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Burmistrz 
Wojciech 

Staniszewski

Burmistrz Brzostku informuje

1. W ostatnim numerze informowaliśmy 
o rozstrzygnięciu przetargu na budowę pla-
cu zabaw w Nawsiu Brzosteckim, jednakże 
w związku z odstąpieniem wykonawcy od 
podpisania umowy zmuszeni byliśmy rozpi-
sać nowy, przez co rozpoczęcie prac znacznie 
się opóźni. W najbliższym czasie otwieramy 
oferty dotyczące nowego przetargu. Mamy na-
dzieję, że tym razem uda się podpisać umo-
wę z wykonawcą i niedługo będziemy cieszyć 
się kolejnym, nowym placem zabaw w naszej 
gminie. 

2. Zmodyfikowano monitoring na brzosteckim 
rynku, który dodatkowo swym zasięgiem obej-
mie plac rynku tzw. „planty”, dzięki czemu 
bezpieczeństwo znacznie się poprawi, a akty 
jakiegokolwiek wandalizmu będą szybciej 
wychwytywane i odpowiednio rozliczane.

3. W związku z planowanym rozpoczęciem ro-
bót budowlano-drogowych pn. „Remont dro-
gi powiatowej Nr 1319R Brzostek-Kamienica 
Górna-Smarżowa w km 4+640,00 – 6+230,00 
oraz 7+630,00 – 11+200,00 wraz z remontem 
przepustu w km 7+812,00 w miejscowości 
Wola Brzostecka, Kamienica Górna, Bączał-
ka i Smarżowa. Remont mostu na potoku Ka-
mienica w ciągu drogi powiatowej Nr 1319R 
Brzostek-Kamienica Górna-Smarżowa w 8+769 
w m. Bączałka” związanych z wymianą na-
wierzchni od dnia 5 sierpnia 2021 r. planowa-
ne jest wprowadzenie tymczasowej organizacji 
ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem wi-
docznym na mapce zamieszczonej na kolejnej 

stronie. Zakończenie prac przewidywane jest na 
koniec tego roku.

4. Pod koniec września OSP w Siedliskach-Bogusz 
wzbogaci się o nowy, średni samochód ratowni-
czo-gaśniczy. 9 lipca 2021 r. został rozstrzygnię-
ty przetarg na ów zakup. Najkorzystniejszą ofertę 
przedstawiła firma F.H.U. PROFIS Robert Janczy 
z Tymbarku za kwotę 865  000,0 zł. Zakup zosta-
nie sfinansowany dzięki dofinansowaniom z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w kwocie 10 500 zł, Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej - 154 500zł, Komendy Głównej PSP – 350 000 zł. 
Natomiast wkład Gminy wynosił będzie 340  000 
zł, a OSP Siedliska-Bogusz 10 000 zł.

5. Kolejny krok naprzód w kierunku wyczekiwanej 
obwodnicy Brzostku i Kołaczyc. Jak poinformowa-
ło GDDKiA, 19 lipca 2021 r. zostały otwarte oferty 
na koncepcje programowe dla trzech obwodnic 
w ciągu DK73. W chwili obecnej trwa ich weryfika-
cja. Z niecierpliwością oczekujemy na wyłonienie 
wykonawcy koncepcji programowych oraz na dal-
sze kroki w realizacji przedsięwzięcia.

6. 12-13 sierpnia 2021 r. możemy się spodziewać 
utrudnień w ruchu na ulicy Równie. Wtedy bo-
wiem rozpocznie się wymiana jej nawierzchni 
mocno uszkodzonej przez prace związane z budo-
wą gazociągu. W sumie nowa nawierzchnia będzie 
wynosić 4 tys. m² od drogi krajowej nr 73. Koszt 
prac w całości pokryje firma NDI w ramach napra-
wy szkód powstałych przy budowie gazociągu, 
a wykonawcą zadania będzie firma FHU Grzegorz 
Ligęzka.

7. Podpisana została umowa na remont chodnika od 
ul. 20 Czerwca w kierunku OSP. Prace potrwają do 
końca września. Zostaną sfinansowane w całości ►
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z budżetu Zarządu Miasta Brzostek. Wstępny 
koszt to ok. 40 tys. zł.

8. 5 sierpnia 2021 r. otwarty został przetarg na 
przebudowę drogi wewnętrznej w miejsco-
wości Siedliska-Bogusz (na Rakowskiego). Na 
chwilę obecną najkorzystniejszą ofertę przed-
stawiła firma FHU Grzegorz Ligęzka ze Strzego-
cic. Kiedy tylko oferty zostaną zweryfikowane 
pod względem formalnym, podpisana zostanie 
umowa z wykonawcą i wówczas będzie znany 
termin rozpoczęcia prac. Przebudowa będzie 

finansowana w kwocie 65 tys. zł z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych, zaś resztę środków 
stanowił będzie wkład własny gminy.

9. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej 
dotyczącej odtworzenia zabytkowego Spichlerza 
w Przeczycy. Budynek był w złym stanie tech-
nicznym i uległ częściowemu zawaleniu. Odno-
wiony będzie służył jako budynek gospodarczy 
dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Przeczycy. 
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Z prac 
rady Miejskiej

Opracowała E.Sz.

28 lipca 2021 r. Rada Miej-
ska w Brzostku obra-
dowała na XXXIII sesji 

zwołanej w trybie nadzwyczajnym. 
Obradom przewodniczył pan Marcin 
Sas, Przewodniczący Rady. Zgodnie 
z przyjętym porządkiem obrad Rada 
Miejska podjęła uchwałę w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2021 
rok. Zmiany w budżecie dotyczyły 
zwiększenia planowanych dochodów 
budżetu gminy o kwotę 146.524 zł, 
z tytułu uzupełnienia subwencji oświa-
towej ze środków rezerwy oświatowej. 
Zwiększono wydatki bieżące w roz-
dziale: szkoły podstawowe, na dofi-
nansowanie wyposażenia w pomoce 
dydaktyczne niezbędne do realizacji 
podstawy programowej z przedmiotów 
przyrodniczych w publicznych szko-
łach podstawowych, tj. dla Szkoły Pod-
stawowej w Gorzejowej – 90.905,40 
zł, dla Szkoły Podstawowej w Smarżo-
wej – 55.618,60 zł. W ramach przenie-
sień planowanych wydatków budżetu 
gminy na 2021 rok, dokonano przenie-
sienia planowanych wydatków mająt-
kowych w rozdziale – drogi publiczne 
gminne, przenosząc kwotę 45.000 zł 

na następujące zadania inwestycyjne:
- w rozdziale komendy powiatowe 

Państwowej Straży Pożarnej zwięk-
szenie o kwotę 5.000 zł, jako dota-
cja na rozbudowę systemu łączności 
Komendy Powiatowej PSP w Dębicy, 

- w rozdziale ochotnicze stra-
że pożarne, zwiększenie o kwotę 
40.000 zł, jako dotacja dla OSP Sie-
dliska-Bogusz, na zakup samochodu 
ratowniczo-gaśniczego. 

W ramach przeniesień wydatków 
przeznaczono 27.000 zł na zakupy 
inwestycyjne, tj. na zakup serwera dla 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brzostku.

W związku ze złożonym wnio-
skiem o dofinansowanie inwestycji 
gminnych pod nazwą „Uporządko-
wanie gospodarki wodnej w gminie 
Brzostek Etap I i Etap II” ze środków 
Rządowego Programu Polski Ład, 
który przewiduje dofinansowanie 
inwestycji do 95% kosztów kwalifiko-
wanych ze środków dotacyjnych i do 
5% kosztów kwalifikowanych ze środ-
ków własnych gminy, Rada Miejska 
w Brzostku podjęła uchwałę w spra-
wie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 
zobowiązania finansowego na poczet 
budżetu 2022 roku w kwocie 369.000 
zł i na poczet 2023 roku w kwocie 
332.500 zł. 

 Kolejna XXXIV sesja odbyła 
się 6 sierpnia br. pod przewodnictwem 
pana Marcina Sasa Przewodniczące-
go Rady. Realizując przyjęty porzą-
dek obrad, Rada Miejska w Brzostku 

Burmistrz Wojciech Staniszewski

dokonała zmian w budżecie gminy na 
2021 rok. Planowane dochody i wydat-
ki budżetu gminy zwiększono o kwotę 
12.000 zł w związku z przyznaniem 
pomocy finansowej od Samorządu 
Województwa Podkarpackiego z prze-
znaczeniem na dofinansowanie reali-
zacji zadania pod nazwą „Budowa 
obiektów małej architektury w miej-
scu publicznym na działce nr ewid. 
37/1 w miejscowości Klecie”. W ramach 
przeniesień planowanych wydatków 
budżetu gminy z wydatków majątko-
wych przeznaczono kwotę 60.000 zł, 
jako udział własny gminy w związ-
ku z realizacją zadania pod nazwą 
„Budowa obiektów małej architektury 
w miejscu publicznym na działce nr 
ewid. 37/1 w miejscowości Klecie” oraz 
kwotę 35.055 zł na finansowanie nowe-
go zadania pod nazwą „Opracowanie 
pełnobranżowej dokumentacji projek-
towej odtworzenia spichlerza, adapta-
cja na cele magazynowe na działce nr 
691/3 w Przeczycy gmina Brzostek”.

W dalszej części obrad przyjęto 
uchwałę potwierdzającą akt udzielenia 
pomocy finansowej przez Gminę Brzo-
stek dla Powiatu Dębickiego w wyso-
kości 5.000 zł, na realizację zadania 
własnego Powiatu pod nazwą „Roz-
budowa systemu łączności Komendy 
Powiatowej PSP w Dębicy”.

 
Pełna treść uchwał podjętych na 

sesjach prezentowana jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

►

Powstał projekt 
rewitalizacji rynku

Szanowni Mieszkańcy,
od dawna trwała dyskusja wokół problemów rewitalizacji 
miasta. Po latach sporów i zgłaszania różnych wniosków, 
pomysłów, sugestii powstał projekt, który został zatwier-
dzony przez konserwatora zabytków i uzyskał wszystkie 
niezbędne pozwolenia. Obecnie możemy już przejść do fazy 
realizowania tej inwestycji. Pozostaje tylko uzyskać finanso-
wanie, a to, bagatela, prawie 4 mln złotych, więc bez środ-
ków zewnętrznych nie uda się przeprowadzić prac. Starałem 
się od początku, aby projekt był szeroko dyskutowany, stąd 

przedstawiliśmy jeszcze w ubiegłej kadencji wizualizację 
przestrzeni rynku po rewitalizacji, która była omawiana, 
do której zgłaszano wnioski, a my konsultowaliśmy je z pro-
jektantem. Wiele z nich zostało uwzględnionych, zwłaszcza 
zwiększenie przestrzeni trawnika oraz zgoda na zwiększe-
nie nasad nowych drzew. Jednak nie wszystkie pomysły 
mogły zostać uwzględnione ze względu na obowiązujące 
przepisy w zakresie projektowania takich przestrzeni. W ko-
lejnym wydaniu „Wiadomości Brzosteckich” zostanie Pań-
stwu przedstawiona wizualizacja w wersji ostatecznej, któ-
ra została zatwierdzona przez konserwatora. Muszę jednak 
dodać, że zwizualizowanie takiego projektu wymaga sporo 
czasu i zleceniobiorca zastrzegł sobie, że istnieje niebezpie-
czeństwo opóźnienia. Przed publikacją projektu chciałbym 
jednak odnieść się jeszcze do kilku tematów, które funkcjo-
nują w przestrzeni publicznej, a są zupełnie oderwane od 
przepisów prawa.
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1. To jest nasz rynek i my decydujemy o tym, żeby był 

taki, jak my chcemy.

Niestety, tak nie jest. Nad rynkiem pieczę trzyma konserwa-
tor i nic się nie może stać bez jego wiedzy i bez jego zgody. 
On zatwierdza każdy projekt. Każdy zatem, kto twierdzi, że 
można u nas cokolwiek zrobić w rynku bez decyzji konser-
watora, oględnie ujmując, mówi nieprawdę. 

2. Na rynku będzie „betonoza”.

Na rynku już jest „betonoza”, bowiem około 70% powierzch-
ni zajmuje asfalt, stare płytki chodnikowe, stara kostka 
i murki. Widać to świetnie na zdjęciu z drona. Tymczasem 
w przygotowanym projekcie pozostanie około połowy po-
wierzchni trawników, a nowych nasad drzew będzie kilka-
naście, czyli więcej niż obecnych. 

3. Na rynku będzie można usmażyć jajka.

To taki ostatnio modny przykład, tylko problem polega na 
tym, że na rynkach włoskich, hiszpańskich jest jeszcze wyż-
sza temperatura, a wszyscy, nie wyłączając naszych roda-
ków, zachwycają się, jak tam jest pięknie.

4. Chcemy, żeby na rynku było dużo zieleni, kwiatów 
i drzew.

Wspominałem wyżej, że zieleni będzie dużo. Pozostanie 
spora część dzisiejszych trawników. Rynek będzie podzie-
lony na trzy części, od strony Jasła, z kapliczką, będzie 
pierwsza część i tam będzie prawie wszędzie trawnik (mniej 
więcej tak, jak jest obecnie). Środkowa będzie wyłożona 

brukiem z zaznaczeniem obrzeży dawnego ratusza, z fon-
tanną i trzecia część z pomnikiem znów będzie w sporej 
większości trawiasta. Nasad nowych drzew będzie kilkana-
ście, myślę też, że uda się uratować obecnego kasztanowca, 
są na to spore szanse. Nie wyobrażam sobie także nowego 
rynku bez kwiatów. Już w przyszłym roku będzie ich jesz-
cze więcej, a po rewitalizacji rynek będzie ociekał kwiatami 
z kaskad i nasadzeń. ►

fot. Jakub Batycki
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Wojciech Staniszewski

5. Można było nie robić programu rewitalizacji, tylko po 
kawałku remontować rynek.

Owszem, można było wybrać tę drogę. Tylko wtedy po pierw-
sze wszystko musielibyśmy zrobić z własnych pieniędzy, bez 
szansy ubiegania się o jakiegokolwiek dofinansowanie, a po 
drugie nadal każdy remont i tak musiałby być stale konsul-
towany z konserwatorem. A przecież trzeba odwodnić cały 
rynek, bo dzisiaj woda w sporej części spływa samoczyn-
nie, trzeba schować całe okablowanie, bowiem słupy szpe-
cą wygląd miasta, trzeba zbudować całą infrastrukturę tele-
techniczną, gdyż obecnie jej nie mamy, nie wspominając już 
o kosztach wymiany bruku i kamienia, rewitalizacji zabyt-
kowych studni czy kapliczki, o kosztach robocizny już nie 
mówiąc. Obecnie po wydaniu pozwoleń na budowę wszel-
kie prace w rynku mogą być wykonywane jedynie w oparciu 
o zaakceptowany projekt.

Drodzy Państwo,
nie ma w Polsce takiej rewitalizacji, która podobałaby się 

wszystkim. Tego typu prace dostarczają wielu emocji i sta-
ją się tematem niekończących się dyskusji. Nigdy nie będzie 
takiej sytuacji, żeby uzyskać w tej sprawie jednomyślność. 
Ponieważ są to obszary, z którymi jesteśmy związani emo-
cjonalnie, to i dyskusje zapewne są tak silne. Proponuję jed-
nak po pierwsze zaczekać na przedstawienie zwizualizowa-
nego projektu rewitalizacji naszego rynku; po drugie trzeba 
się uzbroić trochę w cierpliwość, bowiem po rewitalizacji jak 

po malowaniu w domu, trzeba wnieść meble, obrazy i kwia-
ty, by zobaczyć, jak faktycznie wyszło. Do rewitalizowanych 
przestrzeni musimy dopasować otoczenie, a to wymaga cza-
su. Dlatego, być może, kiedy przebywamy na rynkach euro-
pejskich miasteczek, tak nam się tam podoba, że nie zwraca-
my zupełnie uwagi na wszechobecny kamień. Tam zabiegi 
rewitalizacyjne wykonano dawno temu i przestrzenie zosta-
ły zagospodarowane przez kwiaty, muszle koncertowe, fon-
tanny miejskie, ogródki gastronomiczne i inaczej podaną 
zieleń. Proszę zwrócić uwagę na rynek w Kołaczycach, który 
nieoczekiwanie z wiosną buchnął zielenią, zazieleniły się 
przycięte przy rewitalizacji kasztanowce, wyrosły nasady 
drzew, a na tamtejszych ławkach zauważyłem naprawdę 
wielu mieszkańców. Popatrzcie też Państwo szerzej na Pil-
zno, a nie jedynie przez wielkość rynku. Przecież wyjazd 
w kierunku Tarnowa jest bardzo ładny, podobnie jak zieleń 
przed tamtejszym Magistratem. Ja generalnie mam wraże-
nie, że my chyba mylimy funkcje rynków miejskich z par-
kami. Zupełnie inna rola jest rynku miejskiego, a zupełnie 
inna parku. W naszym przypadku, jeśli będzie taka wola 
mieszkańców, nic nie stoi na przeszkodzie, aby ul. Legionów 
zamienić właśnie w taki bulwar parkowy z kwiatami, wyszu-
kanymi drzewkami i krzewami z zagospodarowaniem całej 
doliny Słonego Potoku. Mamy nawet kilka pomysłów, jak to 
zrobić. Zatem zróbmy porządek z rynkiem, zachowując jego 
funkcje, a piękny bulwar spełniający Państwa oczekiwania 
niech powstanie przy ul. Legionów, łącząc funkcjonalność 
drogi z miejscem rekreacji i wypoczynku. 

Orzeł ze sztandaru 
Gwardii Obywatelskiej?

Pan Leopold Wojdyła podarował mi ostatnio niezwy-
kłą rzecz. Jest to orzeł ze sztandaru przedwojennego 
„Strzelca”, który kiedyś sam otrzymał od Józefa Szybo-

wicza. Wprawdzie orzeł nie jest kompletny, bowiem nie ma 
nóg, ale taka pamiątka z lat minionych, nawet zniszczona, 
ma swoją niewymierną wartość. Jego fotografię natych-
miast przesłałem ks. prof. Bogdanowi Stanaszkowi, który 
poinformował mnie, że wg jego wiedzy, brzostecki „Strze-
lec” proporca nie miał, natomiast orzeł pochodził najpraw-
dopodobniej ze sztandaru brzosteckiej Gwardii Obywatel-
skiej. Przyglądnąłem się również fotografii, która znajduje 
się w publikacji „Z dziejów Brzostku. Wydarzenia i ludzie” 
i rzeczywiście, jest to wielce prawdopodobne. Całkowitej 
pewności mieć już raczej nigdy nie będziemy - chociaż nie 
wiadomo, co przyniesie jeszcze kiedyś postęp techniczny - 
ale ten niezwykły prezent znów znajdzie się we własności 
Urzędu Miejskiego. Czeka go jedynie odpowiednia reno-
wacja, którą wykona firma Rubicello. W następnym nume-
rze „Wiadomości Brzosteckich” będziemy zapewne mogli 
zaprezentować Państwu efekty prac konserwatorskich. 
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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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Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, 
Kto jest najbardziej pijany na świecie.

Sierpień w Polsce jest miesiącem trzeźwości. Więcej się wtedy 
mówi o alkoholu i jego szkodliwości, o uzależnieniu i wszyst-
kich problemach, jakie się z tym łączą. Zachęca się do absty-

nencji. Jednak Polak jak to Polak – lubi być przekorny.

Pije więc dla uczczenia miesiąca trzeźwości, z okazji imienin, urodzin, 
chrzcin, komunii, Wigilii i innych świąt, dla towarzystwa, z nudów, dla 
szpanu, bo mu dobrze, bo mu źle, bo ma ochotę, bo musi. Jedni piją na 
umór, inni wiedzą, na czym polega kultura picia. Dla jeszcze innych al-
kohol może nie istnieć. Ci doskonale wiedzą, że można się świetnie bawić 
czy relaksować bez stosowania „wzmacniaczy” w postaci trunków. Byłoby 
jednak lepiej, gdyby lustereczko, kiedy się w nim przejrzymy, nie powie-
działo nam, że jesteśmy najbardziej pijani na świecie.

Z okazji miesiąca trzeźwości zapytaliśmy grupę osób dorosłych o ich „re-
lacje” z alkoholem:
•	Ja	mam	problem	z	alkoholem	–	nie	mam	kiedy	pić.	Ciągle	jestem	w	pracy	
i nie mogę „pachnieć” alkoholem, a wieczorem padam ze zmęczenia i już 
nawet nie pamiętam, że mogłam coś wypić.
•	Nie	mam	zdania.
•	Używam	okazjonalnie,	jeśli	już	–	to	wolę	piwo	od	wysokoprocentowego	
alkoholu.
•	Piwem	to	ja	ślimaki	zwalczam.
•	Koniakiem	smaruję	nogi,	kiedy	mnie	bolą.
•	Czasem	lubię	coś	wypić,	czasem	w	ogóle	nie	mam	ochoty.	Nigdy	nie	jest	
to na zasadzie, że muszę.
•	Mówi	się,	że	alkohol	jest	dla	ludzi,	ale	ludzi	mądrych.	Pamiętać	trzeba,	
że każda, nawet najmniejsza ilość alkoholu, nie pozostaje obojętna dla 
organizmu. Wieloletnie nadużywanie alkoholu ma drastyczny wpływ nie 
tylko na zdrowie. Negatywne skutki alkoholizmu można zaobserwować 
bowiem także w sferach: rodzinnej, zawodowej oraz społecznej – przemoc 
psychiczna lub fizyczna, rozpad małżeństwa, utrata przyjaciół, konflikty 
z prawem, bójki czy siadanie za kierownicę samochodu, niekiedy ze śmier-
telnym skutkiem. Trzeba wiedzieć, kiedy i ile można wypić.
•	Spirytus	jest	skuteczny	na	ukąszenia	komarów.	Wystarczy	nim	posma-
rować tuż po ugryzieniu, oczywiście należy smarować ugryzione miejsce 
po wierzchu, nie „od wewnątrz”. Wtedy świąd i bąbel „rozchodzą się” po 
kościach.
•	Po	dwóch	kieliszkach	alkohol	przestaje	mi	smakować.
•	Z	alkoholem	jest	jak	z	Internetem,	trzeba	umieć	z	niego	korzystać.
•	Moja	relacja	z	alkoholem	jest	skromna,	od	czasu	do	czasu	dla	towarzy-
stwa. Jeśli już, to preferuję wino, ewentualnie piwo smakowe.
•	Alkoholu	u	nas	w	domu	jest	dużo,	tylko	nie	ma	kto	pić.
•	Pierwszy	kontakt	 z	 alkoholem	miałem	w	wieku	6	 lat.	Była	 impreza	
w domu, zostało trochę wódki w kieliszku, więc dokończyłem. Do dziś pa-
miętam, jakie to było niedobre. Drugi kontakt z alkoholem miałem tydzień 
przed 18. urodzinami na wycieczce szkolnej, a potem rok później zatrułem 
się samogonem i od tej pory się go nie tknę, i jestem w stanie go wyczuć. 
Dlatego poczułem ogromny zawód, kiedy spróbowałem Johnnie Walkera, 
który smakował jak samogon. W zasadzie w ogóle nie pijam, co jest powo-
dem wielu kłopotów. Kiedyś np. brałem udział w ważnym spotkaniu, na 
które pojechałem z kolegą. Tam wypiłem kilka kieliszków wódki. Kolega 

odwiózł mnie do domu, a ja wsiadłem do mojego samochodu i pojechałem 
kupić sobie papierosy. Kiedy zobaczyłem policję patrzącą w moim kierun-
ku, to sobie uprzytomniłem, że przecież piłem alkohol i omal nie umarłem 
ze strachu. Generalnie wypijam 0,5 litra alkoholu rocznie.
•	Nie	powiem,	że	nie	używam	–	ale	z	umiarem	i	jeśli	już,	to	wolę	trunki	
markowe (tylko trochę, ponieważ cena tych napitków jest wysoka).
•	Wódka	prawdę	ci	powie.	Upijesz	się,	nie	masz	hamulców.
•	Już	nie	to	zdrowie	co	kiedyś…
•	Kiedy	ktoś	mnie	pyta	o	alkohol,	to	zawsze	przychodzi	mi	do	głowy	aneg-
dota, której bohaterem był Tadeusz Boy-Żeleński. Pewnej nocy nieco wsta-
wiony obejmował drzewo na krakowskich plantach. Na pytanie, co robi, 
odpowiedział, że trzyma drzewo, bo się chwieje – rzecz jasna, to drzewo 
się chwiało, a nie, broń Boże, on! Wszyscy wiedzą, że Boy-Żeleński prze-
korny był. Alkohol też potrafi być przekorny, dobrze wchodzi, ale czasem 
gorzej wychodzi. Do alkoholu trzeba dorosnąć. Kiedyś, a dokładniej w aka-
demiku na studiach, piło się wszystko, co tylko miało procent. Czasem 
głowa bolała, kac był niemiłosierny, a język jak przepocona skarpeta. Na 
szczęście z czasem smak się wyrobił, a i głowa już nie ta sama. Dziś piję 
w zasadzie
dwa rodzaje alkoholi: wina i cydry — obydwa muszą być wytrawne i do-
brane do okazji. Miłością do cydrów zaraził mnie mój mąż, który robi wła-
sne cydry. Ich smak jest zupełnie inny od tych, które można znaleźć na 
popularnych sklepowych półkach. Generalnie unikam kupowania alko-
holi w sieciówkach – jeśli tylko mogę, to wybieram np. sklepy z winem, 
w których zawsze ktoś doradzi, podpowie, z czym dany alkohol smakuje 
i jako go podawać. Alkohol jest dla ludzi, tylko trzeba wiedzieć jak, kiedy 
i z czym go pić 
•	Wino	rozwesela	serce	i	duszę	człowieka"	-	tak	mawiają	Włosi,	którzy	piją	
lampkę wina do posiłku i bez obawy jadą samochodem, bo tam przepisy 
drogowe są dużo łagodniejsze w tej kwestii. Alkohol wypijany z umiarem, 
w dobrym towarzystwie, smakuje zwłaszcza z pyszną kawą i ciasteczkiem 
lub wyborną potrawą oraz działa antystresująco. Oczywiście, nie każdy ro-
dzaj alkoholu pasuje do danego posiłku i na tym polega kulinarna sztuka 
wyboru. Jest jeszcze strona kulturowa spożywania napojów alkoholowych, 
ale tu mamy złe doświadczenia historyczne. Szczególnie przez ostatnie 
dwieście lat zaborcy, a potem hitlerowcy i komuniści narzucali narodo-
wi polskiemu destrukcyjny model. Obecnie jest dużo skrajnych postaw: 
od „wojującej abstynencji”, wręcz prohibicji, do „libacji” bez umiaru i bez 
okazji. Dlatego proponuję lansować tę kulinarną i zdrowotną zaletę alko-
holu, bo o szkodliwych skutkach wiadomo aż nadto.
•	Jestem	niewłaściwą	osobą,	aby	przekazać	czytelnikom	jakieś	fascynu-
jące zdarzenia występujące po spożyciu alkoholu. Moja dotychczasowa 
konsumpcja trunków nie wywoływała ,,odlotów w inne przestworza lub 
galaktyki”, no może jeden raz wiele lat temu przed maturą, ale nie ma co 
wspominać... Ludzkość przez tysiąclecia tworzyła nowe produkty alkoholi 
i myślę, że w poznawaniu ich smaków nie ma nic złego, jeśli degustacja 
sprowadza się do niewielkiej ilości. Oczywiście, różnorodność produktów 
jest taka, że zabraknie życia, aby je wszystkie spróbować, np. w malej Bel-
gii jest ponad 350 rodzajów piw, w Niemczech prawdopodobnie więcej. My-
ślę, że rodzajów win jest znacznie więcej, a to tylko ,,zarośla” z produktami 
niskoprocentowymi, dalej to obszar >20 procent, w którym każdy kraj ma 
swoje specyficzne trunki... Zakończę słowami mojego ulubionego autora: 
„Bo w konopiach oleum się znajduje, przez co i w głowie jedzącemu 
go przybywa. Trzeba co najwięcej wina pić: oleum, jako lżejsze, za-
wsze będzie na wierzchu, wino zaś, które i bez tego idzie do głowy, 
poniesie ze sobą każdą cnotliwą substancję”. (Henryk Sienkiewicz)
Ale gdzie tu kupić olej z konopi , nie widzę go w Biedronce i w Cen-
trum	go	też	brak,	trzeba	sprawdzić	w	środę,	może	będzie	na	jarmarku…	
(Emigrant) 

 Anonimowy sondaż przeprowadziła Urszula Kobak



Organizacja ruchu 
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50 lat duszpasterzowania 
Ks. Prałata Tadeusza Preisa 
w parafii januszkowice

W niedzielę 19 lipca 2021 r. w parafii Januszkowice przeżywaliśmy 
nabożeństwo dziękczynne za 50 lat duszpasterzowania Ks. Pra-
łata Tadeusza Preisa. Mszę świętą dziękczynną razem z Ks. Pre-

isem odprawiał Ks. Proboszcz Stanisław Mirek i Ks. rodak Paweł Płaziak.

Wanda Jamróz

►
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Ksiądz Proboszcz w czasie kazania mówił o pasterzach 
i Ks. Prałata przedstawił jako dobrego pasterza, który trosz-
czy się o swoje owce. Po mszy świętej przedstawiciele różnych 
grup duszpasterskich, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Soł-
tysi i radny wyrażali swoją wdzięczność i składali życzenia 
jubilatowi.

Trzeba dziękować Panu Bogu za to, że przed 50 laty przy-
słał nam tego pasterza, który od 1958 r. kiedy to przyjął świę-
cenia kapłańskie, pięknie wpisał się swoją pracą wikariu-
szowską w parafii Tyczyn, Strzyżów, Sanok, Dębowiec, Jasło, 
a od 1971 r. jako proboszcz w Parafii Januszkowice. Tu przy-
chodzi na miejsce Ks. Franciszka Podolskiego, który przed 
4 laty został pierwszym proboszczem przy małej kaplicy Św. 
Ludwika w miejscu, gdzie został wybudowany kościół Zwia-
stowania NMP.

Ksiądz Tadeusz Preis jako nowy proboszcz po 13 latach 
kapłaństwa wraz ze zdobytym przez ten czas doświadcze-
niem, zapałem i gorliwością rozpoczął duszpasterzowanie. 
Zamieszkał w domu prywatnym u Kolbuszów. Aby parafia 
mogła należycie funkcjonować, potrzebne było zaplecze 
materialne, a zwłaszcza kościół, plebania, dom parafialny, 
cmentarz. Już jako nowy proboszcz rozpoczął starania o budo-
wę kościoła, innych budynków oraz o założenie cmentarza. 
Z pomocą Bożą wszystkie trudności zostały pokonane. Kapli-
ca Św. Ludwika jako zabytkowa została zrekonstruowana na 
nowym cmentarzu. Wybudowano kościół, plebanię, punkt 
katechetyczny, a później przy nim emerytówkę. 

Do placu kościoła i plebanii przylega piękny park, który po 
dokonaniu wszelkich formalności stał się Parkiem Miłosier-
dzia Bożego. Na końcu głównej alejki na wysokim obelisku 
znajduje się figura Pana Jezusa Miłosiernego. Przy alejkach 
ustawiono stacje Drogi Krzyżowej, a także wybudowano grotę 
Matki Bożej. Odbywają się tu różne nabożeństwa ku czci Pana 
Jezusa Miłosiernego, Matki Bożej Fatimskiej, a także procesje. 

Ks. Prałat udzielał się także społecznie w parafii. Anga-
żował się w budowę Domu Strażaka, budowę dróg, mostów, 
domów dla biednych ludzi, a także w zorganizowanie 
telefonizacji. 

Równocześnie na bazie materialnej budował Kościół 
duchowy, angażując wszystkie swoje siły fizyczne i duchowe 
oraz talenty. Organizował Komitet parafialny, katechetyczny, 
scholę, chór, KSM, Caritas, róże różańcowe, liturgiczną służbę 
ołtarza, tj. ministrantów i lektorów.

Odznaczał się wielką gorliwością o chwałę Bożą, cześć 

Matki Najświętszej, szerzył kult Miłosierdzia Bożego, czego 
znakiem zewnętrznym jest Park Miłosierdzia. 

Ks. Prałat to wielki patriota. Szczególną działalność patrio-
tyczną wykazywał w czasie stanu wojennego w latach 1981 r. 
- 1982 r. Organizował Msze Święte w intencji Ojczyzny. 

Przykładał się do wychowywania dzieci i młodzieży. Cały 
czas uczył w szkole w  Januszkowicach, a także w Zespo-
le Szkół w Brzostku. Ponadto głosił rekolekcje w różnych 
parafiach. 

Odkąd przeszedł na emeryturę w 2005 r., w dalszym cią-
gu pomaga proboszczowi i poprzez ciągłą modlitwę wspiera 
duchowo wszystkich parafian.

Patrząc na jego życie, można powiedzieć: To dobry czło-
wiek, dobry i gorliwy kapłan, człowiek głębokiej wiary, czło-
wiek, który umie się poświęcać dla chwały Bożej i dobra dru-
giego człowieka. 

Ks. Prałat Tadeusz Preis mocno się wpisuje w historię Para-
fii Januszkowice. 

Na upamiętnienie Jego pracy duszpasterskiej w Parku 
Miłosierdzia Bożego umieszczono obelisk, na którym wmon-
towano granitową tablicę z napisem: 

50-lecie Posługi Kapłańskiej
Ks. Tadeusza Preisa
w Parafii w Januszkowicach
Wykonał to parafianin Wiesław Staniszewski. Obok tego 

obelisku zasadzono 3 dęby.

Przeżywając z Ks. Prałatem Tadeuszem Preisem 50-lecie 
duszpasterzowania w Parafii Januszkowice, dziękujemy Panu 
Bogu za dar jego życia, za 63 lata kapłaństwa i życzymy, by 
Pan Jezus Najwyższy Kapłan udzielał na każdy dzień obfitych 
łask, darzył zdrowiem po najdłuższe lata i szczęśliwie dopro-
wadził do końca dzieła, które rozpoczął na chrzcie świętym 
przed 87 laty, a później przez kapłaństwo. 

Niech Matka Najświętsza wyprasza u Swojego Syna Pana 
Jezusa Miłosiernego zdroje łask. Szczęść Boże! 
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Mieszkańcy Głobikówki i Smarżowskich Kamionek od wielu już lat podtrzymują tradycję 
pielgrzymowania do Gorzejowej. Do kościółka pod wezwaniem św. Grzegorza na gorze-
jowskich „Górach” przybywają zazwyczaj dwa razy do roku. Wiosną modlą się o urodzaje 

i zachowanie swoich miejscowości od klęsk żywiołowych. Tegoroczna pielgrzymka miała miejsce 
w niedzielę 13 czerwca. 

Jesienią, po zakończonych żniwach i zbiorach plonów, pielgrzymi wrócą, by podziękować Naj-
wyższemu za wysłuchanie próśb oraz przyniosą swoje osobiste intencje. Zgodnie twierdzą, że 
modlitwy zanoszone przed ołtarzem gorzejowskiego kościółka są wyjątkowo skuteczne i zawsze 
wysłuchiwane.
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Jerzy Kmiecik 
Sołtys Głobikówki 

Osp na sygnale
Opracował na podstawie materiałów przesłanych przez jednostki OSP 
Daniel Wójcik

Pożary w gminie Jodłowa
Do dwóch poważnych pożarów budynków gospodar-

czych doszło w ostatnim czasie na terenie sąsiedniej gminy 
Jodłowa. W obu przypadkach oprócz miejscowych jedno-
stek oraz Państwowej Straży Pożarnej interweniowały także 
zastępy OSP z gminy Brzostek.

Do pierwszego pożaru doszło 15 lipca 2021 r. w miejsco-
wości Dębowa. Budynek zapalił się po uderzeniu pioruna. 
Jednostki ochrony przeciwpożarowej alarmowano o godz. 
21:49. Pożar gasiło dziesięć zastępów, w tym dwa zastępy 
z OSP Brzostek (GBA, GCBA) i jeden z OSP Skurowa (GBA).

Drugi pożar miał miejsce w miejscowości Jodłowa 18 lipca 
2021 kwadrans przed godziną 23:00. Z nieustalonych przy-
czyn w ogniu stanął budynek gospodarczy, którego gaszenie 
zaangażowało siły i środki w postaci czternastu zastępów 
OSP i PSP. Wśród nich z gminy Brzostek: dwa zastępy OSP 
Brzostek, dwa zastępy OSP Siedliska-Bogusz, dwa zastępy ►
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OSP Nawsie Brzosteckie i jeden zastęp OSP Grudna Dolna.
W obu przypadkach straty właścicieli okazały się duże. 

Zniszczeniu uległa konstrukcja budynków, spłonęły plony 
rolne, sprzęt rolniczy, zginęły zwierzęta.

Dachowania w Skurowej i Przeczycy
Dwa groźnie wyglądające zdarzenia drogowe mia-

ły miejsce w Skurowej i w Przeczycy. Oba związane były 
z dachowaniem samochodów.

14 lipca 2021 r. o godz. 11:49 Stanowisko Kierowania 
Komendanta Powiatowego PSP w Dębicy zadysponowało 
do miejscowości Skurowa dwa zastępy (GBA, SRT) z JRG 
2 w Dębicy oraz po jednym zastępie (GBA, GBA) z jedno-
stek OSP Skurowa i OSP Brzostek. W wyniku dachowania 
samochód znalazł się na poboczu drogi. Strażacy zabezpie-
czyli miejsce zdarzenia i pojazd oraz udzielili pomocy kie-
rowcy, którego następnie przekazali zespołowi Pogotowia 
Ratunkowego.

1 sierpnia 2021 r. o godz. 23:10 dwa zastępy (GBA, 
GLBART) z OSP Brzostek i jeden (GBA) z OSP Skurowa 
zadysponowane zostały do kolizji pojazdu osobowego na 

drodze powiatowej w miejscowości Przeczyca. Po dojeździe 
na miejsce strażacy zastali pojazd w pozycji na dachu. Oka-
zało się, że sprawca kolizji oddalił się z miejsca zdarzenia. 
Działania przybyłych zastępów polegały na zabezpieczeniu 
miejsca kolizji i świetleniu go dla prowadzonych przez Poli-
cję czynności.

Awaria wodociągu
29 lipca 2021 r. w związku z awarią sieci wodociągowej 

przez cały dzień trwała przerwa w dostawie wody. Naprze-
ciw trudnościom, z jakimi spotkali się użytkownicy wodo-
ciągu, wyszła jednostka OSP w Nawsiu Brzosteckim. Korzy-
stając z tego, iż zbiornik wody w pojeździe GBA Star posiada 
odpowiednie atesty sanitarne, druhowie każdemu, kto 
zgłosił taką potrzebę, zapewniali dostęp do wody pitnej. Jak 
widać, na strażaków można liczyć w każdej sytuacji. 

Rescue BRzOsTeK 2021

W dniach 23-25.07.2021 odbyły się III Ogólnopolskie 
Warsztaty Ratownictwa Technicznego pn. „RESCUE 
BRZOSTEK 2021”. Tegoroczna edycja cieszącego się już 

uznaniem środowiska ratowniczego wydarzenia, dzięki przychyl-
ności Dyrekcji, miała miejsce na terenie Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Brzostku. Organizatorami warsztatów 
były Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku oraz Ochotnicza Straż 
Pożarna w Stobiernej.

Pierwszego dnia warsztatów zorganizowano szkolenie Basic 
RT dla strażaków. Basic RT jest pierwszym, podstawowym i wpro-
wadzającym etapem do cyklu szkoleń z zakresu ratownictwa 
technicznego. Strażacy nabyli umiejętności prawidłowej obsłu-
gi sprzętu ratownictwa technicznego, stabilizacji pojazdów 

Rafał Godniak Naczelnik OSP w Brzostku ● fot. M.Baranowski
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osobowych, technik użycia 
narzędzi hydraulicznych w celu 
wykonania dostępu do osoby 
poszkodowanej.

W drugim dniu po rejestracji 
uczestników rozpoczęła się seria 
wykładów. Tematami wykładów 
były :

– „Dobór technik do zastanej 
sytuacji” – mł. bryg. Rafał Junior 
Podlasiński,

– „ Nowości  medycz ne 
w KSRG” – Grzegorz Łojek.

Po zakończonych wykła-
dach uczestnicy udali się na plac 
Zespołu Szkół w Brzostku, gdzie 
czekało na nich ponad 30 wraków 
samochodów. Strażacy podzie-
leni wcześniej na grupy ćwiczyli 
na 6 stanowiskach, na których 
realizowano: tematykę Cross
-Rammingu, podnoszenie gaba-
rytów, samochód dachem uderzył 
w drzewo, samochód pionowo 
oparty dachem o drzewo, samo-
chód przygnieciony kłodą drew-
na, samochód wbity pod inny 
pojazd, samochód na barierze, 
a także wplecione zagadnienia 
Kwalifikowanej Pierwszej Pomo-
cy, postępowanie z poszkodowa-
nymi, w tym tamowanie krwoto-
ków za pomocą staz taktycznych, 
prawidłowe wydobycie poszko-
dowanych itp. Dzięki sponsorom 
i firmom wspierającym organiza-
cję wydarzenia uczestnicy mieli 
dostęp do najnowocześniejszych 
urządzeń ratowniczych dostęp-
nych na rynku.

W warsztatach uczestniczyło 
łącznie 100 strażaków Państwo-
wej Straży Pożarnej i  Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Prowadzo-
ne przez uznanych w skali kraju 
profesjonalistów zajęcia, podczas 
których można było poszerzyć 
wiedzę i umiejętności w zakresie 
technik ratowniczych, cieszyły się 
dużym zainteresowaniem i zakoń-
czyły się uzyskaniem stosownych 
certyfikatów uczestnictwa. 

Organizatorzy już dziś zapra-
szają wszystkie osoby zaintereso-
wane poszerzaniem swojej wie-
dzy i umiejętności ratowniczych 
do udziału w przyszłorocznej, 
czwartej edycji RESCUE BRZO-
STEK. 
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zjazd Gminny OsP

1 sierpnia 2021 roku odbył się w brzosteckim domu kul-
tury Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału Gmin-
nego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

w Brzostku. Zanim delegaci rozpoczęli obrady, na placu 
przed brzostecką remizą OSP odbył się apel z okazji rocz-
nicy wybuchu Powstania Warszawskiego z udziałem dele-
gacji wszystkich jednostek OSP, pocztów sztandarowych, 
pojazdów strażackich, przedstawicieli samorządu. Punktu-
alnie o godz. 17:00 (godzina „W”) zabrzmiały dźwięki syren, 
a zgromadzeni oddali hołd powstańcom.

Zjazd swoją obecnością zaszczycili komendant 
powiatowy PSP w Dębicy st. bryg. Krzysztof Marek, pre-
zes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dębicy 
druh Stanisław Bryg, prezes Zarządu Związku  Emery-
tów i Rencistów Pożarnictwa RP w Dębicy st. bryg. w stanie 
spoczynku Zbigniew Mróz, kapelan powiatowy OSP ks. Józef 
Jasiurkowski, burmistrz Wojciech Staniszewski, przewodni-
czący Rady Miejskiej w Brzostku Marcin Sas.

Zgromadzeni delegaci reprezentujący wszystkie 11 jed-
nostek OSP działających na terenie Gminy Brzostek wysłu-
chali sprawozdania z działalności kończących pięcioletnią 
kadencję zarządu i komisji rewizyjnej, a następnie udzielili 
zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy. Podjęto 
uchwały w sprawie programu dalszej działalności, odbyła 
się dyskusja, głos zabrali zaproszeni goście. Delegaci doko-
nali także wyboru władz oddziału gminnego na kolejną 
kadencję. W skład nowego zarządu weszło po 2 (w przypad-
ku jednostek KSRG po 3) przedstawicieli każdej jednostki 

OSP. Jego prezydium ukonstytuowało się w następującym 
składzie: prezes - Daniel Wójcik, wiceprezes - Ireneusz 
Pruchnik, komendant - Wojciech Gąsior, sekretarz - Paweł 
Długosz, skarbnik - Gabriel Żurowski. W skład Komisji Rewi-
zyjnej weszli: przewodniczący Kamil Wójtowicz, zastępca 
przewodniczącego Piotr Pruchnik, sekretarz Łukasz Cza-
chara. Delegatami na zjazd oddziału powiatowego wybra-
no: Krzysztofa Zegarowskiego, Daniela Wójcika, Wojciecha 
Gąsiora, Ireneusza Pruchnika, Rafała Godniaka.

Jako prezes przede wszystkim serdecznie dziękuję 
Zarządowi poprzedniej kadencji oraz wszystkim druhnom 
i druhom jednostek OSP z terenu gminy za 5-letnią współ-
pracę, której podsumowaniem był zjazd. Nasza działalność 
zarówno ratowniczo-gaśnicza, jak i kulturalna, patriotycz-
na, społeczna, profilaktyczna jest zauważana i doceniana 
przez społeczność lokalną. Jestem wdzięczny za zaufanie, 
którym obdarzyli mnie delegaci, wybierając mnie prezesem 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzostku na kolejną 
kadencję. Cieszę się, że zjazd stał się także okazją do uhono-
rowania zasłużonego, wieloletniego Komendanta Gminnego 
ZOSP RP Druha Krzysztofa Zegarowskiego. Został on odzna-
czony Strażacką Gwiazdą Podkarpacia - specjalnym odzna-
czeniem ustanowionym z okazji 100-lecia powołania Głów-
nego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
Natomiast delegaci na zjazd podjęli uchwałę o nadaniu mu 
tytułu Honorowego Komendanta Gminnego. 

W rozpoczynającej się kadencji liczymy na dalszą dobrą 
współpracę pomiędzy jednostkami OSP a samorządem Gmi-
ny Brzostek, Komendą PSP w Dębicy oraz instytucjami pań-
stwowymi, w celu ciągłej poprawy wyposażenia i wyszko-
lenia strażaków-ochotników, którzy każdego dnia gotowi są 
nieść pomoc mieszkańcom naszych wsi i miasteczka. 

Daniel Wójcik

Katarzyna 
Podgórska 

mgr biologii, 
dietetyk

Dieta vs. 
koronawirus

Przyszło nam żyć w okresie pandemii, dla-
tego nie dziwi fakt, że drżąc o swoje zdro-
wie, coraz bardziej interesujemy się wzmoc-

nieniem swojej odporności. W czasach tzw. 
zarazy jesteśmy bardziej podatni na wszelkiego 
rodzaju obietnice i produkty „cud”, które mają 
uchronić nas przed Covid-19. Rozpoczął się rok 
szkolny, jesień za pasem, być może pochmurne, 
deszczowe, a potem dość zimne dni, które nie 
sprzyjają odporności. W tym właśnie czasie 
przypominamy sobie o naszym zdrowiu i jego 
wzmocnieniu. Zaczynamy szturmować apteki, 
kupujemy niezliczone ilości witaminy C, róż-
norakich suplementów, które w kilka dni mają 
zdziałać cuda. Nie nadążamy za nowinkami die-
tetycznymi. Poszukiwanie recepty na zdrowie 
w czeluściach Internetu niekiedy okazuje się dość 
ryzykowne, gdyż sprzeczność informacji bywa 

wprost przytłaczająca. Czy istnieje dieta prze-
ciw Covid? Czy witamina C jest najlepsza, wita-
mina D, a może cynk i magnez? Czy czosnek ma 
więcej prozdrowotnych właściwości niż cebula, 
a może kurkuma? Najlepiej kupilibyśmy wszystko 
naraz i jedli przez miesiąc garściami. Jednak są 
i ci, którzy, o zgrozo, skupiają się tylko i wyłącz-
nie na jednym produkcie, myśląc, że tylko ten 
zdziała cuda i pomoże w zwalczaniu infekcji czy 
wzmocnieniu sił witalnych. Mamy dziwną naturę 
zwracania uwagi na niuanse i rzeczy mało istotne 
w kontekście szeroko pojętego zdrowia. Pełno agi-
tatorów postujących o tym, że ryby pełne są dio-
ksyn, a warzywa i owoce faszerowane pestycy-
dami i generalnie wszystko jest zatrute, a firmy 
farmaceutyczne tylko zacierają ręce. Zadziwia-
jący jest fakt, że nie mamy refleksji zdrowotnych, 
sięgając po chipsy, słodkie drożdżówki, pączki, 
kebaby, energetyki i słodzone napoje, łaskawie 
podrzucając od czasu do czasu do żołądka małe 
jabłko, ewentualnie ogórka lub pomidora do 
kanapki. To jest za mało.Oczywiście generalizuję 
i przejaskrawiam, jednak pragnę zwrócić uwagę 
na fakt, że przez większą część roku zapominamy 
o swoim zdrowiu. Odporności nie zbudujemy ►
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na jesień, na zimę czy przeciw korona-
wirusowi w kilka dni. Na to wszystko 
musimy pracować bezwzględnie cały 
rok. Odporność to zdolność organizmu 
do obrony przed patogenami i ich zwal-
czania. Nasz układ odpornościowy 
potrzebuje wielu witamin i pierwiast-
ków do prawidłowego funkcjonowa-
nia. W związku z tym, że głównym 
źródłem tychże składników jest żyw-
ność, odpowiedź na pytanie, czy odpo-
wiedni pokarm wpływa na poprawę 
naszego zdrowia, jest zdecydowanie 
twierdząca. Wniosek z tego taki, że 
jakość diety wpływa na jakość naszego 
życia. W czasie pandemii, gdy istnieje 
wzmożone ryzyko infekcji, dobór odpo-
wiedniej jakościowo i ilościowo żyw-
ności ma kluczowe znaczenie. Jeśli 
nawet nijak ma się to do zachorowa-
nia na Covid-19, jest szansa, że nasz 
zadbany organizm z większą skutecz-
nością zwalczy wirusa. Wszelkie diety 
cud, diety drastycznie ograniczające 
spożycie kalorii, długie diety sokowe, 

długie głodówki, diety eliminacyjne 
(czyli odstawianie konkretnych zdro-
wych produktów żywieniowych bez 
konkretnych przeciwwskazań lub zale-
ceń specjalisty) kompletnie nie sprzy-
jają naszej odporności. Nasz organizm 
potrzebuje do funkcjonowania białek, 
węglowodanów i tłuszczy. Kluczem 
jest ilość i jakość. Dlaczego zatem tak 
modne są diety alternatywne (elimina-
cyjne, głodówkowe)? Jedną z przyczyn 
są złe nawyki żywieniowe. Często się-
gają po nie osoby, które przez większą 
część roku pod względem jakościowym 
i ilościowym odżywiały się dość bez-
trosko i ryzykownie. Są skłonni uwie-
rzyć, że w ciągu kilku dni są w stanie 
nadrobić stracony czas i wzmocnić 
swoją odporność oraz schudnąć przy 
tym kilkanaście kilogramów. To tak 
nie działa. W ten sposób zmniejszamy 
szansę na walkę z potencjalnymi infek-
cjami. Tego rodzaju diety są niedobo-
rowe, nie dostarczają organizmowi 
wszystkich niezbędnych składników, 

które stanowią jego paliwo. Czy zatem 
istnieje konkretna dieta pozwalająca 
ustrzec się przed koronawirusem? Nie 
istnieje. Jednak najzdrowszym reko-
mendowanym od lat stylem diety są: 
dieta śródziemnomorska oraz dieta 
DASH (zalecana szczególnie przy nad-
ciśnieniu i ryzyku chorób sercowo-na-
czyniowych). Wspomaganie organizmu 
suplementami jest w porządku, pod 
warunkiem, że są przyjmowane z roz-
wagą, gdyż czasem można „przedo-
brzyć”. Pamiętajmy, że przyjmowanie 
witaminy C, magnezu lub witaminy D 
nie zdziała cudów, jeśli naszym 
codziennym posiłkiem będą fast foody 
i inna wysokoprzetworzona żywność. 
Dieta nie jest jednak panaceum na 
wszystkie bolączki, ale jest podstawą 
naszego zdrowia. Warzywa, owoce, 
pełnoziarniste produkty, nawadnianie, 
ruch, odpowiednia higiena snu to fun-
dament budowania naszej odporności. 
Bo jak nie my, to kto o nas zadba? 
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Konkurs fotograficzny „W obiektywe”
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Więcej informacji:
14 6830 315

salon muzyczny u Madejczyka
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Wymieniona pozy-
cja wydawnicza opu-
blikowana niedawno, 
bo w 2020 r., opisująca 
przytłaczające sceny 
z życia w obozie koncen-
tracyjnym wywarła na 

mnie niemałe wrażenie. Pewnie dlatego że fikcja 
literacka miesza się tu z faktami historyczny-
mi. Autorka równolegle zestawia dzieje słynnej 
położnej Stanisławy Leszczyńskiej z postacią 
literacką, wprawdzie wymyśloną, lecz opartą na 
rzeczywistych losach więźniarek. Magda, bardzo 
młoda bohaterka utworu, niemal tuż po ślubie, 
będąc w pierwszych miesiącach ciąży, znalazła 
się wraz ze swym mężem w obozie Auschwitz. 
Oczywiście nie pozwolono być im razem, lecz ich 
rozdzielono i Magda znalazła się sama pośród 
wielu obcych kobiet w okropnych warunkach 
sanitarnych ze swą ciążą, którą początkowo za 
wszelką cenę starała się ukryć, wiedząc, jaki los 
czeka ciężarne. Do tego obozu trafiła też wraz ze 
swoją dorosłą już córką, Sylwią, Stanisława Lesz-
czyńska aresztowana za pomoc rodzinie żydow-
skiej. Początkowo matka i córka były okrutnie 
torturowane przez Niemców, ale ponieważ niko-
go nie chciały zdradzić, pozostały więc w obozie, 
dzieląc nieludzki los kobiet różnych narodowo-
ści. Jednakże Leszczyńska posiadała kwalifika-
cje położnej i stosowne dokumenty, toteż zosta-
ła „zatrudniona” jako akuszerka do odbierania 
porodów. Córka jej w tym pomagała. Był to maj 
1943 roku, okres, kiedy w obozie zmieniono 
ustawę i ciężarne pochodzenia nieżydowskiego 
mogły urodzić swe dzieci (do tej pory wszystkie 
zabijano zarówno w łonie, jak i po urodzeniu). 
Niemowlęta te zwykle i tak zaraz po porodzie 
umierały ze względu na bardzo złe warunki sani-
tarne albo zostały poddawane wynarodowieniu. 
Leszczyńska już na początku swej pracy sta-
nowczo powiedziała, że ona żadnych dzieci nie 
będzie zabijać, lecz dołoży wszelkich starań, by 
rodziły się zdrowe, na co zgodził się nawet sam 
doktor Mengele. Był to niemiecki lekarz zna-
ny w obozie jako „siewca śmierci (nazwanie go 
„Aniołem Śmierci”, za jakiego uchodził w obozie, 
pewnie ze względu na swą delikatną aparycję, 
wydaje mi się nieetycznym) przeprowadzający na 
niemowlętach liczne „niemoralne eksperymen-
ty medyczne”, które zadawały ból i niesamowite 
cierpienie. Widząc ogromną determinację położ-
nej, stwierdził, że te niemowlęta i tak czeka gło-
dowa śmierć. Leszczyńska, oprócz nieprzeciętnej 

uczciwości, sumienności w wykonywaniu swego 
zawodu i szlachetności w stosunku do innych, 
była osobą bardzo religijną i niebywale poboż-
ną. Przed każdym odbieranym porodem modliła 
się do Matki Boskiej na głos przed całym obo-
zem. W ciężkich i groźnych sytuacjach zwraca-
ła się do Niej: „Przybądź Najświętsza Panienko 
choć	w	 jednym	pantofelku…”,	 co	niesamowicie	
rozczulało kobiety, zwłaszcza te ciężarne, a ona 
zaś gorąco wierzyła, że otrzyma boską pomoc. 
Wszystkie noworodki zaraz po urodzeniu chrzci-
ła, bo jako głęboko wierząca katoliczka nie mogła 
znieść myśli, że umrą bez sakramentu chrztu. 
W tych ekstremalnych warunkach jej wiara, nie-
zwykle mocna, budziła nadzieję i dodawała otu-
chy. Zaś modlitwy widać zostały wysłuchiwane. 
Jak inaczej, bowiem wytłumaczyć fakt, że ocaliła 
3000 noworodków i nie miała ani jednego przy-
padku śmierci dziecka i kobiety rodzącej? Rato-
wała je, jak tylko mogła, bo nie tylko pozwoliła 
im przyjść na świat, ale też zdając sobie sprawę, 
że niemowlęta będą oddawane na wychowa-
nie Niemcom, znaczyła je delikatnym tatuażem, 
aby kiedyś mogły odnaleźć swych biologicznych 
rodziców. 

Zaś rozbudowany wątek fikcyjnej bohater-
ki Magdy spotykającej na swej drodze tę słynną 
położną, która nie tylko pomaga jej przetrwać 
załamanie psychiczne po śmierci męża, ale też 
donosić ciążę i urodzić zdrowego syna, dodaje tej 
opowieści niejakiego splendoru i emocjonalnego 
wymiaru. Oprócz motywu literackiego zamiesz-
czono dokumenty i relacje pochodzące ze zbio-
rów Muzeum Auschwitz-Birkenau, obrazujące 
tragizm życia w obozie zarówno kobiet, jak i dzie-
ci. Informacje te są przerażające: umierające 
z głodu niemowlęta, bo wycieńczone matki nie 
miały pokarmu; rozmnażające się szczury, które 
obgryzały zarówno zwłoki ludzkie, jak też i ciała 
ledwo żywych, nie mających sił się bronić istot 
ludzkich; rozwijające się choroby zakaźne jak 
tyfus plamisty, częstokroć wstrzykiwany celowo 
przez niemieckich lekarzy. Wszystko to tworzyło 
makabryczny obraz warunków życia w obozie. 
Książka jest napisana bardzo, ale to bardzo emo-
cjonalnie, przez co porusza do głębi. Najbardziej 
zaś frapuje postać akuszerki Stanisławy Lesz-
czyńskiej – anioła życia, Służebnicy Bożej, która 
robiła wszystko, by ocalić jak najwięcej bezbron-
nych dziecięcych istot. Nie zadziwia też fakt, że 
od 1992 r. rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny. 
Chociażby z tego względu warto tę książkę prze-
czytać. 

E.M.
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Nina Majewska-Brown 
Anioł życia z Auschwitz 
(Historia inspirowana życiem położnej z Auschwitz)
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Opracowała 
na podstawie 
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Przemek Staroń - Szkoła 
Bohaterek i Bohaterów 
czyli jak radzić sobie 
z życiem (poradnik 
psychologiczny dla 
młodzieży)

Nastolatki nie mają 
łatwo. Na każdym kroku 
wyzwania. Przemek Staroń 
przybywa ze wsparciem!

Nauczyciel Roku 2018, 
psycholog, nauczyciel ety-
ki i filozofii, nominowany 
do Global Teacher Prize, 
czyli „nauczycielskiego 
Nobla”, fan Harry’ego Pot-
tera i klocków Lego, zebrał 
od młodych ludzi pytania 
i wątpliwości, z którymi 
się borykają. Czy to źle być 
smutnym? Czy warto się 
zakochiwać? Jak znieść 
porażkę? Co się stanie, jak 
wyjdę przed szereg? Dlacze-
go wygląd jest taki ważny? 

Następnie odpowiedział 
na te pytania – opierając się 
na swojej wiedzy psycholo-
gicznej oraz na historiach 
bohaterów znanych z ksią-
żek i filmów. Są wśród nich 
postacie z „Harry’ego Pot-
tera”, „Władcy Pierścieni”, 
„Stranger Things”, „Gwiezd-
nych wojen” czy Avengersi. 
„Szkoła bohaterek i boha-
terów” to poradnik psycho-
logiczny, który czyta się jak 
powieść przygodową!

Tomas Navarro 
– Potęga 
niedoskonałości 
(Ciesz się tym, 
co masz)

„Potęga niedosko-
nałości” to wyjątkowa 
lektura dla osób ogar-
niętych obsesją perfek-
cjonizmu, zaintereso-
wanych samorozwojem 
oraz chcących wyzwolić 
się z kręgu stereotypów 
i fałszywych przekonań, 
że zawsze musimy być 
idealni. Tomas Navarro, 
hiszpański psycholog 
z wieloletnim stażem, 
w swojej najnowszej 
książce podpowiada, jak 
skutecznie nauczyć się 
urzeczywistniać cele, 
ustalać priorytety i radzić 
sobie niedoskonałością 
naszą i naszych bliskich. 
Zastosowanie propo-
nowanych przez autora 
rozwiązań pozwala sma-
kować życie w całej jego 
wspaniałości, w bogac-
twie milionów codzien-
nych drobnych smutków 
i radości, których czę-
sto nie dostrzegamy. To 
książka o tym, jak najle-
piej wykorzystać karty, 
które rozdaje nam los, by 
zapewnić sobie wolność, 
szczęście i spokój.

Eva Schloss – „After 
Auschwitz” (Przejmujące 
świadectwo przetrwania 
przyrodniej siostry Anne 
Frank).

Autorka, Eva Schloss, była naj-
pierw przyjaciółką, a potem przy-
rodnią siostrą Anne Frank, której 
„Dziennik” jest jednym z najważ-
niejszych świadectw w Holo-
cauście. Mieszkały w sąsiednich 
kamienicach w Amsterdamie, 
zanim zostały zmuszone do 
ukrywania się. W 1944 roku ich 
kryjówki zostały odkryte i obie 
dziewczynki wraz ze swoimi naj-
bliższymi trafiły do Auschwitz. 
Anne nie przeżyła wojny. Z jej 
rodziny ocalał tylko ojciec, Otto 
Frank. Evie wraz z matką udało się 
przetrwać. Otto po wojnie związał 
się z matką Evy. W ten sposób połą-
czyły się losy tych rodzin, a książ-
ka Evy jest w pewnym sensie kon-
tynuacją „Dziennika” Anne Frank, 
swoistym postscriptum napisa-
nym przez ocalałą z zagłady.

Eva Schloss przez wiele lat nie 
chciała wracać wspomnieniami do 
czasów wojny. Książka jest świa-
dectwem odkrywania przeszłości 
na nowo, pożegnaniem z bliskimi, 
którzy zginęli. Przede wszystkim 
jest to jednak opowieść o tym, 
co było „AFTER” – „PO” – w jaki 
sposób emocjonalnie i psychicznie 
udźwignąć to, co się wydarzyło? 
Jak zbudować szczęśliwe życie na 
gruzach poprzedniego?
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- Jak spędziłeś weekend? 
- A kto tam wie? Są trzy wersje i nie wiem, która 

prawdziwa.

Przepiłem całą wypłatę i nie mam kaca. Więc albo mam 
mocny łeb, albo mało zarabiam.

Byłam dziś u psychiatry, ten wariat narysował drzewa 
z owocami i kazał mi ich pilnować. Narysowałam ogrodze-
nie i poszłam do domu.

- Panie Stefanie, jak panu nie wstyd? 50 lat pan z żoną 
przeżył, a teraz pan ją zostawił i ożenił się pan z jakąś 
20-latką? Czyś pan zwariował?! 

- A czego się pan czepia? Wie pan jak co wieczór z żoną 
było?	 Validol	 jej	 podaj!	 Herbatki	 przynieś!	 Przykryj…
odkryj…	Przełącz	kanał	w	telewizji…	A	z	młodą	to	tak:	Wie-
czorem	wyjdzie,	rano	wróci…	Człowiek	całą	noc	spokojnie	
śpi…

Na ławce w parku siedzi młodzieniec i zajada cukierek 
za cukierkiem. Siedzący obok starszy pan mówi: 

- Chłopcze, jak będziesz jadł tyle słodyczy, to bardzo 
szybko powypadają ci zęby. 

Młody popatrzył na gościa i odpowiedział: 
- Mój dziadek dożył 105 lat i miał wszystkie swoje zęby. 
- Tak? A też jadł tyle cukierków? 
- Nie, on się po prostu nie wtrącał w nieswoje sprawy.

Szef poprosił mnie o jakiś dobry żart. 
- Nie mogę, jestem zajęty. 
- Hahaha, dawaj jeszcze jeden.

Dyrektorka domu wczasowego wita w progu 
wczasowicza: 

- Postaramy się by czuł się Pan, jak u siebie w domu. 
- Ale ja tutaj przyjechałem odpocząć.

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…?

:)

29 lipca 1944 roku, dokonano pacyfi-
kacji Bukowej.

23 września 1944 roku wysie-
d lono m ie sz k a ńców p a r a f i i 
Siedliska-Bogusz.

W 1946 roku powstał Ludowy Zespół 
Sportowy Brzostowianka.

W 50. rocznicę pierwszej koronacji Cu-
downej Figury Matki Boskiej Przeczyc-
kiej, 24 sierpnia 1975 roku dokonano 
rekoronacji tej figury. Nowe korony 
nałożył metropolita krakowski kardy-
nał Karol Wojtyła, a później papież Jan 
Paweł II.

Jesienią 1948 roku rozpoczęła dzia-
łalność Gminna Biblioteka Publicz-
na w Brzostku. W 1949 roku powo-
łano Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Siedliskach-Bogusz, początkowo 
jako Bibliotekę Gminy Brzostek II. 

W 1955 roku obydwie biblioteki zmie-
niły nazwę na Gromadzkie Biblioteki 
Publiczne.

W 1973 roku oddano do użytku nową 
Szkołę Podstawową w Brzostku. 
Nadano jej imię Komisji Edukacji 
Narodowej.

29 sierpnia 1988 roku powsta-
ło Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Brzosteckiej.

W wrześniu 1990 roku ukazał się 
pier wszy numer „Wiadomości 
Brzosteckich”.

14 września 2000 roku odbyła się uro-
czystość poświęcenia Krzyża Jubile-
uszowego w Brzostku, o wysokości 10 
metrów i rozpiętości 4 metrów.

2 stycznia 2002 roku rozpoczęły dzia-
łalność Warsztaty Terapii Zajęciowej 

w Brzostku.

22 lipca 2007 roku obchodzono 140. 
rocznicę powstania Kół Gospodyń 
Wiejskich z powiatu jasielskiego. 
Kiedyś Brzostek należał do powiatu 
jasielskiego.

W 2010 roku został oddany do użytku 
Kompleks Boisk „Moje Boisko – Orlik 
2012”.

15 października 2010 roku założono 
Środowiskowy Dom Samopomocy im. 
Jana Pawła II w Brzostku.

5 kwietnia 2014 roku odbyła się 
uroczystość otwarcia Hali Spor-
towej w Brzostku im. Agaty 
Mróz-Olszewskiej. 

Od 2016 roku funkcjonuje Publicz-
ne Przedszkole w Brzostku w nowym 
odremontowanym budynku.
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ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI
sierpień 2021

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki geograficznej W jakim mieście jest ten zamek? (str. 35) i zagadki przyrodniczej 
Co to za rasa? (str. 35) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 10 września 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 W jakim mieście jest ten zamek?   
sierpień 2021

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki Co to za rasa?   sierpień 2021

POZIOMO
1) Dawniej: najstarsza ręczna strzelba procho-
wa. 5) Przyspiesza cząstki 10) Wykonanie, spełnienie 
czegoś; czyn, dzieło, fakt. 11) Dziki koń żyjący na pre-
rii. 12) Nanoszenie soli srebra lub miedzi na powierzch-
nię szkła i wypalanie wyrobu. 14) Czepił się psiego 
ogona 15) Mrowie, mrówki, ciarki, drżączka, mrowie-
nie, drżenie. 16) Wyklejanie ścian tapetami. 18) Roz-
wiązał zagadkę Sfinksa. 20) Członek ludu wschodnio-
germańskiego przybyły ze Skandynawii. 22) Słodkie 
ciasto pieczone dwukrotnie, przekładane warstwowo 
bakaliami; keks. 28) Obcęgi. 30) Przyjęcie 31) Przy-
rząd do polaryzacji światła. 32) Okres rozwoju płodu 
ssaka. 34) Biblijny nieszczęśnik 35) Roślina miododaj-
na z rodziny skalnicowatych. 37) Z pogardą o podofice-
rze. 39) Łódź Indian. 40) Miasto na Wołyniu, nad Sty-
rem (Ukraina). 43) Może być rejestracyjna. 44) Góry 
w Azji. 46) Nazwa, tytuł, imię. 47) Przepływa przez Ni-
dzicę i Działdowo. 48) Często mylone z kobzą. 49) Roz-
wiązanie, zniesienie, skasowanie; kasata. 50) Po koło-
waniu i starcie. 51) Jednostka soli albo honoru.

PIONOWO
1) Wielka flota wojenna. 2) Sprzedaje bilety na imprezy, 
przejazdy itp. 3) Brasov; miasto w pd. Rumunii (Siedmio-
gród). 4) Stolica Chorwacji. 5) Człowiek wysoki, muskular-
ny, o szerokich ramionach i wąskich biodrach. 6) Dawniej: 
kandydat do stanu małżeńskiego; konkurent. 7) Specjalista 
z dziedziny ochrony środowiska. 8) Przystań Noego. 9) Imię 
żeńskie - 5 III 13) Lek przeciwgorączkowy. 17) Działania 
zbrojne między państwami. 19) Miasto w Niemczech, 1933-
45 hitlerowski obóz koncentracyjny. 21) Nakładane pod-
czas sakramentu kapłaństwa. 22) liczbowy, technologiczny, 
komunikacyjny ... 23) Rosyjskie imię męskie. 24) To, co jest 
objęte zakazem, nietykalne. 25) Wulkan na Sycylii 26) Fre-
zer, tokarz; robotnik pracujący przy obróbce skrawa-
niem. 27) Inna nazwa jaskry. 29) Autobus napędzany energią 
kinetyczną wirującego koła. 30) Plan jazdy pociągów, auto-
busów. 33) Człowiek koszący zboże, trawę; kosiarz, kośnik, 
żniwiarz. 35) Ciepły but. 36) Miasto nad Jeziorem Jezio-
rak. 38) Muzeum w Madrycie. 41) Model poloneza. 42) Żar-
tobliwie o dziecku, zwłaszcza o chłopcu; brzdąc, smar-
kacz. 45) Rufowa część górnego pokładu.
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Potańcówka na ludowo w skurowej
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Bolesław Kowalski 

czytelnicy 
piszą

ŁĄCZYĆ CZY DZIELIĆ DALEJ ?

26 czerwca br. uczestniczy-
łem w spotkaniu autor-
skim historyka dr. Toma-

sza Szuberta, autora książki „Jakób 
Szela” oraz Radka Raka, autora książki 
„Baśń o wężowym sercu albo wtóre 
słowo o Jakóbie Szeli”. Na tym spo-
tkaniu zabrałem głos i powiedzia-
łem: „Podział i nienawiść w naszym 
narodzie polskim istnieje od początku 
naszej państwowości po dzień 
dzisiejszy.” 

Historia faktów tego podziału i nie-
nawiści międzyludzkiej jest niezaprze-
czalna. Jedynymi momentami, które 
w pewnym stopniu doprowadzają do 
jedności i połączenia, są okresy klęski 
narodowej, jakim były np. rozbiory 
Polski czy II wojna światowa - okupa-
cja hitlerowska. Podziały w społeczeń-
stwie polskim rosną przez ostatnie 
dziesięciolecia od okresu powojennego 
1945 roku do obecnych lat, w których 
żyjemy. Jako starzec zastanawiam 
się nad tym, gdzie tkwi przyczyna tej 
choroby narodowej? Odpowiedź na to 
pytanie znajduję następującą: przyczy-
ną jest wygórowana fałszywa „duma” 
narodowa, fałszywy patriotyzm, wygó-
rowane ambicje (bogaty-lepszy; bied-
ny-gorszy). Złe cechy człowieka się 
toleruje, dobrych się unika. 

Wadą było – jak powiedziałem – od 
początku naszej państwowości, wpa-
janie ludziom do umysłów, że wszyst-
ko nam łatwo przyjdzie, bez trudu, 
bez kosztów, bez wysiłku, wystarczy 
się modlić, w rzeczywistości udawać 
„pobożnego człowieka”, a wszyst-
ko osiągniemy tanim kosztem albo 
za darmo. Tę mentalność przyjęto od 
zakończenia II wojny światowej w 1945 
roku. Z klęski wrześniowej 1939 roku 
i okupacji hitlerowskiej (1939-1945 r.) 
nie potrafiliśmy wyciągnąć wniosków. 
Wyzwolenie się spod tej okupacji kosz-
towało nas utratę życia milionów ist-
nień ludzkich, morze przelanej krwi 
i upodlenia narodu. To były koszty 
i straty całego narodu, wszyscy cier-
pieli jednakowo, bez względu na swoje 

przekonania polityczne i religijne. Nie 
szanujemy swojej historii. Jako społe-
czeństwo nie znamy jej w całości, a co 
za tym idzie – nie uczymy się z niej.

Przelana krew w walce o wyzwole-
nie spod okupacji hitlerowskiej była 
jednakowa, niezależna od poglą-
dów i położenia społecznego ludzi, 
którzy ją przelewali. Wszystkim im 
należy się szacunek i oddawanie im 
czci oraz honoru niezależnie, po któ-
rej stronie walczyli. Nie może być 
tak, że w niebyt przeszli partyzanci 
z Batalionów Chłopskich i Gwardii 
Ludowej, zupełnie jakby nie przele-
wali swej krwi o wolność Ojczyzny. 
O żołnierzach „wyklętych” uczy się 
dziś więcej niż o żołnierzach Macz-
ka i żołnierzach armii gen. Andersa, 
wśród tych, którym odmówiono prawa 
do honoru znaleźli się też żołnierze 
1 Polskiej Dywizji Piechoty im. Tade-
usza Kościuszki. To ci, którzy przeszli 
chrzest bojowy pod Lenino, forsowali 
Okę, wyzwalali Warszawę, zdobywa-
li Wał Pomorski, ginęli w Kołobrzegu, 
szturmowali Berlin. Krew, którą prze-
lewali za wyzwolenie Polski, nie może 
być gorsza od przelanej krwi przez żoł-
nierzy walczących pod Monte Cassino 
i na frontach zachodnich. Powinna być 
wspólnie przelaną krwią i jednakowo 
czczona z honorem. 

Jeszcze na dobre nie skończyła się 
walka o wyzwolenie Polski na począt-
ku 1945 roku, a już nastąpił podział 
w narodzie, wiadomo było wówczas, 
że świat nie jest taki sam, jakim był do 
roku 1939. Uzyskany pokój musi być 
utrwalony. Mimo dalszych konfliktów 
międzynarodowych i powstania wro-
gich obozów wobec siebie. Najważniej-
szym zadaniem i dążnością narodów 
była odbudowa zniszczeń wojennych. 
Dalsze prowadzenie. Dalsze prowadze-
nie tzw. „III wojny światowej” powo-
dowałoby dalsze zniszczenia, a nawet 
zagładę świata – broń atomowa, (zrzu-
cenie dwóch bomb atomowych na 
Hiroszimę i Nagasaki – sierpień 1945 
r.). III wojna światowa to poryw waria-
ta, bezmózgowca. Niestety, mieliśmy 
takich w postaci „żołnierzy wyklętych” 
czczonych przez ich (następców) apo-
logetów w obecnym czasie, również 
„bezmózgowców”. 

Polska po wyzwoleniu zmieniła 
się zupełnie i pod względem obsza-
ru, kształtu granic, zmieniony został 

ustrój państwa. Wprowadzono całko-
witą reformę rolną, upaństwowiono 
przemysł. Odbudowa zniszczeń wojen-
nych i późniejsza rozbudowa gospodar-
ki dała zatrudnienie ogromnej masie 
ludzi oraz dostęp do oświaty i kultury 
ludziom, którzy nie mieli wcześniej 
dostępu do tych dóbr. Zlikwidowano 
analfabetyzm, nastąpił awans społecz-
ny w narodzie. Wszystko to osiągnięto, 
ponosząc koszty, które okazały się nie-
bagatelne. Kosztami tymi były m.in.: 
niepełna wolność, narzucenie nam 
władzy i ustroju totalitarnego zwanego 
dziś „komunizmem”, prześladowanie 
inaczej myślących ideologicznie itd., 
itp.

Dla zapewnienia dobrej egzystencji 
społeczeństwa jest konieczność dobre-
go położenia ekonomicznego państwa 
i dobre zarzadzanie państwem – dobre 
kadry.

Niestety, tych atrybutów w owym 
czasie nie mieliśmy, żadnej pomocy 
(oprócz pomocy na życie – UNRRA) 
finansowej nie otrzymaliśmy. Biedny 
chłop bez finansów nie wystawi sobie 
willi, a skleci sobie chatę o swoich 
siłach. Tak jest z biednym państwem. 
Powojenne władze państwowe były 
upartyjnione, (to samo jest w dzisiej-
szych czasach), zajmowane przez ludzi 
z awansu społecznego, o niskim lub 
żadnym wykształceniu. Obowiązywa-
ło powiedzenie: „nie matura, lecz chęć 
szczera zrobi z ciebie oficera”. W takich 
warunkach rodzi się opozycja, walka 
polityczna. Cierpliwość w narodzie 
polskim jest słaba. Niedostatki przy-
czyniły się do powstawania protestów, 
które miały podłoże ekonomiczne. Tak 
było w 1956 r. (Poznań), tak było w 1970 
r. (Gdańsk), w 1976 r. (Radom, Ursus, 
Płock). Nastał rok 1980, a po nim rok 
1981. 

Okres od sierpnia 1980 (początek 
strajków) do grudnia 1981 r. (wprowa-
dzenie stanu wojennego) był chyba 
tym czasem, który w okresie PRL naj-
bardziej nas łączył. Mieliśmy różny 
stosunek do socjalizmu i władzy „ludo-
wej”, ale też wszyscy czekaliśmy na 
zmiany, na poprawę bytu materialne-
go, na więcej swobód obywatelskich, 
na wolne media, na otwarcie granic.

Zważywszy, że „Solidarność” – 
symbol tych nadziei miała 10 mln 
oficjalnych członków, śmiało moż-
na założyć, że hasła „Solidarności” ►
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cieszyły się poparciem zdecydowanej 
większości społeczeństwa. Dowodem 
na to był wynik wyborów kontrakto-
wych (04.06.1989 r.).

  Po zwycięstwie wyborczym 
nad „komuną” szybko zaczęliśmy 
się dzielić: na zwolenników Wałęsy, 
Tymińskiego, Mazowieckiego, Cimo-
szewicza, Moczulskiego, a później wraz 
z rozwojem parlamentaryzmu, coraz 
bardziej i bardziej. „Solidarność” stała 
się symbolem zawiedzionych nadziei, 
korupcji politycznej, obłudy i zwykłego 
obciachu – jak mówią Warszawiacy. Po 
roku 1989 wydarzyło się coś, co mogło-
by nas naprawdę połączyć. Mieliśmy 
na to szansę w 2010 r., wspólnie prze-
żywając narodową tragedię, jaką była 
katastrofa lotnicza w Smoleńsku z pre-
zydentem RP na pokładzie, w której 
zginęli ludzie o bardzo różnych prze-
konaniach politycznych. I ta szansa 
została zmarnowana. Z tragedii uczy-
niono cyrk, tworząc obłąkańcze teorie 
przez niezrównoważonego „śledczego”. 

Następstwem tego jest dalsze, niespo-
tykane w ciągu minionych 100 lat, dzie-
lenie Polaków. Dzieli się nas ze względu 
na poglądy polityczne, wyznawaną reli-
gię (lub deklarowany ateizm), stosunek 
do Kościoła i Unii Europejskiej, orienta-
cji seksualnej. Dzieli się nawet na lep-
sze i gorsze grupy zawodowe (lekarze, 
pielęgniarki, nauczyciele). Skłóciliśmy 
się ze wszystkimi sąsiadami. Dzieli się 
nas nawet ze względu na stosunek do 
historii sprzed 1989 r. Nie szanujemy 
swojej historii. Jako społeczeństwo nie 
znamy jej, a co za tym idzie – nie uczy-
my się z niej. To wszystko jest niewiary-
godne, wręcz podłe, a większość patrzy 
na to bez należytych emocji. Wobec 
tego stawiam pytanie: „CZY MAMY 
ŁĄCZYĆ SIĘ, CZY DZIELIĆ DALEJ ?”

PS 
„Czy jest jeszcze coś, co mogłoby nas 

Polaków, połączyć ? Może i jest, ale nie 
potrafiliśmy tego znaleźć”. O naszym 
„patriotyzmie” ułożyłem wiersz: „Nasz 
Patriotyzm”.

NASZ PATRIOTYZM

W Polsce wojna musi być, 
Musi każdy na nią iść.
Stajemy do walki na każdy zew,
Przelewając (niepotrzebnie) swoją 

krew.
W imię Ojczyzny i Boga,
Widzimy w obcym swojego wroga.
Gdy nie mamy obcego przed sobą,
Walczymy wówczas między sobą.
W walce, żeby zostać bohaterem,
Trzeba zginąć z chwałą i honorem.
Po pobiciu wroga i przeciwnika
Doczekamy się chwały i pomnika.
Liczy się „męstwo” i „bohaterstwo”,
Na nie się ma przyjaźń i braterstwo.
Uznajemy się jako naród bojowy,
Nie potrzebujemy rozwoju i odnowy.
Nikomu nic nie oddajemy,
Polska nie zginie, póki my żyjemy. 

czytelnicy piszą

Pani Urszulo!

Ze zdziwieniem przeczytałam Pani artykuł 
zamieszczony w „Wiadomościach Brzosteckich” 
VII, 21 r. str. 2 opisujący z poczuciem humoru 

mentalność Jakuba Szeli z identycznymi poglądami damsko
-męskimi radnego powiatu dębickiego DW.

Również stwierdzam, że istnieje obawa czy ww. nie 
zechce porwać chamów przeciwko „jaśniepanom” w obec-
nym czasie.

W moim odczuciu nie jest to temat do żartów, lecz wsty-
du, zadumy i potępienia. Zamordowano w bardzo okrutny 
sposób ponad 1200 osób – ziemian, urzędników, księży.

J. Szela stał na czele tej zbrodni.
Pochodził ze Smarżowej.
W porozumieniu z zaborcą mordował ww. osoby, żeby 

zapobiec kierowanemu przeciw zaborcy austriackiemu 
powstaniu krakowskiemu. Płacono chłopom za każdą głowę 
zabitych. Splądrowano > 500 dworów w tarnowskim (90%) 
i napadnięto na 52 plebanie.

Polecam artykuł W Sieci 19 lipca 2021 r. pt. „krwawy 
zabójca – nowy idol III RP”.

Pozostaję z wyrazami szacunku

Odpowiedź 
na list pani 
danuty stanek

Bardzo się cieszę, że to, co piszemy 
w „Wiadomościach Brzostec-
kich” nie pozostaje bez echa. 

Każdy ma prawo do własnego zdania 
i wcale nie musi godzić się z tym, co 
mówi ktoś inny.

Dla wyjaśnienia – w tekście pt. 

„Naczytał się Raka” nasz radny jest 
porównywany do Jakóba Szeli jako 
bohatera literackiego (na co wskazuje 
sam tytuł) a nie do postaci historycz-
nej. Fikcja literacka rządzi się zupełnie 
innymi prawami niż prawda historycz-
na, więc Szela z powieści Raka (nota-
bene fantasy) nie jest Jakubem Szelą 
z zachowanych dokumentów. Poza tym 
sam radny zapoznał się z owym arty-
kułem przed jego publikacją i nie miał 
nic przeciwko niemu, a wręcz wzbu-
dził jego wesołość. Wielkość człowie-
ka polega m.in. na tym, że potrafi się 
śmiać sam z siebie.

Nikt nie neguje tragedii, jaka roze-
grała się w XIX wieku. Zachowanie 

chłopów-chamów wynikało m.in. z ich 
ciemnoty skrzętnie podtrzymywanej 
przez szlachtę. Inaczej też rozumieli 
poczucie tożsamości narodowej. Brali 
pieniądze za dokonywane mordy, ale 
kilkadziesiąt lat wcześniej to nasza 
magnateria dla własnych interesów 
zaprzedała Polskę Rosji, co poskutko-
wało zaborami i zniknięciem ojczyzny 
z mapy Europy, a to pociągnęło znów 
za sobą konieczność zrywów narodo-
wowyzwoleńczych okupionych krwa-
wymi ofiarami. Jednak ani mordów, 
ani zdrady, ani sprzedawania własne-
go kraju nic nie usprawiedliwi.

Niestety, do dziś na Podkarpa-
ciu pokutuje przekonanie, że jeśli 

Danuta Stanek

Urszula Kobak

►



iV Bieg Uliczny



KOMUNIKAT
OSiR w Brzostku informuje, że w dniu 29 sierpnia 2021  
w godzinach od 17.00 do 18.00 

odbędzie się IV Bieg Uliczny 
w Brzostku 

Trasa biegu będzie przebiegać ulicami: Legionów - Królowej Jadwigi - 
Przedmieście - A. Gryglewskiego - M.N. Mysłowskiego - droga wewnętrzna łącznik 

Mysłowskiego/Szkolna - Szkolna - Rynek - Królowej Jadwigi - Przedmieście - A. 
Gryglewskiego - M.N. Mysłowskiego - droga wewnętrzna łącznik Mysłowskiego/Szkolna 

- Szkolna - droga wewnętrzna łącznik Mysłowskiego/Szkolna - Zielona - Królowej Jadwigi - 
Legionów

W związku z powyższym 
nastąpią utrudnienia w ruchu.

Za zaistniałe trudności PRZEPRASZAMY

dziecko ma zostać „na gospodarce”, to nie musi się uczyć. 
Trudno jest zachęcić tych uczniów do poszerzania wiedzy, 
ich rodzice również nie widzą takiej potrzeby, mimo że świat 
się zmienia w przyspieszonym tempie. Do dziś też często 
gardzi się ludźmi „ze wsi” i wyśmiewa się z nich.

Przy okazji ciekawostka ortograficzna: „jaśnie pan” 
pisze się rozdzielnie, jeśli chodzi o dawny tytuł albo zwrot 

grzecznościowy, a „jaśniepan” pisane łącznie używa się 
jako ironiczne określenie arystokraty.

Na koniec polecam mistrzowskie dzieło Charliego Cha-
plina z roku 1940 pt. „Dyktator” z bardzo czytelnymi aluzja-
mi do największego zbrodniarza tamtych czasów. Uczta dla 
wielbicieli dobrych filmów. 



OSiR Brzostek

IV edycja Biegu ulicznego w Brzostku

W ostatnią niedzielę sierpnia odbędzie się czwarta 
edycja Biegu Ulicznego w Brzostku. Tak jak 
w poprzednich latach biegacze będą walczyć na 

dystansie 5 km, start biegu o godzinie 17:00. Dzięki wybu-
dowaniu nowych dróg trasa biegu została zmodyfiko-
wana i będzie przebiegała przez ulice: Legionów - Królowej 
Jadwigi - Przedmieście - A. Gryglewskiego - M.N. Mysłow-
skiego - droga wewnętrzna łącznik Mysłowskiego/Szkolna - 
Szkolna - Rynek - Królowej Jadwigi - Przedmieście - A. Gry-
glewskiego - M.N. Mysłowskiego - droga wewnętrzna łącznik 
Mysłowskiego/Szkolna - Szkolna - droga wewnętrzna łącznik 
Mysłowskiego/Szkolna - Zielona - Królowej Jadwigi – Legio-
nów. Start oraz meta zostaną zlokalizowane przy Hali Sporto-
wej im. Agaty Mróz-Olszewskiej. Zapisu na bieg można doko-
nać na www.timekeeper.pl. 

Opłata za pakiet startowy wynosi:
- 20 zł – pakiet bez koszulki (udział w biegu i numer 

startowy)
- 30 zł – pakiet z koszulką (udział w biegu, numer starto-

wy, 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 najlep-
szej zawodniczki i zawodnika z terenu gminy Brzostek oraz 
dla najstarszego i najstarszej zawodniczki biegu. Dla zwy-
cięzców we wszystkich kategoriach przewidziano atrakcyjne 
nagrody. Już nie możemy się doczekać spotkania z biegacza-
mi. Aktualne informacje na temat biegu można śledzić na 
fanpage Bieg Uliczny w Brzostku. 

V Mistrzostwa 
Gminy Brzostek 
w siatkówce Plażowej

W niedzielę, 18 lipca 2021 r. na Arenie w Zawadce Brzo-
steckiej już po raz 5. odbyły się Mistrzostwa Gminy 
Brzostek w Siatkówce Plażowej. Co rok impreza cie-

szy się dużą popularnością, nie inaczej było także teraz, o czym 
świadczy fakt, że zaledwie kilka dni po ogłoszeniu zapisów udało 
się skompletować listę uczestników. W tegorocznych rozgrywkach 
udział wzięło 8 par: Damian Sękiewicz / Krystian Kolbusz, Michał 
Sękiewicz / Dawid Grotkowski, Kamil Lisak / Marcin Grzesiakow-
ski, Dawid Lisak / Szymon Dziedzic, Mateusz Sobczyk / Domi-
nik Sobczyk, Łukasz Bik / Piotr Mroczkowski, Piotr Nawracaj / 
Dominik Woźniak, Tobiasz Bielecki / Sebastian Macko. W wyniku 
losowania zawodnicy zostali podzieleni na dwie 4-drużynowe 
grupy, z których po dwa najlepsze zespoły uzyskiwały awans do 
półfinałów. Grupę A utworzyły pary: Lisak K. / Grzesiakowki, Bie-
lecki / Macko, Bik / Mroczkowski oraz Sękiewicz M. / Grotkow-
ski, w grupie B znalazły się natomiast duety: Sobczyk / Sobczyk, 
Sękiewicz D. / Kolbusz, Lisak D. / Dziedzic, Nawracaj / Woźniak. 
Podział na grupy oznaczał, że każda ekipa w tegorocznych roz-
grywkach zagra przynajmniej 3 mecze. Walka o miejsca premio-
wane	awansem	do	półfinałów	toczyła	się	do	ostatniego	meczu…	
Dosłownie, bowiem na zakończenie zmagań grupowych zaplano-
wany został mecz pomiędzy parami Lisak D. / Dziedzic i Nawracaj 
/ Woźniak, którego wynik decydował o tym, kto powalczy o finał. 
Z potyczki zwycięsko wyszedł duet Lisak D. / Dziedzic, a stawkę 
półfinalistów uzupełniły zespoły: Lisak K. / Grzesiakowski oraz 
Sobczyk / Sobczyk i Bik / Mroczkowski, którzy okazali się bez-
konkurencyjni w swoich grupach. Walka o wielki finał była pełna 
emocji oraz widowiskowych akcji również za sprawą pogody, 

która nieco spłatała figla organizatorom i nie pozwoliła w pełnym 
słońcu rozegrać całego turnieju. Zawodnicy walczyli więc nie 
tylko z przeciwnikiem, ale również deszczem, który nie ułatwiał 
zadania. Ostatecznie finalistami V Mistrzostw Gminy Brzostek 
w Piłce Plażowej zostali bracia Sobczyk oraz para Bik / Mrocz-
kowski. Oznaczało to, że walkę o najniższy stopień podium stoczą 
ze sobą bracia Lisak. Z pojedynku zwycięsko wyszła para Lisak 
K. / Grzesiakowki i to oni ostatecznie cieszyli się z zajęcia 3. miej-
sca. Chwilę później doszło do ostatecznych rozstrzygnięć i jak 
na mecz finałowy przystało, kibice mogli obserwować naprawdę 
zacięty pojedynek, pełen spektakularnych obron oraz ataków po 
obu stronach boiska. Po walce na przewagi ostateczny triumf po 
raz kolejny odniosła para Sobczyk / Sobczyk. No cóż, pół żartem, 
pół serio, wszyscy grali kapitalny turniej, a na końcu i tak wygrali 
„bracia Sobczyk”.

Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwała para 
sędziowska z Rzeszowa – Panowie Arkadiusz Ostrowski oraz 
Kamil Worosz. 

Po zakończeniu sportowych zmagań nastąpiła dekoracja 
uczestników, której dokonali Burmistrz Brzostku – Wojciech Sta-
niszewski, Kierownik OSiR Brzostek – Andrzej Piękoś oraz sołtys 
Zawadki Brzosteckiej – Marcin Sas. Każdy z zawodników biorący 
udział w mistrzostwach otrzymał pamiątkowy dyplom, natomiast 
3 najlepsze ekipy dodatkowo nagrody rzeczowe. Trzeba przyznać, 
że pula tegorocznych nagród była dość okazała. Poza pucharami, 
medalami i bonami sfinansowanymi z budżetu OSiR Brzostek, dla 
3 najlepszych par przygotowane były bony na zakup burgerów 

Paulina Szymańska

►
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w restauracji Bianco ufundowane przez 
Państwa Elżbietę i Zbigniewa Lemków. 
Dodatkowy bonus dla zwycięzców, 
w wysokości 500 zł – kwota diety soł-
tysa – postanowił podarować Sołtys 
Zawadki Brzosteckiej – Marcin Sas.

Warto nadmienić również, że w trak-
cie trwania turnieju zarówno zawod-
nicy, jak i kibice mogli delektować się 
pysznymi kiełbaskami z grilla oraz 
zimnymi napojami, które ufundowane 
zostały przez Andrzeja Barszcza repre-
zentującego Sieć Sklepów Jubilatka. 

Klasyfikacja końcowa:
1. Sobczyk / Sobczyk
2. Bik / Mroczkowski
3. Lisak K. / Grzesiakowski
4. Lisak D. / Dziedzic
5. Nawracaj / Dziedzic, Bielecki / Macko
6. –
7. Sękiewicz M. / Grotkowski, Sękiewicz D. / Kolbusz
8. –

Szczegółowe wyniki:
LISAK K. / GRZESIAKOWSKI – SĘKIEWICZ M. / GROTKOWSKI ..............21:18
BIELECKI / MACKO – BIK / MROCZKOWSKI ............................................  4:21
SOBCZYK / SOBCZYK – NAWRACAJ / WOŹNIAK ................................... 21:12
SĘKIEWICZ D. / KOLBUSZ – LISAK D. / DZIEDZIC .................................  19:21
LISAK K. / GRZESIAKOWSKI – BIK / MROCZKOWSKI ...........................  19:21
SĘKIEWICZ M. / GROTKOWSKI – BIELECKI / MACKO ...........................  17:21
SOBCZYK / SOBCZYK – LISAK D. / DZIEDZIC ........................................... 21:4
NAWRACAJ / WOŹNIAK – SĘKIEWICZ D. / KOLBUSZ............................. 21:13

za nami finały 
Amatorskiej Ligi Tenisa 
Ziemnego Gminy 
Brzostek 2021

W tegorocznych rozgrywkach udział 
wzięło 4 zawodników, którzy roz-
grywali ze sobą mecze systemem 

„każdy z każdym”, aby następnie rozegrać 
mecz o 3. miejsce oraz finał. Najlepszym 
w pierwszej fazie turnieju okazał się Mate-
usz Szybist, który bez straty seta uplaso-
wał się na pierwszym miejscu. Tuż za nim 
znalazł się Dariusz Wójcik, na 3. miejscu 
znalazła się jedyna kobieta biorąca udział 
w tegorocznych rozgrywkach – Magda-
lena Kawalec, tabelę zamknął Karol Kozioł. 
W odbywającym się 14 lipca 2021 r. meczu 
finałowym zmierzyli się więc Mateusz Szybist 

oraz Dariusz Wójcik, natomiast 
w meczu o najniższy stopień 

podium walczyli Magdalena 
Kawalec oraz Karol Kozioł. 

Zwycięzcą tegorocznych 
zmagań został Mateusz Szy-
bist, pokonując Dariusza 

Wójcika 2:0 (6:2,6:3), 3. miej-
sce zajął Karol Kozioł po zwy-

cięstwie nad Magdaleną Kawalec 
2:0 (6:2,7:6).
Po zakończeniu rozgrywek Kierownik 
OSiR Brzostek, Andrzej Piękoś doko-

nał wręczenia nagród oraz pamiąt-
kowych pucharów. 

Pomimo iż tegoroczna liga 
liczyła tylko 4 zawodników, nie 
zabrakło w niej emocji oraz cie-
kawych tenisowych wymian. 

Amatorska Liga Tenisa Ziem-
nego przeszła już do historii, jed-

nak my nie zwalniamy tempa i już 
przygotowujemy kolejne turnieje. 

Już teraz serdecznie zapraszamy do 
udziału w nich. Do zobaczenia! 

Paulina Szymańska

LISAK K. / GRZESIAKOWSKI – BIELECKI / MACKO  ............................... 22:20
BIK / MROCZKOWSKI – SĘKIEWICZ M. / GROTKOWSKI .........................21:11
SOBCZYK / SOBCZYK – SĘKIEWICZ D. / KOLBUSZ  ................................. 21:9
LISAK D. / DZIEDZIC – NAWRACAJ / WOŹNIAK.......................................21:13
BIK / MROCZKOWSKI – LISAK D. / DZIEDZIC ..........................................21:14
SOBCZYK / SOBCZYK – LISAK K. / GRZESIAKOWSKI .............................. 21:8
LISAK D. / DZIEDZIC – LISAK K. / GRZESIAKOWSKI .............................. 20:22
BIK / MROCZKOWSKI – SOBCZYK / SOBCZYK ....................................... 20:22
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Wakacyjny 
Turniej szóstek 
zakończony

Z okazji rozpoczęcia wakacji Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Brzostku przygotował coś dla 
młodszych uczestników naszych obiektów. We czwar-

tek, 8 lipca 2021 r. odbył się bowiem Wakacyjny Turniej Szóstek. 
Rozgrywki dedykowane były uczniom szkół podstawowych z klas 
VI – VIII. Do udziału zgłosiło się 5 ekip: Brzostek, Wisłoka Błaż-
kowa I, Wisłoka Błażkowa II, Nam Strzelać Nie Kazano oraz Team 
Rzeszów. W związku ze zgłoszeniem się nieparzystej liczby drużyn 
organizatorzy postanowili, że zespoły rozegrają mecze systemem 
„każdy z każdym”, a o końcowej tabeli zdecyduje liczba zdobytych 
przez dany team punktów. Pomimo upałów oraz ogromnego zmę-
czenia zawodnikom nie brakowało ochoty do gry oraz woli walki. 
Kibice byli świadkami wielu ciekawych, kombinacyjnych akcji, 
świetnych parad bramkarskich i co najważniejsze – uśmiechów 
na ustach. W ostatecznym rozrachunku z kompletem zwycięstw 
na I miejscu znalazła się drużyna Brzostku, II miejsce przypadło 
w udziale zespołowi Wisłoki Błażkowa II, natomiast najniższy sto-
pień podium padł łupem zawodników Team Rzeszów. Na kolej-
nych miejscach uplasowały się ekipy Nam Strzelać Nie Kazano 
oraz Wisłoka Błażkowa I. Po zakończeniu zmagań sportowych 

na wszystkich uczestników czekała pizza, po jej zje-
dzeniu nastąpiła dekoracja drużyn biorących 

udział w rozgrywkach. Pamiątkowe dyplomy 
oraz medale dla najlepszych zespołów wręczył 
zawodnikom Kierownik OSiR Brzostek Andrzej 
Piękoś. Nie zabrakło także wyróżnień indywi-
dualnych. Tytuł króla strzelców zdobył zawod-

nik gospodarzy – Radosław Czech, natomiast 
najlepszym bramkarzem turnieju wybrany został 

Igor Libuszowski z Wisłoki Błażkowa. 

Klasyfikacja końcowa: 
1. Brzostek
2. Wisłoka Błażkowa II
3. Team Rzeszów 
4. Nam Strzelać Nie Kazano 
5. Wisłoka Błażkowa I

Szczegółowe wyniki:
Wisłoka Błażkowa I – Nam Strzelać Nie Kazano  ....................... 0:4
Brzostek – Wisłoka Błażkowa II.................................................. 2:1
Nam Strzelać Nie Kazano  .......................................................... 0:1
Brzostek – Wisłoka Błażkowa I ................................................... 9:0
Wisłoka Błażkowa II – Team Rzeszów .........................................1:1
Brzostek – Nam Strzelać Nie Kazano  ........................................ 7:1
Wisłoka Błażkowa I – Wisłoka Błażkowa II .................................1:7
Team Rzeszów – Brzostek .......................................................... 0:4
Nam Strzelać Nie Kazano - Wisłoka Błażkowa II .........................1:2
Team Rzeszów – Wisłoka Błażkowa I ......................................... 6:0

Paulina Szymańska

Podsumowanie 
Amatorskiej Ligi Piłki 
Nożnej Gminy Brzostek 
2021

Po rocznej przerwie na brzostecki Orlik powróciły 
rozgrywki Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Gminy 
Brzostek - to już 11. edycja. W trwającym niemal 

miesiąc turnieju udział wzięło 6 zespołów (4 reprezentu-
jące Gminę Brzostek oraz 2 spoza niej): LKS Brzostowianka 

Brzostek, HOS-POL, KD Przeczyca, Polska Mistrzem Polski, 
Nie Oni Lubcza oraz Siwy Dym Jodłowa. Drużyny rywali-
zowały ze sobą systemem „każdy z każdym”, po czym do 
półfinałów awansowały 4 najlepsze zespoły. W pierwszej 
fazie najlepiej poradziła sobie drużyna LKS Brzostowianka 
Brzostek, zdobywając komplet punktów i nie dając więk-
szych szans swoim rywalom. Zawodnicy tej drużyny prze-
konali się jednak, że sport bywa przewrotny. W pierwszym 
meczu półfinałowym ulegli bowiem po bardzo dobrym 
meczu swoim rywalom, drużynie KD Przeczyca 3:2 i musieli 
zadowolić się jedynie walką o najniższy stopień na podium. 
Drugi półfinał dostarczył kibicom jeszcze większych emo-
cji, ponieważ o awansie do finału decydowały rzuty karne. 
Po pierwszych 15 minutach – tyle właśnie trwała jedna 
połowa w tegorocznym turnieju – na tablicy wyników wid-
niał bezbramkowy remis. Taki wynik utrzymywał się ►

Paulina Szymańska
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również przez większość drugiej połowy. Dopiero 
na 5 minut przed końcem spotkania wynik 
otworzył Paweł Podraza, który wyprowa-
dził drużynę HOS-POL na prowadzenie 
1:0. Kiedy wydawało się, że wszystko jest 
już rozstrzygnięte, skutecznym strzałem 
na bramkę popisał się zawodnik drużyny 
Siwy Dym Jodłowa – Radosław Mazur, 
doprowadzając tym samym do remisu na 
zaledwie minutę przed końcem. Chwilę 
później rozbrzmiał gwizdek kończący mecz, 
co oznaczało rzuty karne. W tych lepsi okazali 
się zawodnicy HOS-POL i to właśnie oni znaleźli się 
w wielkim finale. 

Piątek, 6 sierpnia 2021 r. upłynął pod znakiem decydu-
jących rozstrzygnięć w tegorocznej edycji Amatorskiej Ligi 
Piłki Nożnej Gminy Brzostek. Punktualnie o godzinie 18:30 
rozpoczął się mecz o 3. miejsce, w którym mierzyły się ze 
sobą drużyny LKS Brzostowianka Brzostek oraz Siwy Dym 
Jodłowa. Walka od samego początku była bardzo wyrów-
nana i nikt nie miał zamiaru odpuszczać. Po 30 minutach 
meczu lepsi okazali się jednak zawodnicy LKS Brzosto-
wianki Brzostek, którzy pokonali swoich rywali 5:2. Godzi-
nę później sędzia spotkania – Paweł Kantor dał sygnał do 
rozpoczęcia najważniejszego meczu w tegorocznej lidze – 
finału. Naprzeciwko siebie stanęły dwie 
drużyny reprezentujące Gminę Brzostek 
– KD Przeczyca i HOS-POL. Jak na decydu-
jące spotkanie przystało, wszyscy zawod-
nicy byli zmobilizowani, głodni gry oraz 
końcowego triumfu. Po emocjonujących 
30 minutach ręce w geście triumfu unieść 
mogli zawodnicy HOS-POL, którzy zwy-
ciężyli 2:1.

Po zakończeniu piłkarskich zmagań 
nastąpiła dekoracja zawodników, której 
dokonali Wiceprezes Podkarpackiego 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej – Wie-
sław Lada oraz Kierownik OSIR Brzostek 
– Andrzej Piękoś.

Na 3 najlepsze zespoły czekały pamiątkowe 
medale oraz dyplomy, zwycięzcy dodat-

kowo otrzymali okazałe statuetki. Orga-
nizatorzy postanowili także wręczyć 
nagrody indywidualne. Królem strzel-
ców tegorocznej edycji został Kacper 
Szymański, zdobywając 12 bramek. 
Najlepszym bramkarzem zaś wybrany 
został zawodnik HOS-POL – Marcin 

Mroczek.
Po części oficjalnej tradycyjnie już 

odbył się grill dla zawodników oraz kibiców, 
którzy przez całą ligę dzielnie i wytrwale kibico-

wali swoim ulubieńcom. 

Garść statystyk dla najbardziej wymagającego 
kibica: 

3 rzuty karne w regulaminowym czasie gry,
8 żółtych kartek,
12 bramek króla strzelców,
18 meczy rozegranych w ramach tegorocznej ligi,
19 bramek zdobył triumfator ligi,
88 zdobytych goli w całym turnieju,
∞ sportowej walki, emocji i, niestety, w tym roku kropel 

deszczu towarzyszących rozgrywkom. 

To już 75 lat „Brzostowianki”

11 lipca 2021 r. na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Brzostku miały miejsce obchody jubileuszu 75-lecia 
istnienia Ludowego Klubu Sportowego Brzostowianka 

Brzostek. Klub obecnie zrzesza około 120 zawodników i zawod-
niczek, w dwóch sekcjach sportowych: piłki nożnej oraz tenisa 
stołowego. Uroczystość rozpoczęła się od odznaczenia zasłużo-
nych działaczy i zawodników. Wyróżnienia przyznawane były 
przez zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Rzeszowie na czele 
z Prezesem Józefem Krzywonosem oraz przez Podkarpacki Zwią-
zek Piłki Nożnej, który reprezentował jego wiceprezes Wiesław 
Lada. Uroczystość stała się także znakomitą okazją, aby zarówno 
zawodnicy seniorów „Brzostowianki”, jak i juniorów młodszych 

otrzymali również od Wiesława Lady – Prezesa Podokręgu Piłki 
Nożnej w Dębicy puchary za zajęcie pierwszych miejsc w swoich 
ligach i wywalczone awanse w ubiegłym sezonie. Podobnie sekcja 
tenisa stołowego uhonorowała swoich działaczy i zawodników, któ-
rym na sercu zawsze leżało rozwijanie tej dyscypliny na lokalnym 
podwórku. 

Jubileuszowi towarzyszyły liczne rozgrywki sportowe. Najpierw 
swój mecz rozegrali przedstawiciele najmłodszej sekcji piłkarskiej, 
zawodnicy z rocznika 2012 i młodsi podejmowali drużynę rówieśni-
ków z Akademii Piłkarskiej Wisłoka Błażkowa. Kolejne spotkanie 
to mecz rozgrywany na głównej płycie boiska pomiędzy Juniorami 
Starszymi z „Brzostowianki”, a żeńską drużyną seniorek Sokoła 

Prezes LKS 
Brzostowianka Brzostek 
Mirosław Szukała

►

● fot. Paweł Batycki i Jakub Batycki 
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fot. Ewa Święch

►

Kolbuszowa Dolna, występu-
jącą obecnie w II lidze kobiet. 
W tym czasie odbywały się też 
mecze pokazowe z tenisa sto-
łowego. Zwieńczeniem sporto-
wych zmagań był pojedynek 
rozgrywany przez oldboyów 
Brzostowianki Brzostek z olboy-
ami Igloopolu Dębica. 
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Groch z kapustą

 Betonoza
Rewaloryzacja - działanie konserwator-

skie mające na celu przywrócenie wartości 
użytkowych i ekspozycję dziedzictwa kul-
turowego zarówno zabytków architektury, 
jak i zespołów urbanistycznych. Pojęcie 
rewaloryzacji w odniesieniu do obiektów 
architektury zawiera połączenie zabiegów 
konserwatorskich z całym repertuarem 
zabiegów adaptacyjnych. Rezultatem tych 
działań jest dostosowanie istniejących 
lub zdegradowanych założeń, z możli-
wie maksymalnym zachowaniem walo-
rów historycznych, do wymogów współ-
czesnych użytkowników, dostosowanie 
funkcjonalne oraz integrację z kontekstem 
urbanistycznym. 

Rewitalizacja - dosłownie: przywró-
cenie do życia, ożywienie – zespół dzia-
łań urbanistycznych i planistycznych, 
koordynowanych przez lokalną admini-
strację samorządową, których celem jest 
społeczne, architektoniczne, planistyczne 
i ekonomicznie korzystne przekształcenie 
wyodrębnionego obszaru gminy będącego 
w stanie kryzysu wynikającego z czynni-
ków ekonomicznych i społecznych. Najważ-
niejszym wymiarem działań rewitalizacyj-
nych pozostaje człowiek. 

Betonoza – nadmierne, nieprzemyśla-
ne używanie betonu w przestrzeni publicz-
nej, często powiązane z wycinaniem drzew 
i zmniejszeniem zacienionej powierzchni.

W „Wiadomościach Brzosteckich” nr 
6-7/2021 burmistrz Brzostku poświęcił spo-
ro miejsca na opisanie obecnego etapu 
realizacji planu rewitalizacji miasta. Temat 
ten pojawił się w publicznej dyskusji w 2017 
roku (Wiadomości Brzosteckie Nr 4 i 5). 
Włodarz naszego miasteczka utyskuje, że 
nie przeprowadził rewitalizacji w latach 
2015-2016, kiedy samorządy otrzymały 
duże pieniądze z Unii Europejskiej i robio-
no projekty rewitalizacji rynków za kilka 

milionów złotych. Architekci i projektanci 
przekonują, że drzewa nie pasują do wizji 
prestiżu miasta. Zieleń miejska zasłania 
fasady ratuszy i kamienic, w dodatku nie-
zadbane drzewa rosną nieregularnie, zda-
rza się też, że korzenie wybijają chodniki. 
Drzewo, w przeciwieństwie do fontanny, 
to dla miejskiego rajcy nie jest powód do 
dumy. Przy remontach głównych placów 
i rynków myśli się o ich odświętnym funk-
cjonowaniu, a nie o codziennych potrze-
bach. Myśli się, że lepiej w mieście wylać 
beton i wyłożyć kamieniem, który sprawia 
wrażenie schludnego i uporządkowanego. 
Na pustym, twardym placu łatwiej zrobić 
festyn czy inny event. Ale festyn kwia-
towy można zrobić na placu targowym, 
wystawy fotografii, poezji czy malarstwa 
w domu kultury, inscenizacje historycz-
ne na stadionie itd. A to, że na co dzień 
Rynek będzie nie do życia, dla projektan-
tów nie ma znaczenia.  Dobrej jakości zie-
leń jest w oczach większości inwestorów 
czy drogowców obciążeniem budżeto-
wym. Mieszkańcy miast będą smażyć się 
na betonowych rynkach, a to spowoduje 
niezadowolenie i presję społeczną. Powoli 
zaczynamy rozumieć, jakim problemem są 
betonowe pustynie w zmieniającym się kli-
macie. Nasze miasta po prostu nie nadają 
się do życia. Ale ta sytuacja nie potrwa zbyt 
długo. Wszystkie nowe inwestycje muszą 
zawierać powierzchnie biologicznie czyn-
ne. I to prawdziwe, a nie takie ostatnio moc-
no reklamowane jako zieleń miejska, czyli 
betonowe kratownice porośnięte trawą.

Zmiany klimatu zauważa się od 1980 
roku. Susze przeplatają się z nawałnicami, 
a średnia temperatura stale rośnie. Nad-
miar wody nie wsiąka w wybetonowane 
powierzchnie, szybko spływa, powodując 
błyskawiczne powodzie. Słońce nagrzewa 
utwardzone powierzchnie do 52°C, kiedy 
w miejscu pod drzewami jest ona o 20 stop-
ni mniejsza. Dodatkowo nagrzane kamie-
nie/beton długo oddają ciepło, tworząc 
na większych przestrzeniach skwar nie do 
wytrzymania.

A rc h ite kc i  m aj ą  proj e k tow a ć 

przestrzenie z myślą o przyszłości – a ta 
wymaga na placach drzew, krzewów, kwia-
tów, łąk kwietnych, trawy. Dlatego obecnie 
opracowywane są nowe przepisy projekto-
we, a Rząd opracowuje nowe przepisy doty-
czące retencji wody – od stycznia 2022 ma 
wejść powszechny podatek za zmniejszoną 
retencję (tzw. od betonu, deszczowy), który 
obciąży również budżety samorządów. 

Może więc nie stało się tak źle, że nasz 
Rynek nie został dotychczas zrewitalizo-
wany? Kiedy inne samorządy będą zbierać 
pieniądze na zrywanie betonu i zakładanie 
zieleni, nasz samorząd wykona rewaloryza-
cję (nie rewitalizację, skoro na taką nie ma 
pieniędzy) brzosteckiego Rynku. A wyko-
nany dotychczas projekt zostanie dostoso-
wany do zdrowego rozsądku, gospodarki 
wodnej, ochrony środowiska, potrzeb spo-
łeczeństwa, skoro nie musi już spełniać 
niedorzecznych wymagań projektantów 
i konserwatora – którzy też będą musieli 
przejrzeć na oczy. Przykładem jest budowa 
Elektrowni Węglowej w Ostrołęce – kiedy 
wszystkie kraje europejskie już odchodziły 
od węgla, u nas postanowiono wybudować 
ostatnią nową elektrownię węglową. Po 
wykonaniu prac za 1 mld zł i naciskach ze 
wszystkich stron jednak zdecydowano się 
rozebrać betonową konstrukcję (koszt ok. 
1,5 mld) i wybudować blok gazowo-parowy 
(koszt ok. 6 mld zł). Czy zawsze Polak musi 
być mądry dopiero po szkodzie?

Oczywiście, że nasz Rynek nie prezentu-
je się należycie w obecnym stanie technicz-
nym, ale wytrzymamy, my jako mieszkań-
cy, jeszcze jakiś czas, aby nie siedzieć na 
ławce w skwarze, nie widzieć usychających 
drzew w donicach czy betonowych kręgach, 
bez możliwości korzystania z wód opa-
dowych, patrząc, jak potrzebna woda po 
deszczu ucieka od razu do Potoku Słonego, 
Wisłoki i morza, nie mając możliwości zago-
ścić u nas na dłużej.

Bardzo jestem ciekawa tego nowego pro-
jektu rewitalizacji, który ma być zaprezento-
wany do września – mam nadzieję, że obej-
mie on już nowe tendencje w projektowaniu 
i skończy raz na zawsze z „betonozą.”

Janina Słupek

Chcemy wszystkim serdecznie podzię-
kować za pomoc w zorganizowaniu tej 
imprezy. Szczególne podziękowania należą 
się kierownikowi Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Brzostku, Danielowi Wójcikowi, 
jako głównemu organizatorowi tego wyda-
rzenia, a także Magdalenie Kawalec za 
przygotowanie prezentacji multimedialnej 

i rysu historycznego naszego klubu oraz 
Karolowi Staniszewskiemu za nieocenio-
ną pomoc w organizacji tego wydarzenia. 
Dziękujemy też animatorkom z „Tęczowej 
Doliny” za profesjonalne animacje dla 
dzieci oraz kierownikowi OSiR Andrzejo-
wi Piękosiowi za ufundowanie pamiątko-
wych medali dla wszystkich uczestników 

jubileuszu.
Oby kolejne lata przyniosły dużo spor-

towych emocji, zmagania na boiskach czy 
halach dawały satysfakcję zarówno zawod-
nikom, jak i kibicom, a nasz klub przy 
wsparciu ze strony Gminy Brzostek, a tak-
że lokalnych przedsiębiorców doczekał się 
jeszcze niejednej okrągłej rocznicy. 
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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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cennik reklaM I OGłOszeń
Od 2021 r. wszystkie numery „Wiadomości Brzosteckich” 
wydawane będą w kolorze.

Materiały do kolejnego numeru „Wiadomości
Brzosteckich” prosimy przesyłać do 10 września 
2021 r. na adres wiadomosci@brzostek.pl

!

RozwiązAniA zAgAdek i kRzyżówki 
z popRzedniego numeRu

Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Araukaria
Fotograficzna zagadka geograficzna: Kielce
Hasło krzyżówki: Szczery wzroku nie ukrywa.
Nagrodę książkową wylosowali: Teresa Baran z Przeczycy 
(krzyżówka), Monika Pietrzycka z Brzostku (zagadka geo-
graficzna), 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

Klaudia Czernik z Zawadki Brzosteckiej Szymon Rozwadowski z Brzostku

Ewa Święch z Nawsia Brzosteckiego

Tomasz Baran z Brzostku

Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Maria Skowronek z Krakowa


