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W NUMERZE MIĘDZY INNYMI:

Zmiany w opiece konserwatorskiej ▪ ▪ ▪ Trzeciomajowe obchody ▪ ▪ ▪ Gminny Dzień Strażaka 
▪ ▪ ▪ Jarmark kwiatów ▪ ▪ ▪ Zwiedzić Baturyn ▪ ▪ ▪ Ukraińskie dzieci w brzosteckiej szkole ▪ ▪ ▪ 
Międzygminny Konkurs Ortograficzny ▪ ▪ ▪ Dotyk historii ▪ ▪ ▪ Julka ze Smarżowej na podium 

▪ ▪ ▪ „Ptaki mają skrzydła, a ludzie mają książki” ▪ ▪ ▪ V Bieg Uliczny

Szanuj przeszłość, 
przyszłość oddaj Bogu 

Uczciwie pracuj 
na rodzinnym progu

Pismo Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej,
Rady Miejskiej oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
www.wiadomoscibrzosteckie.pl



fo
t. 

St
an

is
ła

w
 S

zu
ka

ła

„Matka byłaby zdolna wymyślić szczęście, aby je dać swoim dzieciom.”
M. Delbrel

Dzień Matki – najpiękniejsze święto, kiedy możemy wyrazić, 
jakim skarbem jest dla nas Matka. Najdroższa Osoba, do 
końca oddana swoim dzieciom, zdolna nawet „wymyślić” dla 
nich szczęście.
Wszystkim Matkom życzymy miłości i wdzięczności córek 
i synów, którym poświęciły najpiękniejsze lata swojego życia

Zespół redakcyjny „Wiadomości Brzosteckich”

26 maja - Dzień Matki

rys. Władek Tarabarow kl. 8b SP w Brzostku rys. Marysia Nykiel kl. 5a SP w Brzostku
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Burmistrz 
Wojciech 

Staniszewski
Burmistrz Brzostku informuje

 ▸ Pomoc humanitarna wysłana z naszej gminy dotarła szczę-
śliwie na Ukrainę - do Czernihowa 29 kwietnia, a do Pliszek 
i Baturyna – naszych gmin partnerskich 3 maja. Wysłaliśmy 
konserwy, artykuły higieniczne i spożywcze. Otrzymaliśmy 
podziękowania od Głowy Gromady Pliszki Mariny Virko oraz 
Volodymira Boyko z Czernihowa i od Oleksandra Kozłowskie-
go z Baturynu. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszyst-
kim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do wysłanej pomocy.

 ▸ Ruszyły zapisy do V już Biegu Ulicznego! Wszystkich chęt-
nych zapraszam do udziału. Trasa, przedstawia się tak samo 
jak w ubiegłym roku, więc dla stałych biegaczy jest dobrze 
znana, a nowi nie powinni mieć z nią żadnego problemu. Wię-
cej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo na s. 40.

 ▸ 29 kwietnia 2022 r. pracownicy gospodarczy Urzędu Miejskie-
go w Brzostku zakończyli porządkowanie terenu nieopodal 
skałek w Skurowej. Jego uprzątnięcie było nie lada wyzwa-
niem - zebrano ok. 3,5 tony wszelkiej maści śmieci, opony, zu-
żyty sprzęt AGD, butelki itp. W uprzątniętym miejscu posta-
nowiliśmy założyć fotopułapkę - mam nadzieję, że skutecznie 
odstraszy to osoby nagminnie śmiecące. 

 ▸ Miło mi poinformować, że spośród 40 zgłoszeń nasze najbar-
dziej znane i najstarsze gminne drzewo - Dąb Chrześcijanin 
z Januszkowic, znalazło się w finale Ogólnopolskiego Konkur-
su Drzewo Roku 2022. Konkurs organizowany jest przez Sto-
warzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, a zwycięskie 
drzewo będzie reprezentować Polskę w konkursie Europejskie 
Drzewo Roku 2023. Głosowanie rozpocznie się 1 czerwca i po-
trwa przez 30 kolejnych dni. O rozpoczęciu i linku do niego 
będę niezwłocznie informować. Liczę, że wspólnymi siłami 
sprawimy, że nasze drzewo zajmie godne siebie miejsce.

 ▸ Niebawem ruszy jedna z największych i najpotrzebniejszych 
inwestycji w naszej gminie! 28 kwietnia otwarte zostały rys. Marysia Nykiel kl. 5a SP w Brzostku ►
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Z prac 
Rady Miejskiej
Opracowała E. Szukała

4 kwietnia br. Rada Miejska 
w Brzostku obradowała na 43. sesji 
zwołanej w trybie nadzwyczajnym. 

Obradom przewodniczył pan Marcin Sas, 
Przewodniczący Rady. Powodem zwoła-
nia sesji nadzwyczajnej była konieczność 
wprowadzenia do budżetu środków, które 
zostały przekazane z Funduszu Pomocy 
na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa. 

Kolejna 44. sesja odbyła się 11 maja 
br. Obradom przewodniczyła pani 
Anna Nowicka, Wiceprzewodniczą-
ca Rady. Realizując przyjęty porządek 
obrad, Rada Miejska przyjęła zmiany 
do uchwały budżetowej na 2022 rok. 
Zmiany dotyczyły zwiększenia planowa-
nych dochodów budżetu gminy o kwotę 
2.073.812,86  zł. Na zwiększenie docho-
dów budżetu gminy składają się między 
innymi:
•  dotacja z Rządowego Funduszu Rozwo-

ju Dróg na realizację inwestycji pod na-
zwą „Rozbudowa odcinka drogi gmin-
nej nr 106135R Przeczyca-Skurowa od 
1+968 - 2 +682 wraz z niezbędną roz-
budową/przebudową skrzyżowań oraz 
infrastrukturą towarzyszącą” w kwo-
cie 1.110.285  zł - (cała kwota dotacji 

według umowy o dofinansowanie wy-
nosi 1.774.920 zł, część dotacji została 
wprowadzona uchwałą budżetową na 
2022 rok w wysokości 664.635 zł),

•  dotacja celowa według umowy powie-
rzenia grantu dotycząca realizacji pro-
jektu grantowego „Cyfrowa Gmina” 
w kwocie 388.320 zł,

•  dotacja celowa według umowy o do-
finansowanie Projektu w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na 
projekt pod nazwą „Poprawa oraz roz-
wój usług i infrastruktury instytucji 
kultury w Brzostku poprzez rozbudo-
wę zabytkowego budynku Magistratu” 
w kwocie 937.996 zł, w tym zaliczka na 
rok 2022 r. w kwocie 562.797,86 zł,

•  darowizna rodziców na rzecz programu 

oferty na wykonanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodar-
ki wodnej w gminie Brzostek etap I”. Zakłada ono rozbudowę 
sieci wodociągowej w Gminie Brzostek i będzie przebiegać 
dwuetapowo.
Pierwsza część to ok. 13 km sieci wraz z urządzeniami infra-
struktury technicznej: 
•  Dwa zbiorniki magazynowe żelbetonowe o pojemności 

100m3 każdy, 
•  Pompownia wody w budynku kontenerowym, 
•  Sieć wodociągowa wraz z nie-

zbędnymi urządzeniami (tj.
hydranty, zasuwy, reduktory 
w studniach betonowych).

Dalszy etap to ok. 25 km sieci wo-
dociągowej wraz z niezbędną infra-
strukturą techniczną (tj. hydran-
ty, zasuwy, reduktory w studniach 
betonowych).
Do przetargu zgłosiło się łącznie 
sześciu zainteresowanych wykonawców. Najkorzystniejszą 
ofertę na wykonanie obydwu etapów przedstawiło Przedsię-
biorstwo Budownictwa Wodno-Sanitarnego „Potok” Piotr Po-
tok z miejscowości Stróżówka k. Gorlic opiewającą na kwotę 
6 962 966,27 zł - etap I i 10 442 757,66 zł - etap II. 
Obecnie komisja przetargowa zajmuje się weryfikacją formal-
ną ofert. Myślę, że do wydania następnego numeru będą znane 
dalsze szczegóły.

 ▸ Dobiegają końca prace przy wodociągu w Bukowej - jednej 
z większych gminnych inwestycji. Do wykonania pozostały 

już tylko ostatnie metry sieci, podłączenia pomp, próby szczel-
ności oraz prace porządkowe. W drugiej połowie roku będzie 
możliwość przyłączania się do sieci - o szczegółach będę na 
bieżąco informować. Planowane jest również spotkanie in-
formacyjne w Bukowej, na którym przedstawimy wszelkie in-
formacje. Dla przypomnienia wartość całej inwestycji to nie-
spełna 2,5 mln zł. 85% kosztów kwalifikowalnych pochodzi 
z dotacji pozyskanej przez Gminę Brzostek ze środków Unii 
Europejskiej w ramach RPO WP.
 ▸ Coraz bliżej do zakończenia prac przy łączniku ul. Okrągłej 
z ul. Gryglewskiego! Zakończono montaż oświetlenia uliczne-
go wzdłuż nowej drogi. Dobiegają końca prace przy układaniu 
kostki chodnikowej i porządkowane są przyległe skarpy. Na 
chwilę obecną wszystko idzie zgodnie z planem, tak więc ter-
min zakończenia prac – koniec czerwca - nie ulega zmianie.

 ▸ Dobiegł końca remont 5,2 km drogi powiatowej nr 1319R Brzo-
stek – Kamienica Górna – Smarżowa. W wyniku wykonanych 
prac, po kilku dekadach droga ta w końcu uzyskała nową na-
wierzchnię. Gruntownego remontu doczekał się również most 
w okolicy Domu Ludowego w Bączałce. Ponadto udrożniono 
przepusty i rowy oraz wykonano nowe pobocza i oznakowanie. 
Całkowita wartość prac wykonanych przez firmę EUROVIA 
POLSKA S.A. to niespełna 5 mln zł, z czego aż 70% pochodzi 
z dofinansowania pozyskanego przez Powiat Dębicki z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostała część to środki wła-
sne powiatu oraz Gminy Brzostek (po 750 tys. zł). 
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Opieka konserwatorska 
obejmuje już tylko 
część Brzostku

11 marca 1978 roku decyzją Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w Tarnowie teren Brzostku 
w jego granicach administracyjnych został objęty 

opieką konserwatorską. Tak szeroka ochrona spowodowała 
ogromne utrudnienia dla mieszkańców, bowiem w każdej 
sprawie, związanej nawet z najprostszą wycinką drzewa, 
trzeba było zwracać się o zgodę do Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków w Przemyślu. Było to szczególnie kłopo-
tliwe i niezrozumiałe dla osób, które zamieszkiwały tereny 
oddalone od rynku i jego okolic. Przez wiele lat działania 
zmierzające do zmiany tej decyzji kończyły się niepowodze-
niem. Dopiero w 2017 roku na zlecenie Narodowego Insty-
tutu Dziedzictwa powstało opracowanie „Brzostek - stu-
dium ochrony wartości kulturowych miasta i gminy”. Urząd 
Miejski w Brzostku dostarczył do tego opracowania szereg 
dokumentów, map i fotografii, często jeszcze niepublikowa-
nych, a następnie zlecił dr hab. Dominice Kuśnierz-Krupie, 
prof. Politechniki Krakowskiej, przygotowanie opinii, która 
wykazała, że opieka konserwatorska jest zasadna tylko 
w przypadku części historycznej Brzostku, szczegółowo 
określając jej granice poprzez podanie numerów poszczegól-
nych działek. Wspomniane opracowanie oraz przygotowana 
opinia pozwoliły Burmistrzowi Brzostku wystąpić w dniu 17 
lipca 2020 roku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego z wnioskiem o wszczęcie z urzędu postępowania mają-
cego na celu skreślenie z rejestru zabytków części historycz-
nego układu urbanistycznego w jego obecnych granicach 
administracyjnych. Na podstawie dostarczonej opinii, stu-
dium konserwatorskiego oraz specjalistycznego opracowa-
nia przedstawionego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa 
Oddział Terenowy w Rzeszowie decyzją z dnia 19 kwietnia 

2022 roku: „…Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
uznał za zasadne pozostawić w rejestrze zabytków wyłącz-
nie historyczne centrum miejscowości Brzostek w granicach 
opisanych w treści niniejszej decyzji…” W praktyce ozna-
cza to, że opieką konserwatora zostanie objęta tylko część 
miasta wokół rynku i przyległych ulic. Szczegółowy plan 
zawiera poniższa mapa. 

Decyzję powyższą przyjęliśmy z ogromną radością. Uda-
ło się ją uzyskać poprzez zmianę dotychczasowej strategii 
polegającej na zaangażowaniu w proces zmiany decyzji osób 
z autorytetem w dziedzinie opieki konserwatorskiej, urbanisty-
ki i analizie elementów krajobrazu kulturowego. Stanowisko 
ministerstwa ma ogromne znaczenie dla mieszkańców, a tak-
że i dla prowadzonych przez Urząd Miejski w Brzostku inwe-
stycji. Skraca bowiem w sposób znaczący okres uzyskiwania 
wszelkich pozwoleń i likwiduje bariery administracyjne, a te 
są czasami kluczowe przy pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych. Wspólnie z sekretarzem Urzędu Miejskiego panią Lucy-
ną Pruchnik dziękujemy prof. Dominice Kuśnierz-Krupie za 
nieocenioną pomoc, poradę i merytoryczną opinię, która zna-
cząco przyczyniała się do tak korzystnej dla Brzostku decyzji. 

„Poznaj Polskę” w kwocie 12.410  zł, 
z przeznaczeniem na częściowe finan-
sowanie kosztów wycieczek szkolnych 
finansowanych w 80% z programu 
(dotyczy następujących szkół podsta-
wowych: Brzostek 2.500 zł, Przeczyca 
2.490 zł, Siedliska-Bogusz 7.420 zł).
Wobec zwiększenia dochodów budże-

tu gminy dokonano zwiększenia plano-
wanych wydatków oraz zmian dotyczą-
cych przeniesień w planie wydatków 
budżetu gminy. 

W ślad za przyjętymi zmianami 
w budżecie gminy na 2022 rok uchwalono 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Brzostek. 

W związku rozstrzygnięciem postę-
powania przetargowego na realizację 
zadania pod nazwą „Uporządkowanie 

gospodarki wodnej w gminie Brzostek 
Etap I”, realizowanego jako część pierw-
sza, przy udziale środków z Rządowego 
Programu „Polski Ład”, przyjęto uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnię-
cie zobowiązania finansowego na poczet 
budżetu 2023 i 2024 roku, z przeznacze-
niem na realizację tej inwestycji. 

W dalszej części obrad przyjęto 
uchwały: w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów, w sprawie zakre-
su pomocy obywatelom Ukrainy w związ-
ku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa oraz uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej dla miesz-
kańców Ukrainy. Kolejne uchwały doty-
czyły: rozpatrzenia petycji wzywającej do 
naprawy programów ochrony powietrza, 

przekazania wniosku według właściwo-
ści oraz przekazania petycji do organu 
właściwego do jej rozpatrzenia. Rada 
Miejska wyraziła zgodę na nabycie nie-
ruchomości zabudowanej położonej 
w Smarżowej. Przedmiotowa nierucho-
mość zabudowana jest budynkiem użyt-
kowym, zostanie ona nabyta na rzecz 
Gminy Brzostek pod działalność kultu-
ralną na potrzeby lokalnej społeczności. 
Radni wyrazili również zgodę na nabycie 
nieruchomości położonej w Brzostku 
z przeznaczeniem pod lokalizację 
infrastruktury rekreacyjnej. Działka ta 
przylega bezpośrednio do Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Brzostku.

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

Układ Urbanistyczny miejscowości brzostek wpisany do rejestrU zabytków

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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Konstytucja 3 maja

3 maja to dla każdego Polaka bardzo ważna data. 
Tego właśnie dnia 231 lat temu uchwalono pierw-
szą w Polsce, a drugą na świecie konstytucję. 

Jak co roku już 2 maja na brzosteckim rynku, a także 
w wielu innych miejscach przestrzeni publicznej oraz na 
posesjach prywatnych powiewały biało-czerwone fla-
gi. Uroczyste obchody święta Konstytucji 3 maja rozpo-
częły się nieco po godzinie 11.00. Tuż przed mszą św. za 
Ojczyznę burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski wraz 
z przewodniczącym Rady Miejskiej Marcinem Sasem i pro-
boszczem parafii Brzostek ks. Markiem Mnichem w asy-
ście pocztów sztandarowych OSP naszej gminy złożyli 
kwiaty przed figurą Matki Boskiej Królowej Polski i zapa-
lili znicze. O 11:30 odprawiona została uroczysta msza św. 
w intencji Ojczyzny. 

Nie był to jednak koniec świętowania. Po południu 
o godzinie 14:30 na brzosteckim rynku z klawiszy pianina 
w centralnym punkcie płyty rynkowej dzięki Bartłomie-
jowi Tyburowskiemu wybrzmiały znane wszystkim mniej 
lub bardziej patriotyczne pieśni. Godzinny występ zakoń-
czyło wspólne śpiewanie „Mazurka 3 Maja” i „Warsza-
wianki” z 1830 roku. Mamy nadzieję, że ten spontaniczny 
koncert przypadł Państwu do gustu, a następne będą cie-
szyć się liczniejszym udziałem i zaangażowaniem miesz-
kańców. 

zpl • fot. Rafał Nowicki



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

nr 5/2022 7

Gminny Dzień Strażaka 
– Święty Florian się cieszy

W sobotnie popołudnie 7 maja, kiedy zazwyczaj 
większość ludzi myśli o kończeniu porządków 
i nadchodzącej niedzieli, w Siedliskach-Bogusz 

zaczęło się niezwykłe poruszenie. Przyjeżdżały kolejne 
wozy bojowe OSP, a z nich, w galowych mundurach ze sztan-
darami, wychodzili druhowie okolicznych jednostek. Kiedy 
dojechała orkiestra dęta, uformowano szyk i za prowadzą-
cym, druhem Ireneuszem Pruchnikiem, pomaszerowano do 
kościoła na uroczystą Mszę Świętą z okazji Gminnego Dnia 
Strażaka, którą koncelebrowali Ks. Kapelan Józef Jasiurkow-
ski oraz Ks. Proboszcz siedliskiej parafii Antoni Lelito.

Potem odbyła się druga część uroczystości – przemarsz 
na plac rekreacyjny, złożenie meldunku Prezesowi Zarządu 
Powiatowego ZOSP RP Stanisławowi Brygowi, wciągnięcie 
flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu pań-
stwowego, poświęcenie nowego samochodu MAN, który od 
niedawna służy w OSP Siedliska-Bogusz. Zaproszeni goście 
zabrali głos i przekazali strażakom wiele miłych słów, a sie-
dliscy strażacy wręczyli swoje symboliczne podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do zdobycia, niemałych 
przecież, środków na zakup wymarzonego pojazdu.

Na koniec strażacy i zaproszeni goście udali się do remi-
zy na skromny poczęstunek, a mieszkańcy bawili się przy 
muzyce zespołu Andante. Ponieważ wszyscy byli radośni, 
pogoda sprzyjała, więc można wnioskować, że Święty Flo-
rian też się cieszył i uśmiechał z góry.

P.S. • fot. Paweł Batycki
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Jarmark kwiatów

Ubiegłoroczny sukces naszego jarmarku skło-
nił nas do tego, żeby stał się on naszą imprezą 
cykliczną. Odebraliśmy wtedy jasny sygnał, 

że mieszkańcy potrzebują takiej możliwości zakupu 
i takiej oferty, zaś producenci - przy zwiększonej liczbie 
kupujących - wzbogacają i zwiększają swoje kwiatowe 
ekspozycje. W efekcie wszyscy są zadowoleni, a zyskuje 
najbardziej gmina i miasto, bowiem ukwiecone posesje 
i podwórka czynią naszą przestrzeń piękniejszą i przy-
jemniejszą w zamieszkaniu. 

O potrzebie takiego jarmarku najlepiej świadczy fakt, że 
mieszkańcy obecni byli na płycie rynku przez cały czas od 
wczesnych godzin rannych, a ostatni wystawca zamknął 
swoje stoisko dopiero przed godziną 15.00. Wybór był 
naprawdę bardzo duży, a to pozwoliło wielu mężczyznom 
hojnością zrobić na swoich wybrankach należyte wrażenie. 
Świadczyły o tym niezbicie ich roześmiane twarze (wybra-
nek oczywiście!). 

Tegoroczny jarmark - jakkolwiek bardzo udany, co 
potwierdzili nasi wystawcy - trzeba jednak dokładnie prze-
analizować i prawidłowo odczytać sygnały, jakie otrzymali-
śmy. Analizując sprzedaż w połączeniu z promocją wydarze-
nia, frekwencją i wymaganiami klientów, należy zauważyć, 
że wskazane są na przyszłość pewne korekty. Poprawić 
zatem musimy zdecydowanie marketing, bo na rynku zabra-
kło nam kolorowych namiotów i parasoli oraz muzyki, któ-
ra towarzyszy takim wydarzeniom. Kampania reklamowa 
musi być dłuższa i bardziej intensywna nie tylko w profilach 

społecznościowych, lecz także poprzez inne kanały promo-
cyjno-reklamowe tak, aby była widoczna i rozpoznawalna 
we wszystkich miejscowościach oraz w gminach ościen-
nych. To bardzo ważne, jeśli chcemy utrzymać w dalszej 
perspektywie wyjątkowość naszego jarmarku. Trzeba tak-
że wzbogacić ofertę o inne elementy typu iglaki, sadzonki 
lub nawet porady praktyczno-szkoleniowe czy nowinki 
florystyczne. 

Musimy jednak mieć też świadomość, że niektóre wyda-
rzenia w naszej gminie nie będą miały oprawy i profesjo-
nalizmu imprez wielkomiejskich, ponieważ dysponujemy 
ograniczonymi możliwościami finansowymi, mniejszym 
zasobem ludzkim oraz słabszym zapleczem logistycznym. 
Niestety, ciągle jeszcze – pomimo wielu pozytywnych zmian 
– zaliczamy się do gmin i miasteczek niezamożnych. To jed-
nak już analiza na zupełnie inny czas. Tymczasem wszyst-
kim dziękuję za kolejne udane przedsięwzięcie i jestem 
pewien, że zrobiliśmy następny krok na drodze upiększania 
naszego otoczenia według najlepszych wzorów austriac-
kich, niemieckich czy francuskich. 

Burmistrz
Wojciech

Staniszewski
• fot. Paweł Batycki
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Baturyn 
to miasto 
muzeów

18 maja – Międzynaro-
dowy Dzień Muzeów. 
Z okazji tego święta 

proponujemy naszym Czytelnikom 
zapoznanie się z muzeami w Batu-
rynie. Na 2500 mieszkańców tego 
miasta przypada 7 muzeów. Jedno 
z nich jest prywatne, a reszta wcho-
dzi w skład Narodowego Rezerwatu 
Historyczno-Kulturalnego «Stolica 
Hetmana». 

Baturyn zajmuje szczególne miejsce 
pośród miast historycznych Ukrainy. 
Starożytny Baturyn zgromadził wielo-
wiekową pamięć o heroicznej przeszło-
ści dla przyszłych pokoleń. Rozkwit 
miasta jako historycznego i turystycz-
nego centrum wiązał się z ogłoszeniem 
niepodległości Ukrainy. Baturyńskie 
pomniki historii i architektury zapisa-
ły się w kronikach ukraińskiej historii, 
służąc jako wyznacznik dla szlaków 
turystycznych rozwiniętych przez 
Narodowy Rezerwat Historyczno-Kul-
turalny „Stolica Hetmańska”. Unikalna 
baturyńska architektura i krajobrazy 
przyciagają turystów. 

Prowadzone od wielu lat wykopa-
liska archeologiczne na terenie rezer-
watu ujawniają liczne, zachowane 
przez stulecia sekrety baturyńskiej 
ziemi. Oprócz bezcennych informacji 
naukowych archeolodzy wzbogacili 
kolekcje muzeów o tysiące ekspona-
tów o wartości muzealnej. Znaleziska 
archeologiczne stały się bazą do utwo-
rzenia Muzeum Archeologicznego 

w Baturynie, które zostało otwarte 22 
stycznia 2009  r. Wystawy znajdują się 
w trzech halach pogrupowane chrono-
logicznie według wydarzeń historycz-
nych. Historię Baturyna odzwierciedla-
ją znaleziska archeologiczne datowane 
aż od czasów starożytnych po tragiczne 
zniszczenie miasta w 1708 r.

Lata świetności, a zatem rozkwit 
miasta przypadał na czasy panowania 
Hetmana Ivana Mazepy (1687-1708). 
W tym okresie zabudowa Baturynu 
składała się z Cytadeli, z właściwego 
miasta twierdzy, podmiejskich osad 
niefortyfikowanych, przedmieść i osa-
dy nizinnej. To nie przypadek, że arche-
ologiczne muzeum pamięci „Cytadela 
Twierdzy Baturyńskiej” jest obowiązko-
wym punktem dla każdego Ukraińca. 
Cytadela w obecnym kształcie została 
zrekonstruowana w 2008  r., uwidacz-

nia najbardziej ufortyfikowaną część 
twierdzy miejskiej z lat 1669-1708. 

Dom Hetmana to przykład architek-
tury murowanej drugiej połowy XVII 
wieku ukazujący estetyczne zamiłowa-
nia baturyńskich hetmanów De myana 
Ihnatovycha, Ivana Samoylovycha 
i Ivana Mazepy. Nieopodal tego domu 
został wybudowany skarbiec, gdzie 
były kiedyś przechowywane skarby 
narodowe.

Drewniany kościół Zmartwychwsta-
nia Pańskiego zlokalizowany w Cyta-
deli znany jest ze swojej specyficznej 
aury. Został zrekonstruowany na wzór 
ocalałego identycznego drewnianego 
kościoła Św. Grzegorza w mieście Sed-
niv w rejonie czernihowskim i obec-
nie jest kryptą grobową dla szczątków 
bohaterów kampanii obronnej Batury-
nu w 1708 r. Każedgo roku 13 listopada 
w Dzień Pamięci Baturyna odbywa się 
nabożeństwo upamiętniające obroń-
ców twierdzy Baturyn.

Pomnik Ofiar tragedii Baturynu 
z 1708 r. został wzniesiony w 2004 roku 

z inicjatywy dziesięciu członków parla-
mentu Wiktora Juszczenki i jego współ-
pracowników, którzy również przyczy-
nili się do jego powstania. Pomnik ten 
był pierwszym upamiętniającym tysią-
ce mieszkańców, którzy zginęli w Batu-
rynie 13 listopada 1708 r., broniąc praw 
Ukraińców do samostanowienia.

Niedaleko Cytadeli w obrębie daw-
nych fortyfikacji ziemnych twierdzy 
Baturyn został wybudowany muro-
wany kościół Zmartwychwstania 
Pańskiego oraz miejsce pochówku 
służące ostatnim uchodźcom ukraiń-
skiego hetmana Cyryla Rozumowskie-
go. Budowa kościoła ufundowana przez 
Cyryla Rozumowskiego rozpoczęła się 
w 1799 r., a zakończyła w 1803 r. Kościół 
został wybudowany w stylu późnego 
klasycyzmu - jego autor jest nieznany. 
Przetrwał w swojej oryginalnej formie 
i został odnowiony w 2008 r.

Położenie kościoła wyznaczy kieru-
nek placu Majdan Hetmanów Chwały 
(Niepodległości), gdzie w jego cen-
tralnym punkcie znajduje się pomnik 
„Hetmani. Modlitwa za Ukrainę”. 
Grupa rzeźb zbudowana została 
w 2009 r., autorami są Mykola Mazur 
i Bohdan Mazur. Pomnik ucieleśnił 
pięciu mężów stanu Ukrainy zwa-
nych Hetmanami, których działalność 

była powiązana z miastem Baturyn, to: 
Demyan Ihnatovych, Ivan Samoylo-
vych, Ivan Mazepa, Pylyp Orlyk i Cyryl 
Rozumowski. Ta kompozycja powiąza-
na jest z rzeźbą „Moi synowie, sokoły” 
powstałą na cześć ukraińskich kobiet 
matek.

Izba Sądu Lewobrzeżnej Ukrainy 
jest jedynym pozostałym świadkiem 
życia i działalności hetmanów. Budy-
nek ma bogatą historię i jest jedyną 
pozostałością na terenie Baturynu, 
która przetrwała straszliwe zniszczenie 
przez rosyjską armię pod dowództwem 
Aleksandra Menshykova w listopadzie 
1708  r. Pod koniec XVII wieku budy-
nek stał się siedzibą Sądu Najwyższego 
Lewobrzeżnej Ukrainy – Generalny Sąd 
Wojskowy. Jego podziemia są unikalną 
cześcią budynku, która nie była dotych-
czas zrekonstruowana. Ten pomnik 
historyczny jest cennym przykładem 
ukraińskiej architektury murowanej 
- budynkiem z cegły z przełomu XVII 
i XVIII wieku. Dzięki temu, że Vasil 

Historyk rezerwatu
Natalia Saenko

Muzeum Archeologiczne Baturyn. Otwarty 
w 2009 roku

Cytadela twierdzy Baturyn. To park archeolo-
giczny, przebudowany w 2008 roku

►
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Kouchubey został wybrany na sedzię 
generalnego, zmienił się układ funkcjo-
nalny domu, co tłumaczone jest tym, 
że dom stał się prywatną własnością 
Kouchubeya, w którym zamieszkała 
jego liczna rodzina. Historia budynku 
zaprezentowana jest w czterech salach 
muzeum i dwóch piwnicach, gdzie 
można zobaczyć odrestaurowane cele 
dla więźniów. Wystawa muzeum mówi 
również o historii systemu sądowni-
czego w Ukrainie, historii Kozackiego 
Hetmanatu, rodzinie Kochubey, roman-
tycznej i tragicznej miłości młodej 
Motryi Kochubey do Hetmana Ivana 
Mazepy.

Park Kouchebey jest pomnikiem 
architektury krajobrazu z XVII wie-
ku. Sędzia Generalny Vasil Kochubey 
zamienił duży gaj dębowy wokół jego 
domu w wielki park, teren który obec-
nie zajmuje 10 hektarów. Wielowiekowe 
dęby, świadkowie romantycznej miło-
ści Hetmana Ivana Mazepy i piekności 
Motryi Kochubey, wciąż rosną w Par-
ku Kochubey. Park jest pieczołowicie 
pielęgnowany, została zaaranżowana 
wystawa na wolnym powietrzu i posa-
dzono w parku sad jabłkowy, by upa-
miętnić Petra Prokopovycha wybitnego 
mieszkańca, znanego na całym świecie 
pszczelarza. Od wczesnej wiosny do 
późnej jesieni kwitną tutaj kwiaty.

Pałac Cyryla Rozumowskiego, Het-
mana Ukrainy jest pomnikiem kla-
sycyzmu. Jego unikatowa w Ukrainie 
konstrukcja architektoniczna zaprojek-
towana została przez utalentowanego 
architekta Charlesa Kamerona. Pałac 
ten jest punktem charakterystycznym 
i symbolem Baturynu. Odnowiony 
w latach 2003-2008 pod patronatem 
ówczesnego Prezydenta Ukrainy Wikto-
ra Juszczenki oraz wsparciu finansowe-
mu ukraińskich biznesmenów.

22 sierpnia 2009 Pałac Rozumow-
skiego został otwarty dla zwiedzają-
cych. W 2015 roku nastapiła zmiana 
ekspozycji w pałacu. Sale wystawowe 
zlokalizowane są na pierwszym pie-
trze, natomiast drugie piętro zajmuje 
Muzeum Hetmańskiej Chwały.

Podczas zwiedzania pałacu odwie-
dzającym prezentowane są wydarzenia 
ukraińskiej historii podczas rządów 
hetmana oraz podawane są informacje 
o samym miejscu.

W czerwcu 2021 roku zostało otwar-
te następne muzeum - kompleks 
muzealny Podwórko Kozaków. Jest to 
rekonstrukcja historycznego Batury-
na w pohetmańskim okresie. Znajduje 
się tam posiadłość bogatej kozackiej 
rodziny o nazwisku Mokhna. W zacho-
wanym domu z XX wieku odtworzono 
ówczesne gospodarstwo domowe, rze-
mieślnicze oraz światopogląd kulturo-
wy baturyńskiej rodziny, która swoje 
cechy klasowe zachowała do początku 
XX wieku. Rodzina trudniła się trady-
cyjnym baturyńskim rzemiosłem - mły-
narstwem, winiarstwem i handlem. 
Dodatkowo, jej przedstawiciele kształ-
towali życie kulturalne Baturynu, 
aktywnie uczestnicząc w życiu publicz-
nym miasta. Zespół muzealny prezen-
tuje różnorodność jednostki ludzkiej 
w przekroju historycznym codziennego 
życia miasta Baturyn.

Podczas wizyty w Batruynie można 
uczestniczyć w różnorodnych wydarze-
niach organizowanych przez Narodowy 
Rezerwat Histroii i Kultury „Stolicy Het-
mańskiej” oraz miejską społeczność, 
dzięki czemu można przeżyć histo-
ryczne wydarzenia, wzbogacając się 
o niezapomniane wrażenia. Rocznicę 

urodzin ukraińskich hetma-
nów Cyryla Rozumowskiego 
i Iwana Mazepy 18 i 20 marca 
obchodzone są niczym trady-
cyjne święto Bożego Narodze-
nia w baturyńskiej Cytadeli.

W czerwcu organizowany 
jest doroczny festiwal baturyń-
ski „Szabla” ukazujący najlep-
sze tradycje święta kozackiego, 
jednakże koncepcyjnie nowy 
– skoncentrowany przede 
wszystkim na młodzieży ukra-
ińskiej. Pośród unikalnych 

pomników historycznych formujących 
państwo ukraińskie myśl przewodnia 
święta „siłą naszej szabli zdobyliśmy 
prawo do władzy” wypowiedziana 
przez hetmana Mazepę w Baturynie 
300 lat temu, brzmi wyjątkowo i jest 
nadal aktualna.

Każdego roku 13 listopada roz-
brzmiewają dzwony pogrzebowe 
i jest odprawiana msza za zmarłych 
w kościele Zmartwychwstania Pańskie-
go na terenie Cytadeli – tak rozpoczy-
nają się obchody Dnia Pamięci Batury-
nu, które gromadzą tysiące ukraińskich 
patriotów.

Infrastruktura Baturynu ciągle sie 
rozwija i obecnie może sprostać naj-
bardziej wygórowanym oczekiwa-
niom. Kompleksy rekreacyjne: „Bereh”, 
„Vitryla Maklaya” „Fortetsia” (Twier-
dza), „Hetman” zapraszają do odwie-
dzenia i odświeżenia ciała i umysłu po 
całodziennym zwiedzaniu stolicy Het-
manów. Smakowita ukraińska kuchnia, 
wieczory przy ognisku, poranna rosa – 
i Baturyn pozostanie w Twoim sercu na 
zawsze.

Odkryj tę turystyczną perełkę! 
Odwiedź Baturyn! 

Dom Sędziego Generalnego Wasyla Koczube-
ja. Zabytek drugiej połowy XVII wieku

Pałac hetmana Кyryla Rozumowskiego. Zbudowany na 
przełomie XVIII i XIX wieku. To jedyny zachowany pa-
łac hetmański na Ukrainie

Burmistrz Brzostku odwiedził kompleks mu-
zealny «Podwórko Kozaków» w Baturynie je-
sienią 2021 roku
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Ukraińskie dzieci 
w brzosteckiej szkole

Dyrektor Małgorzata Salacha mówi o sytuacji 
dzieci uchodźców przyjętych do Szkoły Podsta-
wowej w Brzostku.

Na jakich zasadach zostały przyjęte do szkoły dzieci 
uchodźców z Ukrainy? 

Dzieci z Ukrainy zostały przyjęte zgodnie z przepisami 
oświatowymi. Są to między innymi rozporządzenia MEiN 
dotyczące przyjmowania uczniów będących obywatelami 
Ukrainy. Uczniowie uczą się w klasach ogólnodostępnych. 
Obecnie w szkole uczy się 12 uczniów. Było ich więcej, ale kil-
koro zmieniło miejsce zamieszkania.

Jaki był stopień znajomości języka polskiego ukraiń-
skich uczniów w momencie przyjmowania ich do szkoły? 
Jak zostali przyjęci przez polskich rówieśników?

Uczniowie z Ukrainy nie znają języka polskiego. Zostały 
dla nich zorganizowane dodatkowe zajęcia w szkole. 
W klasach młodszych dzieci szybko przystosowują się do 
cyklu nauczania, gdyż zarówno dzieci polskie, jak i ukraiń-
skie uczą się podstaw języka polskiego. W starszych klasach 
jest problem. Wielu uczniów ma duże trudności z komunika-
cją w języku polskim. 

Natomiast rówieśnicy dobrze przyjęli kolegów z Ukrainy. 
W obecnej chwili dzieci są zżyte i nie ma różnic w kontaktach 
rówieśniczych.

Jakimi formami pomocy zostali objęci uczniowie 
z Ukrainy?

Uczniowie uczą się zgodnie z podstawą programową szko-
ły polskiej, w związku z tym nauczyciele dodatkowo przygo-
towują indywidualne karty pracy dla uczniów. Dzieci zostały 
zdiagnozowane przez psychologa Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Dębicy. Dzięki tej diagnozie mamy możliwość 
lepiej poznać dobre i złe strony ucznia. Pomaga to nauczycie-
lom dostosować działania wychowawcze w pracy z uczniem. 
Szkoła zdiagnozowała programy nauczania, porównując je 
ze szkolnym systemem ukraińskim. Nauczyciele dostosowali 
wymagania przedmiotowe do możliwości uczniów. Uczniowie 
mają zapewnioną pomoc od pedagoga szkolnego oraz wycho-
wawców klas. W szkole dostają darmowe posiłki, podręczniki 
oraz mają możliwość wystąpienia poprzez swoich rodziców 
do Urzędu Miejskiego w Brzostku o stypendia szkolne. 

Na jakie trudności w nauce napotykają dzieci ukraiń-
skie uczące się w klasach ogólnodostępnych? 

Największe trudności napotykają uczniowie na przed-
miotach humanistycznych. Trudnością jest mówienie w języ-
ku polskim. Rodzice dzieci zgłosili je do egzaminu po klasie 
ósmej organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyj-
ną. Po próbnych egzaminach widać, że będą mieć trudności 
z ich napisaniem. 

Z jakimi trudnościami borykają się nauczyciele uczący 
Ukraińców w klasach ogólnodostępnych?

Uczniowie nie umieją języka polskiego. Chcą, aby nauczy-
ciele mówili do nich po ukraińsku. Niestety, dzieci uczą 
się w szkole polskiej i muszą zacząć mówić po polsku. Dzie-
ci przyszły do szkoły w marcu i nie jest możliwe, aby w tak 
krótkim czasie nadrobić z nimi braki edukacyjne wynikają-
ce z przeniesienia się do szkół, w których obowiązuje polska 
podstawa programowa. Zauważamy, że dzieci są zagubione 
przez ich sytuację rodzinną, szybkie opuszczenie rodzinnych 
domów, niepewność jutra ich rodziców. Zapewne to też prze-
kłada się na ich funkcjonowanie w szkole. Szkoła dołoży sta-
rań, aby tym dzieciom pomóc i aby ukończyły kolejne etapy 
edukacyjne. 

Jak wygląda współpraca rodziców ukraińskich uczniów 
ze szkołą?

Rodzice dzieci spotykają się z wychowawcami oraz dyrek-
cją szkoły w razie występowania problemów.

Wywiad przeprowadziła Urszula Kobak

Rezerwacja internetowa: https://
baturin-capital.gov.ua/en/

Strona na Facebooku: https://www.
facebook.com/getmanskastolitsya.
zapovidnyk/ 

YouTube kanał: https://www.youtu-
be.com/watch?v=D2I7An3IoY0 

PS
Obecnie, z powodu wojny, ani hote-

le, ani kawiarnie nie są otwarte... 
W mieście nie ma kolei ani ważnych 

obiektów wojskowych, dlatego jeszcze 
nie zostało zbombardowane.

Wszystko jest nienaruszone, 
z wyjątkiem mostu drogowego na rzece 
Sejm na trasie Kijów-Moskwa. 

• fot. Paweł Batycki
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OSwOić pOtwORa

Trochę czasu minęło, zanim można było powrócić 
do wieloletniej tradycji organizowania konkur-
sów ortograficznych w Brzostku na wzór ogólno-

polskich dyktand odbywających się corocznie w Kato-
wicach. Brzosteckie gimnazjum od początku swojej 
działalności podjęło tę inicjatywę, co doceniła nawet 
dziennikarka i senator Krystyna Bochenek, pomysło-
dawczyni owego konkursu. Niestety, kilka lat temu rząd 
uznał, że gimnazja to wielka pomyłka wcześniejszych 
ekip i postanowił je bezapelacyjnie wygasić, wprowa-
dzając przy tym gigantyczny chaos w edukacji. Później 
rozpanoszyła się pandemia, która skutecznie uniemoż-
liwiała podejmowanie wielu działań.

Wreszcie przyszedł czas, kiedy bezpiecznie można 
powrócić do konkursu mającego w obecnym okresie szcze-
gólny wymiar. Gdy pojawia się agresor tuż przy naszych gra-
nicach, który depcze wolność i niepodległość innego naro-
du, trzeba szczególnie dbać o nasz język ojczysty. To właśnie 
język ojczysty, literatura i kultura scalały Polaków i umoż-
liwiły przetrwanie najtrudniejszych chwil w historii. Wciąż 
trzeba dbać o poczucie tożsamości narodowej, odrębności 
naszego kraju.

Język polski jest bardzo trudny, co potwierdzają uchodź-
cy z Ukrainy, którzy starają się szybko nauczyć poprawnego 
porozumiewania się w naszym języku. Ortografia spędza 
im sen z powiek, podobnie zresztą jak i Polakom w wieku 
szkolnym. Jednak najlepszy, sprawdzony sposób na rozwią-
zanie problemu to „oswojenie potwora”. Oczywiście chodzi 
tu o potwora ortografii, a oswajanie najszybciej przebiega 
podczas zabawy, czyli konkursu, w którym nie dostaje się 
jedynek, a można wygrać nagrodę.

W tym celu Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Brzostku ogłosiła Międzygminny Konkurs 
Ortograficzny nawiązujący formułą do dawnych, brzostec-
kich dyktand. Zgłosiło się 9 szkół podstawowych: z Prze-
czycy, Smarżowej, Grudnej Górnej, Nawsiu Brzosteckim, 
Januszkowicach, Kamienicy Górnej, Gorzejowej, Kołaczyc 
i Brzostku.

28 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00 dwudziestu sześciu 
uczniów klas VII i VIII przystąpiło do „zapasów” z ortogra-
fią. Dzielnie ich w tym wspierali dorośli uczestnicy – przed-
stawiciele różnych instytucji, którzy przyjęli zaproszenie: 
Małgorzata Salacha (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzost-
ku), Katarzyna Grygiel (Dyrektor Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Brzostku), Agnieszka Maduzia 
(Przewodnicząca Rady Rodziców SP w Brzostku), Anna Klich 
(Kierownik Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakła-
du Opieki Zdrowotnej w Brzostku), Andrzej Witek (Leśniczy 
Leśnictwa w Brzostku, Marcin Sas (Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzostku), Wojciech Staniszewski (Burmistrz 
Brzostku), Karol Staniszewski (Kierownik Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Brzostku), Daniel Wójcik (Kierownik 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku) oraz bryg. Jan 
Szeląg (Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Jaśle). 
Zaraz po napisaniu specjalnie przygotowanego na ten 

dzień tekstu dyktanda, komisja konkursowa w składzie: 
Krystyna Zdziarska, Danuta Wójcik, Celina Węgrzyn, Agata 
Rakoczy i Elżbieta Tyburowska, przystąpiła do sprawdzania 
prac uczniowskich. „Dziełami” dorosłych uczestników zaję-
łam się osobiście, żeby – zgodnie z umową - „nie było żad-
nych przecieków odnośnie liczby błędów”. Wszystkie prace 
były zakodowane, a kody zostały odczytane po ustaleniu 
liczby punktów karnych.

Czas oczekiwania na wyniki umilała wizyta w szkol-
nej izbie muzealnej, po której oprowadzał i snuł opowieści 
„kustosz” Wiesław Tyburowski. Można też było zregenero-
wać siły, korzystając z poczęstunku sponsorowanego przez 
Dyrektor Małgorzatę Salachę.

Wkrótce najlepsi z ortografii okazali się:
I miejsce – Radosław Miałkowski (SP w Brzostku),
II miejsce – Filip Nowak (SP w Brzostku),
III miejsce - Patryk Krajewski (SP w Gorzejowej).
Oni też otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez 

Burmistrza Brzostku.
Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani dyplomami 

oraz pendrive’ami przekazanymi przez Bogdana Rzoń-
cę, Posła do Parlamentu Europejskiego, którego obowiąz-
ki zatrzymały w Brukseli i nie mógł pisać dyktanda wraz 
z innymi.

Natomiast każdy dorosły uczestnik otrzymał dyplom za 
odwagę i – jak to nazwała Anna Klich – „zestaw reanimacyj-
ny”, czyli melisę na uspokojenie nerwów po „bliskim kon-
takcie” z ortografią i zabawny długopis na poprawę humo-
ru. Jednak wśród tej grupy wiekowej powód do dumy miał 
Daniel Wójcik, Kierownik CKiCz – zrobił najmniej błędów, 
a ponieważ się zdarzały, dodatkowo został wyposażony 
w lupę do oglądania wyrazu z każdej strony, by następnym 
razem żaden „byk” się tam nie ukrył.

Aby konkurs mógł sprawnie przebiec, potrzebna była 
praca zespołowa. Tu największy udział mieli: dyrektor Mał-
gorzata Salacha, wicedyrektor Aleksandra Kobak-Hunia, 
Krystyna Zdziarska, Agnieszka Nawracaj, Wiesław Płaziak, 
Wiesław Tyburowski, moja skromna osoba i pracownicy 
obsługi. Wspomógł nas też Jacek Samborski, redaktor tech-
niczny „Wiadomości Brzosteckich”.

Ważną rolę odegrali również uczniowie klasy 7a: Kinga 
Zdziarska, Magdalena Nawracaj, Maria Łukowicz i Damian 
Raś, którzy skutecznie pomagali w przeprowadzeniu orto-
graficznych zmagań.

Patronat medialny objęły wspomniane „Wiadomości 
Brzosteckie”, iTV Południe oraz TV Brzostek.

Na koniec przytaczamy tekst dyktanda, z którym zmie-
rzyli się uczestnicy konkursu:

Superimpreza

Gdzież by mógł być mój wielofunkcyjny wihajster? Spró-
buję nim wyrznąć dziury w zamszopodobnych kurtynach, 
żeby po kryjomu uwieczniać niby-VIP-ów, którzy wkrótce 
przybędą na charytatywny bal przebierańców. Taki foto-
montaż na Facebooku znowuż zrobi megafurorę. 

Urszula Kobak • fot. Paweł Batycki
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Już ich widać z naprzeciwka! 
Żwawy hoplita pędzi samotrzeć. 
Odziany w półkożuszek neander-
talczyk chyłkiem pomyka tuż za 
piechurami. Ogarnięty chandrą 
Tutenchamon (Tutanchamon) rzu-
ca spojrzenie donikąd. Dalej kwiat 
Europy Środkowo-Wschodniej 
i Azji: Sienkiewicz, Szewczenko, 
nie najsławniejszy ultrakonser-
watysta z cocker-spanielem, Kata-
rzyna Wielka z puszystą mufką na 
podorędziu, Oleg Antonow z malut-
kim boeingiem, cesarz Hirohito, 
Czyngis-chan (Dżyngis-chan), łuc-
ki oligarcha i Wojciech Staniszew-
ski ze szpicrutą na niesfornego 
skarogniadego. Ten ostatni to ani 
chybi autentyk. A to ci heca! Bur-
mistrz sam się za siebie przebrał! 
Za nim po kolei podążają: Dziewica 
Orleańska, Janko Muzykant, Mata 
Hari, ostatni Mohikanin, wszyst-
kowiedzący menadżer (menedżer, 
manager) z Luksemburga i Hubert 
Hurkacz. Ale emocje! Internet, 
gwiazdy i McDonald w pobliżu!

Żaden żądny wrażeń mężczyzna 
na pewno nie będzie się tu nudził. 
Wystarczy ze smartfonem w ręce 
chodzić w koło po placu i wzbudzać 
przerażenie wśród rzezimieszków, 
hultai, chuliganów i innej hołoty 
czyhającej pod czeremchą.

Jakże kocham pracę stróża par-
kingu! A wujek Henryk ze Złej-
wsi Wielkiej, zmorzony życiem 
hochsztapler, który regularnie 
ciemięży mnie swoimi żądaniami, 
niechże mi szczerze zazdrości.
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Dotyk historii 
„Sala muzealna” 
w brzosteckiej 
podstawówce

Bezpośredni kontakt ucznia ze źródłem histo-
rycznym jest ważnym elementem edukacji, 
pozwalającym lepiej zrozumieć życie ludzi 

w dawnych czasach. Jednocześnie gromadzenie 
i przechowywanie pamiątek z przeszłości umoż-
liwia ocalenie ich od zniszczenia i zapomnienia. 
W celu realizacji tego zadania w Szkole Podstawo-
wej w Brzostku na nowo powstała szkolna „Sala 
muzealna”.

Na wstępie warto przypomnieć, że już od lat 70. 
ubiegłego wieku w nowo wybudowanej brzosteckiej 
Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej ist-
niała Izba Pamięci. Ówcześni nauczyciele historii z pomocą 
uczniów gromadzili eksponaty związane z wojnami świato-
wymi, martyrologią Narodu oraz życiem codziennym oko-
licznej ludności. Od lat 90. Izba Pamięci – „Sala muzealna” 
wzbogaciła się o ekspozycje związane z działalnością Armii 
Krajowej i pacyfikacją Brzostku podczas okupacji hitlerow-
skiej oraz walką Rodaków na frontach II wojny światowej. 
Po utworzeniu Gimnazjum w Brzostku, na początku XXI w. 
zorganizowano w jego budynku ekspozycję dawnych przed-
miotów – „Galerię życia codziennego”. Wskutek ostatniej 
reorganizacji szkolnictwa czasowo zawieszono działal-
ność muzealniczą. Obecnie Dyrekcja Szkoły Podstawowej 
w Brzostku przeznaczyła obszerne pomieszczenie na utwo-
rzenie nowej „Sali muzealnej”. Wyeksponowano w niej 
pamiątki historyczne zgromadzone wcześniej w podstawów-
ce i gimnazjum przez nauczycieli historii, którzy zrealizowali 
to przedsięwzięcie. Dzięki temu połączeniu zbiory są bogate 

i umożliwiły zorganizowanie kilku ekspozycji tematycznych 
takich jak: 
I. Przedmioty codziennego użytku ludności wiejskiej sprzed 

50-100 lat; 
II. Narzędzia rzemieślnicze sprzed 50-100 lat; 
III. Przedmioty codzienne w domach mieszczańskich; 
IV. Pozostałości wojen światowych. 

Wśród eksponatów z życia codziennego na uwagę zasłu-
gują m.in.: żarna, koła drewniane, cepy, niecki, maśniczki, 
prasy do sera białego, zestaw międlic, kolekcja żelazek na 
węgiel i „na duszę”, liczne kopyta (prawidła) szewskie, buty 
słomiane, skrzynia podróżna, maszyna do szycia z podsta-
wą, mechaniczne liczydło i wiele innych. Interesujące dla 
uczniów są też militaria z okresu II wojny światowej, np.: śmi-
gło samolotu sowieckiego typu Po-2 zestrzelonego w naszej 
okolicy, hełmy żołnierskie, rozbrojone pociski oraz łuski 
różnych kalibrów, lufy karabinów, zestaw manierek wojsko-
wych itp. Oprócz pamiątek historycznych „Sala muzealna” 

Nauczyciele historii
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KacpeR NOwaK 
ze Sp w BRzOStKU 
laUReateM

Konkursy corocznie przygotowywane przez kuratora 
oświaty opracowywane są dla wszystkich uczniów, 
szczególnie jednak z myślą o tych zdolnych, wyka-

zujących indywidualne zainteresowania, prezentujących 
rozległą wiedzę oraz wykorzystujących swoją kreatywność 
i pomysłowość. 

Zostać laureatem czy finalistą takich eliminacji jest nie-
zwykle trudno – trzeba dowieść nie tylko swoich umiejętno-
ści czy nietypowego myślenia, ale też wiedzy i znajomości 
zagadnień, które nie są omawiane na lekcjach, a w przygoto-
wania włożyć dużo pracy. 

Konkurs przedmiotowy przebiega etapami, a najlepsi 
uczniowie przechodzą do finału wojewódzkiego. Tytuł fina-
listy zdobywa uczeń, który w etapie wojewódzkim uzyska 
minimum 30% przewidzianych punktów, a tytuł laureata 
konkursu - minimum 90% punktów. 

Miło nam poinformować, że w tym roku szkolnym mamy 
laureata z geografii! Został nim Kacper Nowak z klasy VIIIb. 

Wytrwałości i samozaparcia naszemu uczniowi nie zabra-
kło, nie zabrakło również ciężkiej pracy włożonej w przygo-
towanie się do kolejnych etapów eliminacji oraz wsparcia ze 
strony nauczyciela geografii i rodziców chłopca. 

Kacprowi gratulujemy przede wszystkim zdobyte-
go tytułu, pracowitości oraz stawiania sobie ambitnych 
celów. Życzymy kolejnych edukacyjnych sukcesów w szkole 
średniej!

Ewelina Hipszer

posiada wystawę fotograficzną pt. Zbrodnia Katyń-
ska w pamięci Polaków, która jest połączona z prezen-
tacją reprintów gazet wojennych i plakatów z II woj-
ny światowej. Zachowanie pamięci o zbrodniach 
sowieckich i niemieckich dokonanych na Polakach, 
to niewątpliwie fundament w budowaniu tożsamości 
narodowej i patriotycznej wśród młodzieży szkolnej. 
Ponadto salę wzbogaca wystawa licznych publikacji 
książkowych o naszej historii regionalnej oraz arty-
stycznie opisany zarys dziejów miasta Brzostek. 

Uczenie się historii jest trudne, dlatego łatwiej 
zapoznać się z tą nauką poprzez tzw. „żywy kontakt 
z przeszłością”. Wspólnie starajmy się, aby „Sala 
muzealna” w Szkole Podstawowej w Brzostku mogła 
powiększać swoje zbiory i przez to coraz lepiej kształ-
tować pamięć historyczną wśród dzieci i młodzieży.

• fot. Paweł Batycki
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Biblioteki szkolne nie mają stałych budżetów po-
zwalających na zakup książek, regałów do bi-
blioteki czy innych materiałów piśmienniczych, 

a preferencje czytelników się zmieniają, powstają nowe 
książki, serie wydawnicze i ich kolejne tomy, chętnie 
czytywane przez dzieci i młodzież. Zakupy to często ła-
panie końcówek budżetu. 

W roku szkolnym 2019/2020 do biblioteki Szkoły Pod-
stawowej w Brzostku został zakupiony program kompute-
rowy MOLNET+ i rozpoczęto wprowadzanie księgozbioru 
do bazy komputerowej.W lutym 2021 r. zakupiono 415 sztuk 
książek na kwotę 7 100,00 zł z budżetu szkoły. To, niestety, 
była kropla w morzu potrzeb. Zmieniła się przecież podsta-
wa programowa i powstał nowy kanon lektur, zwłaszcza 
w klasach 1-3. Poza tym dokonano koniecznej selekcji zbio-
rów biblioteki. Trzeba było usunąć pozycje o nieaktualnych 
treściach, książki propagandowe z czasów PRL oraz znisz-
czone, zaczytane egzemplarze. Na szczęście pojawiła się 
możliwość wsparcia się wnioskowaniem o dofinansowanie 
zakupu książek, bo opublikowano uchwałę Rady Ministrów 
w sprawie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 
lata 2021-2025. Czasu było niewiele, aby zapoznać się z zasa-
dami aplikowania, terminy napięte, ale pomogły determi-
nacja i refleks. Trud złożenia wniosku jednak się opłacił, 
bo biblioteka szkolna otrzymała 12 000 złotych ze środków 
budżetu państwa. Warunkiem otrzymania tego wsparcia 
był wkład własny wynoszący 3000 złotych. Dzięki szyb-
kiej reakcji w grudniu 2021 r. zakupiono 580 sztuk książek 
do biblioteki, 51 egzemplarzy na nagrody dla uczniów bio-
rących udział w promocji czytelnictwa oraz kody kreskowe 
niezbędne do komputeryzacji księgozbioru. Zaplanowano 
działania wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży. Następnie przeprowadzono we współpracy 
z nauczycielami i młodzieżą liczne akcje czytelnicze. 

Przedsięwzięcia rozpoczęliśmy od przeprowadzenia 
z Samorządem Uczniowskim akcji Wybory książek, by 
poznać zainteresowania czytelnicze uczniów naszej szkoły 
i dostosować do nich planowane zakupy książek. Zaprosili-
śmy uczniów i nauczycieli do głosowania na wybrane przez 

siebie tytuły. Do urny postawionej w bibliotece szkolnej 
należało wrzucać karty wyborcze z wypisanymi tytułami 
(od 1 do 3) najciekawszych książek. Po zakończeniu wybo-
rów szkolna komisja w składzie przedstawiciel i opiekun 

Samorządu Uczniow-
skiego oraz biblio-
t e k a r z  s z k o l n y 
sporządzili zestaw 
tytułów, które wska-
z a l i  u c z n i o w i e 
i nauczyciele. Listę 
książek opubliko-
wano na stronie 
internetowej szko-
ły, konsultowano 
z Radą Rodziców 
i  pracow n i k a m i 
Biblioteki Publicznej 
w Brzostku.

Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzostku 
podjęli wyzwanie rzucone im przez bibliotekę i wzięli udział 
w Dniu Głośnego Czytania. O wydarzeniu informowała 
wystawa na korytarzu w formie książek z aforyzmami o czy-
taniu. Pomysłów nie brakowało. W poszczególnych klasach 
odbywały się dramy, krótkie inscenizacje, pantomimy. 
Klasy ósme wzię-
ły na warsztat 
„Moralność pani 
Dulskiej” Gabrieli 
Zapolskiej. Insce-
nizowali w odpo-
wiednio dobra-
nych st rojach 
fragmenty książ-
ki, która została 
wybrana lekturą 
j u b i l e u s z o w e j 
dziesiątej odsło-
ny Narodowego 
Czytania w 2021 r. 
W klasach siód-
m y c h  c h ę t n i 
uczniowie odtwa-
rzali sceny z „Zemsty” Aleksandra Fredry. Inni głośno czy-
tali fragmenty książek Nicka Vujicica „Bez rąk, bez nóg, bez 

Krystyna Zdziarska

„ptaki mają skrzydła, a ludzie mają książki”
• fot. Krystyna Zdziarska, Barbara Pieniądz, Paweł Batycki

►
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ograniczeń” i Charliego 
Mackesy’ego „Chłopiec, 
kret, lis i koń”, które 
uczą miłości, szacun-
ku, tolerancji i akcep-
tacji. Młodsi dobrze się 
bawili, czytając wier-
sze Juliana Tuwima. 
Wiele emocji wzbudzi-
ła zwłaszcza pantomi-
ma „Rzepki”. Ponadto 
uczniowie w ykonali 
kapelusze pani Dulskiej 
i przygotowali wystawę 
prac plastycznych.

O dziwo, niemałą frajdę sprawił młodzieży udział w pro-
jekcie Na święta kartka zamiast SMS-u. Jego celem było spra-
wienie niespodzianki, kultywowanie tradycji świąt Boże-
go Narodzenia oraz rozwijanie kreatywności, uzdolnień 
plastycznych i językowych u dzieci i młodzieży. Chętni 
uczniowie klas 4-8 własnoręcznie wykonywali pocztówki 
i redagowali życzenia, a adresatami tych dzieł byli rówie-
śnicy i nauczyciele szkoły. Kartki zostały spakowane do 
świątecznego pudła i dostarczone do 
odbiorców szóstego grudnia przez 
Mikołaja, Choinkę, Renifera i Anioła 
(w bohaterów wcielili się uczniowie 
klasy ósmej). Takie działania integrują 
społeczność szkolną i członków rodzi-
ny, którzy często pomagają w przygo-
towaniu kartek.

Ponadto zrealizowano projekt Od glinianej tabliczki do 
e-booka. Uczniowie, korzystając z cyklu lektur Świat oczy-
ma dziecka: „Jora. Mały jaskiniowiec”, „Taita. Mały Egip-
cjanin”, „Liza. Mała dama z czasów renesansu” oraz mate-
riałów przygotowanych przez bibliotekarkę, poznawali 
tajniki narodzin książek. Dowiedzieli się, jak powstawały 
malowidła naskalne, jak wyglądało pismo klinowe, co to są 
hieroglify, kim byli skrybowie, kto wynalazł prasę drukar-
ską. Bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach, przeglądali 
przygotowane materiały na temat dziejów książki, czyta-
li fragmenty zaprezentowanych książek, zadawali liczne 
pytania. Dzieci zwróciły uwagę, że obecnie często korzysta 
się z publikacji elektronicznych. Mają taki plus, że nie są ►
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ciężkie i mieści się ich dużo na 
jednym czytniku. 

Podczas realizacji projektu 
Zawody dla bibliofilów ucznio-
wie poznali zawody związane 
z książką (bibliotekarz, redak-
tor, księgarz, drukarz, pisarz, 
ilustrator, agent literacki). 
Wykonywali plakaty promujące 
książki, przygotowywali pre-
zentacje na temat pisarzy i ich 
twórczości, projektowali eksli-
brisy książek.

Poza tym uczniowie angażowali się w projekty Pozy-
tywnie zaczytani, Pisać każdy może, Zaduszki literackie, 
wzięli udział w konkursach: Zareklamuj książkę!, Najcie-
kawsza charakterystyka bohatera literackiego, Bohatero-
wie naszej wolności. Pisali wiersze, redagowali recenzje 
książek, komiksy, przebierali się za ulubione postacie 
z książek podczas świętowania Międzynarodowego 
Dnia Teatru, malowali ilustracje do bajek oraz uczestni-
czyli w warsztatach promujących czytanie w Bibliotece 
Publicznej w Brzostku.

Obecnie przygotowujemy spektakl „Mój romantyzm” 
inspirowany „Świtezianką” Adama Mickiewicza na 
Powiatowy Przegląd 

Teatralny organizowa-
ny przez LO w Kołaczy-
cach oraz przymierzamy 
się do przygotowania 
listy książek do zakupu, 
bo udało się z powo-
dzeniem złożyć kolej-
ny wniosek, również 
w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czy-
telnictwa, tym razem na 
nabycie książek do przedszkola w kwocie 3125,00 zł. Nale-
ży jeszcze wnioskować o dotację celową z budżetu państwa 
na podręczniki i zamówić je w wydawnictwach na nowy 
rok szkolny. Jednak, wbrew obiegowym opiniom, biblio-

tekarz to zapracowany i aktywny człowiek. 
I trzeba prężyć muskuły, bo w czerwcu i sierp-
niu około pięć tysięcy darmowych podręczni-
ków do dźwigania (w bibliotece nie ma na nie 
miejsca), by je zebrać, a potem z kolei udostęp-
nić uczniom na nowy rok szkolny.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
poszerzył ofertę biblioteki o nowości wydaw-
nicze, wzrosła atrakcyjność jej zbiorów. Udało 
się również uzupełnić brakujący kanon lektur.
To był intensywny czas, ale realizowane pro-
jekty motywowały uczniów do kreatywności 

i większego zainteresowania 
czy telnict wem, pomagał y 
im odkryć swoje możliwości 
i uzdolnienia. Widać, że biblio-
teka jest ważnym miejscem dla 
dzieci z naszej szkoły. Chętnie 
tu przychodzą, przeglądają 
albumy, siadają gdzieś w kąci-
ku, toczą dyskusje na różne 
tematy. Szkoda tylko, że mamy 
tak ciasne pomieszczenie. Moż-
na dojść do wniosku, że młodzi 
jednak lubią czytać, choć nie 
zawsze w domowym zaciszu. Bo 
nie może być nudno, jak stwier-
dził Antoine de Saint-Exupéry 
„Czytelnika nie można zniewa-
lać, czytelnika się urzeka”. 
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„Bądź dumny i pokaż 
swoją tożsamość”

Hasło, jakie przyświecało tegorocznej akade-
mii zorganizowanej w Szkole Podstawowej 
w Brzostku z okazji obchodów uchwalenia 

Konstytucji 3 maja, wybrzmiało głośno za sprawą 
wierszy, piosenek, melodii i tańca zaprezentowa-
nych przez zaangażowanych w wydarzenie uczniów. 
Po długim okresie, kiedy wszystkie uroczystości, 
obchody i święta zmuszeni byliśmy przenieść do sfery 
on-line, 5 maja dyrekcja, nauczyciele, dzieci i mło-
dzież naszej szkoły spotkali się wspólnie, by kontynu-
ując wieloletnią tradycję, uczcić ważną dla wszystkich 
Polaków rocznicę. 

Podniosła atmosfera, jaka panowała podczas tego-
rocznej akademii, udzieliła się wielu jej uczestnikom. 
Występy uczniów poprzedziło przemówienie Dyrektor 
Małgorzaty Salachy, która młodszym uczniom wyja-
śniła powód uroczystego spotkania, wytłumaczyła 
znaczenie skomplikowanych pojęć oraz przybliżyła 
istotę uchwalenia w 1791 roku konstytucji. Starsi zaś 
posłuchać mogli o tym, co dla nas, Polaków, znaczy 
termin „tożsamość narodowa”. Następnie dzieci i mło-
dzież z klas 1-7 zaprezentowały swoje talenty, przy-
pominając wszystkim ważne wydarzenia z historii 
Polski oraz elementy jej kultury. Widzowie mieli oka-
zję posłuchać mniej lub bardziej znanych utworów 
muzycznych w wykonaniu wokalistów, gry na akor-
deonie, gitarze i skrzypcach, a także obejrzeć jeden 
z najbardziej popularnych polskich tańców – polonez. 

Przygotowany montaż słowno-muzyczny wzbudził 
wiele emocji, a także skłonił do refleksji nad sensem 
i potrzebą czczenia przeszłości przez kolejne pokole-
nia. Mieliśmy możliwość zastanowienia się się nad 
tym, czy w dzisiejszych, trudnych czasach, kiedy 
życie pędzi w szalonym tempie, a my skupieni jeste-
śmy głównie na teraźniejszości, potrzebujemy jesz-
cze wracać do tego, co było. Zdawać by się mogło, że 
młodzi ludzie znużeni są wszelkiego rodzaju patosem, 

J. Król
Ż. Szczucińska

górnolotnymi słowami, wiecami czy apelami. 
Jednak w ich wychowaniu, w kształtowaniu 
światopoglądu, świadomości i odpowiedzial-
ności narodowej nie może zabraknąć tej cennej 
nauki, jaka płynie z minionych wydarzeń. Para-
frazując bowiem znane memento George’a San-
tayany, naród, który nie zna swojej przeszłości, 
umiera i nie buduje przyszłości. Odpowiedzial-
ność za przekazywanie wiedzy na temat dziejów 
Polski, tak ważnej z punktu widzenia budowa-
nia naszej tożsamości narodowej, spoczywa na 
nauczycielach, wychowawcach, a także na rodzi-
cach i dziadkach. Trud ten powinniśmy podejmo-
wać cierpliwie i konsekwentnie. Wiwat 3 maj!

• fot. Wiesław Płaziak
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wkrótce finał konkursu 
historycznego 
„wspólne dziedzictwo”

Kiedy w 24 lutego br. wojska Federacji Rosyjskiej zaata-
kowały Ukrainę, uznaliśmy, że odkładany już raz 
konkurs związany z 400-leciem bitwy pod Chocimiem 

się nie odbędzie. Intuicyjnie jednak postanowiliśmy, że nie 
odwołujemy, a jedynie zawieszamy nasz projekt. Kiedy woj-
ska rosyjskie po klęsce pod Kijowem wycofały się z Czer-
nihowszczyzny, nasi ukraińscy partnerzy zaproponowali, 
aby rozegrać 6 maja kwalifikacje w szkołach naszych gmin 
i gromad. Zadeklarowali jednocześnie, że mogą przybyć do 
Polski na zmagania finałowe. Przy takiej deklaracji naszych 
partnerów, którzy są gotowi jechać ponad tysiąc kilometrów 
i to w realiach wojennych, żeby wystartować w konkursie, 
odpowiedź mogła być tylko jedna: „Oczywiście! Robimy 
finał”. 

6 maja zgodnie z założeniami konkursu odbyły się eli-
minacje w szkołach (pierwotnie tego dnia planowany był 
finał), które wyłoniły 3-osobowe drużyny z Brzostku, Pil-
zna i Żyrakowa oraz Meny, Sośnicy i łączoną 
drużynę Baturyn/Pliszki. 10 czerwca 2022 roku 
w Siedliskach-Bogusz odbędzie się finał, na 
który przyjedzie do nas 12 uczniów ze szkół 
ukraińskich wraz z opiekunami. Obecna też 
będzie delegacja samorządu Obwodu Czerni-
howskiego, której będzie przewodniczyć była 
wiceminister sportu Ukrainy, a obecnie pierw-
szy zastępca szefa Administracji Obwodu Czer-
nihowskiego Nina Lemiesh. Znawcy biathlonu 
pamiętają ją zapewne jako trzykrotną meda-
listkę mistrzostw świata i mistrzynię Europy, 
a także czołową zawodniczkę Pucharu Świata. 
W finale tegorocznego konkursu Gminę Brzo-
stek będą reprezentować: Patrycja Wąsik (SP 
w Przeczycy), Alan Czarnecki (SP w Siedliskach
-Bogusz) oraz Patryk Różański (SP w Grudnej 
Górnej).

Formuła finału „Wspólne dziedzictwo” 
opiera się na zasadach konkursu Megamózgi, 
który był już wielokrotnie organizowany przez 
szkołę w Siedliskach-Bogusz, zatem dyspo-
nujemy już odpowiednim przygotowaniem 
i doświadczeniem. Pomysł rozegrania konkursu 
historycznego powstał przy okazji obchodów 
400-lecia bitwy pod Chocimiem z 1621 roku. To 
zwycięstwo chocimskie było najpiękniejszym 
w naszej wspólnej historii przykładem brater-
stwa polsko-kozackiego. Dlatego cały konkurs 
jest organizowany wspólnie przez samorządy 
polskie i ukraińskie. Niestety, na etap finałowy 
nie będą mogli z Ukrainy przyjechać wójtowie 

tamtejszych gromad, bowiem przepisy o stanie wojennym 
nie pozwalają na opuszczenie terytorium Ukrainy mężczy-
znom, którzy nie ukończyli 60 roku życia. Jedynie zgodę na 
wyjazd otrzymał dr Volodymyr Boyko, który jest głównym 
koordynatorem projektu na Ukrainie i zarazem - obok prof. 
Beaty Lorens z Uniwersytetu Rzeszowskiego - członkiem 
jury naszego konkursu. Reprezentantem samorządów-orga-
nizatorów ze strony ukraińskiej będzie głowa gromady Plisz-
ki Marina Virko. 

Konkurs „Wspólne dziedzictwo” w założeniach nie 
jest jednorazowym wydarzeniem. Planujemy kontynu-
ować zmagania, zmieniając w kolejnych latach przedmio-
ty i miejsce rozgrywania finałów. 
W przyszłym roku będzie to 
najprawdopodobniej kon-
kurs matematyczny. 
Bardzo chcemy, żeby 
młodzi ludzie mogli 
w takich konkur-
sach współzawodni-
czyć, ale także zale-
ży nam bardzo na 
wzajemnej integracji, 
poznaniu i budowaniu 
dobrych relacji Polaków 
i Ukraińców.

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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Julka ze 
Smarżowej 
na podium

W sobotę 2 kwietnia 2022 r. podczas gali finałowej, 
odbywającej się w formie on-line, ogłoszono 
nazwiska laureatów XVIII Ogólnopolskiego Kon-

kursu dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” 
o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Turniej zorganizo-
wało Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

Konkurs ,,Pomóż ocalić życie bezbronnemu” zachęca 
młodzież do refleksji nad wartością życia i godnością czło-
wieka. Rodzicom i wychowawcom daje konkretną infor-
mację o tym, co młode pokolenie myśli na tematy pro-life 
i jakich argumentów używa w swoich dyskusjach.

Do rywalizacji zostało zgłoszonych ponad 1000 prac. 
Odbywał się on w trzech kategoriach artystycznych: literac-
kiej, plastycznej i multimedialnej oraz w trzech kategoriach 
wiekowych: klasy IV-VI i VII-VIII szkół podstawowych oraz 
wszystkie klasy szkół ponadpodstawowych. W kategorii 
prac literackich II miejsce zajęła Julia Pocica - uczennica 
klasy VII Szkoły Podstawowej w Smarżowej, która zapre-
zentowała cztery niezwykle przejmujące prace plastyczne. 
Ta, opatrzona słowami św. Matki Teresy z Kalkuty ,,Aborcja 
niszczy dwukrotnie. Niszczy nie tylko życie dziecka, ale także 
sumienie matki”, zyskała szczególne uznanie jury i zapew-
niła Julii miejsce na podium. Młoda artystka wykazała się 
wyjątkową wrażliwością oraz dojrzałością artystyczną. To 
nie pierwszy sukces dziewczynki, ponieważ wielokrotnie 
uczestniczyła już w różnych konkursach literackich, pla-
stycznych czy też tematycznych i osiągała wysokie wyniki. 

D.W.

Jako społeczność szkolna gorąco kibicujemy Julce i życz-
my jej kolejnych sukcesów w rozwijaniu własnych pasji 
i zainteresowań.
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Julka znowu w czołówce

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, 
choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy

Tę prawdę przedstawiały kartki wielkanocne nade-
słane do Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Woli Zgło-

bieńskiej na jubileuszowy X Mię-
dzynarodowy Konkurs Plastyczny 
„Wesołego Alleluja”. Na konkurs 
napłynęły kartki z różnych stron 
Polski i świata. Było ich aż 1394 
z 212 placówek oświatowych i kul-
turalnych. 26 kwietnia odbyło się 
rozstrzygnięcie konkursu. Miłą nie-
spodzianką była dla nas wysoka 
pozycja uczennicy naszej szkoły 
Julii Pocicy, która znalazła się 
wśród piętnastu nagrodzonych 
uczniów. To olbrzymi sukces, zwa-
żywszy na liczbę zgłoszonych do 
konkursu prac i ich wysoki poziom 
artystyczny.

Nagrody dla laureatów ufun-
dowało Starost wo Pow iato-
we w Rzeszowie, Urząd Miejski 
w Boguchwale, Gminna Biblioteka 

Publiczna w Boguchwale i Lokalny Ośrodek Kultury „Wspól-
nota” w Zgłobniu.

Młodej artystce, która już wielokrotnie wykazała się swo-
im talentem, gratulujemy i życzymy kolejnych kreatywnych 
pomysłów. Jednocześnie dziękujemy Julce, że poprzez swoje 
sukcesy rozsławia dobre imię naszej szkoły.

Wszystkie prace konkursowe można obejrzeć na stronie 
Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej. 

D.W.

Nagrodzona kartka świąteczna Julii Pocicy
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Dzień Otwarty w zespole Szkół centrum 
Kształcenia Rolniczego im. Jana pawła ii 
w Brzostku

Dzień otwarty w naszej szkole należy już do wielolet-
niej tradycji, w tym roku przypadł na 22 kwietnia. 
Szkoła otwarta była na wszystkich ósmoklasistów, 

którzy przyjęli zaproszenie, aby zapoznać się z naszą ofertą 
edukacyjną. Odwiedziło nas ponad 200 uczniów szkół pod-
stawowych z: Kamienicy Górnej, Smarżowej, Siedlisk-Bo-
gusz, Grudnej Górnej, Gogołowa, Januszkowic, Błażkowej, 
Brzysk, Brzostku, Parkosza, Pilzna, Kamienicy Dolnej, Prze-
czycy, Nawsia Brzosteckiego, Lipin, Bieździedzy, Sieklówki 
oraz Lublicy.

Zwiedzanie szkoły rozpoczęło się w głównym budynku 
od pracowni żywienia, gdzie uczniowie wraz z nauczyciela-
mi zawodu prezentowali dekoracje z warzyw i owoców tech-
niką carvingu oraz dekorowali wyroby cukiernicze masą 
plastyczną i lukrem. W sali obsługi konsumenta młodzież 
zobaczyła przygotowane stanowiska kelnerskie. W kolej-
nej pracowni zapoznała się z działalnością szkolnych kół 
zainteresowań przedstawionych na interaktywnym moni-
torze przez starszych kolegów. W bibliotece szkolnej czekała 
na nich niespodzianka – „spotkanie z Poetką ” w ramach 
obchodów Roku Marii Konopnickiej. Ponadto w czytelni 
ósmoklasiści obejrzeli prezentację gazetki szkolnej „Plot-
ka”. Duże zainteresowanie wzbudziły wystawy bibliotecz-
ne naszych uczennic przedstawiające ich zainteresowania 
i pasje. Wzrok uczniów przyciągały barwne fotografie kro-
nik Kawiarenki Teatralnej oraz prezentowane przez szkol-
nych aktorów nagrania spektakli. W sali komputerowej cze-
kał na uczniów quiz informatyczny i drobne upominki dla 
zwycięzców. Dużym zaciekawieniem cieszył się pokaz mul-
timedialnej, nowoczesnej sali językowej, która stwarza wie-
le możliwości rozwijających kompetencje językowe uczniów. 
Sala gimnastyczna to miejsce, które przyciąga młodzież. Tak 
było i w tym roku - przygotowano dla zwiedzających turniej 
gry tenisa stołowego z robotem. Dużym atutem szkoły jest 
możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B i T. Uczniowie 
mogli pod okiem szkolnych instruktorów jazdy spróbować 
swoich możliwości jako przyszli kierowcy.

W budynku warsztatów szkolnych odbywał się pokaz 
wypieku drobnych ciasteczek wraz z ich dekoracją oraz 
pokaz i degustacja zdrowej żywności. Młodzież mogła zoba-
czyć pięknie przygotowane stoły tematyczne. W sali archi-
tektury krajobrazu goście spróbowali swoich umiejętności 
florystycznych, układali kwiaty na gąbce suchej i mokrej. 

Jak co roku dużym zainteresowaniem wśród chłop-
ców cieszyła się prezentacja pracowni agrotroniki, obrób-
ki mechanicznej i cieplnej oraz urządzeń spawalniczych. 
Atrakcją dla zwiedzającej szkołę młodzieży była prezentacja 
maszyn rolniczych oraz możliwość ich obsługi.

Nasi goście mogli poprzez udział w licznych pokazach, 
warsztatach i konkursach poznać szkołę od wewnątrz, 

poczuć panującą w niej atmosferę, a przede wszystkim zapo-
znać się z oferowanymi przez nas kierunkami kształcenia: 
w zakresie technikum – technik żywienia i usług gastrono-
micznych, technik architektury krajobrazu, technik mecha-
nizacji rolnictwa i agrotroniki, a w zakresie branżowej szko-
ły I stopnia –kucharz oraz mechanik – operator pojazdów 
i maszyn rolniczych.

Na zakończenie tegorocznego Dnia Otwartego był wspól-
ny grill obok Zielonej Klasy, podczas którego ósmoklasiści 
mogli porozmawiać ze starszymi kolegami, poczęstować się 
gorącą kiełbaską i wymienić wrażenia z pobytu w naszej 
szkole.

Cieszymy się bardzo z dużego zainteresowania ze 
strony uczniów szkół podstawowych, dziękujemy za 
liczne przybycie. Liczymy na to, że młodzież podejmie 
właściwe decyzje odnośnie wyboru kierunku kształcenia, 
uwzględniając naszą bogatą ofertę edukacyjną.

Do zobaczenia we wrześniu…
Dziękujemy bardzo TV Brzostek za udokumentowanie 

szkolnego wydarzenia.

• fot. Józef NawracajTeresa Młyniec, Małgorzata Augustyn
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Patroni medialni: 

14:00 - 19:0014:00 - 19:00
  niedzielaniedziela

Organizator:

Boisko piłkarskieBoisko piłkarskie  
w Siedliskach-Boguszw Siedliskach-Bogusz
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OSp na sygnale

Ostatnie tygodnie w porównaniu do pierw-
szego kwartału 2022 roku przyniosły spadek 
ilości pożarów oraz miejscowych zagrożeń, 

a tym samym mniejszą liczbę interwencji podejmo-
wanych przez jednostki OSP z terenu naszej gminy. 
Niestety, nie zabrakło w tym czasie kilku poważ-
nych w skutkach zdarzeń drogowych, których 
uczestnicy wymagali pomocy medycznej.

Straciła panowanie nad nissanem
16 kwietnia br. o godz. 14:49 dwa zastępy PSP z JRG 

2 oraz dwa zastępy OSP w Siedliskach-Bogusz zostały 
zadysponowane do dachowania samochodu osobowego, 
do którego doszło na terenie tej miejscowości. Na miej-
scu okazało się, że jadąca samotnie kobieta w wyniku 
niedostosowania prędkości do warunków panujących 
na drodze straciła kontrolę nad pojazdem marki Nis-
san, który dachował i znalazł się w przydrożnym rowie. 
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia, pojazdu i udzieleniu pomocy kierującej 
pojazdem, która po przebadaniu przez załogę pogotowia 
ratunkowego nie wymagała hospitalizacji. Czynności na 
miejscu zdarzenia prowadził także patrol policji.

Ucierpiało roczne dziecko
Poważniejsze skutki przyniósł wypadek, do którego 

doszło w dniu 26 kwietnia br. w miejscowości Opacion-
ka. Samochód osobowy marki Renault Thalia uderzył 
w przydrożne drzewo. Działania przybyłych zastępów 
straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy 
osobom poszkodowanym i przekazaniu ich ratownikom 
pogotowia. W zdarzeniu poszkodowane zostały trzy 
spośród pięciu podróżujących samochodem osób, w tym 
roczny chłopiec, który trafił do jednego z rzeszowskich 
szpitali. W działaniach udział wzięły dwa zastępy OSP 
z Brzostku, dwa zespoły ratownictwa medycznego, 
jeden zastęp PSP z JRG 2 w Dębicy, policja oraz pomoc 
drogowa.

Lądował helikopter
8 maja br. po godz. 17:30 w miejscowości Grudna 

Górna miał miejsce wypadek drogowy z udziałem samo-
chodu osobowego. Kierujący pojazdem utracił nad nim 
panowanie, uderzył w rów i następnie dachował na łące 
tuż za rowem. W wyniku zdarzenia do szpitala trafił 
kierowca i pasażer. Na miejscu interweniowały zastę-
py OSP Grudna Dolna, OSP Grudna Górna, PSP z JRG 
nr 2 w Dębicy, 2 karetki pogotowia ratunkowego, śmi-
głowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 3 patrole 
policji. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia i pojazdu, udzieleniu pomocy osobom 
poszkodowanym i przekazaniu ich ratownikom pogoto-
wia, zabezpieczeniu lądowiska dla śmigłowca. 

Opracował Daniel Wójcik
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z działalności 
brzosteckiego koła 
gospodyń

Wprawdzie w czasach panującej od dwóch lat pan-
demii i związanymi z nią obostrzeniami dzia-
łalność koła była ograniczona, to pomimo tego 

nadal były organizowane spotkania. Ba, ostatnio nasza 
organizacja zaczęła się „rozrastać” - przybyło osiem nowych 
członkiń. Jednakże w tym miejscu muszę z głębokim smut-
kiem i żalem oznajmić, że niestety, aż cztery lubiane i zasłu-
żone członkinie odeszły ostatnio do wieczności. Już na 
przełomie roku w grudniu koło straciło byłą, długoletnią 
przewodniczącą (szefowała ponad 30 lat) i zasłużoną człon-
kinię śp. Helenę Krajewską, którą zapewne wszyscy znali 
z Jej niezwykłego zaangażowania. Natomiast w niespełna 
miesiąc po niej odeszła do Domu Pana śp. Genowefa Piłat, 
równie aktywna działaczka, która tyle samo lat i równocze-
śnie z wymienioną przewodniczącą pracowała w zarządzie 
koła. Starsi zapewne pamiętają, że była też wieloletnią prze-
wodniczącą Rady Kobiet, organizacji funkcjonującej przy 
ówczesnym Urzędzie Gminy. Prawie taki sam staż uczestnic-
twa miała śp. Kazimiera Owsiak, będąca aktywną członki-
nią niemal do ostatnich swych dni. Zdecydowanie za wcze-
śnie, odeszła śp. Janina Urbańska, przyjazna i chętna do 
reprezentowania naszej organizacji, czy to w dożynkach, 
czy w wyjazdach na zewnątrz. Chociaż wymienione tu 
gospodynie odeszły od nas i „ich krzesła pozostały puste”, 
bowiem wszystkie miały swoje ulubione miejsca przy stoli-
kach, to powinny pozostać i myślę, że pozostaną ciągle żywe 
w naszej pamięci. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 

Jednak dla nas życie toczy się dalej, a wspólne spotkania 
i aktywność są nam bardzo potrzebne, bo jak głosi myśl prze-
wodnia brzosteckiego stowarzyszenia emerytów - „Razem 
raźniej”. Toteż w bieżącym roku, kiedy obostrzenia zostały 
odwołane, rozpoczęłyśmy wspólną działalność od Walnego 
Zebrania Członków, które zostało połączone z obchodami 
Dnia Kobiet. Było to było ważne spotkanie, gdyż 
miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, które 
zgodnie z naszym statutem odbywa się co czte-
ry lata. Istotnym jest fakt, że Zarząd nie tylko, że 
uzyskał absolutorium za rok 2021, ale też „prze-
pustkę” do zarządzania kołem na następny okres 
kadencji, niemal w tym samym składzie. Było 
więc się z czego cieszyć i świętować. Jak zawsze 
przy takiej okazji nie obyło się bez symboliczne-
go „kwiatka dla Ewy” wręczonego przez męskie-
go przedstawiciela, tym razem był nim kierow-
nik miejscowego domu kultury Daniel Wójcik. 

Natomiast tuż przed świętami nie zabrakło 
nas na gminnym kiermaszu wielkanocnym zor-
ganizowanym przez dom kultury w przededniu 
niedzieli palmowej. Nasze stoisko prezentowa-
ło głównie regionalne potrawy. Jednak były też 

palmy wielkanocne, a także okazjonalne, oryginalne zające 
uszyte przez jedną z członkiń. Kiermasz cieszył się dużym 
powodzeniem oglądających i kupujących, dzięki czemu 
z uzyskanego dochodu ze sprzedaży mogłyśmy wesprzeć 
Ukrainę – ofiary wojny.

Tuż po świętach, co stało się tradycją i na stałe weszło do 
kalendarza imprez, zorganizowane zostało po wielkanoc-
ne spotkanie pod nazwą „Jajko”. W imprezie wzięli udział 
goście zaproszeni, którymi byli: Burmistrz Brzostku Woj-
ciech Staniszewski, Kierownik Domu Kultury i zarazem 
Przewodniczący Zarządu Miasta Daniel Wójcik, Proboszcz 
Ks. Marek Mnich oraz dwóch wikariuszy. Spotkanie urozma-
icił pokaz konsultantek z firmy kosmetycznej Oriflame, na 
którym gospodynie mogły skorzystać ze specjalnych masaży 
dłoni oraz zbadać stan swojej skóry, czy też nabyć produk-
ty kosmetyczne. Impreza upłynęła w przyjaznej i wesołej 
atmosferze przy dość licznej frekwencji.

Po raz kolejny można się było przekonać, że takie spotka-
nia są bardzo potrzebne, wręcz pożądane przez nasze społe-
czeństwo oraz że jest to znakomita integracja i przejaw kul-
tywowania tradycji. 

Elżbieta Michalik
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Przyczyny, zapobieganie i niwelowanie

Woda to życie. Nawet najprostsze 
formy organizmów potrzebują jej do 
egzystowania. Ziemia pokryta jest 

w ok. 70 procentach wodą, a organizm doro-
słego człowieka posiada ok. 60 procent tego 
płynu. Używamy jej na potęgę przy zmywaniu, 
praniu, kąpaniu, myciu samochodów, a zapo-
minamy o najważniejszym – piciu, czyli nawad-
nianiu naszego organizmu. Bez niej nasze 
komórki z soczystego winogrona przeradzają się 
w pomarszczony rodzynek. Pamiętamy o kawie, 
coli, fancie i innych wysokocukrowych i prze-
tworzonych napojach, a o wodzie zapominamy, 
bo jest bez smaku, bez koloru i nie wzbudza 
takich emocji jak kolorowe trunki. To jest błąd. 
Szacuje się, że dziennie powinniśmy wypijać 
od 1 do 3 litrów płynów (wliczane są herbaty 
i zupy), czyli ok. 30 ml na każdy kilogram masy 
ciała. Niestety, nie jesteśmy tego nauczeni, 
a szkoda. Co ma wspólnego nawodnienie z tzw. 
zatrzymaniem wody w organizmie? Dużo. Aby 
zapobiec całkowitemu odwodnieniu, organizm 
zatrzymuje resztki wody w przestrzeni mię-
dzykomórkowej, co objawia się kłopotliwymi 
obrzękami, dlatego też by zmniejszyć zatrzy-
manie wody, paradoksalnie należy wodę pić, 
by organizm mógł bez trudu pobierać płyn do 
komórek na bieżąco. Szczególnie w upalne dni, 
gdy żyły się rozszerzają, płyny ustrojowe wol-
niej zaczynają krążyć, a w tkankach zbiera się 
limfa. Organizm, by schłodzić swoje wnętrze, 
poci się, tracąc przy tym m.in. wodę, wtedy bar-
dziej narażeni jesteśmy na opuchlizny. W takich 
sytuacjach niezbędne jest picie płynów, by 
wyrównać gospodarkę wodną w naszym ciele, 
dzięki czemu jesteśmy w stanie w dużej mie-
rze zapobiec obrzękom. Jednak zatrzymanie 
wody w organizmie to nie tylko mała ilość spo-
żywanych płynów. Powodów może być wiele. 
Kobiety szczególnie narażone są tuż przed 
okresem, gdy poziom hormonu estrogenu jest 
wysoki, a ten pośrednio sprzyja zatrzymywa-
niu wody. Również stosowanie antykoncepcji 
na bazie estrogenów, nadwaga i otyłość (tkanka 
tłuszczowa jest rajem dla estrogenów) może 
być przyczyną obrzęków, opuchnięć, poczucia 
ociężałości. Czynnikami sprzyjającymi jest 
przewlekłe przyjmowanie niesteroidowych 
leków przeciwzapalnych (np. ibuprofen, napro-
ksen, kwas acetylosalicylowy), picie dużej ilości 
alkoholu, który działa odwadniająco, brak snu, 
brak aktywności fizycznej, siedzenie w jednej 
pozycji w pracy cały dzień, przewlekły stres, 
który sprzyja wydzielaniu hormonu kortyzolu, 
a ten z kolei pośrednio ma wpływ na zatrzymy-
wanie wody w organizmie. Pamiętaj, że bardzo 
restrykcyjne diety to też stres dla organizmu. 
Nieodpowiednia dieta, bogata w sól i słodkości 

to również pierwszy stopień do zatrzyma-
nia wody i obrzęków. Zauważ, że po pierw-
szych dniach stosowania zbilansowanej diety, 
mówimy, że w końcu zeszła nam woda z orga-
nizmu. Tak właśnie jest, najpierw pozbywamy 
się zatrzymanej wody, a później ewentualnego 
tłuszczyku. Obrzęki mogą być również sygna-
łem występowania chorób m.in. tarczycy, nerek, 
wątroby, niewydolności mięśnia sercowego, 
alergii. Reasumując, zatrzymanie wody w orga-
nizmie może być wynikiem niektórych cho-
rób, naturalną cykliczną zmianą wydzielania 
hormonów lub złych nawyków żywieniowych 
i stresu. Jak sobie pomóc, gdy doskwierają nam 
obrzęki, opuchlizny, ociężałość? Kluczowe jest 
nawadnianie, pij płyny - wodę, soki naturalne, 
herbaty ziołowe. Świetną pomocą są napary 
z pokrzywy, czystka, mniszka lekarskiego lub 
żurawiny. Dobrze sprawdzają się arbuzy i cze-
reśnie, które działają moczopędnie, pozbywa-
jąc zalegającej wody. Ogranicz do minimum sól, 
której dzienne maksimum powinno wynosić ok. 
5 g, czyli niewielka mała łyżeczka (wliczając sól 
z produktów gotowych). Czyli ogranicz kiełbasy, 
kabanosy, przetworzone produkty, sery żółte 
i topione, słone przekąski, nawet kiszone ogórki 
czy kapustę (mimo że są bardzo korzystne dla 
zdrowia, ale posiadają duże ilości soli). Zmi-
nimalizuj cukier w postaci ciasteczek, cukie-
reczków, słodkie napoje i inne przetworzone 
gotowce. W zamian wzbogać swój talerz o pro-
dukty bogate w potas, tj. pomidory i ich prze-
twory (nie wliczając ketchupu), natka i korzeń 
pietruszki, kiwi, pomarańcze, awokado, ziem-
niaki gotowane na parze. Produkty bogate 
w magnez np. orzechy, pestki dyni to dobra 
alternatywa dla słonych i słodkich przekąsek. 
Wzbogać jadłospis o błonnik, który jest w warzy-
wach, owocach, kaszach, pełnoziarnistych 
produktach, które też bogate są w potrzebny 
dla nas magnez i witaminy z grupy  B. Kefiry, 
jogurty naturalne też są świetne. Przede wszyst-
kim więcej ruchu i zminimalizowanie stresu, 
na który zawsze znajdzie się sposób. Pamię-
taj, że stres ma ogromny wpływ nie tylko na 
nasz mózg, ale na stan całego organizmu, bo 
opuchlizna, obrzęki w różnych okolicach ciała 
może być pośrednio jego skutkiem. Gdy wra-
casz po ciężkim dniu z pracy w gorący dzień, 
a nogi wyglądają jak piłeczki, to dobrym spo-
sobem na złagodzenie objawów jest chłodny 
prysznic kończyn, co obkurczy nieco naczynia 
krwionośne i poprawi przepływ limfy. W trakcie 
odpoczynku dobrze jest trzymać nogi troszkę 
wyżej, by usprawnić przepływ płynów w naczy-
niach krwionośnych. Pamiętaj, że ruch to pod-
stawa, a regularna aktywność fizyczna jest nie-
odzownym czynnikiem sprzyjającym kondycji 
naszego organizmu. 
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Jaką psychoterapię wybrać dla siebie?

O różnych rodzajach psychoterapii

Wybierając psychoterapeutę, warto zwrócić 
uwagę przede wszystkim na jego kwali-
fikacje, ale również nurt/rodzaj psycho-

terapii, w którym pracuje. Specjaliści łączą metody 
z różnych podejść, jednak zazwyczaj dominuje jedno 
z nich. Istnieje wiele nurtów psychoterapii. W zależ-
ności od sytuacji osoby poszukującej terapii, specja-
liści zalecają różne podejścia. Poniżej przedstawione 
zostaną dwa najpopularniejsze rodzaje terapii, które 
są praktykowane także w Polsce.

Nurt poznawczo-behawioralny
Psychoterapia poznawczo-behawioralna (Cogniti-

ve Behavioral Therapy, CBT) została zapoczątkowana 
w latach 60. Początkowo (w innej formie niż obecnie) była 
wykorzystywana głównie w leczeniu depresji. Obecnie jest 
jedną z najszybciej rozwijających się form terapii. W nurcie 
poznawczo-behawioralnym kładzie się nacisk na wpływ 
myśli na zachowanie. Terapia ma za zadanie pomóc klien-
towi zmienić jego nieprzystosowane myśli, od których 
zależą jego nieprzystosowane reakcje emocjonalne i tym 
samym – nieprzystosowane zachowania. Nieprzystosowa-
ne myśli są to myśli destrukcyjne, prowadzące do selek-
tywnego spostrzegania świata, niekoniecznie w prawi-
dłowy i konstruktywny sposób. Innymi słowy, terapeuta 
razem z klientem przyglądają się myślom klienta, a następ-
nie próbują zrozumieć, jak te – szczególnie nieprzystoso-
wane – myśli wpływają na jego odczucia i zachowania. 
Przykładowo, dysfunkcyjne przekonania osoby z depresją 
skłaniają ją do formułowania negatywnych interpretacji 
siebie, świata i innych ludzi, a także własnej przeszłości. 
Myśl typu „Już nigdy nie będę czuł się dobrze” może powo-
dować utrwalenie się przekonania, co do braku możliwości 
poprawienia obecnego stanu poprzez pewne przyjemności 
czy sukcesy. Przekonanie to z kolei może przekładać się na 
brak podejmowania jakichkolwiek aktywności i jeszcze 
większego przygnębienia. W terapii praca polega m.in. na 
przerwaniu tego typu błędnego koła poprzez zrozumienie 
wpływu myśli na emocje i zachowania. 

Początkowa faza terapii polega na uświadomieniu 
klientowi związku między jego schematami myślowymi 
(utrwalonymi sposobami myślenia) a reakcjami emocjo-
nalnymi. Następnie uczy się go rozpoznawać automa-
tyczne myśli, a także prowadzić zapisy dotyczące treści 
tych myśli i wywołanych przez nie emocji. W ten sposób 
klient z pomocą terapeuty odnajduje błędy logiczne i uczy 
się kwestionować wartość tego rodzaju automatycznych, 
nieprzystosowanych myśli. W kolejnych fazach stosuje 
się techniki behawioralne - przykładowo przydzielając 
klientom zadania domowe. Osoba poza gabinetem tera-
peutycznym testuje dysfunkcyjne hipotezy/przekonania 
w praktyce, a następnie razem z terapeutą omawia błędy 
poznawcze (błędy w myśleniu), które mogły zakłócić ten 
proces. Jeśli chodzi o najczęstsze błędy w myśleniu, któ-
re pojawiają się niemal u każdego z nas, jest to na przy-
kład nadmierne uogólnianie na podstawie ograniczonej 
liczby dowodów (spostrzeganie siebie jako zupełnie bez-
wartościowego tylko dlatego, że zostało się zwolnionym 

z pracy). Innym częstym błędem jest myślenie czarno-bia-
łe (zerojedynkowe), nieuwzględniające wielu pośrednich 
możliwości.

W nurcie poznawczo-behawioralnym pracuje się więc 
przede wszystkim nad myślami, ale również, jak nazwa 
wskazuje, nad zachowaniem (poznawczo=myśli; beha-
wioralna=zachowanie). Skuteczność terapii jest dobrze 
udokumentowana. Wyniki badań pokazują, że podejście 
bardzo korzystnie wpływa na łagodzenie objawów wielu 
różnych zaburzeń (m.in. fobii społecznej, zaburzeń nastro-
ju, zaburzeń odżywiania). Obserwuje się nie tylko tymcza-
sową poprawę obecnej sytuacji, ale również korzyści dłu-
gofalowe terapii. 

Nurt psychodynamiczny
Terapia psychodynamiczna jest najstarszą formą tera-

pii, zapoczątkowaną przez Zygmunta Freuda. Wyróżnia 
się dwie podstawowe jej formy: klasyczną psychoanali-
zę oraz psychoanalitycznie zorientowaną psychoterapię. 
W formie klasycznej procedura jest długotrwała i inten-
sywna (spotkania co najmniej trzy razy w tygodniu). Tera-
peuta razem z klientem starają się odkryć stłumione wspo-
mnienia, myśli, obawy i konflikty, które (jak się zakłada) 
prawdopodobnie wywodzą się z problemów na wczesnych 
etapach rozwoju psychoseksualnego. Terapeuta pozostaje 
jednak bierny. Przede wszystkim słucha swobodnych sko-
jarzeń klienta i raczej nie naprowadza go na jakieś kon-
kretne interpretacje. Terapia ma na celu pomoc w poradze-
niu sobie z doświadczanymi problemami w świetle realiów 
dorosłego życia.

Drugą formą jest psychoanalitycznie zorientowana 
psychoterapia, która opiera się na idei psychoanalizy 
freudowskiej (klasycznej), lecz znacznie od niej odbiega. 
Przede wszystkim specjalista jest tutaj aktywny: naprowa-
dza klienta, wyjaśnia, podważa różne kwestie czy przeko-
nania, stara się uświadomić klientowi aktualnie przeżywa-
ne przez niego trudności, które mają źródło na odległych 
etapach rozwoju. Ważną rolę odgrywa pojęcie „wglądu”, 
które oznacza pewien przełom, w którym dochodzi do zro-
zumienia wewnętrznych konfliktów. Proces terapeutyczny 
polega więc na uświadomieniu sobie przeszłych doświad-
czeń, zrozumieniu ich i przewartościowaniu.

Obecnie klasyczna psychoanaliza spotyka się z dość 
dużym sprzeciwem, szczególnie dlatego że lekceważy 
aktualne problemy klienta. Brak wystarczających dowo-
dów potwierdzających jej ogólną skuteczność. Więcej 
badań natomiast prowadzi się na temat nowszych podejść 
psychodynamicznych. Ich skuteczność jest znacznie lep-
sza. Podejście psychodynamiczne wykorzystuje się m.in. 
w leczeniu zaburzeń (lękowych, nastroju, osobowości), ale 
również w przypadku „zwykłego” zmagania się z trudny-
mi doświadczeniami z przeszłości.

Psychoterapia jest przeznaczona dla każdego, kto 
doświadcza trudności, z którymi nie jest w stanie sobie 
poradzić. Jest też dla osób, które mimo że sobie jakoś 
radzą, to chciałyby nauczyć się radzić sobie jeszcze 
lepiej. W mojej ocenie, jest to proces, w którym możemy 
lepiej siebie poznać, zrozumieć i zadbać o swoje zdrowie 
psychiczne. 
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Podziemny lokator

Zaledwie kilka dni utrzymującej się wyższej temperatury wystarczyło, aby rozwijająca się 
w niebotycznym tempie roślinność na dobre okryła krajobraz odcieniami intensywnej zie-
leni. Pośród gąszczu liści, przeplatanych gdzieniegdzie białymi kwiatami czeremchy, tar-

niny i dzikiej gruszy przemykają co jakiś czas drobne ptaki, a wśród nich pierwiosnki, świstunki, 
pokrzewki i odróżniające się swoim barwnym upierzeniem dziwonie. Całą scenerię okrasza melo-
dyjny śpiew drozda i szum ciepłego, majowego wiatru…

Piętrzące się chmury potrafią przybierać spektakularne formy

Podziemy lokator - borsuk
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Wspinam się na okoliczne 
wzniesienie. Rozpościerają-
cy się zeń widok pozwala na 
dokładne przyglądnięcie się 
topografii terenu. Tworzą-
ce odległą linię horyzontu 
pagórki porośnięte są w cało-
ści lasem, nad którym górują 
teraz piętrzące się na niebie 
cumulonimbusy. Czyżby wie-
ściły zbliżającą się wiosen-
ną burzę? Nie zważając na 
te symptomy, ruszam dalej, 
bowiem cel mojej dzisiejszej 
wędrówki jest zgoła inny…

Po kilku kilometrach mar-
szu, wraz ze zbliżającym się 
wieczorem, docieram do miej-
sca odległego. Miejsca, gdzie 
rzadko pojawia się ludzka sto-
pa. To właśnie tutaj, w otocze-
niu grubych, leciwych buków 
i rozłożystych dębów, swoją 
norę wydrążyła w urwistym 
brzegu borsucza rodzina. Te 
duże zwierzęta należące do 
łasicowatych prowadzą noc-
ny tryb życia. Dzień spędzają 
natomiast we wspomnianej 
norze, co czyni je niezwykle 
trudnymi obiektami obserwa-
cji. Pozostaje jedynie cierpli-
wie czekać na to, że borsuk 
opuści kryjówkę jeszcze przed 
zapadnięciem zmroku.

Kolejne godziny upływają 
pod znakiem monotonnego 
oczekiwania… Nie milkną pta-
sie trele, które stanowią jakby 
nierozerwalne tło muzyczne 
majowego lasu. Gdzieś z odda-
li niesie się wśród gwizdów 
i terkotu przyjemny dla ucha, 
wyróżniający się swą regular-
nością, dźwięczny głos kukuł-
ki, który mimowolnie wywo-
łuje uśmiech na mojej twarzy.

W końcu dostrzegam upra-
gniony ruch w pobliżu nory. 
Nie jest to jednak wyczeki-
wany przeze mnie borsuk, 
a kozioł sarny, który nieświa-
domy mojej obecności spokoj-
nie żeruje, zrywając kolejne 
pędy soczystych roślin. Zajęty 
obserwacją towarzyszącego 
mi kozła, nieomal przega-
piam moment, kiedy tuż przed 
otworem wyjściowym nory 

pojawia się borsuk. Unosi wysoko głowę 
i zaciąga swymi nozdrzami powietrze, aby 
w ten sposób upewnić się, że nic mu nie 
grozi. Odpowiedni kierunek wiatru, który 
w tym momencie wieje mi prosto w twarz 
sprawia, że mogę być spokojny – borsuk 
mnie nie wyczuje. 

W wielkim napięciu obserwuję zwie-
rzę, oczekując rozwoju sytuacji… Po 

kilkudziesięciu sekundach jaźwiec (bo 
i tak nazywany jest borsuk) oddala się nie-
spiesznie, zmierzając w kierunku gęstych, 
jodłowych młodników. Może to właśnie tam 
będzie dzisiejszej nocy szukał pożywienia? 
Zarówno to, jak i szereg innych pytań pozo-
stanie dziś bez odpowiedzi, aby już następ-
nym razem las mógł uchylić przede mną 
kolejny rąbek skrywanych tajemnic.

Samiec dziwoni w swej dostojnej szacie

Maj, to dla saren miesiąc obfitości

Podziemy lokator - borsuk



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

nr 5/202236

E.M.

cz
yt

el
ni

cz
e 

fa
sc

yn
ac

je
 Jim Stovall „Bezcenny dar”

Już sam tytuł tej 
książki jest tak prze-
konujący, że zwrócił 

moją uwagę. I okazało się, 
że jest to opowieść nie-
samowita, zawierająca 
wiele filozoficznych tre-
ści i „złotych myśli”, które 

chciałoby się zapamiętać, żyć nimi i przekazywać 
je innym. Sądzę, że jest ważna, szczególnie w dzi-
siejszych trudnych czasach, kiedy wszędzie słyszy 
się, jak współczesny człowiek jest zagubiony, nie-
uznający żadnych wartości, pełen nienawiści do 
innych i agresji. Powieść ta w zupełnie prosty i przy-
stępny dla przeciętnego czytelnika sposób oferuje 
„bezcenne” wartości, wskazówki mówiące, jak żyć, 
aby „przeżyć swe życie w pełni”. Ta niepozorna, 
skromna książeczka, którą można by przeczytać 
w jeden wieczór, w rzeczywistości jest lekturą, do 
której chciałoby się ciągle wracać, zwłaszcza do jej 
niektórych rozdziałów. Jest ich piętnaście, a wszyst-
kie są opatrzone odpowiednią sentencją: np. Dar 
poczucia humoru „Śmiech to lekarstwo dla duszy. 
Dzisiejszy świat bardzo potrzebuje tego lekarstwa”. 
Muszę przyznać, że jest on dla mnie jednym z ulu-
bionych, ponieważ opowiada o tym, że nawet będąc 
kaleką, jeśli się tę ułomność traktuje z humorem, to 
dużo łatwiej ją przeżyć. „Ten, kto potrafi śmiać się 
w obliczu przeciwności losu, będzie miał szczęśliwe 
życie” - mówi autor, a ileż jest w tym stwierdzeniu 
mądrości. To łatwe w czytaniu arcydzieło, całe prze-
siąknięte jest właśnie takimi maksymami dającymi 
wiele do myślenia. Uważam, że spokojnie może 
być czytane „do poduszki”, dziecku, jako bajka na 
dobranoc – wielce pouczająca, jak i przez czytel-
nika będącego „u schyłku życia”, bo nie przygnębia, 
lecz nastraja optymistycznie, jak np. rozdział „Dar 
wdzięczności”- każdy powinien zrobić sobie „Złotą 
listę”, w której zamieści wszystko to, za co powinien 
być wdzięczny i wtedy okaże się, że wraz z wiekiem 
ta lista jest bardzo długa. Autor jest uważany za 
najbardziej inspirującego mówcę na świecie. Mimo 
utraty wzroku, od lat odnosi sukcesy w wielu dzie-
dzinach: uzyskał tytuł mistrza w podnoszeniu cię-
żarów, jest założycielem i prezesem amerykańskiej 
sieci telewizji narracyjnej adresowanej nie tylko dla 
osób niewidomych i ich rodzin, ale i do pełnospraw-
nych odbiorców. A w 2000 roku został odznaczony 
Międzynarodową Nagrodą Humanitarną, dołącza-
jąc tym samym do takich sław jak Matka Teresa czy 
Jimmy Carter. Jego utwór „Bezcenny dar” osiągnął 
milionowe ilości sprzedaży, co w dzisiejszych cza-
sach - degradacji szlachetnych wartości człowieka 
jest niemal precedensem. Książka ta traktuje o war-
tościach, wydawałoby się, dziś nieaktualnych. Jed-
nak, jak wspomniałam, jest wprost przeciwnie. 

By ją bardziej przybliżyć, postaram się ją krótko 
streścić.

Po śmierci niebywale bogatego Reda Stevensa 
zebrała się rodzina, by zapoznać z jego testamen-
tem. Okazało się, że zmarły podzielił swój majątek 
równo między swych najbliższych. Zaś wnukowi 
swego brata Jasonowi Stevensowi, 24-letniemu mło-
dzieńcowi, który prowadził nader hulaszcze życie, 
trwoniąc pieniądze w knajpach, postanowił prze-
kazać dar, o którym ten miał się dowiedzieć dopiero 
po roku, jeśli co miesiąc będzie wypełniał wszystkie 
polecenia, przekazywane osobiście przez zmarłe-
go nagrane jeszcze za jego życia na kasecie wideo. 
Oczywiście w każdej chwili Jason może zrezygno-
wać, ale wtedy nie uzyska obiecanego daru. Na 
początku młodzieniec był tym niezwykle zbulwer-
sowany, ale ciekawość, jaki to bezcenny dar chce mu 
przekazać stryjeczny dziadek, zwyciężyła i młodzie-
niec przystał na te polecenia. Długoletni przyjaciel 
Reda prawnik Hamilton oraz jego sekretarka mieli 
czuwać nad wykonaniem tych zadań. Na początku 
każdego miesiąca odtwarzano kasetę z nagraniem, 
zaś na końcu miesiąca Jason miał składać sprawoz-
danie z wypełnionych zobowiązań. I okazało się, że 
nienawykły do pracy chłopiec przez okrągły mie-
siąc bardzo ciężko pracował przy budowie ogrodze-
nia w odległym Teksasie, a ukończywszy ją na czas, 
był z tego zadowolony – spełnił tzw. dar pracy. Na 
początku te zadania były dla Jasona bardzo trud-
ne, ale pozostawiony sam sobie znajdował sposób, 
aby je wykonać. W trakcie ich wykonywania jego 
charakter ulegał niesamowitej zmianie: zjednywał 
przyjaciół, którzy byli w potrzebie; rozdawał pie-
niądze biednym; pomagał swoim sąsiadom w róż-
nych problemach; miesiąc przesiedział w bibliotece 
w zdobywaniu nauki, którą wcześniej bardzo lekce-
ważył; pomógł nieuleczalnie chorej dziewczynce, 
siedmioletniej Emily, z którą się zaprzyjaźnił; sam 
upiekł ciasteczka, które wszystkim rozdawał; robił 
rzeczy, o których wcześniej nie miał pojęcia, a co 
najważniejsze nigdy nie pytał o wynagrodzenie za 
swą pracę. Gdy minęło dwanaście miesięcy uzyskał 
swój najwspanialszy dar, bo zrozumiał, że aby prze-
żyć życie w pełni, musi je ofiarować drugiemu czło-
wiekowi. W nagrodę odczytano mu testament stry-
jecznego dziadka, w którym ten upoważnia Jasona 
Stevensa do sprawowania kontroli nad funduszami 
wielu instytucji charytatywnych utworzonych za 
życia milionera, co było wielomilionowym dorob-
kiem jego żywota. Dopiero u schyłku życia sędzi-
wy Red zrozumiał, że źle wychował swego wnuka 
i znalazł znakomity sposób, by po śmierci to napra-
wić. Z tego wniosek, że na naukę prawych wzorców 
nigdy nie jest za późno. Niezwykle ważna lektura, 
którą nie tylko warto przeczytać, ale i trzeba posia-
dać w swej biblioteczce. 
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Eric Jager „Ostatni 
pojedynek”

Prawdziwa historia, ,,pojedy-
nek, który zakończył wszystkie 
pojedynki”. Opowieść o zdradzie 
i zemście rozgrywająca się 
w XIV-wiecznej Francji.

Trwa wojna stuletnia, 
szaleństwo nawiedza francuski 
dwór, schizma dzieli Kościół, 
armie muzułmańskie zagrażają 
chrześcijaństwu, a bunt i zaraza 
dziesiątkują obywateli.

Jean de Carrouges, nor-
mański rycerz, powraca z walk 
w Szkocji. Dowiaduje się, że 
jego stary przyjaciel i gier-
mek Jacques Le Gris brutalnie 
zgwałcił jego żonę Marguerite. 
Rycerz występuje ze swoją spra-
wą przed królem Karolem VI. 
Proces staje jednak w martwym 
punkcie. Sąd orzeka ,,sąd boży”, 
pojedynek na śmierć i życie, 
który na szali stawia również 
los kobiety - jeśli jej mąż przegra 
walkę, zostanie skazana za 
krzywoprzysięstwo.

Ostatni pojedynek ożywia 
burzliwą epokę i trzy niezwykłe 
postacie uwięzione w fatalnym 
trójkącie zbrodni, skandalu 
i zemsty. To jednocześnie 
poruszający ludzki dramat 
i wciągająca opowieść 
kryminalna.

Zbigniew Rokita „Kajś. Opowieść 
Górnym Śląsku”

Przez większość życia uważałem Ślą-
zaków za jaskiniowców z kilofem i roladą. 
Swoją śląskość wypierałem. W podsta-
wówce pani Chmiel grała nam na akorde-
onie Rotę, a ja nie miałem pojęcia, że ów 
plujący w twarz Niemiec z pieśni był moim 
przodkiem.

O swoich korzeniach wiedziałem mało. 
Nie wierzyłem, że na Śląsku przed woj-
ną odbyła się jakakolwiek historia. Moi 
antenaci byli jakby z innej planety, nosili 
jakieś niemożliwe imiona: Urban, Reinhold, 
Lieselotte.

Później była ta nazistowska burdelmama, 
major z Kaukazu, pradziadek na ,,delega-
cjach’’ w Polsce we wrześniu 1939, nagrobek 
z zeskrobanym nazwiskiem przy kompoście. 
Coś pękało. Pojąłem, że za płotem wydarzyła 
się alternatywna historia, dzieje odwrócone 
na lewą stronę. Postanowiłem pokręcić się 
po okolicy, spróbować złożyć to w całość. 
I czego tam nie znalazłem: blisko milion 
ludzi deklarujących „nieistniejącą” naro-
dowość, katastrofę ekologiczną nieznanych 
rozmiarów, opowieść o polskiej kolonii, 
o separatyzmach i ludziach kibicujących 
nie tej reprezentacji co trzeba. Oto nasza 
silezjogonia.

Autor tej książki wyznaje, że długo prze-
praszał się ze swoją śląskością. Teraz poma-
ga nam zrozumieć dramat krainy leżącej na 
pograniczu kultur i historii - dlaczego Śląsk 
ciągle jest „kajś”, a nie w centrum polskiej 
świadomości.

Aleksandra Lipczak „Lajla 
znaczy noc”

,,Z naszej historii można pić na 
różne sposoby”- mówi jeden bohate-
rów książki.

Przez osiem wieków na południu 
Hiszpanii istnieje założony przez Ara-
bów wielokulturowy byt polityczny 
współtworzony przez muzułmanów, 
Żydów i chrześcijan. Średniowieczne 
Kordoba, Sewilla i Toledo to tętniące 
życiem metropolie, do których z całe-
go świata ściągają kupcy, naukowcy 
i artyści. Tu wykonuje się pierwszy 
zabieg tracheotomii i rozwija astrono-
mię, tu tworzy się wspaniałe biblio-
teki, tłumaczy greckich filozofów, 
pisze wielojęzyczną poezję, a politykę 
zagraniczną na muzułmańskim dwo-
rze kieruje żydowski dyplomata.

W książce rozpiętej między 
historią a współczesnością i między 
esejem a reportażem autorka dekon-
struuje popularne symbole Hiszpanii 
(flamenco, mozaiki, palmy), odsłania-
jąc ich muzułmańsko-arabskie korze-
nie. Pokazuje, jak dzisiaj Andaluzja 
obchodzi się ze swym dziedzictwem.

Koegzystencja, spotkanie tak zwa-
nego Zachodu z tak zwanym islamem, 
płynność granic, ale też fundamenta-
lizmy, wypędzenia, egzorcyzmowa-
nie innych… Al.- Andalus to palimp-
sest, który przydaje się w myśleniu 
o dzisiejszym świecie.

Masz ciekawe lub nietypowe hobby? Interesu-
jesz się modą, kosmetologią, możesz poradzić, 
jak dbać o urodę? Rysujesz karykatury lub coś 

równie oryginalnego? A może znasz jakieś pasjonujące 
historie o gminie bądź jej mieszkańcach? Podziel się 
z nami! Najlepsze teksty zostaną opublikowane w naszej 
lokalnej gazecie. Zapraszamy Was, drodzy Mieszkańcy, 
do współtworzenia „Wiadomości Brzosteckich”!

Redakcja
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Oburzony klient restauracji mówi 
do kelnera: 
- W tym menu jest tylko jedno danie... 
przecież nie dajecie klientom żadnego 
wyboru! 
- Dajemy! Albo może pan to zamówić, 
albo nie...

Studenci chcą wrócić z imprezy 
do akademika taksówką, zatrzymują 
więc jedną. 
- Szefie, za dyszkę do akademika da 
radę? 
- Oj, ciężko. 
- A za trzy, cztery? 
- Dobra, wsiadajcie. 
Po paru minutach taksówka zatrzy-
muje się pod akademikiem. 
Jeden ze studentów mówi: 
- No to chłopaki, trzy-cztery: DZIĘ..
KU..JE..MY!!!

W sądzie adwokat pyta świadka: 
- Pani Kowalska, zna mnie pani? 
- A oczywiście, że znam pana odkąd 
był pan chłopcem - panie Nowak. 

Taki grzeczny, zawsze mówił „dzień 
dobry”. Doprawdy, jestem zawiedzio-
na, miałam nadzieję, że wyrośnie pan 
na kogoś porządnego. A pan manipu-
luje ludźmi, pije, pali, kłamie, obga-
duje ludzi za ich plecami, zdradza pan 
żonę. Uważa się pan za nie wiadomo 
jaką grubą rybę, a w rzeczywistości to 
pan jesteś nędzną szprotką. 
Adwokat zmieszany próbuje zmienić 
temat i wskazuje na drugiego praw-
nika. 
- A jego pani zna? 
- Pan Malinowski? Oczywiście, że go 
znam! On jest tym leniwym gburem, 
co spał już z co drugą panną w tym 
mieście i łudzi się, że jego żona nic 
o tym nie wie. Cały czas ma pan pro-
blemy z alkoholem, panie Stasiu? 
Oboje mecenasi omal nie zapadli się 
pod ziemię ze wstydu. 
Nagle sędzia ich przywołuje i szepcze 
stanowczo: 
- Jeśli zapytacie ją: Czy mnie zna? - 
przysięgam, że długo nie wyjdziecie 
z pierdla!

Był sobie facet bardzo brzydki, ale 
uczciwy. Żył bardzo bogobojnie, ale 
cierpiał z powodu brzydoty. Kiedy był 
już w średnim wieku, nagle wpadł 
na pomysł, żeby zrobić sobie opera-
cję plastyczną. Wszystko załatwił, 
poszedł do szpitala, operacja się 
odbyła. Efekt przeszedł jego oczeki-
wania. Facet był bardzo szczęśliwy, 
wierzył, że zmieni się jego życie. 
Kiedy wychodził ze szpitala, nie 
zauważył ciężarówki, wpadł pod nią 
i się zabił. 
Poszedł do nieba. Przy pierwszej 
okazji spotkał się z Panem Bogiem 
i mówi: 
- Panie Boże, dlaczego mi to zrobiłeś? 
Przecież całe życie postępowałem 
według Twoich przykazań, a teraz 
kiedy moje życie mogło się odmienić, 
to Ty zrobiłeś mi takie świństwo! 
Dlaczego? 
Pan Bóg na to: 
- Słuchaj stary, powiem ci prawdę. Ja 
cię po prostu nie poznałem...

Wybrał 
Mateusz Łącki

Wybrał 
Mateusz ŁąckiPoczytaj, mądre…

: )

Zapach perfum mojej mamy; widok 
kwiatów jej ogrodu; melodia jej ulu-
bionej piosenki. Wszystkie te rzeczy 
zbliżają mnie do niej, nawet gdy jeste-
śmy daleko od siebie.

Moja matka jest moją najlepszą 
przyjaciółką i pierwszym bohaterem. 
Nigdy nie przestaje mnie podnosić, 
kiedy jestem przygnębiony.

Żyjemy we wspaniałym świecie, 
pełnym piękna, uroku i przygody. 
Przygodom, które możemy przeżyć, 
nie ma końca, jeśli tylko szukamy ich 
z otwartymi oczami. 

Jawaharlal Nehru 

Jeśli nie potrafisz określić celu, 
określ swoją pasję. Twoja pasja dopro-
wadzi cię wprost do celu. 
T.D. Jakes

Nikt nie kocha cię tak jak twoja 
mama. Jest twoją najlepszą przyjaciół-
ką, najuczciwszym krytykiem i naj-
większym fanem w jednym. 
Kelly Roper

Nasze ślady zawsze podążają za 
nami w dni, kiedy pada śnieg. Zawsze 
pokazują nam, gdzie byliśmy, ale 
nigdy, dokąd zmierzamy. 
Kubuś Puchatek

Czas jest wolny, ale jest bezcenny. 
Nie możesz go posiadać, ale możesz go 
używać. Nie możesz go zatrzymać, ale 
możesz go wydać. Kiedy już go zgu-
bisz, już nigdy go nie odzyskasz. 
Harvey Mackay

Największym darem, jaki możesz 
komuś dać, jest Twój czas, ponie-
waż kiedy dajesz swój czas, oddajesz 
część swojego życia, której nigdy nie 
odzyskasz. 
Anonimowy

Humor to umiejętność 

dostrzegania zabawnycH stron 

życia, cHwilowy stan uosobienia 

człowieka, zazwyczaj Pozytywny
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ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI

maj 2022

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki geograficznej Co to za miejscowość? (str. 49) i zagadki przyrod-
niczej Co to za roślina? (str. 49) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 13 czerwca 
2022 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 Co to za miejscowość?   maj 2022

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki Co to za roślina?   maj 2022

POZIOMO: 1) Przyrząd do mierzenia ilości tłuszczu w mleku. 6) Bąblo-
wiec; larwa tasiemca bąblowcowego i pokrewnych; wywołuje bąblowi-
cę. 11) Łódź eskimoska o szkielecie z fiszbinu lub kości wieloryba. 12) Jan 
z Grabowa (?-1453), brat Zawiszy Czarnego; uczestnik bitwy pod Grunwal-
dem. 13) Jezioro w Afryce, w zapadlisku tektonicznym Afar. 14) Bóstwo 
źródeł i strumieni. 17) Tibor ..., pisarz węg.; "Kochany teściu...!". 18) Pio-
nowy kanał, w którym porusza się dźwig. 20) Wulgarnie, obelżywie 
o kobiecie. 22) W niektórych jęz.: przypadek zależny, wyraż. sprawcę 
lub narzędzie czynności. 23) Trójkąt sferyczny stanowiący część sklepie-
nia klasztornego. 25) Waluta Iranu. 29) Córka Uranosa i Gai, małżonka 
Okeanosa. 30) Prawo: w terminologii prawniczej: odpowiedź na odpo-
wiedź. 32) Larwa charakterystyczna dla krabów. 33) Najwyższy szczyt 
masywu Kilimandżaro, wulkan. 35) Prawo: w prawie karnym: określenie 
winy nieumyślnej. 37) Gheorghe (1788-1869), pisarz rum.; poezje, nowele 
historyczne. 40) Miasto na Sycylii. 43) Melih Cevdet (ur. 1915), pisarz tur.; 
przedstawiciel tzw. nowej poezji. 45) Krótki motyw jazzowy. 46) Wyspa in-
donezyjska, w pobl. Timoru. 47) Miasto nad Jeziorem Ładoga. 51) Jacques 
(1513-93), fr. erudyta; wychowawca Karola IX i Henryka III. 52) Syn Zeusa 
i Kalisto. 53) Renata (ur. 1922), włoska śpiewaczka operowa, sopran lirycz-
ny. 54) Górskie bądź radiowe. 55) Pustynia kamienista w Afryce. 56) Ten, 
kto dużo i niepotrzebnie mówi. 57) Zarządca folwarku.

PIONOWO: 1) Przywódca zbuntowanych aniołów. 2) Mia-
sto nad rzeką Lulua, RD Kongo. 3) Marka samocho-
dów. 4) Miejsce bitwy w powstaniu listopadowym 25 IV 
1831 r. 5) Część budowli z kolumnadą. 6) Członek ludu za-
mieszkującego w starożytności środkową Italię. 7) Skrzyżo-
wanie jaka z bydłem domowym; ortonam. 8) Wyspa należąca 
do Fidżi. 9) Region z Kartuzami. 10) Szerokie siodło z szero-
kimi drewnianymi łękami; drewniana osada siodła. 15) Gatu-
nek antylopy; równikowa i pd. Afryka. 16) Różnica debetu 
i kredytu. 17) Imię żeńskie - 15.V. 19) Dawniej: ludowa nazwa 
buraka. 20) Brodawka gruczołu mlecznego. 21) Stan w Ma-
lezji Zach. 24) Carl, niemiecki optyk. 26) Dawniej wzywały 
na wojnę. 27) Morskie z pianą. 28) Rahim, 1909-89, pisarz ta-
dżycki. 31) Dawniej: opłata za pobyt w uzdrowisku. 33) Pa-
smo górskie w Kaliforni i Oregonie. 34) Jedna z wielkich 
religii świata. 36) Lubi się gubić. 38) Charles, aktor komedio-
wy. 39) Dawna nazwa miasta Konya w Turcji. 41) Głos łoszy 
wydawany w czasie rui. 42) Wyspa wulkaniczna w Vanu-
atu. 44) Miasto promowe w Szwecji. 48) Ruchome schodki 
spuszczane ze statku. 49) Kobieta prowokująca, demonicz-
na. 50) Zepsute, cuchnące jajko.
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Ruszyły zapisy do 
V Biegu Ulicznego 
w Brzostku 

19 CZERWCA odbędzie się piąta edycja 
Biegu Ulicznego w Brzostku. Tak jak 
w poprzednich latach biegacze będą 

walczyć na dystansie 5 km. Trasa biegu pozostaje 
taka sama jak w poprzedniej edycji. Biegacze pobie-
gną przez ulicami: Legionów - Królowej Jadwigi 
- Przedmieście - A. Gryglewskiego - M.N. Mysłow-
skiego - droga wewnętrzna łącznik Mysłowskiego/
Szkolna - Szkolna - Rynek - Królowej Jadwigi - 
Przedmieście - A. Gryglewskiego - M.N. Mysłow-
skiego - droga wewnętrzna łącznik Mysłowskiego/
Szkolna - Szkolna - droga wewnętrzna łącznik 
Mysłowskiego/Szkolna - Zielona - Królowej Jadwigi 
– Legionów. Start oraz meta zostaną zlokalizowane 
przy Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej. 

Zapisy przyjmowane są na https://competitions.
timekeeper.pl/v-bieg-uliczny-brzostek 

Opłata za pakiet startowy będzie wynosić:
- 30 zł – pakiet bez koszulki (udział w biegu 

i numer startowy)
- 40 zł – pakiet z koszulką (udział w biegu, 

numer startowy, koszulka)
Po biegu na każdego uczestnika czekać będzie 

pamiątkowy medal oraz ciepły posiłek. Limit 
pakietów startowych to 120 sztuk. Oprócz klasy-
fikacji generalnej kobiet i mężczyzn przewidzia-
no klasyfikacje wiekowe (3 kategorie dla kobiet 
i 4 kategorie dla mężczyzn). Będzie także nagroda 
dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z terenu 
gminy Brzostek oraz dla najstarszego i najstarszej 
zawodniczki biegu. Dla zwycięzców we wszystkich 
kategoriach przewidziano atrakcyjne nagrody. Po 
przerwie wracają również biegi dla dzieci. Rywali-
zacja dla najmłodszych zostanie przeprowadzona 
w czterech kategoriach wiekowych:

– D1 – ur. od 2020 r. do 2016 r. (2 – 6 lat) 
dystans ok. 50 m, godz. 17:00 (możliwy bieg wraz  
z rodzicami)

– D2 – ur. od 2015 r. do 2013 r. (7 - 9 lat) dystans 
ok. 100 m dziewcząt i chłopców, godz. 17:10 (bieg 
bez rodziców)

– D3 – ur. od 2012 r. do 2010 r. (10 -12 lat) 
dystans ok. 200 m dziewcząt i chłopców, godz. 
17:20 (bieg bez rodziców)

– D4 – ur. od 2009 r. do 2007 r. (13-15 lat) 
dystans ok. 400 m dziewcząt i chłopców, godz. 
17:30 (bieg bez rodziców)

Już nie możemy się doczekać spotkania z biega-
czami. Aktualne informacje na temat biegu można 
śledzić na fanpage Bieg Uliczny w Brzostku. 

Magdalena Kawalec

Sezon 2021/2022 
tenisistów 
lKS Brzostowianka 
Brzostek

Kolejny, długi sezon startów w rozgrywkach indywidual-
nych i drużynowych mają za sobą tenisiści LKS Brzosto-
wianka Brzostek. Po trudnej rundzie zasadniczej przy-

szedł czas na grę w rundzie rewanżowej. Pierwsza drużyna, 
która występuje w III lidze, po rozegraniu 16 spotkań zajęła 
11. miejsce z dorobkiem 8 punktów. Dzięki lepszej grze w koń-
cówce sezonu udało się ostatecznie utrzymać trzecioligowy byt. 
Cel, jakim było utrzymanie drużyny, został zrealizowany, więc 
sportowo można mówić o sukcesie. Po krótkim odpoczynku 

Józef Prokuski 
LKS Brzostowianka Brzostek
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przyjdzie czas wytężonej, ciężkiej pracy, by w kolejnym sezonie 
grać o wyższe cele. Niewykluczone, że w czasie przerwy przed 
nowym sezonem może dojść do przebudowy obecnego składu, 
czas pokaże. Druga drużyna występująca w IV lidze w czasie 
całego sezonu zdobyła 12 punktów (5 zwycięstw, 2 remisy, 9 pora-
żek), które pozwoliły jej uplasować się na wysokim 6. miejscu 
w tabeli. Najlepszym zawodnikiem drużyny był Michał Andre-
asik, który w 49 pojedynkach, wygrał 31. Po zmianach personal-
nych w drużynie występującej w V lidze gra pozostawiała wiele 
do życzenia, ale z każdym kolejnym spotkaniem drużynie szło 
coraz lepiej. Ostatecznie po rozegraniu 15 spotkań zespół zdobył 
18 punktów, zajmując wysokie trzecie miejsce. Oprócz rozgrywek 
ligowych zawodnicy brali udział w rozgrywkach indywidualnych. 
W listopadzie wzięli udział w V Turnieju Tenisa Stołowego „Gło-
bikowa Open” o Puchar Prezesa Klubu KS Głobikowa, w którym 
brzosteccy zawodnicy stanęli na podium. W kategorii open Kazi-
mierz Andreasik zajął wysokie 2. miejsce, a w kategorii amator 
Bogdan Angielski uplasował się na 3. miejscu. Natomiast w kwiet-
niowym turnieju w 3. Otwartym Grand Prix Podkarpacia Wetera-
nów w Tenisie Stołowym w kategorii 50-59 lat dwa pierwsze miej-
sca zajęli zawodnicy brzosteckiego klubu. (1. miejsce Kazimierz 
Andreasik, 2. miejsce Bogdan Angielski). W X Turnieju Tenisa Sto-
łowego o Puchar Starosty Dąbrowskiego bardzo dobrze spisał się 
Adrian Wilisowski, który zwyciężył w kategorii zawodników zrze-
szonych w Polskim Związku Tenisa Stołowego. 

Mimo że sezon zbliża się do końca, to najmłodsi zawodnicy 
nadal pracują nad doskonaleniem swoich umiejętności. Pod czuj-
nym okiem trenerów cały czas robią duże postępy. To wszystko 
nie byłoby możliwe bez dofinansowania z Urzędu Miasta Brzo-
stek oraz sponsorów LKS Brzostowianki Brzostek. Dzięki temu 
klub może prowadzić szkolenie dzieci i młodzieży, uczestniczyć 
w zawodach odbywających się na terenie całego kraju oraz w roz-
grywkach ligowych, a także organizować turnieje przy współ-
pracy z Podkarpackim Okręgowym Związkiem Tenisa Stołowego. 
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za walkę, pomimo trudnych 
chwil nikt nie spuścił głowy, tylko każdy dał z siebie wszystko. Już 
nie możemy doczekać się następnego sezonu, w którym, mamy 
nadzieję, będą dominować tylko pozytywne emocje związane 
z rywalizacją przy tenisowym stole. Teraz jednak czas na odpo-
czynek, dlatego życzymy udanych wakacji, które pozwolą nała-
dować akumulatory, by stawić czoło czekającym wyzwaniom 
w kolejnym sezonie. 
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Janina Słupek

Groch z kapustą 

Normobaria
Na przełomie kwietnia i maja przeby-

wałam w sanatorium Świerkowy Zdrój 
Medical SPA w Rymanowie-Zdroju. Przy 
podjeździe do siedziby recepcji zauwa-
żyłam czarny, niski budynek, inny od 
wszystkich, o nietypowym wyglądzie, 
z napisem: Normobaria. Zaintrygowana 
przeznaczeniem tego budynku zaczęłam 
szukać informacji na ten temat. I jak zwy-
kle znalazłam je w kopalni zwanej Internet 
oraz na tablicy umieszczonej naprzeciwko 
budynku. W ten sposób dowiedziałam się 
o tlenoterapii. 

„Hiperbaria i normobaria to dwa tajem-
niczo brzmiące terminy, pod którymi kryją 
się innowacyjne terapie ciśnieniowo-tleno-
we, które mają na celu lepsze dotlenienie 
tkanek. Obie te praktyki bardzo korzyst-
nie wpływają na nasze zdrowie i mogą 
wspomagać naturalne procesy regenera-
cyjne i odpornościowe. Terapie tlenowe 
w komorze normobarycznej i hiperbarycz-
nej wydają się bardzo do siebie podobne, 
lecz istnieją między nimi pewne różnice. 
Nowoczesne komory ciśnieniowo-tleno-
we powstały ze względu na pozytywny 
wpływ tlenu i wyższego ciśnienia barycz-
nego na nasz organizm. Hiperbaria tleno-
wa, znana również jako HBOT (hyperbaric 
oxygen therapy), to metoda, która wyko-
rzystuje działanie tlenu hiperbarycznego. 
Podczas pobytu w komorze hiperbarycz-
nej pacjent oddycha stuprocentowym 
tlenem w warunkach podwyższonego 
ciśnienia – 1300-1500 hPa lub 2500-3500 
hPA. Podczas tlenoterapii do płuc docie-
ra znacznie więcej tlenu, a organizm jest 
lepiej dotleniony, gdyż tlen trafia nawet 
do tkanek, które rzadko doświadczają tej 
przyjemności. Trzeba jednak pamiętać, 
że czas pobytu w komorze hiperbarycznej 
należy odpowiednio dozować, gdyż poje-
dyncza sesja nie powinna trwać dłużej 
niż 90-120 minut. Wydłużenie ekspozycji 
zwiększa ryzyko wystąpienia wielu niepo-
żądanych skutków ubocznych, takich jak 
np. kaszel, ból głowy, obrzęk błony śluzo-
wej, podrażnienie tchawicy, pęcherzyków 
płucnych i krtani, a nawet zapalenie płuc 
czy uraz ucha środkowego. Istnieje rów-
nież całkiem sporo przeciwwskazań do 
korzystania z komory hiperbarycznej, a są 
to m.in. ciąża, gorączka, rozedma płuc, 

chemioterapia, odma opłucnowa, klau-
strofobia czy też infekcja górnych dróg 
oddechowych. Do tej terapii kwalifikuje 
lekarz i przebiega ona pod jego nadzorem. 
Tlen podaje się w jednoosobowej kapsule 
o niedużych wymiarach.

W komorze normobarycznej panują 
natomiast optymalne warunki, które jesz-
cze bardziej sprzyjają naszemu zdrowiu. 
Ciśnienie wewnątrz komory wynosi 1500 
hPa, a pacjent oddycha idealnie skompo-
nowaną mieszanką tlenową, która składa 
się z 40% tlenu, 0,5%-1,9% dwutlenku 
węgla i 0,5% wodoru. Zwiększone stęże-
nie dwutlenku węgla usprawnia transport 
tlenu do poszczególnych komórek i umoż-
liwia lepsze jego przyswajanie. Wodór jest 
silnym antyoksydantem, który neutrali-
zuje wolne rodniki, spowalnia procesy 
starzenia i zmniejsza stany zapalne. Czas 
przebywania nie jest tu ściśle normowany, 
sesje nocne obejmują nawet kilkanaście 
godzin.

Podczas dwugodzinnej sesji w komo-
rze normobarycznej możemy znakomicie 
dotlenić wszystkie komórki naszego orga-
nizmu, wydłużyć ich żywotność i wspo-
móc regenerację. Normobaria zwiększa 
też namnażanie się komórek macierzy-
stych, które mogą zastępować uszkodzone 
tkanki i wspomagać ich odbudowę oraz 
regenerację. W trakcie zabiegu można 
zaobserwować również przypływ energii, 
który spowodowany jest zwiększonym 
wydzielaniem serotoniny, a dzięki zwięk-
szonemu ciśnieniu, hemoglobina bez pro-
blemu może dostarczać tlen do wszystkich 
komórek i tkanek, nawet w przypadku 
nieprawidłowego krążenia. Tlenoterapia 
w komorze normobarycznej jest to zatem 
innowacyjny i bardzo skuteczny sposób na 
dostarczenie do organizmu jak najwięk-
szej ilości tlenu, co znacznie poprawi stan 
naszego zdrowia.

Zarówno komora normobaryczna, jak 
i hiperbaryczna to doskonały sposób, aby 
zadbać o dotlenienie wszystkich komórek 
naszego ciała, jednak naukowcy zgodnie 
potwierdzą, że tam, gdzie bije się hiper-
baria i normobaria, zawsze zwycięża ta 
druga – normobaria. Tlenoterapia nor-
mobaryczna jest bowiem udoskonaloną 
formą terapii hiperbarycznej. Zapewnia 
nam takie same korzyści, lecz jest przy 
tym pozbawiona wad. Normobaria skupia 
się na dostarczaniu tlenu, wodoru i dwu-
tlenku węgla do naszego organizmu, nie 
narażając nas na skutki uboczne i powi-
kłania. To sprawia, że sesja w komorze 

normobarycznej jest znacznie lepszą i bez-
pieczniejszą alternatywą. Regularne wizy-
ty w komorze o podwyższonym ciśnieniu 
to najprostszy sposób na relaks, odpo-
czynek i profilaktykę zdrowotną w tym 
samym czasie.

Sesja w komorze normobarycznej 
zapewnia nam wszystkie korzyści płyną-
ce z zabiegu w komorze hiperbarycznej, 
lecz jest przy tym znacznie lepszą, bo 
bezpieczniejszą alternatywą. Tlenotera-
pia normobaryczna skupia się na dostar-
czaniu tlenu, wodoru i dwutlenku węgla 
do organizmu, a tajemnicą jej niebywa-
łej skuteczności jest znacząca poprawa 
wchłaniania się tlenu. Lepsze dotlenienie 
może nam natomiast pomagać w leczeniu. 
Dlatego też coraz częściej metodę włącza 
się do standardowych działań związanych 
z rehabilitacją i rekonwalescencją.

Przebywanie w komorze normobarycz-
nej stymuluje do pracy komórki skóry, 
ogranicza występowanie stanów zapal-
nych, pomaga w leczeniu trudno gojących 
się ran, owrzodzeń i pęknięć skóry. Tleno-
terapia sprawdza się również u pacjentów 
po udarach, zabiegach chirurgicznych 
i operacjach. Sesje w komorze normoba-
rycznej są też szczególnie polecane oso-
bom, które zmagają się m.in. z astmą, 
cukrzycą, depresją, boreliozą, osteopo-
rozą, łuszczycą, egzemą czy innymi cho-
robami skóry. Zabiegi często stosują rów-
nież sportowcy w celu zwiększenia swojej 
wydolności oraz przyspieszenia regenera-
cji po kontuzjach i urazach mięśni.

Zalety komory normobarycznej: popra-
wia jakość snu, redukuje stres oksyda-
cyjny, działa przeciwzapalnie, grzybo-
bójczo i bakteriobójczo, opóźnia procesy 
starzenia i stymuluje produkcję elastyny 
i kolagenu, redukuje masę ciała i cellulit, 
wspomaga przemianę materii, poprawia 
kondycję fizyczną i wydolność organizmu, 
sprzyja szybszemu powrotowi do zdrowia 
po kontuzjach sportowych, przyspiesza 
regenerację organizmu po urazach, zabie-
gach i operacjach, zwiększa odporność 

Ogólny widok na budynek Normobarii

►
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i stymuluje układ immunologiczny, dodaje 
energii i witalności, pozytywnie wpływa 
na potencję, wspomaga pracę jelit, eli-
minuje bóle głowy i migreny, poprawia 
krążenie. A przeciwwskazania? To zapa-
lenie zatok, zapalenie ucha, uszkodzenie 
błony bębenkowej, tętniak mózgu, infek-
cja górnych dróg oddechowych, choro-
by zakaźne, osoby po transplantacjach, 
klaustrofobia”.

Po takiej dawce wiedzy nie mogłam 
oprzeć się pokusie wypróbowania „na 
własnej skórze” działania terapii tleno-
wej w komorze normobarycznej, tym 
bardziej, że znajdowała sie ona 150 m 

od sanatorium. Jedna sesja dwugodzin-
na kosztowała 100 zł, a 10 sesji dwugo-
dzinnych 700 zł. Pomyślałam: raz kozie 
śmierć i zakupiłam cały pakiet. Z pewną 
obawą stawiłam się na uzgodniony ter-
min pierwszej sesji, w poczekalni było 
już kilka osób. Weszliśmy do śluzy przej-
ściowej, gdzie stopniowo jest podnoszo-
ne ciśnienia ze 1000 do 1500 hPa, uszy 
gwałtownie się zatykają - trzeba ścisnąć 
nos i powietrze wypuszczać uszami, ssać 
cukierki lub przełykać ślinę. Proces ten 
trwa kilka minut - drzwi wejściowe do ślu-
zy zostają przyssane, a do komory otwie-
rają się i można wchodzić do pomiesz-
czenia. W pomieszczeniu były wygodne 
kanapy, umywalka, toaleta, urządzenie 
RED-OX o niesamowitych właściwościach 
- jest to jonizowana, żywa woda alkaicz-
na o bogatej zawartości wodoru i ujem-
nym potencjalne redoks. Wszyscy klienci 
mają zapewniony nieograniczony dostęp 
do niej - podczas sesji powinno się wypić 
przynajmiej 6 szklanek tej wody. Podczas 
sesji raz byłam sama, ale często było to 
6 - 8 osób. Opiekę nad nami sprawowały 
naprzemiennie trzy osoby - bardzo miła 
pani w wieku emerytalnym udzielająca 
cierpliwie odpowiedzi na różne pytania, 
mężczyzna około czterdziestki chwalący 
wegetarianizm i leczenie głodówką (opo-
wiadał na swoim przykładzie) oraz około 

trzydziestoletni członek zespołu muzycz-
nego, grający - na życzenie - na bębenkach 
i udzielający instrukcji gry. 

Wśród uczestników był pan z niegoją-
cymi się ranami podudzi (lekarz prywat-
nie przypisał mu 30 sesji, aby rany zaczę-
ły sie goić), pani licząca na odmłodzenie 
twarzy, dzieci z autyzmem, pan po endo-
protezach stawów kolanowych oraz tacy 
przypadkowi, jak ja, jednak z różnymi 
dolegliwościami wynikającymi z metry-
ki. Znajdowała się tam fachowa literatura 
z zakresu tlenoterapii (z niej dowiedziałam 
się, że terapia działa podczas przebywania 
w komorze oraz 2 - 4 dni po, potem należy 
sesje powtarzać - a najlepiej jest zamiesz-
kać w takiej komorze na stałe i takie domy 
już powstają), poradniki o leczeniu nie-
medycznym, telewizor z wyświetlany-
mi pięknymi filmami przyrodniczymi, 
pomieszczenie biurowe. Według mnie 
warto skorzystać z takiej sesji nawet jed-
norazowo. Teraz wiem, że komora normo-
baryczna jest w Krośnie (już ją sobie obej-
rzałam), w Dębicy, Tarnowie, Rzeszowie 
i innych miastach i cieszą się dość dużym 
powodzeniem. Podejmowaliśmy między 
sobą dyskusje o zaletach niejedzenia mię-
sa, jedzenia warzyw i kasz, radości życia, 
wolnościach osobistych itp. Czas mijał 
szybko i mile wspominam tę terapię, której 
efekty odczuwam do dziś. 

Wnętrze komory normobarycznej

Usługi CNC
Pole robocze 1250mm x 2500 mm 
Cięcie i frezowanie w materiałach:
- drewno
- sklejka
- MDF
- dibond
- plexi Lokalizacja: Brzostek, ul. Mysłowskiego 19 

Desing by CNC Brzostek

Kontakt: 

516 539 732

Zapraszamy do współpracy firmy i osoby prywatne. Tworzymy indywidualne 
projekty lub pracujemy na gotowych. Wykonujemy również stoły z żywicy 
epoksydowej na indywidualne zamówienia Klienta. Krótki czas realizacji.►
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Burmistrz Brzostku ogłasza 
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bukowej – stanowiącej własność Gminy Brzostek

Działając na podstawie Uchwały Nr XXVI/182/2017 Rady Miejskiej w Brzost-
ku z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie 
przetargowym działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 127 zabudowa-
nej, położonej w Bukowej, stanowiącej własność Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zosta-
je do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość: dział-
ka oznaczona numerem ewidencyjnym 127 zabudowana budynkiem 
usługowym z zapleczem magazynowym oraz budynkiem gospodarczym 
o powierzchni 0,17 ha (1700 m2), położona w bukowej, objęta KW Nr 
RZ1D/00059593/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowią-
ca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń. Działka położona jest 
w obrębie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej przy drodze krajowej nr 
73 w odległości około 4 km od Brzostku. Teren uzbrojony w sieć elektryczną 
i gazową. Dobry dostęp do obiektów handlowo-usługowych. Dojazd z drogi 
krajowej nr 73 na odcinku Pilzno - Jasło. Teren płaski położony na stoku, 
poniżej drogi krajowej. Utrudniony wyjazd na drogę krajową. 
Działka nr 127 położona w Bukowej nie jest objęta planem zagospodarowa-
nia Gminy Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek, uchwalonego Uchwałą 
Rady Miejskiej nr XIX/135/2012 z dnia 30.08.2012 roku ww. działka to teren 
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.
działka zabudowana jest budynkiem nieczynnej szkoły, który obecnie 
może być użytkowany jako obiekt usługowy. obiekt jednokondygnacyjny, 

częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym o foremnym kształcie 
zabudowy. Budynek o powierzchni zabudowy 292,77 m2 , kubaturze 1712,71 
m3 , powierzchni użytkowej 379,93 m2 piwnica o wysokości 2,20 m o pow. 
21,03 m2 , parter o wysokości 3,10 m - o pow. 231,84 m2 , poddasze o wysoko-
ści 2,30 m - o pow. 127,06 m2 .
Budynek w złym stanie technicznym, ściany i posadzki silnie zawilgocone, 
popękane. Instalacje do remontu kapitalnego. Brak ogrzewania parteru. Fun-
damenty żelbetowe, ceglane, ściany z cegły ceramicznej i pustaka betonowego 
na zaprawie cementowo-wapiennej, na poddaszu z płyt gipsowo-kartono-
wych, strop nad piwnicą ceglany, nad parterem żelbetonowy, na poddaszu 
drewniany, dach z drewnianą konstrukcją pokryty blachą ocynkowaną, 
tynki wapienno-cementowe i płytki ceramiczne, posadzki pokryte wykładzi-
ną PCV, płytkami ceramicznymi, w poddaszu parkiet i panele podłogowe, 
stolarka drewniana, okna PCV, instalacja elektryczna, gazowa, wodociągowa 
i kanalizacyjna, elewacja z tynku cementowo-wapiennego. 

budynek gospodarczy parterowy o konstrukcji murowanej o powierzch-
ni zabudowy 48,96 m2, powierzchni użytkowej 39,19 m2 i kubaturze 146,88 
m3. Fundamenty żelbetowe, ściany z pustaka żużlobetonowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej, stropodach żelbetowy pokryty papą na lepiku, po-
sadzka gładź cementowa, instalacja elektryczna, elewacja z tynku cemento-
wego. Budynek w średnim stanie technicznym, zużyty czasem prawidłowego 
użytkowania. 

Lp. Nr działki 
położenie Pow. ( m2) Nr KW Opis nieruchomości

Cena wywoławcza 
nieruchomości 

brutto (zł)
Wadium (zł)

1. 127
Bukowa 1700 RZ1D00059593/8

zabudowana budynkiem jednokondygnacyj-
nym, częściowo podpiwniczonym z poddaszem 
użytkowym oraz budynkiem gospodarczym

186 335,00 19 000,00

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJ-
SKIM W BRZOSTKU W DNIU 10 CZERWCA 2022 ROKU O GODZ. 1030 

W SALI KONFERENCYJNEJ 
w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą 
wadium w wysokości 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych) 
w formie pieniądza przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego 
w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku 
Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 06 
czerwca 2022 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym urzędu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się 
niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od podpisania umowy, 

w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określo-
nym przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego 
wadium nie podlega zwrotowi. 
Uwaga: nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji gruntów i bu-
dynków bez okazania granic. W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty 
pokrywa kupujący. Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej 
i koszty wpisów w księgach wieczystych. 
zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, 
podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, 
biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na stronie internetowej 
http://bip.brzostek.pl/
Brzostek, dnia 28.04.2022 r.

Burmistrz Brzostku ogłasza

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY (LICYTACJA) 
na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Januszkowicach stanowiącej własność Gminy Brzostek 

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXV/278/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 
maja 2014 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki rolnej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 341/3 położonej w Januszkowicach, stanowiącej 
własność Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży 
w drodze przetargu ograniczonego do osób uprawnionych do nabycia zgodnie 
z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 461) następująca nieruchomość: 
działka rolna oznaczona nr ewid. 341/3 o powierzchni 1,29 ha (12900m2) położona 
w januszkowicach, objęta Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00016074/1 prowadzoną przez 
Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń. 
Użytki działki nr 341/3: RIVa - 0,55 ha, RIVb - 0,13 ha, PsIV - 0,05 ha, Lz/PsIV- 0,18 

ha i Lz/RIVa - 0,38 ha.
Działka ozn. nr ewid. 341/3 położona w Januszkowicach, stanowi grunty nieużytko-
wane, porośnięte samosiejkami różnych drzew. W pobliżu nieruchomości znajduje 
się siedlisko i kompleks leśny. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej z drogi gminnej 
o nawierzchni asfaltowej. Na działce sieć elektryczna. Placówki handlowo-usługowe, 
użyteczności publicznej w odległości ponad 1 km. Tereny rozproszonej zabudowy 
zagrodowej i grunty użytkowane rolniczo.
wg studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy brzostek, działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem 1.R - to 
tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem nowej zabudowy związanej 
z produkcją rolną i agroturystyczną w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących terenów 
zabudowy MN RM poza obszarami osuwiskowymi i powodziowymi.

Lp.
Nr

działki
położenie

Pow. ( m2) Opis nieruchomości, tytuł 
własności

Cena wywoławcza 
nieruchomości brutto (zł) Wadium (zł)

1 341/3
Januszkowice

12900m2

(1,29 ha)
rolna

KW Nr RZ1D/00016074/1 53 080,00 5 500,00
►
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i pUbLiczny przetarG Ustny odbĘdzie siĘ w UrzĘdzie miejskim 
w brzostkU w dniU 10 czerwca 2022r. o Godz.10 00 w saLi konFe-
rencyjnej 
Wadium w wysokości 5500,00 (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) należy wpłacić 
w formie pieniądza przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku 
Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła 
Oddział w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 03 czerwca 2022 r. wadium znajdowa-
ło się na rachunku bankowym Urzędu. 
Uzasadnienie do wyboru formy przetargu: Wybór formy przetargu jako przetargu 
ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 
r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. 2022r. poz. 461). Warunki przetargowe 
mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami 
uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 
1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumen-
tami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzostku, ul. Rynek 1,39-230 
Brzostek, w terminie do dnia 03.06.2022 r., do godz. 15 00 w zaklejonej kopercie z do-
piskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 
341/3 obręb Januszkowice”. 
do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:
1. złożą w wymaganym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu 
wraz z kompletem wymaganych dokumentów, 2. wniosą wadium w wysokości 
5 500,00 zł (słownie : pięć tysięcy pięćset złotych) do dnia 03.06.2022 r. Lista osób 
zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w Urzędzie 
Miejskim w Brzostku, przy ul. Rynek 1; 39-230 Brzostek, na tablicy ogłoszeń do dnia 
07.06.2022 r. 
do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione 
dokumenty: 1. Dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 
5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego 
to gospodarstwo, 2. Oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych 
nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego, 3. Zaświadczenie 

o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na 
obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego; 
4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 
6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 461) w związku z treścią § 6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych 
przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109); 
5. Potwierdzenie wniesienia wadium, 
6. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności 
majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż 
wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie 
wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich 
zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postą-
pienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, zaś pozostałym zwraca się niezwłocznie po zakończeniu 
przetargu. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od podpisania umowy, 
w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez 
organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega 
zwrotowi. Uwaga: nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych ewidencji 
gruntów i budynków bez okazania granic. W razie wyniesienia granic na gruncie, 
koszty pokrywa kupujący. Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej 
i koszty wpisów w księgach wieczystych. zastrzega się prawo odwołania przetargu 
jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro 
nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na stronie internetowej http://bip.
brzostek.pl/
Brzostek, dnia 28.04.2022 r.

Burmistrz Brzostku ogłasza 
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gorzejowej, stanowiącej własność Gminy Brzostek

Działając na podstawie Uchwały Nr XI/126/2019 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 25 
września 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Gorze-
jowej, stanowiącej własność Gminy Brzostek – Burmistrz Brzostku ogłasza: z zasobu 
nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w formie 
przetargu ustnego nieograniczonego działka oznaczona numerem ewidencyjnym 
160/2 o pow. 0,2759 ha (2759 m2) położona w Gorzejowej, zabudowana budynkiem 
byłej szkoły, objęta kw nr rz1d/00059598/3, prowadzoną w sądzie rejonowym 
w dębicy, stanowiąca własność Gminy brzostek, wolna od obciążeń.
Nieruchomość położona jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej przy 
drodze powiatowej. Obiekty użyteczności w promieniu 200 m. Teren uzbrojony w sieć 
elektryczną, wodociągową i gazową. Teren płaski przylega do drogi powiatowej. Obiekt 
,,starej szkoły”. Wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Działka nie jest objęta planem 
zagospodarowania gminy Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek, uchwalonego Uchwałą 
Rady Miejskiej nr XIX/135/2012 z dnia 30.08.2012 roku ww. działka to teren oznaczony 
symbolem 1U. Obszary zabudowy usług publicznych i komercyjnych z zabudową miesz-

kaniową, drobnej produkcji i wytwórczości. Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową, 
obiekty zaplecza socjalnego, technicznego i magazynowego. dane techniczne budyn-
ku: obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony, o powierzchni zabudowy 283,29 m2, 
kubaturze 2000,96 m3, powierzchni użytkowej 437,44 m2, w tym piwnica o pow. 11,43 
m2 i wysokości 1,90 m, parter o pow. 218,36 m2 i wysokości 3,80 m, piętro o pow. 207,65 
m2 i wysokości 2,66 m. dane konstrukcyjno-materiałowe: Fundamenty żelbetowe, ce-
glane, ściany z pustaka żelbetonowego i cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wa-
piennej, strop w piwniczce ceglany, nad parterem żelbetonowy a nad piętrem deski, dach 
z drewnianą konstrukcją, pokryty blachą ocynkowaną, posadzki pokryte parkietem, 
płytkami ceramicznymi, a w piwnicy brak, stolarka drewniana, instalacja elektryczna, 
gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna i centralne ogrzewanie, brak elewacji. Budynek 
w trakcie rozbudowy. Obiekt został wybudowany około 1920 r., i w późniejszych latach 
rozbudowany. Inwestycja nie została zakończona i poziom piętra to stan surowy za-
mknięty. Stolarka w budynku do wymiany w 100%, przegrody zewnętrzne do ocieple-
nia. Instalacje w budynku, posadzki i tynki wyłącznie na poziomie parteru. 

Lp. Nr działki
położenie Pow. ( m2) Nr KW Opis nieruchomości

Cena wywoławcza 
nieruchomości 

brutto (zł)
Wadium (zł)

1. 160/2
Gorzejowa 2759 RZ1D/00059598/3 zabudowana budynkiem dwukondy-

gnacyjnym, podpiwniczonym 348 106,00 35 000,00

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM 
W BRZOSTKU W DNIU 10 CZERWCA 2022 ROKU O GODZ. 1100 W SALI KONFE-
RENCYJNEJ 
w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wy-
sokości 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) w formie pieniądza prze-
lewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 
2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Brzostku w taki 
sposób, aby w dniu 06 czerwca 2022 r. wadium znajdowało się na rachunku banko-
wym urzędu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po za-
kończeniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia : odwołania 
przetargu; zamknięcia przetargu; unieważnienia przetargu; zakończenia przetargu. 
Gmina Brzostek zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu 

i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od podpisania umowy, w szczególno-
ści nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora 
przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. Uwa-
ga: Nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji gruntów i budynków bez okaza-
nia granic. W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący. Koszty 
sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu 
w księdze wieczystej ponosi Nabywca. 
zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając nie-
zwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub 
telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na stronie internetowej http://bip.brzostek.pl/

Brzostek, dnia 02.05.2022 r.
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39-230 Brzostek
ul. Szkotnia 23

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

zagadki fotograficzne 
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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 nade-
słany, redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść, która może być 
sprzeczna z naszymi poglądami. Przesłanie materiałów niezamawianych 
nie jest równoznaczne z ich opublikowaniem, będą one zamieszczane 
w gazecie w miarę możliwości. Redakcja zastrzega sobie prawo do skra-
cania materiałów oraz do korekty w zakresie poprawności językowej. Ze 
względu na druk w kolorze materiały graficzne na szerokość strony A4 
powinny posiadać min. 3 mm margines i obowiązkowo 3 mm na spad ze 
wszystkich boków.
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Reklamy zamieszczane będą wyłącznie w drugiej połowie miesięcznika.
Płatności należy dokonywać na numer konta podany w stopce gazety.
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wydaje rachunki 
za zamieszczenie reklamy.
Nie pobieramy opłat za podziękowania pogrzebowe.
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Materiały do kolejnego numeru „Wiadomości
Brzosteckich” prosimy przesyłać do 13 czerwca 
2022 r. na adres wiadomosci@brzostek.pl
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RozwiązAniA zAgAdek i kRzyżówki 
z popRzedniego numeRu
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Rodzina magnoliowate
Fotograficzna zagadka geograficzna: Bazylika Matki Bożej 
z Guadalupe (Meksyk)
Hasło krzyżówki: Nie ma człowieka, który by nie popełnił 
głupstwa

Nagrodę książkową wylosowali: Jadwiga Białas z Nawsia 
Brzosteckiego (krzyżówka), Monika Pietrzycka z Brzostku 
(zagadka przyrodnicza), Filip Pietrzycki z Brzostku (zagad-
ka geograficzna).
Osoby, które wylosowały nagrody książkowe za rozwiąza-
nie zagadek i krzyżówki, proszone są o odbiór nagród w cią-
gu 30 dni od ukazania się informacji o nagrodzonych.
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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

fot. Karolina Mikrut z Przeczycy

fot. Aleksandra Nowicka-Wójcik z Woli Brzosteckiej

fot. Stanisław Szukała z Brzostkufot. Ewa Święch z Nawsia Brzosteckiego

fot. Joanna Płaziak z Opacionki fot. Kinga Garstka z Januszkowic

fot. Magdalena Gąsior z Grudnej Dolnej
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