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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
Dobra wiadomość dla naszych najmłodszych i ich 

rodziców - ogłoszony został przetarg na prace 
budowlane w budynku „starej szkoły” przeznaczonej 
na przedszkole. Wyniki poznamy na początku lutego. 
W budżecie gminnym przeznaczymy na ten cel pół 
miliona złotych. Resztę finansowania chcemy uzy-

skać ze środków zewnętrznych. Zrobimy wszystko, by nowe przedszkole 
ruszyło we wrześniu.
• Złożone zostały dokumenty do PROW-u o środki na remont ul. 
Cmentarnej w Brzostku. Połączy ona parkingi przed i za cmentarzem, 
a jednocześnie ułatwi wyjazd, dając alternatywę dla ul. Szkolnej. Całko-
wita wartość inwestycji to około 140 tys. zł.
• Niestety, w pierwszej transzy nie uzyskaliśmy środków na remont 
drogi „Podkonie” na terenie Grudnej Górnej, Grudnej Dolnej i Bączałki. 
Projekt remontu znajduje się na liście dróg zakwalifikowanych do progra-
mu i mamy nadzieję, że po przetargach pierwszej transzy z pozostałych, 
zaoszczędzonych środków uda się jeszcze uzyskać dofinansowanie. 
Spodziewamy się tej informacji do końca marca. Problem wynika stąd, 
że droga ta jest bardzo wąska i nie pozwala na uzyskanie dodatkowych 
punktów z tytułu możliwości wykonania np. szerokich poboczy itp. Grun-
ty poza pasem drogowym praktycznie w całości należą do kilkudziesięciu 
osób fizycznych, co praktycznie nie pozwala na szybkie uregulowanie 
stanów własności, by w ten sposób podnieść punktację. Takie wymogi 
nie obowiązywały w roku 2014, a wprowadzono je w 2015, kiedy skła-
daliśmy wnioski.
• Uzyskaliśmy ogromne oszczędności na wynagrodzeniach nauczycieli 
w ramach wyrównania wynikającego z zapisów w Karcie Nauczyciela. 
W ubiegłym roku wypłaciliśmy z tego tytułu ponad 988 tys. zł, a w obec-
nym budżecie zaplanowano na ten cel ponad 1 mln zł. Wszelkie zabiegi, 
jakie podjąłem w trakcie minionego roku, a polegające na „ściśnięciu” 
etatów, włożeniu maksymalnej możliwej ilości godzin w tzw. „ponad 
wymiar”, wstrzymaniu zatrudnienia nowych nauczycieli oraz wypłacie 
środków z tytułu dodatku motywacyjnego (ponad 200 tys. zł) jeszcze 
w starym roku dało doskonały efekt. W ramach wyrównania mamy do 
wypłaty 550 tys. zł, co wprawdzie dalej jest kwotą większą, niż ma to 
miejsce w innych gminach naszego powiatu, ale znacząco zmniejszyliśmy 
dzielący nas dystans.
• Z przykrością, ale jednak muszę się odnieść publicznie do rozsiewa-

nych przez pana Skibę - właściciela gabinetu rehabilitacyjnego, plotek. 
Pragnę Państwa powiadomić, że nie wyraziłem zgody na rozbudowę 
ośrodka zdrowia nie dlatego, by zrobić na złość komukolwiek, tylko 
dlatego, że koszty, jakie musiałaby gmina ponieść z powodu powiększenia 
ośrodka, byłyby niewspółmierne do wysokości czynszu, jaki moglibyśmy 
z tytułu wynajmu przez pana Skibę uzyskać. W minionym czasie czynsz 
z prowadzonej działalności gospodarczej pana Skiby, który wpływał do 
kasy ośrodka zdrowia, wynosił 700 zł miesięcznie (w tym wliczone były 
wszystkie media, a więc woda, energia elektryczna i koszty ogrzewania, 
śmieci, wywóz nieczystości). Powiększyć gabinetu w ramach istniejącego 
budynku ośrodka zdrowia nie można było, ponieważ na przeszkodzie 
stały odpowiednie przepisy i zalecenia, które nawet dla gabinetu pie-
lęgniarek precyzyjnie określają wymagany metraż. Oczywiście, gdyby 
działalność rehabilitacyjną prowadził ośrodek zdrowia poprzez zatrud-
nionego u siebie rehabilitanta i uzyskane stąd środki były przeznaczone 
na poprawę oferty leczniczej lub zakup nowego sprzętu dla pacjentów, 
byłbym na taką rozbudowę gotów. Natomiast nie widzę najmniejszego 
powodu, dla którego miałbym prywatnemu przedsiębiorcy, zarabiającemu 
poprzez prowadzenie działalności gospodarczej, jaką jest gabinet reha-
bilitacyjny, budować z kieszeni podatnika jakiekolwiek pomieszczenie 
do pracy. Dodatkowo, w perspektywie możliwości uzyskania obiektu np. 
dawnej bożnicy i możliwości przeniesienia tam pracowników pomocy 
społecznej i skutkującego tym faktem zwolnienia przestrzeni całej dawnej 
porodówki, dobudowywanie dzisiaj czegokolwiek do budynku ośrodka 
byłoby – jak dla mnie – zwykłą niegospodarnością. Chcę jeszcze wyraź-
nie podkreślić jedną rzecz. Pan Skiba jest doskonałym fachowcem, co 
wielokrotnie powtarzali pacjenci, także i ci, którzy specjalnie do niego 
przyjeżdżają z innych gmin. Do jego kwalifikacji nie mam absolutnie 
żadnych zastrzeżeń. Wręcz przeciwnie. Nie zmienia to jednak faktu, że 
prowadzi on własną działalność gospodarczą i środki uzyskiwane z tego 
tytułu nie idą do kasy ośrodka zdrowia, tylko na konto pana Skiby. 
• Przepraszam Panie z Koła Gospodyń Brzosteckich, że nie pojawiłem 
się na opłatku. Niestety, w obecnym czasie nie mam zastępcy, a niektóre 
sprawy może załatwić jedynie burmistrz lub właśnie jego zastępca. Jest 
mi bardzo przykro, że nie mogłem osobiście przyjść na to spotkanie. 
Bardzo Was proszę, drogie Panie, o wybaczenie i zrozumienie powodów 
zaistniałej sytuacji. 

Od redakcji
Styczeń obrodził w różnego rodzaju wyda-

rzenia i imprezy, co spowodowało obfity 
napływ materiałów do „Wiadomości Brzoste-
ckich”. Ledwo pomieściliśmy się w 44 stronach. 
Poza tym zmiany w wielkiej polityce i lokalnym 
samorządzie sprowokowały Czytelników do 

wyrażenia własnych sądów. W tym numerze 
prezentujemy też wywiad z nowym Przewodni-
czącym Rady Miejskiej. Szkoda tylko, że w ma-
łym stopniu przypomina on wersję sprzed au-
toryzacji. Na szczęście nie wszystko obraca się 
wokół działalności polityczno-samorządowej. 
Ważna jest również kultura, sport, pomaganie 
innym, promowanie uzdolnionej młodzieży 

i tych troszkę starszych. Nie mogliśmy także 
zapomnieć o Babciach i Dziadkach – nieza-
stąpionych w wychowywaniu i rozpieszczaniu 
najmłodszych. A ponieważ zima przez chwilę 
pokazywała nam się w całej okazałości, po-
święciliśmy temu zjawisku kolorową stronę, 
żeby nie zapomnieć, jak może być pięknie.

U. Kobak

Burmistrz
Wojciech Staniszewski

Z prac Rady Miejskiej
26 stycznia br. Rada Miejska w Brzostku obradowała na XIV sesji 

pod przewodnictwem Mateusza Domaradzkiego – Przewod-
niczącego Rady. Program sesji nadzwyczajnej zwołanej na wniosek 
Burmistrza Brzostku obejmował dokonanie zmian w budżecie gminy na 
2016 rok. Uchwalone zmiany dotyczyły przeniesień w planie wydatków 
budżetu gminy w ramach wydatków na drogi publiczne gminne, na 
zadania: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamienica Górna 
- 85.000 zł, zakup działki położonej w Brzostku z przeznaczeniem na 
budowę parkingu – 30.000 zł, przebudowa drogi o nawierzchni żwi-
rowej ul. Szkolna /koło cmentarza/ w Brzostku -110.000 zł. Na wpłatę 
na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w związku 
z przekazaniem przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy 
samochodu strażackiego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu 
Brzosteckim, przeznaczono kwotę 35.000 zł. W związku z planowanym 
przedsięwzięciem „Przebudowa dróg gminnych” z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonano zmian w wielo-
letniej prognozie finansowej Gminy Brzostek, zwiększając wydatki 
majątkowe w 2016 roku o kwotę 110.000 zł, na zadanie „przebudowa 
drogi o nawierzchni żwirowej ul. Szkolna w Brzostku. Dokonano także 
zmian w wysokościach planowanych wydatków majątkowych w formie 

dotacji w latach 2017 i 2018 na łączną kwotę 760.000 zł, na zadanie 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek – Smarżowa”, na 
którą planuje się udzielić pomocy z budżetu Gminy Brzostek na rzecz 
Powiatu Dębickiego. Całkowity koszt tej inwestycji planowanej do re-
alizacji przez Powiat Dębicki wyniesie 4 miliony 200 tysięcy zł, w tym 
udział Gminy Brzostek wyniesie 760.000 zł. W związku z tym kolejno 
podjęte uchwały dotyczyły planowanego udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Dębickiemu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 
1319R Brzostek – Smarżowa” oraz upoważnienia Burmistrza Brzostku 
do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu 
gminy w 2017 roku i 2018 roku. W dalszej części obrad radni podjęli 
uchwałę w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego 
do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i klasy pierwszej 
publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzostek dla ucz-
niów zamieszkałych poza obwodem szkoły lub gimnazjum, określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przy-
znawania punktów każdemu kryterium. Kolejną uchwałą Rada Miejska 
w Brzostku zatwierdziła Regulamin Rady Społecznej Samodzielnego 
Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku.
Treść podjętych uchwał prezentowana jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

Opracowała E. Sz.
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Od 30 grudnia jestem Przewodniczącym Rady Miejskiej.

Wywiad 
z Mateuszem 
Domaradzkim

Od 30 grudnia 2015 r. jest 
Pan nowym Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej. Proszę 
krótko opowiedzieć o swoim 
wykształceniu, doświadczeniu 
zawodowym, dotychczasowej 
działalności społecznej o szer-

szej skali, prywatnych zainteresowaniach.

Tak, od 30 grudnia jestem Przewodniczącym Rady Miejskiej. 
Uzyskałem tytuł magisterski w Wyższej Szkole Informatyki 
i Zarządzania w Rzeszowie na Wydziale Nauk Społecznych na 
kierunku administracja publiczna specjalność bezpieczeństwo 
publiczne. Ukończyłem Medyczną Szkołę Policealną w Jaśle, 
uzyskując tytuł ratownika medycznego. Do chwili obecnej 
swój czas poświęcałem głównie nauce i działalności społecz-
nej, ale pracowałem już jako asystent kierownika projektu 
unijnego, jako ratownik czy kierowca samochodu ciężarowego. 
W zakresie działalności społecznej jestem strażakiem OSP 
w Nawsiu Brzosteckim, gdzie prowadzę Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze. Założyłem Żeńską Drużynę Pożarniczą i cały czas 
staram się to rozwijać. Od czasu założenia drużyny żeńskiej 
tytuł mistrzowski w tej kategorii należy do Nawsia. Jako strażak 
OSP często jestem odpowiedzialny za organizację pokazów dla 
dzieci ze szkół znajdujących się w naszej gminie. Jestem człon-
kiem brzosteckiego Caritasu, Jasielskiego Klubu Motorowego 
i Ratownictwa Drogowego, gdzie zasiadam w komisji rewi-
zyjnej. Zasiadam również w komisji rewizyjnej Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej. Jestem honorowym dawcą krwi 
odznaczonym brązową odznaką, zgłosiłem się na dawcę szpiku 
kostnego. Byłem współorganizatorem koncertu „RokSesja”. 
Działałem także w wielu innych społecznych przedsięwzięciach, 
zawsze w pełni charytatywnie, których tutaj teraz nie sposób wy-
mienić. Do zakresu swoich zainteresowań mogę zaliczyć sporty 
motorowe, pływactwo, mechanikę, strzelectwo i pożarnictwo. 

Dlaczego należy Pan do jasielskiego a nie brzosteckiego klubu 
motorowerowego?
Już wyjaśniam. Po pierwsze w Brzostku nie ma klubu motorowe-
go, są tylko struktury klubu motocyklowego, a najbliższy inny 
klub motorowy jest w Dębicy. Po drugie część mojej edukacji 
odbywała się na terenie powiatu jasielskiego. Chodziłem jako 
pierwszy rocznik do innowacyjnej klasy policyjno-strażackiej 
w LO w Kołaczycach. Była tam możliwość wzięcia udziału 
w kursie pierwszej pomocy organizowanym przez Jasielski 
Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego. Kurs ukończyłem 
i uzyskałem tytuł ratownika drogowego. Podczas kursu poznałem 
wielu ludzi z klubu, pojechałem na pierwszy wyścig, pierwsze 
zawody, pierwsze mistrzostwa, nawiązałem bliższe kontakty 
z tymi ludźmi i tak już zostało. Później zacząłem prowadzić 
z ramienia tego klubu kursy pierwszej pomocy dla uczniów 
szkół średnich i uczestników biwaków harcerskich dla dzieci 
i młodzieży. Przez te wszystkie działania powiązałem się silnie 
z tym klubem i działam w nim do tej pory. 

Jak długo jest Pan radnym Rady Miejskiej?
Swoją pierwszą kadencję rozpocząłem w listopadzie 2015 roku, 
startując w wyborach i uzyskując mandat zaufania od miesz-
kańców Nawsia Brzosteckiego, korzystając z założonego przez 
siebie komitetu.

Proszę przypomnieć założenia Pana programu wyborczego. Co 
dotychczas udało się Panu zrealizować?

Głównymi założeniami mojego programu wyborczego było 
staranie się o budowę drogi, która by umożliwiła dojechanie od 
Nawsia Brzosteckiego do okolic kościoła, szkoły, poczty bez 
konieczności wyjazdu na bardzo ruchliwą drogę krajową nr 
73. Na tym skrzyżowaniu powstają często długie korki, które 
utrudniają komunikację. Dając możliwość dojazdu do tych in-
stytucji bez konieczności wjazdu na felerne skrzyżowanie, część 
samochodów na pewno skorzystałoby z alternatywy, zamiast stać 
w korku, co odciążyłoby skrzyżowanie. Zgadzam się z wstępnie 
przyjętą koncepcją budowy tej drogi, która wiedzie nieopodal 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Jest to owoc konsensu pomiędzy 
właścicielami gruntów i administracją gminną. Mam nadzieję, że 
uda się zrealizować ten projekt. W programie wyborczym ująłem 
również aktywizację młodzieży. Temu sukcesywnie poświęcam 
swój czas, kreując i rozwijając młodzieżowe drużyny pożarnicze. 
Mam też marzenie, aby udało się wskrzesić harcerstwo w gminie 
Brzostek. Na razie czynię starania w tym kierunku. Zobaczymy, 
czy się uda. Wystarałem się również o zabezpieczenie brzegu 
rzeki, która zagrażała od wielu lat drodze w Nawsiu Brzosteckim. 

W programie wyborczym było jeszcze malowanie pasów na 
drogach gminnych.
Tak, jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Często jeżdżę do Rze-
szowa trasą przez Brzeziny, tam zaobserwowałem na odcinku 
drogi od naszej gminy do kaplicy w Berdechowie białe pasy 
wzdłuż całej jezdni. Ułatwiają one jazdę w ciężkich warunkach 
atmosferycznych zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, 
gdzie to droga kolorystycznie zlewa się z otoczeniem. Pasy 
takie, chciałbym, aby występowały zwłaszcza na tych krętych, 
wąskich drogach gminnych. Podjąłem próbę wdrożenia takiego 
rozwiązania uchwałą na samym początku mojej kadencji radnego 
w Radzie Miejskiej, niestety, otrzymałem odpowiedź, że nie na-
leży to do kompetencji Rady Miejskiej, lecz zarządu bieżącego, 
który leży w gestii Burmistrza. Wiadomo, rozwiązanie takie 
kosztuje, ale przekłada się na bezpieczeństwo podróżujących 
mieszkańców.

Proszę wskazać własne cechy osobowości najbardziej przydatne 
w przewodniczeniu Radzie Miejskiej. 
Nigdy nie lubiłem rozmawiać na temat własnych cech osobo-
wości, charakteru. Człowiekowi ciężko jest się samemu dobrze 
ocenić, a nawet jeśli się to uda, to ocena ta przeważnie jest subiek-
tywna. Zdecydowanie bardziej wolę opierać się na ocenie innych 
osób, które to mogą obiektywnie ocenić moją decyzyjność, moją 
konsekwencję, moją wiedzę i umiejętności. Skoro radni zdecydo-
wali się mnie wybrać spośród siebie do reprezentowania rady, co 
zapewne oznacza dostrzeżenie pewnych wartości w mojej osobie, 
które widocznie ich zdaniem były odpowiednie do piastowania 
takiej funkcji. Od siebie mogę jedynie dodać tyle, że od wielu lat 
przejawiałem się jako lider w różnych sytuacjach bądź przedsię-
wzięciach. Niejednokrotnie jako kierownik drużyny, organizator 
wydarzenia, strażak, dowódca, sędzia. Podczas realizacji tych 
zadań stykałem się z różnymi zdarzeniami w wyniku których 
trzeba było podejmować szybkie i odpowiedzialne decyzje. Wy-
nikające z tego doświadczenia i ukształtowana przez to osobo-
wość na pewno pomogą mi w przewodniczeniu Radzie Miejskiej. 

Jakie są Pana priorytety jako Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w zakresie rozwoju gminy Brzostek?
Przede wszystkim w naszej gminie brakuje szeroko pojętej in-
frastruktury – brakuje dróg, brakuje wodociągów, brakuje kana-
lizacji, niejednokrotnie oświetlenia. To są zadania własne gminy 
i w tym kierunku nasza gmina musi powoli, ale sukcesywnie 
zmierzać, aby ludzie mieli jak dojechać do swoich domów, aby 
zawsze mieli wodę w swym kranie, aby środowisko, w którym 
żyjemy, było czyste. W dzisiejszych czasach woda bieżąca jest 
czymś normalnym i koniecznym do życia, a niestety ostatnie lata 
pokazały, że nieraz jej brakowało. Na chwilę obecną tylko okolice 
Brzostku są skanalizowane, a wiele miejscowości nie ma nawet 

Dokończenie na str. 5
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wodociągu. W tym kierunku sądzę, że należałoby zmierzać.

Czy popiera Pan Burmistrza w kwestii podniesienia jakości 
pracy szkół?
Osobiście chcę, by jakość szkolnictwa sukcesywnie rosła, a nie 
odwrotnie. O poziom edukacji należy dbać. Nie jestem zwolen-
nikiem łączenia klas. Według mnie to, jak wykształcimy dzieci 
w gminie, zaowocuje w przyszłości. Jeżeli chodzi o kwestię 
oświaty, to nie jest to czynnik, w którym można dopatrywać 
się zysków. To coś, co zawsze wymagało sporych wydatków. 
Lecz edukacja to najcenniejsza rzecz, którą my jako samorząd 
możemy dać młodym mieszkańcom. To właśnie dzięki swojej 
wiedzy mogą kreować swoją przyszłość.

Co nam, mieszkańcom gminy, może Pan obiecać jako Prze-
wodniczący Rady Miejskiej?
Mogę obiecać moją ciężką i wytężoną pracę na rzecz samorządu 
i równomiernego rozwoju całej gminy oraz godziwe reprezen-
towanie Rady Miejskiej. Pragnę zaznaczyć, że ja jako przewod-
niczący w dalszym ciągu mam jeden głos i ani trochę więcej. 
Co za tym idzie nie mogę podejmować samodzielnych decyzji 
w imieniu Rady. Moim zadaniem jest prowadzenie prac rady 
i reprezentowanie jej na zewnątrz, a nie rozdawanie obietnic.

Jak Pan sądzi, czy dobrze będzie się układać Pana współpraca 
jako Przewodniczącego Rady Miejskiej z Burmistrzem i Urzę-
dem Miejskim?
Żywię taką nadzieję, że deklaracje, które padły na ostatniej 
sesji, będą realizowane, a współpraca ta będzie układała się 
dobrze. Liczę na to, że będzie ona przede wszystkim owocna 

i zmierzała w kierunku uzyskania jak najlepszych efektów dla 
samorządu i mieszkańców. Czy taka będzie, to pokaże czas. Ja 
ze swojej strony wyrażam dalekosiężną chęć współpracy. Mam 
nadzieję, że Burmistrz taką samą chęć wykaże i – krótko rzecz 
ujmując – nasze stosunki będą ciepłe. Jest to konieczne dla 
dobra mieszkańców, bo jesteśmy osobami wybranymi spośród 
społeczeństwa, dla społeczeństwa.

Do jakiej partii politycznej Pan należy? Jak długo?
Od niedawna jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwość. Na 
chwilę obecną nie otrzymałem jeszcze żadnego pisemnego 
potwierdzenia przynależności.

Co wg Pana jest ważniejsze – interes partii czy interes spo-
łeczny? Czy byłby Pan w stanie narazić się partii dla dobra 
społeczeństwa?
My, jako samorządowcy na niższym szczeblu, powinniśmy 
przede wszystkim kierować się dobrem lokalnego społeczeństwa, 
które to nas wybrało na radnych. Dlatego uważam, że interes 
społeczny jest ważniejszy od interesu partii. Zdecydowanie 
tak, dla dobra społeczeństwa jestem w stanie narazić się partii.

Jakie są Pana plany na przyszłość w zakresie kariery osobistej?
Zdradzę takie swoje marzenie. Jest nim zdobycie tytułu doktora 
nauk humanistycznych. Uczelnia, o której marzę, to Akademia 
Obrony Narodowej. Chcę w tym roku aplikować na tę uczelnię. 
Mam nadzieję, że uda mi się tam dostać. Marzy mi się również, 
aby w przyszłości zostać wykładowcą akademickim, gdyż 
przekazywanie posiadanej wiedzy, jest czymś, co mnie bardzo 
cieszy i dostarcza niesłychanej satysfakcji.

Z Przewodniczącym Rady Miejskiej rozmawiała Urszula Kobak.
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KARAWANA JEDZIE DALEJ…
czyli czym zajmuje się Samorząd dla Miesz-
kańców i radni niezależni. 
Infrastruktura drogowa

Mimo zawirowań na brzosteckim samorządowym podwórku 
i powiewu „wielkiej polityki” w jej najgorszym wydaniu 

nie spuszczamy głów. Klub Radnych Bezpartyjnych Samorząd 
dla Mieszkańców oraz radni niezrzeszeni mają zamiar nadal 
upominać się o sprawy Mieszkańców i szukać rozwiązań dla ich 
problemów. Niezależnie, czy jest się w większości czy w mniej-
szości i jakie pełni się funkcje, do obowiązków każdego radnego 
należy dbałość o interesy wyborców, których reprezentujemy. 
Tak ślubowaliśmy w grudniu 2014 roku. 
Nie będzie wielkim odkryciem, że wiele z tych problemów wiąże 
się z drogami. Wiele udało się zrobić w ostatnim czasie, ale po-
trzeby są ciągle duże. Brak chodnika czy oświetlenia, zniszczona 
nawierzchnia, żwir zamiast asfaltu, zakorkowane skrzyżowanie, 
brak miejsc parkingowych i nowych dróg rozładowujących ruch. 
To w wielu punktach naszej gminy, niestety, codzienność. I tymi 
sprawami (a nie przetasowaniami na stanowiskach) chcemy się 
zająć. 
1. Parkingi 
Brak miejsc parkingowych doskwiera szczególnie w centrum 
Brzostku. W tegorocznym budżecie zabezpieczono środki na 
budowę parkingów przy ul. Królowej Jadwigi o pojemności 
przynajmniej 40 samochodów. W naszym przekonaniu konieczny 
jest także remont nawierzchni płyty głównej Rynku. Jednak 
parkingi to nie tylko problem brzostecki. Istnieje pilna potrzeba 
zagospodarowania terenów przylegających do Domu Ludowego 
w Nawsiu Brzosteckim. Dla sprawnego jego funkcjonowania 
konieczne jest pozyskanie odpowiednich gruntów i budowa 
parkingów (być może także wzdłuż drogi). Przy okazji może 
uda się poprawić wyjazd z remizy OSP, który pozostawia wiele 
do życzenia. Będziemy o to wnioskować.
2. Oświetlenie 
Odpowiednie oświetlenie dróg i poboczy w sposób znaczący 

zwiększa bezpieczeństwo poruszania się po zmroku. Alterna-
tywą dla drogiego w utrzymaniu oświetlenia tradycyjnego jest 
system lamp solarnych lub hybrydowych. Planowane duże przed-
sięwzięcie w tym zakresie w tym roku doczeka się programu 
pilotażowego. Lampy zasilane słońcem i/lub wiatrem staną przy 
moście w Skurowej (radny Alfred Nawracaj oraz obecna i była 
Pani sołtys niejednokrotnie wykazywali niebezpieczeństwa 
wiążące się z brakiem widoczności w tym miejscu), w okolicach 
kościoła w Kamienicy Górnej oraz wzdłuż drogi powiatowej 
w Woli Brzosteckiej, o co usilnie zabiegają Panie radna Anna 
Nowicka i sołtys Zofia Grodzka. 
3. Drogi powiatowe
We wrześniu ubiegłego roku Klub Radnych Samorząd dla Miesz-
kańców w porozumieniu z Burmistrzem Brzostku rozpoczął 
starania w sprawie remontu dróg powiatowych. M.in. skiero-
waliśmy wniosek do Starosty. Można stwierdzić, że dokonał się 
w tej sprawie postęp. Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace 
przy moście w Siedliskach Bogusz i remoncie drogi w kierunku 
Głobikówki (droga nr 1316, ok. 2,8 km). Natomiast 29 stycznia 
został złożony do PROW wniosek o dofinansowanie przebudowy 
drogi nr 1319R w odcinku Wola Brzostecka - Kamienica Górna 
– Bączałka – Smarżowa. Zarówno powiat, jak i Rada Miejska 
w Brzostku zabezpieczyły w budżetach środki na wkład włas-
ny dla tej inwestycji. Radni i sołtysi tych miejscowości: Jerzy 
Kmiecik, Józef Dziadura, Grażyna Cabaj, Anna Nowicka, Zofia 
Grodzka, Adam Czyż od dawna prowadzili starania w tej sprawie 
i nadal ją monitorują. To na pewno nie jest ostatnie słowo, jeśli 
chodzi o drogi powiatowe. A że samorząd brzostecki odznacza 
się na tym polu aktywnością, niech świadczą takie inwestycje 
jak chodnik przy drodze powiatowej w Brzostku wraz z kanali-
zacją burzową, chodnik i przebudowa odcinka drogi w Grudnej 
Górnej, zaplanowany do budowy w 2016 roku chodnik łączący 
Opacionkę i Januszkowice.
4. Drogi gminne
Temat rzeka. Rozrzucona zabudowa i trudne warunki terenowe 
sprawiają, że utrzymanie w należytym stanie dróg gminnych to 
nie lada wyzwanie. Od końca 2014 i przez cały 2015 rok wyko-
nano nową nawierzchnię bitumiczną na kilkunastu odcinkach 

Dokończenie na str. 6
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dróg na terenie całej gminy. Wykonano też 
kilka dróg o nawierzchni utwardzonej. Jako że 
jest to nasze zadanie własne, szczególny nacisk 
chcemy położyć właśnie na te drogi. Dużą in-
westycją (koszt ponad 2 mln zł) zaplanowaną 
w budżecie 2016 roku jest remont (wykonanie 
nawierzchni asfaltowej) na tzw. Podkoniu. Jest 
to kompleks dróg łączących Grudną Dolną, 
Grudną Górną, Bączałkę, Brzeziny i mają-
cy znaczenie dla części Kamienicy Górnej. 
Dla sołtysa Marcina Żurowskiego i radnej 
Krystyny Wójtowicz oraz dla wszystkich 
mieszkańców tamtego terenu jest to sprawa 
priorytetowa. Jeżeli pomyślny przebieg będą 
miały nasze starania o dofinansowanie tego 
przedsięwzięcia z Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019 (dawne Schetynówki) to inwestycja 
zostanie zrealizowana niezwłocznie. Jeżeli dotacji nie będzie, 
poszukamy innych źródeł finansowania. Wszystko w rękach 
wojewody i ministerstwa. Na tym oczywiście nie spoczniemy. 
Jak zostało wspomniane, potrzeby są spore i w miarę dostęp-
nych i pozyskiwanych środków będziemy zabiegać o remonty 
kolejnych dróg. 
5. Nowe drogi i chodniki
Budowa nowych dróg stanowiących alternatywne połączenia 
do istniejących wpływa nie tylko na bezpieczeństwo i kom-
fort poruszania się, ale stanowi także istotny czynnik rozwoju 
gospodarczego i społecznego. Dlatego wspieramy i inicjujemy 
działania w tym kierunku. Wnioskowaliśmy (zresztą nie tylko 
my) swego czasu o ujęcie w planie inwestycyjnym budowy 
drogi łączącej Brzostek i Nawsie Brzosteckie przebiegającej 
przez tereny plebańskie. W temacie też „drgnęło”. W ostatnim 
czasie odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli właściciele 
gruntów, Burmistrz, eksperci oraz z ramienia Rady Miejskiej 
reprezentujący Klub Samorząd dla Mieszkańców Daniel Wójcik 
oraz Pan Marian Warchał z Klubu PiS. Obecnie trwają prace 
nad przygotowaniem profesjonalnej koncepcji budowy drogi 
i podziałem geodezyjnym gruntów. Uważamy, że wzdłuż 
jezdni powinien znajdować się chodnik, który również pieszym 
umożliwiłby bezpieczne dotarcie z Nawsia do kościoła, poczty, 
sklepów i urzędów w Brzostku. 
Ul. Szkolna należy do najbardziej zakorkowanych w naszym 
miasteczku. Wystarczy wymienić, że znajduje się tu szkoła 
podstawowa (wkrótce powstanie przedszkole), kościół, poczta, 
bank, apteka i kilka sklepów, cmentarz, WTZ i ŚDS oraz spore 
osiedle mieszkalne z blokami. W celu rozładowania ruchu w tym 
rejonie niezbędne jest poszukiwanie nowych rozwiązań. Jednym 
z nich jest przebudowa (m.in. nowe zjazdy, poprawienie korpu-
su, nawierzchnia asfaltowa) odcinka drogi biegnącego wzdłuż 
cmentarza parafialnego w kierunku ul. Słonecznej i Opacionki. 
Na ten cel na sesji 26 stycznia zabezpieczone zostały środki oraz 

złożony (29 stycznia) wniosek o dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Należy docenić, że wszyscy 
radni niezależnie od „klubowych barw” poparli tę inicjatywę.
Na temat chodników wspominaliśmy już w temacie dróg powia-
towych, ale największe zagrożenie i utrudnienie dla pieszych 
stanowi brak takiej infrastruktury w ciągu drogi krajowej prze-
cinającej nasze tereny. Od lat wnioskuje brzostecki samorząd 
o budowę chodników w odcinkach Kamienica Dolna – Zawadka 
i Klecie – Bukowa. Na przełomie 2014 i 2015 kolejne interwen-
cje ze strony Burmistrza przyniosły skutek i powstał odcinek 
chodnika w Kamienicy Dolnej. Nie jest on wprawdzie tak długi, 
jakbyśmy sobie wszyscy życzyli, ale zawsze jest to postęp, który, 
miejmy nadzieję, będzie trwał. Do programu likwidacji miejsc 
niebezpiecznych na 2016 rok wpisano budowę chodnika wzdłuż 
DK 73 w odcinku Klecie - Bukowa, aż do połączenia z istnieją-
cym chodnikiem. Od dawna zabiegali o to mieszkańcy, sołtysi 
Kleci i Bukowej, a w ostatnim czasie szczególnie intensywnie 
radna Zofia Roś. Na spotkaniu w terenie obecni byli pracownicy 
GDDKiA, sołtys Kleci, Burmistrz Wojciech Staniszewski oraz 
przedstawiciel Klubu Samorząd dla Mieszkańców Daniel Wój-
cik. Sporządzono notatkę służbową wraz z wniesionymi przez 
uczestników uwagami.

 Mamy nadzieję, że udało się nam pokrótce przybliżyć Pań-
stwu sytuację „drogową” na terenie gminy. Jesteśmy otwarci na 
wszelkie sugestie i wnioski ze strony mieszkańców, bo wiemy, 
że potrzeby są duże. Postaramy się w miarę naszych możliwości 
i środków budżetowych zaradzić przynajmniej sporej części 
z nich. Opowiadamy się za zrównoważonym rozwojem całej 
gminy oraz poszczególnych miejscowości i chcielibyśmy przy 
Państwa współpracy ulepszać naszą wspólną rzeczywistość. 

Sekretarz Klubu
Daniel Wójcik

PATRZĘ I WIDZĘ

TV Brzostek i samorządność
Siedząc w sobotni, grudniowy wieczór w pieleszach domo-

wych, wpatruję się w ekran komputera i krew mnie zalewa. 
Oglądam relację TV Brzostek z obrad Rady Miejskiej. Jeden 
z radnych – nie nowicjusz, recytuje nowe zasady samorządności. 
Według niego i chyba nie tylko, jest demokracja, wygrała jego 
partia, więc należy zmieniać, nie zastanawiając się nad wartością 
tych zmian. W praktyce wygląda to tak, że choć przewodniczący 
rady nie jest zły - to partia poleca go usunąć. Sytuacja wydaje mi 
się znajoma, choć niespotykana od ponad 26 lat. „Dobrej zmiany” 
pilnuje działacz partyjny niemający nic wspólnego z naszym 
samorządem, z naszymi problemami. Grupa radnych schowała 
się za klub partyjny. Bezpieczniej na przyszłość tłumaczyć się, 
że to klub wnioskował odwołanie, a nie radny A lub B. To na 
wszelki wypadek, gdyby partia zbyt szybko utraciła władzę.

Takie działanie, które wprowadza upartyjnienie samorządu, 
jest początkiem upadku idei samorządności. Kiedy w 1998 r. 
wprowadzano reformę samorządową, miała ona dać możliwość 
i prawo samodzielnego rozwiązywania swoich problemów przez 
społeczność gminną, bez wpływów zewnętrznych, w tym partyj-
nych. Partie dochodzą do władzy, potem ją tracą, a w samorządzie 
często przez długie lata działają ci sami ludzie. Wybierani są 
przez swoich współobywateli, nie dlatego że należą do tej czy 
innej partii, ale najczęściej dlatego że sami odnieśli np. sukces 
gospodarczy i wyborcy mają nadzieję, że będą go przenosić 
na swoją wieś i gminę. Tłumaczenie swoich ambicjonalnych 
działań tym, że jakiś mało znaczący poseł obiecał jakieś nie-
określone pieniądze na zaspokojenie potrzeb którejś z wsi, jest 
wielką naiwnością. Kiedy widzimy posłów na naszym terenie? 
Każdy odpowie, że przed wyborami i to na zorganizowanych 
przez naszą społeczność uroczystościach, żeby zobaczyło ich 

Brak chodnika łączącego Klecie z Bukową
Fot. Paweł Batycki
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jak najwięcej ludzi. Jedynym ich poświęceniem jest, jak było 
w ubiegłym roku, prażenie się w pełnym słońcu w czasie mszy 
dożynkowej. Ale jaka jest z tego korzyść dla naszej społeczności? 
Racjonalny samorządowiec musi twardo stać na ziemi i postę-
pować zgodnie z powiedzeniem – umiesz liczyć, licz na siebie. 
Nie licząc więc na to, że o pracach samorządu i działaniach 
mieszkańców poinformuje któraś z telewizji, założono TV Brzo-
stek. Burmistrz motywuje swoją decyzję chęcią zaproponowania 
atrakcyjniejszej formy informowania mieszkańców o wydarze-
niach na terenie gminy. Praca w telewizji to stworzenie młodym 

mieszkańcom możliwości zdobywania umiejętności posługi-
wania się nowoczesnymi technikami komunikacji, ale i wiedzy 
o funkcjonowaniu społeczności gminnej, a także możliwości 
uczestniczenia w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. TV 
Brzostek sprawdziła się też w roli czwartej władzy. Dzięki jej 
transmisji szkodliwą dla samorządności sytuacją zainteresowało 
się wielu mieszkańców, w tym, co cieszy szczególnie, wielu 
młodych ludzi. Zainteresowanie to przejawiało się zarówno 
w licznych dyskusjach, jak i bezpośrednim uczestnictwie wielu 
obywateli na kolejnej sesji i okazaniu swojego sprzeciwu wobec 
łamania podstawowych zasad samorządności.

aa
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ZAKOCHANI ŚWIĘTUJĄ
Luty stoi pod znakiem walentynek – kolejnego zapożyczo-

nego święta. Sklepy zasypane sercokształtnymi towara-
mi. Wszędzie do niedawna źle kojarząca się czerwień. No 
cóż, czerwień to kolor miłości, a walentynki to święto zako-
chanych. Ale jeśli ta barwa wywodzi się od pąsów na policz-
kach zagadniętych panien czy kawalerów, którzy pozwolili 
sobie na owo zagadnięcie, to raczej nie jest już ona aktualna. 
Wystarczy przejść się po przeciętnej szkole korytarzem, 
klatką schodową. Wszystkie kąty obstawione parami mniej 
lub bardziej sklejonymi, co odważniejsi zajmują centralne 
miejsca. A od każdej pary bije hasło kierowane do rówieś-
ników: „Patrzcie, podziwiajcie i zazdrośćcie!” I bynajmniej 
nikt się nie rumieni z wrażenia. Teraz już nie ma miejsca na 
romantyczne gesty i zrywy. Romeo, Julia, Tristan, Izolda 
czy młody Werter zostaliby wyśmiani. A jak było dawniej, 
opowiedzą starsi (od licealistów) panowie dwaj.

Dawno, dawno temu w odległej galaktyce…
Hmm… Kiedyś w stołówce Szkoły Podstawowej w Brzostku 
(sic!) odwróciła się w moją stronę znana mi od dawna koleżanka, 
powiedzmy, że miała na imię Leia. Jej uśmiech był jednak inny, 
niż wszystkie wcześniej. 
Często tak bywa, że coś, 
co do tej pory było normal-
ne, staje się nagle nie wie-
dzieć czemu wyjątkowe… 
Jej uśmiech pamiętam do 
dzisiaj, jak i jej granatowy 
chałat ze śnieżnobiałym 
kołnierzykiem. „Jaka ład-
na” - pomyślałem i jeszcze 
raz się odwróciłem. W tej 
chwili nasze spojrzenia 
kolejny raz się spotka-
ły. Poczułem ogromną 
potrzebę pożyczenia od 
niej zeszytu, gdyż był to 
jedyny pomysł, jaki wte-
dy miałem, by zwyczajną 
dotąd znajomość zamienić 
w bardziej wyjątkową. 
Zeszyt pożyczyłem i zaraz 
następnego dnia oddałem. Tak rozpoczęły się moje pierwsze 
poważne umizgi, znane bardziej doświadczonym osobom jako 
„końskie zaloty”. Ścigaliśmy się po korytarzu, szarpałem ją za 
piękny warkocz, spacerowałem na każdej przerwie po korytarzu 
obok klasy, gdzie Leia miała lekcje, by chociaż raz na nią spoj-
rzeć. Generalnie robiłem wszystko, by w powszechnym odbiorze 
stworzyć wizerunek, że „razem chodzimy”. Wreszcie zacząłem 
wysyłać mojego zaufanego kolegę w roli emisariusza z liścikami, 
na które - ku mojej radości - dostawałem odpowiedzi. Podbudo-
wany moimi pierwszymi sukcesami angażowałem się w nową 
znajomość coraz mocniej, wymyślając coraz to nowe powody 
„przypadkowych” spotkań. Wreszcie któregoś dnia szczęście się 
do mnie uśmiechnęło i to z taką siłą, że uśmiech miałbym chyba 
dookoła głowy, gdyby nie włosy, które teraz mogę podziwiać tyl-
ko na moich najstarszych fotografiach. Otóż szliśmy całą szkołą 

do kina. Oj, napociłem się mocno, by tak sprawami pokierować, 
by siedzieć w kinie obok Lei… Nie pamiętam, czy był to teatr czy 
film, zresztą, szczerze mówiąc, nie miało to dla mnie najmniej-
szego znaczenia. Ważne było tylko to, że siedziałem obok niej, 
mając z drugiej strony psychiczne wsparcie mojego serdecznego 
kolegi, który jako wolontariusz robił, co mógł, by ta szkolna 
miłość należycie rozkwitła. W pewnym momencie zauważyłem, 
że dłoń Lei zwisa lekko z fotela kinowego, na którym siedziała 
i znajduje się dokładnie obok mojej ręki. W mgnieniu oka zdo-
byłem się na akt szalonej odwagi i po raz pierwszy w życiu… 
wziąłem Leię za rękę. Wypłynęły na mnie siódme poty, byłem 
bowiem świadom zuchwałości czynu, na jaki się porwałem. 
Czułem, że jeśli ona zabierze swoją dłoń, to klęska Napoleona 
pod Waterloo będzie tylko małym epizodem w obliczu drama-
tu odrzuconego uczucia. Skonsternowana Leia musiała w tym 
momencie mieć w swojej głowie prawdziwy kolorowy zawrót, 
bo jej czerwone policzki ponad wszelką wątpliwość sugerowa-
ły taki stan. Chwila niepewności zamieniała się w wieczność, 
wreszcie poczułem, że nie dość, że nie zabiera dłoni, to jeszcze 
ściska lekko moją… Jestem pewien, że wyglądałem wtedy jak 
pies Pluto z kreskówki Walta Disneya, któremu uszy zaplotły 
się w warkocz, kiedy poczuł miłość. „Trwaj chwilo, chwilo 
jesteś piękna, wtedy Twój będę i weź mnie w niewolę” - pisał 
w „Fauście” Goethe. Pewnie do dziś nie znałbym tego cytatu, 

gdyby nie fotografia, którą 
kilka miesięcy potem od 
Lei dostałem. Okolicznoś-
ciowy, szyderczy wierszyk, 
jaki na tę okazję stworzył 
mój kolega – wolontariusz, 
pominę milczeniem i dzie-
lił się nim z Państwem nie 
będę - ze względu na dobro 
osób, o których w wersach 
swego „wiersza” ów jego-
mość pisał. 

xy

Randka A.D. 1980
To były andrzejki i z tej 
okazji, bodajże pierwsza, 
dyskoteka w szkole. W naj-
starszych klasach, czyli od 
szóstej do ósmej, panowało 

wielkie poruszenie wynikające z faktu spodziewanej zabawy. 
Najbardziej jednak rozbudzały wyobraźnię myśli związane 
z potencjalnym randkowaniem… Nie jawiło się to jednak jako 
sprawa nazbyt prosta. Albowiem należało zmylić czujność dyżu-
rujących nauczycieli, ponadto ominąć wścibskie oczy koleżanek 
oraz szydercze uśmiechy kolegów. Wszystkich jednak nurtowało 
najważniejsze i najbardziej fundamentalne pytanie: „Czy tańce 
będą przy zgaszonym świetle?!” To bowiem wiązało się ze 
znanym prawem fizycznym o wprost proporcjonalnej zależno-
ści „oporności od ciemności…”, nie mówiąc już o zwyczajnej 
wstydliwości, w poczuciu której ówczesna młodzież wychowy-
wana usilnie była. Generalnie płeć brzydsza, jako w tym wieku 
naturalnie opóźniona w rozwoju fizyczno-emocjonalnym, nie 
potrafiła zwykle tańczyć i… rodził się poważny problem natury 
egzystencjalnej. Ponadto pasowało się ładniej ubrać… i tu też 

Fot. Paweł Batycki
Fajerwerki dobre na randkę w amerykańskim stylu
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zaczynały się kolejne „schody”, bo niemal każdy z nas zdany był 
na siebie – a to przecież sprawa honorowa, aby nie wyjść na ma-
minsynka, dlatego m.in. ceniono porady starszego brata. Kolejne 
kroki, na wstępnej drodze ku dorosłości, związane były z szero-
kim zabiegami dyplomatycznymi u dziewczyn wzbudzających 
przyspieszone serca bicie. Należało zyskać ich łaskawość, by nie 
doznać goryczy porażki przy poproszeniu do tańca…, a wtedy 
nastałby koniec już na samym początku... Tak oto, z powyższy-
mi problemami, ów dzień dyskoteki nadszedł. Po przebraniu 
obuwia w szatni weszliśmy na salę gimnastyczną. A tu zgroza! 
Wszystkie lampy jarzyły się pełnym blaskiem! Młodzież podpie-
rała drabinki oraz parapety. I chociaż ze skrzeczących kolumn 
głośnikowych płynęły ówczesne przeboje najpopularniejszych 
zespołów: Boney M. i Goombay Dance Band, to jednak nikt 
nie miał odwagi, jako pierwsza para, wyjść na parkiet. Dlatego 
przez jakiś czas tańczono indywidualnie, czyli wyginano się 
delikatnie, mniej czy bardziej udanie w rytm muzyki. Naturalnie 
osobno chłopaki i osobno dziewczyny. Teoretycznie dżentelmeni 
nonszalancko wypatrywali „słabej sztuki”, ale w rzeczywistości 
czuli się nieswojo, niepewnie patrząc na taneczne ewolucje swych 

koleżanek. Większość z nas potrafiła tylko „jeden na jeden”, a to 
nadawało się raczej do wolnych utworów tańczonych w parach. 
Pośród piosenek największym hitem był utwór Sun of Jamaica 
i wielu marzyło, aby wtedy zatańczyć właśnie z NIĄ – każdy ze 
swą wymarzoną. A tu „kicha” totalna, bo lampy świeciły, a obok 
stali nauczyciele pilnujący, aby nikt światła nie wyłączył… Nagle 
szok! Zgasły światła!!! Pisk i głośny pomruk zachwytu. Niestety, 
ciemność trwała krótko. Zawyły zawiedzione głosy, ale trudno… 
Na szczęście po jakimś czasie nauczyciele też okazali się ludźmi 
i pozwolili zgasić lampy. Wtedy wzrastała odwaga i chłopcy 
zaczęli masowo prosić koleżanki. I te tańce w parach były naj-
lepsze, nawet przy skromnych umiejętnościach własnych. Na 
szczęście dziewczyny raczej wyrozumiale spoglądały na swych 
kolegów, bo w wolnych utworach chłopcy czuli się raczej pewniej 
i to być może kruszyło, co nieco, serca niewieście. Naturalnie 
należało partnerkę zabawiać dowcipną konwersacją, w czym 
nie przeszkadzała muzyka płynąca z głośników dużo ciszej niż 
dziś. A słowa w takich chwilach były niezmiernie ważne! Tak 
wspominam pierwszą dyskoteko - randkę w Roku Pańskim 1980. 

Weteran

Święto Babci i Dziadka w brzosteckim przedszkolu
Wychowankowie Przedszkola Publicznego w Brzostku 

zawsze pamiętają o Święcie Babci i Dziadka. Wiedzą, że 
rodzina jest najważniejsza, a babcia i dziadek stanowią bardzo 
ważną jej część. Trudno wyobrazić sobie szczęśliwe dzieciństwo 
bez tych szczególnych osób. Jak są ważni w życiu dzieci, mogą 
świadczyć słowa jednego z naszych wychowanków: „Każdy po-
winien postarać się, żeby mieć babcię i dziadka, bo to jedyni 
dorośli, którzy mają wolny czas dla dzieci”.

W tym roku ta szczególna uroczystość odbyła się 28 stycznia 
w Domu Kultury w Brzostku. Jak co roku sala widowiskowa 
pękała w szwach, gdy o 9.30 Dyrektor Dorota Nawracaj witała 
zgromadzonych gości. Jako pierwsze na scenie pojawiły się 
dzieci z grupy „Mali badacze”, które zaprezentowały wiersze, 
piosenki i taniec. Punktem kulminacyjnym uroczystości była 
baśń pt.: „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” insceni-
zowana przez grupę najstarszą pod czujnym okiem swojej wy-
chowawczyni Beaty Płaziak. Dzieci wykazały się niezwykłymi 
zdolnościami aktorskimi, czym zachwyciły zgromadzonych 
gości. W scenie finałowej pojawiły się najmłodsze dzieci, które 
zaprezentowały dwa układy taneczne. Każde dziecko z naszego 
przedszkola mogło zaprezen-
tować się przed zgromadzoną 
publicznością, wręczyć samo-
dzielnie wykonany upominek, 
a następnie spędzić miło czas 
w towarzystwie babci i dziadka 
w czasie poczęstunku przygoto-
wanego przez rodziców. 

Zorganizowanie tak dużej 
uroczystości wymaga pracy 
wielu ludzi. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim rodzicom 
za okazaną pomoc w przygo-
towaniu strojów i poczęstunku. 
Duże podziękowania składamy 
również pracownikom Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku za okazane wspar-
cie. Szczególnie jednak dzię-
kujemy wszystkim babciom 

i dziadkom, którzy przyjmują nasze zaproszenie i chcą z nami 
spędzić czas. 

Beata Płaziak

.Składamy. szczere. i. serdeczne. podziękowania. wszystkim.
uczestniczącym.w.pogrzebie.Śp..Zofii.Kazimiery.Bieniek..Dziękujemy.
za.obecność,.modlitwę,.zamówione.intencje.mszalne,.złożone.wieńce.
i.kwiaty,.a.także.wsparcie.w.tych.trudnych.dla.nas.chwilach.

Rodzina

Fot. Anna Rozwadowska

Fot. Anna Rozwadowska
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TAKE FIVE ZNÓW W AKCJI
„Gdy się Chrystus rodzi…” – tymi słowami rozpoczął się 
„Koncert kolęd”, który miał miejsce 3 stycznia 2016 r. w Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. Ale od początku…

Pomysł zorganizowania koncertu zrodził się w naszych 
głowach (członków zespołu TAKE FIVE) zaraz na początku 
grudnia. W niedługim czasie rozpoczęły się próby. Do tej pory 
współpracowaliśmy z uczest-
nikami zajęć wokalnych, pro-
wadzonych przez wokalistkę 
zespołu Paulinę Ziębę, więc ta 
koncepcja „połączonych sił” zo-
stała kontynuowana. Jak dobrać 
repertuar? Które kolędy „wrzu-
cić na warsztat”? Odpowiedź 
czasem przychodzi łatwiej 
niż się spodziewamy. Czasem 
wystarczy usiąść przed piani-
nem lub wziąć do ręki gitarę,  
a pomysł goni pomysł i bardzo 
często dochodzi do sytuacji, że 
trzeba wybrać któryś z wielu. 
Później myśl zostaje uwiecz-
niona na pięciolinii lub na białej 
kartce w formie tzw. „kwitów”, 
czyli akordów. Oczywiście utwór nabiera kształtów już na pró-
bie, gdzie każdy z muzyków dodaje coś od siebie i później efekt 
tych prac słychać na koncercie. Aranżacjami w naszym zespole 
zajmują się Krzysiek i Bartek Tyburowscy. Zazwyczaj jest tak, 
że Krzysiek stawia na prostsze i tradycyjne rozwiązania (np. 
schemat bluesa w „Przybieżeli do Betlejem”), a Bartek ukierun-
kowuje się w stronę jazzu i nowoczesnych klimatów („Triumfy 
Króla Niebieskiego”, „Santa Claus Is Coming to Town”). Reasu-
mując, aranżacje kreowane są tak, że później każdy ze słuchaczy 

znajduje coś dla siebie. Sekcja rytmiczna w zespole, czyli Kamil 
Nowicki i Dominik Cieślak, jest odpowiedzialna za „time” i „fe-
eling”, a więc krótko mówiąc za to, by numer „miał ręce i nogi” 
i kolokwialnie mówiąc – się bujał. Paweł Król dopieszcza całość 
swoją znakomitą grą na saksofonie. 

Efekty wspólnej pracy zespołu można było usłyszeć na 
niedzielnym koncercie. Publiczność jak zwykle nie zawiodła. 
Sala była wypełniona po brzegi, a zadowoleni słuchacze wy-
rażali swój entuzjazm brawami po każdej kolędzie. Nie obyło 

się bez bisu, którym była kolęda 
„A wczora z wieczora” jedyna 
w repertuarze niebędąca naszą 
aranżacją, a coverem zespołu 
Enej. W tym utworze grą na 
akordeonie wspomógł nas Kuba 
Zastawny, wspaniały muzyk, 
student Akademii Muzycznej 
w Krakowie. Na medal spisały 
się również wokalistki biorące 
udział w koncercie: członkini 
zespołu TAKE FIVE Paulina 
Zięba oraz jej podopieczne: 
Agnieszka Bachara, Gabrysia 
Traciłowska, Natalia Czech, 
Małgosia Dunajska, Ania Le-
mek, Emilia Czachara, Alek-
sandra Szczepkowicz i Gabrysia 

Płaziak. Chcielibyśmy także serdecznie podziękować Piotrowi 
Sieńkowskiemu za obsługę świateł oraz właścicielowi firmy 
T-ART Audio, Arturowi Tyburowskiemu, za obsługę techniczną 
i akustyczną koncertu. 

Mamy nadzieję, że dzięki pomocy Burmistrza Brzostku oraz 
Centrum Kultury i Czytelnictwa jeszcze nieraz będziemy mieli 
okazję koncertowania oraz promowania Gminy Brzostek. Do 
zobaczenia na kolejnym koncercie!

Zespół TAKE FIVE

„Radość kolędowania” - Kolędnicy Misyjni 2015/16
Ogłoszony przez papieża Fran-

ciszka Rok Miłosierdzia to 
wyjątkowa okazja, aby przez mod-
litwę i ofiary materialne wspomóc 
dzieci z Madagaskaru - tej pięknej, 
ale jakże ubogiej wyspy na Oceanie 
Indyjskim, gdzie 80% dzieci żyje 

poniżej granicy ubóstwa. Bieda, klęski żywiołowe (susza, hu-
ragany), niedożywienie, choroby (gruźlica, trąd), brudna woda, 
przemoc i wyzysk to główne problemy tego kraju.
 Kolędnicy misyjni odwie-
dzili wiele rodzin naszej para-
fii, dzieląc się z nimi radością 
wiary poprzez śpiewanie ko-
lęd, opowiadanie o misjach, 
życzenia, pamiątki kolędo-
wania. Rozweselali smutnych 
i samotnych, w zamian otrzy-
mywali uściski, dobre słowo, 
podziękowania, łzy wzrusze-
nia oraz słodycze. Niestety, nie 
wszyscy przed kolędnikami 
otwierali drzwi swoich domów. 
Zebrane podczas kolędowania 
ofiary wesprą realizację ok. 
100 projektów pomocy dzie-
ciom na Madagaskarze, a są to:
• Formacja chrześcijańska 

(katecheza, przygotowanie 
do sakramentów),

• Edukacja (czesne dla ucz-
niów, budowa i utrzymanie 
katolickich szkół i przed-
szkoli),

• Ochrona życia (dożywianie, opieka zdrowotna, ośrodki dla 
dzieci ulicy, chorych, odrzuconych oraz ofiar przemocy).

 Serdeczne podziękowania należą się dzieciom i młodzieży 
z naszych szkół szczerze zaangażowanych w dzieło niesienia 
pomocy innym. Z radością podjęli oni trud kolędowania, traktu-
jąc go jako konkretną realizację uczynków miłosierdzia. Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku również nie zabraknie chętnych 
do kontynuacji tego szlachetnego dzieła.

M. Grygiel

Fot. Paweł Batycki
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Opowieści dawnej treści – karnawał i zapusty
„Cała sala śpiewa z nami, 
Tańcząc walca - walczyka parami, 
Na tym balu nad balami takim, 
Co się pamięta latami. 
Gdzieś Hiszpania za górami, 
A tu zima, karnawał jest z nami…”

Jan Tadeusz Stanisławski: „Cała sala śpiewa z nami”

Tegoroczny początek zimy jest bardzo łaskawy. Noce co praw-
da są mroźne, ale w dzień utrzymują się lekkie, minusowe 

temperatury. Pola okryte są lekkim pledem bieli, z kominów 
domów prywatnych unoszą się smugi popielatego dymu, zaś 
wzgórza, górki i pagórki stoją jeszcze puste i nigdzie nie zjawiają 
się saneczkarze czy narciarze. Za to można słuchać śpiewu kolęd 
wykonywanych przez przeróżne grupy kolędników przechodzące 
od domu do domu. Wiedzie ich gwiazda kolorowa i kręcąca się, 
niesiona przez kolędnika odzianego w barani kożuch i czapę, 
bądź owiniętego w szatę przypominającą dworskie okrycie. 
W grupie kolędników widnieją postacie znane z Biblii – Ma-
ryja niosąca Dziecię, Józef z siwą brodą, pasterze czy też Trzej 
Królowie. Już dziś kolędnicy nie prowadzą ze sobą żywych 
zwierząt - jak to było dawniej – koza, baran czy też turoń, ale 
także przedstawiają widowiska zwane szopkami bożonarodze-
niowymi, śpiewają kolędy, grają na instrumentach, za co od 
gospodarzy otrzymują smakołyki, łakocie lub też parę groszy.

W tym okresie od Świąt Bożego Narodzenia do Trzech Króli 
wystawiane są też jasełka przypominające historię Świętej 
Rodziny i narodzenia Dzieciątka Jezus. Te jasełka w naszym 
kraju wystawiane są dopiero po roku 1981, bo wcześniej władze 
PRL-u zabraniały takich występów i zakazywały religijnych 
spotkań. Jednak i w tamtych czasach chodziły od domu do domu 
grupy kolędników i wyśpiewywały kolędy i pastorałki. Dziś 
owe kolędowanie zbiorowe i przemarsze kolędnicze kończą się 
Orszakiem Trzech Króli przechodzącym przez wszystkie polskie 
miasta i miasteczka. W Brzostku też 6 stycznia przeszli Trzej 
Królowie w towarzystwie mieszkańców przez rynek brzoste-
cki i z pięknym śpiewem na ustach przypominali o radosnym 
świętowaniu.

Czas od Bożego Narodzenia do Środy Popielcowej zwany jest 
okresem karnawału, czyli czasem hucznych balów i konsumpcji 
tłustego mięsiwa i różnorakich wypieków cukierniczych. Ten 
czas zamiennie można nazwać zapustami, które w dawnych 
czasach były przeżywane na miarę możliwości finansowych. 
W dworach ziemiańskich, wśród elit zamożnych był to czas ku-

ligów, rautów, biesiad, balów z wyborem króla i królowej balu, 
tańców z kotylionem i bogato zastawionym stołem biesiadnym. 
Mniej zamożni spotykali się w karczmach czy też w prywatnych 
domach, zaś ubodzy chłopi mówili „Babo buch jajo do kapusty 
i będą zapusty”. Ta wypowiedź świadczy o wielkim ubóstwie 
i biedzie w chłopskich domach przed laty. 

Zawsze zapusty kojarzyły się z opłatkowymi spotkaniami to-
warzyskimi organizowanymi przez różne organizacje działające 
na terenie danej miejscowości np. przez koła gospodyń wiejskich, 
strażaków, myśliwych, komitety rodzicielskie szkół, młodzież 
i finałem owych dni był tłusty czwartek, w którym było sma-
żenie pączków posypywanych cukrem pudrem, lukrowanych, 
polewanych polewą czekoladową lub maczanych w różnorakim 
kremie. Te smakołyki smażone były w smalcu, jak również po-
dawano chrust czyli faworki, czy też róże karnawałowe. W tłusty 
czwartek było wielkie objadanie się smakołykami i huczne tańce 
z zabawami towarzyskimi prowadzonymi przez wodzireja, 
podczas których przypominano różne porzekadła i wróżby. 

Gospodarze wiejscy obserwowali też przyrodę i uważali, 
że wszystkie przysłowia czy porzekadła związane z tym cza-
sem typu „Święty Maciej zimę traci albo ją bogaci” lub „Gdy 
w Gromniczną z dachu ciecze, to się zima długo wlecze, a na 
Gromniczną mróz, składaj chłopie wóz” zawsze sprawdzały 
się w rzeczywistości. I tak w przyjaźni i zabawie upływały dni 
zapustów od tłustego czwartku – pączkowego łakomstwa - do 
śledzika przed Środą Popielcową. We wtorek przed Popielcem 
organizowano śledzika i już wtedy spożywano tylko sałatki 
rybne, śledzia w zalewie octowej czy też w śmietanie i przy 
tych pokarmach miało nastąpić wyciszenie rozbawionych dusz 
ludzkich. Rozpoczynał się czas powagi, a święcone świece 
na 2 lutego w Ofiarowanie Pańskie, święto zwane tradycyjnie 
Matki Boskiej Gromnicznej, miały odstraszać pioruny i wichry 
z nawałnicami od domów, jak również przygotowywać ludzi na 
okres Wielkiego Postu. 

I tak czas karnawału jednoczył ludzi w radosnych tańcach, 
śpiewie, w oglądaniu widowisk religijnych zwanych szopkami, 
jasełkami, orszakami, a uczestniczące zwierzęta w tych przed-
stawieniach mówiły: „Gdzie turoń chodzi, tam żytko rodzi, 
a gdzie nie chodzi, tam się nie rodzi. Gdzie jego stopy, tam staną 
kopy…”. Dobre te życzenia stawały się nadzieją na lepsze dni 
przez cały rok kalendarzowy. Oby i nam w tym roku przestępnym 
turoń „stawiał stopy”, co byłoby znakiem hojnego, szczęśliwego 
i bogatego roku.

Zuzanna Rogala

Opowieści dawnej treści - Post
„W piątek nie jeść mięsa
to grubo za mało
nie wystarczy spoważnieć…”
Jan Twardowski: „W piątek”

Luty 2016 roku trwa o jeden dzień dłużej - jest to rok prze-
stępny. To miesiąc pełen kaprysów i anomalii. Zaśnieżony 

pejzaż zimowy przeplatany jest rwącymi i ciepłymi wiatrami, 
które przynoszą anomalie w przyrodzie. Nocą mróz ścina ziemię, 
a rankiem ciepłe promienie słońca rozmrażają ją, czyniąc na 
drodze szklankę pełną niebezpiecznych poślizgów. Tegoroczna 
zima przynosi wiele zmian, a wszystko jest jak w kalejdoskopie. 
Aura zmienia się to w szarugę jesienną, to znowu ma przebłyski 
wiosenne po to, aby za chwilę znowu nocą skuć całą ziemię 
mrozem. Staropolskie przysłowie mówi – „luty obuj dobre 
buty” – a teraz należałoby dodać, obuj gumowe buty. Jednak 
wszystkiemu winne jest ocieplenie, które opanowało już cały 
glob i człowiek musi się do niego przyzwyczaić. 

W tym roku kalendarzowym już początek lutego kończy 
okres radosnych spotkań, balów, rautów, kuligów, bo dziesiątego 
w środę rozpoczyna się czas sześciotygodniowego postu. Post 
ten otwiera Środa Popielcowa zwana inaczej Wstępną Środą, 

z którą to łączy się powiedzenie: „Wstępna Środa następuje 
kuchareczka żur gotuje” – które świadczy o tym, że i w życiu 
prywatnym każdego człowieka otwiera się nadzwyczajny okres.

Tradycja Wielkiego Postu sięga pierwszych wieków chrześci-
jaństwa i jest wyrazem hołdu i upamiętnienia czterdziestodnio-
wego pobytu Jezusa na pustyni oraz jest też przypomnieniem 
czterdziestoletniej tułaczki Izraelitów po ucieczce z Egiptu. 
Środa Popielcowa wprowadza nas chrześcijan w okres pożeg-
nania się z szumnymi biesiadami, pełnymi mięsiwa, tańców 
i swawoli. Odcina nas od zmysłowości i cielesności na rzecz 
przejścia w duchowość i wyciszenie samego siebie. Częstym 
wersem wprowadzającym nas w czas Wielkiego Postu jest 
powiedzenie: „Zatrzymaj się, Post zbliża się” – spowolnij swe 
życie i zatop się w rozmyślaniu nad nim. Owym przyczynkiem 
do takiego wejścia w Wielki Post jest posypywanie popiołem 
ze spalonych palm głowy w Środę Popielcową i wypowiadanie 
przez kapłana słów: „Z prochu jesteś i w proch się obrócisz”. 
Od tego dnia rozpoczyna się czas refleksyjnej modlitwy, umar-
twienia, rozliczania się samego z sobą, jak również stawiania 
sobie pewnych postanowień. Żyjemy w XXI wieku i wydaje się 
nam, że nakazy Wielkiego Postu już nie dotyczą współczesnych 
ludzi, czy aby na pewno?

Przed wiekami wyznacznikiem Wielkiego Postu była sied-
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miodniowa absolutna głodówka, podczas której spożywano 
tylko wodę. Ubierano się też w szaty ciemne, długie, a kobiety 
przysłaniały głowę chustkami. W domach zasłaniano lustra 
i obrazy, a w kościele był zakaz ubierania ołtarzy kwiatami. 
Ważnym obrzędem w czasie Wielkiego Postu były nabożeństwa 
wielkopostne, a do nich współcześnie należą droga krzyżowa, 
gorzkie żale oraz nabożeństwa związane z Triduum Paschalnym, 
aż do złożenia Jezusa w grobie.

W domach też wprowadzano rytuał spożywania potraw 
postnych, a były wśród nich dania: postny żur żytnio-owsiany 
i gotowane ziemniaki, kwaszona kapusta oczywiście bez okrasy 
oraz chleb ze śledziami. Podczas Wielkiego Postu wiele osób 
rezygnowało z palenia papierosów czy też picia alkoholu – te 
postanowienia są zakodowane i we współczesnym świecie. Fajki 
i woreczki z tytoniem wieszano w komorze i dopiero do nich 
wracano w Wielką Niedzielę po powrocie z Mszy Rezurekcyjnej. 

Ustawały też wszelkie śpiewy, słuchanie muzyki, a życie towa-
rzyskie zamieniało się w wyciszone grupy towarzyskie, które 
spotykały się na modlitwie, bądź na spotkaniach, w których 
czytano lekturę kościelną czy też przygotowywano wystawianie 
scen z Męki Pańskiej. Milkły dźwięki głośnej muzyki organowej 
na rzecz delikatnego wtóru do śpiewu pieśni pasyjnych, zaś 
dźwięki dzwonków zastępowane były drewnianymi kołatkami. 
W czasach współczesnych w tym okresie z liturgii Mszy Świętej 
znika uroczysty hymn „Chwała na wysokości Bogu”, a radosną 
aklamację „Alleluja” zastępuje „Chwała Tobie Królu wieków” 
lub „Chwała Tobie Słowo Boże”.

Wielki Post dla wierzących jest niezwykłym okresem, 
okresem rozliczenia się z samym sobą. Jest to czas połączony 
z dobrowolną jałmużną wspierającą gorzej sytuowanych ludzi. 
Jest to czas, w którym przygotowujemy się do najstarszego 
i najważniejszego święta, jakim jest Wielkanoc. 

Zuzanna Rogala

CO SŁYCHAĆ W ZAWADCE?
Turniej FIFA 2016
W domu ludowym 10 stycznia odbył się turniej FIFA 2016, 
w którym uczestnicy rozgrywali wirtualne rozgrywki piłki noż-
nej. Turniej ten zorganizowano z inicjatywy Mateusza Źwięka, 
mecze rozgrywano na sprzęcie udostępnionym przez Dominika 
Muchę, a nad całością czuwał Sołtys wsi, który zapewnił salę, 
a także mały catering. Do rozgrywek przystąpić mógł każdy 
zainteresowany tematyką gry na konsoli Playstation. W zawo-
dach wzięło udział 16 uczestników, głównie młodzież z różnych 
typów szkół, która pomiędzy sobą rozgrywała mecze. Emocje 
sięgały zenitu, gracze mieli liczne grono kibiców. Mecze były 
zacięte, niektóre wyniki zaskakujące, ale też panował sportowy 
duch walki fair play, choć i polało się kilka łez przegranych. 
Finalnym efektem stało się starcie pomiędzy dwoma braćmi, 
Kacprem i Wiktorem Janigą, którzy, jak przystało na braterską 
miłość i wzajemny szacunek, postanowili zrezygnować z rywa-
lizacji o 1. miejsce i główna nagroda – oryginalna piłka EURO 
2016 powędrowała do nich obu. Inicjatywa naszego sołectwa 
wzbudziła największe zainteresowanie wśród najmłodszych 
mieszkańców naszej wsi, a pomysłowość postanowiła docenić 
i zrelacjonować w reportażu TV BRZOSTEK. Z pewnością na 
feriach zimowych wrócimy do idei turnieju i będzie możliwy 
rewanż. Już teraz zapraszamy młodzież do uczestnictwa.

Opłatek dla seniora
Z inicjatywy Rady Sołeckiej przy ogromnym wsparciu człon-
ków Stowarzyszenia NASZA ZAWADKA 17 stycznia zorgani-
zowano tradycyjny Opłatek dla Seniorów naszej wsi połączony 
z wieczorem kolęd. Postanowiliśmy zorganizować wieczorny 
opłatek w domu ludowym, by ukazać, że każdy mieszkaniec 
naszej wsi jest ważny, by zwrócić uwagę na naszych seniorów 
jako ludzi, którzy z ogromnym doświadczeniem życiowym 
potrafią przekazywać młodszym pokoleniom wartości oraz 
ideały życiowe. W gronie około 50 mieszkańców gościliśmy 
naszego Proboszcza Ks. Jana Cebulaka, który Bożym Słowem, 
łamaniem się opłatkiem oraz ciepłymi życzeniami wprowadził 
nas w nastrój świąteczny. Swoją obecnością zaszczycił nas tak-
że Burmistrz z przeuroczą małżonką, życząc seniorom przede 
wszystkim zdrowia i ludzkiej życzliwości, a organizatorom 
wytrwałości w działaniu. Spotkanie przebiegało naprawdę 
w rodzinnej i nieskrępowanej atmosferze, niektórzy sąsiedzi 
z radością wspominali minione lata, to, co było najpiękniejsze 
w ich pamięci. Gościliśmy choćby 89-letniego Pana Dobosza, 
86-letniego Pana Grzesiakowskiego czy 84-letnią Marię Surdel. 
O stronę kulinarną zadbały Panie ze Stowarzyszenia na czele 
z Paniami Czech i Drechny. Pomysłowe aranżacje świąteczne to 
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zasługa Pań Krystyny Nawracaj i Bogusławy Wojnar. Oprawę 
muzyczną zapewnił nasz krajan Sławek Oprządek wraz z ze-
społem. To był piękny wieczór wspólnych rozmów, życzliwego 
uśmiechu, śpiewania kolęd i degustacji przepysznych ciast 
wypiekanych przez nasze Gospodynie. Jako Sołtys bardzo 
dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do tak udanego opłatka. Bardzo byśmy chcieli, by spotkania 
te stały się coroczną tradycją. Już dziś zapraszamy za rok... i ko-
niecznie w tym samym składzie. W nowym roku życzę naszym 
mieszkańcom przede wszystkim zdrowia, pogody ducha oraz 
sąsiedzkiej życzliwości. Tylko tyle i aż tyle... 

Facebook Sołectwo Zawadka Brzostecka
Wychodząc naprzeciw trendom kulturowym oraz zmianom, 
jakie zachodzą w sposobie komunikacji, zwłaszcza młodszej 
części społeczeństwa, Dominik Surdel przy pełnej akceptacji 
Rady Sołeckiej założył oraz prowadzi Facebooka ZAWADKA 
BRZOSTECKA. W dobie internetu podobno jeśli nie ma Cię 
w sieci… to nie żyjesz... A my żyjemy i coraz więcej się dzieje, 
dlatego warto tymi informacjami, zdjęciami czy filmami się 
dzielić z innymi, zaciekawionymi co u nas. Zapraszamy wszyst-
kich do współtworzenia strony, do wpisywania komentarzy, 
do propozycji, co należałoby zrobić w naszej wiosce, do celnej 
krytyki czy polemiki... ale jednak z zachowaniem kultury słowa 
i bez obrażania personalnego. Mam nadzieję, że projekt ten bę-
dzie się rozwijał, mając w osobie Dominika naprawdę godnego 
administratora, ambitnego studenta i pasjonata naszego sołectwa.

Stowarzyszenie „Nasza Zawadka”
Pragniemy poinformować, że nastąpiła rejestracja sądowa Sto-
warzyszenia NASZA ZAWADKA i w końcu możemy działać 
oficjalnie w świetle prawa. Na zebraniu członków oraz Zarzą-
du został nakreślony bardzo bogaty program działalności na 
najbliższy rok. Są to bardzo ambitne działania mające głównie 
na celu integrację naszego małego środowiska poprzez wspólne 
projekty, jak choćby wieniec dożynkowy, sprzątanie świata, 
piknik rodzinny w lecie, turnieje na feriach dla młodzieży czy 
warsztaty kulinarne dla gospodyń pragnących zachować stare 
przepisy. Gdzieś w dalszej przyszłości przygotowanie boiska dla 
młodzieży czy zadbanie o otoczenie domu ludowego. Mamy gru-
pę bardzo aktywnych mieszkańców pragnących działać na rzecz 
naszego sołectwa, ale zapraszamy też osoby, które chciałyby się 
jeszcze włączyć w prace Stowarzyszenia. Zapewniamy dobry 
humor, wspólne inicjatywy mające na celu poprawienie naszego 
życia, miłe spotkania towarzyskie, no i trochę pracy społecznej. 
Pani Prezes Bogusława Wojnar jest osobą otwartą na nowych 
członków i na nowe pomysły dotyczące Zawadki Brzosteckiej. 
Korzystając z okazji, mamy też apel do mieszkańców: szukamy 
osób posiadających stare fotografie, przedmioty użytku domo-
wego, stare niepotrzebne rzeczy związane z naszym sołectwem, 
a pragnących je przekazać na rzecz Izby Pamięci dla potomnych. 
Mamy nadzieję, że uda nam się choć trochę pokazać Zawadkę 
Brzostecką, jak się zmieniała na przestrzeni lat. Dziękuję i za-
praszam do wspólnej pracy nad upiększaniem naszej Wioski.

Sołtys Marcin Sas

Od kilku lat ustawowo świętujemy Trzech Króli. A świętować lubimy. I to bardzo. 

A nam się marzy królowanie
Już w starożytności wiedziano, że lud chce rozrywki, więc or-

ganizowano igrzyska. Lud się rozerwał, napatrzył na to i owo, 
i zadowolony wracał do codziennych zajęć i klepania biedy. Od 
tego czasu minęły tysiąclecia, ale człowiek wciąż pozostaje żądny 
rozrywki. Wielcy tego świata wiedzą, że tej potrzebie należy 
wyjść naprzeciw, aby zapewnić sobie spokój. A skoro pojawiło 
się nowe-stare święto, więc wymyślili orszaki Trzech Króli. 
Najpierw władcy wędrowali po większych miastach, aż przyszła 
pora na Brzostek. Tego roku 6 stycznia o godz. 12.30 królewski 
orszak nieśmiało – jak to bywa za pierwszym razem – zaczął 
wyglądać zza murów kościelnych. Forpoczty zbadały teren, pło-
sząc przy okazji wygłodniałych parafian, którzy w podskokach 
pędzili do domów na ciepłe 
jadło. Co wytrwalsi i bardziej 
odporni na niewygody życia 
zajęli bezpieczne punkty obser-
wacyjne. Wreszcie od Wschodu 
pojawili się królowie. A tych 
ci było co niemiara. Trzech 
– jak malowanie – chyba z da-
leka przybyło, bo człapali na 
wierzchowcach, a twarze mieli 
nieco poczerniałe, zapewne 
od spalin. Wkrótce gruchnęła 
wieść, że to Kacper, Melchior 
i Baltazar. Orszak posuwał 
się z wolna, niemalże w ciszy, 
najpierw w kierunku kapliczki, 
przystając co chwila, żeby na-
brać sił i odwagi. Tymczasem 
brzostecki rynek zapełniły 
anioły i diabły, kręcąc siarczy-
ste koła i bawiąc się w berka. Po 
czym tłum głów koronowanych 
ruszył dalej, by zawrócić przy 
„starej kasie” i doprowadzić 
Trzech Najważniejszych przed 
Dzieciątko stacjonujące w po-

bliskiej szopce. Tam złożyli pokłon i skromne dary, jak nakazuje 
tradycja. Przemarsz zakończył się kolędowaniem i noworocz-
nymi życzeniami. Królowie, którzy okazali się brzosteckimi 
gimnazjalistami, pozdejmowali korony i się rozproszyli. Kacper, 
Melchior i Baltazar powrócili do Stajni Ułańskiej, a na rynku 
ostała ci się jeno szopka. 

Jak widać, najbardziej lubimy być królami. W orszaku 
z rzadka trafiał się pastuszek lub inna profesja. Osiołkiem ani 
baranem też nikt nie chciał być. Za rok pewnie znów wylegną 
monarchowie. Może i brzostowianie śmiało do nich dołączą?

U. K.

Fot. Paweł Batycki
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Brzostku
10 stycznia 2016 roku w całym kraju i wielu 

miejscach na świecie po raz 24. rozbrzmiały 
dźwięki Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem 
akcji charytatywnej była zbiórka środków finansowych z prze-
znaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów pedia-
trycznych oraz na zapewnienie godnej opieki osobom starszym. 
Hasło tegorocznej imprezy brzmiało „Mierzymy wysoko” i takie 
pozytywne nastawienie towarzyszyło wszystkim organizatorom, 
wolontariuszom i uczestnikom Finału, także tym zgromadzonym 
w sali widowiskowej Domu Kultury w Brzostku.

Tradycyjnie już, w drugą niedzielę stycznia, roli gospodarza 
Finału podjęło się kierownictwo i pracownicy Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. Jednak za sukces 
akcji w największym stopniu odpowiedzialne są wolon-
tariuszki: Weronika Stawarz, Paulina Strączek, Urszula 
Winiarska, Daria Drozd, Barbara Szczepańska, Marta 
Porębska, Magda Łazowska i Aleksandra Winiarska. 
Wszystkie są uczennicami Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
II w Brzostku. To właśnie one, mimo niekorzystnych wa-
runków pogodowych, od wczesnych godzin porannych 
prowadziły na ulicach Brzostku zbiórkę na szczytny cel. 
W kolorowych puszkach z logo WOŚP mieszkańcy naszej 
gminy umieścili 4289 zł. 

O godzinie 15.00 występem przedszkolaków z Przed-
szkola Publicznego w Brzostku rozpoczął się blok 
programów artystycznych w wykonaniu dzieci i mło-
dzieży z terenu gminy. Następnie licznie zgromadzona 
publiczność mogła podziwiać występy uczniów SP 
w Przeczycy, SP w Kamienicy Dolnej, ZS w Janusz-
kowicach, SP w Brzostku, ZS w Nawsiu Brzosteckim, 
zespołu wokalno-instrumentalnego przy Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzostku oraz uczestników zajęć 
wokalnych prowadzonych w Domu Kultury przez Pau-
linę Ziębę. Słowa uznania należą się zarówno młodym 
artystom, jak również nauczycielom, wychowawcom 
i opiekunom, którzy czuwali nad przygotowaniem tak 
bogatego programu. Uczestnikom z różnych zakątków 
gminy możliwość dotarcia na imprezę zapewnił Paweł 
Szumowicz, właściciel firmy „OGRO-TRANS”, który 
tego dnia bezpłatnie świadczył usługi transportowe.

Za dynamiczne i profesjonalne prowadzenie imprezy 
odpowiadały: Ola Boczar, Martyna Dziadura, Amanda 
Komisarz i Gabrysia Surdel. Wszystkie dziewczęta są 
uczennicami brzosteckiego gimnazjum i stałymi by-
walczyniami domu kultury – działają w Młodzieżowej 
Grupie Teatralnej „ArTystokraci”, której przewodzi 
obecnie Kacper Klich. W maju ubiegłego roku mogliśmy 
je podziwiać w sztuce „Hrabina”.

Jak co roku w organizację Finału WOŚP zaangażowali 
się strażacy OSP w Brzostku. Druhowie i druhny prze-
prowadzili profesjonalny pokaz udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej, przypomnieli o obowiązujących 
na co dzień zasadach bezpieczeństwa, zachęcali dzieci 
i młodzież do poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie 
oraz do wstępowania w szeregi strażaków-ochotników. 

Duże emocje wśród zebranych wzbudziła licytacja 
pamiątkowych gadżetów przekazanych przez firmy, 
organizacje społeczne i osoby prywatne. Zebrane w jej 
trakcie środki finansowe w wysokości 1720 zł również 
zasiliły konto Fundacji WOŚP. Największym zaintere-
sowaniem cieszyła się piłka z autografami Reprezentacji 
Aktorów Polskich oraz piłkarza Piotra Świerczewskiego 
przekazana przez Stowarzyszenie Ruch Integracji Spo-
łecznej, a także koszulki i czapeczka ofiarowane przez 
motocyklistów z Klubu BROTHERS OF THE SOUTH 
BRZOSTEK. 

O godzinie 20.00 na zakończenie pełnego wrażeń 
dnia uczestnicy 24. Finału WOŚP w Brzostku mogli 
podziwiać „światełko do nieba”, czyli tradycyjny po-
kaz sztucznych ogni. Nad jego sprawnym przebiegiem 
i bezpieczeństwem czuwali druhowie z OSP w Nawsiu 

Brzosteckim. 
I tak 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prze-

chodzi już do historii. Wspólnie na terenie naszej gminy udało 
nam się zebrać 6009 zł, która to kwota przyczyni się do poprawy 
wyposażenia oddziałów szpitalnych. Była to też kolejna okazja 
do spotkania i dobrej zabawy w gronie rodziny i znajomych. 
Wszystkim, którzy wsparli akcję i zaangażowali się w jej przy-
gotowanie, serdecznie dziękujemy i już dziś zapraszamy na 
kolejny Finał w przyszłym roku.

Daniel Wójcik

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 02/201614

Spotkanie emerytów i rencistów
13 stycznia 2016 r. w Domu Kultury 

w Brzostku zorganizowano doroczne 
spotkanie opłatkowo-noworoczne Koła 
Emerytów i Rencistów z całej Gminy 
Brzostek. Niespodzianką były piękne 
występy dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Brzostku, które tańczyły i ślicznie 
śpiewały kolędy, za co im i wychowawcom 
bardzo dziękujemy. W imieniu Koła Eme-

rytów i Rencistów w Brzostku przewodni-
cza Jadwiga Węgrzyn przywitała serdecz-
nie gości przybyłych na tę uroczystość: ks. 
dr. Jana Cebulaka, Burmistrza Brzostku 
Wojciecha Staniszewskiego, Zarząd Koła 
Emerytów i Rencistów z Dębicy i Pilzna 
oraz wszystkich przybyłych seniorów. 
Natomiast Krystyna Szarek-Ryndak wier-
szem pt. „Wigilia” wprowadziła zebra-

nych w nastrój 
świąteczny. Na-
stępnym punk-
tem były wyróż-
nienia dla dwóch 
osób z naszego 
koła w Brzost-
ku przez Zarząd 
z Dębicy p. K. 
Masło i A. Mar-
szałek. Otrzy-
m al i  je  Pa n i 
Maria Stasiow-
ska, która pełni 
funkcję skarb-
nika od 20 lat, 

i Pan Ludwik Wantuch za duży wkład na 
rzecz Koła Emerytów. Zostali odznaczeni 
okolicznościowymi medalami i dyploma-
mi. Wielkie zaangażowanie emerytów 
świadczy o tym, że na emeryturze, jeśli 
się chce, można rozpocząć nowe życie, 
które jest społeczną działalnością dla 
drugiego człowieka. Następnie ks. dr Jan 
Cebulak, proboszcz brzosteckiej parafii, 
odmówił modlitwę, pobłogosławił opłatki, 
którymi dzielili się zebrani i wraz z Panem 
Burmistrzem Brzostku skierowali ciepłe 
słowa i życzenia noworoczne do gości. 
Trzymając się za ręce, wszyscy śpiewali:
„Abyśmy byli razem,
abyśmy byli jedno,
podajmy sobie ręce,
i jedno miejmy serce”.

Potem wszyscy zasiedli przy wspólnym 
stole, gdzie czekał na nich poczęstunek 
przygotowany przez Zarząd Koła Eme-
rytów i Rencistów w Brzostku. Spotkanie 
opłatkowe zostało uświetnione śpiewem 
kolęd, czytaniem wierszy oraz różnych 
żartów. Miła atmosfera, wspólne rozmowy 
wywołały wiele pozytywnych emocji, za 
które seniorzy bardzo dziękowali. 

Sekretarz K. Ryndak

Rodzina Zespołu Szkół im. Jana Pawła II przy wspólnym stole
O tym, że społeczność ZS w Kleciach stanowi jed-

ną wspólną, wspierającą się i szanującą rodzinę, 
można się przekonać na co dzień, a szczególnie 
podczas różnego rodzaju imprez i uroczystości.
Tradycją szkoły już od szesnastu lat jest spotka-
nie opłatkowe, kiedy przy jednym stole zasiadają 
wspólnie dyrekcja, nauczyciele, pracownicy ad-
ministracji i obsługi oraz wychowawcy z przed-
stawicielami rodziców i uczniów swojej klasy. 
W tym roku Wigilia Szkolna odbyła się 16 grudnia. 
W atmosferę zbliżających się świąt wprowadzili 
nas uczniowie klasy 3 Technikum Architektury 
Krajobrazu i Technikum Żywienia, którzy pod kie-
runkiem wychowawczyni Małgorzaty Jop przygoto-
wali przedstawienie bożonarodzeniowe. Scenariusz 
stanowiły współczesne scenki, a jako ponadczasowe 
przesłanie niezwykle pięknie wybrzmiały fragmen-
ty pochodzące z wierszy księdza Jana Twardowskie-
go, przeplatane kolędami 
w wykonaniu szkolnego 
zespołu muzycznego pod 
opieką Agnieszki Płaziak. 
Szczególną atmosferę tego 
szkolnego, a zarazem ro-
dzinnego święta podkre-
śliła modlitwa księdza 
katechety Damiana Czy-
żewskiego, wspólne ła-
manie się opłatkiem oraz 
życzenia, które złożyła 
wszystkim dyrektor Anna 
Fundakowska. To wspólne 
spotkanie przy odświętnie 
nakrytym stole, zastawio-
nym tradycyjnymi wigilij-
nymi potrawami przygo-
towanymi przez uczniów 
pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów gastronomicznych, 
było dla nas czasem wzruszeń i refleksji. 
Pamiętajmy w naszym codziennym życiu o przesłaniu płynącym 
z przedstawienia, że zawsze „warto rozejrzeć się wokół siebie, 

zatrzymać i pomyśleć o drugim człowieku, który jest od ciebie 
na odległość wyciągniętej ręki…” 

Lider Komisji Wychowawców Klasowych - M.J.

Fot. Paweł Batycki

Fot. Grzegorz Kolbusz

Fot. Grzegorz Kolbusz



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 02/2016 15

KONKURS LITERACKI DLA GIMNAZJALISTÓW WIELKA TRÓJKA
Prezentujemy kolejne ze zwycięskich opowiadań:
Patrycja Żółkiewska
Gimnazjum w Brzostku

Wizyta u psychologa
- Nie wiem, jak zacząć. To, co się wydarzyło, ciężko 
wytłumaczyć – powiedziałam.
- Niech pani spróbuje. Ja nie mam zamiaru pani osądzać. 
Jestem tu, żeby pani pomóc.
 Mężczyzna siedzący przede mną miał na sobie drogi 
garnitur, zieloną koszulę i czarny krawat. Jego wielkie, 
brązowe oczy były zwieńczone delikatnymi zmarsz-
czkami, tak jak cała reszta jego twarzy. Mógł mieć 
około 40 lat. Nie wiedziałam dokładnie. Nie miałam 
też zamiaru pytać. Byłam tu tylko z jednego powodu. 
Ludzie z pogotowia mi kazali. Musiałam podzielić się 
wspomnieniami z kimś, kto z zawodu wysłuchiwał 
różnych, dziwnych rzeczy. Miałam jednak nadzieję, że 
to, co mu opowiem, będzie dla niego normalne, że nie 
będzie dziwniejsze niż inne historie, których wysłuchał 
do tej pory.
- To zaczęło się jakieś pół roku temu. Jechałam właśnie 
odwiedzić ciotkę, która mieszka w domu spokojnej 
starości. Staram się spotykać się z nią przynajmniej 
trzy razy w roku, żeby wiedziała, że o niej pamiętam.
W trakcie mówienia trzymałam ręce na kolanach, starałam się 
nie patrzeć na niego.
- Jakieś pół godziny drogi od mojego celu znajduje się stary 
opuszczony budynek. Podobno była tam kiedyś fabryka na-
rzędzi, ale zbankrutowała i nikogo nie interesowało kupno 
budynku. Przejeżdżałam właśnie koło tego miejsca, gdy przed 
samochód wybiegła mi sarna. Gwałtownie zahamowałam. 
Straciłam panowanie nad kierownicą. Wjechałam w drzewo. 
Jak może pan zgadywać, pojazd się rozbił, a ja zostałam ranna. 
Miałam rozcięty policzek, a w moje ręce powbijały się odłamki 
szkła. Na szczęście bardziej nie ucierpiałam. Starając się nie 
ruszać bardzo rękami, wyszłam z samochodu i skierowałam się 
w stronę bagażnika. Miałam tam pudełko z pierwszą pomocą. 
Mimo bólu w nacięciach dałam radę unieść pudełko i zamknąć 
bagażnik. Wyciągnęłam z paczki jakiś płyn antybakteryjny. 
Waciki i pincetę znalazłam w swojej torebce. Najpierw powycią-
gałam wszystkie szkiełka z rąk, a później wszystko przemyłam 
płynem. Na koniec użyłam bandaża, żeby zabezpieczyć rany 
przed zakażeniem.
- Gdzie pani pracuje? – przerwał mi nagle.
- Co? Ach, pracuje? Ja…
- Zna się pani na oczyszczaniu ran i zrobiła to pani dosyć pre-
cyzyjnie.
- Nie, nie… Nic z tych rzeczy. Z zawodu jestem kwiaciarką lub 
jak to się profesjonalnie mówi – florystką.
- Więc skąd te umiejętności?
- Kiedy byłam mała, moi rodzice lubili powtarzać, że każda 
wiedza i każda umiejętność, jaką człowiek zdobywa, prędzej czy 
później zostanie wykorzystana. W taki czy inny sposób. Dlatego 
zapisywali mnie do wielu kółek i na wszystkie możliwe kursy. 
Mieli dużo pieniędzy i lubili wydawać je na, jak to nazywali, 
rozwój ciała, umysłu i duszy.
- W takim razie miała pani dobrych rodziców.
- Oczywiście. Bezgranicznie ich kochałam i oni mnie także.
- Kochała pani? W czasie przeszłym?
- Tak. Niestety, oboje nie żyją.
- Jak to się stało?
- Byli wolontariuszami w Afganistanie. Któregoś dnia rebelianci 
zaatakowali ich kryjówkę. Zabili 283 osoby, w tym moich rodzi-
ców. Ale nie żałuję tego. Umarli tak, jak chcieli umrzeć, czyli 
pomagając i chroniąc bezbronnych. 
- Musi być pani dumna.
- Tak, tak. Ale wróćmy do tematu. Po obmyciu ran wyciągnęłam 
telefon. Chciałam zadzwonić po pomoc. Nie miałam jednak za-

sięgu. Postanowiłam znaleźć 
jakieś wyższe wzniesienie. 
I nie zgadnie pan, co było 
jedynym wyższym punktem.
- Fabryka?
- Oczywiście. Scena jak z hor-
roru. Byłam przerażona. Ale 
nie odpuściłam. Zawsze sta-
ram się zwalczać lęki. Ru-
szyłam więc do fabryki. Była 
obskurna. Tynk odłażący od 
ścian, wszędzie mech i brud. 
Ale mimo tego można było 
sobie bez problemu wyobrazić 
lata świetności tej fabryki. 
Drzwi zaryglowano, ale sobie 
z tym poradziłam. Następna 
umiejętność, którą zdobyłam 
od rodziców. Weszłam do 
środka. Wszystkie przedmioty 
i meble pozakrywane były 
prześcieradłami. Wszędzie 
pełno kurzu. Ruszyłam szu-
kać schodów na pierwsze 
piętro. Szybko je znalazłam 
i weszłam na strych, a raczej 
na dach, bo tam prowadziły 

schody. Po drodze mijałam różne, dziwne pomieszczenia. Na 
ścianach wisiały stare zdjęcia tego miejsca i w równym rzędzie 
fotografie pracowników miesiąca. Zanim dotarłam na strych, 
zdążyłam poznać całą historię fabryki. Jednak następna ramka 
przyspieszyła bicie mojego serca. Była to gazeta. Na okładce 
widniał napis: „Morderstwa fabryki stulecia”, a pod tym zdjęcie 
jakiegoś mężczyzny, który, według gazety, był odpowiedzialny 
za śmierć 34 osób pracujących w fabryce. Miał włosy zaczesane 
do tyłu, w oczach szaleństwo, a na rękach krew. Jego nadgarst-
ki zakuto w kajdanki, za nim stał radiowóz. Ruszyłam dalej. 
W ostatniej ramce znajdowała się następna okładka gazety 
o tytule: „Morderca uciekł z więzienia”. Pod tytułem opisano 
nowe ofiary oraz ogłoszono zamknięcie fabryki. Resztę drogi na 
dach przebiegłam. Otwierając ostatnie drzwi, odczułam cudowną 
ulgę. Wyciągnęłam z kieszeni telefon. Miałam trzy kreski zasię-
gu. Zadzwoniłam na pogotowie i policję. Zaczęłam schodzić na 
dół. Nagle na drugim piętrze coś po mojej prawej się poruszyło. 
Myślałam, że serce wyskoczy mi z piersi. Wyobraża pan sobie, 
co czułam w tamtym momencie? To było po prostu straszne. Ale 
oczywiście człowiek to bardzo naiwne stworzenie. Myśli, że jak 
naoglądał się horrorów, to wie, jak „walczyć ze złem”. Wie pan, 
o co mi chodzi. Ja nie jestem wyjątkiem. Zaczęłam kierować się 
w stronę, z której dochodziły dźwięki. Otwarłam drzwi… A tam 
na ziemi leżał mały kotek. I nie tylko on. Wtedy tego jeszcze nie 
wiedziałam, ale później okazało się, że cały budynek wypełnio-
ny jest zwierzętami leśnymi. Otóż w zimie chroniły się przed 
mrozem i śniegiem. Usłyszałam syreny policyjne. Kotek chciał 
się schować, ale w ostatniej chwili załapałam go na ręce. Miał 
mięciutkie futerko i… ostre pazury. Bardzo ostre pazury. Starał 
się ode mnie uwolnić, ale ja byłam po pierwsze silniejsza, po 
drugie sprytniejsza. Wyszłam z budynku. Ambulans podjechał. 
Opatrzyli moje rany, a ja wróciłam do domu.
- To wszystko?
- Tak.
- Spodziewałem się tu jakiegoś wariata, jakiejś traumy. A tu nic.
- Mówiłam, że nie potrzebuję psychologa, ale nikt nie chciał 
mnie słuchać.
 Wróciłam do domu. Oczywiście nie powiedziałam mu 
wszystkiego. Nie powiedziałam, że spotkałam mężczyznę od-
powiedzialnego za zbrodnie. Nie powiedziałam, że widziałam 
zwłoki ofiar, ani jaką sprawiło mi radość patrzenie, jak zabija 
biedne zwierzątka szukające schronienia. Prędzej czy później 
wszyscy się dowiedzą. Ale wtedy będzie już za późno. A zacznę 
od kota…q

Fot. Andrzej Szot
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POSTAW NA ZDROWIE!
Skutki zdrowotne uzależnień – to hasło 

przewodnie prelekcji dla uczniów przepro-
wadzonej przez Justynę Ziębę, pracownika 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dębicy. 

Spotkanie odbyło się 11 stycznia 2016 
roku w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi 
w Brzostku. Opierając się na prezentacji 
multimedialnej, prowadząca przedstawiła 
najważniejsze informacje dotyczące alkoho-

lu, papierosów, narkotyków, dopalaczy oraz 
leków. Zwróciła uwagę na skutki sięgania po 
tego rodzaju środki psychoaktywne. 

Spotkanie zorganizowano w ramach pro-
wadzonych działań profilaktycznych oraz 
pomocowych adresowanych do młodzieży 
przejawiającej zachowania ryzykowne oraz 
skłonność do uzależnień. 

Ewa Raś

DO SZOPY, HEJ PASTERZE!
W roku 2016 odbyła się X jubileuszowa edycja Powiatowego Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową.

Szopki są nieodłącznym elementem wielowiekowej tradycji 
związanej ze świętami Bożego Narodzenia. Techniki ich 

wykonania są różnorodne, a efekty końcowe zachwycające.
Celem powiatowego konkursu bożonarodzeniowego jest 

zachowanie zwyczaju tworzenia szopek, zachęcanie do in-
wencji twórczej z uwzględnieniem akcentów regionalnych 
oraz prezentacja artystycznych efektów pracy jako elementu 
kultury chrześcijańskiej i narodowej.

W konkursie na etapie gminnym w kategorii uczniów 
gimnazjum przyznano pierwsze miejsce Kindze Podrazie, 
natomiast drugie Monice Trojan. Trzecia nagroda trafiła do 
rąk Kamila Dudka. Są to uczniowie Gimnazjum im. Królowej 
Jadwigi w Brzostku. Praca Kingi i Moniki zakwalifikowała 
się do etapu powiatowego. Jury konkursowe wyróżniło 
szopkę Moniki Trojan. Nagrodzeni otrzymali dyplomy oraz 
upominki w postaci książek i choinek, a na etapie powiato-
wym również bony podarunkowe.

Elżbieta Domaradzka

Fot. Ewa Raś

Dzień Babci i Dziadka w Oddziale Przedszkolnym w Przeczycy
Babcia i dziadek to osoby bardzo ważne w życiu każdego 

dziecka, a Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejszy czas, 
w którym obdarzani są oni szczególnymi dowodami miłości. 
Dzieciństwo bez nich byłoby zupełnie inne: szare i smutne. 
Dlatego warto wytłumaczyć dzieciom, dlaczego obchodzimy 
to święto i zadbać o to, aby pamiętały o swoich dziadkach, 
przygotowując niezapomniane prezenty i niespodzianki. Taką 
niespodzianką może być zaproszenie ich na uroczystość z okazji 
ich święta. 21 i 22 stycznia to niezwykłe daty w kalendarzu, 
najszybciej można się o tym przekonać, odwiedzając szkoły 
i przedszkola. Przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Prze-
czycy zaprosiły na tę uroczystość swoje babcie i dziadków, aby 
w szczególny sposób okazać im szacunek oraz podziękować 
za miłość, cierpliwość i zrozumienie. Dzieci pod kierunkiem 
Agaty Rachowicz zaprezentowały licznie przybyłym gościom 
program artystyczny składający się z wierszy, piosenek, tańców 
oraz zimowej inscenizacji. Program ten przekonał gości o tym, 
że ich wnuczęta posiadają zdolności muzyczne, taneczne oraz 

aktorskie. Za swój wesoły występ przedszkolaki otrzymały 
gromkie brawa. Następnie wręczyły laurki swoim dziadkom 
i zaprosiły ich na przygotowany z tej okazji słodki poczęstunek. 
Dziadkowie również obdarzyli swoje wnuczęta słodyczami. Goś-
ciom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia. Pani 
dyrektor złożyła najserdeczniejsze życzenia oraz podkreśliła, jak 
ważną rolę odgrywają dziadkowie dla swoich wnuków. Wnuczęta 
okazały dziadkom swoją miłość, wdzięczność i przywiązanie. 
Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu to chyba najlepszy sposób, 
aby wnuki mogły docenić swoich dziadków, pochwalić się nimi 
przed innymi dziećmi. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci 
zarówno dzieci, jak i dziadków.

Wychowawczyni dziękuje wszystkim rodzicom, którzy po-
mogli zorganizować uroczystość, przygotowując stroje dla dzieci 
i poczęstunek, a szczególnie paniom: Ewelinie Kaczce, Joannie 
Baran, Edycie Szpak i Lucynie Kordek.

Agata Rachowicz

Fot. Andrzej Szot
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Zabawa choinkowa uczniów Szkoły Podstawowej w Przeczycy
30 stycznia w piękny sobotni poranek nasi wychowanko-

wie wraz z rodzicami oraz nauczycielami zgromadzili 
się w Domu Ludowym w Przeczycy na corocznej zabawie 
karnawałowej. Dzieci były bardzo szczęśliwe, że mogą wraz 
z przyjaciółmi pobawić się w rytm ulubionych i tak bardzo im 
znanych piosenek. 

Już po godzinie 11.00 do bawiących zaczęli dołączać ich starsi 
koledzy i koleżanki, ponieważ miłym przerywnikiem pomiędzy 

zabawą choinkową dzieci i ich starszych kolegów i gimnazja-
listów były występy artystyczne. W szczelnie wypełnionej sali 
można było podziwiać występy wszystkich oddziałów ze Szkoły 
Podstawowej w Przeczycy. Nasi wychowankowie nie tylko recy-
towali wiersze, tańczyli w rytm znanych przebojów, ale również 
udowodnili, że potrafią śpiewać piosenki polskie i angielskie. 
Widzowie byli pod bardzo dużym wrażeniem, jak bardzo uta-
lentowane młode pokolenie chodzi do naszej szkoły. Po części 
artystycznej Dyrektor Joanna Przewoźnik pożegnała młodszych 
uczniów i przedszkolaków, a powitała starszych wychowanków 
oraz naszych ubiegłorocznych absolwentów. Podczas gdy młodsi 
opuszczali salę, nadszedł czas na zabawę dla uczniów klas IV-VI 
oraz gimnazjalistów. Podczas imprezy karnawałowej wyłoniono 
Króla i Królową Parkietu. Okazało się, że ten zaszczytny tytuł 
przypadł uczniom klasy IV. Czas przeznaczony na zabawę 
choinkową bardzo szybko jednak minął i po godzinie 15.00 jej 
uczestnicy zaczęli opuszczać dom ludowy.

Nasza Choinka Szkolna nie byłaby tak udana, gdyby nie 
zaangażowanie wielu osób. W imieniu społeczności szkolnej 
chcemy podziękować wszystkim, którzy pomogli w przygo-
towaniu imprezy. Słowa podziękowania kierujemy do pana 
Sołtysa Stanisława Nawracaja, który po raz kolejny udostępnił 
nam budynek domu ludowego. Dziękujemy również wszystkim 
tym rodzicom, którzy zadbali o przygotowanie poczęstunku, jak 
też i porządkowali sale.

Elżbieta Warchał

Powiatowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych
27 stycznia br. w Galerii Sztuki Miej-

skiego Ośrodka Kultury w Dębicy 
odbyło się podsumowanie dziesiątej, jubi-
leuszowej edycji Powiatowego Konkursu 
Szopek Bożonarodzeniowych. Komisja 
konkursowa w składzie: ks. Stanisław 
Kołodziej, Ryszard Kucab, Mariola Zając, 
Magdalena Daniek, Barbara Pelczar-
-Białek i Agnieszka Mądro podkreśliła 

wysoki poziom artystyczny prac, ich 
bogactwo oraz ogromną pomysłowość 
autorów. Spośród 84 zgłoszonych do 
konkursu szopek, aż 45 uhonorowano na-
grodami i wyróżnieniami. Ich wręczenia 
dokonali ks. Stanisław Kołodziej, Starosta 
Powiatu Dębickiego Andrzej Reguła, 
Dyrektor MOK w Dębicy Jan Borek oraz 
Kierownik Galerii Sztuki MOK Ryszard 

Kucab, który ufundował na-
grodę specjalną. W folderze 
wydanym z okazji dziesię-
ciolecia konkursu, znalazły 
się fotografie wszystkich 
nagrodzonych prac. Uro-
czystość wręczenia nagród 
swoim występem uświetniły 
wokalistki z grupy arty-
stycznej Safo.
Tradycyjnie już za pośred-
nictwem Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku 
w konkursie uczestniczyli 
także artyści z naszej gmi-
ny. W etapie powiatowym 

znalazło się łącznie osiem prac z terenu 
gminy Brzostek, po dwie w każdej z czte-
rech kategorii. 
Szkoła Podstawowa
Patrycja Potępa (SP w Przeczycy)
Kamila Czarnecka i Oliwia Przebięda (SP 
w Brzostku)
Gimnazjum
Kinga Podraza (Gimnazjum w Brzostku)
Monika Trojan (Gimnazjum w Brzostku)
Osoby Niepełnosprawne
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzostku
Elżbieta Szynal (Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Brzostku)
Szopka Rodzinna
Konrad Kmiecik (SP w Brzostku)
Krzysztof Przewoźnik (SP w Brzostku)
W swojej kategorii wyróżnienie otrzymała 
Monika Trojan z Gimnazjum im. Kró-
lowej Jadwigi w Brzostku. W kategorii 
osób niepełnosprawnych drugie miejsce 
przypadło WTZ w Brzostku, a trzecie 
podopiecznej ŚDS w Brzostku Elżbiecie 
Szynal.

Daniel Wójcik
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CZYTELNICY 
PISZĄ

PARTYJNIACTWO
Zauważmy jak nasze, już nie tylko polityczne „zmagania”, ale 

i szara rzeczywistość została opanowana przez partyjność, 
żeby nie powiedzieć partyjniactwo. Dochodzi do władzy partia 
X. Pierwszym działaniem tej partii są ruchy „nowej miotły”, czyli 
wymiatanie wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, kierow-
ników, dyrektorów, prezesów, dziennikarzy, ponieważ wszyscy 
okazali się nagle „niewłaściwymi na swych stanowiskach”, a ci 
nasi (ci z partii X) z całą pewnością będą lepsi. Nie ma żadnego 
znaczenia, co uczynili poprzednicy na swych dotychczasowych 
stanowiskach. Czy potraficie wymienić taką partię, która by tak 
nie uczyniła?
W efekcie tych personalnych zmian jak muchy padają przedsię-
biorstwa, biura, urzędy, instytucje itp. albo przestają pracować 
w sposób kompetentny i pożyteczny. Tak zwany „szary czło-
wiek”, aby żyć, musi gdzieś pracować. Jeśli pracuje w aparacie 
państwowym, zaczyna pojmować, że nawet przy dobrym wy-
konywaniu swoich obowiązków musi jednak uwzględnić, „skąd 
wiatr wieje”, jeżeli chce nadal pracować na dotychczasowym 
stanowisku i awansować. A to często prosto wiedzie do tego, że 
ulotny „wiatr” zwycięża. Czy tak musi być?

Japończycy zapewne także mają jakieś partie, ale tam, jeśli 
człowiek jest, jak to się mówi - „na właściwym stanowisku” 
- utrzyma się na nim znacznie dłużej aniżeli u nas, niekiedy 
i dożywotnio. Różnym grupom społecznym opłaca się zakła-
dać nowe partie, bo przy odpowiedniej liczbie członków będą 
dofinansowywani przez państwo, a raczej przez społeczeństwo. 
Im więcej jest partii, tym więcej odmiennych zdań, a w kon-
sekwencji więcej pary idzie w gwizdek i więcej kłótni aniżeli 
pożytecznego działania. Każda partia dąży do tego, by być 
najpotężniejszą, mieć największą władzę. Koalicje nie zdają 
egzaminu. Czyli w istocie rzeczy w naturalny sposób każda 
partia zmierza do monopartyjnego układu. A ten z kolei prowadzi 
– jak wskazuje historia - do faszyzmu, stalinizmu, hitleryzmu. 
Obowiązujące aktualnie ustawodawstwo stwarza sprzyjające 
warunki dla powstawania nowych partii.

Ta wciskająca się w naszą społeczną egzystencję wszechpar-

tyjność wywołuje szkody także w konstruktywnej pracy parla-
mentarzystów. A jak to się dzieje? Po zakończonych wyborach 
zostaje wybrany rząd (z jednej partii lub koalicyjny). Przegrane 
partie tworzą opozycję. Ta zaś pojmuje swój obowiązek w ten 
sposób, żeby wszystkie zamiary i działania rządzącej partii 
krytykować, przytaczając przy tym sztuczne argumenty, czasa-
mi absurdalne. Ale zdarza się również, że krytyka jest słuszna 
i twórcza, ale nikt z obozu rządzącego nie śmie przyznać opozycji 
słuszności, bowiem narazi się na przykrości (różna jest gama tych 
przykrości), np. będzie posądzony o nielojalność. Obie strony 
uważają za swój święty obowiązek trzymania się „linii partii”, bo 
to jest (w ich mniemaniu i postępowaniu) najważniejsze. Zauważ-
my jakie to jest peerelowskie. A ważniejszym powinno przecież 
być działanie posła i to, do czego go powołano w parlamencie, 
aniżeli źle pojęta „lojalność” partyjna. Te spory w parlamencie 
przenoszą się na społeczeństwo. Powstają bądź umacniają się 
w społeczeństwie podziały, podobnie jak między wierzącymi 
i niewierzącymi, chrześcijanami i np. muzułmanami. 

Podobno jesteśmy państwem demokratycznym. Przyjrzyjmy 
się zatem, jak to jest istotnie.

Jakie szanse, by zostać parlamentarzystą, ma osoba bezpartyj-
na, pod każdym względem nadająca się do pracy w parlamencie, 
znana w społeczeństwie? Odpowiadam: jedynie wtedy, gdy do-
stanie się na listę którejś partii. Rzadki to przypadek. Te osoby 
są „demokratycznie upośledzone”, bowiem wg obowiązującej 
zasady wyborca może dokonać jedynie wyboru kandydata z listy 
uprzednio ustalonej przez partię. To jest w pewnym sensie „akt 
uświęcenia” kandydata przynależnością partyjną. Czy można to 
zaliczyć do idei demokratycznych? Moim zdaniem NIE. Partie 
mają w tym względzie niedemokratyczne przywileje, ponieważ 
eliminują osoby zdolne do pełnienia szlachetnej funkcji posła. 
Istnieje zatem uprzywilejowane kasta osób należących do partii, 
co jest sprzeczne z konstytucją (art. 32, p. 1 „Wszyscy są równi 
wobec prawa …”).

Dla jasności: to, co napisałem, nie jest atakiem na jakąkolwiek 
partię ani wystąpieniem przeciw istnieniu partii. Społeczności 
mają prawo gromadzić się w różnych organizacjach mających 
wspólne ideały, cele bądź wierzenia. Jednak nie może to być 
ze szkodą dla państwa lub ujmą dla innych grup społecznych 
bądź osób. 

Nie ukrywam, że ciekawiłyby mnie głosy młodzieży (tej do 
23. roku życia) w tej sprawie.

 Zbigniew Szeler (92 lata i 1 miesiąc)

PRÓBY 

LITERACKIE

Maria 
Winiarska

I CO?
(Część IV)

W wigilijną noc gospodarz postanowił 
ukryć się w oborze i posłuchać, 

o czym też będą mówić jego zwierzęta. 
Jak postanowił, tak zrobił. Wlazł pod 
zmierzwioną słomę i czekał na przebieg 
wydarzeń. Pierwsza odezwała się stara 
krasula:
- Okropny ten nasz właściciel. Wiele cię-
gów od niego dostałam. On nie rozumie, 
że ogon służy mi do odganiania much. 
Myśli, że wymachuję nim umyślnie i karci 
mnie za to. Kiedy niechcący trąciłam ra-
cicą wiadro, wylewając wodę, dotkliwie 
mnie pobił. 
- Tak. Masz rację - wtrącił się kudłaty 
baran. - Poranił mnie przy strzyżeniu, 

a kiedy krzyczałem z bólu i strachu, ude-
rzył mnie kijem.
- Ja też kilka razy oberwałam - odezwała 
się świnia. - Skąpił mi jedzenia i trzymał 
w ciasnym kojcu. Wkurza mnie to, że stale 
na nas krzyczy.
Gospodarzowi zrobiło się przykro. Czuł 
się coraz bardziej niezręcznie. W końcu 
wylazł spod słomy i powiedział:
- Bardzo was przepraszam za to, że byłem 
dla was taki niedobry. Wybaczcie mi.
Krowa zdumiona spojrzała na barana:
- Słyszysz?! Nasz gospodarz przemówił 
ludzkim głosem!

* * * * *
Maleńki, szary skowronek zwisł na 
błękicie nieba. Wciągnęłam woń świeżo 
zaoranej ziemi niczym zapach chleba 
i ruszyłam w drogę pod górę. Bo na jej 
szczycie zakwitły obłoki i pasą się na niej 
jak barany. Przyglądają się mi rozczo-
chrane drzewa i wiatr nuci cicho melodię. 
Źdźbła suchej trawy, która przetrwała 
batalię z zimą, łamią się z trzaskiem pod 
podeszwami butów. To kolejna góra, na 
którą włażę, próbując dosięgnąć obłoków. 
I po raz kolejny wracam z pustymi rękami. 
Uciekło mi stado baranów. 

* * * * *

- Wiesz!? - Czegoś tu nie rozumiem. 
Masz dwustu siedemdziesięciu trzech 
znajomych na Facebooku, a mówisz, że 
czujesz się samotna?
- No, właśnie. Mam dwustu siedemdzie-
sięciu trzech znajomych, ale nie mam ani 
jednego przyjaciela. 

* * * * *
- Dzisiaj zadam wam pytanie i proszę, 
byście się dobrze zastanowili nad odpo-
wiedzią - powiedziała przedszkolanka do 
swoich nieletnich podopiecznych. 
- Dobrze, proszę pani - odparły chórem 
dzieci, pilnie nastawiając uszu.
- Pytanie brzmi: co chciałybyście mieć?
Przed kobietą wyrósł nagle las rąk. 
- No, to może ty, Marysiu, powiesz nam, 
co chciałabyś mieć? - przedszkolanka 
zwróciła się do dziewczynki z długim 
kokiem na głowie.
- Dwie tony złota - powiedziała Marysia.
- A ja chciałbym mieć trzy tony diamen-
tów - wyrwał się z odpowiedzią niepytany 
Kazio. 
- A ty, Michałku, ile ton złota i diamentów 
chciałbyś mieć? - zagadnęła siedzącego 
w kącie chłopca.
- Ja proszę pani chciałbym mieć chociaż 
jeden gram miłości. q
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Jadwiga
Samborska

To ja
Jestem Jadwiga
Mam lat 18 i pół
Moje życie to rutyna
Bez sensu
Bez szczęścia
Bez celu
Uczę się co dzień
I nic nie rozumiem
Choć próbuję
To na nic
Umieram…

Czy tak trudno
Prawdziwy przyjaciel
taki na łzy
i radość
który nie zostawi
w potrzebie
i biedzie
wysłucha
otrze łzy
znajdzie czas
prawdziwy przyjaciel
Czy o niego
tak trudno?

Kochaj Rodziców
Proszę posłuchać panowie panie
czym czwarte Boskie jest przykazanie
czcij ojca swego i matkę swoją
przeważnie gdy są starzy oboje.

Pewien staruszek zwał się Jakubem
stary jak grzybek sto lat miał z czubem
przez pola lasy kroczył do wioski
bo był pobożny i sługa Boski.

Piękny młodzieniec starca doganiał
gdy Pana Boga pochwalił z rana
dokąd idziecie staruszku drogi
pewno w tych latach bolą was nogi.

Nie tylko nogi lecz wszystkie kości
muszę żyć dzisiaj z Boskiej opatrzności
syn mnie nie lubi śmierci mej żąda
niemiłosiernie na mnie spogląda.

Czemuście zdali na syna mienie
lepiej byłoby wam mieć swoją ziemię
zabudowanie byłoby wasze
gotowaliby wam z mlekiem kaszę.

Póki synowej w domu nie było
całe domostwo Boga chwaliło
teraz synowa wielka kłótniarka
zginęła moja już gospodarka.

Nie płacz staruszku bo mi żal Ciebie
po Twojej śmierci wezmę ja ciebie
i zaprowadzę do chwały Bożej
a twoim dzieciom zrobi się gorzej.

Mówi do męża że ojciec chory
że nie pomagają żadne doktory
trzeba nam wywieźć ten smród do licha
niechaj w szpitalu ten stary zdycha.

Płakał po cichu ojca żałował
że zaraz umrze choć nie chorował
siadła na głowie razem z poduszką
i zadusiła ojca staruszka.

Kary koniczek tylko zadrżał raz
w zabudowaniu głośno piorun trzasł
ludzie się schodzą widzą dwa dziwy
ogień się pali starzec nieżywy.

O chrześcijanie Boga się bójcie
czwarte przykazanie szczerze zacho-
wajcie
żeby się nigdy to nie zdarzyło
by z waszej ręki życie się skończyło.

Silne uczucie
Z każdym,
serca uderzeniem
Z każdym,
tchnienia oddechem
Czuję,
bliższą Twą obecność
Z każdym,
gestem miłości
Z każdym,
słowem radości
Budzi się,
uczucie silniejsze od nas

Może robię źle
Może robię źle
I popełniam błąd
Ale nie mam sił
Więc odchodzę stąd
Dosyć już mam
Czekania na nic
Nie powrócę do tego
Chyba już za nic
Choć to uczucie
Nie minie jak sen
Zawsze po Tobie
Zostanie cień

Nie chcesz stać
Nie chcesz stać
samotnie w oknie
znów szyby myć
swym morzem łez
wycierać cieniem
straconej miłości
która tak bolała
Nie chcesz stać
samotna w oknie
więc porzuć w kąt
smutki wczorajszej miłości
dla której nie warto
ranić się co dzień
znów wstań
oddychaj powoli
by urodzić się na nowo

Idę i słucham
Idę i słucham
by usłyszeć Twoje kroki
bo chcę się unieść
z Tobą gdzieś w obłoki
zapomnieć o wszystkim
co było wczoraj i jest dziś
pomyśleć o przyszłości
by nie tylko marzyć i śnić
chcę Cię spotkać
i powiedzieć co czuję
co mnie cieszy
co mnie w stopę kłuje
idę i słucham
lecz cisza wokoło
dlatego jest mi
niezbyt wesoło

Zofia
Rachowicz 

Nie odbierajcie mi tego
Nie odbierajcie mi tego
co dla mnie
tak ważne jest w życiu
choćbym nie chciała
nie potrafię przestać
bo dla mnie to
jak dziecko dla matki
bez tego
umiera ma dusza
umiera cząstka mnie
Nie odbierajcie mi tego
tych kartek papieru i pióra
bo one są dla mnie
jak woda dla spragnionego
niespełniona
wciąż spragniona
ma dusza umiera
Nie odbierajcie mi tego
bo ja się budzę
wciąż z nowym natchnieniem
z nadzieją
że tym razem
uśmiech zawita w mej duszy

Wszyscy już śpią
Wszyscy już śpią
tylko nie Ty
Tobie Twe myśli
nie dają zasnąć
przekręcasz się
z boku na bok
ale to na nic
choć ciało już śpi
myśli jeszcze się rwą
ciągnąc za sobą
pustkę szarych dni
wszyscy już śpią
tylko nie Ty
Tobie Twe łzy
wyciskane co noc
nie dają spać
choć poduszka
cała mokra
i brak Ci już łez
to dusza jeszcze łka
ciągnąc za sobą
pustkę szarych dni
wszyscy już śpią
tylko nie Ty
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Tomasz Piątek „Magdalena”
Rafał wyjechał do Francji tuż przed sta-
nem wojennym. I siłą rzeczy tam został. 
Zajął się pracą z wielkim Kaczmarem. 
Ale teraz wraca po dziesięciu latach. 
Dość wysługiwania się kapryśnemu 
artyście i marudnym Francuzom. Komu-
nizm właśnie upadł, Ojczyzna jest wolna 
i potrzebuje menedżerów. A menedżer 
potrzebuje gwiazdy, gwiazdy wielkiego 
formatu, z niebanalnym talentem i uro-
dą. Szukając tymczasowego noclegu, 
Rafał przypadkiem trafia do sierocińca. 
Poznaje Magdalenę.

Martin Amis „Strefa interesów”
Golo Thomsen, oficer SS, zakochuje 
się w Hannah Doll, żonie komendanta 
obozu koncentracyjnego. Paul Doll 
dowiaduje się prawdy i obojgu grozi 
wielkie niebezpieczeństwio. Doll knuje 
intrygę, w której jedną z głównych ról 
ma odegrać niejaki Szmul – więzień 
obozu. To tylko powierzchnia, pod którą 
kotłuje się hitlerowska noc Walpurgii.
Amis w swej najnowszej powieści mie-
rzy się z jedną z największych tragedii 
nowożytnego świata. Powojenny finał 
jest równie poruszający co tło akcji 
– obóz koncentracyjny. Rzecz o banalności zła, o granicach 

jego akceptacji, wreszcie o tym, czy – pięknie opisana, niemal 
wirtualna w tak nieludzkiej scenerii – miłość może przetrwać 
w normalnym świecie. Mistrzowska proza, prowokacyjny, 
subtelny humor, godne świetnego pisarza drążenie granic 
nieopisywalnego.

Jacek Hugo-Bader „Biała gorączka”
Biała gorączka (obłęd opilczy) jest 
efektem długiego ciągu alkoholowego 
nazywanego po rosyjsku zapojem. Jej 
objawy to bezprzedmiotowy strach, ha-
lucynacje i agresja. Postsowiecki świat 
opisany przez Hugo-Badera to rzeczy-
wistość w delirium tremens… W takie 
obszary turyści się nie zapuszczają, nie 
rekomendują ich też biura podróży. To 
przestrzeń włóczęgów wszelkich maści. 
Opisuje imperium z perspektywy wałę-
sającego się psa; chwyta mechanizmy 
myślenia, zachowań, procesów i na 
dodatek szczura za ogon.
Jacek Hugo-Bader uwielbia Rosję i byłe kraje Sojuza, w których 
spędził w sumie prawie cztery lata. Na rowerze pokonał całą 
Azję Srodkową, pustynię Gobi, Chiny, Tybet, a jezioro Bajkał 
przepłynął kajakiem. W zimie 2007 roku samotnie odbył podróż 
samochodową z Moskwy do Władywostoku. Jechał ruskim 
łazikiem.

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

jest kołem 
ratunkowym 
na morzu życia

- Panie ordynatorze, czy będzie 
mnie pan osobiście operował?
- Tak, lubię przynajmniej raz 
na rok sprawdzić, czy jeszcze 
coś pamiętam…

  
- Panie doktorze! Czy taka 
operacja jest niebezpieczna?
- O tak! Na pięć udaje się tylko 
jedna.
- Ojej!
- Niech się pan nie boi. Czterej 
pańscy poprzednicy są już 
w grobie.

  
- Po roku studiów przyjeżdża 
do domu studentka i od progu 
woła:
- Mamo, mam chłopaka!
- Świetnie córeczko, a gdzie 
studiuje?
- Ależ mamo, on ma dopiero 
dwa miesiące!

  
Idzie zajączek i podśpiewuje:
- Pomylone misie, pomylone 
misie…

Zza krzaka wyskakuje ogrom-
ny niedźwiedź. A zając:
- Pomyliło mi się…

  
- Co dostałeś od taty na imie-
niny?
- Procę.
- Nie żartuj! Kim jest twój tata?
- Szklarzem!

  
- To pan chce się ożenić z moją 
córką?
- Tak!
- Czy jest pan uczciwym czło-
wiekiem?
- Tak!
- To z czego będziecie żyli?

  
Jasio pyta tatę:
- Czy potrafisz podpisać się 
z zamkniętymi oczami?
- Potrafię.
- To świetnie. Trzeba podpisać 
się kilka razy w moim dzien-
niczku.

  
Wchodzi baca do sklepu i nie 

Rady, aforyzmy i drogowskazy dla każdego
wybrała Maria Kawalec

Człowiek stworzony jest na to, by szukać prawdy, a nie by ją 
posiadać /Blaise Pascal/
Jeżeli masz wątpliwości – mów prawdę. /Mark Twain/
Jeżeli mówisz prawdę, nie musisz niczego pamiętać. /Mark 
Twain/
Każda prawda ma dwie strony: moją i twoją. /Iason Evangelu/
Prawda istnieje. Wymyśla się tylko kłamstwa. /Georges Braque/
Nie należy przemilczać racji. /Georges Braque/
Kto nic nie wie, musi wszystkiemu uwierzyć. /M. von Ebner-
-Eschenbach/
Można wiedzieć bardzo wiele, nie wiedząc tego, co najpotrzeb-
niejsze. /Lew Tołstoj/
Aby zło triumfowało, wystarczy, by dobry człowiek niczego nie 
robił. /Edmund Burke/
Musisz popełnić zło, aby umieć czynić dobro. /Nikołaj Gogol/
Marz o rzeczach wielkich, to ci przynajmniej pozwoli zrobić kilka 
małych. /Jules Renard/

Tylko głupiec ma odpowiedź na wszystko. /Anatole France/

zamyka drzwi.
- Baco, drzwi w domu nie 
macie? - krzyczy na niego 
sprzedawczyni.
- Mom, i taką cholerę jak wy 
tyż mom.

  

Idzie dwóch baców koło sklepu 
spożywczego…
- Baco! Wiejmy stąd ino 
żywo!!!
- A czemuż to!?
- Bo tu piszą „Dżemy Jaja!!

  



Trzej Królowie w Brzostku Fot. Paweł Batycki



Gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Fot. Paweł Batycki



Gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy



Zespół Szkół w Siedliskach-Bogusz 
Gimnazjum 

39-231 Siedliska-Bogusz 
Tel./fax 14– 6835987, e-mail: gimsiedliskab@op.pl 

PATRONI MEDIALNI SPONSORZY 

Jesteś Uczniem gimnazjum? Lubisz wyzwania? 

Skompletuj 3-osobową drużynę, poproś nauczyciela,  
aby został Waszym opiekunem i zgłosił szkołę do konkursu.  

Sprawdźcie swoją wiedzę i umiejętności!  
Zdobądźcie cenne nagrody! 

Jeśli interesuje Cię: 
Biologia BRD Chemia Fizyka Geografia Informatyka Matematyka Pierwsza Pomoc 

Informacji szukaj na  www.megamozgi.cba.pl 
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PISZESZ WIERSZE?
WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE POETYCKIM 

DLA CZYTELNIKÓW „WIADOMOŚCI BRZOSTECKICH”!
 Tematyka dowolna.
 Wiersze należy nadsyłać do końca lutego 2016 r.
 Warunek uczestnictwa: ukończone 16 lat.
 Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 teksty własnego autorstwa, nigdzie 

wcześniej niepublikowane i nieprezentowane w żadnym innym konkursie.
 Wiersze mogą być zamieszczone na jednej lub na kilku stronach/plikach A4 

(czcionka Times New Roman, 12), każdy tekst należy opatrzyć własnym pseu-
donimem artystycznym. Nie przyjmujemy tekstów pisanych ręcznie.

 Swoje dane, czyli pseudonim artystyczny, imię i nazwisko, adres zamieszkania, 
telefon, ewentualnie adres e-mail, należy podać na osobnej kartce/pliku (wzór: 
MISIEK, Jan Kowalski, Bączkowice 1000, 39-230 Bączków, tel. 111 111 111, 
jakol@bociek.com)

 Wiersze z dopiskiem na kopercie „Konkurs poetycki” należy przesłać pocztą 
albo dostarczyć osobiście na adres: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzost-
ku ul. 20 Czerwca 4, 39-230 Brzostek lub przesłać pocztą elektroniczną jako 
załączniki na adres: wiadomosci@brzostek.pl.

 Udział w konkursie oznacza jednocześnie zgodę na publikację przesłanych 
wierszy wraz z imieniem, nazwiskiem i miejscowością.

Wyciąg z regulaminu
1) Organizatorzy konkursu: miesięcznik lokalny „Wiadomości Brzosteckie” oraz Centrum Kultury i Czy-

telnictwa w Brzostku.
2) Rozstrzygnięcie konkursu: marzec 2016 r.
3) Cele konkursu:

a) Odkrywanie i promowanie talentów,

b) Zachęcanie do ekspresji twórczej.
4) Warunki uczestnictwa: w konkursie może brać udział każdy, kto ukończył 16 lat.
5) Zakres konkursu: tworzenie tekstów poetyckich w dowolnej formie i na dowolny temat.
6) Kryteria oceniania:

a) Oryginalność tekstów (dyskwalifikacja plagiatów),

b) Wyraz artystyczny,

c) Poprawność językowa.
7) Komisja oceniająca nie będzie znać danych autorów, wiersze będą opatrzone jedynie pseudonimem.
8) Wiersze będzie oceniać kompetentna komisja powołana przez organizatora. Werdykt komisji jest osta-

teczny.
9) Nagrody:

a) Najlepsze wiersze zostaną opublikowane na łamach „Wiadomości Brzosteckich”,

b) Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
10) Prace pozostają w archiwum organizatora.

ZAPRASZAMY
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Dorota Machaj – ukończyła agronomię oraz marketing 
i zarządzanie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, 
studia podyplomowe w zakresie kształtowania i pielęg-
nacji terenów zielonych, uczy w Technikum Architektury 
Krajobrazu w ZS w Brzostku

Porady eksperta
NASZE OGRODY

Luty – początek sezonu prac ogrodniczych

Choć zima w pełni, w lutym dni stają się coraz dłuższe 
i przyroda zaczyna przygotowywać się powoli do wiosny. 

Rozpoczyna się nowy sezon - pora cięć, sadzonkowania, wysie-
wu pierwszych siewów roślin jednorocznych; kwiatów, warzyw 
i ziół. Kończy się spoczynek roślin doniczkowych zimujących 
w pomieszczeniach. Przy odpowiedniej pogodzie rozpoczyna 
się nawożenie i podlewanie roślin ogrodowych oraz prace pie-
lęgnacyjne przy trawnikach.
• Pod koniec lutego przeprowadza się cięcia pielęgnacyjne 

drzew i krzewów - wyciąć należy gałęzie uschnięte, połama-
ne i dotknięte chorobą. Wycinamy też grube konary starych 
drzew. Cięcia smarujemy maścią ogrodniczą.

• Można prześwietlić krzewy jagodowe takie jak porzecz-
ki, agrest czy jagoda kamczacka. Przycinamy żywopłoty 
i krzewy ozdobne kwitnące latem, takie jak budleja, tawuła 
japońska, hortensje czy powojniki.

• Przygotowujemy też zrazy pod szczepienia.
• Pod koniec lutego, przy odpowiedniej pogodzie można zacząć 

cięcia prześwietlające jabłoni i grusz.
• Przycinamy również rośliny zimujące w pomieszczeniach 

takie jak fuksje, bugenwille (kącicierń), oleandry czy dipla-
denie (sundaville).

• Można wysiać do pojemników nasiona roślin jednorocznych 
o przedłużonym okresie wegetacji takich jak szałwia, begonia, 
lobelia, żeniszek, petunia, werbena czy lewkonie.

• Wysiewamy również do skrzynek zioła takie jak bazylia 
i majeranek oraz warzywa takie jak wczesna sałata, szpinak, 
pomidory, papryka, cebula, seler i warzywa kapustne.

• Luty i marzec to dobry termin na rozmnażanie z sadzonek 
roślin - można tak rozmnażać koleusy, pelargonie, uczepy, 
fuksje. 

• Do donic można posadzić kłącza paciorecznika (kanny), dalii 
i cantedeskii.

• Od końca lutego przyroda zaczyna się budzić i można już za-

cząć nawozić np. kompostem drzewa i krzewy, a na trawniku 
rozsypać wapno - nawet wtedy, gdy nie stopniał jeszcze śnieg. 
Po takim zabiegu trawa zacznie pięknie rosnąć. 

Zdarza się jednak, że nasz trawnik po zimie „udekorowany” 
jest kretówkami. Kret - mały ssak porośnięty futerkiem - nie 
widzi, ale doskonale słyszy i rejestruje wszystkie drgania pod-
łoża. Dzięki temu świetnie radzi sobie w ciemności. Żyje i żeruje 
bowiem pod ziemią, drążąc w niej korytarze - pułapki na pokarm: 
dżdżownice, owady, ślimaki, żaby i małe gryzonie. A przy okazji 
podkopuje korzenie roślin, zaś na powierzchni tworzy szpecące 
ogród kretowiska. I właśnie za to go nie lubimy. Przystępując do 
walki z kretem, pamiętajmy jednak, że jest on pod ochroną. Po 
preparaty chemiczne sięgajmy więc w ostateczności. Najpierw 
próbujmy wypłoszyć zwierzaka bezkrwawymi metodami.
• Podziemne zapory - specjalną siatkę przeciw kretom ukła-

damy pod trawnikiem, przed jego założeniem, na głębokości 
ok. 10 cm, przysypujemy ją ziemią i obsiewamy trawą. Bę-
dzie dla kreta barierą nie do przejścia. Podobnie jak głęboka 
(do 60 cm) podmurówka ogrodzenia wyposażona w zaporę 
z wkopanej pionowo siatki lub wykopany wzdłuż niego rów, 
zasypany gruzem (krety nie znoszą kamienistego podłoża).

• Wibrujące dźwięki - odstraszacze elektroakustyczne emitują 
niesłyszalne dla nas, a niemiłe dla kreta sygnały dźwiękowe, 
o stałej lub zmiennej częstotliwości. Umieszczamy je w kre-
cich tunelach lub wtykamy w kopce. Niektóre urządzenia 
są też źródłem wibracji. Wszystkie działają dzięki bateriom 
- tradycyjnym lub solarnym.

• Aksamitka i czosnek - aksamitka, bazylia, czosnek, komo-
sa - posadzone w rzędach pomiędzy roślinami odstraszają 
kreta zapachem i wydzielanymi substancjami. Podobnie 
jak rosnący tuż obok żywotnik czy czarny bez. W krecich 
korytarzach można też umieścić roztarte ząbki czosnku (lub 
szmatkę nasączoną jego sokiem) lub lawendowe kulki przeciw 
molom albo wlać gnojówkę z liści czarnego bzu, czosnku czy 
gałązek żywotnika.

• Kreciołapki - pułapki na krety mają wydłużony kształt, 
wejścia po obu stronach i zapadki, skutecznie blokujące 
wydostanie się przechodzącemu przez nie zwierzęciu. 
Umieszczamy je w korytarzach. Codziennie sprawdzamy 
ich zawartość; kret pozbawiony pokarmu ginie już po 10 
godzinach. Schwytane zwierzątko wynosimy jak najdalej od 
posesji i wypuszczamy na wolność.q
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Spotkanie z pożytecznymi mikroorganizmami cz. 3
Janusz Kolbusz - ukończył Pedagogikę Resocjalizacyjną 
na Uniwersytecie Rzeszowskim, od kilku lat zajmuje się 
wdrażaniem praktycznego zastosowania probiotyków na 
terenie Podkarpacia. Prowadzi Pogórzańskie Centrum Mi-
kroorganizmów w Brzostku.

Dokończenie na str. 28

Zdrowy człowiek
Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. 
Hipokrates (460-370 p.n.e.) 

Troska o zdrowie człowieka, a tym samym jego otoczenie, 
ma istotny wpływ na stan zdrowia ludzkiego. Nie żyjemy 

w próżni, wszystko co nas otacza - jeżeli jest zatrute, toksyczne 
wpływa na organizm ludzki, zwierzęcy i chore koło biologiczne 
się zamyka. Człowiek powinien dbać w środowisku swojego 
życia o każde jego ogniwo. Wszelkie zachwianie równowagi, 
forsowanie sił Natury zawsze odbija się na zdrowiu człowieka, 
który narusza ład i harmonię środowiska naturalnego. Mimo 
alarmującego stanu całego środowiska i jego krytycznego 
wpływu na nasze zdrowie prawda ta dociera do naszej świa-
domości bardzo powoli i niedostatecznie wpływa na zmiany. 
Chemia i wysoko przetworzona, „nienaturalna” żywność, peł-
na konserwantów, leki, środki czystości, kosmetyki stanowią 
dziś poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego. 
A przecież wymaga ono, aby mikroorganizmy żyjące wokół nas 
i w naszych organizmach pozostawały w równowadze. Tymcza-
sem degradacja środowiska powoduje namnażanie się bakterii 
chorobotwórczych i zachwianie równowagi. Zacznijmy jednak 
od początku. Tuż przed urodzeniem Twój układ pokarmowy był 
całkowicie sterylny. W momencie kontaktu z matką, a także ze 
środowiskiem i pożywieniem układ pokarmowy stopniowo się 
zapełnia drobnoustrojami pochodzącymi z zewnątrz. Z biegiem 
czasu w Twoim organizmie odkładają się bakterie, które trafiają 
przede wszystkim do jelita grubego i jego końcowego odcinka, 
nazywanego okrężnicą. Flora jelitowa każdego z nas jest wyjąt-
kowa, niepowtarzalna. Tak więc Twoja flora jelitowa będzie się 
składała z innych bakterii niż na przykład flora Twoich bliskich. 
Skład flory jelitowej jest więc tak wyjątkowy jak odciski palców. 
Jeżeli w Twoich jelitach znajdują się „patogeny”, czyli bakterie 
chorobotwórcze wywołujące choroby, zastosujesz antybiotyk, 
który je zabije. Problemem jest to, że antybiotyki działają jak 
bomba atomowa. Zabijają wszystkie bakterie, zarówno te „do-
bre”, jak i „złe”, powodując wyjałowienie jelit. Kluczowym 
zadaniem „dobrych” bakterii znajdujących się w Twoich jelitach 
jest wspomaganie trawienia, w związku z czym przyjmowanie 
antybiotyków skutkuje często biegunką. Jeśli wszystkie „dobre” 
bakterie zginą, Twoje jelita staną się jałowe i podatne na rozwój 
„złych” bakterii. W ten sposób ryzykujesz doprowadzeniem do 
zakażenia układu pokarmowego, które z kolei może doprowadzić 
do sepsy - wiążącej się z ryzykiem zgonu. Jeżeli więc nie podej-
miemy czynności, które mają na celu przywrócenie dominacji 
pożytecznej mikroflory lub utrzymania równowagi w fundamen-
talnym ekosystemie mikroflory, będziemy świadkami nieodwra-
calnych procesów degradacji środowiska i warunków naszego 
życia, na które nie będziemy już mieli wpływu. „Życie tkwi 
w jelicie” - mikroorganizmy zasiedlające przewód pokarmowy są 
ważnym elementem układu odpornościowego. Mikroorganizmy 
dla ludzi (ProBiotyki) to wyselekcjonowane kultury bakteryjne 
lub drożdży, najczęściej pałeczki kwasu mlekowego (Lactoba-
cillus), których zadaniem jest korzystne dla zdrowia działanie 
w przewodzie pokarmowym, poprzez immunomodulację (proces 
stymulacji systemu immunologicznego za pomocą różnorodnych 
substancji, zwanych immunomodulatorami, mający na celu re-
gulowanie odpowiedzi odpornościowej organizmu na infekcje 
o rozmaitej etiologii.) oraz zachowywanie prawidłowej flory 
fizjologicznej. Suplementy diety wytwórni Probiotics Polska 
(Esencja Probiotyczna, SCD ProBiotica, SCD Xtra Life) m.in. 
wspomagają układ odpornościowy, ograniczają szkodliwe efekty 
działania wolnych rodników, korzystnie wpływają na funkcjo-
nowanie układu pokarmowego, wspomagają terapię lekową, 

wspomagają obniżenie złego cholesterolu we krwi.
SUPLEMENT DIETY SCD ProBio-
tica® 
Pożyteczne mikroorganizmy w kompo-
zycji ziołowo-roślinnej do spożywania 
przez ludzi.
Certyfikat GIS-BŻ-Ż-4230-1517-4/
MM/09
SCD ProBiotica® powstaje w procesie 
fermentacji kompozycji kilkunastu 
szczepów z gatunków pożytecznych 
mikroorganizmów oraz 19 ziół. Wy-
brane do kompozycji pożyteczne mi-
kroorganizmy występują powszechnie 
w naturze i nie są modyfikowane genetycznie. 
SKŁADNIKI: rewitalizowana, niechlorowana woda, probio-
tyczne kultury SCD, ekologiczna melasa z trzciny cukrowej, 
sól morska, koncentraty owocowe, fruktoza, własna mieszanka 
ziołowo-roślinna, na którą składają się: owoc anyżu, korzeń 
lukrecji, owoc kopru włoskiego, liść bazylii, kwiat rumianku, 
korzeń trybuli, owoc czarnego bzu, nasiona kozieradki, korzeń 
imbiru, korzeń arcydzięgla, owoc jałowca, liść pokrzywy, ore-
gano, natka pietruszki, liść mięty, rozmaryn, liść szałwii, ziele 
tymianku, ziele koperku oraz grzyby reishi.
SCD ProBiotica® wspiera aktywność pożytecznej mikroflory, 
czyniąc dobro: pozwala uniknąć problemów jelitowych oraz 
przywraca prawidłową czynność przewodu pokarmowego, 
wspomaga terapię lekową: przewlekłych chorób i leczenie stanów 
pooperacyjnych w obrębie przewodu pokarmowego (choroba 
wrzodowa żołądka i dwunastnicy), guzków krwawniczych od-
bytu (hemoroidów) i szczelin odbytu, ogranicza nadkwasowość, 
zaparcia, biegunki bakteryjne i wirusowe, zmniejsza ryzyko 
wystąpienia biegunek po kuracji antybiotykowej, chemio- 
i radioterapii oraz infekcjom jelitowym, korzystnie wpływa na 
motorykę jelit szczególnie u ludzi w podeszłym wieku, ogra-
nicza objawy nietolerancji laktozy, wspomaga obniżaniu złego 
cholesterolu we krwi, wspomaga kuracje i zapobiega nawrotom 
infekcji spowodowanych patogennymi: grzybami, bakteriami, 
drożdżakami, wspomaga mechanizmy obronne organizmu.

SUPLEMENT DIETY Esencja Pro-
Biotyczna™ 
Przygotowany na bazie 11 żywych 
i aktywnych gatunków pożytecznych 
mikroorganizmów i ich metabolitów.
Certyfikat GIS-BŻ-Ż-4230-1345-3/
MM/10
Esencja ProBiotyczna™ powstaje 
w procesie fermentacji kompozycji 
kilkunastu szczepów z gatunków pro-
biotycznych mikroorganizmów i zawie-
ra również ich metabolity. Wybrane do 
kompozycji pożyteczne mikroorganizmy występują powszechnie 
w naturze i nie są modyfikowane genetycznie. 
SKŁADNIKI: rewitalizowana, niechlorowana woda, ekolo-
giczna melasa z trzciny cukrowej, probiotyczne kultury SCD, 
koncentrat soku z jagód, wiśni i granatów.
Esencja ProBiotyczna™ reguluje aktywność pożytecznej 
mikroflory jak w przypadku SCD ProBiotica® 

SUPLEMENT DIETY SCD Xtra Life® 
Ekstrakt wspomagający aktywność pożytecznych 
mikroorganizmów przewodu pokarmowego.
Certyfikat GIS-BŻ-Ż-4230-1519-4/MM/09
SCD Xtra Life® została stworzona w efekcie 
przeprowadzenia selektywnego procesu fermentacji 
ekologicznych: otrębów ryżowych, ryżu brunatnego, 
owoców papai, wodorostów laminaria digitata 
z zastosowaniem probiotycznej technologii SCD, 
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a następnie poddana procesowi filtracji od 50 do 0,3 mi-
krona. Selektywnie fermentowane składniki poprawiają 
aktywność pożytecznych mikroorganizmów przewodu 
pokarmowego. 
Naturalny ryż brązowy i otręby ryżowe  są 
jednymi z najbogatszych źródeł witamin, minerałów 
i antyoksydantów występujących w środowisku 
naturalnym, takich jak: witamina A, kompleks witamin 
B, E, kwas foliowy, biotyna i oryzanol. Papaja jest odżyw-
czym owocem tropikalnego drzewa melonowca. Owoce 
papai zawierają aminokwasy i witaminy.
Naturalne wodorosty Laminaria digitata są od lat 
podstawowym składnikiem żywieniowym społeczności 
nadbrzeżnych. Stanowią źródło łatwo przyswajalnego białka, 
nienasyconych kwasów tłuszczowych, witaminy B i beta-
karotenu.

SCD Xtra Life® jest ekstraktem zawierającym łatwo przyswa-
jalny kompleks antyoksydantów, witamin, minerałów, enzy-
mów, aminokwasów oraz związków pochodzenia roślinnego.
SKŁADNIKI: rewitalizowana, niechlorowana woda, ekstrakt 
z otrębów ryżowych, naturalny ryż brunatny, owoc papai, na-
turalne wodorosty, SCD ProBio Food®.

Wszechstronne i dobroczynne działanie polega na: poprawie 
działania układu odpornościowego, prawidłowym funkcjonowa-

niu krążenia, utrzymaniu właściwego poziomu cukru we 
krwi, ograniczeniu warunków sprzyjających infekcjom 
chorobotwórczych bakterii, opóźnieniu procesu starze-
nia, wypieraniu alergenów wywołujących choroby.

Dzienna porcja SCD Probiotica®, Esencji ProBio-
tycznej™, SCD Xtra Life® wspomaga utrzymanie 
równowagi w mikroflorze ekosystemu przewodu 
pokarmowego.
1 łyżka stołowa (15 ml) zawiera min. 4,5 x 106 bakterii 
probiotycznych
1 łyżeczka (5 ml) zawiera min. 1,5 x 106 bakterii 
probiotycznych 

W wyniku naturalnych procesów zachodzących w SCD 
ProBiotica®, Esencja ProBiotyczna™ , SCD Xtra Life® mogą 
wystąpić niewielkie zmiany koloru, zapachu, smaku oraz wy-
trącanie się osadu na dnie butelki i nalotu „białego grzybka” na 
powierzchni. Nie wpływa to na skuteczność ich działania. Nie 
należy przekraczać zalecanych porcji do spożycia.
Wykorzystano fragmenty wypowiedzi lek. med. dr Małgorzaty 
Kaczmarek z albumu „Uzdrowić Ziemię”. 

Opracował Janusz Kolbusz 

Dopiero w ziemiance ochłonąłem z na-
pięcia nerwowego, które przeżyłem 

w zagrodzie Śliwy. Na moim legowisku 
odpocząłem chwilę po czym zabrałem 
się do porządkowania pomieszczenia 
pod dachem maskującym wejście do 
ziemianki. Większą część pomieszczenia 
przeznaczyłem na magazynowanie paszy 
dla koni. Pozostała część z wyjściem 
na zewnątrz była pomieszczeniem na 
posiadane rzeczy i żywność dla mnie. 
Na wiadra i dzbanek z zapasową wodą 
wydrążyłem otwory w ziemi, by nie 
mogły się przewrócić. Wieczorem dałem 
koniom po połowie dużego snopka żyta, 
ponieważ z poprzedniego zostawiły 
sporo słomy na podściółkę. Konie przy-
zwyczaiły się już do ziemianki i nie stoją 
całą noc drzemiąc, lecz kładą się spać. 
Słomę z jednego snopka żyta przezna-
czyłem dla siebie na posłanie. Najpierw 
garstki słomy o wyrównanych kłosach 
kładłem na kawałku drąga i obcinałem 
je tasakiem na prześcieradło. Słomę bez 
kłosów ułożyłem na dotychczasową war-
stwę podściółki na półce do spania. Za 
prześcieradło służyła jedna derka, a za 
przykrycie druga. Derkę przyniesioną 
od Śliwy wykorzystałem na podgłówek. 
Zjadłem kolację i kończyłem oprzątać 
konie jak w lesie zapadł zmrok. Wnet 
położyłem się na świeżym posłaniu 
i przy odgłosach strzelaniny frontowej 
zasnąłem.
 Noc wydawała mi się dość spokoj-
na, a mimo to budziłem się kilka razy. 

Kolejny raz obudziłem się, gdy do zie-
mianki zaglądał brzask poranny przez 
powiększone szczeliny wentylacyjne. 
Kasztanka jeszcze leżała, ale gniada 
już stała i bez przerwy patrzyła w moją 
stronę, oczekując na podanie jej paszy. 
Leżąc na posłaniu myślałem o robocie 
jaką powinienem dziś wykonać. Oczy-
wiście głównym zadaniem było wy-
kończenie paleniska i przeprowadzenie 
próby palenia po zapadnięciu zmroku, 
by nie było widać dymu. Wnet wstała 
kasztanka, a po niej ja. Odmówiłem 
poranną modlitwę i w kalendarzyku 
książeczki do nabożeństwa skreśliłem 
kolejną datę trzynasty sierpnia. Gniada 
zaczęła okazywać zniecierpliwienie bra-
kiem podania jej paszy. Przestępowała 
się z miejsca na miejsce i kręciła głową. 
Celowo opóźniałem podanie paszy, by 
przekonać się, czy będzie domagać się jej 
głośnym rżeniem i grzebaniem kopytem. 
Mile byłem zaskoczony, bo zamiast tego 
gniada uspokoiła się i zaczęła wybierać 
źdźbła słomy spod przednich nóg. Jej za-
chowanie pozwoliło mi przypuszczać, że 
ona chyba rozumie konieczność cichego 
zachowywania się w tej dramatycznej 
sytuacji. Wynik eksperymentu zwiększył 
moje zaufanie do gniadej, że nie zdradzi 
ona kryjówki, w której przebywamy. 
Zaraz podałem jej i kasztance po porcji 
siana. Jednocześnie pomyślałem, że chy-
ba w zagrodzie Śliwy nic się nie zmieniło 
od wczoraj i warto by pójść po kolejną 
wiązkę siana.
 Nie tracąc czasu na śniadanie, kłosy 
z prześcieradła zsypałem do garnka 
przyniesionego wczoraj. W prześcieradło 
zawinąłem powróz i z czujną ostrożnoś-
cią wyszedłem na skraj lasu. Obserwując 
zagrodę i jej otoczenie zląkłem się bo 
nagle z bliskiej odległości odezwał się 
niemiecki karabin maszynowy. Odgłos 

wystrzałów dochodził z rejonu między 
zagrodą Wrony i Matysika. Zaraz odpo-
wiedział rosyjski karabin maszynowy. 
W czasie trwania wymiany strzałów 
seryjnych i pojedynczych wbiegłem 
do sadu. Wiedziony instynktem wsko-
czyłem do sieni, bo usłyszałem świst 
pocisków. Stojąc w sieni przypomniałem 
sobie, że wczoraj nie byłem w pomiesz-
czeniu inwentarskim, a miałem poszukać 
wideł do gnoju, bo łopatą było mi źle 
wybierać gnój spod koni. Z sieni wszed-
łem do obory i rzeczywiście w kącie 
stały widły. Przypomniałem sobie też, 
że za pierwszym razem wystraszyły 
mnie kury, ale wczoraj ani dzisiaj ich 
nie zauważyłem. Wszedłem za prze-
pierzenie i zobaczyłem kurze grzędy. 
Na ziemi leżało dużo piór. Na pewno to 
sprawka lisów, pomyślałem. Zajrzałem 
do skrzynek z gniazdami i z wielką ra-
dością zobaczyłem w nich jaja. W izbie 
za piecem znalazłem wiklinowy koszyk 
jarmarczny. Patrząc na trzon kuchenny 
pomyślałem, że blachy i ruszt bardzo by 
mi się przydały przy urządzaniu paleni-
ska w lesie. Najpierw jednak poszedłem 
po jaja. W oborze zza drabiny wyciągną-
łem resztki siana i słomy na wyściółkę 
koszyka i przełożenie jaj, by się nie potłu-
kły. Z pięciu gniazd zebrałem szesnaście 
jaj. Ogromnie cieszyłem się tą zdobyczą. 
Koszyk z jajami i widły postawiłem przy 
drzewie w sadzie. Wróciłem do izby po 
blachy kuchenne i ruszt. Pierwszą pełną 
blachę podważyłem nożem i łatwo wy-
jąłem z ramy. Druga i trzecia blacha były 
z dziurami do ustawiania w nie garnków 
by ogień grzał je bezpośrednio. Dziury 
były przykryte kilku krążkami, które 
umożliwiały dostosowanie otworu do 
wielkości obwodu garnka. Jako następ-
ną wyjąłem blachę z krążkami. Aby 

Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
W lesie przyfrontowym



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 02/2016 29

krążki nie wypadały położyłem na nie 
blachę pełną i owinąłem je jakąś starą 
ścierką. Na moje potrzeby dwie blachy 
były wystarczające. Trudniej było mi 
wydobyć ruszt. Mocno był osadzony 
w obudowie z kamieni chyba na zaprawie 
cementowej. Zarówno ruszt jak i blachy 
były żeliwne i musiałem obchodzić się 
z nimi ostrożnie by nie popękały. Sie-
kierą z komory delikatnie obluzowałem 
kamienie i wyjąłem ruszt bez uszko-
dzeń. Odnosząc siekierę do siekiernika 
w komorze znalazłem dość długi sznur. 
Ruszt położyłem na blachy i wszystko 
związałem mocno sznurem.
 Z ciężkim pakunkiem żeliwnych 
blach i rusztu pod pachą oraz płachtą 
w drugiej ręce poszedłem do stodoły po 
siano. Na żerdzi nad sąsiekiem ze słomą 
widziałem jak siedzą trzy kury. Nie wiem 
czy to były wszystkie, które uniknęły 
śmierci zadawanej przez lisa zębami. 
Na sprawdzanie nie miałem czasu ani 
potrzeby. Szybko wyrzuciłem trochę 
siana z sąsieka na boisko i na rozłożony 
powróz z płachtą kładłem jego kolejne 
zwoje. Na pierwszą warstwę siana poło-
żyłem blachy kuchenne z rusztem, a na 
nie następne zwoje siana. Całość mocno 
ściągnąłem powrozem w wiązkę. Silnie 
związałem równoległe rogi płachty jako 
szelki do niesienia ładunku na plecach. 
Po założeniu szelek na ramiona w posta-
wie przykucnej nie dałem rady wstać. 
Ładunek był za ciężki. Nad boiskiem 
zobaczyłem deski tworzące tak zwane 
piętro stodoły. Dwie z nich zdjąłem na 
boisko. Oparłem je o krawędź sąsieka 
tworząc z nich równię pochyłą. Ładunek 
wypchnąłem po deskach na taką wyso-
kość by w pozycji stojącej założyć szelki 
na ramiona i pójść z wiązką na plecach. 
W sadzie wziąłem koszyk z jajami i wid-
ły, ale z sadu do lasu mogłem przejść 
tylko wolnym krokiem, co stanowiło 
duże ryzyko by nie zostać zauważonym 
przez Niemców. Na brzegu lasu zosta-
wiłem koszyk i widły. Z ogromnym 
wysiłkiem doszedłem do ziemianki, 
bo ładunek ciążył mi coraz bardziej. 
Po krótkim odpoczynku wróciłem po 
koszyk z jajami i po widły. Mimo że 
koszyk i widły były lekkie mięśnie nóg 
odmówiły mi posłuszeństwa. Musiałem 
usiąść i masować mięśnie podudzi, 
ponieważ bolały mnie okropnie. Nigdy 
przedtem nie odczuwałem podobnego 
bólu. Przez dłuższą chwilę ból nie ustę-
pował, a co gorsze nie mogłem stanąć 
na nogi. Nadal rozcierałem i ugniatałem 
mięśnie podudzi z nadzieją, że ból ustąpi 
lada chwila. Kolejna próba wstania na 
nogi powiodła się. Czułem się niepewnie, 
bardzo bolało, ale chwiejnym krokiem 
mogłem iść, chociaż nogi miałem prawie 
sztywne. W ziemiance odłożyłem koszyk 
i widły, by zaraz położyć się na posłaniu. 

Ból powoli ustępował, ale pozostawało 
uczucie zdrętwiałego bezwładu nóg.
 Dotąd byłem jeszcze na czczo. Głód 
przypomniał mi o konieczności spoży-
cia posiłku. Oczywiście posiłkiem były 
gotowane ziemniaki w mundurkach i jab-
łka. Surowego jajka nie mogłem wypić. 
Przed wojną chciałem się popisać przed 
naszym parobkiem Władkiem Jędrzej-
czykiem i wypiłem jajko bezpośrednio 
ze skorupki, ale zaraz go zwróciłem. 
Śniadanie popiłem wodą z dzbanka, bo 
ziemniaki trochę przesoliłem by popra-
wić ich smak, który psuła już fermenta-
cja. Myśl o konieczności dokończenia 
urządzania paleniska zmobilizowała 
mnie do działania. Wziąłem wiadra i po-
szedłem do strumienia rozpoznać jakość 
i lokalizację potrzebnych mi kamieni, 
a z powrotem przynieść wodę dla koni. 
Okazało się, że powierzchowny ich ogląd 
w wodzie jest niewystarczający. Trzeba je 
wybierać ze strumienia i dopiero oceniać 
ich przydatność. Najbardziej przydatne 
mi były kamienie dwustronnie płaskie. 
Wybrałem kilka takich leżących luzem 
w wodzie strumienia. Dalsze trzeba 
podważać i wyciągać z dna albo z brzegu 
strumienia. Nabrałem do wiader wody 
i wróciłem do ziemianki po łopatę i ta-
sak do wydobywania kamieni. Obydwa 
narzędzia z którymi wróciłem okazały 
się bardzo przydatne. Wydobyłem nimi 
sporo kamieni i wybrałem spośród nich 
przynajmniej jednostronnie płaskie. 
Niektóre były i takie jak niewymiarowe 
cegły. Były też kamienie, których nie 
mogłem wydobyć z powodu ich rozmia-
rów i wgłębienia. Przydatne kamienie 
wydobyte wzdłuż strumienia poznosiłem 
w jedno miejsce, by je później przetrans-
portować do paleniska. Jeden większy 
kamień prawie prostokątny i obustronnie 
płaski wziąłem na ramię i zaniosłem 
w pobliże wykopu jamy paleniska.
 Zmęczony ciężarem kamienia usiad-
łem i zastanawiałem się jak zamasko-
wać palenisko, by nie było widać ognia 
wieczór. Po namyśle, uwzględniającym 
konfigurację terenową, doszedłem do 
wniosku, że najskuteczniejszym ma-
skowaniem będzie jednospadowy dach 
wsparty wierzchołkiem na krawędzi 
brzegu wąwozu. Krokwie dachu wy-
konane z rogali zakotwiczę w ziemi tak 
by ich wierzchołki opierały się o brzeg 
wąwozu. Na sękach rogali ułożę żerdki, 
które stworzą ożebrowanie dachu do 
poszycia jedliną. Pomysł podobny do wy-
konanego maskowania ziemianki, która 
stanowiła kryjówkę dla koni i dla mnie. 
Na krokwie wytnę olsze, które wcześniej 
nie wykorzystałem. Zaraz poszedłem do 
ziemianki po piłę z kabłonkiem i siekie-
rę, by przygotować potrzebne rogale na 
krokwie. Na skraju lasu wszedłem do 
strumienia by pod osłoną zarośli dojść 
do miejsca gdzie rosną olsze wcześniej 
rozpoznane. Przez chwilę obserwowałem 

otoczenie i nie zauważyłem powodów 
zagrażających mojemu bezpieczeństwu. 
Miejsce gdzie rosły olsze było osłonięte 
lasem od strony frontu niemieckiego. Od 
strony zagrody Śliwy nie dostrzegałem 
w sadzie żadnego ruchu. Na nizinie 
wzdłuż strumienia też nie widziałem 
zagrożeń ale zobaczyłem jakąś zieloną 
uprawę, lecz jej nie rozpoznałem, bo 
śpieszyłem się ze ścinką olszy. Dzięki 
posiadanej pile w kabłonku ścięcie olszy 
o grubości tęgich drągów poszło mi dość 
szybko i bez dużego hałasu. Ścięte olsze 
przeciągnąłem brzegiem strumienia na 
skraj lasu, a pozostałe po ścięciu pnie 
zasmarowałem błotem by nie zdradzały 
świeżego cięcia. Obcinając gałęzie olszy 
pozostawiałem przy pniu sęki o długości 
potrzebnej do ułożenia żerdek. Obcięte 
gałęzie wciągnąłem w zarośla strumie-
nia. Rogale okazały się bardzo ciężkie 
i tylko po jednym, z przystankami 
odpoczynkowymi, zdołałem przenieść 
na miejsce koło urządzanego paleniska. 
Przed południem naobcinałem jeszcze 
gałęzi ze świerków i jodeł oraz zniosłem 
je do wąwozu obok rogali. Od wczoraj 
nie rozpakowałem wiązki siana, a dziś 
potrzebna mi była płachta do przenie-
sienia kamieni. W rozwiązanej wiązce 
była największa ilość siana jaką dotąd 
przyniosłem. Sprawiał to powróz, który 
był znacznie dłuższy od postronka jakie-
go używałem przedtem. Dodatkowym 
obciążeniem były blachy i ruszt kuchen-
ny zapakowane w wiązkę, które zaraz 
przeniosłem do wykopu na palenisko.
 Słońce było już w zenicie wskazując 
południe cieniami drzew. Przystąpiłem 
więc do oprzątania koni. Sam także 
zjadłem obiad. Ziemniaki były już nie-
smaczne bo skwaśniałe, ale z większą 
ilością soli zjadłem, a smak poprawiłem 
jabłkami. Na kolację i dzień następny 
pozostały mi już tylko jabłka. Czułem 
się zmęczony lecz nie skorzystałem 
z poobiedniego wypoczynku. Czekało 
mnie jeszcze dużo ciężkiej pracy. Do 
pomocy w transporcie wykopanych ka-
mieni wziąłem kasztankę, która już raz 
przeniosła kamienie na podkłady pod le-
gary na których ułożony został dach nad 
ziemianką. Tym razem było mi łatwiej 
umocować na jej karku płachtę zamiast 
derki, z której korzystałem poprzednio. 
Związane przeciwległe rogi płachty na 
karku kasztanki stworzyły rodzaj worka 
do którego załadowałem wykopane ka-
mienie. Po wyładowaniu kamieni przy 
wykopie na palenisko, kasztankę zapro-
wadziłem z powrotem do ziemianki. Do 
ułożenia kamiennej obudowy potrzebna 
mi była zaprawa. Zamierzałem ją zrobić 
z gliniastej ziemi wykopanej jamy pale-
niska zmieszanej z wodą. Był już czas 
napoić konie, a i wiadra były mi potrzeb-
ne jedno na wodę, a drugie do mieszania 

Dokończenie na str. 30
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Drugie miejsce dla Brzostku w Karate Kyokushin
12 grudnia 2015 r. odbył się VIII Powiatowy Turniej Karate 

Kyokushin w Gorzycach. W turnieju tym udział wzięli za-
wodnicy z ośrodków takich jak: Brzostek, Dębica, Gorzyce oraz 
Tarnobrzeg. Brzostek reprezentowało 21 zawodników, którzy 
łącznie zdobyli 28 pucharów w konkurencji kata oraz kumite, co 
dało nam drugie miejsce drużynowo. Sędziowali sensei Tomasz 
Mendoń oraz senpai Robert Kolbusz.
Puchary dla Brzostku w kumite zdobyli:
I miejsca - Finek Kinga, Kolbusz Dawid, Zięba Michał,
II miejsca – Maduzia Julita, Janiga Jan, Pietrzycka Wiktoria, 
Finek Aleksandra, Kolbusz Sebastian, Pruchnik Krystian, Ka-
walec Kinga, Myszkowska Roksana, Zięba Aleksandra, Czaja 

Norbert, Sowa Mateusz,
III miejsca – Kawalec Jan, Przewoźnik Krzysztof, Przewoźnik 
Piotr, Zając Anna, Kolbusz Patrycja, Finek Krystian.
Puchary dla Brzostku w kata zdobyli:
I miejsce – Finek Kinga,
II miejsca – Finek Aleksandra, Zięba Aleksandra,
III miejsca – Pietrzycka Wiktoria, Kolbusz Dawid, Pięta Klaudia, 
Kolbusz Patrycja, Finek Krystian.
Był to kolejny udany sprawdzian naszych zawodników oraz pod-
sumowanie pracy minionego sezonu. Wszystkim zawodnikom 
gratulujemy oraz życzymy następnych udanych startów.

Robert Kolbusz

zaprawy. Przed rozpoczęciem obudowy 
dno jamy jeszcze pogłębiłem, a w nim 
uformowałem odpowiednie wgłębienia 
na palenisko i popielnik oraz na kanał 
dymowy. Ich rozmiary dostosowałem 
do wielkości rusztu i dwóch blach ku-

chennych, które przyniosłem z zagrody 
Śliwy. Płaski prostokątny kamień, który 
przyniosłem na ramieniu z nad strumie-
nia nadawał się doskonale na przykrycie 
kanału dymowego od paleniska do komi-
na przy tylnej ścianie jamy. Aby ułatwić 
sobie uformowanie komina przy tylnej 
ścianie postanowiłem poszerzyć prawą 

stronę jamy przez dodatkowe wybranie 
ziemi. W murarce nie miałem żadnego 
doświadczenia. Zdobywałem je podczas 
urządzania leśnej kuchni. Nie wszystko 
udawało mi się od razu. Początkowo 
zrobiłem zbyt rzadką zaprawę, która 
niedostatecznie utrzymywała się w nie-
równościach kamieni. Dosypywanie 
do wiadra gliniastej ziemi i ciągłe jej 
mieszanie nogami sprawiło, że zaprawa 
stała się gęsta i lepka. Dzięki temu ruszt 
i blachy kuchenne trzymały się dobrze 
na wykonanej podmurówce. Udała się też 
murarska zabudowa kanału kominowego 
w tylnej ścianie wykopu. Ostatnią czyn-
nością murarską była nadbudowa wylotu 
kominowego na brzegu wąwozu. Ta już 
nie stanowiła większej trudności poza 
wyniesieniem na brzeg kamieni i zapra-
wy. Umorusany po łokcie i po kolana 
poszedłem do strumienia umyć siebie 
i wiadro, a w drodze powrotnej przynieść 
dwa wiadra wody na wieczorne pojenie 
koni.

cdn.
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LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK WYGRYWA ZIELONY KOSZYK CUP
16 stycznia 2015 r. w sali gimnastycznej 

Zespołu Szkół w Gogołowie odbyła się 
druga edycja turnieju piłkarskiego „Zielony 
Koszyk Cup”. Jego celem jest wspieranie 
młodych talentów, rozwijanie pasji sporto-
wej oraz propagowanie piłki nożnej jako dy-
scypliny z przyszłością. W zawodach udział 
wzięli reprezentanci LKS Brzostowianka 
Brzostek (Rocznik 2001/2002) w składzie: 
Sebastian Kobak (kapitan), Marcin Kolbusz 
(bramkarz), Bartosz Zięba, Szymon Sury, 
Dawid Szybist, Marcin Jasicki, Kuba Nowi-
cki, Jakub Kalita, Sławomir Raś i Szymon 
Szarek. Turniej został rozegrany systemem 
„każdy z każdym”. Drużyna Brzostowianki 
spisała się znakomicie, wygrywając wszyst-
kie spotkania i tym samym bezapelacyjnie 
zwyciężając w całym turnieju. Trenerem 
zwycięskiej drużyny jest Janusz Kaczówka. 

Po zakończeniu rywalizacji zespół został 
nagrodzony okazałym pucharem. Wręczono 
także nagrody indywidualne, które zgarnęli 
zawodnicy brzosteckiego klubu. Najlep-
szym bramkarzem został Marcin Kolbusz, 
a królem strzelców Sławomir Raś, który 
zdobył 8 bramek. W tym miejscu trzeba podkreślić, że Sławek to 
zawodnik z rocznika 2003. Tym bardziej należy go pochwalić za 
wyśmienitą grę przeciwko starszym i bardziej doświadczonym 
piłkarzom. 

Gratulujemy młodym zawodnikom LKS Brzostowianka 
Brzostek oraz życzymy im dalszych sukcesów. 

Klasyfikacja końcowa:
1. LKS Brzostowianka Brzostek
2. „Strug” Tyczyn
3. GAP Frysztak
4. MKS „Skarbek” Gogołów
5. „Wisłoczek” Strzyżów

Magdalena Kawalec

Fot. Janusz Kaczówka

Noworoczny Turniej Karate o Puchar Gminy Kuryłówka
23 stycznia 2016 r. odbył się Noworoczny Turniej Karate 

o Puchar Wójta Gminy Kuryłówka. W turnieju tym wzię-
ło udział 120 zawodników z 12 Dojo IKO Polska z Brzostku, 
Chełma, Krosna, Korczyny, Iwonicza Zdroju, Leżajska, Nowej 
Sarzyny, Rudnika, Łętowni, Sarzyny, Tomaszowa Lubelskiego 
i Zamościa. Oficjalnego otwarciu dokonał Wójt Gminy Kuryłów-
ka Tadeusz Halesiak wraz z obecnymi Sekretarzem Romanem 

Szałajko, Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Kotul-
skim, Dyrektorem Zespołu Szkół Mironem Czarnieckim oraz 
Prezesem LKKK Mirosławem Hołdą. W turnieju tym udział 
wzięło 20 zawodników z Brzosteckiego Klubu Karate, którzy 
zdobyli 19 pucharów. Był to kolejny dobry start oraz potwierdze-
nie dobrej formy naszych zawodników. Wszystkim gratulujemy 
i życzymy sukcesów w kolejnych zawodach.

Puchary dla Brzostku 
w kumite zdobyli:
I miejsca – Kolbusz Se-
bastian, Przywara Eryk, 
Krupka Jakub, Kolbusz Da-
wid, Kawalec Jan, Kawalec 
Kinga,
II miejsca – Finek Aleksan-
dra, Krupka Piotr, Olszów-
ka Szymon, Przewoźnik 
Krzysztof, Myszkowska 
Roksana, Pietrzycka Wikto-
ria, Garstka Dawid, Pruch-
nik Krystian, Zając Anna,
III miejsca – Kopera Bartło-
miej, Maduzia Julita, Prze-
woźnik Piotr, Kopera Daria.

Wyjazd na turniej został 
opłacony z dotacji Gminy 
Brzostek w ramach reali-
zacji zadania publicznego 
z zakresu rozwoju sportu 
„Szkolenie dzieci i młodzie-
ży, organizowanie współ-
zawodnictwa sportowego 
w karate kyokushinkai”.

Robert KolbuszFot. Agnieszka Maduzia
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Groch z kapustą
(Korzystałam ze strony http://vumag.pl/gorace-tematy/nowy-cudowny-eliksir-
-sok-z-brzozy,64611.html
Kobieta › Zdrowie › Życie i zdrowie Obserwuj570 2 mar 2015)

Sok z brzozy – oskoła
Brzozę w celach leczniczych stosowano od wieków na wscho-
dzie i północy Europy, a nawet w północnych Chinach. Oskoła 
- tak sok brzozowy nazywali nasi przodkowie. Każdej wiosny 
Polacy, Norwegowie, Węgrzy czy Słowacy wędrowali po lasach, 
zbierając sok z tych pięknych drzew. Dolewano go do herbaty, 
robiono nalewkę na spirytusie, a także myto włosy mydłem 
rozpuszczonym w wodzie brzozowej. Jeszcze 50 lat temu zbie-
rano w Polsce sok z brzozy, potem tę metodę zarzucono jako 
staroświecką i niemodną.
Właściwości
Sok jest bogaty w witaminy i mikroelementy, ma w swoim 
składzie m.in. kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, wapń, fosfor, 
potas, magnez, żelazo, witaminy z grupy B, miedź oraz związki 
żywiczne i garbniki. Brzoza ma silne działanie uodporniające 
cały organizm. Cudowny eliksir z drzewa życia chroni przed 
przeziębieniem, reguluje przemianę materii i pomaga w choro-
bach nerek, oczyszcza wątrobę, poprawia ukrwienie i elastycz-
ność skóry, leczy trądzik i wspomaga porost włosów. Artretyzm, 
anemia, wrzody, angina, egzemy – to kolejne choroby, w których 

pomoże brzoza, kontroluje również cholesterol i przeciwdziała 
migrenom. Sok z brzozy jest pomocny w leczeniu anemii, za-
krzepicy i w chorobie niedokrwiennej serca. Pomaga również 
przy chorobach płuc i tarczycy. Jest pomocny w reumatoidalnym 
zapaleniu stawów. Działa dodatnio na skórę, poprawiając jej 
ukrwienie i elastyczność. Zewnętrznie sok z brzozy wspomaga 
leczenie trądziku, ciężko gojących się ran, egzem, łupieżu i łusz-
czycy. Jest stosowany przy wypadaniu włosów.
Pozyskiwanie
Sok z brzozy zbieramy wczesną wiosną, gdy drzewa zaczynają 
budzić się do życia. Jest to krótki okres, trwający od dwóch do 
trzech tygodni. Najlepiej zbierać sok blisko ziemi. Będzie on 
bardziej mętny, a tym samym bogatszy w minerały i składniki 
odżywcze. Najlepszym czasem na zbiórkę jest czas po marco-
wym nowiu księżyca. W pierwszej kolejności trzeba wybrać 
odpowiednią brzozę. Drzewo powinno być kilkuletnie, zdrowe, 
oddalone od zanieczyszczeń przemysłowych i spalin samo-
chodowych. W wybranym drzewie, od strony południowej, na 
wysokości ok. 50 cm, robimy lekkie nacięcie ostrym nożem, 
sprawdzając, czy pojawi się sok. Jeżeli sok wycieka, to wiertarką 
wykonujemy otwór głębokości trzech centymetrów. Do otworu 
wkładamy plastikową rurkę, rynienkę lub słomkę do napojów, 
której koniec umieszczamy np. w wysokiej butelce po wodzie 
mineralnej. W ten sposób można zebrać nawet kilka litrów soku 
w ciągu doby. Sok z brzozy można zbierać także bezpośrednio 

Dokończenie na str. 33

OGŁOSZENIE
W związku z komputeryzacją Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzostku prosimy wszystkich 
Czytelników, aby przy kolejnej wizycie w bibliotece zabrali ze sobą nr PESEL. Dotyczy to 
każdego Czytelnika – dzieci i dorosłych. Bez numeru PESEL system biblioteczny MAK+ 
utrudni, a nawet uniemożliwi wypożyczanie książek.

SPORTOWE EMOCJE W HALI W BRZOSTKU
19 stycznia 2016 r. w Hali im. Agaty Mróz-Olszewskiej roze-

grany został Gminny Turniej Piłki Siatkowej. W szranki 
stanęły drużyny dziewcząt i chłopców z gimnazjów z terenu 
Gminy Brzostek. Młodzieży nie zabrakło sportowego ducha. 
Zawodnicy prezentowali wysoki poziom gry zespołowej. 
Rozgrywki w kategorii dziewcząt zakończyły się zwycięstwem 
drużyny z Gimnazjum w Brzostku, II miejsce zajęło Gimna-
zjum z Januszkowic, a na III pozycji uplasowało się Gimnazjum 
z Siedlisk-Bogusz.

Skład zwycięskiej drużyny dziewcząt: Sabina Grzesiakowska, 
Weronika Przebięda, Natalia Staniszewska, Daria Wodzisz, 
Julia Białas, Karolina Zegarowska, Anna Szymańska, Sylwia 
Marcinek, Marta Majewska.

Pojedynek w kategorii chłopców uwieńczyło zwycięstwo 
zespołu z Gimnazjum w Brzostku, II miejsce wywalczyło 
Gimnazjum z Siedlisk-Bogusz, a na III stopniu podium stanęli 
zawodnicy z Gimnazjum w Januszkowicach.

Skład zwycięskiej drużyny chłopców: Łukasz Bik, Dawid 
Strojek, Jakub Surdel, Szymon Golec, Jakub Kalita, Dawid 
Wodzisz, Piotr Samborski, Paweł Gwiżdż.

Za pomoc w organizacji sportowej imprezy serdecznie dzię-
kuję dyrektorowi Gimnazjum w Brzostku, Jackowi Berkowi, 
Katarzynie Machowskiej, Magdalenie Kawalec oraz Krzysz-
tofowi Halsowi za zaangażowanie w przygotowanie młodzieży 
do zawodów. 

Organizator Magdalena Machaj

Fot. Paweł Batycki
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z gałęzi. Wystarczy gałąź ze ściętym końcem umieścić w przy-
gotowanej butelce. Jeżeli gałęzie są wysoko, butelkę trzeba 
przymocować taśmą do drzewa.
Oskołę można pozyskiwać również z pni brzozowych ściętych 
zimą. Sok zbierany bliżej ziemi jest bardziej mętny niż sok 
zbierany z gałęzi. Zawiera więcej składników mineralnych 
i jest bardziej wartościowy. Wtedy robimy rowek ze spadkiem, 
mocujemy rynienkę i podstawiamy naczynie.
Należy pamiętać, że wszystkie wykonane na drzewach uszko-
dzenia należy zabezpieczyć. Po ściągnięciu wszystkich soków, 
zakleić otwór maścią ogrodniczą i zabić kołkiem, aby nie wdarło 
się żadne zakażenie i aby na stałe nie uszkodzić brzozy.
Dawkowanie
Świeżo zebrany sok z brzozy najlepiej wypić od razu, na czczo, 
codziennie rano. Jedna kuracja oczyszczająca trwa około trzech 
tygodni i polega ona na wypiciu co najmniej 3 litrów soku przez 
21 dni. Najlepiej wypijać szklankę soku dziennie. Niestety, 
trudno go przechowywać, a podczas pasteryzacji traci część 
składników odżywczych. Możemy przechować go w lodów-
ce, w szklanym naczyniu, przez kilka dni. Dodając do soku 
brzozowego niewielką ilość spirytusu, przedłużymy jego okres 
przydatności do spożycia. Sok z brzozy można kupić w sklepach 
ze zdrową żywnością.
Jarzębina
Jarzębina ma mnóstwo witaminy C i A, przeciwdziała 

rozwojowi choroby wieńcowej i żylakom, łagodzi po-
drażnienia wątroby i zaburzenia trawienne, ma właści-
wości moczopędne, działa przeciwzapalnie na błony ślu-
zowe żołądka i jelit. Korzystnie działa też przy kamicy. 
Owoce trzeba zebrać po przymrozkach lub mrozić w zamrażal-
niku. Pyszne są konfitury z jarzębiny.
Pokrzywa
Pokrzywa to prawdziwa skarbnica aktywnych związków nie-
zbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. 
Za dobre dla zdrowia efekty odpowiadają związki chemiczne, 
które zawiera pokrzywa. Wśród nich znajdziemy witaminy - 
w tym te z grupy B oraz witaminy C i K, pierwiastki - potas, 
żelazo, magnez, mangan, wapń i fosfor. Są tam też silne przeciw-
utleniacze chroniące komórki przed uszkodzeniami powodowa-
nymi przez wolne rodniki. Herbatka z pokrzywy chroni przed 
zapaleniami dróg moczowych, działa jak łagodny środek moczo-
pędny oraz wpływa na regulację poziomu cukru we krwi. Inną 
zaletą napoju jest usuwanie toksycznych produktów przemiany 
materii - np. złogów kwasu moczowego, co pomaga cierpiącym 
na dnę moczanową i niektóre dolegliwości reumatyczne. Poza 
tym pokrzywa poprawia odporność organizmu, dzięki czemu 
rzadziej się przeziębiamy i chorujemy na grypę. 
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z lekami przeciwcuk-
rzycowymi.
Korzystajmy z darów natury – może zaoszczędzimy na kupnie 
suplementów diety?

Janina Słupek

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy (pomieszczenie sklepu) 
położony w Domu Ludowym w Opacionce stanowiący własność Gmi-
ny Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00085225/9 - 
przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej działalności dla wsi.
Lokal użytkowy (pomieszczenie sklepu) położony na parterze w bu-
dynku Domu Ludowego w Opacionce na działce oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 251 o powierzchni 0,15 ha, stanowi własność Gminy 
Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00085225/9.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 48,28 m 2 (sala sprzedaży, 
łazienka).
Sklep wyposażony jest w energię elektryczną i bieżącą wodę.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosi 10,00 zł + 23 % VAT-u miesięcznie.
 Wadium dla lokalu wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) i płatne 
będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 

32 8589 0006 0080 0210 2020 0006).
Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą ener-
gię elektryczną, wodę, kanalizację, odpady komunalne 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 Miej-
skiego.
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 2016 rok).
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem ww, lokalu nastąpi 
po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
Brzostek, dnia 15.01.2016 r. 

Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzostku – stanowiącego własność Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o pow. 189,61 m2 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 (magazyn i pomieszczenie socjalne) położony jest 
w budynku warsztatowo-magazynowym od strony południowej 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 łącznie 
189,61 m2. Lokal wyposażony jest w energię elektryczną rozliczaną 
z innymi najemcami na podstawie odczytów z podliczników. Na-
jemca ma prawo korzystania z zaplecza sanitarnego znajdującego się 
w pomieszczeniu obok. Budynek jest w średnim stanie technicznym 
(stropodach w złym stanie technicznym).
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosi 4,00 zł + 23% VAT-u miesięcznie .
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘ-
DZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 22 LUTEGO 2016 r. 
O GODZ. 1000 

Wadium dla lokalu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wy-
żej wymienionej wysokości do dnia 19.02.2016 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 nieruchomości.
Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia lokalu. Umowa może być 
zawarta na okres 3 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 2016 rok.)
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych po-
wodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Roz-
porządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania 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 20.01.2016 r

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 15 stycznia 2016 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości
 przeznaczonych do najmu - stanowiących własność Gminy Brzostek
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BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na dzierżawę gruntów - stanowiących własność Gminy Brzostek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/16
z dnia 05 stycznia 2016 roku Burmistrza Brzostku

Działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 39 ust.1 i art. 40 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.), na podstawie § 6 ust. 1 i 3 Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie 
ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania 
na okres do 10 lat, oraz na podstawie Zarządzenia Nr 65/10 Burmistrza Brzostku z dnia 31.08.2010 r. w sprawie określenia minimalnych sta-
wek czynszu dzierżawnego gruntów wykorzystywanych rolniczo, stanowiących własność Gminy Brzostek – Burmistrz Brzostku ogłasza do 
dzierżawy niżej podane działki:

L.p. 

Oznaczenie nieruchomości
Powierzchnia 

nieruchomości 
(ha)

Opis Nieruchomości 
(użytki - ha)

Przeznaczenie 
nieruchomości 

i sposób jej 
zagospodarowania

Cena 
wywoławcza 

rocznego 
czynszu 

dzierżawnego 
netto ( zł)

Zasady nabycia nieruchomości Wadium 
( zł )Nr KW

1.Nr działki ewid. 2. Nr 
działki wg załącznika 

graficznego 
Położenie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1. RZ1D/00015601/8 535  Brzostek  0,0606  RIIIa - 0,0606  rolna  30,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-
 2 RZ1D/00015601/8 537  Brzostek  0,0599  RIIIa - 0,0599  rolna  30,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-
 3 RZ1D/00015601/8 527  Brzostek  0,1364  RII - 0,1364  rolna  55,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-

 4. RZ1D/00015601/8 619  Brzostek  0,3261  RIVa-0,3119 PsV - 
0,0142  rolna  75,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-

 5. RZ1D/00015601/8 621/1  Brzostek  0,4007  ŁVI - 0,3068 RIIIb - 
0,0939  rolna  75,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-

 6 RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489 nr 3 (zał. 
graficzny) Brzostek  0,5773  RIII a-0,5773  rolna 120,- dzierżawa w trybie przetargowym 20,-

 7 RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489 cz.dz.695/17 
nr 36 (zał. graficzny) Brzostek  0,2179:  RIII a – 0,0297 RII – 

0,1882  rolna 55,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-

 8 RZ1D/00073057/3 1372 Brzostek  0,0799  RIVa - 0,0799  rolna 30,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-

 9 RZ1D/00073057/3 1266 Brzostek  0,1035  RIVa- 0,0099 ŁIV – 
0,0936  rolna 55,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-

 10 RZ1D/00022079/1 cz.dz. 134/2 Bukowa  0,23  RIVa - 0,23  rolna  55,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-

 11 RZ1D/00053415/5 41/2 Gorzejowa  0,27  RIVa – 0,25 PsIV 
– 0,02  rolna  55,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-

 12 RZ1D/000191166/4 Cz.dz. 925 Kamienica Górna  0,40  RIVa – 0,40  rolna  55,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-

 13 RZ1D/00038567/4 352/1 Kamienica Górna  0,18  RIVa – 0,12 B/PsIV 
– 0,06  rolna  55,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-

 14 RZ1D/00038567/4 353/1 Kamienica Górna  0,23  RIVa – 0,23  rolna  55,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-

 15 RZ1D/00038567/4 671/1 Kamienica Górna  0,17  RIIIb – 0,16 RIVa 
– 0,01  rolna  55,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-

 16 RZ1D/00027795/1 626/5 Nawsie 
Brzosteckie  0,08  RIVa-0,03 PsV-0,03  rolna  30,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-

 17 RZ1D/00022079/1 Cz.dz. 691/15 Przeczyca  0,20  PsIV-0,35  rolna  55,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-
 18 RZ1D/00022079/1 Cz.dz. 691/15 Przeczyca  0,35  PsIV-0,35  rolna  55,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-
 19 RZ1D/00022079/1 Cz.dz. 691/15 Przeczyca  0,17  PsIV-0,17  rolna  55,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-
 20 RZ1D/00022079/1 Cz.dz. 691/15 Przeczyca  0,20  PsIV-0,20  rolna  55,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-
 21 RZ1D/00048274/6 450/8 Wola Brzostecka  0,73  RV- 0,60 PsV- 0,13  rolna 120,- dzierżawa w trybie przetargowym 20,-

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU 
W SALI KONFERENCYJNEJW DNIU 12 LUTEGO 2016 r. OD GODZ. 900 

czestnicy przetargu, którzy wpłacą wadium z poz. nr 1 - 10 przetarg odbędzie się od godz. 900 do 1000; z poz. nr 11-21 przetarg odbędzie się 
od godz. 1000 do 1100 

- 3 -
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium na wyszczególnione działki w wyżej wymienionej wyso-
kości do dnia 08.02.2016 r. 
Uwaga! przy wpłacie wadium należy podać nr działki wraz z numerem załącznika graficznego. Wadium może być wniesione w pienią-
dzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. 
U. Nr 207, poz.2108 ze zm). Wadium w pieniądzu należy wnosić do kasy Urzędu Miejskiego lub na konto: BSR O/Brzostek Nr 32 8589 0006 
0080 0210 2020 0006). Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miej-
skiego w Brzostku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym 
uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego stanowi kwotę netto, 
w związku z czym do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%, co łącznie 
stanowić będzie kwotę rocznego czynszu dzierżawnego działki. 
Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. 
Umowa może być zawarta na okres do dziesięciu lat. Czynsz płatny będzie rocznie do 30 września na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2013 rok) .Oprócz opłat związanych z rocznym czyn-
szem, Dzierżawca zobowiązany jest do opłacania podatku rolnego lub podatku od nieruchomości. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zwraca 
się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając nie-
zwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na stronie 
internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/.
Brzostek, dnia 05.02.2016 r.
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I. Nazwa i siedziba Sprzedającego: 
Gmina Brzostek
ul. Rynek 1 
39-230 Brzostek 
NIP: 872-222-31-91 REGON: 851661085 

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w Sali Konferen-
cyjnej w dniu 19.02.2016 r. 
o godz.11:00, przez komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza 
Brzostku z dnia 14 stycznia 2016 r. 
III. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany 
pojazd: 
Samochód strażacki można oglądać w siedzibie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Skurowej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod 
numerem telefonu 667441421. 
IV. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu: 
1) marka i typ – NISSAN, model: Terrano2,7 Diesel 2,3 t
2) rodzaj pojazdu – samochód terenowy 
3) nr rejestracyjny :RDE 10E2
4) nr identyfikacyjny (VIN) –JN1WBYD21U0118841
5) rok produkcji -1992 
6) nr INFO-EKSPERT – 025-00678
7) okres eksploatacji pojazdu (1992/05/15-2016/01/07 ) – 284 m-cy
8) dopuszczalna masa całkowita – 2300[kg] 
9) rodzaj nadwozia –kombi ( uniwersalne ) 5 drzwiowe 5 osobowe
10) konstrukcja – rama 
11) kolor powłoki lakierowanej – czerwony 1 –warstwowy akrylowy 
12) oznaczenie silnika /numer silnika – TD27T
13) rodzaj silnika- z zapłonem samoczynnym
14) pojemność/moc silnika – 2664 [cm3], 73 [kW] (99KM)
15) doładowanie - turbosp. z chłodn. powietrza 
16) liczba cylindrów/układ cylindrów – 4/rzędowy
17) przebieg – 201461 [km] (wg wskazań licznika w dniu oględzin 
do wyceny) 
18) rodzaj skrzyni biegów – manualna 
19) rodzaj napędu – 4WD(4x4)
20) wyposażenie standardowe 
Silnik i osprzęt silnika typowy o zużyciu odpowiadającym osiągnię-
temu przebiegowi z uwzględnieniem obsługi serwisowej. Zespoły 
podwozia częściowo eksploatacyjnie zużyte odpowiednio do osiągnię-
tego przebiegu z uwzględnieniem przeglądów i napraw wynikających 
z warunków techniczno-eksploatacyjnych pojazdu, osłabione działanie 
sprzęgła. Rama nosi ślady naprawy. Podłoga pokryta ogniskami koro-
zji, osprzęt i wyposażenie pojazdu kompletne. Pojazd w chwili oględzin 
był sprawny technicznie i posiadał aktualne badania techniczne.
V. Cena wywoławcza pojazdu :
– 3 739,84 zł netto (słownie: trzy tysiące siedemset trzydzieści dzie-
więć złotych 84/100) + podatek 23 % VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

VI. Wadium:
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wyso-
kości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 374,00 zł do dn. 16.02.2016 r. 
(włącznie). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy 
Brzostek BSR o/Brzostek Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006) .
Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta wadium zostanie zara-
chowane na poczet ceny.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, 
zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego 
oferta zostanie przyjęta uchyli się od zapłaty ceny nabycia w terminie 
określonym w niniejszym ogłoszeniu.
VII. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowa-
dzonym przetargu: 
Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie 
pisemnej i musi zawierać: 
1) imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta 
2) numer telefonu 
3) numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON 
4) oferowaną cenę 
5) oświadczenie oferenta, że przystępując do przetargu zapoznał się 
ze stanem technicznym pojazdu lub że ponosi odpowiedzialność za 
skutki wynikające z rezygnacji z oględzin 
6) dowód wpłaty wadium w wysokości 374,00 zł 
VIII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym 
oferta jest wiążąca: 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 
19.02.2016 r. do godz. 10:00 Koperta musi być zaadresowana wg 
poniższego wzoru: 
Gmina Brzostek 
ul. Rynek 1 
39-230 Brzostek 
z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu strażackie-
go marki NISSAN – nie otwierać przed 19.02.2016 r. godz.11:00” 
2. Oferty należy składać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj. od 
poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 – w poniedziałki i w godz. 
7:30-15:30 od wtorku do piątku. 
3. Okres związania ofertą – 14 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert 
IX. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
X. Informacje dodatkowe: 
1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą 
cenę. 
2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od daty przetargu na konto bankowe Gminy 
Brzostek. 
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po 
dokonaniu wpłaty i podpisaniu umowy sprzedaży. 
Brzostek, dnia 15.01.2016 r.

Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG PISEMNY
na sprzedaż samochodu strażackiego terenowego – stanowiącego własność Gminy Brzostek

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 19 stycznia 2016 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do najmu - stanowiących własność Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w Domu Ludowym 
w Siedliskach-Bogusz stanowiący własność Gminy Brzostek na pod-
stawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00063240/0 - przeznaczony na 
prowadzenie nieuciążliwej działalności dla wsi .
Lokal użytkowy położony na parterze (po prawej stronie od wej-
ścia) w budynku Domu Ludowego w Siedliskach-Bogusz na działce 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 632 o powierzchni 0,22 ha, 
stanowi własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej 
Nr RZ1D/00063240/0.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 7,82 m 2 .
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną .
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosi 8,10 zł + 23 % VAT-u miesięcznie .
 Wadium dla lokalu wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) 
i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/

Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006)
Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą ener-
gię elektryczną, odpady komunalne 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 Miej-
skiego.
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 2016 rok).
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem ww. lokalu nastąpi 
po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
Brzostek, dnia 19.01.2016 r. 
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1%
PODATKU

DLA
Jakuba

Jakub Byś ma 13 lat. Uro-
dził się w ICZMP w Łodzi. 

Jest uczniem VI klasy SP w Brzostku. Interesuje się histo-
rią. Uprawia łucznictwo sportowe, mimo że porusza się na 
wózku. U Jakuba zdiagnozowano m. in.: porażenie kończyn 
dolnych, otwartą przepuklinę oponowo-rdzeniową odcinka 
L/S, wodogłowie, mechaniczne powikłanie wewnątrzczasz-
kowego zespolenia komorowego, zespół Arnolda-Chiariego, 
wrodzone jednostronne zwichnięcie stawu biodrowego, 
stopę końsko-szpotawą, stopę koślawą, pęcherz neurogenny. 
Wielokrotnie dochodziło u niego do złamań kończyn dolnych 
i stanów zapalnych układu moczowego. Przeszedł już 7 ciężkich 
operacji, w tym kilka ratujących życie: zamknięcie przepukli-
ny, rekonstrukcję stawu biodrowego z przeszczepem mięśni 
i wydłużeniem kości udowej, wymianę drenażu komorowo- 
otrzewnowego. Dwukrotnie (w 2003 r. i 2011 r.) zakładano mu 
zastawkę komorowo-otrzewnową. Ostatni zabieg operacyjny 
przeszedł 3 stycznia 2016 r. Częste pobyty na oddziałach kli-
nicznych, regularna rehabilitacja, leki, potrzebny sprzęt wyma-
gają dużych nakładów finansowych. Dlatego też zwracamy się 
z prośbą o przekazanie Jakubowi 1% podatku.
Dane potrzebne do PIT:
Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
KRS: 0000037904
W rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, CEL SZCZE-
GÓŁOWY 1% należy wpisać: 28046 BYŚ JAKUB

Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie!
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Przedmiotem dzierżawy w drodze przetargu ustnego jest grunt pod 
garażami położony w Brzostku przy ulicy Szkolnej 7 stanowiący 
własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 
RZ1D/00059596/9 
Przeznacza się do dzierżawy grunt pod czterema garażami położony-
mi w Brzostku przy ulicy Szkolna 7 na działce oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 1493 - stanowiącej własność Gminy Brzostek :
 - grunt nr 1 o powierzchni użytkowej 18,4 m2 

 - grunt nr 2 o powierzchni użytkowej 14,4 m 2 

 - grunt nr 3 o powierzchni użytkowej 13,1 m 2 

 - grunt nr 4 o powierzchni użytkowej 16,1 m 2 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za 1 m2 powierzchni 
użytkowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2015 Burmistrza Brzostku 
z dnia 02 stycznia 2015 roku i wyceną Rzeczoznawcy Majątkowego 
wynosi 1,46 zł + 23 % VAT-u miesięcznie. 

Wadium dla każdego gruntu wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści 
złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR 
o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006)
Dzierżawca oprócz czynszu ponosi również opłaty za podatek od 
nieruchomości.
Umowa może być zawarta na okres do 10 lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miej-
skiego.
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 2016 rok)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na dzierżawę ww. gruntu nastąpi 
po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
Brzostek, dnia 19.01.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 19 stycznia 2016 r.o sporządzeniu wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy - stanowiących własność Gminy Brzostek 



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 02/2016 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

ROZWIĄZANIE:
LUTY 2016

"

"

Rozwiązania:
krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za grzyb? Fot. strona 43) 
wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 29 lutego 2016 r. do Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4. Autorzy poprawnych 
odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

Imię i nazwisko, miejscowość

ZAGADKA LOGICZNA
Sześciany cyfr
Mathias dodaje sześciany cyfr liczby 2016. Otrzy-
muje on 225. Postępuje tak ponownie z cyframi 
otrzymanego wyniku i otrzymuje liczbę 141, 
potem kolejno 66, 432, 99, 1458, 702, 351, 153, 
153,… Wszystkie następne liczby są wtedy równe 
153. Ile jest lat w XXI wieku (między 2001 i 2100 
włącznie), dla których ten sposób postępowania 
pozwala doprowadzić do liczby 153?
Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z GRUDNIOWEGO NUMERU

Zagadka logiczna: Liczba rozwiązań zadania to 3: rozwiązał prawidłowo 
6 lub 11 lub 16 zadań.
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Dziewięćsił bezłodygowy.
Hasło krzyżówki: BÓG WIELE PRZEBACZA, LUDZIE NIGDY.
Nagrody książkowe wylosowali: Anna Misielak ze Smarżowej (zagadka 
logiczna), Kacper Foryś z Brzostku (krzyżówka), Anna Matyasik z Nawsia 
Brzosteckiego (zagadka przyrodnicza).

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej luty 2016

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za grzyb?

"

"

POZIOMO:
1) Szkło używane do wyrobu imitacji drogich kamieni. 4) Ni-
skie, szerokie naczynie bogato zdobione, używane dawniej 
do picia. 7) Przestarzale: zeszyt. 10) Reprezentacyjna sala 
wykładowa. 12) Tadeusz, satyryk (Zulu Gula). 14) Płacz, 
skarga. 15) Państwo w Ameryce Pd., stolica Santiago. 16) Ro-
dzaj płaskiej torby, do przenoszenia książek, zeszytów, 
papierów itp. 17) Warstwa zaprawy nakładana na ściany 
budynków. 18) Pożywka drobnoustrojów 19) Proszek do 
prania 22) Uparte zwierzę. 25) Gatunek owczego sera, 
przerośnięty pleśnią, o ostrym smaku. 28) Rozmieszczenie 

kratek lub poziomych kresek w zeszytach. 29) „Partia Boga”, 
wojujący odłam szyitów libańskich. 30) (341-270 p.n.e.), 
gr. filozof, przedstawiciel staroż. materializmu, hedoni-
sta. 33) Członek ludu koczowniczego przybyłego do Europy 
z Indii; Rom. 36) Patos, przesadna afektacja. 40) Najwyższy 
szczyt w Polsce. 42) Tło pod rysunkiem 44) Przyrząd do 
dializy. 45) Marta (ur. 1931), węg. reżyserka film.; „Adopcja”, 
„Sukcesja”, „Anna”, „One dwie”. 46) Rzeka w Azji 47) Przy-
mierza 48) Siedziba władz Rosji. 49) Świeckość, usunięcie 
wpływu władzy duchowieństwa. 50) Przestarzale: imadło 
ręczne.

luty 2016

K R Z Y Ż Ó W K A  Z  N A G R O D Ą
PIONOWO:
1) Spożywczy lub rybny 2) Eugeniusz 
(1871-1954), geograf, autor atlasów 
i podręczników. 3) Giovanni (1435-
95), wł. malarz, ojciec i nauczyciel 
Rafaela. 4) Klejnocik, świecideł-
ko. 5) Dowód ratujący oskarżone-
go 6) Obszar uprawny 7) Odbitka 
kserograficzna. 8) Imię męskie - 
19 III, 1 V. 9) Budynek ze sce-
ną. 11) Doktryna etyczna zakł., 
że dążenie do dobra włas. sprzyja 
pomnoż. dobra społ. 13) Miasto 
we wsch. Ukrainie nad Ajdarem; 
1939-40 obóz jeniecki. 20) Obywatel 
Etiopii (Abisynii); Etiopczyk, Abi-
syńczyk. 21) Półwyrób lub wyrób 
gotowy otrzymywany przez spiekanie; 
aglomerat. 23) Kojarzenie czyjegoś 
małżeństwa; swatanie. 24) Żółta lub 
brunatna farba; ugier. 26) Ręczne na-
rzędzie używane w kopalniach i przy 
robotach ziemnych. 27) Ten, kto orze 
ziemię; chodzi za pługiem. 30) Czło-
nek SD, partii socjaldemokratycz-
nej. 31) Wizerunek firmy. 32) Owca 
stepowa 33) Instrument strunowy, 
szarpany o płaskim korpusie rezo-
nansowym. 34) Potocznie: ciepło, 
cieplik, upał, spiekota, spieka, skwar, 
żar, war. 35) Muzułmańska modlitwa 
odmawiana 5 razy dziennie. 37) Fla-
master. 38) miasto nad rzeką Aare, 
stolica kantonu Argowia (Szwajca-
ria). 39) (?613-678), żona proroka Ma-
hometa, córka Abu Bakra. 41) Pierw-
szy król izraelski, powołany przez 
proroka Samuela. 43) Szósty okres 
ery paleozoicznej (okres po karbonie).
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1%
PODATKU

DLA
DAMIANKA
Witam serdecznie. 
Mam na imię Damia-
nek, mam 7 lat. Uro-
dziłem się z obustron-

nym głębokim niedosłuchem. W wieku 17 miesięcy miałem 
operację wszczepienia implantu ślimakowego. Jestem pod 
stałą opieką poradni surdologopedycznej w Krośnie. Syste-
matycznie uczęszczam na zajęcia w ww. poradni. Chodzę do 
I klasy, bardzo lubię konstruować ciekawe pojazdy z klocków, 
interesują mnie samochody-szczególnie duże ciężarówy. 
Chciałbym nauczyć się grać na perkusji, powoli realizuję swo-
je marzenie-uczęszczam do szkoły muzycznej. Jak dorosnę, 
chciałbym zostać strażakiem, ale i też chciałbym pomagać 
dzieciom z niedosłuchem. Zwracam się z prośbą do wszystkich 
ludzi dobrego serca o przekazanie dla mnie 1% podatku.Pie-
niążki pozyskane w ten sposób pozwolą na pokrycie kosztów 
związanych z użytkowaniem implantu ślimakowego, aparatu 
słuchowego oraz na spełnianie moich marzeń.
Dane potrzebne do PIT:
1. Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
2. KRS: 0000037904
3. W rubryce informacje uzupełniające 1% wpisujemy imię 

i nazwisko podopiecznego - Damian Raś 9836 

ZA POMOC I WSPARCIE 
Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJĘ

NOWY CENNIK REKLAM
Obowiązuje od numeru lutowego 2016 r.

Opłata za zamieszczenie w jednym numerze:

1 strony A4 ... 150 zł
½ strony A4 .... 80 zł
¼ strony A4 .... 50 zł

 Reklamy zamieszczane będą wyłącznie 
w drugiej połowie miesięcznika.

 Płatności należy dokonywać na numer 
konta podany w stopce gazety.

 Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku wydaje rachunki za zamiesz-
czenie reklamy.

Zapraszamy również do nowo otwartej stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU
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ZIMĄ MALOWANE

Co to za grzyb?

Zagadka przyrodnicza

Fot. Radosław
 D

udek

Fot. Filip Czekaj z Kleci Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Stanisław Szukała z Brzostku Fot. Janusz Podgórski z Kleci

Fot. Stanisław Szukała z Brzostku Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Janusz Podgórski z Kleci



Kącik fotograficzny
Masz aparat? Robisz zdjęcia? Pochwal 

się nimi. Prześlij je wraz z imieniem 
i nazwiskiem oraz miejscem zamieszka-
nia na adres: wiadomosci@brzostek.pl. 

Przesłanie tych danych oznacza zgodę na 
ich publikację w „Wiadomościach Brzoste-
ckich” w podpisie pod zdjęciem. U.K.

Fot. Arkadiusz Trychta z Nawsia Brzosteckiego Fot. Emilia Kolbusz z Bukowej

Fot. Tomasz Lipka z KrakowaFot. Gabriela Czekaj z Kleci

Fot. Izabela Macuda i Karol Źwięk Mysłowic i Zawadki Brz. Fot. Małgorzata Grzesiakowska z Kamienicy Dolnej

Fot. Michał Dziedzic z Bukowej Fot. Maria Skowronek z Krakowa


