
IS
SN

 1
42

8-
06

8X
Szanuj przeszłość, przyszłość oddaj Bogu

Uczciwie pracuj na rodzinnym progu

PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ, RADY MIEJSKIEJ ORAZ CENTRUM KULTURY i CZYTELNICTWA W BRZOSTKU

Wiadomości

Brzosteckie
www.wiadomoscibrzosteckie.pl

W NUMERZE:
 BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
 SKARBNIK GMINY O BUDŻECIE 
 LIST OTWARTY MIESZKAŃCÓW DO WŁADZ SAMORZĄDOWYCH
 100. ROCZNICA BITWY O BRZOSTEK
 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ I 5. KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
	WYRÓŻNIENIE W POWIATOWYM KONKURSIE WIELKANOCNYM
	PRAWIE WSZYSTKO O PSZCZOŁACH
	KLASA SPORTOWA W BRZOSTECKIM GIMNAZJUM

NR 4 (216) ROK XXVI
kwiecień 2015
cena 1,50 zł

Powiatowa droga do nieba? (Fot. Paweł Batycki)
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Wydarzenia w obiektywie

75. rocznica zbrodni katyńskiej i 5. rocznica katastrofy smoleńskiej (fot. Paweł Batycki)

Wielkanocne spotkania w Przeczycy

Dzień talentów w brzosteckim gimnazjum (fot. Andrzej Szot)
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Drodzy Czytelnicy,
ponieważ odszedł od nas nieodżałowany dotychczasowy 
redaktor naczelny, śp. Józef Nosal, przypadło nam w udziale 
kontynuowanie prac związanych z wydawaniem „Wiadomo-
ści Brzosteckich”. W zespole redakcyjnym pojawiło się kilka 
nowych osób. Będziemy się starać, aby przekazywane przez 
nas informacje były rzetelne. Dlatego m.in. planujemy zamiesz-
czać wywiady ze specjalistami i porady ekspertów. Chcemy 
również poruszać problemy nurtujące lokalną społeczność. 
Pragniemy, aby czasopismo dawało obraz tego, co dzieje się 

w naszej gminie. 
Zachęcamy Państwa do czynnego uczestniczenia w tworzeniu 
tej gazety, a zwłaszcza kącika fotograficznego, kulinarnego 
czy amatorskiej twórczości literackiej. Mamy nadzieję, że na 
łamach miesięcznika instytucje działające na naszym terenie 
będą nas informować o własnych sukcesach, będą promować 
uzdolnioną młodzież. Czekamy na Państwa listy do redakcji.
Kwietniowy numer „Wiadomości Brzosteckich” jest nieco „od-
chudzony”, ponieważ materiały do niego zbieraliśmy zaledwie 
przez dwa tygodnie, żeby zdążyć wydać go jeszcze w tym mie-
siącu. Materiały do następnego numeru prosimy przesyłać 
najpóźniej do 8 maja na adres: wiadomosci@brzostek.pl.

Urszula Kobak

Od redakcji

BURMISTRZ 
BRZOSTKU 
INFORMUJE

Drodzy Mieszkańcy!
Kilka słów o bieżących inwestycjach. 

Zgodnie z warunkami przetargu na wyko-
nanie nawierzchni bitumicznych na drogach 
w gminie Brzostek swoje prace rozpoczęła 
firma Eurovia. Pierwsze były drogi w Prze-
czycy - „Na Furmana” i w Skurowej - „Na 
Budy”.  Potem przyjdzie kolej na dwie na-
stępne - w Januszkowicach: „Na Zagórze” 
i „Koło Dębu” (ta droga stanowić będzie 
osobne zamówienie, a jest konsekwencją 
oszczędności przetargowych oraz wkładu własnego sołectwa 
Januszkowice). Do końca czerwca wykonana zostanie jeszcze 
droga w Siedliskach Bogusz – „Na Kamionki”. Zakończony 
został także remont Domu Ludowego w Kleciach. Inwestycja 
była mocno ryzykowna, bowiem zdecydowałem się na podpisa-
nie umowy w pierwszych dniach mojego urzędowania, a więc 
w okresie zimowym, który nie służy pracom budowlanym. 
Remont jednak przebiegał zgodnie z planem i wniosek o płat-
ność został już złożony. Warto dodać, że jej „odpuszczenie” 
oznaczałoby, że nie zostałaby ona już zrealizowana w ramach 
środków z ostatniej perspektywy. Ogólna wartość wykonanych 
prac to ponad 72 tys. zł, w tym ze środków pozyskanych poprzez 
LGD Liwocz 38 tys. zł. Nie jest to koniec naszych inwestycji 
w Kleciach, bowiem niedługo rozpocznie 
się tam remont mostu na rzece Gogołówce. 
Wartość prac szacuje się na około 130 tys. 
zł i właśnie przygotowywana jest  procedura 
przetargowa. Ściśle związany z problemem 
rzeki Gogołówki jest projekt hydrologiczny, 
który zostanie zlecony do wykonania. Ma 
on na celu szczegółową analizę sytuacji hy-
drologicznej w tym obszarze i przekazanie 
informacji odnośnie sposobów zapobiegania 
wylewom rzeki. Dokument precyzyjnie 
określi inwestycje, jakie trzeba w tym celu 
wykonać, by przeciwdziałać podtopieniom. 
Pozwoli nam on także  skuteczniej działać 
i wzmocni nasze stanowisko względem 
podmiotów zajmujących się problemem 
gospodarki wodnej i podejmujących w tym 
zakresie kluczowe decyzje.

Od niedawna pracę w Magistracie roz-
poczęła pani Agnieszka Zaranek. Zajmować 
się będzie poszukiwaniem środków ze-
wnętrznych na finansowanie przedsięwzięć 

realizowanych na terenie naszej gminy. Jest to stanowisko 
niezwykle ważne, jeśli chcemy zwiększyć ilość inwestycji 
realizowanych z funduszy unijnych. Na współpracę z naszą 
gminą zgodził się też nasz rodak pan Łukasz Żyra, niezwykle 
ceniony w naszym województwie znawca problemów z zakresu 
wykorzystywania środków z funduszy unijnych.

Na terenie naszej gminy w ciągu ostatniego czasu rozdano 
200 ton jabłek. Pragnę tutaj podziękować panu Adamowi 
Ryndakowi, kierownikowi MGOPS w Brzostku oraz druhom 
strażakom za zaangażowanie w tę akcję.  W gminie Brzostek 
padł absolutny rekord, nikt nie rozdał tyle jabłek, co my.

Wojciech Staniszewski

Droga przygotowana do położenia masy bitumicznej
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LIST OTWARTY DO WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Brzostek, 17.04.2015 r.
Sz. P.
Wojciech Staniszewski Burmistrz Brzostku
Daniel Wójcik Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Brzostku
Leszek Bieniek Radny Powiatu Dębickiego
Kazimierz Sarna Radny Powiatu Dębickiego

Szanowny Panie Burmistrzu,
Szanowny Panie Przewodniczący,
Szanowni Panowie Radni 

 Zwracamy się do Panów z prośbą o podjęcie skutecznych kroków w celu pozy-
skania środków na remont i modernizację drogi powiatowej na odcinku Brzostek 
(ul. Słoneczna) – Opacionka. 
 Dawniej była to droga spacerowa, teraz ruch zwiększył się nieporównywalnie. 
Oprócz brzosteckich użytkowników przemieszczają się nią, zazwyczaj z zawrotną 
prędkością, samochody prowadzone „na skróty” przez nawigację satelitarną. Jest 
to coraz bardziej niebezpieczne miejsce zarówno dla pieszych, jak i kierowców. 
Zdecydowanie za wąska nawierzchnia asfaltowa uniemożliwiająca mijanie się 
dwóch aut, rozjeżdżone lub zapadające się pobocza stwarzają duże zagrożenie 
dla poruszających się pojazdów. Niebezpieczne są również kamienie wysypywane 
na pobocze, które uderzają w idące osoby i w przejeżdżające samochody. Jednak 
najbardziej dokucza nam brak chodników. Coraz częściej zdarzają się sytuacje, 
że piesi, aby uniknąć wypadku, muszą uciekać na mostki wjazdowe lub do przy-
drożnych rowów. A przecież tą drogą poruszają się także dzieci oraz osoby starsze, 
mniej sprawne fizycznie! Prosimy o  zapewnienie nam  bezpieczeństwa!
 Ponadto jakość drogi świadczy o dobrym gospodarzu, więc w interesie władz 
samorządowych powinno być zadbanie o tę wizytówkę gminy Brzostek.
 Mamy nadzieję, że z tych względów w najbliższym czasie zostanie zmoderni-
zowana ul. Słoneczna i droga powiatowa przebiegająca przez Opacionkę.

Z wyrazami szacunku

Mieszkańcy ul. Słonecznej oraz Opacionki,
którym zależy na bezpieczeństwie ruchu drogowego

  
Budżet gminy Brzostek
Jakim budżetem dysponuje gmina 
Brzostek w 2015 roku? Jakie środki go 
tworzą?
Gmina Brzostek dysponuje w 2015 roku 

budżetem w kwocie 42,5 mln zł. Budżet 
ten tworzą dochody własne z podatków 
i opłat lokalnych w kwocie 7,5 mln zł, 
dotacje z budżetu państwa i budżetu Unii 
Europejskiej w kwocie 13,3 mln zł oraz 
subwencja ogólna z budżetu państwa 
w kwocie 21,7 mln zł.     
 

Czy środki finansowe otrzymywane od 
państwa na poszczególne obszary dzia-
łalności (np. na oświatę) są wystarczają-
ce? Jakie działania musi podjąć gmina, 
jeśli są one zbyt niskie?
Środki finansowe otrzymywane z budżetu 
państwa w formie subwencji stanowią po-
nad 50% ogółu dochodów budżetu gminy. 
Niemniej jednak zadania, jakie ciążą na 
samorządzie, absorbują całkowicie otrzy-
mywane dochody. Niezbędne jest ciągłe 
ograniczanie wydatków i dokonywanie 
wyborów, które zadania mogą być reali-
zowane w pierwszej kolejności. Subwencja 
oświatowa na 2015 rok stanowi kwotę 13,0 
mln zł, a na bieżące wydatki w dziale 
oświata i edukacyjna opieka wychowaw-
cza przeznaczono kwotę 16,2 mln zł. Nie 
wszystkie zadania w oświacie są finanso-
wane z subwencji oświatowej. Utrzymanie 
przedszkoli, oddziałów zerowych w szko-
łach podstawowych czy dowóz uczniów do 
szkół są finansowane ze środków własnych 
budżetu gminy oraz dotacji z budżetu 
państwa i stanowi w budżecie 2015 roku 
kwotę 2,2 mln zł.

Czy dochody z podatków osiągają w da-
nym roku zaplanowaną wysokość?
Planowane dochody z podatków i opłat 
lokalnych stanowią w budżecie około 18% 
ogółu dochodów i są realizowane w około 
97%.  Część planowanych dochodów sta-
nowi zaległość bądź umorzenie. W gminie 
Brzostek uchwalane przez Radę Miejską 
stawki podatków są znacznie niższe od 
maksymalnych stawek ustalonych przez 
Ministra Finansów. 
Dla przykładu - utracone wpływy w 2014 
roku z podatków lokalnych z tytułu skut-
ków obniżenia górnych stawek podatków, 
udzielonych ulg i zwolnień  przez Radę 
Miejską oraz z tytułu umorzenia zaległo-
ści podatkowych przez organ podatkowy 
przedstawia tabela: zamieszczona na 
stronie 5

Jakim majątkiem trwałym obecnie dys-
ponuje gmina? W jakiej sytuacji obiekty 
te wystawiane są na sprzedaż?
Odpowiadając na tak zadane pytanie, 
odsyłam do informacji o stanie mienia 
komunalnego, którą Burmistrz Brzostku 
składa co roku na dzień 31 grudnia. Aktu-
alnie taka informacja stanowi załącznik do 
Zarządzenia Nr 38/15 z dnia 20.03.2015 r. 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyko-
nania budżetu gminy za 2014 rok, które jest 
zamieszczone w Biuletynie Informacji Pub-
licznej. Natomiast o przeznaczeniu majątku 
gminy na sprzedaż decyduje Rada Miejska.

Czy środki finansowe zaplanowane np. 
na szkolnictwo można wykorzystywać 
na remont dróg?
Środki zaplanowane na szkolnictwo mogą 
być wykorzystywane tylko na szkolnictwo 
zgodnie z przyjętym rocznym planem 
finansowym. 
W zależności od źródeł pochodzenia 
środków Rada Miejska może w pewnym 
zakresie dokonywać zmian w planach fi-

Wywiad z Elżbietą Łukasik, 
skarbnikiem Gminy Brzostek

fot: Paweł Batycki

fot: Paweł Batycki

Dokończenie na str. 5
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nansowych poszczególnych jednostek budżetowych. Jeżeli środki 
pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem 
np. na dofinansowanie  kosztów utrzymania przedszkoli, to środki 
te mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na prowadzenie przed-
szkoli i podlegają rozliczeniu, co oznacza, że nawet najmniejsza 
kwota niewykorzystana na cel, na który była przyznana, podlega 
zwrotowi do budżetu państwa. Natomiast środki z subwencji 
oświatowej teoretycznie nie muszą być przeznaczone na oświatę, 
mogą być przeznaczone na inne zadania gminy, niemniej jednak 
w gminie Brzostek nie wystąpiły przypadki przeznaczania sub-
wencji oświatowej na inne cele niż wydatki na zadania oświato-
we, bo co roku subwencji oświatowej nie wystarcza na bieżące 
finansowanie zadań oświatowych. Na przykład w 2014 roku do 
zadań, które powinny być sfinansowane z subwencji oświatowej  
dołożono ze środków własnych budżetu 0,5 mln zł, w budżecie 
2015 roku dołożono kwotę 0,44 mln zł. Ostateczne rozliczenie 
za rok 2015 nastąpi po zamknięciu roku i na dzień dzisiejszy nie 
można stwierdzić,  że to jest ostateczna kwota.

Jakie jest obecnie zadłużenie gminy? Czy zadłużenie rośnie, 
czy zauważana jest już tendencja spadkowa? W jaki sposób 
spłacany jest dług?
Aktualne zadłużenie gminy wynosi 14,3 mln zł i na koniec roku 
2015 powinno się zmniejszyć do kwoty 11,3 mln zł. Spłata zadłu-
żenia wraz z odsetkami następuje z dochodów własnych gminy, to 
znaczy z podatków i opłat lokalnych oraz z dotacji unijnych, które 
wpływają jako refundacja wydatków z poprzednich lat w związku 
z realizacją zadań inwestycyjnych przy udziale środków budżetu 
Unii Europejskiej.

Co dzieje się w przypadku, gdy gmina staje się niewypłacalna, 
przekroczy budżet?
W przypadku gdy gmina staje się „niewypłacalna”, wprowadzane 
są działania naprawcze z zarządem komisarycznym włącznie.  
Wówczas gmina nie może zaciągać nowych kredytów, spłaca 
zobowiązania wymagalne, ogranicza wydatki do zadań obo-
wiązkowych, rezygnując z ponoszenia wydatków fakultatywnych 
oraz z wszelkich inwestycji. Sytuacja taka sprawia, że do czasu 
osiągnięcia płynności finansowej nie podejmie żadnych inwesty-
cji, nie skorzysta z dotacji tak z budżetu państwa, jak i z budżetu 
Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne, co oznacza stagnację 
i ograniczenia.

Jak wysoki musiałby być budżet gminy w 2015 r., żeby wystar-
czyło środków na bieżące funkcjonowanie, najpotrzebniejsze 
inwestycje i systematyczne spłacanie długu?
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo czym więk-

szymi środkami dysponowałaby gmina, tym więcej zadań można 
zaplanować i wykonywać. Rosłyby najpewniej oczekiwania miesz-
kańców. Najskromniej mówiąc, dodatkowe pięć milionów w 2015 
roku pozwoliłoby lepiej i sprawniej realizować zadania samorządu. 

Unia Europejska, ciągle aktualizowane polskie przepisy 
prawne stawiają przed samorządami lokalnymi nowe zadania. 
Czy w ślad za tym gminy otrzymują wystarczające wparcie 
finansowe?
Gdyby gminy otrzymywały wystarczające wsparcie z budżetu 
państwa  w ślad za nowymi zadaniami cedowanymi na jednostki 
samorządu terytorialnego, nie byłoby potrzeby zadłużania się 
i zaciągania kredytów oraz sprzedaży majątku gminy w celu 
uzupełniania braków finansowych.

Jakim kontrolom podlega gmina w zakresie działalności 
finansowej? Na czym te kontrole polegają?
Gmina podlega kompleksowym kontrolom (raz na cztery lata) 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie oraz kontro-
lom problemowym (zadaniowym) prowadzonym przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową, Urząd Kontroli Skarbowej, Najwyższą Izbę 
Kontroli, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski 
w zakresie rozliczania dotacji z budżetu Unii Europejskiej, ZUS. 
Kontrole w zależności od ich zakresu i szczegółowości polegają 
na sprawdzaniu zgodności z obowiązującym prawem gospodaro-
wania środkami publicznymi i majątkiem publicznym. Badane są 
procedury, celowość i zasadność wydatków, jak również dbałość 
o dochody budżetu gminy. Badana jest rzetelność prowadzenia 
ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań budżetowych 
i ich terminowość.

Jak długo jest Pani skarbnikiem naszej gminy? Czy doświad-
czenie na tym stanowisku przydaje się w codziennej pracy?
Skarbnikiem Gminy Brzostek jestem od 01.01.1999 r., to już sie-
demnasty rok. Jak na każdym stanowisku pracy doświadczenie 
jest bardzo ważnym i pomocnym elementem w codziennym wy-
konywaniu obowiązków. Niemniej jednak samo doświadczenie nie 
wystarczy do sprawowania tej funkcji. Uzupełnianie wiedzy po-
przez szkolenia i bieżące zapoznawanie się z przepisami prawa jest 
niezbędnym i koniecznym zadaniem urzędnika samorządowego.

Na jakie trudności najczęściej napotyka się w zarządzaniu 
budżetem gminy?
Najczęściej napotykaną trudnością jest niemożność spełnienia 
oczekiwań społeczności lokalnej w związku z ograniczeniami 
finansowymi budżetu.

Z Panią Skarbnik rozmawiała Urszula Kobak

Wyszczególnienie: Wykonanie za 2014 rok

Skutki obniżenia 
górnych stawek 

podatków przez Radę 
Miejską w 2014 roku

Skutki udzielonych ulg 
i zwolnień przez Radę 

Miejską  
w 2014 roku

Umorzenie zaległości 
podatkowych przez 

Burmistrza  
w 2014 roku

Podatek rolny 472.562,63 518.800,96 0,00 15.912,81
Podatek od nieruchomości 2.098.537,05 1.244.638,25 230.907,51 11.477,49
Podatek leśny 84.600,29 0,00 0,00 1.681,66
Podatek od środków transportowych 142.054,40 219.320,56 0,00 11.901,00

Ogółem: 2.797.754,37 1.982.759,77 230.907,51 40.972,96

KATYŃ – SMOLEŃSK
10 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w kościele parafialnym w Brzost-

ku odbyły się gminne obchody 75. rocznicy zbrodni katyńskiej i 5. 
rocznicy katastrofy lotniczej w Smoleńsku.

Jak zauważył radny Marian Warchał, uroczystość przebiegała 
w kameralnym nastroju, a ks. proboszcz Jan Cebulak wygłosił piękne 
kazanie o treści patriotycznej. Po mszy św. zgromadzeni udali się pod 
pomnik żołnierzy i policjantów pomordowanych na Wschodzie oraz 
ofiar katastrofy smoleńskiej. Burmistrz Brzostku wraz z zastępcą, 
Przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawiciele brzosteckiego koła PIS 
oraz tutejszych szkół złożyli wiązanki kwiatów, aby oddać hołd tym, 
którzy tragicznie zginęli. Uroczystość uświetniały poczty sztandarowe.

U. K.
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„Ziemia, na której są mogiły, jest święta” – te słowa padły 
w Brzostku podczas rekonsekracji żydowskiego cmentarza 
przy ulicy Szkotnia w czerwcu 2009 roku i trudno znaleźć 
kogoś, kto chciałby temu zaprzeczyć. Takie odczucia mamy, 
myśląc zarówno o grobach Polaków, których mogiły są 
rozrzucone w wielu krajach, jak i o mogiłach innych nacji 
na polskiej ziemi. I chociaż wspominamy krzywdy doznane 
przez nasz naród, nikt nie zamierza usuwać grobów żołnierzy 
wrogich wojsk. Chcemy też, by polskie mogiły były godnie 
upamiętniane poza naszymi granicami.

 Niestety, na naszej brzosteckiej ziemi nie zawsze tak się 
działo. Za czasów hitlerowskiej okupacji i później, kiedy 
byliśmy pod wpływem wschodniego sąsiada, cmentarz brzo-
steckich Żydów został rozebrany, ich macewy (żydowskie 
nagrobki) posłużyły za materiał budowlany, a miejsce to 
zarosła trawa, na której pasano krowy. Długo ta niewielka 
działka naprzeciw placu „buraczanego” była niczym wyrzut 
sumienia. Czasem potomkowie upominali się o cześć dla 
zmarłych przodków, ale najczęściej mieli w stosunku do 
naszej gminy zbyt wygórowane żądania dotyczące nawet 
rodzaju ogrodzenia, które miało być ręcznie kute, bardzo 
drogie i oczywiście sfinansowane przez gminę. Dopiero 
kiedy pojawił się tutaj Profesor Jonathan Webber, doktor 
antropologii społecznej na oksfordzkim uniwersytecie, 
wnuk brzosteckiego Żyda, członek rady doradczej Ośrodka 
Shoah w Manchesterze, sprawy powoli zaczęły przybierać 
trochę inny obrót. On też chciał odtworzyć dawny żydowski 
cmentarz, ale nie stawiał warunków, rozmawiał, uzgadniał 
i wbrew stereotypom chciał to wszystko sfinansować. Jego 
działania zaczęły przynosić efekty - wydzielono odpowiednią 
działkę geodezyjną, a po apelu ks. proboszcza odnajdywa-
ły się macewy, również te, które ktoś otrzymał po wojnie 
i przysypał ziemią, bo z jednej strony nie chciał „podpaść” 
ówczesnym władzom, a z drugiej strony wiedział, że niegod-
ne jest takie wykorzystywanie nagrobków. Profesor  Webber 
skontaktował się także z naszym brzosteckim przedsiębiorcą 
i zamówił u niego wykonanie ogrodzenia.

Przygotowania i prace trwały kilka lat i kiedy wszystko 
było już gotowe, 14 czerwca 2009 roku nastąpiła uroczysta 
rekonsekracja  żydowskiego cmentarza, której opis znajdzie-
cie Państwo w lip-
cowym numerze 
„Wiadomości Brzo-
steckich” z 2009 
roku. Z kolei w lip-
cowym numerze, 
ale z 2012 roku, 
jest relacja z in-
nych uroczystości 
upamiętniających 
70. rocznicę za-
głady brzosteckich 
Żydów. Wtedy też 
I r ving i  Sabina 
Wallach – dzieci 
R ivk i  ( Reg i ny) 
Reiss, stojąc nad 
mogiłą Pani Marii 
Jałowiec – miesz-
kanki Opacionki, 
dziękowali jej ze 
łzami w oczach za 
ocalenie ich mat-
ki przed śmiercią 
podczas II wojny 
światowej. Następ-
ny punkt uroczy-
stości w czerwcu 
2012 roku miał 
miejsce przy mo-
gile w kołaczyckim 

lesie, gdzie pochowano 260 brzosteckich i kołaczyckich 
Żydów zapędzonych tam i zamordowanych przez hitlerow-
ców. Po 70 latach od tych wydarzeń Naczelny Rabin Polski 
Michael Schudrich powiedział, że pogarda wobec człowieka, 
pogarda wobec narodowości, koloru skóry, pochodzenia czy 
przekonań jest pierwszym krokiem do nowego, współczes-
nego Holocaustu.

Wszystkie te wydarzenia z ostatniego dziesięciolecia 
w Brzostku silnie wpłynęły na ich uczestników i pozostawiły 
w nich niezatarty ślad. Takim śladem jest też dokumentalny 
film „Brzostek prawdziwa historia przyjaźni i pojednania”, 
zrealizowany przez Simona Targeta. Jego premiera miała 
miejsce w Warszawie 6 listopada 2014 roku. Są tam pokazane 
zarówno obawy potomków brzosteckich Żydów, zapewne 
wynikające z traumatycznych doświadczeń Holocaustu ich 
ocalonych rodziców i dziadków, jak i szczere, pozytywne 
zaskoczenie tym, co ich tu w Brzostku w ostatnich latach 
spotkało. Jeszcze nie udostępniono filmu szerszej publicz-
ności, prezentowany jest na razie na niszowych festiwalach 
i konkursach całego świata,  ale przedstawia Brzostek i jego 
mieszkańców w bardzo pozytywnym świetle. Na interneto-
wej stronie: http://www.handheldfeatures.com możemy znaleźć 
tylko anglojęzyczny trailer tego filmu, lecz niebawem odbę-
dzie się jego pokaz w pełnej wersji w Brzostku. 

Tak, wiem, na wzmiankę o Żydach pojawia się u nas 
jeszcze dzisiaj pewien rodzaj napięcia, a w głowach kotłują 
się myśli „… przyjadą i zabiorą…”. Ojcowie i dziadkowie 
przekazali niektórym z nas złe, przedwojenne doświadcze-
nia, ale przedstawiciele tego narodu zarówno dawniej, jak 
i teraz starają się pieniądze liczyć bardziej skrupulatnie niż 
my, Polacy. Jednak wszystko to, co skupia się wokół działań 
Profesora Jonathana Webbera wypływa z czystych, dobrych 
i bezinteresownych intencji, jak choćby fundowane corocznie 
kilkutysięczne stypendium dla najzdolniejszych uczniów 
brzosteckiego gimnazjum.

Myślę, że kiedy będą ustalone i ogłoszone szczegóły do-
tyczące daty i miejsca wyświetlania tego dokumentu, warto 
będzie go obejrzeć, bo powinniśmy poznawać poglądy i spoj-
rzenie innych, a przy okazji usłyszymy o sobie wiele dobrego.

P.S.

Powstał filmowy dokument o Brzostku
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Stulecie bitwy o Brzostek
 Na przełomie lipca i sierpnia 1914 r. wybuchła Wielka 
Wojna. Był to pierwszy globalny konflikt zbrojny wywo-
łany przez Cesarstwa Niemiec i Austro–Węgier przeciw-
ko Francji, Wielkiej Brytanii i Rosji. Wojna trwała ponad 
4 lata na kilku frontach i pochłonęła około 10 milionów 
żołnierzy na skutek zastosowania nowoczesnego uzbroje-
nia. Jedną z najważniejszych operacji na wschodzie było 
tzw. przełamanie frontu pod Gorlicami. Kolejny etap 
tych działań stanowiła bitwa o Brzostek rozegrana 7 maja 
1915 r. Mija zatem 100 lat od tamtych dramatycznych 
wydarzeń, czego śladem są liczne cmentarze wojskowe.

2 maja 1915 r. wojska austrowęgierskie i niemieckie w wy-
niku potężnego natarcia przełamały rosyjską obronę pod 
Gorlicami. Zwycięskie armie, mimo dużych strat ponoszo-
nych w podgórskim terenie, szybko posuwały się na zachód, 
zdobywając kolejne rubieże rosyjskich umocnień. Jednostki 
IX Korpusu 4 Armii austrowęgierskiej 6 maja doszły do 
linii Wisłoki na wysokości Brzostku. Tutaj Rosjanie podjęli 
próbę ostatecznej obrony w oparciu o zachodnie pasmo 
wzgórz: Działów januszkowickich i Bukowej oraz Brzost-
ku, Zawadki i Gorzejowej. Nacierające wojska austriackie 
miały do pokonania rzekę i niezalesioną dolinę Wisłoki, 
a potem wymienione wyżej wzniesienia. Wszędzie atakujący 
napotkali na wyjątkowo zacięty opór. Należy pamiętać, że 
wówczas nie znano czołgów ani innych pojazdów opan-
cerzonych. Teren zdobywała piechota atakująca gniazda 
karabinów maszynowych i artylerii, a końcowym akordem 
była bezpośrednia walka na bagnety. Bitwy były więc bardzo 
krwawe. O tym pisał w swej relacji ówczesny ks. proboszcz 
Stefan Szymkiewicz:  w dniu 7 maja walka trwała 1 dzień 
i wtenczas najwięcej ucierpiał kościół i budynki od wojska 
austriackiego. Rosjanie obwarowali się około kościoła 
i spoza muru kościelnego bronili się, stamtąd wyparci 
obwarowali się na cmentarzu, gdzie grzebiemy zmarłych, 
tam zrobili okopy, tam padały granaty i porobiły wyrwy, 
wszystkie pomniki nadniszczone lub zniszczone. Stamtąd 
walka przeniosła się na plebanię – z tej, tj. wschodniej 
strony stali Rosjanie, a z drugiej Austriacy. Walka trwała 
od godziny 3 z rana do 9 wieczór bez przerwy; do godziny 
3 po południu grały armaty i obsypywano nas granatami 
i szrapnelami. Zaś od godziny 3 do 9 tylko karabiny ma-
szynowe i ręczne .... Padło około plebani, cmentarza i koś-
cioła 270 żołnierzy, więcej austriackich aniżeli rosyjskich, 
a w okolicy promienia 1 kilometra padło tysiąc, drugie tyle 
wzięto do niewoli. 
W sumie na terenie gmin Jodłowa i Brzostek poległo ponad 
2000 żołnierzy, najwięcej w walkach o miasto Brzostek 
i okoliczne wioski. Polegli zostali pochowani na kilkunastu 
cmentarzach wybudowanych w latach 1916-18 zaprojektowa-
nych w większości przez Gustawa Rossmana oraz Michała 
Matscheko von Glassnera.
Oto 12 nekropolii z I wojny światowej położonych w gminie 
Brzostek, a należące do V. Okręgu Cmentarnego Pilzno:
Cmentarz wojskowy Januszkowice nr 217; duży obiekt na 
planie prostokąta, otoczony betonowymi słupkami. W ścia-
nie tylnej półkolisty występ z pełnego muru, otaczający kuty 
krzyż na betonowym cokole. Pośrodku 7-metrowy betono-
wy krzyż z tablicą inskrypcyjną. Na powierzchni 979 m2, 
pochowanych 114 Austriaków oraz 113 Rosjan.
Cmentarz wojskowy Bukowa nr 218; największy pod 
względem powierzchni obiekt okręgu (pow. 7200 m2 ) za-
łożony w układzie rozproszonym. Tarasowe pola grobowe 
połączone są krętymi ścieżkami. Duży centralny obelisk 
z kamienia z krzyżem łacińskim na szczycie. Żołnierzy 
austriackich i rosyjskich pochowano w 158 mogiłach po-
jedynczych.
Cmentarz wojskowy Klecie nr 220; (dziś Brzostek ul. 
Węgierska), duży obiekt usytuowany na małym wzniesieniu 
wokół kaplicy pod wezwaniem św. Leonarda. Otoczony jest 
pełnym, zabytkowym murem kamiennym, posiada kutą 

bramę wejściową. Na mogiłach są niskie, betonowe nagrobki 
z krzyżami żeliwnymi czterech typów. Na powierzchni 825 
m2 pochowanych jest ponad 250 żołnierzy austrowęgierskich 
i rosyjskich w 2 mogiłach zbiorowych i 188 pojedynczych. 
W centralnym miejscu są groby oficerów.
Cmentarz wojskowy nr 221 Klecie; mogiła zbiorowa o po-
wierzchni 50 m2, otoczona parami stalowych rur na niskich 
betonowych słupkach. Z tyłu betonowy krzyż łaciński ze 
stalową glorią. Na podstawie krzyża tablica inskrypcyjna 
z napisem:„31 żołnierzy austro-węgierskich, polegli pod 
Brzostkiem w maju 1915 r.” 
Cmentarz wojskowy Brzostek nr 222; (ul. Równie) duża 
mogiła otoczona rurami stalowymi na niskich betonowych 
słupkach. Na ścianie czołowej znajduje się krzyż łaciński 
ze stylizowaną koroną cierniową i tablica inskrypcyjna: „46 
żołnierzy austro-węgierskich, którzy polegli pod Brzostkiem 
w maju 1915 roku”.  Powierzchnia obiektu wynosi 72 m2.
Cmentarz wojskowy Brzostek nr 223; duży obiekt z poje-
dynczymi i zbiorowymi mogiłami. Cmentarz zbudowany na 
planie trapezu, o powierzchni 235 m2, otoczony  metalowymi 
kratami na niskich kamiennych słupach. W głębi cmentarza 
jest wysoki, kamienny pomnik centralny z kutym krzyżem 
na szczycie i piękną płaskorzeźbą głowy Chrystusa w ko-
ronie cierniowej. Napis na płycie pomnika informuje, że tu 
spoczywa: „Kapitan OLBRICH z 18 pułku i porucznik LEIN 
oraz pochowanych jest 65 żołnierzy austro-węgierskich i 97 
rosyjskich. Polegli oni w ciężkich walkach koło Brzostku 
w maju 1915 roku”. 
Cmentarz wojskowy Brzostek nr 224; duża mogiła zbio-
rowa, otoczona rurami stalowymi na niskich betonowych 
słupkach o powierzchni 52 m2. Z przodu na betonowym 
cokole znajduje się duży krzyż. Napis informuje o spoczy-
wających 97 żołnierzach austrowęgierskich z 18, 21, 36 
i 69 pułku piechoty, którzy polegli w walkach o Brzostek 
w maju 1915 r. 
Cmentarz wojskowy Brzostek nr 225; mogiła zbiorowa 
o powierzchni 26 m2, otoczona rurami stalowymi na niskich, 
betonowych słupkach. Z przodu duży krzyż na betonowym 
cokole z napisem o liczbie pochowanych 42 żołnierzy austro-
-węgierskich. 
Cmentarz wojskowy Zawadka Brzostecka nr 226; po-
wstały w 1916 r. jako wizytówkowa nekropolia V. Okręgu 
Cmentarnego. W najwyższej części monumentalny krzyż 
z piaskowca. Na pow. 1015 m2 spoczywa 137 żołnierzy 
austro-węgierskich i rosyjskich. Przed wejściem kamienna 
kapliczka wskazująca początek malowniczej alejki cmen-
tarnej. To jeden z najpiękniejszych cmentarzy w okolicy.
Cmentarz wojskowy Gorzejowa nr 227; obiekt o niere-
gularnym kształcie. Wysoki centralny krzyż drewniany 
na betonowym postumencie z inskrypcją, otoczony kutym 
ogrodzeniem. Na powierzchni 1127 m2 znajduje się 159 
mogił pojedynczych i aż 10 zbiorowych bez podania liczby 
pogrzebanych tam żołnierzy.
Cmentarz wojskowy nr 228 Przeczyca; obiekt o po-
wierzchni 171 m2 mieści jeden grób masowy i 39 pojedyn-
czych. Cmentarz na planie prostokąta. Ozdobna brama 
wejściowa, w tylnej części półkolista ściana z tablicą in-
skrypcyjną i krzyżem.
Cmentarz wojskowy Skurowa nr 229 (Granice); obiekt 
o powierzchni 181 m2 ogrodzony metalowymi rurami na 
kamiennych słupkach. W tylnej ścianie duży, betonowy 
krzyż łaciński ze stylizowaną koroną cierniową. Na jego 
cokole tablica inskrypcyjna. Na mogiłach betonowe stele 
z żeliwnymi krzyżami maltańskimi i lotaryńskimi na licach.

 W kolejnych numerach „Wiadomości Brzosteckich” bę-
dziemy szerzej prezentować poszczególne cmentarze wraz 
z zachowaną, archiwalną dokumentacją. 

Opracowano na podstawie literatury: R. Frodyma, Ga-
licyjskie cmentarze wojskowe, tom 2. Okolice Tarnowa. 
Pruszków 1997; Ks. B. Stanaszek, Brzostek i okolice, wyd. 
3 Brzostek 1997.
 Wiesław Tyburowski
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 „Przeszłość jest to dziś tylko cokolwiek dalej…”
           Adam Ważyk: „Tamto”

 Kwietniowe dni budzą się wcześnie rześkim porankiem. 
Ostry wiatr smaga po twarzach, nagina konary drzew, kołysze 
nikłymi trawkami i nie pozwala ptakom na swobodne wyprawy. 
W powietrzu unosi się zapach wiosennej ziemi i rozwijających 
się pąków drzew. Cały masyw lasów w Kamienicy Górnej 
z dnia na dzień przybiera coraz to jaśniejsze i intensywniejsze 
kolory wiosenne. Sosny wypuszczają małe pąki, a wokół nich 
uwijają się roje owadów. Brzęczą, nucą swoją melodię, zasiada-
jąc na czubkach nowych odrostów sosen, zanurzają się w nich 
i po chwili odfruwają dalej. Tarnina pęka w swoich pąkach i za 
chwilę buchnie bielą, leszczyna ustroiła się w okazałe kiście 
kwiatów, które zwisają coraz niżej. Na drzewach cześni i cze-
reśni tych dziko rosnących na poboczach lasu też lada dzień 
otworzą się pąki i sypną białoróżowymi kwiatami.  W dali 
wysmukła wierzba chwali się 
swoimi srebrno-żółtymi bazia-
mi, które zamieniają się w zielo-
ne listki. Niska krzewina okryta 
jest żółtym kwieciem, spośród 
którego wyrastają jasnozielone 
listki. Z zielonych traw i roz-
łożystych listków wychylają 
swoje główki zawilce, sasan-
ki, przylaszczki, pierwiosnki. 
Dzwoneczki przebiśniegów 
stoją już przyschnięte, a wokół 
nich wyrastają żółte gwiaz-
deczki, pachnące fiołki i wiele 
jeszcze innych drobnych wio-
sennych kwiatów. W niższych 
bagnistych miejscach żółcą się 
dorodne kaczeńce i dostojne 
pędy paproci leśnych. Pachnie tu swojsko, a cała przestrzeń 
układa się w przepiękny kobierzec. Przy dróżkach leśnych stoją 
kapliczki –stare to już budowle – i krzyże, które przypomina-
ją, że pokolenia żyjące na tej ziemi trwały w wierze i umiały 
dziękować Bogu za otrzymane łaski.
 Kamienica Górna może szczycić się pięknym krajobrazem 
w każdej porze roku. Wioska rozciąga się w kotlinie rzeczki 
Kamienica. Od wschodu widnieje pasmo Góry Klonowej, od 
zachodu Kamera, zaś od południa ciągną się Wzgórza Gogo-
łowskie. Pełno tutaj wzniesień, spadków terenu, wąwozów, 
cieków wodnych i różnorakiej zieleni. Jednak te piękne ziemie 
są ciężkie i mało urodzajne. Mieszkańcy wykazują się tutaj od 
lat wielką pracowitością i dbałością o wioskę. Młodzi ludzie 
– szczególnie ci, którzy są na emigracji na zachodzie Europy, 
w Ameryce, Kanadzie, Australii – właśnie na tej ziemi budują 
ładne, nowoczesne domy mieszkalne. Można łatwo zauważyć, 
że obok drewnianych, małych domków wyrastają nowoczesne 
budynki, a wokół nich wymyślne ogrody.
 Historia Kamienicy Górnej jest ciekawa i jak większość 
miejscowości naszej gminy związana z opactwem tynieckim, 
a w XVI w. stanowiła własność 
Piotra i Stanisława Gorajskich. 
We wsi było 13 kmieci, zagrod-
nik, komornik, rzemieślnik, 
funkcjonował też młyn wodny. 
Później właściciele wsi zmieniali 
się, a wśród nich byli: Andrzej 
Morsztyn, Klara Pinińska… 
W czasie rabacji galicyjskiej 
chłopi zamordowali pisarza go-
rzelnianego Wiktora Górskiego 
i jego piętnastoletniego brata Seweryna oraz leśniczego Józefa 
Michalskiego wraz z czternastoletnim synem Adolfem.
 Wielkie burze przeżyła wieś podczas II wojny światowej, 
gdyż ludność tej miejscowości należała do AK placówki 
w Łączkach Kucharskich i dowodzona była przez Władysława 
Kasprzyka ps. „Skała”. Tutejsi partyzanci brali udział w dru-

gim zgrupowaniu V Pułku Strzelców Konnych AK. Jesienią 
1944 r. na tych wzgórzach rozciągała się linia frontu, dlatego 
też wioska została prawie doszczętnie zniszczona i spalona, 
a ziemie zostały zaminowane przez wycofującego się okupanta. 
Wielu ludzi też zginęło rozszarpanych przez wybuchające miny. 
Strach, ból, cierpienie i łzy towarzyszyły mieszkańcom Ka-
mienicy Górnej nie tylko podczas II wojny światowej. Później 
rozpoczęły się represje, ściganie partyzantów, przesłuchania 
i osadzanie w więzieniach. W latach 1947-49 przez Kamienicę 
Górną przeszły rewizje, a partyzanci AK ukrywający się w do-
mku u Elżbiety Motyki zostali schwytani, osądzeni i uwięzieni. 
We wsi większość ludności pomagała partyzantom, a potem 
rodzinom osądzonym, ale też byli i tacy, którzy współpraco-
wali z ówczesną władzą i donosili do Urzędu Bezpieczeństwa 
i na Milicję Obywatelską. Dziś wieś zmieniła swój wygląd, 
skonsolidowała się i staje się coraz bardziej nowoczesna. W cen-
trum wsi wybudowali mieszkańcy dużą, nowoczesną szkołę 

z boiskiem sportowym. Stoi też 
monumentalny obiekt sakralny 
-  kościół pw. Matki Boskiej Czę-
stochowskiej wybudowany -  w la-
tach 1981–1989, dom parafialny, 
cmentarz oraz duży parking.
 Mieszkańcy Kamienicy Górnej 
utrzymują się głównie z uprawy 
roli, chociaż ziemie tutaj są mało 
urodzajne i ilaste, i z pracy w le-
sie. Dojeżdżają też do zakładów 
pracy w Dębicy, Jaśle czy Brzost-
ku. Obecnie duża liczba młodych 
ludzi w poszukiwaniu chleba 
wyemigrowała za granicę.

 Rozmawiam z Kazimierzem 
Chajcem – starszym już miesz-

kańcem tej ziemi– o jego rodzinie, przyjaciołach, o wsi i o na-
szym kraju. Opowiadałam już o pochodzącym z tej  rodziny 
rzeźbiarzu Władysławie, szewcu, stolarzu… Gdyż przed laty 
ojciec musiał być wszechstronnie uzdolnionym człowiekiem. 
Musiał umieć nie tylko prowadzić gospodarstwo, ale także robić 
wszystko – proste sprzęty domowe, buty, odzież – z powodu 
ogromnej biedy, która panowała na tych ziemiach.
 Matka Kazimierza Chajca, Apolonia z domu Raś, pocho-
dziła z rodziny wielodzietnej. Ojciec, Józef, też wywodził się 
z biednego rodu, a do tego jeszcze od urodzenia kulał. Chromy 
mężczyzna bez zawodu wyuczonego był wielkim problemem 
dla rodziny. Jednak Józef Chajec okazał się człowiekiem silnym 
i zdolnym, pomimo swojego kalectwa potrafił odbudować dom 
drewniany, który spłonął wraz z rodzeństwem. Pozostały przy 
życiu tylko trzy osoby. Siostra Józefa została zabrana na roboty 
do Niemiec. Ojciec Józef wraz ze swoimi dziećmi wybudował 
nowy dom, w którym z czasem zamieszkał jego syn Kazimierz 
wraz z żoną Wandą. Do rodziny wtargnęło trochę niepokoju, 
gdyż syn Kazimierz chorował i do ósmego roku życia nie mówił. 
Ojciec woził syna do lekarza w Brzezinach, do dr. Majewskie-

go w Brzostku i rozpoznanie 
medyczne było jedno – trzeba 
udać się do szpitala w Krakowie 
i zoperować syna. Niestety, ro-
dzina nie posiadała funduszy na 
wyjazd do Krakowa, a tym bar-
dziej na zabieg operacyjny. I tak 
w cieniu rówieśników, którzy 
poszli do szkoły, rósł Kazimierz 
Chajec. Matka, pobożna kobieta, 
gorliwie modliła się o miłosier-

dzie Boskie dla syna i obdarowanie go mową. Był rok 1950. 
Matka udała się na pielgrzymkę do Kobylanki za Jasłem, aby 
tam przed obrazem Ukrzyżowanego Jezusa błagać o łaskę 
mowy dla syna. Tam też prosiła ojców saletynów o Mszę świętą 
w tej intencji. Ufnie wierzyła, że Bóg ją wysłucha. Święty Jan 
Paweł II w Encyklice Centesimus napisał: „Wiara nie tylko 

Z Brzostku w świat – rodzina Chajców

Józef  ojciec       Kazimierz Chajec      Żona Wanda

Apolonia Chajec matka
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pomaga znaleźć roz-
wiązanie, ale również 
uzdalnia człowieka 
do przeżywania cier-
pienia tak, aby się 
nie zgubił i nie za-
pomniał o swej god-
ności i powołaniu.” 
Wierzyła matka Ka-
zimierza, Apolonia, 
iż syn jej otrzyma 
łaskę mowy. Tak się 
też stało. Po powro-
cie z pielgrzymki syn 
odezwał się „Jo-jo, 
ma-ma”. Jaka wielka 
była radość w rodzi-
nie, jaka ufność za-
gościła w sercu matki, 
jaka nadzieja zrodziła 
się w całej rodzinie – 
o tym nawet trudno 
mówić. Fakt faktem, 
iż od tego dnia syn 
zaczął mówić…

 W Kobylance obraz Jezusa Ukrzyżowanego został ofiaro-
wany przez hrabiego Jana Wielkopolskiego starostę bieckiego, 
posła sejmu, kasztelana Wojnickiego i Piaskowej Skały. W dru-
giej połowie XVII w. hrabia Wielkopolski podczas audiencji 
u Papieża Innocentego otrzymał ten obraz w prezencie. Po 
powrocie do domu umieścił go w pałacowej kaplicy na swoich 
posiadłościach. W święto Zesłania Ducha Świętego w 1682 r. 
przeniósł obraz do kościoła parafialnego. Od tej pory rozpoczął 
się kult Pana Jezusa. Ludzie modlący się przed tym obrazem 
doznawali licznych łask i pielgrzymki coraz częściej udawały 
się do tego kościoła. Ówczesna Kuria Biskupia Krakowska 
z bp. Konstantym Felicjanem Szaniawskim powołała komisję 
do badania zasadności uznania obrazu słynącego łaskami. 
W 1728 r. biskup ogłosił, iż obraz Pana Jezusa w Kobylance 
jest słynący łaskami, a kościół podniósł do rangi sanktuarium. 
Do owego sanktuarium pielgrzymowała też matka Kazimierza 
Chajca i wyprosiła łaskę daru mowy dla syna.
 Dziesięcioletni Kazimierz został oddany na służbę do rodzi-
ny Kasprzyków w Bukowej. Głównie tam pasł bydło i pomagał 
w gospodarstwie. Po powrocie do domu w Kamienicy Górnej 
razem z ojcem robił miotły z witek brzozowych, które potem 
ojciec przynosił do Brzostku i sprzedawał na jarmarku. W domu 
było bardzo biednie, bo nawet przez siedem lat nie mieli krowy 
– jedynej wiejskiej żywicielki. Nic też dziwnego, że śmierć 
zbierała żniwo. Zmarło troje rodzeństwa Kazimierza, a przy 
życiu zostało ich jeszcze czworo. W mozolnej pracy, dzięki 

uporowi, wytrwa-
łości i pracowitości 
przetrwała rodzina 
Chajców.
 Kazimierz ożenił 
się w 1969 r. z Wan-
dą z domu Chajec 
i żona wniosła w po-
sagu jedną morgę 
ziemi. Razem pra-
cowali i ciułali, skła-
dali grosz do grosza, 
a Kazimierz imał się 
każdej pracy, nawet 
dojeżdżał do cegielni 
w Tarnowie. Tam też 
nabył się astmy, ale 
zarobione pieniądze 
przywoził na utrzy-
manie rodziny. Z tego 
związku wyrosło tro-
je dzieci.
 Córka Anna po 
ukończeniu zawodo-
wej szkoły w Kle-

ciach podjęła pracę w Dębicy w Stomilu, tam też poznała 
przyszłego męża Stanisława z Pogórskiej Woli pracującego 
w gazowni. Jednak to małżeństwo nie było szczęśliwe.
 Syn Piotr ukończył zawodową szkołę przy WUCH w Dębicy 
i tam też pracował. Ożenił się z Agnieszką i razem wychowują 
dwoje dzieci. Dziś mieszkają na ojcowiźnie, gdyż otrzymali 
trzyhektarowe gospodarstwo.
  Syn Jan po ukończeniu zawodowej szkoły budowlanej 
w Jaśle został powołany do wojska w Kielcach. Po odbyciu 
służby wojskowej ożenił się w Kleciach z Joanną Kuśmidek. 
Tam też wybudowali dom i razem wychowują dwóch synów. 
Jan pracuje w zakładach komunalnych w Jaśle. Już dwukrotnie 
wyjeżdżał „na saksy” do Niemiec, a zarobione pieniądze uloko-
wał w wykończenie domu. I tak toczą się losy rodziny Chajców 
z dnia na dzień, z roku na rok. Rozrzewniony ojciec opowiada 
bez końca o rodzinie, o dzieciach, o swoim dzieciństwie i od 
czasu do czasu mówi – to ja miałem być niemową, a stałem się 
gadułą, a wszystko to za przyczyną Jezusa Ukrzyżowanego. 
Zawsze przy sobie nosi obrazek Pana Jezusa Ukrzyżowanego 
z Kobylanki i wierzy, że dzięki Niemu ma siłę do przeżywania 
każdego dnia. Na odpust Zesłania Ducha Świętego jeździ i tam 
zatapia się w modlitwie dziękczynnej.
 Przeszłość jest w każdym z nas i ciągle powinna nam przy-
pominać o tamtych ludziach i wydarzeniach, bo przeszłość to 
jest przecież dziś tylko trochę dalej.

Zuzanna Rogala

PSZCZOŁY
Z czym kojarzy się nam pszczoła? Na pew-
no z pszczółką Mają i trutniem Guciem, 
z kwiatami, miodem, ciepłem, pracowitoś-
cią, a niektórym z użądleniami. Dla wielu 
ludzi hodowla pszczół to pasja. W naszej 

gminie pszczelarstwem zajmuje się kilkadziesiąt osób.
Swoją doskonałą znajomością tych owadów dzieli się z Czy-
telnikami „Wiadomości Brzosteckich”:

Andrzej Kobak, 
Prezes Koła Pszczelarzy w Brzostku, 
który pszczołami zajmuje się już 42 lata

Jakie gatunki pszczół żyją w Polsce?
Obecnie w Polsce występują i selekcjonowane trzy rasy pszczół: 
środkowoeuropejska, kraińska i kaukaska. Rasa środkowo-
europejska pierwotnie zasiedlała całą nizinną część Europy 
od Pirenejów na zachodzie po Ural na wschodzie. Od południa 
od innych ras oddzielały ją góry Alpy, Sudety i Karpaty, a od 

północy granicą była bariera klimatyczna – południowa Skan-
dynawia. Bardzo popularne są na innych kontynentach dwie 
inne rasy europejskie: pochodząca z południowo-wschodniej 
Europy rasa kraińska i powstała na północnym Kaukazie rasa 
kaukaska. Pod względem popularności i liczebności na całym 
świecie prym wiedzie rasa włoska. Do ras mniej popularnych, 
ale spotykanych także poza swoim naturalnym terenem wy-
stępowania należą: pszczoła iberyjska, anatolska, wschodnio-
afrykańska i południowoafrykańska.

Jak przebiega cykl życiowy pszczoły miodnej?  
Rodzina pszczela składa się z jednej matki, kilkudziesięciu 
tysięcy samic robotnic i kilkuset, rzadziej kilku tysięcy samców 
– trutni. W pełni sezonu w czerwcu i na początku lipca liczba 
robotnic osiąga maksymalnie w silnej rodzinie 40 – 50 tysię-
cy, a wyjątkowo nawet 80 tysięcy. Po zakończeniu głównego 
pożytku, co w naszych warunkach klimatycznych ma miejsce 
w końcu lipca, liczba ta spada do 10 – 15 tysięcy i tyle jest 
w rodzinie przygotowującej się do zimowli. Po zimie pozosta-
je średnio 10 tysięcy robotnic. Trutnie pojawiają się w końcu 

Czesław brat Zofia siostra z koleżanką 

Dokończenie na str. 10

fot: Paweł Batycki
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kwietnia, najwięcej jest ich około połowy czerwca. W silnej 
rodzinie jest ich 1 – 2 tysiące. Z chwilą ustania pożytku trutnie 
są z rodzin wypędzane. Poza dorosłymi osobnikami w rodzi-
nach od marca do października znajduje się także czerw, na 
który składają się pozostające w komórkach plastra wszystkie 
stadia rozwojowe pszczół. Cały rozwój od chwili złożenia jaja 
przez matkę do chwili wygryzienia się imago trwa u robotnic 
21 dni, u trutni 24 dni i u matek 16 dni.

Jak wygląda organizacja społeczna pszczół? 
Poza funkcją rozrodczą matka pełni również ważną rolę inte-
grującą. Pszczoły wyczuwają obecność matki w rodzinie i de-
cyduje to o ich różnych zachowaniach,  np. budowie plastrów, 
intensywniejszej pracy, a nawet dłuższym życiu. Matka jest 
rozpoznawana przez pszczoły dzięki substancji produkowanej 
przez jej gruczoły żuwaczkowe, zwanej substancją mateczną. 
Robotnice wykonują wszystkie prace związane z wychowem 
czerwiu i gromadzeniem zapasów. W ulu występuje podział 
pracy, związany jest on w pierwszym rzędzie z wiekiem robot-
nic. I tak mamy do czynienia z karmicielkami, woszczarkami, 
najmłodsze po wygryzieniu zajmują się czyszczeniem komórek. 
Okres pracy w ulu trwa trzy tygodnie. Po tym czasie pszczoła 
rozpoczyna pracę jako zbieraczka nektaru, spadzi, wody, pyłku 
czy substancji balsamicznych i zadanie to wypełnia do końca 
życia. Przeciętnie okres ten trwa dwa tygodnie. Z jednego 
lotu pszczoła przynosi 15 – 
40 mg nektaru lub 10 – 30 
pyłku, wody nawet 50 mg. 
Ilość przynoszonego zapasu 
zależy od odległości. Jeśli 
pożytek jest blisko,  może 
wykonać nawet 20 lotów, 
jeśli daleko – zaledwie kilka. 
Dlatego w interesie pszczela-
rza korzystne jest podwoże-
nie pszczół bliżej pożytku.

Czy pszczoły mają swoje 
charakterystyczne zwycza-
je? Czy na ich zachowanie 
wpływa pogoda? Czy mają 
swoje „humory”? Czego 
pszczoły nie lubią?
Najważniejszym elementem 
orientacji pszczół jest zdol-
ność ustalania kierunku, 
w jakim znajduje się wybrany cel w stosunku do położenia 
słońca. Innymi elementami ułatwiającymi pszczole orientację 
w terenie jest zapamiętywanie przez nią charakterystycznych 
kształtów, a  więc wszelkie znaki orientacyjne w postaci szaty 
roślinnej, zabudowań oraz ich barwa lub zapach. O znaczeniu 
barwy i zapachu w orientacji w orientacji świadczy fakt, że 
kwiaty owadopylne są zawsze barwne i pachnące. Najlepiej 
odróżnianymi barwami przez pszczoły są: biała, żółta, zielo-
na, niebieska. Większość pszczół opuszczających ul posiada 
informację, w jakim kierunku i w jakiej odległości znajduje 
się pożytek o określonym zapachu. Informacje te otrzymuje od 
pszczół, które przyniosły do ula nektar lub pyłek. Przekazywa-
nie informacji odbywa się poprzez taniec i jego różne rodzaje. 
Wiadomo, że w dni chłodne, deszczowe, ale czasem też parne 
pszczoły mogą częściej być agresywne. Pewne zapachy też 
mogą drażnić pszczoły, np. zapach ludzkiego potu. Przy czym 
obserwuje się, że atakują one wybiórczo – są po prostu ludzie 
częściej lub mniej żądleni. 

Czy użądlenia pszczół mogą być niebezpieczne?
Chcąc uniknąć żądeł, trzeba przestrzegać pewnych zasad. Po 
pierwsze nie wolno zbliżać się zbytnio do uli, by pszczoły nie 
czuły się zagrożone. Warto wiedzieć, że pszczoły świetnie 
odróżniają „swojego” pszczelarza od obcych. Po drugie należy 
pamiętać, że pszczoły nigdy nie atakują obiektów nieruchomych 
i bardzo spokojnych ludzi. Lubią jasne, ciepłe barwy, natomiast 
kolory jaskrawe i bardzo ciemne wywołują u nich niepokój. 

Podobnie z zapachami. Delikatne i łagodne działają na nie uspo-
kajająco, a ostre np. zapach czosnku czy potu wzbudzają w nich 
niepokój i agresję. Drażnią je także gwałtowne czy chaotyczne 
ruchy. Większość zdrowych ludzi znosi bez większych sensacji 
nawet kilkanaście użądleń, ale bywa też inaczej. Bywają oso-
by tak wrażliwe czy raczej uczulone na apitoksynę, że nawet 
jedno użądlenie może wywołać u nich bardzo silną reakcję 
uczuleniową. W poważniejszych sytuacjach należy zgłosić 
się do lekarza, który zastosuje leki nasercowe i odczulające. 
W przypadku wstrząsu trzeba wezwać pogotowie. 

Jakie rośliny dziko rosnące i hodowane przez człowieka naj-
bardziej sprzyjają pszczołom?
Wiedza o  pożytkach pszczelich, miododajności roślin i ich 
zapylaniu zrodziła się z potrzeby doskonalenia produkcji 
pasiecznej i roślinnej. Ma ona świadome oddziaływanie czło-
wieka na powiększenie zbiorów miodu oraz plonów i owoców, 
nasion owadopylnych roślin uprawnych. Dziko rosnące drze-
wa i krzewy miododajne to: wierzby, klony, lipy, jarzębina, 
kruszyna, głogi, śliwa tarnina, malina. Krzewinki z rodziny 
wrzosowatych: wrzos zwyczajny, borówka czarna, brusznica, 
żurawina błotna, mącznica lekarska. Inne rośliny dziko rosnące: 
nawłoć, macierzanka piaskowa, lebiodka pospolita, wierzbówka 
kiprzyca, trędownik bulwiasty. Z chwastów pól uprawnych 
i ogrodów trzeba wymienić: chaber bławatek, ostrzeń polny, 
mlecz pospolity, wyki. Na uwagę zasługują też uprawne rośliny 
miododajne w sadach, ogrody warzywne, ogrody kwiatowe, 

rośliny zielarskie. Większość 
miodu towarowego produku-
ją pszczoły z nektaru roślin 
uprawnych: gryki, rzepaku 
ozimego i jarego, rzepiku, 
gorczycy białej, słonecznika, 
koniczyny czerwonej i bia-
łej, komonicy zwyczajnej, 
nostrzyka białego, wyki, 
bobiku. Rośliny uprawiane 
dla pszczół to trędownik 
bulwiasty, nostrzyk biały, 
facelia błękitna, przegorzan 
kulisty, ogórecznik lekarski.

Jakie czynniki najbardziej 
zagrażają pszczołom? Czy 
w naszym środowisku za-
uważa się już zmniejszenie 
populacji pszczół? Jak temu 
zapobiegać?

W ciągu ostatnich lat, począwszy od roku 2004, obserwowane 
jest zjawisko masowego ginięcia rodzin pszczelich. Obecnie 
w wielu stanach Ameryki Północnej straty sięgają 60 – 70% 
stanu rodzin pszczelich, a w krajach europejskich, w niektó-
rych regionach, średnio od 30 do 50%. Straty spowodowane 
są zamieraniem pszczół nieznanego tła. Od wystąpienia tego 
zjawiska do chwili obecnej w wielu ośrodkach naukowych 
na świecie trwają badania nad określeniem jego przyczyny. 
Wyniki dotychczasowych badań sugerują, że jednym z głów-
nych powodów obecnego stanu rzeczy jest intensywny rozwój 
różnych organizmów patogennych dla pszczół, występujących 
powszechnie, niezależnie od strefy geograficznej. Jak stwier-
dzono dotychczas, objawy nagłego zamierania rodzin pszcze-
lich występują i są charakterystyczne dla intensywnej inwazji 
roztoczy Varroa destructor, niektórych infekcji wirusowych – 
wirus ostrego paraliżu pszczół, wirusa kaszmirskiego, wirusa 
zdeformowanych skrzydeł i odkrytego niedawno izraelskiego 
wirusa ostrego paraliżu pszczół oraz inwazji Nazema ceranae 
odkrytego w Polsce w 2007 r. Nie ma leków, którymi można 
by bezpośrednio leczyć infekcje wirusowe pszczół. W zapobie-
ganiu chorobie, tak jak w przypadku innych chorób pszczelich, 
bardzo istotne jest częste wymienianie plastrów – rocznie 
około 1/3 składu oraz coroczna dezynfekcja uli prowadzona 
w okresie wiosennym.

Wywiad przeprowadziła Urszula Kobak
W następnym numerze Andrzej Kobak opowie

 o pracy w pasiece.
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Ubij ziemię wokół każdej rośliny i na 
koniec podlej. Et voilà!

Przygotuj dużą donicę, ziemię ogro-
dową, żwirek i kwiaty.

Na dnie donicy rozłóż drenaż – około 3-5 
warstwę żwirku. Następnie napełnij ją zie-
mią ogrodową.

Rośliny delikatnie wysuń z osłonek i przy-
gotuj do posadzenia poprzez delikatne roz-
prostowanie pozwijanych korzeni.

Ułóż kompozycje z kwiatów i zasyp 
wolne przestrzenie ziemią.

Zadbaj o trawnik na wiosnę
Jeżeli po zimie w trawniku odkrywamy liczne uszkodzenia 
i ubytki, które zazwyczaj są spowodowane długim zaleganiem 
śniegu, suszą bądź działalnością kreta, nie załamujmy rąk. Na 
szczęście wszystkie szkody, jakie wyrządziła zima da się napra-
wić. Renowacja trawnika jest procesem etapowym i wymaga 
działania punkt po punkcie.
Etap 1: Grabienie
Pierwszym zabiegiem, jaki należy wykonać zaraz po zimie, jest 
zagrabienie trawnika plastikowymi lub metalowymi grabiami, 
co ma na celu usuniecie zanieczyszczeń w postaci filcu, gałęzi, 
liści wraz z suchą trawą, a także rozgrabienie kretowisk, które 
przede wszystkim szpecą trawnik i uniemożliwiają koszenie.
Etap 2: Napowietrzanie gleby – aeracja
Zabieg zwany aeracją możemy wykonać za pomocą wideł, któ-
rymi nakłuwamy trawnik na głębokość 8-10 cm lub przy użyciu 
nakładek na buty z kolcami, w których odbywamy spacer po 

trawie. Na większej powierzchni najlepiej użyć aeratora, czyli 
walca z bolcami. Po takim zbiegu korzenie lepiej oddychają, 
a trawnik łatwiej chłonie wodę.
Etap 3: Łatanie dziur
Aby uzupełnić ubytki w miejscach, gdzie trawa wypadła całymi 
placami, należy ziemie spulchnić i dosiać trawę. Nasiona najle-
piej zmieszać wcześniej z ziemią próchniczną i taką mieszankę 
rozsypać w pustych miejscach.
Etap 4: Nawożenie 
Na prawidłowy wygląd i kondycję trawnika bardzo duży 
wpływ ma nawożenie. Na glebach kwaśnych trawniki warto 
posypać węglanem wapnia, a na pozostałych glebach  stosujemy 
nawozy organiczne (zwykle w płynie) lub nawozy mineralne 
w formie granulowanej. Należy pamiętać, że nawóz rozsypuje-
my na suchy trawnik i dopiero po tym zabiegu rozpoczynamy 
podlewanie.
Etap 5: Koszenie
Koszenie jest jednym z najważniejszych zabiegów, który sto-
sujemy podczas eksploatacji trawnika. Pamiętajmy, by zawsze 
kosić na wysokość nie niżej niż 40mm, a czynność tę powtarzać 
co 1 – 2 tygodnie zależnie od wilgotności podłoża i powietrza.
Etap 6: Zraszanie
Zwykle po zimie ziemia jest dostatecznie wilgotna, zatem 
z podlewaniem należy zaczekać, aby trawnik trochę podsechł. 
Trawę najlepiej podlewać rzadziej a obficiej, niż częściej a sła-
biej. Pamiętajmy, że przelanie trawnika jest zwykle gorsze niż 
jego przesuszenie. 

Wielobarwna kompozycja 

w donicy 

krok po kroku

Dorota Machaj – ukończyła agronomię oraz marketing 
i zarządzanie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, 
studia podyplomowe w zakresie kształtowania i pielęg-
nacji terenów zielonych

Porady eksperta

NASZE OGRODY

 Dobrze zaprojektowany ogród za-
pewnia przyjemność zarówno właścicie-
lowi, jak i jego gościom. Projektowanie 
ogrodów to złożony proces, na który 
składa się wszystko, co dotyczy kształ-
towania i urządzania przestrzeni oraz jej 
powiązań z budynkiem. Obejmuje wiele 
działań, począwszy od rozpoznania cech 
charakterystycznych danego miejsca, 
przez poznanie uwarunkowań klima-
tycznych i glebowych, po dokonanie 

właściwego wyboru roślin, elementów 
ozdobnych i oświetlenia. Idealnie jest, 
gdy dom i ogród tworzą zamkniętą har-
monijną całość. Fasada budynku wraz 
z otaczającą je zielenią mają swój udział 
w pejzażu sąsiednich działek, całej ulicy 
bądź krajobrazu otwartej przestrzeni.  
 Wrażenie, jakie sprawia wnętrze 
ogrodu, jest ściśle związane z tym, 
w jaki sposób został skomponowany 
z domem. Ogrody, podobnie jak należą-

ce do niego budynki, składają się z wielu 
mniejszych przestrzeni. Dlatego mówi 
się o nich, że są przedłużeniem domów.
 Nowoczesny budynek mieszkalny, 
o ciekawej formie architektonicznej, 
wraz z nowo założonym ogrodem 
frontowym jest otwarty, zachęca do 
odwiedzin, a przy tym prezentuje się 
jako w pełni świadoma kompozycja.
 Ogrody frontowe mogą sprawiać 

Ogród – naturalna przestrzeń życiowa człowieka

Dokończenie na str. 12
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ponure, nieprzyjazne wrażenie czy wręcz odstraszać, jeśli 
nie otwierają się bezpośrednio na ulicę. Otaczający je wysoki 
parkan, mur bądź żywopłot sygnalizuje chęć odizolowania 
się. W ten sposób właściciel ogrodu z jednej strony pozbawia 
się udziału w tworzeniu atrakcyjnego krajobrazu ulicy, który 
cieszyłby zarówno sąsiadów, jak i przechodniów, z drugiej 
także różnorodnych możliwości, jakie daje ta z reguły nie-
wielka powierzchnia, ciekawej aranżacji roślin, która całej 

posesji nadałaby niepowtarzalny charakter.
 Obecnie ogrody, jako dość kosztowna inwestycja pełnią 
funkcje „pomieszczeń” usytuowanych pod gołym niebem, 
stając się miejscem przyrządzania posiłków, podejmowania 
gości itp. Dzieci mogą je wykorzystać do zabaw, ale z upły-
wem czasu ich potrzeby się zmieniają, dlatego projekt ogrodu, 
który ma istnieć przez wiele lat, musi być na tyle elastyczny, 
aby łatwo go było dostosować do późniejszych zmian zwią-
zanych z nowym sposobem użytkowania. 

 Na stałe do kalendarza imprez Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku weszły konkursy wielkanocne. w tym roku ogłoszono 
dwa konkursy mające na celu kultywowanie tradycji związanych 
z pięknymi świętami Wielkiej Nocy: na „Najładniejszą Pisankę 
Wielkanocną” i na „Kartkę Wielkanocną”.
 Największym zainteresowaniem cieszyły się pisanki wielkanoc-
ne, bo wpłynęło aż 84 prace. Konkurs rozpatrywany był w pięciu 
kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe klasy 
I-III, szkoły podstawowe klasy IV-VI, gimnazja i szkoły średnie 
oraz osoby niepełnosprawne. Prezentowano prace indywidualne 
wychowanków z Przedszkola Publicznego w Brzostku, z oddziałów 

przedszkolnych w Brzostku, Kamienicy Dolnej, Grudnej Górnej, 
Przeczycy, uczniów ze szkół podstawowych z Brzostku, Grudnej 
Górnej, Januszkowic Kamienicy Dolnej, Przeczycy i Smarżo-
wej, a także z gimnazjów w Brzostku i Siedliskach-Bogusz oraz 
z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku. Osobną kategorię 
stanowiły prace w wykonaniu podopiecznych Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła 
II oraz z nauczania indywidualnego przy Szkole Podstawowej 
w Brzostku.
 Wprawdzie wszystkie prace były bardzo piękne, niezwykle 
ciekawe i pomysłowo wykonane, lecz w większości wykonano je 
jako pisanki współczesne. Organizatorom chodziło jednak o za-

 W tym dorocznym konkursie organizowanym już po raz 
dziewiąty przez Starostwo Powiatowe w Dębicy w Niedzielę 
Palmową 29 marca 2015 r. nie zabrakło reprezentacji z Brzostku.
Impreza odbyła się w hali sportowej Zespołu Szkół Ekono-
micznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, a naszą gminę re-
prezentowali: Koło Gospodyń w Brzostku, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana 
Pawła II w Brzostku. Spośród 51 wystawców biorących udział 

w tym konkursie, nasi reprezentanci zostali zauważeni przez 
jury. Koło Gospodyń zostało uhonorowane wyróżnieniem w ka-
tegorii „Stół wielkanocny” zaś Warsztaty Terapii Zajęciowej 
za artystycznie wykonane ozdoby w kategorii „Współczesne 
ozdoby wielkanocne”. Oba te stoiska były niezwykle bogate 
w różnorodną plastykę wielkanocną jak pisanki, baranki, 
zajączki i inne ozdoby związane z tymi świętami. Natomiast 
gospodynie z brzosteckiego koła eksponowały też na swym 
stole różne wspaniałe wypieki i potrawy wielkanocne chętnie 
degustowane przez komisję i zwiedzających. Ta różnorodność 
była niezwykle imponująca.
  Nagrody wyróżnienia pośród tak dużej liczby wystaw-
ców z całego powiatu dębickiego są na pewno niemałym 
osiągnięciem  naszych reprezentantów w tym konkursie. Prace 
oceniała komisja w składzie: Maria Czernik – dyrektor Centrum 
Kultury gminy Żyraków - plastyk i fotograf; Mariola Zając- pla-

styk z Galerii Sztuki MOK w Dębicy; Ryszard Pajura – Redaktor 
Naczelny tygodnika Obserwator Lokalny.
 Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za 
udział w promowaniu naszej rodzimej tradycji wielkanocnej 
na szczeblu powiatowym.

E.M.

Powiatowy Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową 
związaną z Wielkanocą

Gminne konkursy wielkanocne 

Dokończenie ze str. 11
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prezentowanie pisanki ludowej, wykonanej tradycyjną techniką 
zdobniczą propagującą wielkanocny zwyczaj zdobienia jajek na 
naszym terenie. A takich prac wpłynęło znaczniej mniej.
 Powołana przez organizatora komisja, w której skład wchodzili 
m.in. plastycy i instruktor ds. obrzędowości, dokonała oceny prac.
 Jury, biorąc pod uwagę zawartość elementów tradycyjnych 
w pracy i samodzielność wykonania jej przez ucznia, przyznało 
następujące nagrody: 
 W kategorii przedszkola - I miejsce zdobył Szymon Cabaj z SP 
w Brzostku, drugie zaś otrzymał Filip Witalis, również z oddziału 
przedszkolnego w Brzostku, natomiast III nagrodę odebrała Kamila 
Jasicka z SP w Kamienicy Dolnej. Ponadto w kategorii tej przyzna-
no 5 wyróżnień, które otrzymali: Martyna Stec z SP w Brzostku, 
Kacper Kaczka z SP w Przeczycy, Julia Hipszer z SP w Kamienicy 
Dolnej, Zoja Natońska z Przedszkola Publicznego w Brzostku oraz 
Klaudia Podraza z SP w Brzostku.
Natomiast w kategorii szkoły podstawowe klasy I - III przyznano 
następujące nagrody: I miejsce - Jan Kawalec z SP w Brzostku, II 
miejsce - Patryk Pocica z SP w Smarżowej, III miejsce – Wiktor Au-
gustyn z SP w  Grudnej Górnej. Wyróżnienia otrzymali: Nadia Brą-
giel z SP w Januszkowicach, Angelika Samborska z SP w Brzostku, 
Krystian Kopeć z SP w Przeczycy, Aleksandra Przewoźnik z SP 
w Smarżowej oraz Piotr Staniszewski z SP w Grudnej Górnej.
 Wyniki w kategorii trzeciej (szkoły podstawowe klasy IV-
-VI) kształtowały się następująco: I miejsce – Jakub Siedlik z SP 
w Przeczycy, II miejsce – Paweł Raś z SP w Smarżowej, III miejsce 
– Karolina Wróbel z SP w Smarżowej. Wyróżnienia w tej grupie 
otrzymali: Urszula Przewięda z SP w Januszkowicach, Marzena 
Kluza oraz Maria Barys z SP w Brzostku.
 W kategorii czwartej - uczniowie gimnazjów i szkół średnich - 
miejsce i otrzymała Magdalena Święch z Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzostku, drugie miejsce zajęła Kinga Kaput, zaś trzecią 
nagrodę przyznano Annie Szybist – obie uczennice są reprezen-
tantkami Gimnazjum w Brzostku. W tej kategorii przyznano też 
wyróżnienia, a otrzymali je: Karolina Augustyn z Gimnazjum 
w Brzostku oraz Joanna Warchoł z Gimnazjum w Siedliskach-
-Bogusz.
 Nieco inaczej oceniono prace w kategorii piątej. Przyznano tu 
dwa równorzędne I miejsca Elżbiecie Szynal i Jolancie Płaziak 
z ŚDS w Brzostku, II miejsce otrzymała Katarzyna Gierut z SP 
w Brzostku (nauczanie indywidualne), zaś miejsce III - Beata 
Grodzka z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku. Natomiast 
wyróżnienia otrzymały Teresa Babicz z ŚDS w Brzostku i Kata-
rzyna Piekarczyk z SP Brzostek (nauczanie indywidualne).
  Na osobną uwagę zasługuje drugi konkurs związany z wielka-

nocnymi świętami – „Konkurs na kartkę wielkanocną”. Był on roz-
patrywany w trzech kategoriach wiekowych: dziecięcej - uczniowie 
szkół podstawowych klasy IV-VI, młodzieżowej – uczniowie gim-
nazjów i szkół średnich oraz w kategorii osób niepełnosprawnych. 
W konkursie uczestniczyli starsi uczniowie szkół podstawowych 
z Brzostku, Januszkowic, Kamienicy Dolnej, Smarżowej, Nawsia 
Brzosteckiego, z Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku, 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II oraz podopieczni Warsztatów 
Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana 
Pawła II w Brzostku.
 Komisja oceniła kartki wielkanocne, biorąc pod uwagę pomysł 
pracy, samodzielność wykonania jej przez ucznia oraz tematykę 
nawiązującą do tradycji wielkanocnych i postanowiła przyznać 
nagrody w następujących kategoriach:
 W kategorii dziecięcej – szkoły podstawowe klasy IV-VI I na-
grodę przyznano Monice Chajec z SP w Januszkowicach, dwa rów-
norzędne drugie miejsca –Marcelinie Jędrzejczyk z SP w Nawsiu 
Brzosteckim i Żanecie Trojan z SP w Brzostku, zaś nagrodę III 
zdobyła Kamila Kowalska z SP w Januszkowicach.
Przyznano też dwa wyróżnienia dla Magdaleny Czernik z SP 
w Smarżowej i Aleksandry Szybowicz z SP w Brzostku.
 Natomiast w kategorii młodzieżowej (gimnazja i szkoły śred-
nie) zaszczytne I miejsce zdobyła Monika Trojan z Gimnazjum 
w Brzostku, miejsce II przyznano Agnieszce Gwiżdż z Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, zaś nagrodę trzecią otrzymała 
Kamila Wojdyła z Gimnazjum w Brzostku. Wyróżnienia przyznano 
trzem uczennicom z brzosteckiego gimnazjum: Aleksandrze Foryś, 
Natalii Gwiżdż i Karolinie Zegarowskiej.
  W kategorii osób niepełnosprawnych, według komisji, naj-
ciekawsze kartki wykonały Katarzyna Gierut z SP w Brzostku 
i Jolanta Mroczkowska z ŚDS w Brzostku, które otrzymały dwa 
równorzędne I miejsca. Natomiast dwa równorzędne II miejsca 
uzyskały Katarzyna Piekarczyk z SP w Brzostku i Małgorzata Raś 
z ŚDS w Brzostku.
 Komisja stwierdziła, że kartki wielkanocne wykonane były 
zgodnie z regulaminem i prezentowały bardzo wysoki poziom 
artystyczny.
 Zarówno laureaci, wyróżnieni, jak i wszyscy pozostali uczest-
nicy obu konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział 
i nagrody rzeczowe.
 Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim dzieciom, mło-
dzieży i osobom dorosłym biorącym udział w konkursach, a także 
ich opiekunom za tak duże zainteresowanie, olbrzymi wkład pracy 
włożony w przygotowanie pisanek i kartek wielkanocnych, czym 
przyczynili się do kultywowania rodzimych zwyczajów związanych 
z okresem wielkanocnym.

E.M.

 Koło Gospodyń w Brzostku co roku organizuje spotkania 
z okazji Świąt Wielkanocnych pod nazwą „Jajko”. W tym roku, 
również w pierwszy poświąteczny czwartek, zorganizowano 
takie spotkanie. Ze względu na fakt iż brzosteckie koło działa 
jako stowarzyszenie „Nasz Los w Naszych Rękach” i jest praw-
nie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, toteż 
dorocznie ma obowiązek organizowania Walnego Zebrania 
Członków, na którym zatwierdza się sprawozdania z ubie-
głorocznej działalności. 
Dlatego też to wielkanoc-
ne spotkanie połączono 
z walnym zebraniem. 
 Należy wspomnieć, że 
w ubiegłym roku zarząd 
brzosteckiego koła przejął 
Caritas Parafialny, więc 
spotkanie obejmowało 
swym zasięgiem również 
członków wymienionej 
organizacji. W związku 
z tym, jak na każdej tego 
typu uroczystości, nie 
mogło zabraknąć pro-
boszcza ks. dr. Jana Cebu-

laka, który dokonał obrzędu poświęcenia jajka i po odmówieniu 
stosownych modlitw złożył wszystkim najlepsze życzenia.
 W czasie części dotyczącej walnego zebrania przyjęto 
uchwały zatwierdzające sprawozdania z działalności meryto-
rycznej i finansowej za rok 2014 oraz protokół Komisji Rewizyj-
nej. A co najważniejsze, jednogłośnie udzielono absolutorium 
zarządowi stowarzyszenia za rok 2014.
 Aby tradycji stało się zadość, na spotkaniu nie zabrakło 

degustacji wielkanocnych 
potraw przygotowanych 
przez członkinie. Wszy-
scy spędzili czas w iście 
świątecznym nastroju, 
jako że od świąt upłynęło 
zaledwie kilka dni. Nie 
obyło się bez śpiewania 
tradycyjnych pieśni ludo-
wych i ożywionej dysku-
sji na bieżące tematy. Po 
raz kolejny okazało się, 
że takie spotykania cieszą 
się aprobatą.

E.M.

Sprawozdawcze „Jajko” w brzosteckim kole gospodyń
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 Z okazji świąt wielkanocnych 27 marca 2015 roku o godzinie 
11.00 w Szkole Podstawowej w Przeczycy odbyła się uroczysta 
akademia którą  przygotowali uczniowie z klasy II i IIII pod 
kierunkiem Pani Wandy Wojdyły.
 Na spotkanie zostali zaproszeni goście: sołtysi wsi Przeczyca 
Pan Stanisław Nawracaj 
i wsi Skurowa Pani Wła-
dysława Barbarzak, Pan 
radny Alfred Nawracaj, 
Pani Agnieszka Gonet 
–  przedstawiciel Stowa-
rzyszenia „Rozwój przez 
edukację”, Rada Rodziców 
oraz Grono Pedagogiczne 
i wszyscy uczniowie szko-
ły.
 Po przywitaniu gości 
przez Panią dyrektor Joan-
nę Przewoźnik dzieci roz-
poczęły część artystycz-
ną. Uczniowie w swoim 
przedstawieniu przybliżyli 
zwyczaje i tradycje zwią-
zane ze świętami wiel-
kanocnymi. Uroczystość 
odbyła się w sali gimnastycznej, która została odświętnie ude-
korowana. W centralnym miejscu umieszczono przystrojony stół 
wielkanocny, a na nim pojawiły się koszyczki ze święconką, baby 
wielkanocne, mazurki (upieczone przez mamy uczniów klasy II),  

baranek z ciasta i cukru, kraszanki, a także pisanki. Obok stołu 
przystrojony wózek z kogutem i gaikiem. Nie zabrakło również 
kolorowych palm z kwiatów z bibuły, bukszpanu,  wstążek,  itp., 
które jak co roku zostały zrobione przez uczniów naszej szkoły, 
aby w Niedzielę Palmową zanieść je w uroczystym pochodzie do 

kościoła w Przeczycy. Małych 
aktorów ubrano odświętnie, 
a narratorów w stroje ludowe. 
Dzieci zaprezentowały swój 
program artystyczny, a w nim 
wiersze, piosenki i tańce, któ-
re pozwoliły przybliżyć pub-
liczności tradycje i zwyczaje 
związane z tymi świętami. 
Po występie nasi wychowan-
kowie otrzymali gromkie 
brawa i podziękowania od 
pani dyrektor za interesujące 
i wesołe przedstawienie. Pani 
dyrektor Joanna Przewoźnik 
złożyła przybyłym gościom, 
gronu pedagogicznemu oraz 
całej społeczności szkolnej 
najserdeczniejsze życzenia na 
nadchodzące święta wielka-

nocne, a do nich dołączyła piękne palmy – symbol świąt, które 
wprowadziły dodatkowo wszystkich w świąteczny nastrój. Po 
akademii goście i nauczyciele zostali zaproszeni na tradycyjne 
„jajko wielkanocne”.

Wielkanoc w Szkole Podstawowej w Przeczycy

Rozstrzygnięcie konkursów na
koszyczek wielkanocny i palmę
 W związku ze świętami wielkanocnymi w naszej szkole zo-
stały ogłoszone trzy konkursy plastyczne: konkurs na ,,Pisankę 
Wielkanocną”, ,,Koszyczek Wielkanocny” i ,,Palmę Wielka-
nocną”. Wszystkie zorganizowała pani Agata Rachowicz.
 Konkursy te adresowane były do uczniów naszej szkoły 
i przedszkolaków. Do zadań konkursów należało zapoznanie 
z tematyką świąt, zaszczepienie szacunku do dawnych tra-
dycji oraz ocalenie od zapomnienia różnych form twórczości 
ludowej, rozbudzenie wyobraźni dziecięcej, integracja dzieci 
przy tworzeniu pracy zbiorowej, doskonalenie umiejętności 
plastycznych, kształtowanie dokładności i cierpliwości przy 

wykonywaniu prac. Technika wykonania była dowolna. Efekt 
konkursów przerósł najśmielsze oczekiwania. Wzięło w nich 
udział około 60 uczniów szkoły i przedszkolaków. Prace były 
wykonane nie tylko indywidualnie, ale i zbiorowo, pomagali 
również, zwłaszcza młodszym uczniom,  rodzice. Uczniowie 
wykazali się wielką inwencją twórczą i pomysłowością, za-
stosowali ciekawe techniki plastyczne, wykorzystując różno-
rodne materiały, takie, jak: cekiny, plastelinę, bibułę, wstążki, 
włóczkę, batik,  makaron, brokat, materiał przyrodniczy czy 
gotowe ozdoby. Wielu zastosowało bardzo ciekawe techniki 
przy ozdabianiu jajek i wykonywaniu koszyczków. Jury mia-
ło bardzo trudne zadanie, komu przyznać nagrodę główną. 
Uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
uczniowie z najwyższymi miejscami – piękne i wartościowe 
książki, a pozostali – świąteczne upominki w postaci zajączków 
i kurczaczków.

W. Wojdyła, U. Przybyło, A. Rachowicz

Niedziela Palmowa
 Obchody świąt wielkanocnych zaczynają 
się od Niedzieli Palmowej. W ten właśnie 
dzień przynosimy do kościoła palmy, jako 
symbol najbardziej powszechnej tradycji 
wywodzącej się z triumfalnego wjazdu 
Jezusa do Jerozolimy.
Stało się tradycją, że dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Przeczycy przygotowują palmy 
różnej wysokości, wkładając w ich wyko-
nanie dużo cierpliwości i serca. Wszystkie 
palmy zarówno większe, jak i mniejsze są 
bardzo pomysłowe, oryginalne i pięknie 
zdobione. Dzieci w krakowskich i rzeszow-
skich strojach, niosąc swoje palmy, były 
ozdobą podczas procesji Niedzieli Palmo-
wej. Najwyższą palmę o wys. 8 m wyko-
naną przez uczniów kl. V i p. U. Przybyło 
niósł p. Piotr Czołka w otoczeniu dzieci 
w strojach naszego regionu.
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 W bieżącym roku szkolnym, w pierwszym dniu astronomicz-
nej wiosny, samorząd uczniowski wraz z opiekunem postanowił 
sprawdzić ogólną wiedzę uczniów na temat tej pięknej pory roku. 
Jury w składzie: Pani Dyrektor Joanna Przewoźnik, Pani Wiesława 

Skocz oraz Pani Marta Augustyn, na bieżąco oceniało i przyznawało 
punkty za poszczególne konkurencje.
 Już od pierwszej godziny lekcyjnej klasy rozpoczęły rywalizację. 
Uczniowie 1-3 musieli odgadnąć wiosenne zagadki , a także znaleźć 
słowa rymujące się do poszczególnych symboli kojarzonych z wios-
ną. Inna konkurencja wymagała sprytu oraz sprawności manualnej, 
gdyż przedstawiciele poszczególnych klas musieli na czas oczyścić 
symboliczną „polanę” z zagubionych śnieżynek. Podczas turnieju 
nasi podopieczni wykazywali się też talentami artystycznymi oraz 
recytatorskimi. Ostatnia konkurencja polegała na zaprezentowaniu 
marzann wykonanych przez poszczególnych uczniów.
 Wraz z nadejściem kolejnej godziny, rywalizację rozpoczęły 
klasy starsze. Na początku poszczególni przedstawiciele zostali 
sprawdzeni ze znajomości zjawisk przyrodniczych oraz symboli 
wiosennych. Kolejne osoby musiały pisemnie, a później ustnie udo-
wadniać, dlaczego lubią wiosnę. Następna konkurencja wymagała 
dużej spostrzegawczości, ponieważ w labiryncie liter zostały ukryte 
wyrazy, a pomiędzy nimi zostało schowane hasło. Okazało się,  że 
najszybciej z tym zadaniem poradzili sobie uczniowie klasy szóstej, 
którzy czekali cierpliwie, by ich młodsi koledzy mogli dokończyć 
zadanie. Jednak nie wszyscy byli w stanie odgadnąć hasło, bardzo 
zbliżone do motta naszej wspólnej zabawy: „Wiosna, ach ta wios-
na”. Następnie uczniowie zaprezentowali swoje wokalne zdolności 

w piosenkach dotyczących tej pory roku. Przedostatnia rywalizacja 
wymagała jednak nie tylko kreatywności, ale bogatej wyobraźni 
i zdolności aktorskich. Wszystkie starsze klasy musiały zaprezen-
tować scenkę nadejścia wiosny i zobrazować ją na samych sobie. 
Okazało się, że swoimi pomysłami uczniowie nie tylko zaskoczyli 
komisję oceniającą, ale również pozostałych nauczycieli i uczniów. 
Po wielu minutach spacerowania po środku sali oraz pozowania do 
zdjęć, nadeszła kolej na pokaz marzann.
Po tak wielu konkurencjach oraz minutach kibicowania nadszedł 
moment na ocenę oraz przyznanie miejsc.
 W kategorii klas młodszych: I miejsce zdobyła klasa I, II m.-klasa 
II, III m.- kl. III;
 w kategorii klas starszych: I miejsce - klasa VI, II m.- klasa V, 
III m. – kl. IV.
Oprócz dyplomów uczniowie otrzymali kalendarze ścienne do sal 
lekcyjnych, a zwycięskie klasy dodatkowo kamizelki odblaskowe. 
Szkolna rywalizacja zakończyła się chóralnym śpiewem znanych 
i lubianych piosenek o wiośnie.
 Wiosenny Turniej Klas nie był jedyną atrakcją piątkowego dnia, 
ponieważ po zakończeniu rywalizacji uczniowie pod opieką nauczy-
cieli udali się, by symbolicznie pożegnać zimę. O godzinie 11.00 
kolorowy  korowód wyruszył razem z marzannami nad Wisłokę. 
Mamy nadzieję, że dzięki temu, iż nasze zimowe kukły popłynęły 
wraz z nurtem rzeki, zima do nas już nie wróci w najbliższych 
miesiącach.  

E. Warchał

Wiosenny Turniej Klas w Szkole Podstawowej w Przeczycy

„KAMIENICA” działa!
19 kwietnia br. w Gniewczynie Trynieckiej odbył się finał 

„Konkursu wielkanocnego” organizowanego przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego dla Lokalnych Grup Działania. 
Konkurs połączony był z XII Ogólnopolską i XXIII Podkarpa-
cką Paradą Straży Wielkanocnych TURKI 2015.

Lokalną Grupę Działania „LIWOCZ” w konkursie reprezen-
towało Stowarzyszenie Wiejskie „KAMIENICA” z Kamienicy 

Górnej. Panie zaprezentowały stół świąteczny zastawiony 
tradycyjnymi potrawami wielkanocnymi, charakterystycznymi 
dla naszego regionu. Zachwyt komisji konkursowej wzbudziła 
„Pascha wielkanocna” znajdująca się na naszym stole wysta-
wowym. Na stronie internetowej twojatv.info relacja z tego 
wydarzenia na żywo.

Panie ze Stowarzyszenia „KAMIENICA” odebrały z rąk 
Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjana 
Kuźniara pamiątkowy dyplom oraz wyróżnienie w postaci 
nagrody rzeczowej.
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 Gimnazjum im. Królowej Jadwigi 
w Brzostku w roku szkolnym 2013/2014 
otrzymało tytuł Szkoły Odkrywców 
Talentów za przyczynianie się do odkry-
wania, promocji i wspierania uzdolnień 
młodzieży. Pasje uczniów dostrzegane 
są na zajęciach szkolnych, konkursach, 
przeglądach, zawodach sportowych, tur-
niejach. Szczególną okazją odkrywania 
zdolności gimnazjalistów stał się Dzień 
Talentów.
 20 marca 2015 roku w wiosennych 
nastrojach w naszej szkole odbył się drugi 
przegląd talentów. Na gimnazjalnej scenie 

kilkudziesięciu młodych artystów prezen-
towało swoje niezwykłe umiejętności. Byli 
wśród nich muzycy, tancerze, pisarze, 
sportowcy, kabareciarze, recytatorzy, 
plastycy oraz uczniowie, którzy mają 
osiągnięcia naukowe w różnych konkur-
sach przedmiotowych. Nie zabrakło zain-
teresowanych fryzjerstwem i kulinariami. 
Występy młodzieży zyskały ogromny 
aplauz publiczności zgromadzonej w hali 
sportowej. 
 Dzięki zorganizowanemu przeglądowi 
mogliśmy się przekonać, że w wielu mło-
dych ludziach drzemie pasja, determinacja 

i chęć tworzenia. Wszystkich uzdolnio-
nych warto wspierać i obserwować rozwój 
ich umiejętności.
 Dzień Odkrywania Talentów stał się 
w naszej szkole tradycją i za rok znów 
będziemy mogli podziwiać najlepszych. 
Na pewno nie wszyscy uczniowie mieli 
odwagę wystąpić na scenie i pochwalić 
się swoimi osiągnięciami. Nic straco-
nego, zapraszamy za rok! Tegorocznym 
uczestnikom Dnia Talentów gratulujemy 
i życzymy wytrwałości w doskonaleniu 
nieprzeciętnych zdolności.

Organizatorzy

Drugi przegląd talentów w brzosteckim gimnazjum

fot. Andrzej Szot

 31 marca 2015 r. w Zespole Szkół nr 3 w Jaśle 
uczniowie Gimnazjum w Brzostku: Natalia Trucina 
i Jaromir Hunia wzięli udział w konkursie „Czło-
wiek, chemia, środowisko”. Rywalizacja przebiegała 
w dwóch etapach: pięciominutowa prezentacja na 
temat „Ochrona środowiska receptą na zdrowe życie” 
i test wiedzy z zakresu chemii i ekologii. Ogłoszenie 
wyników nastąpiło 14 kwietnia 2015 r. Nasi uczniowie 
zostali laureatami. Jaromir zajął zaszczytne I miejsce.

J. W.

Człowiek, chemia, środowisko
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Żyj kolorowo!
 Kwiecień – już sama nazwa miesiąca napawa optymizmem 
i radością. Skończyła się szaruga, szybki zmierzch, sezon grypowy, 
a rozkwitają różnokolorowe kwiaty i krzewy. Przeważnie w kwiet-
niu jest Wielkanoc – a więc kolorowe palmy, różnokolorowe jajka, 
barwnie ozdobione stoły wielkanocne, kolorowe apaszki i szaliczki 
na szyjach kobiet. Barwy w naszym życiu odgrywają ogromną rolę, 
a niektóre nabrały powszechnie rozumianego znaczenia, np. biel 
– kolor niewinności i czystości (stroje pierwszokomunijne, suknie 
ślubne), czerń – kolor żałoby, powagi i elegancji.
W zależności od świąt w kalendarzu zmieniają się kolory ornatu 
kapłana: biały - symbolizuje czystość, niewinność, radość i światło 
oraz nastrój świąteczny, czerwony - jest znakiem krwi i męczeń-
stwa, jak również ognistych języków, w których postaci Duch 
Święty zstąpił na apostołów w Wieczerniku, zielony - symbolizuje 
nadzieję, młodość, sprawiedliwość oraz odrodzenie, fioletowy - 
wskazuje na oczekiwanie na spotkanie z Jezusem i na ducha pokuty. 
Symbolizuje on również żałobę oraz godność (np. strój biskupa czy 
prałata), niebieski - używany jest w święta maryjne. Czasami ornat 
jest różowy, czarny czy złoty, ale częstotliwość ich używania jest 
bardzo niewielka.
Kolory ścian w pomieszczeniach dobiera się w zależności od ich 
przeznaczenia (biura, szpitale, pokoje mieszkalne), gdyż kolor 
posiada właściwości terapeutyczne. Kolor wybieramy zgodnie 
z naszym charakterem, nastrojem, osobowością. Każdy z nas ma 
swój ulubiony kolor. Jeśli ktoś chce sprawdzić, co mówi o nim 
ulubiony kolor, polecam stronę www.kolorystyka.pl, a dowie się 
wiele o sobie. Otaczające nas barwy mają niemały wpływ na naszą 
psychikę. Dlatego warto wiedzieć, jakie jest znaczenie kolorów. 

Czerwony
Czerwony to symbol życiowej siły i witalności. Dodaje energii i woli 
walki. Świetnie sprawdza się u osób, które czują potrzebę mobili-
zacji, mają przed sobą przeszkody do pokonania. Pomoże osobom 
z depresją czy apatycznym odzyskać chęć życia, zaś niepewnym 
przywróci poczucie własnej wartości. W związkach ożywia na-
miętność. W niektórych przypadkach może niestety wzmagać 
nerwowość, wybuchowość i agresję. Czerwone dodatki sprawiają, 
że jesteśmy postrzegani jako osoby zdecydowane i przebojowe. 
Kolor ten wykorzystać możemy przy pierwszych objawach choroby 
- pomoże nam wyzdrowieć. Jednak uważać z tą barwą trzeba przy 
stanach zapalnych i przy gorączce - czerwień może je wzmacniać. 
Rękawiczki i skarpetki w tym kolorze rozgrzeją zziębnięte ręce 
i stopy. Czerwień sprawdza się dla osób wkraczających na nowe 
ścieżki zawodowe - motywuje i daje energetycznego „kopniaka”. 
Barwa ta świetnie sprawdza się w strojach na romantyczne i na-
miętne randki.

Czarny
Czarny to kolor pozwalający ukryć nam własną osobowość. Dzięki 
niemu postrzegani jesteśmy jako osoby interesujące i pełne ta-
jemnic. To kolor kojarzony z wyciszeniem, zadumą, skupieniem, 
ale również dojrzałością. Wszystko, co przeżyliśmy do tej pory, 
a także to, co straciliśmy, wzmacnia nas i uczy życia. Ubierając się 
na czarno, oczekujemy od otoczenia szacunku i docenienia naszej 
pozycji. Pokazujemy, że jesteśmy bardziej doświadczeni, wzmac-
niamy naszą pozycję w grupie. To kolor powagi i władzy. Często 
onieśmiela otoczenie. Czerń pozwala ukryć kompleksy i wzmocnić 
pewność siebie. Barwa ta pomaga uporządkować i wyciszyć emocje. 
Kolor ten ma działanie ochronne, odcina nas od problemów i złej 
energii. Jednak może też izolować nas od dobrych zmian w życiu. 
Czerń pomaga osobom wychodzącym z nałogów. Jest przyjacielem 
przemęczonych, pozwala odpocząć i odzyskać równowagę. 

Biały
Biel kojarzy się z niewinnością i czystością. Najczęściej wybierają 
go osoby, które chcą odciąć się od negatywnych emocji. Osoby, któ-
re noszą ten kolor, unikają ograniczeń i najbardziej cenią wolność. 
Biel zmienia odbiór rzeczywistości, dodaje optymizmu, pozwala 
na dostrzeżenie innych możliwości. Białe ubrania chronią przez 
złymi dla nas energiami, wzmacniają nas. To kolor idealny dla osób 
chorujących na depresję i nerwicę - uspokaja, wzmacnia i poprawia 

samopoczucie. Studzi emocje, tonuje. Pomaga w trudnych, chao-
tycznych sytuacjach w zebraniu myśli i ułożeniu planu działania. 
Dzięki niemu łatwiej nam dostrzec nowe możliwości i wyjścia 
z trudnych sytuacji. Łagodzi konflikty i nieporozumienia. Jest 
bardzo pomocy przy chorobach dróg oddechowych. Biały pomaga 
w oczyszczaniu organizmu z toksyn oraz działa kojąco przy bólach 
zębów. Zbyt duża ilość bieli może powodować problemy ze snem. 
Biały wzmacnia intuicję.

Niebieski
Niebieski ma działanie chłodzące. Koi emocje, łagodzi nerwy. 
Wzmacnia koncentrację i pomaga się skupić. To idealny kolor do 
biura - pomaga w wydajnej, spokojnej i efektywnej pracy. Nie 
zapewni spektakularnych sukcesów, ale pomoże w wytrwałym wy-
konywaniu nużących obowiązkach. Wskazany także dla uczących 
się do sesji studentów. Niebieski najczęściej wybierają osoby lojalne, 
solidne i wierne. Obniża gorączkę i łagodzi stany zapalne gardła 
i krtani. Niebieskie apaszki powinny nosić osoby z chorą tarczycą. 
Kolor ten obniża również ciśnienie krwi i łagodzi migreny. Pomaga 
przy problemach z bezsennością, a często wywołuje prorocze sny. 
Niebieski ma działanie relaksujące. Pomaga osobom chorującym 
na nerwicę i stany lękowe. Pomaga też dojść do siebie w trudnych, 
nerwowych sytuacjach. Nadmiar niebieskiego może powodować 
nieufność, wycofanie, zbytni chłód emocjonalny. Zdarza się też, 
że noszące go osoby popadają w apatię lub zaczynają chorować na 
depresję. Niebieski pomaga w odchudzaniu.

Zielony
Zielony to kolor życia. Kojarzy się z poczuciem bezpieczeństwa oraz 
ochroną. Osoby, które go noszą, są rozsądne i wydają wyważone, 
przemyślane sądy. Inni często zwracają się do nich o radę. Zieleń 
dodaje mądrości i oczyszcza umysł z uprzedzeń. To kolor płodności 
i naturalności. Przynosi powodzenie finansowe i poczucie dostatku. 
Dzięki niemu dostajemy to, co jest nam niezbędne. Ludzie noszący 
ten kolor bardzo często deklarują, że czują się szczęśliwi. Osoby 
uprawiające sport powinny nosić koszulki w tym kolorze. Wzmocni 
on ich sprawność fizyczną. Zieleń dobrze wpływa na równowagę 
hormonalną organizmu. Wzmacnia serce i płuca. Wpływa korzyst-
nie na ciśnienie krwi. Ponieważ zieleń ma działanie regenerujące, 
dlatego pomaga też w leczeniu chorób skóry i ran pooperacyjnych. 
Nadmiar zieleni może rozpraszać, zafałszowywać obraz sytuacji, 
rozleniwiać i uczyć wygodnictwa.

Żółty
Żółty to kolor energii, optymizmu i witalności. Noszące go osoby 
są radosne, pełne życia i mają ognisty temperament. Często postrze-
gane są jako młodsze niż w rzeczywistości. Nie mają problemów 
z komunikacją, są kontaktowe, rozmowne i pozytywnie nastawione 
do innych. Kolor ten dodaje pewności siebie. Pobudza twórcze 
myślenie i kreatywność. Ponieważ wzmacnia koncentrację i spo-
strzegawczość, dlatego warto założyć go na ważne rozmowy czy 
zawieranie umów - szczególnie tych dotyczących finansów. Daje 
poczucie radości i szczęścia. Jest idealny dla osób podróżujących, 
ponieważ zapewnia ochronę w drodze. Kolor żółty pomaga przy 
problemach trawiennych. Wzmacnia działanie narządów rozrod-
czych - tak męskich, jak i kobiecych. Bardzo wskazany jest przy 
depresji. Nadmiar żółtego powoduje problemy w komunikacji, 
nieumiejętność mówienia o swoich emocjach.

Brązowy
Brązowy to kolor natury. Jest symbolem związków z ziemią, a co za 
tym idzie, daje poczucie bezpieczeństwa i mądrość natury. Osoby, 
które noszą ten kolor, są wyciszone i skupione. Zanim coś powiedzą, 
dokładnie to przemyślą. Czasem brakuje im wiary w siebie, szukają 
w życiu poczucia bezpieczeństwa i „gruntu pod nogami”, jednak 
postrzegane są jako godne zaufania. Kolor ten niesie ze sobą wielką 
potrzebę stabilizacji. Uspokaja emocje, zapobiega nerwowości czy 
atakom paniki. Idealnie sprawdza się w nerwowych, niepewnych 
sytuacjach. Osoby, które noszą ten kolor, cenią proste, uniwersalne 
prawdy, odrzucają fałsz, dwulicowość i unikają sytuacji moralnie 
dwuznacznych. Brązowy pomaga w przyswajaniu wiedzy, dlatego 
polecany jest dla uczniów i studentów. Kolor ten pomaga osobom 
z zaburzeniami hormonalnymi oraz cukrzycą. Brązowy nie jest 
wskazany w sypialni, ponieważ studzi żądze i gasi namiętność.

Janina Słupek

Groch z kapustą
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Henryk
Górka

Franciszek
Wojnarowski

Jadwiga 
Samborska

A Ciebie wciąż nie ma
Czekam, a Ciebie nie ma
raz po raz
zerkam na zegar
tak szybko
ucieka mi czas
a telefon milczy
a Ciebie wciąż nie ma
smutne oczy
wyglądają przez okno
czy pojawisz się Ty?
czy zadzwoni telefon?
serce stoi na progu zwątpienia
na niebie pierwsza gwiazda
w moich oczach łzy
a telefon milczy
a Ciebie wciąż nie ma

A nam jest tutaj dobrze
…a nam jest tutaj dobrze
nam się wcale nie spieszy
powoli nasze palce
splatają się nieśmiało
i patrząc sobie w oczy
nie przerywamy ciszy
rozumiemy się bez słów
chcę by tak zostało
bo nam jest tutaj dobrze
nam się wcale nie spieszy
myśli gdzieś przed siebie mkną
chcą mnie zabrać ze sobą
lecz splecione palce rąk
tak pewnie mnie trzymają
więc zostaję tutaj z nim
i chcę by tak zostało
bo nam jest tutaj dobrze
nam się wcale nie spieszy

Gdybyś ty…
Gdybyś ty znała wszystkie moje myśli
I znała moją mękę –
To inni nigdy do cię by nie przyszli
O twoją prosić rękę

Gdybyś wiedziała, co ja cierpieć muszę,
Jak serce będzie bolało…
Gdybyś me serce i znała mą duszę –
Nigdy by się to nie stało!...

Lecz wyrzekaniem ja nie wzruszę ciebie…
(Zapłaczę po kryjomu)
Ty, żyj w dostatkach, na pszenicznym chlebie
(Ja źle nie życzę nikomu).

Gdybyś ty jednak… lecz to niemożliwe
(Jużeś ty dla mnie stracona!)
– Więc czemuż dręczy mnie zdanie straszliwe
Żem ja kawaler, ty – żona?

Gdybyś ty, gdybyś… pieśń słyszała moją…
Lecz śpiewał będę w ukryciu,
Aż się mi nerwy całkiem uspokoją
I cel odnajdę w swym życiu…

Jeżeli jeszcze kiedy
Jeżeli jeszcze kiedy
Zobaczymy się z bliska –
Wynagrodzę twe bóle…
Za wszystko cię przeproszę
I serdecznie uściskam
I ucałuję czule…
 Jeżeli jeszcze kiedy
 Los nas zbliży do siebie –
 Śmierć nas chyba rozdzieli…
 Noc innego mnie wtedy
 Nie oderwie od Ciebie
 Od najdroższej Anieli…
Jeżeli jeszcze kiedy
Będę mógł rzec ci słowo –
To powtórzę już znane:
Kocham Cię, kocham, kocham!
Kocham wciąż jednakowo
I – kochać nie przestanę!...

Czy daremne?...
Czy daremne trudy ducha
I tęsknoty i zgryzota?
Czy słów prawdy nikt nie słucha?
Czy wieczną świata ślepota?

Czy daremne łzy wylane
Bóle, prace i zwątpienia
I dążenia ukochane
I pot krwawy i cierpienia?

Czy śmierć Tytanów daremna?
Czy nic mnie i ludziom z tego?
Czy ludzkość wiecznie nikczemna,
Nie chce dążyć do dobrego?

Czy duch jej nie szlachetnieje?
Czy jutro nie lepszym będzie?
– Mnie się zdaje: dnieje, dnieje –
A tu ciemno prawie wszędzie!...

Czy się miłość nie obudzi
W sercach ludzkich Boską siłą?
Czy nie zmieni ludzi w Ludzi?
W ludzkość nie tak nieszczęśliwą?

Gdybym mógł…
Gdybym mógł, w serce bym ci się wpisał,
Albo też z serca swego wyrzucił –
Aby mnie tu niepokój nie smucił
I smutek mą duszą nie kołysał.

Gdybym mógł, twe serce bym nawrócił,
Aby mnie, jak ja cię ukochało
Albo też, gdyby się to nie stało –
Gdybym mógł – dawno bym cię porzucił.

Gdybym mógł, to wiele by się stało…
Gdybym mógł, wspomnień bym swych nie słyszał
Gdybym mógł, to bym cierpienie skrócił…

Gdybym mógł, serce by zapomniało.
Gdybym mógł, kochałbym się w tygrysach
Nie w sercu twym, które mną pogardzało.

Fiołki
Maleńkie fiołki na wzgórzach zbierałem 
I tak o tobie miła myślałem 
Byś ze mną mogła te fiołki zbierać
I moje szczęście ze mną podzielać

Słońce świeciło jasnym promieniem 
I pobudzało moje wspomnienie
A w każdym fiołku widziałem ciebie
Twego oblicza odzwierciedlenie

Kwiaty milczeniem mówiły dużo 
Szeptały słowa cichutkiej skargi 
Mój drogi skryty w fiołkach i kwiatach 
Pozostań ze mną na długie lata.

Konwalijka
Maleńka konwalijka w lesie nocowała
I szumu wiatru cichutko słuchała 
Tęsknotą serduszko małe napawała 
A nad ranem chłodne rosy wypijała

Wieczorem jej drzewa bajki do snu opowiadały 
A kolczaste krzewy melodie smętne grały 
A gdy słońce wschodziło i dzień się zaczynał 
To rozłożysty dąb pobudkę jej odgrywał

Rozłożyste konary szeroko się rozchylały 
By osłonić ją przed burzą i wiatry powstrzymały 
A gdy słońce świeciło przepuszczały promyki 
By z konwalijek dzwoneczków usłyszeć takt muzyki 
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Na niezwykłej pryczy poczułem się 
wygodnie i bardzo przyjemnie. Miękkie 
posłanie z drobnych świerkowych gałęzi 
z bujnym igliwiem, kojący zapach żywicy 
wprawiły mnie w nastrój samozadowole-
nia. Wnet miły nastrój przerwały odgłosy 

szczekania i wycia psów. Pomyślałem, 
czyż wyczuwałyby zbliżanie się złego losu? 
U nas w domu nieraz mówiono, że pies 
wyczuwa śmierć, albo jakieś nieszczęście 
swojego pana i wtedy bez żadnego innego 
powodu żałośnie szczeka i wyje. Przy-
pomniałem sobie, że nasz podwórzowy 
pies Wiernek tak żałośnie szczekał i wył 
na kilka dni przed śmiercią cioci Anny, 
a później przed pożarem stodoły. Po chwili 
usłyszałem pomruk grzmotów. Pewnie 
nadciąga burza, bo już od kilku dni zbiera 
się na deszcz. Przypuszczenie takie zmar-
twiło mnie, bo nie zakończyłem poszycia 
dachu i jak przyjdzie burza z deszczem ,to 
zaleje ziemiankę. Wstałem przykryć siano 

gałęziami zgromadzonymi na poszycie 
dachu, by nie zmokło. Wówczas dopiero 
zorientowałem się, że odgłosy grzmotów 
dochodzą od strony północnego wschodu. 
Zdziwiło mnie to stwierdzenie, bo u nas 
burze przychodziły najczęściej z zachodu. 
Niekiedy miały odchylenia z północnego 
lub południowego zachodu. Zdarzało się 
czasem krążenie burzy, ale nie pamiętam 
burzy, która bezpośrednio przyszłaby albo 
z północnego wschodu jak ta dzisiaj. Z po-
wrotem położyłem się na moje wygodne 
posłanie i nasłuchiwałem, ale grzmoty 
burzy nie zbliżały się i tak zasnąłem.

Aleksandra Wilusz z Gimnazjum 
w Nawsiu Brzosteckim

Spotkanie po 
latach
 Na wąskich uliczkach miasteczka jak 
zwykle było tłoczno. Wysoki mężczyzna, 
rozglądając się nerwowo, z trudem przeci-
skał się przez tłum.
Musiał jak najszybciej dostać się na drugi 
koniec ulicy Słonecznej, by zdążyć na umó-
wione spotkanie. Dawno niewidziany brat 
zgodził się z nim zobaczyć. Po tylu latach 
rozłąki wreszcie się z nim spotka. W tej 
chwili wybiła godzina 12.00 w południe, 
a on miał przed sobą jeszcze spory odcinek 
trasy do przebycia. Nie zdążył. Gdy dotarł 
do wybranego miejsca, czyli kawiarni na 
rogu, brata już nie było. Zapytał więc kelne-
ra, czy ten nie zostawił jakiejś wiadomości 
dla niego.
 - Niestety, nie – odpowiedział. – Był trochę 
zdenerwowany – dodał.
 - Dziękuję.
Co miał teraz zrobić? Jak się skontaktować 
z Andrzejem? Nie miał nawet jego numeru 
telefonu, nie mówiąc już o adresie. Ale 
szczęście mu dopisywało, przynajmniej na 
razie. Następnego dnia, przechodząc koło 
tej samej kawiarni, spotkał kolegę swojego 
brata – Karola.
 - Dawno się nie widzieliśmy.
 - To prawda. Co u ciebie? –spytał Karol.
 - Nic się nie zmieniło, odkąd byłeś u mnie 
ostatnio. Szukam Andrzeja. Nie masz 
z nim jakiegoś kontaktu?
 - Masz szczęście, że mnie spotkałeś. Oczy-
wiście, że mam, przecież byliśmy i nadal 
jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi.
Rzeczywiście Karol i Andrzej przyjaźnili 
się od najmłodszych lat i wiedzieli o sobie 
prawie wszystko.
 - Nie wiesz, gdzie mogę go znaleźć?
 - Mieszka 10 km za miastem, w spokojnej 
wsi z niewielką liczbą mieszkańców. Po-
czekaj, napiszę ci dokładny adres.
Mężczyzna dostał od Karola kartkę 
z nazwą miejscowości i numerem domu. 
Kraków to nie był, a on nawet o tej wsi 

nie słyszał.
 - Dzięki – powiedział koledze, zostawiając 
go samego.
Co miał teraz zrobić? Zdecydował, że po-
jedzie odnaleźć brata. Nie może odpuścić, 
jest już bardzo blisko. Po 20 minutach do-
tarł na miejsce. Ciche, spokojne miasteczko 
było tysiąc razy mniejsze od jego miejsca 
zamieszkania. Wieś porastał gęsty las, 
trawa zmokła od wczorajszego deszczu. 
Ani żywej duszy na drodze.
Wreszcie znalazł jakiś sklep. Było to jedno 
z niewielu miejsc, gdzie zbierała się grupa 
ludzi.
 - Przepraszam, nie wie pan, czy mieszka 
tu Andrzej Bukowski? – zapytał jednego 
z klientów.
 - To na samym końcu wsi. Do domu prowa-
dzi droga przez las – odpowiedział starszy 
mężczyzna.
 - Mógłby mnie tam pan zaprowadzić?
 -Niestety nie, tam nikt nie chodzi w od-
wiedziny.
 - Dlaczego?
 - To straszne miejsce – tyle tylko usłyszał 
z ust klienta sklepu. Musiał poradzić sobie 
sam, jakoś odnajdzie to miejsce. Minęła 
ponad godzina, aż dotarł do wielkiego 
domu z drewna. Zapukał do drzwi, ale nikt 
nie otworzył.
 - Właściciel domu wyjechał wczoraj i do 
tej pory nie wrócił – powiedział głos zza 
jego pleców.
Przestraszył się, ale szybko się uspokoił, 
gdy zobaczył, że stoi za nim starsza kobieta.
 - Kim pani jest i co pani tu robi? – zapytał 
zdziwiony.
 - Mieszkam w pobliżu i przechodziłam 
tędy do domu. A pan kim jest? – spytała.
 - Bratem właściciela i właśnie go szukam 
– odpowiedział.
Nie usłyszał już nic od kobiety, bo poszła 
w swoją stronę. Wiedział jedno – Andrzej 
musi być w jego miasteczku, skoro nie wró-
cił jeszcze do siebie. Tylko jak go odnaleźć?
Zrezygnowany mężczyzna wrócił do 
domu. „Może jutro się uda” – powiedział 
sam do siebie. Kolejnego dnia też wyruszył 
na poszukiwanie brata. Przechodząc koło 
jednego ze sklepów, wpadł na przechodnia, 
ale nie zdążył mu się przyjrzeć, bo ten 
poszedł dalej. Po chwili namysłu przyszło 
mu coś do głowy. Był prawie pewny, że 

mijany mężczyzna to jego brat, Andrzej. 
Zawrócił więc, ale niestety tamten zniknął 
z pola widzenia. Być może przegapił szansę 
spotkania z bratem. Jednak nie poddał się. 
Odczekawszy dzień, znów wyruszył 10 km 
na północ, by odnaleźć Andrzeja.
 Tym razem wieś nie wyglądała już tak 
ponuro, w nocy nie spadła na ziemię ani 
jedna kropla deszczu, ale i tak niebo było 
zachmurzone. Wcześniej jednak znowu 
odwiedził sklep, by zapytać, czy ktoś nie 
widział jego brata. Niestety, nikt go nie 
widział albo nie chciał nic powiedzieć. To 
jednak nie oznaczało, że go tu nie ma. Poje-
chał więc do domu Andrzeja, a tam ku jego 
zdziwieniu stał czarny opel, pewnie jego 
brata. Zapukał do drzwi, one otworzyły 
się, a właściwie zrobił to mężczyzna. Jego 
oczom ukazało się oblicze młodszego brata. 
Nie spodziewał się aż tak ciepłej reakcji ze 
strony Andrzeja. Ten objął go i krzyknął 
z radości. Kiedy przywitali się, weszli do 
domu, by porozmawiać.
 - Spóźniłeś się na spotkanie – wyrzucił 
Andrzej, ale z uśmiechem na ustach.
 -Wiem, ale to wszystko przez korki. Szu-
kałem cię.
 - Słyszałem od Karola, dzwonił do mnie. 
Podobno byłeś tu wcześniej. Co cię skłoniło 
do takiej decyzji? Chodziło o mnie?
 - To prawda. Musiałem się z tobą spotkać. 
Dawno się nie widzieliśmy. Co u ciebie? 
Jak się tu czujesz? – zapytał.
 - Jak widzisz, mieszkam tutaj, w spokoj-
nym miejscu. To naprawdę spokojna wieś 
– przekonywał Andrzej, ale jego brat nie 
był tego pewien.
 - Może tak, ale ja jej nie znam. Poza tym 
zamieszkałeś w lesie, daleko od drogi 
i nikt cię tu nie odwiedza. To straszne być 
samym.
 - To fakt, ale wiesz, że lubię samotność. 
Jest mi tu dobrze. I to jest najważniejsze. 
Obiecaj mi tylko, że będziemy się częściej 
spotykać. Nie chcę stracić z tobą kontaktu.
 - Zgoda. Musimy poznać się na nowo, 
skoro już spotkaliśmy się po tylu latach 
– przyznał Andrzej. – To dla nas wielka 
szansa – dodał.
Dawno niewidziany brat obiecał, że będzie 
częściej go odwiedzać i zapraszać do siebie.
 Po tylu latach rozłąki wreszcie mogli 
być razem i znowu się zaprzyjaźnić.

Prezentujemy pracę z konkursu literackiego „Ja piszę! Z polotem i wyobraźnią” 
wybraną do publikacji w „Wiadomościach Brzosteckich” przez śp. Józefa Nosala

Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
Front niemiecko–radziecki 
w naszej wsi cd.

Dokończenie na str. 21
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 Przebudziła mnie ostra woń końskich 
odchodów. Otworzyłem oczy i zobaczyłem 
jasność w ziemiance. Wstałem, a gniada 
jakby śmiała się ze mnie po cichu hm, hm, 
hm. Wyszedłem na zewnątrz. Oblał mnie 
przyjemny zapach świeżego powietrza 
i lekki poranny chłód. Nie dostrzegłem śla-
dów deszczu. Brzask poranka oprzytomnił 
mnie zupełnie z nocnego snu. Odmówiłem 
poranną modlitwę. W myśli zanuciłem 
religijną pieśń „Kiedy ranne wstają zorze” 
i wziąłem książeczkę do nabożeństwa, by 
w jej kalendarzyku skreślić kolejny dzień – 
siódmego sierpnia. Tym razem pamiętałem 
o moim postanowieniu. Gniada zaczęła się 
niespokojnie kręcić, wyrażając niecierpli-
wość oczekiwania na śniadanie. Podałem jej 
porcję siana, a drugą przyniosłem kasztance 
i tuż obok półki na karmę zobaczyłem świe-
że odchody końskie. Naturalnie kasztanka 
nie mogła tego zrobić, bo uwiązana nie mo-
głaby się tak obrócić. Oczywiście to sprawka 
gniadej. Zrobiła to na złość mnie i kasztance 
z zazdrości, że spałem obok kasztanki, 
a nie jak w stajni, gdzie moja prycza była 
przy ścianie z okienkiem, obok gniadej. 
Wziąłem łopatę i wykopałem w wąwozie 
obok ziemianki spory dołek na gnojownik. 
Zebrałem odchody na łopatę i wyrzuciłem 
do wykopanego dołka. To samo zrobiłem 
z warstwą ziemi przesiąkniętej moczem, 
a w to miejsce przyniosłem świeżej ziemi 
z wykopu.
 Po tej niespodziewanej robocie zabrałem 
się do dalszych zajęć porannych. Wodą 
przyniesioną wczoraj wieczorem napoiłem 
gniadą, która wypiła dwie trzecie z wiadra. 
Do pozostawionej dolałem wodę z dzban-
ka, którą kasztanka wypiła do dna. Puste 
naczynia oraz mydło i ręcznik zabrałem do 
strumienia. Garnek z jedzeniem obłożony 
kamieniami stał na swoim miejscu. Woda 
spadająca z tamy wyrównała drobnymi 
kamieniami i żwirem wgłębienia po dużych 
kamieniach wybranych do budowy tamy. 
W ten sposób sama natura przygotowała mi 
umywalnię. Rozebrałem się do naga i po raz 
pierwszy w lesie cały wymyłem się solidnie 
mydłem i wodą polewaną z dzbanka. Zimna 
woda pobudziła krążenie krwi. Po wytarciu 
się ręcznikiem poczułem jak robi mi się 
ciepło i ogarnia mnie werwa do życia i pracy. 
Nabrałem wody do wiadra i dzbanka, a po 
powrocie podałem wiadro z wodą kasztance, 
ale ta już nie chciała pić. Zjadłem śniadanie 
i wyprowadziłem konie na poprzedni postój, 
by skończyć poszycie dachu nad ziemianką 
i wykonać w niej przegrodę, aby gniada nie 
mogła więcej smrodzić pod nosem mnie ani 
kasztance.
 Na dokończenie poszycia dachowego 
zabrakło mi gałęzi przyniesionych wczo-
raj, ponieważ na każdą warstwę poszycia 
kładłem dużo gałęzi aby ograniczyć przecie-
kanie wody deszczowej. Wziąłem siekierę 
i poszedłem obcinać dolne gałęzie świerków 
i jodeł, oczywiście zdrowe gałęzie z zielo-
nym igliwiem. Jednocześnie poszukiwałem 
drągowiny na wykonanie przegrody. Zale-
żało mi na znalezieniu uschniętych drzew 
bo są znacznie lżejsze do przeniesienia, 
a przede wszystkim nie zniszczę zdrowo 

rosnących. Poszukiwanie zakończyło się 
powodzeniem, ale dość daleko od wąwo-
zu. Wyciąłem dwa suche pnie drągowiny 
świerka ale pozostawiłem je na miejscu, 
ponieważ najpierw znosiłem poobcinane ga-
łęzie na dokończenie poszycia dachu. Kiedy 
wszystkie gałęzie miałem już obok dachu 
dokończyłem jego poszycie. Krótszymi 
gałązkami, jakie pozostały, nakryłem grube 
końcówki gałęzi ostatniej warstwy poszycia 
powyżej półki paszowej. Gdy zszedłem do 
ziemianki, zobaczyłem poszycie dachu od 
spodu. Wyglądało na solidnie wykonane, 
ale w ziemiance pociemniało. Całe szczęś-
cie, że pod legary podłożyłem kamienie, 
które zabezpieczały większe szczeliny 
wentylacyjno-obserwacyjne, a tym samym 
zwiększały dopływ światła dziennego. 
Oczywiście najwięcej światła dostarczało 
wejście do ziemianki. 
 Zadowolony z efektów wykonanej pra-
cy, zastanawiałem się nad rozwiązaniem 
konstrukcyjnym przegrody między końmi. 
Z obserwacji w ziemiance i ze wstępnych 
pomiarów ustaliłem, że będzie mi potrzebne 
pięć drągów trzy grubsze pionowe i dwa 
cieńsze poziome. Prostopadle do kątów 
między legarami i krokwią wybiorę łopatą 
trzy odpowiednio głębokie dołki na zako-
twiczenie drągów pionowych. Poziome 
żerdzie zakotwiczę w przedniej ścianie jedną 
poniżej półki paszowej, drugą powyżej. 
Połączenie żerdzi z drągami wykonam na 
zaczepy sęków. Pomysł konstrukcji był go-
towy, pozostało jego wykonanie. Wziąłem 
pomiary potrzebnej długości drągów i żerdzi 
z odpowiednim nadmiarem na zakotwi-
czenie i dopasowanie sęków zaczepowych 
do połączeń konstrukcyjnych. Poszedłem 
z siekierą do ściętych świerków. Najpierw 
obciąłem gałęzie pozostawiając przy nich 
wszystkie sęki. Następnie poprzecinałem 
pnie na pomierzone długości i przeniosłem 
je do ziemianki. Ustawienie przegrody za-
cząłem od wyznaczenia punktów do ziemi 
od kątów między legarami i krokwią od stro-
ny gniadej dla mocniejszego oparcia przed 
jej naciskiem. Trzy punkty zaznaczyłem 
wbiciem w ziemię patyków i przystąpiłem 
do kopania łopatą na odpowiednią głębokość 
dla mocnego zakotwiczenia pionowych 
słupków z przyniesionych drągów. Naj-
głębszy dołek wykopałem dla trzeciego od 
przodu i najgrubszego słupka by gniada nie 
mogła go ruszyć swoim biodrem. Ustawione 
słupki w dołkach były wsparte górą o skrzy-
żowanie legara z krokwią. Na sęki słupków 
położyłem dwie poziome żerdzie i ich koń-
cówkami zaznaczyłem w ścianie miejsca do 
wydrążenia otworów dla ich zakotwiczenia. 
Okrągłe otwory dostosowane do grubości 
żerdzi wydrążyłem nożem na głębokość 
możliwą do osiągnięcia. Końcówki żerdzi 
weszły ciasno w otwory i niektórymi sękami 
pasowały do sęków wsparcia na słupkach 
tworząc z nimi wzmocnione powiązanie. 
Tak dopasowany zestaw przegrody ociosa-
łem z sęków od strony kasztanki. Od strony 
gniadej zostawiłem wszystkie sęki jako 
ochronę przed opieraniem się jej o przegro-
dę. Ustawione słupki w dołkach zasypałem 
ziemią i mocno udeptałem, a następnie 
ubiłem styliskiem od siekiery.
 Gotowa przegroda wyglądała solidnie 
jak przedtem w stajni. Konie wprowadzi-

łem z powrotem do stajni w ziemiance, 
uwiązałem je i dałem im po porcji siana. 
Słońce na krótko odsłaniane przez chmury 
wskazywało cieniami drzew wczesne po-
południe. Z wody w strumieniu wyjąłem 
garnek z częścią wczorajszego obiadu. 
Rosół z makaronem i kawałkami mięsa 
był bardzo zimny, ale smaczny, bo nie 
skwaśniał. Nie mogłem podgrzać jedzenia 
bo w koszyku nie było zapałek, by można 
rozpalić ogień. Połowę z zawartości garnka 
zjadłem, resztę zostawiłem na jutro. Garnek 
ponownie wstawiłem do wody, ale był już 
lżejszy i unosiła go woda. Postawiłem go 
w płytszym miejscu i obłożyłem kamienia-
mi. W ziemiance jeszcze raz sprawdziłem 
zawartość koszyka. Wszystko co Gienia 
wczoraj wymieniła, że jest w koszyku, było 
oprócz zapałek. Pewnie zapomniała włożyć. 
Jeśli zorientuje się, że nie włożyła zapałek, 
to jutro albo pojutrze je przyniesie. A może 
w domu nie było zapałek, ponieważ na co 
dzień korzystano z zapalniczki, które tato 
robił z łusek od pocisków karabinowych, 
nie tylko na domowe potrzeby. W nagrodę 
za brak zapałek w koszyku były niemieckie 
suchary wojskowe i czekolada, których 
Gienia nie wymieniła. Wszystko wyjaśni 
się jak Gienia przyniesie mi następną porcję 
żywności.
 Korzystając z ciepłego dnia postano-
wiłem umyć konie przy strumieniu. Zro-
biłem dwa wiechcie z siana, włożyłem do 
dzbanka i kolejno wyprowadziłem konie. 
Wyprowadzając gniadą przekonałem się, 
że swobodnie obraca się w zagrodzeniu, 
ale tylko tyłem do ściany, bo głowę może 
wystawić ponad żerdzie przegrody. Konie 
w strumieniu najpierw napoiły się dowolnie, 
a następnie kolejno polewałem je wodą 
z dzbanka i mocno szorowałem wiechciem 
aż się spociłem. Od dawna konie były przy-
zwyczajone do mycia ich w rzece. Teraz 
tym bardziej potrzeba było je myć, bo nie 
miałem szczotki i zgrzebła do codziennego 
ich czyszczenia. Wyszorowane konie szybko 
wyschły i z powrotem wprowadziłem je do 
stajni w ziemiance. Tu stały na gołej ziemi 
i chyba dlatego w nocy nie chciały leżeć. 
Wziąłem wiadro i poszedłem po suchą 
ściółkę leśną. Cztery wiadra suchych liści 
udeptanych, rozsypałem pod nogi koniom 
by zachęcić je do położenia się w nocy. 
Do wieczora zostało jeszcze trochę czasu, 
wziąłem łopatę z siekierą i poszedłem wy-
dłużyć moją umywalnię, by starczyła też 
do mycia koni. Poniżej mojej umywalni, 
którą stworzył wodospadzik z tamy spię-
trzającej wodę do nabierania jej wiadrem, 
z dna strumienia wydobyłem sporo dużych 
kamieni dla wyrównania dna na potrzebnej 
długości i wykorzystania kamieni na drugą 
tamę tworzoną niżej. Brzegi strumienia były 
wysokie i spiętrzanie wody nie stanowiło 
wielkiej trudności. Druga tama była niższa 
bo nie była potrzebna duża głębokość wody 
lecz wygodne stanie konia na wyrównanym 
dnie strumienia. Woda przepływająca przez 
obydwie tamy przyjemnie pluskała i szumia-
ła. Przez chwilę słuchałem tych dźwięków 
i pomyślałem, gdyby nie ta straszna wojna 
byłoby całkiem romantycznie.

 cdn.

Dokończenie ze str. 20
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TVP W UKS 
HERCULES 
BRZOSTEK

Uczniowski Klub Spor towy 
Hercules działający w Gimnazjum 
im. Królowej Jadwigi w Brzostku 
zakwalif ikował się do udziału 
w programie Kluby Spor towe 
Orange. 15 kwietnia 2015 r. gości-

liśmy w szkole TVP Oddział Rze-
szów, ponieważ nasz zespół został 
wybrany jako jeden z kilku na-
jaktywniejszych w Polsce. W tym 
dniu w Hali Sportowej im. Agaty 
Mróz-Olszewskiej odbył się półfi-
nał wojewódzki w piłce siatkowej 
chłopców. Na zawody przybyli 
burmistrz Brzostku pan Wojciech 
Staniszewski, wiceburmistrz pan 
Jan Łazowski, przewodniczący 
Rady Miasta Daniel Wójcik i radny 
Paweł Hipszer. Redaktorzy prze-

prowadzili wywiady z dyrektorem 
gimnazjum panem Jackiem Ber-
kiem, koordynatorem programu pa-
nią Magdaleną Machaj, trenerami 
i zawodnikami. Filmowali również 
marsz nordic walking w wykona-
niu naszych uczniów oraz cheer-
leaderki dopingujące drużyny do 
walki. Szczegółowe informacje 
ukażą się w następnym numerze 
„Wiadomości Brzosteckich”.

Koordynator M.Machaj

Drodzy Czytelnicy!

Jeśli ktoś z Was chciałby się 
podzielić z nami swoimi spraw-
dzonymi przepisami na rozmaite 
potrawy, ciasta lub przetwory, 
prosimy o przesyłanie ich wraz 
ze zdjęciem (najlepiej gdyby na 
nim był też sam Wykonawca) 
oraz własnym imieniem, nazwi-
skiem i miejscem zamieszkania na 
adres: wiadomosci@brzostek.pl. 
Przesłanie tych danych oznacza 
zgodę na ich publikację na łamach 
„Wiadomości Brzosteckich”.

U.K.

Aleksandra Kolbusz z Bukowej poleca

Babeczki z czekoladą i orzechami

Składniki: 
2 szklanki mąki, 2 łyżeczki proszku 
do pieczenia, 2 jajka, 1 opa-
kowanie cukru waniliowego, 
1 szklanka cukru, 1  szklan-
ka mleka, tabliczka mlecznej 
czekolady, garść orzechów 
włoskich, lukier i posypka do 
dekoracji.

Wykonanie: 
Mąkę przesiać do miski i wy-
mieszać z proszkiem. Dodać cu-
kier, cukier waniliowy i jajka, 
miksować. Następnie wlewać 
mleko, ciągle miksując. Wsypać 
pokrojoną czekoladę i orzechy. 
Całość wymieszać. Do wy-
smarowanych masłem foremek 

przełożyć ciasto. Piec w 180 stop-
niach przez około 25 minut. Gotowe 
babeczki wystudzić i udekorować.

Smacznego

GOTUJ i PIECZ z NAMI
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Grzegorz Wojtaczka Piotr Staniszewski

 W dniach 17-19 kwietnia 2015 roku odbyły się w Poznaniu jubileuszo-
we XXX Dni Ułana. Jest to najstarsza i najbardziej prestiżowa impreza 
kawaleryjska w Polsce połączona oczywiście z zawodami. Jak co roku do 
Poznania ruszyli nasi ułani Grzegorz Wojtaczka i Piotr Staniszewski. Po 
dwudniowych zmaganiach Grześ startujący na swoim podstawowym koniu 
Zamencie zajął w Poznaniu 2. miejsce, przegrywając  tylko z zawodnikiem  
gospodarzy, Mikołajem Walterem jadącym na klaczy Formoza. Trzeci był 
Paweł Kubicki na koniu Nul reprezentujący także barwy 15 Pułku Ułanów 
Poznańskich. Drugi z naszych zawodników, Piotr Staniszewski, startował na  
koniach  Bascado  i Magnus. Początek  miał mało udany, ale na szczęście 
drugiego dnia przesunął się w klasyfikacji generalnej zawodów z 11 na 
6 miejsce. Cały start można uznać za całkiem udany, zwłaszcza że obaj 
zawodnicy dzięki dobrym wynikom w Poznaniu mają już kwalifikacje na 
Kawaleryjskie Mistrzostwa Polski. W jubileuszowych XXX Dniach Ułana 
startowało łącznie ponad trzydziestu zawodników z całego kraju.

Wojciech Staniszewski

Grzegorz Wojtaczka drugi w Poznaniu
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 Maratony rowerowe to konkurencje, gdzie każdy uczestnik ma 
możliwość startu na różnych dystansach i w wielu kategoriach 
wiekowych. Cyklokarpaty – tak nazywa się szereg etapów ro-
werowych corocznie organizowanych na terenie województwa 
podkarpackiego i małopolskiego. Organizatorami są między in-
nymi: MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal – Spółka Jawna 
z siedzibą w Jaśle. Celem jest nie tylko popularyzacja kolarstwa 
górskiego i turystyki rowerowej, ale również promowanie regionów 
i szlaków turystycznych, a przede wszystkim zdrowego trybu życia. 
 Wśród wielu uczestników z różnych okolic południowej Polski, 
rywalizują brzostowianie. Ambitnie prezentują naszą „Małą Ojczy-
znę”. Zdobywają niezłe wyniki, a szczególnie Janusz Podgórski 
z Kleci, który jest pomysłodawcą i organizatorem  grupy rowerowej. 

Do niego dołączyli: Roman Podgórski, Marek Stasiowski, Piotr 
Stasiowski i Paweł Stasiowski. To nie tylko rywalizacja czysto 
sportowa, ale przygoda i świetna zabawa – zapewniają uczestnicy. 
Praktycznie każdy znajdzie coś dla siebie, bo poza wyścigami 
rowerowymi o wysokim poziomie można wziąć udział w dodat-
kowych atrakcjach i podziwiać walory krajobrazowe. Tegoroczne 
trasy biegną po jedenastu malowniczych okolicach  Przemyśla, 
Zakopanego, Wierchomli, Polańczyka - to tylko niektóre. Start 
2 maja 2015 r. Ty też możesz wziąć udział, dołącz do nas. Może 
w przyszłości Cyklokarpaty zagoszczą w naszej urokliwej Gminie 
Brzostek?  Więcej informacji na stronie www.cyklokarpaty.pl.

Maria Kawalec

Maratony rowerowe na Podkarpaciu

Cyklokarpaty 2014
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5 kwietnia minął rok od oficjalnego otwarcia największego 
i najnowocześniejszego obiektu sportowego w naszej gminie 
– Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej. Z tej okazji 
w sobotę 11 kwietnia został rozegrany Turniej Piłki Siatko-
wej Gmin Zaprzyjaźnionych. Organizatorami zawodów byli: 
Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz Gmina Brzostek. Swój 
udział zgłosiło sześć drużyn: Dydnia, Frysztak, Kołaczyce, 
Wiśniowa, Wielopole Skrzyńskie oraz gospodarz - Brzostek. 
Zespoły rozpoczęły zmagania już od godziny 10.00. Mecze 
od początku do końca były zacięte i wyrównane. Po pięciu 
godzinach walki przy siatce wszystko stało się jasne. Klasyfi-
kacja końcowa przedstawiała się następująco: szóste miejsce 
przypadło drużynie z Kołaczyc, piąte – zajęła ekipa z gminy 
Wielopole Skrzyńskie. Mecz o trzecie miejsce zapowiadał się 
bardzo ciekawie. Drużyny z Dydni i Brzostku walczyły o każdy 
punkt i zwycięstwo od pierwszych sekund spotkania. Starcie 
było niezwykle zacięte, o losach meczu decydował tie-break. 
Niestety, naszym reprezentantom zabrakło szczęścia (wszak 
tie-break bardzo często bywa loteryjny, podobnie jak konkurs 
rzutów karnych). Musieli uznać wyższość zawodników z Dydni  
i pogodzić z tak nielubianym przez sportowców czwartym miej-
scem. Zwycięzcą turnieju okazała się drużyna z Wiśniowej, która 
w finale pokonała ekipę z Frysztaka. Nagrody w postaci pucha-
rów wręczył Burmistrz Brzostku, Pan Wojciech Staniszewski. 
Turniej sędziowali doświadczeni sędziowie (Marzena Dynarek 
oraz Jerzy Stachnik), którzy czuwali nad prawidłowym przebie-
giem meczów. Dziękujemy wszystkim drużynom za przyjazd  

i uczestnictwo w turnieju, a zawodnikom gratulujemy wspania-
łych akcji i fantastycznej walki fair-play. Do zobaczenia za rok! 

Szczegółowe wyniki: 
Grupa „A” 
Gmina Wielopole Skrzyńskie - Gmina Dydnia 0:2 (21:25, 23:25) 
Gmina Dydnia - Gmina Wiśniowa 1:2 (14:25, 25:12, 10:15) 
Gmina Wiśniowa - Gmina Wielopole Skrzyńskie 2:1 (25:20, 
22:25, 16:14) 

Grupa „B” 
Gmina Brzostek - Gmina Kołaczyce 2:1 (25:8, 19:25, 15:13) 
Gmina Kołaczyce - Gmina Frysztak 1:2 (14:25, 16:25)
Gmina Brzostek - Gmina Frysztak 0:2 (21:25, 17:25) 
Mecz o 5 miejsce: Gmina Kołaczyce - Gmina Wielopole 
Skrzyńskie 1:2 (16:25, 25:22, 9:15) Mecz o 3 miejsce: Gmina 
Brzostek - Gmina Dydnia 1:2 (25:13, 16:25, 13:15) 
Finał: Gmina Wiśniowa - Gmina Frysztak 2:0 (25:17, 25:22) 

Klasyfikacja końcowa:
Gmina Wiśniowa 
Gmina Frysztak 
Gmina Dydnia 
Gmina Brzostek 
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Gmina Kołaczyce

Magdalena Kawalec 

Turniej Piłki Siatkowej Gmin Zaprzyjaźnionych

Katarzyna Gąsior (gmina Brzostek) Mecz Brzostek -  Frysztak

Agata Jędrzejczyk mistrzynią 
województwa w tenisie 

w grze podwójnej
 W niedzielę 12 kwietnia br. w Jarosławiu odbyły 
się Indywidualne Mistrzostwa Województwa junio-
rów i juniorek w tenisie stołowym. Agata Jędrzej-
czyk, zawodniczka LKS Brzostowianka Brzostek, 
wywalczyła złoty medal w grze podwójnej. Wspól-
nie z Angeliką Maciąg (Gim-Tim 5 Stalowa Wola) 
pokonały parę Patrycja Jucha – Katarzyna Kuliga 
(obie KTS Krosno) 3:0 i mogły się cieszyć ze złote-
go medalu. Także Agata dobrze spisała się w grze 
pojedynczej, zajmując piąte miejsce. Serdecznie 
gratulujemy i brawa za trud, walkę i czas włożony 
w przygotowania do zawodów!!

Kawalec Magdalena fot: Sławomir MaciągFinalistki Mistrzostw
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 19 marca 2015 r. Brzostek był organizatorem Rejonowych 
Zawodów w Piłkę Siatkową chłopców. Przyjechali do nas mi-
strzowie powiatu mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego oraz 
kolbuszowskiego.  Gimnazjum Brzostek reprezentowało powiat 
dębicki. Graliśmy systemem „każdy z każdym”. Drużyny sta-
rały się zaprezentować z jak najlepszej strony. Poziom gry był 
bardzo wysoki. Zawodnicy dawali z siebie wszystko. Pięknie 
prezentowali swe indywidualne umiejętności. Ostatecznie na 
najwyższym stopniu podium stanęli zawodnicy z Ropczyc. Tuż 
za nimi uplasowali się zawodnicy z UKS Hercules Brzostek. 
Trzecie miejsce należało do Kolbuszowej, a IV do Mielca.

 Serdecznie dziękujemy kibicom, którzy tak pięknie nas do-
pingowali. Często słyszeliśmy z trybun: „Walczcie jak Sparta, 
drużyna jest tego warta”. Dodawało nam to skrzydeł w ciężkich 
momentach i za to im jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Dzięku-
jemy  Burmistrzowi Brzostku Wojciechowi Staniszewskiemu 
za ufundowane puchary. Radnemu Pawłowi Hipszerowi za 
zorganizowanie poczęstunku dla wszystkich zawodników.  
Dyrektorowi gimnazjum Jackowi Berkowi za umożliwienie 
nam gry w tych zawodach. Magdalenie Machaj i Krzysztofowi 
Halsowi za przygotowanie nas do tego turnieju. Magdalenie 
Kawalec, Wiktorowi Szukale oraz Paulinie Szymańskiej za 
pomoc techniczną, Jarosławowi Klichowi za opiekę medyczną, 
Katarzynie Machowskiej i Pawłowi Batyckiemu za wspaniałą 
fotorelację. Dziękujemy również nauczycielom, kolegom, ko-
leżankom, którzy tak pięknie nam kibicowali.  Obiecujemy, że 
w półfinałach wojewódzkich damy z siebie wszystko, a nawet 
więcej…

Zawodnicy

Wicemistrzostwo rejonu 
w piłce siatkowej chłopców 
UKS „Hercules” Brzostek

 30 marca 2015 r. na „Orliku” w Brzostku odbył się pierwszy 
etap zawodów Coca-Cola Cup 2015. Do rywalizacji przystąpiły 
cztery Gimnazja: Brzostek, Gogołów, Błażkowa, Siedliska-Bo-
gusz. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Za 
każde  zwycięstwo drużyna otrzymy-
wała 3 pkt., za remis 1 punkt, natomiast 
za porażkę 0 punktów. Zawodnicy grali 
na najwyższym piłkarskim poziomie, 
ale z zachowaniem wszystkich zasad 
fair play. Najwięcej bramek w turnieju 
zdobył Kacper Szymański z Gimna-
zjum w Brzostku.

Klasyfikacja końcowa wygląda następująco: 
I miejsce- Brzostek 9 pkt.
II miejsce Siedliska- Bogusz- 6 pkt.
III miejsce Błażkowa- 3 pkt.
IV miejsce Gogołów -0 pkt.

 Zawodnicy serdecznie dziękują Dy-
rektorowi Jackowi Berkowi za umożli-
wienie przeprowadzenia zawodów. Pani 
Dyrektor Marii Przebiędzie za zaspon-
sorowanie nagród. Pani Magdalenie 
Machaj i  Panu Wiktorowi Szukale za 
przygotowanie nas do zawodów i zakup 

piłek dla drużyn. Dziękujemy również sędziemu  Panu Krzysz-
tofowi Halsowi, a Panu Pawłowi Batyckiemu za fotorelację 
z zawodów.

Sekcja Sportowa Szkoły

Zwycięstwo w COCA-COLA CUP 2015

fot: Paweł Batycki
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Wiosna dopiero się rozpoczęła, ale 
brzostecka hala widowiskowo-sportowa 
zimowej przerwie i zapadaniu w tym cza-
sie w letarg powiedziała stanowcze „nie”. 
By przeciwdziałać tego typu zapędom, 
w ostatnich dwóch miesiącach podjęliśmy 
szereg inicjatyw, które pomogły ukrócić 
zimową niechęć do aktywności. Na 
pierwszy ogień poszły dwa turnieje siat-
kówki. 10 lutego do akcji wkroczyła płeć 
piękna. W turnieju wzięło udział 6 zespo-
łów składających się głównie z dziewcząt 
uczestniczących w zajęciach, jakie odby-
wają się w brzosteckiej hali oraz drużyny 
z Błażkowej. Bezapelacyjnym zwycięzcą 
została drużyna Błażkowskie Atomówki, 
które w finale pokonały Gimnazjum I. 
W końcu nazwa zobowiązuje… Najlep-
szym drużynom nagrody wręczył Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Daniel Wój-
cik. Uczestniczki otrzymały pamiątkowe 
medale, a najlepsza zawodniczka turnieju 
Martyna Trojan (oczywiście Błażkowskie 
Atomówki) otrzymała specjalną statuet-
kę. Warto odnotować, że turniej został 
rozegrany w niezwykle miłej i przyjaznej 
atmosferze. Organizatorzy zadbali o za-
wodniczki, sędziowie o spokój na boisku, 
a zespoły odwdzięczyły się grą fair play.

Klasyfikacja końcowa:
1. Błażkowskie Atomówki
2. Gimnazjum I
3. Gimnazjum II
4. Gimnazjum III
5. Gimnazjum IV
6. Gimnazjum V

W czwartek 12 lutego na linii 
frontu walki z zimowym rozle-
niwieniem pojawili się chłopcy. 
To znaczy, mieli się pojawić, 
bo i organizatorów, i kibiców, 
i pewnie samych zawodników 
czekała miła niespodzianka 
– oprócz ośmiu zespołów mę-
skich rękawicę podjęła jedna 
drużyna składająca się wyłącz-
nie z dziewcząt. To właśnie Brzosteckie 
Aniołki zrobiły prawdziwą furorę na par-
kiecie. Kibice, zawodnicy i opiekunowie 
byli pod wielkim wrażeniem walki, jaką 
dziewczyny podjęły z chłopakami. Mecze 
rozgrywano do dwóch wygranych setów, 

systemem „każdy z każdym” w trzech 
grupach. W półfinałach oglądaliśmy je-
den najlepszy zespół z grupy oraz jedną 
drużynę z drugiego miejsca z najlepszym 
bilansem punków.

Toczono zaciętą walkę o każdą piłkę, 
zawodnicy, jak to ładnie określają fachow-
cy, „oddychali rękawami” i przed ostat-
nimi meczami w grupach wciąż nie było 
wiadomo, kto awansuje do dalszych gier. 
Pewny awans zapewniła sobie jedynie 
drużyna z Jodłowej. Równolegle rozgry-
wano spotkania Społeczne Gimnazjum 
Sowina - ZS Siedliska-Bogusz oraz Gim-
nazjum Brzostek i – Bieździedza. Druży-
ny, które wygrały poszczególne mecze, 
awansowały bezpośrednio do półfinału 
(Bieździedza, ZS Siedliska- Bogusz). 
W przypadku porażki 1:2 pozostałych 
drużyn sędziowie musieliby zaopatrzyć 
się w długopis, kartkę, kalkulator i liczyć 
małe punkty. Zresztą tak właśnie się stało. 
Po wykonaniu skomplikowanych obliczeń 
okazało się, że niekorzystny bilans punk-
tów miała drużyna Gimnazjum Brzostek 
I.  Musiała zatem pogodzić się z brakiem 
awansu do strefy medalowej. Z awansu 
do finału cieszyły się zatem zespoły 
z Sowiny oraz Bieździedzy. W finale zwy-
ciężyła drużyna z Bieździedzy, która po 

niezwykle zaciętym meczu pokonała 2:1 
ekipę Społecznego Gimnazjum z Sowiny. 
Mecz finałowy dostarczył wielu emocji 
i do wyłonienia zwycięzcy potrzeba było 
aż trzech setów. Na najniższym stopniu 
podium stanęli zawodnicy drużyny ZS 

Siedl iska-Bo -
gusz, którzy po-
konali 2:0 Gim-
nazjum Jodłowa. 
Najlepszym za-
wodnikiem tur-
nieju okazał się 
Kamil Cyrulik 
(Bieździedza), 
który otrzymał 
pamiątkową sta-
tuetkę. Medale, 
pucha r y oraz 
dyplomy ufun-
dowane przez 
Gminę Brzostek 
wręczyli Bur-
mistrz Wojciech 

Staniszewski oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej Daniel Wójcik.

Z czujnym obiektywem aparatu polo-
wali Kornelia Przewoźnik oraz Paweł Ba-
tycki. Nad bezpieczeństwem zawodników 
czuwała Magdalena Grygiel. Gratulujemy 
wszystkim zespołom siatkarskiej odwagi, 
a zwycięzcom zdobytych medali.

Klasyfikacja końcowa:
1. Bieździedza
2. Społeczne Gimnazjum Sowina
3. ZS Siedliska- Bogusz
4. Gimnazjum Jodłowa
5. Gimnazjum Brzostek I
6. Ziomki z Biedronki
7. Gimnazjum Brzostek II
8. Brzosteckie Aniołki
9. Orły Podkarpacia

Dla odmiany druga połowa lutego 
w brzosteckiej hali upłynęła pod znakiem 
piłki halowej. 14 lutego rozegrano Otwar-
ty Turniej Halowej Piłki Nożnej. Wzięło 
w nim udział dziewięć drużyn podzielo-
nych na dwie grupy, w sumie siedemdzie-
sięciu dwóch zawodników. W Brzostku 
gościliśmy przedstawicieli m.in. Brzeska, 
Pustyni, Bieździedzy, Jodłowej oraz sa-
mego Brzostku i okolic. Mecze stały na 

bardzo wysokim poziomie 
i dostarczyły wielu emocji. 
Niejednokrotnie dochodziło 
do ostrych starć, co świadczy 
o tym, że każdemu zależało 
na jak najlepszym wyniku. 
W meczu o trzecie miejsce 
zmierzyły się drużyny Resz-
ka Bieździedza oraz Brazylia 
na Wakacjach. Wynik meczu 
1:2 dla drużyny Brazylii na 
Wakacjach – na margine-
sie obie drużyny spotkały 
się w fazie grupowej i tam 
również zwyciężyła Bra-
zylia na Wakacjach. Widać 
sama myśl o lecie korzystnie 
wpływa na formę i morale, 

że już o samych wakacjach nie wspomnę.
W finale turnieju starły się Zespół Nie-

spokojnych Nóg i SM-BTS Brzesko. Tytuł 
mistrza Turnieju przypadł tym drugim, 
którzy wygrali spotkanie 2:3. Wisienką 
na torcie była bramka zdobyta piętą przez 
Macieja Marcinów (SMS-BTS Brzesko). 
W sposób absolutnie niedemokratyczny 
i subiektywny przyznajemy jej tytuł naj-
piękniejszej bramki turnieju.  Najlepszym 
bramkarzem został Mateusza Jurczyk 
(Brazylia na Wakacjach), a koronę króla 
strzelców zdobył zawodnik Zespołu 
Niespokojnych Nóg Dawid Wójcik. Na 
zakończenie turnieju wszystkie drużyny 
i najlepsi zawodnicy odebrali pamiątkowe 
puchary, statuetki i medale, które wręczył 
Burmistrz Miasta Brzostek Wojciech 
Staniszewski. Za obsługę sędziowską 
odpowiadali sędziowie Jacek Lesiak 
i Tomasz Borkowski.

Jeszcze nie opadły emocje po jednym 
turnieju, a już postanowiliśmy podgrzać 
chłodną zimową atmosferę. 15 lutego 

JAK BRZOSTECKA HALA SPORTEM I TURNIEJEM Z ZIMĄ WALCZYŁA… 

Turniej piłki siatkowej medaliści

Turniej pilki siatkowej o puchar burmistrza dziewczyny
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hala gościła najmłodszych piłkarzy 
(rocznik 2007). Organizatorem turnieju 
był UKS 6 Jasło. Podopieczni Marcina 
Łukaczyńskiego wywalczyli zresztą 
srebrny medal. Zawodnicy UKS 6 Jasło 
rozegrali bardzo dobre zawody, ponieważ 
z grupy wyszli z pierwszego miejsca, a w 
półfinale pokonali bardzo dobrze grającą 
drużynę Stali Rzeszów. W finale przyszło 
im się zmierzyć z PN z Mielca. Tutaj już 
nie dali rady i mecz zakończył się ich 
przegraną 2:0.

Klasyfikacja końcowa 
przedstawia się następująco:

1. PN Mielec
2. UKS 6 Jasło I
3. Stal Rzeszów
4. Glinik Gorlice
5. Dunajec Nowy Sącz
6. Bardomed Krosno
7. Ekoball Sanok I
8. Igloopol Dębica
9. UKS 6 Jasło II

10. Ekoball Sanok II
Gratulujemy zawodnikom 

i trenerowi UKS 6 Jasło wyni-
ku. Rodzicom dziękujemy za 
pomoc w organizacji turnieju 
i przygotowanie poczęstunku 
dla przybyłych gości, sponso-
rom: Burmistrzowi Brzostku 
panu Wojciechowi Staniszewskiemu, 
Taurusowi, Żelbudowi Kołaczyce – To-
masz Wojdyła, Sklepowi Motoryzacyj-
nemu w Kołaczycach – Piotr Dziedzioł, 
Sklepowi Spożywczemu – Celina Stani-
sław Maczuga w Sieklówce, Kwiaciarni 
„U Patrycji” w Kołaczycach, Kolbudowi 
z Nawsia Brzosteckiego, Usługi Koparką 
– Tomasz Lech z Jodłowej.

A że zima uparcie trwała nadal, 
zorganizowaliśmy Pierwszy Halowy 
Turniej Zimowy w Futsalu. Swój akces 
zgłosiło trzynaście drużyn (nie jesteśmy 
przesądni). Piętnaście starć pierwszego 
etapu, z których każde trwało 10 minut, 

doprowadziło do wyłonienia ośmiu tea-
mów: kolejno z grupy „A” awansowały 
drużyny LKS Brzostowianka Brzostek II 
i Punkt G, z gr. „B”: LKS Brzostowianka 
Brzostek II Drink Tim, z gr. „C”: FC Nam 
Się Nie Chce i FC Po Nalewce, a z gr. „D”: 
Krajowice i Szybcy i Wściekli. Drużyny 
te zmierzyły się w ćwierćfinałach, z któ-
rych zwycięsko wyszły zespoły: LKS 
Brzostowianka Brzostek I, Krajowice, 
LKS Brzostowianka Brzostek II, FC Po 
Nalewce. Oba półfinały rozstrzygnął 
dopiero konkurs rzutów karnych, które 

lepiej wykonywali zawodnicy z FC Po 
Nalewce i Krajowice. Najwyraźniej nie 
mylili się lekarze, że nalewka dobrze 
wpływa na pracę serca. Mecz o najniższy 
stopień podium to bratobójcze starcie 
między dwoma ekipami z Brzostku, 
z której zwycięsko wyszła LKS Brzosto-
wianka Brzostek I. Walka w finale między 
FC Po Nalewce i Krajowice była bardzo 
zacięta. Chlubne miejsce i wywalczyli 
sobie panowie z teamu FC Po Nalewce. 
Rywalizacja ta zakończyła się dopiero 
w rzutach karnych (wynik z podstawowe-
go czasu gry 0:0) wynikiem 3:2. Koniec 
końców w ręce FC Po Nalewce dostał się 

okazały puchar i inne świetne nagrody 
przygotowane przez organizatorów. Po 
zakończeniu finału odbyła się dekoracja 
finalistów i zwycięzców. Wyłoniono 
również najlepszego bramkarza, którym 
został Michał Presak z drużyny Krajo-
wice. Podczas turnieju przepuścił tylko 
jedną bramkę w podstawowym czasie 
gry i trzy bramki w seriach rzutów kar-
nych. Świetnie spisał się w finale, broniąc 
dwa rzuty karne, które przechyliły szalę 
zwycięstwa. Nagrody powędrowały także 
do Łukasza Andreasika (FC Nam Się Nie 

Chce), który został najlep-
szym strzelcem turnieju. Im-
preza był szumna, na bogato, 
a walka zacięta. Nie dziwi 
więc, że na trybunie zasiadło 
liczne grono kibiców. Te za-
wody to nie tylko rywalizacja, 
ale przede wszystkim dobra 
zabawa - a tej nie brakowało! 
Należy w tym miejscu zazna-
czyć, iż wszystkie turnieje 
cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem – zarówno 
ze strony uczestników jak i ki-
biców. Jeśli ktoś nadal twier-
dzi, że budowa hali była złym 
pomysłem, to jest w dużym 
błędzie. Frekwencja pokazuje, 
że takie miejsce było Brzost-

kowi zwyczajnie potrzebne.
I tak po obfitej dawce turniejów nade-

szła niepostrzeżenie wiosna. A my, za-
hartowani w sportowych bojach, jesteśmy 
na nią dobrze przygotowani. Czujemy 
już coraz wyraźniejsze objawy zespołu 
niespokojnych nóg, które niosą nas do 
brzosteckiej hali, by aktywnie spędzić 
czas. A w wolnych chwilach biegać, bo jak 
wiadomo „wiosną nawet portret dziadka 
rankiem wychodzi z ram”.

Magdalena Kawalec 

Turniej pilkarski o puchar burmistrza Wojciecha Staniszewskiego

Otwarcie sezonu 
na Orliku w Brzostku

Za nami już pierwsze zmagania 
w Wiosennym Turnieju Piłki Nożnej 
w kategorii Szkoły Podstawowe (IV- VI 
klasy). Do turnieju zgłosiło się siedem 
drużyn. Zespoły zostały podzielone na 
dwie grupy. Najlepszą drużyną została 

SP Brzostek, pokonując SP Grudna 
Górna 1:0. Trzecie miejsce zajęła dru-
żyna Wolni Strzelcy po pokonaniu SP 
z Kamienicy Dolnej 2:1. Następnie 4 
osoby przystąpiły do współzawodnictwa 
o tytuł „Króla Strzelców”. Po wykona-
niu 7 serii rzutów karnych najlepszym 
zawodnikiem okazał się Sławomir Raś 
(Wolni Strzelcy), który zdobył tytuł 
„Króla Strzelców”.

Organizatorzy bardzo serdecznie 
dziękują Burmistrzowi Brzostku, który 

umożliwił przeprowadzenie zawodów 
i ufundował nagrody. Podziękowania 
należą się również Waldemarowi Wój-
cikowi za obsługę techniczną, Kornelii 
Przewoźnik za wykonane fotografie 
oraz Jarosławowi Klichowi za opiekę 
medyczną.

Organizatorzy gratulują zwycięzcom 
i już teraz zapraszają drużyny na kolejną 
edycję w przyszłym roku.

Animatorzy Orlik 2012
Karol Wojdyła i Krzysztof Hals

fot: Paweł Batycki
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JORGE BUCAY „Listy do Klaudii”
Powieść w formie listów i jedno-

cześnie poradnik, jak żyć w harmonii, 
ze świadomością wolnego wyboru oraz 
zyskać wewnętrzny spokój.

55 listów terapeuty do byłej pacjentki, 
a teraz przyjaciółki, to jak 55 cudownych, 
kojących pigułek, niosących nowe praw-
dy, celne uwagi, trafne spostrzeżenia.

Jorge przywraca siłę i moc sprawczą 
prostym słowom. Wystarczy, że wsłu-
chując się w siebie, będziemy używać 
„chcę”, „wybieram”, „postanawiam”, 
a zapanujemy nad życiem i staniemy się 
odpowiedzialni za nasze wybory. Świa-
domość działań, które podejmujemy do-
browolnie, pozwoli nam czerpać z życia 
przyjemność i satysfakcję. Dzięki temu 
w naszym życiu pojawi się doskonała 
harmonia.

TASHA ALEXANDER „Elżbieta. 
Złoty wiek”

Czas rządów królowej Elżbiety I był 
okresem krwawych wojen, gorących 
namiętności i wielkich odkryć. „Elżbie-
ta. Złoty wiek” to historia władczyni 
walczącej o tron i osobiste szczęście, 
ekscytująca opowieść o kobiecie – wo-
jowniczce, która stała się ikoną zachod-
niego świata.

XVI-wieczna Anglia musi stawić 
czoło najpotężniejszemu władcy owego 
czasu. To król Hiszpanii Filip II marzy, 
by przywrócić wiarę katolicką w całej 
Europie. Elżbieta musi nie tylko przygo-
tować swoje imperium do wojny i obronić 
się przed zdrajcami, ale także pogodzić 
uczucie do podróżnika Waltera Raleigha 
z obowiązkami wobec ojczyzny. Kiedy 
jeden z królewskich doradców udarem-
nia spisek przeciwko Koronie, w który 
zamieszana jest kuzynka Elżbiety, 
Maria Stuart, wydaje się, że królowej 
nic nie grozi. To jednak, niestety, tylko 
złudzenie…

RENEE VILLANCHER „Moje skra-
dzione życie”

Renee – Francuzka przez pięćdziesiąt 
siedem lat nie mogła wyjechać z Rosji. 
Jej poruszające świadectwo przerywa 
ciszę, jaka zaciążyła nad jej życiem. 
Urodzona w Jurze w 1927 roku, Renee 
Villancher miała trudne dzieciństwo: 
wojna, okupacja, kartki żywnościo-
we… Jej przyszłość jest niepewna aż 
do spotkania i małżeństwa z Iwanem, 
młodym rosyjskim żołnierzem. Tuż po 
zakończeniu drugiej wojny światowej, 
marząc o pięknej przyszłości, wyjeżdża 
wraz z nim do Związku Radzieckiego. 

Ma zaledwie dziewiętnaście lat, gdy wraz 
z kilkutygodniową córeczką przemierza 
zdewastowaną Europę. Długa podróż 
okazuje się być prostą drogą do piekła. 
Gdy Renee zdaje sobie sprawę ze swojego 
błędu, jest już za późno. Żelazna kurtyna 
odcina jej powrót.

Renee Villancher wspomina swoje ży-
cie w sposób prosty i szczery. Opowiada 
o przymusowej sowietyzacji, o małżeń-
skich kłótniach i spustoszeniu czynio-
nym przez wódkę, o pracy w kołchozie 
i rozpaczliwej walce o spełnienie swego 
największego marzenia – zobaczenia 
pewnego dnia swojej ojczyzny – Francji.

AGATA KOŁAKOWSKA „Płótno”
W życiu młodej malarki Niny Sa-

dowicz zbiegają się dwa szczęśliwe 
wydarzenia. Zaręcza się z ukochanym 
Michałem, a jej obrazy zaczynają odnosić 
sukcesy na rynku aukcyjnym. To pierw-
sze zwiastuje szczęście w życiu prywat-
nym. Drugie pomaga jej uwierzyć, że 
w przyszłości będzie mogła utrzymywać 
się ze swojej pasji – malarstwa, a nie jak 
dotąd z pracy w biurze nieruchomości. 
Wszystko zaczyna się doskonale układać. 
Nina ma nadzieję, że wreszcie dostrzeże 
dumę również w oczach swojego wyma-
gającego ojca. Sielanka zostaje jednak 

przerwana.
„Płótno” to historia o prawdziwej 

pasji. O przewrotnym losie, który 
daje i odbiera. O walce o siebie i ze 
sobą. To także opowieść o przyjaź-
ni i o tym, że znalezienie oparcia 
w drugim człowieku może być 
receptą i lekarstwem na przeciw-
ności losu.

Opracowała na podstawie materiału 
z ofert książkowych dla bibliotek

Maria Kawalec

WARTO  PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

 Od 2 marca do końca kwietnia w czytelni biblioteki szkolnej 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku można obejrzeć wy-
stawę poświęconą polskiemu nobliście Czesławowi Miłoszowi. 
Wystawa przedstawia życie i twórczość poety, cykl Rozmów z poetą 
w Literaturze, okoliczności wręczenia Nobla oraz obszerny wywiad 
z osobistą sekretarką noblisty w latach 1996-2004, doktorem litera-
tury Agnieszką Kosińską zatytułowany Widział mapę wiersza. 

 Na początku kwietnia wystawa została wzbogacona o wydaw-
nictwa poety przekazane naszej bibliotece przez doktor Kosińską. 
Dzięki Jej uprzejmości książki nie tylko znalazły miejsce w księ-
gozbiorze naszej biblioteki, ale posłużyły już tegorocznym matu-
rzystom w przygotowaniu materiału do prezentacji maturalnej.

Teresa Młyniec

„Więcej Miłosza w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku”



29WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 4/2015

"

jest kołem 
ratunkowym 
na morzu życia

ROZRYWKA
Cytat numeru:
„Mamy bronić demokracji, a nie ją 
praktykować.”
/”Karmazynowy przypływ”, reż.T. Scott/

- Dlaczego pan ukradł w sklepie rolkę 
papieru toaletowego?
- To było silniejsze ode mnie! Powstrzy-
mać się nie mogłem.

		

- Czy oskarżony był kiedyś karany?
- Owszem, za konkurencję.
- Nie karze się za konkurencję. Co oskar-
żony konkretnie robił?
- Banknoty. Dokładnie takie same jak 
państwowa mennica.

		
- Oskarżony w sądzie: …jadę ci ja sobie 
spokojnie, a tu nagle jakieś  drzewo pijane 
na mnie wpada….

		
- Z czego składa się łyżka?
- Z prowadzącego drążka i komory 
zupnej!

		
- Moja mama jeździ samochodem jak 
piorun.
- Niemożliwe!
- Wiesz… często wali w drzewa.

		

Jedzie szef samochodem. Kierowca nie 
zatrzymał się na czerwonym świetle.
Krzyczy szef: 
- Bałwanie, nie widziałeś czerwonego 
światła!
- Spokojnie. Szwagier przejeżdża na 
czerwonym i nic mu się nie stało.
Zielone światło. Hamuje kierowca.
-Jedź! Zielone.
-A nóż widelec szwagier będzie jechał…

		
- W najbliższym czasie na pani drodze 
stanie mężczyzna – mówi wróżka.
- Znowu? Przecież wczoraj jednego 
potrąciłam.

		
- Z czego byś wolał zrezygnować - pyta 
się Francuz kolegę – z kobiet czy wina?
- A to wszystko zależy od rocznika.

		

ZAGADKA LOGICZNA
Od 1 do 12

 Michał, Lucjan i Julian kupili po 4 przedmioty każdy. Ceny tych przedmiotów w euro są różne i są liczbami naturalnymi 
od 1 do 12. Michał wydał w sumie 15 euro, Lucjan 24, a Julian 39. Każdy kupił jeden przedmiot w sklepie A, jeden przedmiot 
w sklepie B, jeden przedmiot w sklepie C i jeden przedmiot w sklepie D. Wszyscy wydali łącznie 21 euro w sklepie A, 10 euro 
w sklepie B, 18 w C i 29 w D. Należy znaleźć ceny przedmiotów kupionych przez każdego z chłopców w każdym ze sklepów.

Zagadkę dla Państwa wybrała Małgorzata Piekarczyk, mgr matematyki. Odpowiedzi wraz z wypełnionym kuponem należy 
dostarczyć do 8 maja 2015 r. na adres Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4. Autorzy poprawnych 
odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagrody książkowej.

WB 
Kwiecień 2015

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Rozwiązanie

• Chodzę do szkoły i się uczę, a przynajmniej myślę, że się 
uczę.

• Bohater tragiczny to bohater, który wie, kiedy ma wystę-
pować.

• Moja mama jest fajna, wszyscy ją chcą, nawet mój tata. 
• Jak wracam ze szkoły, to od razu siadam do lekcji i tak 

siedzę co najmniej dwie godziny.
• Odpowiedzieli słowami bardzo brzydkimi, jak przystało 

na uczniów.
• Po zabiciu zwierzyny mięso było jedzone, a skóra dumnie 

wisiała na ścianie.
• Kiedy byłem na wagarach, podpełznął do mnie radiowóz.
• Problemy powstają wtedy, gdy uczeń nie potrafi zebrać 

myśli do kupy.
• W Polsce najważniejsi są politycy, a dopiero potem ludzie.
• Zwracam się z prośbą o zatrudnienie mnie w szkole w roli 

sprzątaczki. 
• Praca latarnika polega na zwalczaniu samotności.
• Myślę, że liczy się moje zaangażowanie do nauki i że 

chciałem stawić czoła szkole i znalazłem do tego siły.
• W zimie należy dokarmiać zwierzęta, by były smaczne na 

wiosnę.
• Dziedziczność pozwala wyjaśnić, dlaczego – skoro dziadek 

i ojciec nie mieli dzieci – także i my będziemy bezdzietni.
• Ślimak ma jednocześnie płeć męską i żeńską, ale z tego 

nie korzysta.

Dowcip niezamierzony, czyli „złote myśli” z zeszytów uczniowskich
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Przedmiotem najmu w drodze przetargu jest lokal użytkowy położony w budynku Domu Ludowego w Bączałce sta-
nowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00021286/8 - przeznaczony na prowadzenie 

nieuciążliwej działalności dla wsi .

Lokal użytkowy  (sklep ) położony jest na parterze  budynku Domu Ludowego w Bączałce na działce oznaczonej numerem ewi-
dencyjnym 197/1 o powierzchni 0,12 ha, stanowi własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00021286/8.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 46,89 m 2 .
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, gaz i bieżącą wodę.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wynosi 6,40 zł + 23  % VAT-u miesięcznie .

I PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  ODBĘDZIE  SIĘ  W  URZĘDZIE  MIEJSKIM W  BRZOSTKU  W  DNIU  29  MAJA   
2015 r. O GODZ. 10 00

Wadium dla  lokalu wynosi 2 000,00 zł (słownie :dwa tysiące złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku 
(BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006)  do dnia 26 maja 2015 r.

Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz odpadów komunalnych 
i nieczystości ciekłych oraz podatek od nieruchomości pod działalnością gospodarczą.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat.
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca  na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie  o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2015 rok)

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z  § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz.2108 ). Wadium w pieniądzu należy 
wnosić  na konto : BSR o/Brzostek Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006) .
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Brzostek, dnia   22.04.2015 r.

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na wynajem  lokalu użytkowego  położonego  w Domu Ludowym w Bączałce –

stanowiącego własność Gminy Brzostek

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA  I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na wynajem  lokalu użytkowego  położonego  w Domu Ludowym w Opacionce –

stanowiącego własność Gminy Brzostek
Przedmiotem najmu w drodze przetargu jest lokal użytkowy położony w budynku Domu Ludowego w Opacionce stanowiący 
własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00085225/9 - przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej 
działalności dla wsi .

Lokal użytkowy ( sklep )  położony jest na parterze w budynku Domu Ludowego w Opacionce na działce oznaczonej nu-
merem ewidencyjnym 251 o powierzchni 0,15 ha, stanowi własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 
RZ1D/00085225/9.
Powierzchnia użytkowa wynosi 55,59 m 2 . (sala sprzedaży, zaplecze).
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, gaz i bieżącą wodę.

Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wynosi 10,00 zł + 23  % VAT-u miesięcznie .

I PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  ODBĘDZIE  SIĘ  W  URZĘDZIE  MIEJSKIM W  BRZOSTKU  W  DNIU  29 MAJA  
2015 r. O GODZ.11 00 

Wadium dla  lokali  wynosi 3 000,00 zł (słownie :trzy tysiące złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku 
(BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) do dnia 26 maja 2015 r.

Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz odpadów komunalnych 
i nieczystości ciekłych oraz podatek od nieruchomości pod działalnością gospodarczą.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca  na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie  o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2015 rok)

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z  § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz.2108 ). Wadium w pieniądzu należy 
wnosić  na konto : BSR o/Brzostek Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006) .
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Brzostek, dnia  22.04.2015 r. 

Burmistrz Brzostku
Wojciech Staniszewski
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Burmistrz Brzostku
ogłasza

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. 2014 r. poz.518 z późn. zm.), oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań 
na zbywanie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Brzostku ogłasza i publiczny przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości tj.: działki rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 662 o pow. 2,7643ha 
(27643m2) położonej w Brzostku, objętej Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00085400/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek, w dziale III KW w zakresie praw, roszczeń i ograniczeń wpisano 
prawo służebności przesyłu na rzecz Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA z siedzibą Konstancinie Jeziornie linią 
elektroenergetyczną 400 kV Tarnów - Krosno Iskrzynia

Nieruchomość dz. ozn. nr ewid. 662 położona w Brzostku to kompleks na brzegu Wisłoki wśród gruntów użytkowanych 
rolniczo. Tereny eksploatacji żwiru w latach 1980- 1990 r. Działka ozn. nr ewid. 662 o powierzchni 2,7643ha, użytki stano-
wią Ps VI - 0,2244 ha, N- 1,9752 ha, Lz- Ps VI- 0,5647 ha, to teren porośnięty samosiejkami o zróżnicowanej konfiguracji 
terenu po eksploatacji kruszywa. Teren może być objęty eksploatacją kruszywa po uzyskaniu odpowiedniej dokumentacji 
geologicznej i prawnej. Teren zalewowy. Dojazd z dróg o nawierzchni gruntowej.

Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek działka położona jest 
w terenach rolnych na obszarze eksploatacji kruszywa.

Lp.
Nr

działki

Pow.

ha ( m 2)
Nr KW Opis nieruchomości Przeznacze-

-nie w planie Położenie Cena wywoław-
cza brutto (zł) Wadium (zł)

1 662
2,7643

(27643 m 2 )

RZ1D

/00085400/0

rolna położona w pobli-
żu koryta Wisłoki i pól 
użytkowanych rolniczo.

brak Brzostek 125 801,00 12 581,00

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ w URZĘDZIE MIEJSKIM w BRZOSTKU 
w DNIU 15 MAJA 2015 r. o GODZ. 1000  w SALI KONFERENCYJNEJ

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 11 maja 2015r. wadium w wy-
sokości 10% ceny wywoławczej, w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 ( tj. w pieniądzu, obligacjach 
Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego) rozporządzenia Rady Mi-
nistrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości 
(Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108 ze zm). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto : Bank Spółdzielczy Rzemiosła 
Oddział w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, w innej formie do kasy Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego 
w Brzostku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozo-
stałym zwraca się niezwłocznie po zakończonym przetargu. Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się 
od zawarcia 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. Nabywca nieruchomości ponosi koszty 
sporządzenia aktu notarialnego.

Uwaga: nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, przez to Gmina nie bierze 
odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę odbywa się na koszt 
i staraniem nabywcy.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania 
przetargu.

Brzostek, dnia 13.04.2015r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
oraz zamieszczono na stronie internetowej
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Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w budynku magazynowo- warsztatowym w Brzostku przy ulicy Stara 
Droga 1 stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00064805/6-  przeznaczony na 
prowadzenie nieuciążliwej działalności  .

Lokal użytkowy położony jest w budynku warsztatowo-magazynowym od strony ulicy Stara  Droga  na działce oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 302 o powierzchni 0,5255 ha, stanowi własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej 
Nr RZ1D/00064805/6 . Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 47,45 m2. Lokal wyposażony jest w energię elektryczną.

Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2  powierzchni użytkowej wynosi 4,00 zł + 23  % VAT-u miesięcznie .
II PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  ODBĘDZIE  SIĘ  W  URZĘDZIE  MIEJSKIM W  BRZOSTKU  W  DNIU 
22 MAJA  2015 r. O GODZ. 1000  

Wadium dla  lokalu  wynosi  100,00 zł (słownie : sto złoty  ).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 19.05.2015 r. 
w Kasie Urzędu Miejskiego w Brzostku lub na konto Urzędu  (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006)

Najemca oprócz  czynszu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, za odpady komunalne oraz podatek od nie-
ruchomości  .
Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia lokalu. Umowa może być zawarta na okres 1 roku. Czynsz płatny z góry do 10 
każdego miesiąca  na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie  o średnioroczny wskaźnik  cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2015 rok.)
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z  § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz.2108 ). Wadium w pieniądzu należy 
wnosić  na konto : BSR o/Brzostek Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006) .
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 

Brzostek, dnia 17.04.2015 r. 
Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA II  PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na wynajem  lokalu użytkowego  położonego w  Brzostku –

stanowiącego własność Gminy Brzostek

Od redakcji

Do majowego numeru „Wiadomości Brzo-
steckich” reklamy należy przesyłać do 
8 maja na adres domkultury@brzostek.pl 
lub wiadomosci@brzostek.pl

CENNIK REKLAM
opłata za zamieszczenie w jednym numerze

   1 strony A4  100 zł

1/2 strony A4     55 zł

1/4 strony A4   30 zł

Płatności należy dokonywać na numer 
konta podany w stopce gazety. Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wydaje 
rachunki za zamieszczenie reklamy.
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Zapraszamy również do nowo otwartej stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

 Krzysztof Fryc
Brzostek 

ul. Słoneczna 84
(1 km od kościoła 

w kierunku Opacionki)

tel. kom. 600 616 573

KRZEWY
OZDOBNE
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NOWO OTWARTY SKLEP
„ W O J T E K ”

Brzostek, Rynek 28
Nr tel: 881 779 540

OFERUJE:
• kosiarki
• pilarki
• kosy spalinowe
• części do pilarek i kosiarek
• akcesoria leśno-ogrodnicze
• prowadnice, łańcuchy

• części do samochodów
• oleje
• filtry
• płyny
• akumulatory

OFERTA SPECJALNA!!!
łańcuch OREGON 3/8 – 1,5 mm
tylko 47,– za 56 ogniwek
+ pilnik GRATIS

Cennik TAXI:
Opłata startowa 7 zł (do 1 km)
Za każdy następny kilometr 2,50 zł
Możliwość przewozu do 6 osób

tel. 519 308 330
ZAPRASZAMY

„WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE” 
zrzeszone w POLSKIM STOWARZYSZENIU PRASY LOKALNEJ

Wydawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku
Redaguje zespół: Urszula Kobak, Paweł Batycki, Marta Król, Maria Kawalec, Elżbieta Michalik, Zuzanna 
Rogala, Jacek Samborski, Piotr Szczepkowicz, Ewa Szukała, Wiesław Tyburowski, Justyna Zegarowska
Skład zamknięto: 22 kwietnia 2015 r.
Druk: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie Nakład: 800 egz.
Adres redakcji: ul. 20-go Czerwca 4, 39-230 Brzostek; E-mail: wiadomosci@brzostek.pl
Nr konta: BSR w Krakowie O/Brzostek Nr: 49 85890006 0080 0210 2062 0001

UWAGA!
Za treść ogłoszeń redakcja nie 
odpowiada. Publikując materiał 
nadesłany redakcja nie bierze od-
powiedzialności za treść, która może 
być sprzeczna z naszymi poglądami. 
Korespondencji i materiałów nie za-
mawianych nie zwracamy! Redakcja 
zastrzega sobie możliwość skracania 
materiałów.

WAŻNA INFORMACJA
Adres: wiadomosci@konto.pl jest nieaktualny. 

Materiały do majowego numeru prosimy przesyłać do 8 maja na adres: wiadomosci@brzostek.pl
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Grób Pański w kościołach naszej gminy

Bukowa Brzostek

Gorzejowa Grudna Górna

Januszkowice

Przeczyca Siedliska Bogusz

Fot. Paweł Batycki



Kącik fotograficzny

Fot. Monika Dudek z Katowic

Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej

Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku

Fot. Jakub Parat z Brzostku

Fot. Stanisław Szukała z BrzostkuFot. Jakub Parat z Brzostku

Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Monika Dudek z Katowic

Masz  aparat?  Robisz  zdjęc ia? 
Pochwal się nimi. Prześlij je wraz 

z  i m i e n i e m  i  n a z w i s k i e m  o r a z 
miejscem zamieszkania na adres: 
wiadomosci@brzostek.pl.  Przesła-
nie tych danych oznacza zgodę na 

ich publikację w „Wiadomościach 
B r z o s t e c k i c h ”  w  p o d p i s i e  p o d 
zdjęciem.

U.K.


