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1. Zakończone zostały prace remontowo-adap-
tacyjne przy budynku przedszkola w Brzostku. 
Wykonawca firma Ecoresbud sp. z o.o. w Ja-
śle podała informację do Urzędu Miejskiego 
w Brzostku o gotowości do przekazania in-
westycji. Wartość prac to prawie 2,6 mln zł.
2. Odebrany jest już parking przy ul. Królowej 

Jadwigi (obok dawnej bożnicy). Oczekujemy obecnie na 
pozwolenie na użytkowanie obiektu. Całość kosztowała 
nas niecałe 180 tys. zł.

3. Zakończono prace przy drodze „Na Podkonie”. Prawie 5 km 
drogi z Bączałki przez Grudną Dolną i Grudną Górną do 
granicy z Gminą Wielopole Skrzyńskie ma już nawierzch-
nię bitumiczną. Nasi sąsiedzi z Wielopola także przy okazji 
tej inwestycji dołożyli po swojej stronie 100-metrowy od-
cinek, dzięki czemu można po nowej nawierzchni dojechać 
do drogi powiatowej w Brzezinach.

4. Trwają prace przy regulacji stanów prawnych dróg gmin-
nych. Pisałem o tym w ostatnim numerze „Wiadomości 
Brzosteckich”, a dziś jeszcze raz o tym przypominam, 
bowiem załatwienie tego problemu jest kluczową sprawą 
w przypadku kolejnych inwestycji drogowych na terenie 
naszej gminy w następnych latach.

5. Wystąpiliśmy o pozwolenie na budowę wodociągu w Woli 
Brzosteckiej. Spodziewamy się w ciągu dwóch miesięcy 
uzyskać niezbędne dokumenty.

6. Dobiegają końca prace projektowe związane z budową 
wodociągu i kanalizacji w Bukowej. W związku z potrze-
bą przeprojektowania inwestycji, wynikającej z odmowy 
jednego z mieszkańców na przejście przez jego grunt, 
prace uległy opóźnieniu. Niemniej jednak jeszcze w tym 
miesiącu wystąpimy do Starostwa Powiatowego o pozwo-
lenie na budowę.

7. Ogłoszony został przetarg na wykonanie wodociągu przy 
ul. Ostafińskiego. Planowany termin realizacji – koniec 
października br.

8. Rozpoczęły się prace konserwatorskie przy Pomniku 
Grunwaldzkim w Siedliskach-Bogusz. Ich realizacja jest 
możliwa dzięki pięknemu gestowi radnego Mariana War-
chała, który przekazał gminie część własnego gruntu, na 
którym stoi pomnik. Prace renowacyjne potrwają do końca 
października.

9. Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku Leszek 
Bieniek zakończył remont budynku spółki przy ul. Szkot-
nia. Wykonano nowy dach, zmieniono stolarkę i wykonano 
nową elewację wraz z innymi drobnymi pracami wewnątrz 
budynku. Gratuluję byłemu burmistrzowi zdolności orga-
nizacyjnych i sprawności w działaniu. Chciałoby się jak 
w pewnej piosence zaśpiewać: „łubu dubu, łubu dubu, niech 
nam żyje prezes naszego klubu”. 

10. Trwają prace porządkowe na stadionie OSiR przy ul. Okrą-
głej. Wyplantowano już teren od strony zachodniej i rozpo-
częto prace pielęgnacyjne. Jak już pisałem w ostatnim nu-
merze „Wiadomości Brzosteckich”, chcemy uporządkować 
teren na dożynki powiatowe, które odbędą się początkiem 
września.

11. Ogłoszono przetarg na wykonanie przydomowej oczysz-
czalni ścieków przy szkole w Siedliskach-Bogusz. Termin 
wykonania został zaplanowany na połowę listopada. Łączny 
koszt inwestycji ponad 100 tys. zł. 

12. Do połowy października wykonana zostanie nawierzchnia 
bitumiczna na drodze w Brzostku za cmentarzem (obecna 
nazwa Szkolna lub Cmentarna) oraz w Kamienicy Górnej 
(droga „Na Kolebuka”). Końcem lipca został ogłoszony 
przetarg na wykonanie tych dróg. 

13. Rozpoczęły się prace przy remoncie mostu w Siedliskach-
-Bogusz i odcinka drogi dojazdowej w kierunku Głobikówki. 
Prace potrwają do końca października. Łączna wartość całej 
inwestycji to ponad 2 mln zł (w tym 440 tys. zł z budżetu 
Gminy Brzostek).

14. Końcem lipca ogłoszono przetarg na opracowanie dokumen-
tacji projektowej budowy drogi-łącznika wraz z miejscami 
parkingowymi na odcinku ul. Mysłowskiego – Szkolna 
- Warsztaty Terapii Zajęciowej - Nawsie Brzosteckie. Do 
końca roku powinniśmy otrzymać część dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej, by już w nowym budżecie moż-
na było umieścić przynajmniej część kosztów związanych 
z wykonaniem robót budowlanych.

15. Niebawem rozpocznie się remont drogi w Zawadce Brzo-
steckiej (koło domu ludowego). Udało się nam porozumieć 
z panem Janem Strączkiem, dlatego możemy przystąpić do 
gruntownego remontu tego odcinka. Dziękuję sołtysowi 
Marcinowi Sasowi, który włożył dużo wysiłku w to, by ta 
inwestycja mogła być realizowana.

16. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o dofinan-
sowanie budowy boiska do gry w siatkówkę plażową w Za-
wadce Brzosteckiej. Jeszcze w tym miesiącu jest planowane 
wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.

17.  Chcę jeszcze dodać, że ogłoszono także przetargi na 
dokumentację geodezyjną, dowóz posiłków do nowego 
przedszkola oraz dowóz uczniów do szkół. Pragnę pogratu-
lować operatywności nowemu wiceburmistrzowi Adamowi 
Kostrząbowi, który sprawnie, dynamicznie i z odpowiednią 
wiedzą merytoryczną podchodzi do kolejnych wyzwań. 
Jestem pod wrażeniem spokoju, konsekwencji i profesjona-
lizmu wiceburmistrza. Liczba przetargów w ostatnim czasie 
to najlepszy dowód na sprawne działanie jego i jego współ-
pracowników, którym także dziękuję za zaangażowanie.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE

Dokończenie na str. 4

Fot.Paw
eł Batycki 

Z prac Rady Miejskiej
XX sesja Rady Miejskiej w Brzostku miała miejsce 14 lip-

ca br. Obradom przewodniczył Mateusz Domaradzki 
Przewodniczący Rady. Tematem obrad sesji było uchwalenie 
zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Dochody budżetu zo-
stały zwiększone o kwotę 9.976 zł z tytułu  uzyskania dotacji 
dla sołectwa Zawadka Brzostecka na budowę boiska do piłki 
plażowej oraz o kwotę 42.290 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej 
za wydobycie kruszywa w Kamienicy Dolnej i wpływy z usług 

w wysokości 1.625 zł. Razem zwiększenia stanowiły kwotę 
53.891 zł. Zmiany w planie wydatków dotyczyły przeznacze-
nia kwoty 79.476 zł na opracowanie projektu budowy dwóch 
odcinków drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej łączącej 
drogę powiatową Nr 1319R (ul. M.N. Mysłowskiego) z ul. 
Szkolną w Brzostku wraz z jej przebudową i rozbudową (do 
drogi powiatowej Nr 1322R, ul. Słoneczna). Na budowę boiska 
wraz z ogrodzeniem i oświetleniem do gry w siatkówkę plażo-
wą przeznaczono 24.914,30 zł (jest to dotacja + 50% kosztów 
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Dokończenie ze str. 3

Ahoj kamarád!
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia do-
stąpią.” Oto hasło Światowych Dni Młodzieży 2016, które 
nawołuje do otwarcia serc na bliźniego. 

W naszej okolicy (parafia Siedliska-Bogusz) od 20 do 25 
lipca gościliśmy pielgrzymów z Czech. Tydzień Misyjny był 
doskonałą okazją, by się bliżej poznać i zaprzyjaźnić. Aby 
owocniej przeżyć czas spędzony w Polsce, zorganizowano 
pielgrzymki do pobliskich sanktuariów: Sanktuarium Matki 
Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz, Sanktuarium Matki 
Boskiej Wniebowziętej w Przeczycy, Sanktuarium Dzieciątka 
Jezus w Jodłowej. Zapowiedzią głównych obchodów ŚDM było 
diecezjalne spotkanie w Starym Sączu. Poznaliśmy tam wiele 
osób z każdego zakątka świata. 

Oprócz zorganizowanych wyjazdów każda rodzina znalazła 
czas na rozmowę z gośćmi, krótkie wycieczki po regionalnych 
atrakcjach. Przygotowaliśmy dla naszych sąsiadów „zza miedzy” 

tradycyjne polskie potrawy oraz zapoznaliśmy ich z naszymi 
zwyczajami. Wspólnie spędzony czas zbliżył nas do siebie.

 Okazją do integracji był także grill zorganizowany w Sied-
liskach-Bogusz. Wzięła w nim udział czeska i polska młodzież, 
rodziny goszczące pielgrzymów, księża z parafii. Odwiedził 
nas również burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski wraz 
z małżonką. 

W niedzielę, na zakończenie pobytu naszych czeskich przyja-
ciół, uczestniczyliśmy we wspólnej mszy świętej w miejscowym 
kościele oraz parafiadzie w Pilźnie. W Pilźnie oprócz modlitwy, 
koncertów, tańca i śpiewów można było zobaczyć lokalnych 
rzemieślników i polskie rękodzieło i jak zwykle na takich im-
prezach, pokosztować regionalnych specjałów.

Czas pożegnania nadszedł szybko, w poniedziałek rano nie 
obyło się bez łez wzruszenia oraz obietnic ponownego spotkania, 
nie tylko na Facebooku, ale też w realu.

Justyna, Aleksandra, Patrycja, Jakub
Fot. Jakub Wadas

z budżetu gminy + koszty niekwalifikowane w tym podatek 
VAT). Na montaż 2 lamp solarno-hybrydowych w Kamienicy 
Dolnej i Kamienicy Górnej przeznaczono 24.000 zł. W kolej-
nym punkcie obrad podjęto uchwały w sprawie zaciągnięcia 
kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na 
wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej dotyczących montażu urządzeń 
solarnych na budynkach mieszkalnych. W związku ze zmianą 
ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach podjęto 
uchwały w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Wszystkie istotne ustalenia dotyczące terminu odbioru, czę-

stotliwości, wysokości opłaty pozostały bez zmian. Zmieniono 
wzór składanej deklaracji dotyczącej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. W dalszej części obrad radni przyjęli 
uchwały w sprawie: ustalenia planu nadzoru nad żłobkami, klu-
bami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na 
terenie Gminy Brzostek, uchylenia uchwały dotyczącej  zasad 
udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych 
studentów zamieszkałych na terenie Gminy Brzostek oraz 
przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 
dla Gminy Brzostek.
Treść podjętych uchwał prezentowana jest w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.

Opracowała E. Sz.
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TYDZIEŃ MISYJNY

W środę 20 lipca w godzinach wieczornych 
przybyła do naszej przeczyckiej parafii grupa 

pielgrzymów z diecezji Brno w Czechach, aby przez 
udział w tzw. Tygodniu Misyjnym wejść w klimat 
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Po rados-
nym powitaniu młodzież udała się na nocleg do rodzin 
naszej parafii. Czwartek to dzień poznawania piękna 
przyrody naszej okolicy. Młodzi Czesi wraz z naszą 
młodzieżą udali się na wycieczkę furmankami na 
górę Liwocz. Po wspólnie przeżytej Eucharystii był 
czas na podziwianie widoków oraz wspólną zabawę 
przy grillu. Była to nie lada gratka dla naszych go-
ści. Piątek to dzień, w którym młodzież dekanatu 
pilzneńskiego wraz z młodzieżą z Czech udała się 
pieszą pielgrzymką do Sanktuarium Dzieciątka Jezus 
w Jodłowej. Po uroczystej Mszy Świętej pielgrzymi 
mieli okazję degustować regionalne dania przygo-
towane przez mieszkańców gminy. W czwartym 
dniu udaliśmy się na Diecezjalny Dzień Wspólno-
ty do Starego Sącza, aby przy ołtarzu papieskim 
uwielbiać Pana Boga modlitwą, śpiewem i tańcem. 
W niedzielę nasi goście zostali zaproszeni do na-
szych rodzin, by wspólnie świętować Dzień Pański. 
Centralnym punktem tego świętowania była bardzo 
uroczysta Eucharystia, ubogacona przepiękną oprawą 
muzyczną połączonych scholi z Zagórza i Przeczycy. 
Wieczorem integrowaliśmy się przy grillu i na wspól-
nych tańcach. W poniedziałek po raz ostatni w takim 
gronie odśpiewaliśmy hymn Światowych Dni Mło-
dzieży, co oznaczało koniec Tygodnia Misyjnego 
w naszej parafii. Po wspólnej modlitwie nadszedł czas 
na pożegnanie. Z wielkim wzruszeniem patrzyliśmy 
na odjeżdżający autokar z naszymi gośćmi z Czech. 

Ks. Rafał Żelazny

Fot. Paweł i Jakub Batycki

►
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Dokończenie na str. 7

Opowieści dawnej treści - Lato
„Południe skwarne leży w krąg na łanach:
Sierpy bezczynne lśnią przy pustych dzbanach;
Skryci w błękitny cień żółtej kopicy,
Snem południowym drzemią robotnicy.
Bogate lato polskie ciężko dyszy…”

Leopold Staff: „Południe”

Sierpniowe dni 2016 roku – jak zwykle w każdy sierpień 
– są jasne, palące żarem i buchające różnymi barwami 

lata. Chwilami zdaje się, że nad całym światem zawisła 
jakaś czapka niewidka, przez którą nie dociera chłodniej-
sze powietrze. Cała przyroda stoi jakby zamarła. Drzewa 
opuszczają zmęczone konary, na których zwisają kolorowe 
jabłka, gruszki, śliwy, brzoskwinie i orzechy, a między tymi 
owocami widnieją jakby już zwiędnięte liście. Pomiędzy tymi 
cudami owocowymi uwijają się chmary owadów szukających 
pożywienia. Kolorowe motyle trzepocą małymi skrzydełka-

mi, przenosząc się szybko to tu, to tam, a od czasu do czasu 
groźny bączek ukłuje człowieka w rękę, jakby chciał powie-
dzieć, że i on przecież żyje. Pod drzewami owocowymi leżą 
krocie spadniętych owoców, przy których uwijają się osy, 
trzmiele i inne „brzęczki”. Zapach owoców pobudza zmysły 
smakowe człowieka i zmusza do rozkoszowania się witamino-
wymi specjałami nawet spod drzewa. Wielobarwny kobierzec 
kolorów i smaków owocowych pozwala człowiekowi nasycić 
się nie tylko barwami, ale prawdziwie rozsmakować się nie-
zwykłymi aromatami natury. Na krzewach owocowych już 
prawie nie dojrzysz owoców. Tylko gdzieniegdzie można 
znaleźć jeszcze malinę, czerwoną porzeczkę, jeżynę bezkol-
czastą czy jagódkę. Jeszcze aronia kusi człowieka ciężkimi, 
zwisającymi, ciemnymi gronami owoców i zaprasza do de-
gustacji. Orzech włoski jeszcze cały w zielonych łupinkach, 
ale już od czasu do czasu można zauważyć pękniętą osłonę 
owocu, a dziki bez wcale nie jest taki „dziki”, jak nazwa 
głosi. Ma okazałe koszyczki zielono-fioletowe, które ciężko 

►
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Dokończenie ze str. 6

zwisają w dół i zapraszają, aby za kilka tygodni zrobić z nich 
wspaniały syrop. O tej porze roku dobrodziejstwa przyrody 
są na wyciągnięcie ręki. Trzeba je tylko zauważyć, zebrać 
i właściwie przechować.
 Lato w pełni panuje w sierpniu. Zawsze jest to czas nie-
zwykle ciężkiej i żmudnej pracy na wsi. Ową pracę zwaną 
żniwną wyznaczały pory dnia i dni tygodnia. Tradycja mówi, 
że najlepiej było rozpoczynać żniwny trud wraz ze wschodem 
słońca i to nie od poniedziałku - bo to pierwszy dzień po-
świąteczny - ale od wtorku do soboty. Niedziela była czasem 
odpoczynku i jednoczenia się z Bogiem. 
 Świtem każdego dnia wychodziły żniwiarki i żniwiarze 
z sierpami w rękach, a każdy z nich był w stroju chłopskim: 
biała koszula z długim rękawem, białe płócienne spodnie, 
na głowie mieli słomiane kapelusze, a na nogi założone były 
cholewiaki, biedniejsi żniwiarze szli boso. Kobiety zaś odzia-
ne były w białe bluzki z długimi rękawami, długie spódnice 
z zapaską, na głowie miały wiązaną chustkę pod brodę lub 
z tyłu pod włosami, a na nogach trepy drewniane lub szły 
boso. Na polu żniwnym ustawiano się w rzędy. Żęto zboże, 
układając je w małe snopki i składając na powrósła. Za nimi 
szedł żniwiarz, który z małych snopków składał dużą wiązkę 
zboża, wiązał powrósłem i układał je w dorodne kopice na-
krywane następnie chochołem. Ustawiano kopy w rzędach, 
a każda z nich była dokładnie złożona ze snopków, co świad-
czyło o kunszcie artystycznym gospodarza. Za żniwiarzami 
szły dzieci, które zbierały kłóska ze zbożem – nie mogło się 
zmarnować nic, co nadawało się do zjedzenia bądź nakar-
mienia bydła.
 I tak w trudzie, w pozycji pochyłej pracowali żniwiarze do 
południa. Kiedy biły dzwony na dwunastą godzinę, żniwiarze 
odkładali narzędzia i głośno odmawiali modlitwę na Anioł 
Pański, a później siadali w cieniu na odpoczynek i spoży-
cie obiadu. Obiad zwykle przynoszony był w glinianych 
dwojakach i składał się z ziemniaków okraszonych masłem 
z cebulą i kwaśnego mleka. Po spożyciu posiłku była chwila 
odpoczynku, a później żniwiarze pracowali aż do wieczora. 
Tradycja głosi, iż po zachodzie słońca nikt nie pozostawał 
na polu żniwnym, tak też jak przy żęciu zboża nie mógł 
plecami odwracać się do zachodzącego słońca. Powtarzam 
za Oskarem Kolbergiem: „… człowiek po zmroku może paść 
ofiarą różnych istot z tamtego świata: diabłów, topielców 
czy boginek, gdyż był to czas przeznaczony na sen…” – tak 
święcie wierzono na polskiej wsi. 
 Pierwsze kłosy zebrane z pola układano na krzyż, a żęto je 
poświęconymi sierpami. Z czasem zaś wprowadzono ścinanie 
zboża kosami. Wtedy kosiarze ustawiali się rzędami, ścinali 
zboże, a za nimi szli odbieracze, którzy nieśli powrósła, 
odbierali zboże i układali je w snopki. Podczas tej ciężkiej 
pracy w skwarze i upale z głów żniwiarzy spływały „potoki” 
potu. Ale i tak od czasu do czasu słychać było żniwne śpiew-
ki takie jak: „Kosiarze stoją, stoją żytka się boją. Kosiarze 
nie stójcie, żytka się nie bójcie. Najlepiej z rana, z rosą ciąć 
żytko kosą.” Często słychać też było jeszcze bardziej wartkie 
melodie. Słychać też było często skargi na ciężką pracę, co 
udokumentował Szymon Szymonowic w „Żeńcach”: „Już 
południe przychodzi a my. jeszcze żniemy; Czy tego chce 
urzędnik, że tu pomdlejemy? Głodnemu jako żywo syty nie 
wygodzi: On nad nami z maczugą pokrząkając chodzi, A nie 
wie, jako ciężko z sierpem po zagonie Ciągnąć się…”.
 Na podkarpackiej ziemi był też obrzęd wyzwolenia 
kosiarza, który polegał na tym, że pierwszy raz pracujący 
młodzieniec dostawał nieostrzoną kosę, którą musiał skosić 
wyznaczony rząd zboża. Jeżeli udało mu się tego dokonać, 
zostawał przyjęty do grona kosiarzy. Musiał się jeszcze 
wkupić i owo wkupienie się dokonywało się w karczmie, 
a poczęstunek dla współkosiarzy stawiał wkupujący się młody 
żniwiarz. Ten zwyczaj nazywano wilkiem lub frycowaniem 
- dziś już nikt o nim nie pamięta.
 Czas żniwny wyznaczony był też dźwiękami ostrzonej 
kosy oraz stukotem klepanych młotkiem narzędzi na „bab-
ce” wbitej w pień drzewa. Był to nie lada trud wymagający 

sprawnych rąk i nie każdy kosiarz umiał dobrze wyklepać 
kosę.
 Sobota była dniem, w którym kończono prace żniwne. 
Wierzono, że w sobotę choć na chwilę ukaże się słońce, bo 
Matka Boska w tym dniu wieszała pieluszki małego Jezuska.
 Okres letni związany też był z niezwykle pieczołowitym 
świętowaniem dni świętego Rocha, którego uważano za 
opiekuna zwierząt domowych i strażnika przed ciężkimi 
chorobami ludzkimi takimi jak padaczka, a tak się do niego 
modlono: „Rochu, który masz moc z Boskiej Ręki lud z mo-
rowego wybawić pożaru, rozpędź te chmury i uzdrów zara-
żonego…”. W lipcu świętowano też Matki Boskiej Jagodnej, 
która była między innymi opiekunką leśnego runa i nie można 
było zbierać jagód przed 2 lipca, bo to groziło chorobą.
 Na naszym terenie bardzo pieczołowicie obchodzono 
święto Matki Boskiej Zielnej, a pielgrzymki z okolicznych 
miejscowości wędrowały do Przeczycy. Tam też niesiono 
bukiety z ziół, które były święcone, a następnie przywieszane 
do drzwi zabudowań gospodarskich.
 Ze szczególnym umiłowaniem modlono się do naszej 
Czarnej Madonny w Jasnogórskim wizerunku – Królowej 
Polski. Tam też po dziś dzień idą rzesze pielgrzymów, które 
wypraszają potrzebne łaski i zanoszą dziękczynne modły. 
W czasach współczesnych wręcz obowiązkiem jest raz w ży-
ciu odbyć pielgrzymkę do Jasnogórskiej Pani. Tam też nasz 
Święty Papież Jan Paweł II wypowiedział motto swego życia: 
„Totus Tuus”, a potem w każdej pielgrzymce klęczał przed 
jej obliczem, wypraszając pokój dla całego świata. I w tym 
roku papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży 
odbył pielgrzymkę do tego świętego miejsca i polecił mło-
dzież świata opiece Matki Boskiej Częstochowskiej.
 I tak życie polskiej wsi ściśle było związane nie tylko 
z rytmem pracy w polu i w zagrodzie, ale także z kalendarzem 
kościelnym. A kiedy zżęto zboże i ustawiono je w kopicach, 
rozpoczynała się zwózka i czas omłotów. W dawnych czasach 
młócono zboża na boisku cepami. Potem zbierano ziarno, 
przesiewano je i wsypywano do sąsieków. Z czasem – z po-
stępem technicznym – młócono w młocarniach ręcznych, 
potem z silnikiem i przy tej pracy zatrudnionych było wiele 
osób. Omłotowy ustawiał silnik, młocarnię i panował nad 
bezpiecznym rytmem pracy. Na młocarni ustawiony był 
człowiek, który odbierał snopki, przecinał je i wpuszczał 
do gardła maszyny. Po wymłóceniu ziarno wpadało do 
przypiętych worków, a słomę mężczyźni odbierali widłami 
i przenosili do stodoły, bądź układali ją w stóg. Często też 
psocili. Wiązali w wiązki dziewczyny i było przy tym wiele 
pisków, śmiechów, zabaw. W przerwach zajadali przyniesiony 
poczęstunek i nucili obrzędowe pieśni takie jak: „Żniwa się 
skończyły, zboża uprzątnięto, dzisiaj wszyscy chłopi obchodzą 
swe święto. Zebrali się tutaj młodzi ze starymi, by się wspólnie 
cieszyć plonami żniwnymi…”.
 I tak ciężka i znojna praca żniwa zawsze była przez chłopa 
dobrze rozumiana i bardzo skrupulatnie wykonywana, bo 
chłop polski z dziada pradziada kochał swoją ziemię.
 Czasy szybko się zmieniały i przynosiły nowoczesność do 
polskiej wsi. Na polach pojawiły się traktory, kosiarki, snopo-
wiązałki, aż wreszcie wjechał potężny bizon – kombajn, który 
nie potrzebuje do obsługi wielu osób i wykonuje wszystkie 
czynności, począwszy od skoszenia, przez młockę, aż do 
wiązania słomy. Małe poletka przyzagrodowe prawie już 
nie istnieją. Zostały połknięte przez większe gospodarstwa. 
Niemalże w całej Polsce istnieją gospodarstwa duże, kilku-
nastohektarowe i większe. A drobny gospodarz?... No cóż 
już prawie go nie ma, a nasza wieś podkarpacka – gdzie było 
największe rozdrobnienie ziemi, pomału wymiera. Starzy go-
spodarze już nie podołają w pracy, a młodzi owszem pracują 
i to bardzo ciężko, ale u bauerów niemieckich, austriackich, 
szwajcarskich, czy farmerów angielskich, duńskich, holen-
derskich, francuskich, amerykańskich… Co będzie z naszą 
polską wsią?... Czy będzie miał kto na niej mieszkać, na niej 
żyć, cieszyć się nią, jak to przed laty bywało? Na te i inne 
pytania każdy musi sobie odpowiedzieć sam. 

Zuzanna Rogala
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ZGODA BUDUJE
Powstanie parking i łącznik drogowy przy Przedszkolu w Brzostku

14 lipca w trakcie XX Sesji Rady Miejskiej w Brzostku jedno-
głośnie przyjęto uchwałę zmieniającą budżet gminy m.in. 

w zakresie zapewnienia środków na wykonanie dokumentacji 
koncepcyjnej i projektowej dla budowy łącznika drogowego 
wraz z parkingiem w rejonie ul. Szkolnej z dojazdami od ul. 
Mysłowskiego, od Nawsia i ul. Słonecznej.
 Serdecznie dziękuję wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
tego, że realizacja tego przed-
sięwzięcia będzie możliwa. 
Szczególnie dziękuję radnym 
z Brzostku Pani Zofii Skórskiej 
i Panu Marianowi Warchałowi, 
że mimo różnic, mimo tego, co 
nas dzieli, w tej sprawie osta-
tecznie odłożyliśmy spory na 
bok i jednym głosem daliśmy 
sygnał pozostałym radnym do 
wsparcia tej inwestycji, ważnej 
z punktu widzenia nie tylko 
Brzostku, ale także mieszkań-
ców okolicznych miejscowo-
ści, którzy tutaj przyjeżdżają 
załatwiać swoje sprawy. 
 Wygląda na to, że od początku wszystkim nam zależało na 
parkingu, różniliśmy się tylko w kwestii dojazdów, rozwiązań 
infrastrukturalnych. Operowaliśmy różną wiedzą z innych 
źródeł dotyczącą m.in. warunków terenowych. Nie chodziło 
o kwestie polityczne. Na szczęście udało nam się wypracować 
kompromisowe rozwiązanie oparte w dużym stopniu o koncepcję 
burmistrza, wzbogaconą o Państwa sugestie. Przede wszystkim 
jednak rozwiązanie to przyczyni się do poprawy komfortu 
i bezpieczeństwa dzieci szkolnych i przedszkolnych, rodziców, 

wszystkich mieszkańców i przyjezdnych. 
 Boleję, że moje słowa wypowiedziane i napisane w tej sprawie 
niektórych uraziły. Emocjonalnie podszedłem do tej kwestii ze 
względu na to, że codziennie obserwuję trudności, z jakimi bory-
kają się mieszkańcy i przyjeżdżający do Brzostku na ul. Szkolną 
i w jej okolice. Udzielałem też wraz z kolegami ze Straży pomocy 

dziecku poszkodowanemu 
w wypadku pod szkołą i na 
własne oczy widziałem skutki 
braku odpowiednich rozwią-
zań drogowo-parkingowych 
w takim miejscu. Stąd też 
moje emocjonalne podejście 
i determinacja. Jeszcze raz 
podkreślam moje ubolewanie. 
 Dziękuję również Radnym 
z pozostałych miejscowości za 
poparcie tej inicjatywy. Zdaję 
sobie sprawę, że w Państwa 
sołectwach również jest bardzo 
wiele potrzeb drogowych, 
związanych z oświetleniem, 
remontami szkół czy domów 
ludowych, kanalizacją, wo-

dociągiem. Znam je dość dobrze, bo dużo jeżdżę po gminie, 
rozmawiam, obserwuję. Mam nadzieję, że również w tych spra-
wach wykazywać się będziemy jednomyślnością. Za siebie mogę 
tylko powiedzieć, że tak jak do tej pory przez 6 lat w Radzie 
Miejskiej będę popierał i głosował za każdą inwestycją służącą 
mieszkańcom niezależnie od tego, w jakiej miejscowości będzie 
zlokalizowana.  

Daniel Wójcik

ZAPROSZENIE
 Uprzejmie zapraszamy do udzia-
łu w Pielgrzymce Strażaków 
do Sanktuarium Matki Boskiej 
Wniebowziętej w Przeczycy, która 
odbędzie się w dniu 16 sierpnia 
2016 r. o godz. 18:00.
 Tradycją jest, że osoby zwią-
zane z ochroną przeciwpożarową 
oraz przedstawiciele innych służb mundurowych spotykają się co roku 
na Odpuście w Sanktuarium w Przeczycy. Tegoroczna pielgrzymka 
jest już XVIII i stała się jednym z największych spotkań służb 
mundurowych w Powiecie Dębickim. Zachęcamy, aby i w tym roku 
miała ono równie podniosły charakter i zgromadziła, tak jak w po-
przednich latach, dużą liczbę pocztów sztandarowych i uczestników.

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Dębicy

Władysław Radzik

Burmistrz Brzostku
Wojciech Staniszewski

Fot. Paw
eł Batycki
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200 LAT ŚWIĄTYNI W BRZOSTKU
„Za panowania cesarza Franciszka I króla Galicji ku 
czci Świętego Krzyża, Boga i Chrystusa Zbawiciela 
w roku Pańskim 1816 z fundacji dominiów, miasta, 
cechów rzemieślniczych i Józefa Sieklowskiego.”

Tak brzmi napis fundacyjny umieszczony nad głównymi 
drzwiami wejściowymi do brzosteckiego kościoła 

parafialnego. W tym roku mija 200 lat od wybudowania 
obecnej świątyni. To najstarszy murowany sakralny obiekt 
w gminie Brzostek. Z tej okazji warto przypomnieć dzieje 
naszego kościoła.

 Były to czasy zaborów Polski i austriackiego panowania w Ga-
licji, kiedy to w mieście Brzostek w latach 1814 – 1816, na miejscu 
starego kościoła drewnianego, wzniesiono z kamienia obecnie 
istniejącą świątynię. Jest ona w stylu noeoklasycystycznym, 
jednonawowa (nawy boczne dobudowano współcześnie). Kościół 
zbudowany został na planie krzyża łacińskiego ze zwężonym, 
półkolistym prezbiterium skierowanym na wschód. Do niego 
przylegała od strony południowej mała kapliczka i zakrystia. 
Cała świątynia ma 28 metrów długości, a szerokość nawy głów-
nej wynosi 15 metrów. Nad kruchtą znajdował się węższy niż 
obecny chór muzyczny, wsparty na dwóch potężnych filarach 
od wewnątrz. Świątynię nakrywa nieco spłaszczone sklepienie 
kolebkowe, wsparte na przyściennych filarach. Zgodnie ze stylem 
fasada kościoła ma prosty i surowy kształt. W niej umieszczono 
główne wejście ozdobione skromnym portalem, na którym wyry-
to napis fundacyjny w języku łacińskim. Fasadę wieńczy wieża 
w kształcie ostrosłupa o podstawie kwadratu z zaokrąglonymi 
rogami. Dach kościoła i hełm wieży został 200 lat temu pokryty 
gontem. Natomiast w podziemiach nawy znajdują się krypty 
grobowe, które są pozostałością starego kościoła. W 1826 r. nasz 
kościół parafialny został konsekrowany pod wezwaniem świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła - patronów opactwa tynieckiego. 
Do dóbr tego opactwa należał właśnie Brzostek od średniowiecza 
aż do początku XIX w. Natomiast miecz i klucz – symbole Apo-
stołów - są w herbie miasta Brzostek. W ten sposób odstąpiono 
od starego tytułu kościoła brzosteckiego, którym był od XIV 
stulecia Święty Krzyż. Zachowano jednak tradycyjne odpusty 
w dniu 14 września na Podwyższenie Krzyża Świętego i 3 maja 
na Znalezienie Krzyża Świętego. Zmiana patrona nie przyjęła się 
w pobożności ludowej i po kilkudziesięciu latach znów używano 
dawnego tytułu: Znalezienia Krzyża Świętego lub Podwyższenia 
Krzyża Świętego.

W drugiej połowie XIX stulecia porządkowano stary cmen-
tarz przykościelny oraz plac wokół świątyni, który został 
otoczony kamiennym murem z trzema bramami. Przy murze 
istniał do niedawna tak zwany skarbiec, czyli magazyn na 
sprzęty kościelne. W 1869 r. do prezbiterium od strony północ-
nej został dobudowany babiniec w stylu neogotyckim. Ważne 
remonty przeprowadzono w latach 1886-1887, kiedy to hełm 
wieży pokryto blachą ocynkowaną, a cały dach nowym gontem. 
W 1907 r., dzięki staraniu ks. proboszcza prałata i dziekana 
Stefana Szymkiewicza, wewnątrz kościoła ułożono posadzkę ze 
sztucznego kamienia, a dach pokryto blachą. Planowano również 
rozbudowę zbyt już ciasnego dla wiernych kościoła, lecz brak 
funduszy zniweczył te ambitne zamiary. 

 Pełne zniszczeń były dla Brzostku lata pierwszej wojny świa-
towej. 7 maja 1915 r. miała miejsce krwawa bitwa o Brzostek 
między nacierającymi wojskami austro-węgierskimi a bronią-
cymi się Rosjanami. Szczególnie zaciekle broniony był przez 
żołnierzy rosyjskich teren wokół kościoła z ciężkim karabinem 
maszynowym na wieży oraz wzgórze cmentarne. Nie dokonano 
na szczęście rabunków i profanacji. Wskutek wielogodzinnego 
ostrzału podziurawiony został nowy dach kościoła, uszkodzona 
była wieża, zniszczone okna i zewnętrzne tynki. Prace napraw-
cze przebiegały powoli ze względu na duże zubożenie parafian. 
W 1917 r. zakupiono i zamontowano 9 nowych witraży. W 1921 r. 
całościowo wyremontowano więźbę i hełm na wieży, przybrał 
on wtedy zupełnie nowy, ostry, gotycki kształt. W 1924 r. na-
prawiono częściowo zniszczony mur otaczający plac kościelny. 
W latach międzywojennych remontu wymagała zewnętrzna 

i wewnętrzna elewa-
cja świątyni. Dużo 
kłopotów sprawiał 
też psujący się zabyt-
kowy zegar na wieży 
pochodzący sprzed 
1870 r. Przy koście-
le prace na szerszą 
skalę wznowiono od 
1935 r., kiedy no-
wym proboszczem 
został ks. Wilhelm 
Żywicki. Odwiedza-
jąc domy parafian 
i w czasie kolędy ze-
brał on fundusze, co pozwoliło na podjęcie remontu fasady oraz 
wymalowanie kościoła w 1938 r.

Pierwszego września 1939 r. wybuchła druga wojna światowa. 
Nikt nie spodziewał się okrutnej okupacji trwającej pięć i pół 
roku, w czasie której hitlerowcy zamordowali kilkuset brzoste-
ckich Żydów oraz dokonali pacyfikacji Polaków. Kult religijny zo-
stał poddany kontroli władz niemieckich i ograniczony tylko do 
murów świątyni. Okupant zarekwirował dzwony, za wyjątkiem 
najstarszego z 1521 r., który został ukryty przez brzosteckich 
żołnierzy Armii Krajowej w ramach akcji „Dzwon”. W wyniku 
ostrzału artyleryjskiego i po styczniowej ofensywie wojsk radzie-
ckich w 1945 r., nasz kościół parafialny był częściowo zniszczony. 
Miał spalony dach, uszkodzone sklepienie i tynki oraz wybite 
okna. Po wojnie prace nad renowacją świątyni energicznie podjął 
niezmordowany ks. proboszcz W. Żywicki. Najbardziej widoczną 
zmianą był powrót do oryginalnego wyglądu hełmu wieży sprzed 
I wojny światowej. Po objęciu władzy w Polsce przez komuni-
stów działalność duszpasterska była ograniczana, a w latach 
50. władza otwarcie walczyła z Kościołem. Nie inaczej było też 
w brzosteckiej parafii, gdzie komuniści zgodnie z zasadą „dziel 
i rządź”, dążyli do skłócenia wiernych z duchowieństwem. Tak 
było w czasie posługi nowych proboszczów: ks. Stefana Zawadz-
kiego i ks. Piotra Szkolnickiego. Od 1961 r. administratorem 
a później proboszczem został ks. Kazimierz Ostafiński, któremu 
udało się zażegnać konflikt i zjednoczyć parafian. Założył on 
również „Kronikę parafii Brzostek” w 1965 r., w której odnoto-
wywał wydarzenia z życia religijnego placówki. Otóż jesienią 
1967 r. zainstalowano 3 piecyki gazowe zakupione przez brzo-
stowian przebywających w USA. W 1968 r. malowano kościół 
i wykonano nową polichromię, a w roku następnym dokonano 
remontu elewacji zewnętrznej oraz także otynkowano mur wo-
kół dziedzińca kościelnego i nakryto go dachówką. W 1978 r. 
wokół świątyni założono kanalizację i odprowadzenie wody 
deszczowej, a w roku następnym odrestaurowano główny ołtarz. 
W 1986 r. wybudowano kolejny dom katechetyczno-mieszkalny 
i obecnie jest to nowa plebania. Pamiętajmy, że poprzedni dom 
parafialny zabrała bezprawnie władza komunistyczna. Po upadku 
komunizmu w Polsce religia wróciła do szkół od września 1990 r. 
Po 33 latach ks. prałat i wicedziekan Kazimierz Ostafiński złożył 
rezygnację z funkcji proboszcza w Brzostku. W pamięci parafian 
pozostał jako kapłan głębokiej wiary i pokory. 

W 1994 r. nowym proboszczem został ks. Czesław Szewczyk, 
który rozpoczął intensywne prace związane z rozbudową świą-
tyni, remontami i konserwacją części zabytkowego wyposaże-
nia. Od 2002 r. proboszczem był ks. dr Jan Cebulak. W ciągu 
niespełna 14 lat ks. wicedziekan Jan Cebulak dokonał wielkie-
go dzieła kompleksowej i profesjonalnej rewitalizacji całego 
świątynnego otoczenia oraz wyposażenia wraz z budynkiem 
kościoła - od krzyża na wieży aż po fundamenty. Dlatego dziś, 
pomimo upływu dwustu lat, możemy szczycić się w Brzostku 
wspaniałą świątynią. 

Oprac. Wiesław Tyburowski na podstawie publikacji ks. Bogdana 
Stanaszka: Parafia Brzostek w latach 1918-1939 oraz Kalendarium wy-
darzeń w parafii Brzostek za lata 1965-1994 zamieszczone w Roczniku 
Brzosteckim tom V. Artykuł do druku przygotował Jacek Samborski

Fot. Paw
eł Batycki
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Gdyby ludzie zdawali sobie sprawę, ile daje karate, to częściej wysyłaliby dzieci na treningi.

ROBERT KOLBUSZ KARATE MISTRZ
Od jak dawna zajmuje się Pan karate 
kyokushin? Dlaczego właśnie tę dyscy-
plinę Pan wybrał?
Zacząłem trenować w wieku 20 lat, 
w 1994 roku. Zawsze fascynował mnie 
sport, uprawiałem różne dyscypliny, ale 
w żadnym sporcie nie ma tej finezji, co 
w karate. Od dziecka chciałem chronić 
i bronić słabszych, wzorując się na bo-
haterach filmowych. Zawsze pragnąłem 
być człowiekiem, który staje w czyjejś 
obronie. Chciałem być silny, umieć in-
nych i siebie bronić.

Czym jest karate kyokushin? Co zysku-
je człowiek trenujący karate?
Karate ma różne style, jednym z nich 
jest kyokushin. Wybrałem ten styl, bo 
tylko kyokushin można było ćwiczyć 
w pobliżu, ale jak się później prze-
konałem, jest najbardziej efektowny 
i najbardziej skuteczny. Trenujący 
karate zyskuje przede wszystkim zdro-
wie, rozwój psychofizyczny. Trenując 
karate, ćwiczymy wszystkie partie ciała. 
Ćwiczymy symetrycznie – wszystko 
powtarzamy na prawą stronę ciała i na 
lewą. Ponieważ wszystkie partie mięśni 
są ćwiczone, człowiek trenujący karate 
poradzi sobie w innych dyscyplinach sportowych. Karate daje 
też pewność siebie w zwykłych kontaktach międzyludzkich. 
Ćwiczyć można zacząć w każdym wieku, jeśli tylko nie ma 
przeciwskazań zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza. 
Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, dzieci mogą zacząć 
trenować w wieku 3,5 roku. W naszym klubie ćwiczą już 
czterolatkowie. Można ćwiczyć całe życie i to lubię w karate. 
Mamy określony zakres ćwiczeń, ale nikogo się do niczego nie 
zmusza. Każdy ćwiczy tyle, ile jest w stanie. I tak jeden zrobi 20 
pompek, drugi 100 a trzeci 30. Młodzi ćwiczą ostro, starsi lżej 
dla utrzymania kondycji. Karate trenuje się głównie dla zdrowia 
oraz dla własnego bezpieczeństwa. 

Czy zaistniała kiedyś sytuacja, w której wykorzystał Pan zdobyte 
umiejętności?
I tak, i nie. Karate parę razy w życiu mi się przydało, ale nigdy nie 
musiałem się bić. Trenując karate, poznajemy psychikę człowieka 
i uczymy się takiego rozegrania sytuacji, żeby nie trzeba było 
walczyć. Kilka razy w wypadkach przydały mi się wyćwiczone 
umiejętności, np. gdy spadałem z wysoka na głowę, potrafiłem 
wybrnąć z tej sytuacji, robiąc przewrót w przód tak, że nawet 
się nie zadrapałem. Na ulicy jednak nigdy się nie biłem, mimo 
że były różne zagrożenia. 

Ludziom wydaje się, że karate to sport agresywny, ale jest 
zupełnie odwrotnie. W karate uczymy się pokory i szacunku do 
innych ludzi, należy próbować unikać walki. W sytuacji zagro-
żenia, napięcia staramy się rozmową załagodzić konflikt i prze-
ważnie to pomaga. Zdarzyło się raz, że „gość” chciał się ze mną 
bić, a po rozmowie zapraszał mnie do siebie do domu. Wcześniej 
nigdy się nie spotkaliśmy i nie wiedział, że ćwiczę karate. Na tym 
to polega – rozbić napięcie, porozmawiać. Karate powinno być 
w szkołach obowiązkowe. Gdyby ludzie zdawali sobie sprawę, 
ile daje karate, to częściej wysyłaliby dzieci na treningi. Są kraje, 
głównie w Azji, gdzie karate ćwiczy się na lekcjach wychowania 
fizycznego. Wschód bardziej docenia sztuki walki. Nawet na 
Ukrainie szkoli się dzieci w tej dyscyplinie, w strzelaniu. W razie 
wojny będzie miał kto bronić kraju. U nas, niestety, świat dzieci 
to komórki i komputery. W razie zagrożenia młodzież niczego nie 
umiałaby zrobić. My, starsi, będziemy bronić kraju. A młodzież?

Na czym polega system pasów? Jakie 
są stopnie mistrzowskie? Jaki stopień 
Pan obecnie posiada?
Jest dziesięć stopni uczniowskich. Są 
to tzw. stopnie kyu od 10. do 1., przy 
czym jedynka to najwyższy stopień. 
Na każdy stopień jest zakres wymagań. 
Trzeba zdać egzamin i wtedy zdoby-
wa się odpowiedni pas. Biały pas nie 
oznacza żadnego stopnia. Potem jest 1. 
stopień (10. kyu) i pomarańczowy pas. 
Następnie kolejno: 9. kyu – pomarańczo-
wy pas z niebieskim pagonem, 8. kyu 
– niebieski pas, 7. kyu – niebieski pas 
z żółtym pagonem, 6. kyu – żółty pas, 
5. kyu – żółty pas z zielonym pagonem, 
4. kyu – zielony pas, 3. kyu – zielony pas 
z brązowym pagonem, 2. kyu – brązowy 
pas i 1. kyu – brązowy pas z czarnym 
pagonem. Potem jest jeszcze 10 stopni 
mistrzowskich. Są to tzw. dany. Z tym 
że osoby posiadające stopień od 1. do 4. 
dana to sensei (senseiowie to nauczycie-
le). Od 5. dana to już jest shihan. Shihan 
to mistrz mistrzów i on może szkolić 
senseiów. Najwyższy stopień to jest 10. 
dan, którego obecnie nikt nie posiada 
w naszej dyscyplinie. Miał go tylko 
założyciel kyokushin karate Masutatsu 

Oyama. W dzisiejszych czasach nie ma takiego karateki jak on. 
W tej chwili 8. dan jest już najwyższym stopniem. Wszystkie 
umiejętności trzeba posiadać już przy stopniu 1. dan, później 
należy się tylko doskonalić. Na przystąpienie do egzaminu na 
wyższy stopień trzeba mieć zgodę swojego nauczyciela. Ja mam 
w tej chwili 1. kyu, czyli brązowy pas z czarnym pagonem. 
Problemy zdrowotne przeszkodziły mi w zdobywaniu wyższych 
stopni, ale może kiedyś spróbuję zdać. Wśród moich uczniów 
najwyższy był jeden brązowy pas, jest też kilka zielonych pasów.

Jakich cech człowieka wymaga ta dyscyplina sportu?
Tylko wytrwałości. I trzeba to lubić. Każdy się nadaje. Problem 
tylko polega na tym, że jedna osoba dany materiał opanuje 
w ciągu roku, a inne w ciągu dwóch lub pięciu. Największymi 
mistrzami karate nie zostają najbardziej utalentowani, lecz naj-
wytrwalsi. Utalentowani szybko odchodzą, za szybko osiągają 
sukces i wydaje im się, że już wszystko umieją. Ale to tylko 
złudzenie. Jeśli się nie ćwiczy, traci się szybkość, kondycję, 
wydolność.

Czy łatwe były początki w Pana przypadku?
Trudno powiedzieć, bo bardzo lubię karate. Miałem wiele 
momentów zniechęcenia. W sporcie zdarza się spadek formy 
i nie można się dalej rozwijać i wtedy przeżywa się załamanie. 
Mnie to przydarzyło się po dwóch latach ćwiczeń. Nie wolno się 
jednak poddawać, trzeba przetrwać ten okres, zrobić sobie np. 
miesięczną przerwę, nabrać świeżości i ćwiczyć dalej. Czasem 
miałem wątpliwości, czy to, co robię, jest dobre. Zawsze wtedy 
pojawiała się jakaś osoba, która mnie motywowała do dalszej 
pracy. Najczęściej byli to rodzice lub nauczyciele dzieci trenu-
jących w klubie. Człowieka to podbudowuje, gdy usłyszy, że 
dzieci czy rodzice są zadowoleni z zajęć. Miałem przypadki, że 
ćwiczenie karate pomagało dzieciom mającym problemy z krę-
gosłupem. Karate jest dobrą formą rehabilitacji. Można wyjść 
z wielu chorób, trenując karate. Tę formę ćwiczeń zalecają często 
lekarze, zwłaszcza ortopedzi, gdyż ćwiczymy boso. W naszym 
klubie jednemu dziecku udało się wyjść z łagodnej formy auty-
zmu, czym byli zaskoczeni jego lekarze. Dzieci z problemami 

Rodzina karateków - Robert Kolbusz wraz 
z córkami i synami
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zdrowotnymi wiedzą, jakich ćwiczeń nie mogą wykonywać 
i nikt od nich wszystkiego nie wymaga. Myślę, że dobrze by 
było, gdyby w każdej szkole w ramach wychowania fizycznego 
każda klasa ćwiczyła karate np. godzinę tygodniowo, zwłaszcza 
że ćwiczy się wszystkie partie ciała. Karate można ćwiczyć na-
wet bez sprzętu. Wystarczą luźne spodenki i koszulka, i trawa, 
jeśli sprzyja pogoda. Jest to chyba najtańsza dyscyplina sportu.

Jakimi osobistymi sukcesami w karate może się Pan pochwalić?
Niestety, zacząłem zbyt późno trenować karate, więc jako za-
wodnik nie mam sukcesów. Osiągam je za to jako trener. Rywa-
lizujemy w tej chwili z najlepszymi klubami w Polsce i świetnie 
dajemy sobie radę. Jeździmy na turnieje międzynarodowe 
i krajowe, zajmujemy miejsca w granicach od 4. do 7., czasem 8. 
lub 9 drużynowo. Wielu naszych zawodników zajmuje miejsce 
na podium nawet i to nierzadko, 1. miejsca oczywiście indy-
widualnie. Zazwyczaj w tych turniejach bierze udział około 
30 klubów, a nawet więcej (w tym kilka zagranicznych), więc 
osiągamy wysokie wyniki. Tu trzeba powiedzieć, że są to duże 
kluby, które mają po kilka filii, więc wybierają sobie z nich naj-
lepszych zawodników, a z naszego klubu na turniej jadą wszyscy 
zawodnicy – lepsi i słabsi. 

Co Pana skłoniło, żeby założyć w Brzostku klub karate? Jakie 
są zadania tego klubu? 
Powiem szczerze – byłem do tego zmuszony. W Brzostku wtedy 
działała filia dębickiego klubu i w pewnym momencie nie miał jej 
kto prowadzić. Ja wtedy posiadałem najwyższy stopień i staną-
łem przed dylematem – albo przejmę filię i ją poprowadzę, albo 
się rozpadnie. Ponieważ było parę osób, które nadal chciały ćwi-
czyć, przejąłem prowadzenie treningów. Potem z kolegą z Dębicy 
założyliśmy wraz z innymi osobami z klubu oraz sympatykami 
karate samodzielny klub i tak się 
zaczęło. Dzięki usamodzielnieniu 
się mogliśmy starać się o dotacje.
Główne zadania klubu to pro-
mowanie zdrowego trybu życia, 
odciąganie młodzieży od alkoholu, 
narkotyków, komputerów. Po prostu 
uczymy, jak zdrowo spędzać czas. 
W karate nie chodzi o bijatykę. Sa-
moobrona to druga strona medalu. 
Najważniejszy jest zdrowy tryb 
życia. Uczymy też dzieci dyscy-
pliny, szacunku do innych osób, 
zwłaszcza rodziców i nauczycie-
li. Kształtujemy ich charaktery, 
aby kiedyś wyrośli z nich dobrzy 
i uczciwi ludzie. Czasem rodzice 
boją się wysyłać dzieci na treningi, bo staną się wtedy agresywne. 
Karate nie jest dla osób, które chcą się bić. Trenując, wyrabiamy 
w sobie łagodność. Po treningu dzieci są wyczerpane fizycznie 
i zazwyczaj po powrocie do domu od razu idą spać. Rodzice są 
zadowoleni, bo ich pociechy stają się spokojniejsze.

Skąd klub otrzymuje wsparcie finansowe i czy jest ono wy-
starczające?
Wsparcie finansowe mamy z dotacji gminy Brzostek oraz ze 
składek członkowskich. Składka członkowska wynosi 40 zł mie-
sięcznie od rodziny. W ramach tej opłaty mogą ćwiczyć rodzice 
i dzieci. Jest to niewysoka składka w porównaniu z kosztami 
utrzymania klubu. W innych klubach płacą 80-100 zł od osoby. 
Miałem takie przypadki, że dzieci przyszły trenować karate, 
a ich ojcowie początkowo siedzieli, ale później stwierdzili, że 
przecież za te same pieniądze oni też mogą poćwiczyć. Później 
dzieci zrezygnowały, a ojcowie chodzą do dziś na treningi. Na 
razie wystarczają nam te pieniądze. Jesteśmy w dobrej sytuacji, 
że nie mamy ligi, więc sami decydujemy, na ile turniejów poje-
dziemy. Klub jednak się rozwija i zaczynamy jeździć na coraz 
poważniejsze zawody. W tym roku opłaciłem 5 najlepszym 
zawodnikom licencje i pojedziemy na mistrzostwa Polski. Jeśli 
osiągną sukcesy, to trzeba będzie pomyśleć o mistrzostwach 

Europy czy świata, a to są już duże koszty. Wtedy będziemy 
musieli starać się o większe środki finansowe.

Jak wyglądają treningi w brzosteckim klubie?
Ćwiczymy dwa razy w tygodniu, starsi po 1,5 godziny, dzieci 
przez godzinę i 15 minut. Rozpiętość wiekowa w naszym klubie 
jest duża – najmłodsi mają 4 lata, najstarsi ponad 50. W karate 
ćwiczą wszyscy razem, nie ma podziału na wiek ani na płeć. 
Wszyscy są zintegrowani. Każdy ćwiczy tyle, ile da rady. Kilka 
osób w klubie trenuje od początku jego istnienia, ale duża grupa 
ćwiczy zaledwie rok lub dwa krócej. Moja córka, Patrycja, ćwiczy 
od samego początku działalności klubu. Treningi rozpoczęła 
w wieku 3,5 roku. Ona właściwie nie zna życia bez karate. Dla 
niej najgorszą karą byłoby zabronić jej ćwiczyć. Zabranie kom-
putera nie zrobiłoby na niej żadnego wrażenia. Już troje moich 
dzieci trenuje, czwarte zaczyna – oprócz Patrycji jeszcze dwóch 
synów (jeden chodzi do piątej klasy - Sebastian, a młodszy do 
drugiej - Dawid, oraz Laura która ma 5 lat i stawia pierwsze kroki 
w karate). Młodszy, Dawid, jeździ na zawody od 4 lat i musiał 
walczyć często ze starszymi nawet o trzy lata, bo nie było jego 
kategorii wiekowej. Czasami dostawał oklaski od publiczności, 
nawet jeśli przegrał walkę. Ludziom podoba się walka w wyko-
naniu malutkich dzieci, zwłaszcza kiedy walczą z przeciwnika-
mi większymi od siebie. Dzieci, które ćwiczą od małego, mają 
niesamowitą kondycję fizyczną i są bardziej zdyscyplinowane 
od innych. Na pewno będzie im łatwiej w życiu. Karate to nie 
tylko ciężkie, nudne treningi, ale mamy dużo fajnych zabaw, 
w których chętnie biorą udział nawet dorośli. Często gramy 
w ramach rozgrzewki, w piłkę nożną, w piłkę chińską, w kosza, 
w rugby – każdy coś dla siebie u nas znajdzie.

Czy kata jest jak taniec?
Nie, nie. To są określone pozycje, kopnięcia, uderzenia, bloki. 
Są to reżyserowane walki. Niestety, kata jest trochę zaniedby-

wane, bo początkujący nie chcą 
ćwiczyć kata, nie widzą w tym 
sensu. Kata doceniają dopiero 
osoby, które trenują dłużej. 
Teraz wiem, ile dobrego robi 
kata i dużo ćwiczę. Naprawdę 
warto, bo rozwija człowieka, 
wyrabia siłę, rozciąga i poprawia 
koordynację ruchową. Cały czas 
trzeba się skupiać na tym, co się 
robi. Przez to karate wpływa na 
umysł, a osoby ćwiczące często 
lepiej uczą się w szkole. Są różne 
poziomy kata dla początkują-
cych, średnio zaawansowanych, 
dla zaawansowanych oraz dla 
mistrzów. Są to opracowane 

gotowe schematy, układy różnych technik, które potem można 
wykorzystać w walkach lub samoobronie.

Opowiedział Pan o kata, a na czym polega kumite? 
Kumite to walka. Najpierw trzeba wyrobić kondycję i siłę, a po 
to są ćwiczenia ogólnorozwojowe, które trwają do 3 miesięcy. 
Potem wprowadza się techniki podstawowe. Na początku kopie 
się w powietrze, potem są różne kombinacje, trudniejsze techniki. 
Dopiero po opanowaniu tych podstaw zaczyna się ćwiczyć w pa-
rach, następnie używa się tarcz i worków. Na końcu dopiero jest 
sama walka. Walczy się w ochraniaczach. Jeśli ktoś chce walczyć 
ostro, to może, ale w odpowiednio dobranej parze. Instruktor 
kontroluje jednocześnie maksymalnie dwie walczące pary, do-
tyczy to głównie dzieci, więc może szybko reagować, jeśli walka 
staje się nierówna. Techniki karate trzeba cały czas utrwalać, 
nawet jeśli się je już opanowało, dlatego podczas treningu mogą 
ćwiczyć wszyscy razem – początkujący z zaawansowanymi.

Jak się pracuje z małymi dziećmi?
One czasem się zniechęcają, jeśli im coś nie wychodzi. Nie 
płaczą, ale są smutne. Zawsze staram się im tłumaczyć, że na 
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początku nikt nic nie umie i potrzeba 
wielu treningów, żeby się nauczyć. Trzeba 
je chwalić nawet za najmniejsze postępy, 
czasem nawet za same chęci, żeby je pod-
nieść na duchu.

Jaki sukces brzosteckiego klubu uważa 
Pan za najważniejszy?
Dwukrotne wicemistrzostwo kraju zdo-
byte przez naszą zawodniczkę Magdę 
Wąsik. To była do tej pory najlepsza nasza 
zawodniczka. Udało jej się nawet pokonać 
dziewczynę, która miesiąc później została 
mistrzynią Europy. 

Czy łatwo jest pogodzić obowiązki zawo-
dowe z pasją sportową?
Nie jest łatwo, ale jeśli się coś lubi, to czas zawsze się znajdzie. 
W tej chwili trenuję w klubie około 70 osób. Nie wyobrażam 
sobie, że miałbym to zostawić. Gdybym to odpuścił, to nie wiem, 
czy ktoś by to pociągnął dalej. Są osoby, które mi pomagają, ale 
praktycznie wszystko jest na mojej głowie. Wszystko załatwiam, 
piszę i rozliczam projekty, rozliczam się z gminą, zajmuję się 
umowami oraz prowadzę treningi. Oprócz tego obowiązki 
domowe. Karate nauczyło mnie dyscypliny i pokory. Podstawą 
w sporcie jest właśnie zdyscyplinowanie i pokora. To głównie 
stanowi drogę do sukcesu. Sam talent nie wystarczy. W ten klub 
wkładam tyle serca, że traktuję go, jakby był mój, chociaż tak nie 
jest. W klubie ważna jest atmosfera. Dzieci jeżdżą na zawody, 
a po nich zawsze na pizzę, z czego są bardzo zadowolone. W ka-
rate poznajemy dużo ludzi z różnych stron kraju i z zagranicy. 
Tworzymy taką rodzinę karate. Korzystamy z zaproszeń innych 
klubów na zawody. W Brzostku, niestety, nie możemy zorgani-
zować zawodów na dużą skalę, ponieważ przy hali sportowej nie 
ma zaplecza – jest za mało szatni i nie ma sali, gdzie można by 
poczęstować sędziów, gości specjalnych i uczestników. Szkoda, 
że nie pomyślano o tym podczas budowy hali.

Proszę podpowiedzieć, zwłaszcza kobietom, jak bronić się przed 
napastnikiem, nawet jeśli się nie zna zasad walki karate.
Przede wszystkim pierwszą zasadą jest unikanie zagrożeń. 
Nie chodzić samemu w niebezpieczne miejsca. Lepiej wrócić 
do domu dłuższą drogą a bezpieczniejszą. Nie iść ciemnymi 
uliczkami lub samemu przez park. Najlepiej wybrać oświetloną 
drogę, gdzie przemieszcza się więcej ludzi. Można też poprosić 

jakiegoś znajomego, żeby odprowadził nas do domu. Jeśli jed-
nak nie ma innego wyjścia, a jest się zaatakowanym, to trzeba 
pamiętać o newralgicznych miejscach na ciele człowieka. Np. 
można uderzyć palcem w oko, uderzyć otwartą dłonią lub pięś-
cią w nos, w krtań, w krocze. Kopnięcie w goleń jest też bardzo 
skuteczne. Kopnąć lub uderzyć i natychmiast uciekać. Jednak 
żeby się dobrze bronić, potrzebne jest ukończenie kursu, wiele 
godzin ćwiczeń. Nie wystarczy powiedzieć czy pokazać, jak 
to robić. Trzeba ćwiczyć, żeby wytworzyć tzw. pamięć mięś-
niową. W razie ataku nie ma czasu zastanawiać się, co ja mam 
teraz zrobić, jak się bronić. Trzeba działać od razu, odruchowo, 
a to osiągnie się dzięki systematyczności. Prowadziliśmy już 
kurs samoobrony dla kobiet. Raz udało się go zorganizować, 
później próbowaliśmy dwukrotnie, ale już nie było chętnych. 
Teraz jednak pojawia się coraz więcej zagrożeń, więc warto 
zadbać o własne bezpieczeństwo. Drogie Kobiety, chętnie 
przeprowadzimy dla Was kurs samoobrony zupełnie za 
darmo i w dogodnym dla uczestniczek terminie! Musi jednak 
zebrać się grupa około 20 kobiet. Jeśli się trenuje sporty walki, 
to dodaje pewności siebie. Człowiek pewniej się czuje, nawet 
jeśli nie musi tych umiejętności wykorzystywać. Uważam, że 
w tych czasach każdy nauczyciel powinien trenować karate dla 
własnego bezpieczeństwa, bo słyszy się o różnych wyczynach 
uczniów będących często pod wpływem różnych środków, którzy 
wtedy tracą kontrolę nad sobą.

Z Prezesem brzosteckiego Klubu Kyokushin Karate rozmawiała 
Urszula Kobak

DZIEŃ ROBINSONA DLA WĘDKARZY
W dniach 16-17 lipca 2016 roku na stawie nr 3 w Błażko-

wej odbyły się zawody wędkarskie „Dzień Robinsona” 
w dwóch kategoriach: spławikowa i gruntowa (nocna). Przy 
sprzyjającej pogodzie rywalizowało ze sobą 11 zawodników 
w kategorii spławikowej oraz 24 zawodników w kategorii 
gruntowej. 

Zwycięzcą w kategorii spławikowej został Patryk Wal, zdoby-
wając aż 4603 punkty. II miejsce przypadło Arkadiuszowi Szo-
towi, który uzyskał 2700 punktów, natomiast III miejsce zdobył 
Marcin Krajewski z 2550 punktami. Wszyscy zawodnicy złowili 
łącznie 16,896 kg ryb. Ryby po zawodach wróciły do wody.

I miejsce w kategorii gruntowej zdobył Krzysztof Piękoś, uzy-
skując 8710 punktów, II miejsce z 7910 punktami zajął Arkadiusz 
Szot, natomiast trzecie miejsce przypadło dla Krzysztofa Furcy, 
który otrzymał 4970 punktów. Wszyscy zawodnicy łącznie 
złowili 44,790 kg ryb, które również wróciły do wody. Ważenie 
ryb odbywało się co dwie godziny w obawie o ich kondycję, by 
mogły zdrowe wrócić do stawu.

Zwycięzcy otrzymali wartościowe nagrody, które wręczali 
Stanisław Dąbroś – przedstawiciel Robinsona oraz Jakub Do-
bosz – przedstawiciel sklepu spożywczo-wędkarskiego HITPOL 
w Zawadce Brzosteckiej. Nad prawidłowym przebiegiem zawo-

dów czuwał sędzia wędkarski kl. okręgowej Jerzy Oklejewicz. 
Na koniec imprezy zostało zorganizowane ognisko oraz wspólne 
pieczenie kiełbasy, którą zafundował sklep spożywczo- węd-
karski HITPOL.

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom a także wszystkim 
zawodnikom za zaangażowanie oraz podjętą walkę.

A.R.

Fot. Anna Rozw
adow

ska
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Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Siedliskach-Bogusz
Tradycyjnie już, jak co roku, stadion sportowy w Siedliskach-

-Bogusz stał się areną zmagań Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych działających przy jednostkach OSP z terenu 
Gminy Brzostek. Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 
2016 odbyły się na tym obiekcie 3 lipca. Tym razem rozegrane 
zostały nieco później niż zwykle, a przyczyną była zmiana 
terminu niezależna od organizatorów, czyli druhów i druhen 
OSP Siedliska-Bogusz. Doświadczenie organizatorów dało się 
zauważyć na każdym kroku, gdyż wszystkie elementy imprezy 
przygotowane zostały wzorowo.
 W zmaganiach udział wzięły drużyny żeńskie z OSP 
w Brzostku i Nawsiu Brzosteckim oraz sześć drużyn męskich 
reprezentujących jednostki z Brzostku, Siedlisk-Bogusz, Nawsia 
Brzosteckiego, Grudnej Górnej, Skurowej oraz Zawadki Brzo-
steckiej. Komisję sędziowską tworzyli tradycyjnie dorośli 
druhowie z jednostek biorących udział w zawodach. Aura nie 
była tego dnia zbyt korzystna, jednak mimo tego na stadionie 
zgromadziła się liczna grupa publiczności z terenu całej Gminy 
Brzostek. Padający deszcz i śliska nawierzchnia nie pozwoliły na 
przeprowadzenie sztafety pożarniczej. Jedyną więc konkurencją 
decydującą o wyniku zawodów stało się ćwiczenie bojowe. 
 Wyrównany poziom i doskonałe przygotowanie wszystkich 
startujących drużyn sprawiły, że różnice punktowe pomiędzy 
poszczególnymi miejscami były naprawdę niewielkie. Warto 
nadmienić, że żaden z zespołów (męskich i żeńskich) przy 
wykonywaniu ćwiczenia nie przekroczył czasu 1 minuty. Osta-
tecznie wśród dziewcząt tryumfowały zawodniczki z Nawsia 
Brzosteckiego, a wśród chłopców reprezentanci OSP Brzostek, 
jednak wszyscy biorący udział w zmaganiach powinni czuć się 
zwycięzcami ze względu na świetne wyniki i sam fakt przy-
gotowań i startu, które bywają nie lada wyzwaniem. Poniżej 
prezentujemy pełną tabelę wyników.
 Po zakończonej konkurencji i przeliczeniu punktów miała 
miejsce uroczystość przekazania pucharów, dyplomów oraz 
pamiątkowych statuetek dla wszystkich zawodniczek i zawod-
ników. Wręczenia tych trofeów dokonali obecny na zawodach 
Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski oraz kierujący pra-
cami komisji sędziowskiej Ireneusz Pruchnik – Naczelnik OSP 
Skurowa. W czasie tej uroczystości po opady deszczu całkowicie 
ustały i impreza ze stadionu przeniosła się na plac w centrum 

miejscowości. Tam na najmłodszych czekały liczne konkuren-
cje i konkursy oraz atrakcje w postaci dmuchanych zjeżdżalni. 
O skorzystanie z tej ostatniej pokusiło się nawet kilku dorosłych. 
Do zabawy przygrywał zespół „Fresco Band”. Zorganizowanie 
rozrywki dla dzieciaków było możliwe dzięki życzliwości firm 
Omega z Pilzna i Goodyear z Dębicy. 
 Po dzieciach przyszła pora na atrakcje dla dorosłych. Na scenie 
pojawili się muzycy zespołu „Blanca” i rozpoczęła się zabawa 
taneczna, która trwała do następnego dnia. Młodzieżowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze 2016 za nami. W sierpniu rozegrane zosta-
ną zawody dla dorosłych strażaków, a w Siedliskach spotykamy 
się już za rok.

Piotr Szczepkowicz
Daniel Wójcik

Klasyfikacja drużyn żeńskich

Miejsce Nazwa OSP
Ćwiczenie Bojowe

Czas w se-
kundach

Punkty 
karne

Punkty 
razem

1 Nawsie Brzosteckie 48,8 - 48,8

2 Brzostek 60 5 65

Klasyfikacja drużyn męskich

Miejsce Nazwa OSP
Ćwiczenie Bojowe

Czas w se-
kundach

Punkty 
karne

Punkty 
razem

1 Brzostek 43,5 - 43,5

2 Grudna Górna 44,4 - 44,4

3 Nawsie Brzosteckie 46,3 - 46,3

4 Zawadka Brzostecka 47,2 - 47,2

5 Siedliska-Bogusz 46,7 5 51,7

6 Skurowa 58 5 63

Fot. Paweł Batycki
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16 lipca Zawadka Brzostecka zaszalała…

PIKNIK RODZINNY „BIAŁO-CZERWONI”
Po ubiegłorocznym bardzo udanym pikniku „Bajkowy 

Świat” tym razem hasłem przewodnim były nasze 
barwy narodowe. Duma i honor przepełniały nas, kiedy 
patrzyliśmy na nasze biało-czerwone sołectwo.

Organizację pikniku bardzo sprawnie przygotowało Stowa-
rzyszenie Nasza Zawadka z Prezes Bogusią Wojnar na czele 
oraz OSP Zawadka Brzostecka kierowane przez Prezesa An-
drzeja Gila. W programie prewidziano zabawy i gry dla dzieci 
z fantami, występy grupy młodzieżowej ze Szkoły Podstawowej 
w Przeczycy, pokaz umiejętności strażackich OSP Brzostek, 
występ Maćka Wojnara w piosence „Biało-Czerwoni” czy 
przejażdżki konne pod opieką właścicieli „Świerkowe Ranczo”. 
O stronę kulinarną w profesjonalnych, nowych fartuszkach 
zadbało Stowarzyszenie, proponując kilkanaście rodzajów wy-
piekanych ciast, prołzioki, chleb swojski ze smalcem czy bigos 
à la Czechowa. Kawa czy herbata, a także napoje były sprawnie 
podawane w gustownych kubkach. Strażacy serwowali kiełbaski 
z grilla oraz lane piwko. Rewelacyjnie sobie z tym radzili.

Mimo nie najlepszej aury mieszkańcy licznie przybyli, by 
wspólnie się bawić i spędzać czas. Wielką przyjemnością było 
wysłuchanie koncertu Kapeli Zastawnych z Brzostku, która 
swym występem udowodniła, że muzyka ludowa ma wielu 
odbiorców, a seniorów z Kapeli ząb czasu się nie ima i grają 
coraz piękniej.

Przeprowadzony konkurs piłkarski dla chłopców wyłonił 
zwycięzcę, który dumnie dzierżył wygraną futbolówkę. Również 
konkurs wiedzy o naszym sołectwie dla starszych przyniósł 
sporo emocji, a zakończył się polubownym remisem obu drużyn. 
Finałem pikniku była zabawa taneczna z zespołem Jastrzębianie. 
Przybyło na nią mnóstwo osób, a ponieważ pogoda wytrzymała, 
tańce trwały do późnych godzin nocnych.

Piknik ten byłby trudny do zrealizowania, gdyby nie nasi 
Sponsorzy i Przyjaciele, którzy nam sporo pomogli przy orga-
nizacji. Bardzo pragnę podziękować Marceli i Markowi Woj-
narom, Pawłowi Wojnarowi, Panu Burmistrzowi, Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Brzostku, HIT-POL P. Cieślikowskim, 
Pizzerii Haliny Golec, Kwiaciarni ANIA, Zbigniewowi Golcowi 
oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
organizacji naszego święta. Celem imprezy była pomoc naszej 
OSP w Zawadce i myślę, że już niedługo będzie to widoczne 
w umundurowaniu naszych dzielnych strażaków.

Ja ze swej strony bardzo dziękuję wszystkim za kulturalne, 
mile spędzone popołudnie i wieczór – i już teraz zapraszam za 
rok na III edycję Pikniku Rodzinnego w Zawadce Brzosteckiej 
– bo patrząc na zaangażowanie wielu osób, wydaje się, że po-
mysłów mamy jeszcze na wiele lat.

Wasz Sołtys
Marcin Sas

Fot. Mateusz Sobczyk
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UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU
RÓWNAĆ SZANSE 2015
,,JAK ONI DZIAŁAJĄ... LOKALNIE!”

4 lipca 2016 r. w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza 
w Januszkowicach odbyło się uroczyste podsumowanie 

realizowanego przez młodzież gimnazjalną projektu pt. ,,Jak 
oni działają... lokalnie!” w ramach Programu ,,Równać Szanse 
2015” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Działającej na 
Rzecz Dzieci i Młodzieży. Koordynatorem projektu był Dariusz 
Dziedzic, a opiekunkami Katarzyna Pietrucha-Nowak i Marta 
Karmelita, natomiast patronem medialnym całego przedsięwzię-
cia – TV Brzostek.
 W wydarzeniu tym, oprócz młodzieży i opiekunów, wzięli 
udział zaproszeni Goście – przedstawiciele władz samorządo-
wych w osobach: Burmistrza Brzostku Wojciecha Staniszewskie-
go, Pawła Hipszera, który przybył w zastępstwie Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Mateusza Domaradzkiego, Radnego Gminy 
Ryszarda Chajca, Sołtysa Januszkowic Bolesława Pieniądza; 
lokalni dziennikarze – Paweł Batycki i Bartłomiej Ziaja oraz 
rodzice i nauczyciele.
 Wszyscy zebrani przy ciastku, kawie i herbacie byli uczest-
nikami podsumowania efektów działań, jakie młodzież podej-
mowała od lutego do czerwca br. w ramach realizacji projektu. 
W skład tych działań weszły: wyjazdy do Telewizji Rzeszów 
i Polskiego Radia Rzeszów, uczestnictwo w Sesji Rady Miej-
skiej i w Zebraniu Sołeckim Opacionki i Januszkowic, udział 
w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez dzienni-
karzy z TV Brzostek, udział w warsztatach z samorządności 
prowadzonych przez Mateusza Domaradzkiego, nagrywanie 
wywiadów z lokalnymi samorządowcami, realizacja reportaży 
dotyczących problemów środowiska lokalnego oraz prowadzenie 
bloga i zamieszczanie na nim wpisów oraz efektów działań.
 Przygotowanie do podsumowania projektu wymagało od 
młodzieży: opracowania prezentacji multimedialnej, stelaża ze 
zdjęciami ze wszystkich podejmowanych przez nich działań, 
zaprojektowania zaproszeń, podziękowań i dyplomów. Kolejne 
czynności to zapraszanie razem z opiekunkami gości, przygoto-
wywanie poczęstunku, dekorowanie stołów itp. Wyzwaniem dla 
naszej młodzieży było również odpowiednie zaprezentowanie 
się przed publicznością oraz przed kamerą TV Brzostek.
 Nasi młodzi działacze lokalni wszystkiemu podołali, a uczest-
nictwo w projekcie zaowocowało, gdyż wszyscy nabyli nowe 
umiejętności typu: właściwa obsługa kamery, aparatu fotogra-
ficznego, obróbka materiału filmowego, prezencja przed kamerą, 
odpowiednie planowanie własnych działań itp. Ponadto przeła-
mali różne lęki i bariery, w tym nieśmiałość i stres, zobaczyli 
nowe miejsca, poznali nowych ludzi, przyjrzeli się problemom 
najbliższego otoczenia.
 Zatem śmiało można stwierdzić, iż SZANSE NASZEJ MŁO-
DZIEŻY W STOSUNKU DO MOŻLIWOŚCI MŁODZIEŻY 
Z DUŻYCH OŚRODKÓW MIEJSKICH ZOSTAŁY WY-
RÓWNANE!

 Opiekunowie

Ciekawy rok szkolny! 
Nie samą nauką żyje uczeń!

Szkole przypisuje się, poza edukacyjną, wiele różnorodnych 
ról zwłaszcza w małych środowiskach wiejskich. Nauczyciele 

i pracownicy Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim starają się 
je aktywnie wypełniać już od 119 lat. Ostatni rok szkolny był 
również pełen ciekawych wydarzeń.

W pierwszych miesiącach roku szkolnego zakończył się projekt 
„Bezpieczna+”. Uczniowie odbyli różnorodne warsztaty z za-
kresu bezpieczeństwa ogólnego, w Internecie i w szkole, a także 
ćwiczenia w OSP w Nawsiu Brzosteckim z udzielania pierwszej 
pomocy. A sama szkoła i otaczający ją teren wyposażona została 
w pełny system monitoringu. Koszt projektu, ponad 10 tys. zł 

w 80% pokryty został ze środków zewnętrznych. 
Śpiewająco przepracowały go siostry Małgosia i Ola Dunajskie, 

uczestnicząc w wielu konkursach wokalnych, jak choćby w finale 
XXVI Festiwalu Piosenki „Śpiewaj razem z nami”, gdzie Małgo-
sia zdobyła cenne wyróżnienie, w Wojewódzkim Festiwalu Pieśni 
i Piosenki, w V Festiwalu Piosenek Katarzyny Sobczyk „O złotą 
Różę Małego Księcia”. Odnosiły wiele sukcesów i uświetniały 
swoim śpiewem uroczystości szkolne i parafialne. Dołączyła do 
nich Ola Szczepkowicz z kl. I gimnazjum. Dziewczęta ćwiczyły 
z Pauliną Ziębą (absolwentką naszej szkoły) z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Brzostku.

Poświęcaliśmy również czas naszemu otoczeniu. Jesienią 
uczniowie wzięli czynny udział w Akcji Sprzątania Świata, która 
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w tym roku przebiegła pod hasłem „Wyprawa-poprawa”. Uczest-
nicy sprzątali wyznaczone tereny pod opieką swoich wychowaw-
ców. Optymizmem napawa fakt, iż z roku na rok działania te nie 
pozostają bez echa i jest coraz lepiej pod względem utrzymania 
czystości, zwłaszcza jeśli chodzi o tereny poboczy dróg. Inną kwe-
stią, co oburza również uczniów, jest fakt istnienia dzikich wysy-
pisk w pobliskich lasach czy nad potokami! Tegoroczne obchody 
Światowego Dnia Ziemi (22 kwietnia) poświęcone były proble-
mom związanym z ochroną powietrza i przeciwdziałaniu tzw. 
niskiej emisji, a jego hasło brzmi: „Palący temat – niska emisja”. 
Rozpoczęliśmy od krótkiego filmu pt. „Ekologiczny dom”, który 
zwrócił uwagę całej społeczności szkolnej na potrzebę dbania 
o czystość powietrza, środowiska wokół siebie, oszczędzania 
energii, wody i surowców wtórnych poprzez ich segregację oraz 
recykling. Uczniowie klasy IV wraz ze swą wychowawczynią 
wybrali się w okolice żerowiska bobrów znajdującego się na 
pograniczu Brzostku i Nawsia Brzosteckiego.

  26 października 2015 r. w Rzeszowie odbyło się Wojewódzkie 
Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół, Gmin 
i Powiatów za rok szkolny 2014/15. Sklasyfikowano 705 szkół 
podstawowych, 435 gimnazjów i 164 szkoły ponadpodstawowe, 
rozstrzygnięto konkursy „Sport w obiektywie”, „Sport w wyob-
raźni uczniów” oraz „Sport dla każdego”. Szczególnie wartościo-
wy jest ten ostatni. Zakłada ocenę całorocznej pracy szkoły na 
rzecz rozwijania sportu masowego i wyczynowego dla uczniów 
wszystkich klas w szkole; tak, by każdy mógł znaleźć dla siebie 
atrakcyjną ofertę rozwoju fizycznego i swojego talentu. Tym 
bardziej cenne jest zwycięstwo Szkoły Podstawowej z Nawsia 
Brzosteckiego w tej edycji konkursu, która z dorobkiem 199 
punktów nie miała sobie równych w województwie.

Zaznaczyć należy, że ten konkurs jest prowadzony od lat 80. 
ubiegłego stulecia, a Nawsie Brzosteckie tryumfowało w nim 
już po raz czwarty - najpierw dwukrotnie z rzędu w roku 1986 
i 1987, później – w 2004 – gimnazjum nawsieńskie, obecnie po 
raz trzeci – szkoła podstawowa. Ten sukces był ukoronowaniem 
długoletniej pracy nauczycielki wf-u Pani Zofii Rogowskiej.

Szczególnym wydarzeniem był udział drużyny gimnazjum 
w pierwszej debacie oksfordzkiej. Drużyna składała się z uczniów 
od pierwszej do trzeciej klasy, pomimo tego zdobyła 2. miejsce 
wśród gminnych gimnazjów. Udział w tym projekcie stał się 
doskonałą szkołą autoprezentacji, okazją do zdobycia dodatkowej 
wiedzy i przede wszystkim umiejętności rzeczowej i kulturalnej 
dyskusji – czego nie mogą uczniowie doświadczyć, oglądając 
choćby niektóre debaty parlamentarne.

Aktywnie uczestniczyliśmy w V Światowym Dniu Tablicz-
ki Mnożenia. Ponad 70 uczniów starało się zdobyć tytuł MT 
EXPERT – otrzymało go 10 uczniów szkoły podstawowej oraz 
9 uczniów gimnazjum. Największą wiedzą i umiejętnościami 
w tym zakresie wykazał sie Kacper Pisarek uczeń kl. I gimna-
zjum. Była to doskonała motywacja dla dzieci do dalszego pogłę-
biania wiedzy matematycznej. Zadania konkursowe rozwiązywali 
też nauczyciele i pracownicy obsługi.

10 maja 2016 roku członkowie „Ogniska Misyjnego” działa-
jącego w Zespole Szkół w Nawsiu Brzosteckim w parafii Brzo-
stek, wzięli udział w „Misyjnej Majówce” w Krośnie. Wyjazd 

zorganizowany został w ramach podziękowania wszystkim tym, 
którzy podjęli trud tegorocznego kolędowania misyjnego. Ogółem 
w spotkaniu uczestniczyło 776 dzieci z 25 szkół podstawowych 
z całego Podkarpacia. Spotkanie obfitowało w wiele atrakcji 
i możliwości poznania uczniów z innych szkół.

Współpraca z radami sołeckimi obu wsi naszego obwodu 
szkolnego zawsze daje doskonałe rezultaty. Z inicjatywy Pani 
Sołtys Anny Zięby wspólnie zorganizowaliśmy Dzień Matki 
dla wszystkich mam z obu wsi. Uczniowie szkoły podstawowej 
i przedszkola pod opieką swoich wychowawczyń przygotowa-
li część artystyczną i dekoracje sali. Panie z Koła Gospodyń 
w Nawsiu zaprosiły wszystkich zgromadzonych na słodki 
poczęstunek. Było to aktywne spotkanie mam i babć - nie tylko 
naszych uczniów.

Zbliżały się wakacje, jeszcze tylko projekty uczniowskie kla-
sy III. Projekty przygotowały cztery grupy. Z zakresu biologii 
długofalowy projekt „Żyj smacznie i zdrowo” przygotowywali 
uczniowie pod opieką p. T. Radelczuk we współpracy z uczniami 
Technikum Żywienia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzost-
ku. Męska grupa pod opieką p. W. Szukały przybliżyła uczniom 
„Euro 2016 Francja - piłkarskie mistrzostwa Europy”. Grupa pod 
opieką p. P. Kawalca przedstawiła efekty pracy nad projektem 
„Origami modułowe - sztuka składania papieru”. Efekty pracy 
uczennic zachwyciły oglądających. Starą XIX-wieczną tradycję 
próbowały wskrzesić członkinie kolejnej grupy. Pod opieką p. U. 
Wojnarowskiej realizowały one projekt „Portrety kobiet – żywe 
obrazy”

I czas na wycieczki. 
Najmłodsi uczniowie 
i przedszkolaki wybra-
li się do Inwałdu, ucz-
niowie kl. IV i V poje-
chali zwiedzać klasz-
tor tyniecki – tam też 
uczestniczyli w war-
sztatach „Od tablicz-
ki po e-booki, czyli 
historia książki” oraz 
odwiedzili zoo w Kra-
kowie. Najstarsi ucz-
niowie przez trzy dni 
wędrowali górskimi 
s z l a k a m i  w o k ó ł 
Zakopanego. A na 
koniec gimnazjaliści 
pieszo wybrali się na 
Górę Chełm. 

Ten krótki opis to 
tylko część wydarzeń 
szkolnych, które miały 
miejsce w roku szkol-
nym2015/16. Więcej 
informacji i bogata galeria zdjęć znajdują się na stronie interne-
towej szkoły. 

U. Wojnarowska Grupa misyjna z opiekunkami i gospodarzem spotkania

Uczniowie koncertują dla mam

Patrycja w rekonstrukcji obrazu J. Mal-
czewskiego „Dziewczyna przy studni
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WSPOMNIENIA ABSOLWENTEK 
ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II w BRZOSTKU
Natalia Skrzynecka wspomina

W jakich latach uczęszcza-
ła Pani do naszej szkoły?
Do Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzostku (Kle-
cie) uczęszczałam w latach 
1995 - 2000. Podjęłam na-
ukę w 5-letnim Technikum 
Rolniczym.

Dlaczego ta szkoła?
Dlaczego? Powiem szcze-
rze, że nigdy się nad tym 
nie zastanawiałam i też nikt 
nigdy mnie o to nie pytał. 

W poszukiwaniu odpowiedzi, nasuwa mi się kilka powodów. 
Wybrałam tę szkołę, bo znajdowała się blisko mojego miejsca 
zamieszkania. Ponieważ większość moich znajomych ze szkoły 
podstawowej również podjęła taką decyzję i wiedzieliśmy, że 
tym sposobem nasz kontakt się nie urwie i będzie nam łatwiej 
odnaleźć się w nowej sytuacji i w nowym otoczeniu. Koniecznie 
chciałam podjąć naukę w technikum, a w najbliższych miej-
scowościach były tylko licea ogólnokształcące, po których nie 
miałabym żadnego dyplomu zawodowego, a o studiach wtedy 
nie myślałam. Z perspektywy czasu myślę, że właśnie wszystkie 
ww. powody wpłynęły na moją decyzję.

Przeglądając kroniki szkolne, spotkałyśmy Panią na zdjęciach 
związanych z działalnością biblioteki szkolnej. Proszę opo-
wiedzieć nam o Pani uczestnictwie w jej życiu kulturalnym 
i życiu codziennym.
Za moich czasów biblioteka żyła pełnią życia. Ale opowiem 
od początku. Najpierw do biblioteki chodziłam, bo musiałam: 
bo to lektury szkolne trzeba przeczytać, bo napisać biografię, 
a to jeszcze coś z historii, biologii, poszukać materiałów, aby 
zrobić gazetkę szkolną itd. W pierwszej klasie było to bardzo 
uciążliwe, a zarazem nowe. Jednak później wszystko się zmie-
niło. Biblioteka stała się nieodłączną częścią mojego życia 
kulturalnego i codziennego. Spędzałam w niej dużo czasu 
podczas przerw, jak i po zajęciach lekcyjnych. To właśnie w bi-
bliotece za pozwoleniem Pani Teresy Młyniec organizowaliśmy 
większość mniejszych uroczystości, konkursów, wystaw czy 
wieczorków poetyckich. Należałam wtedy do ZMW - Związku 
Młodzieży Wiejskiej, który prowadziła Pani Anna Fundakow-
ska. Współpracowałyśmy z ZMW z Tarnowa. Zapraszałyśmy 
młodzież z tego Stowarzyszenia do naszej biblioteki na andrzej-
ki z poczęstunkiem, było lanie wosku, w przebraniu wróżek 
prowadziłyśmy z dziewczynami wróżby i konkursy. Organizo-
wałyśmy mikołajki. Robiłyśmy spotkania opłatkowe w dużym 
gronie osób. Wieczorki poetyckie poświęcone poezji m.in. Jana 
Kochanowskiego, Juliana Tuwima itp. Wystawy związane ze 
zwyczajami, obrzędami i tradycjami w Polsce i wiele, wiele 
więcej. A wszystko to miało miejsce za sprawą pomysłowości, 
cierpliwości i dobroci Pani Teresy Młyniec.

A po zdaniu matury jak potoczyły się Pani losy?
Po maturze zdecydowałam się kontynuować naukę. Dostałam 
się na studia dzienne – Wydział Pedagogiki (specjalizacja: 
psychoprofilaktyka społeczna) na Uniwersytecie Rzeszow-
skim. Rok później zdałam egzamin na administrację – drugi 
kierunek, studia zaoczne na Wydziale Prawa. I następnego 
roku rozpoczęłam zaocznie trzeci kierunek: prawo. Studia 
ukończyłam pomyślnie.
Od 10 lat przebywam poza granicami kraju w Hiszpanii, gdzie 
pracuję jako pedagog i nauczyciel przy Stowarzyszeniu „Po-
lonia” w Segovii i dodatkowo prowadzę własną działalność 
gospodarczą.

Spotkanie z Eweliną Sokołowską…

Nazywam się Renata Wadas i uczęszczam do I klasy Technikum 
Żywienia do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku. Razem 
z koleżankami: Darią Drozd, Ulą Winiarską, Weroniką Stawarz 
i Sylwią Raś należymy do Kawiarenki Literackiej od września 
2014 roku i chciałybyśmy się dowiedzieć, jak wyglądała jej 
działalność prawie 10 lat temu.

Na początku opowiedz nam kilka słów o sobie. 
Nazywam się Ewelina Sokołowska i pochodzę z Glinika Górne-
go. Obecnie mieszkam i pracuję w Dynowie koło Brzozowa jako 
sprzedawca lodów włoskich. Wraz z moim chłopakiem i kolegą 
założyliśmy zespół muzyczny, w którym jestem solistką. Śpiew 
to moja pasja, której poświęcam dużo czasu.

W jakich latach uczęszczałaś do Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
II w Brzostku?
Szkołę rozpoczęłam w 2004 roku jako uczennica klasy I Techni-
kum Żywienia i Gospodarstwa Domowego na kierunku Dietetyk. 
Wychowawczynią była Pani Teresa Radelczuk, a klasa składała 
się z 36 osób, jednak w 4 klasie zostało nas 31.

Jakiego typu imprezy organizowałyście w czasie spotkań Ka-
wiarenki?
Kawiarenka Literacka powstała jako koło, którego zadaniem było 
wspieranie działalności kulturowej szkoły. Dzięki Pani Danucie 
Wójcik i Pani Teresie Młyniec, organizowaliśmy wieczornice 
i przedstawienia, na które zapraszaliśmy dyrekcję, nauczycieli 
oraz koleżanki i kolegów. Nie brakowało również spotkań towa-
rzyskich, przy których wszyscy związani z naszą Kawiarenką 
gromadzili się w bibliotece na słodkich poczęstunkach.

Jak wspominasz lata spędzone w Kawiarence Literackiej?
Czas spędzony w Kawiarence Literackiej wspominam bardzo 
sympatycznie. Szczególnie te spotkania na próbach, gdzie na-
prawdę było dużo śmiechu, a to pomagało nam się odstresować 
przed występami. Dzięki temu teraz nie czuję tremy przed wy-
stępami w zespole muzycznym.

Pozdrawiam serdecznie Panie Teresę Młyniec i Danutę Wójcik 
opiekujące się Kawiarenką Literacką, dziewczyny, które należą 
do niej, Panią Teresę Radelczuk, a także Panią Ewę Czyrnię, 
która zawsze nas mobilizowała do udzielania się publicznie, 
a także całe Grono Pedagogiczne.

Dziękujemy za udzielenie wywiadów.
 Kawiarenka Literacka w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 

w Brzostku
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Patrzę i widzę

Matka Boska a język polski
Patrzę i widzę figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem zwaną Matką 

Języka Polskiego. Stoi ona w bocznym ołtarzu barokowej 
bazyliki w Henrykowie. Od razu rodzą mi się w głowie pytania. 
Skąd takie wezwanie i czy naszemu językowi potrzebna jest aż 
boska obrona?

Henryków, leżący w okolicach Wrocławia, słynie ze śred-
niowiecznego opactwa cystersów i związanej z nim Księgi 
Henrykowskiej. Księga Henrykowska, właściwie Liber funda-
tionis claustri sanctae Mariae Virginis in Heinrichow (Księga 
założenia klasztoru świętej Marii Dziewicy w Henrykowie) to 
kronika założenia i uposażenia opactwa cystersów w Henryko-
wie, spisana po łacinie po 1268 roku. W 2015 wpisana została 
na listę „Pamięć Świata” UNESCO. I kolejne pytanie – dlaczego 
jest taka ważna dla historii cywilizacji?

Księga powstała początkowo jako spis dóbr klasztornych 
w celu wyjaśnienia praw klasztoru do nich, w związku z niesta-
bilną sytuacją, także prawną po najeździe mongolskim w 1241 r. 
Zawiera ona opis dziejów założenia, uposażenia oraz posiadłości 
należących do klasztoru Cystersów w Henrykowie. Dzieło składa 
się z dwóch części oraz dodatku wymieniającego biskupów wroc-
ławskich. Autorem części pierwszej obejmującej dzieje klasztoru 
do roku 1259 jest Piotr, opat klasztoru, który spisał ją w latach 
1269-1273. Autor części drugiej – nieznany z imienia zakonnik, 
doprowadza historię opactwa do roku 1310. Księga stanowi cenny 
dokument historyczny, prawniczy i językowy, zapisano w niej 
około 120 nazw miejscowych, informacje o mieszkańcach (od 
wieśniaków po biskupów wrocławskich) i ich imiona.

W zapiskach z 1270, na karcie 24 znajduje się zdanie, które 
jest uważane za najstarsze zapisane w języku polskim:

„Bogwali uxor stabat, ad molam molendo. Cui vir suus idem 
Bogwalus, compassus dixit: Sine, ut ego etiam molam. Hoc est 
in polonico: Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai.” - oryginalny cytat 
Księgi Henrykowskiej po łacinie.

Co w tłumaczeniu na język polski znaczy „Gdy zaś tam przez 
pewien czas przemieszkiwał, pojął za żonę córkę jakiegoś klery-
ka, chłopkę grubą i zupełnie niezdarną. Lecz trzeba wiedzieć, że 
za owych dni były tu w okolicy młyny wodne ogromnie rzadkie, 
przeto żona tego Bogwała Czecha stała bardzo często przy żar-
nach mieląc. Litując się nad nią mąż jej Bogwał mówił: „Sine, ut 
ego etiam molam” – to jest po polsku: „Daj, ać ja pobruszę, a ty 
poczywaj!” Co współcześnie oznacza: Daj, niech ja pomielę, a ty 
odpoczywaj. Zostało ono wypowiedziane przez osiadłego na Dol-
nym Śląsku czeskiego rycerza Boguchwała do jego miejscowej 
żony, gdy ta mełła ziarno na ręcznych żarnach. Znajduje się ono 

w opisie pochodzenia należącej do dóbr klasztornych pobliskiej 
wsi Brukalice. Jako, że mielenie ziarna było wtedy uważane za 
pracę niegodną mężczyzny, Czech ten został nazwany przez 

sąsiadów Brukałą (zbru-
kany), a przezwisko to 
dało także miano całej 
osadzie.

I tak ta piękna opo-
wieść o wspólnej pracy 
małżonków stała się po-
czątkiem zapisu graficz-
nego naszego języka. To 
historia, ale czy dzisiaj 
potrzebna naszemu języ-
kowi opieka boska? Każ-
dy, kto posłucha rozmów 
na ulicy, wymiany zdań 
na boiskach sportowych, 
dyskusji w parlamencie, 
nie mówiąc już o zapi-
sach „myśli” na forach 
internetowych, uzna, że 
wspomniana Matka Boża 
Języka Polskiego będzie 
miała jeszcze przez długi 
czas ogrom pracy, broniąc 
czystości i jakości naszej 
mowy ojczystej.

aa

Kult Matki Bożej Królowej Świata istnieje od XVI w. W 1952 r., opat 
szczyrzycki ukoronował figurę Matki Bożej. Obecnie nazywana jest 
Matką Języka Polskiego ze względu na to, iż w Księdze Henrykowskiej 
znajduje się pierwsze zdanie w języku polskim.

Sprostowanie
W wydaniu lipcowym „Wiadomości Brzosteckich” 

w artykule „Nowe odznaczenia Kazimiery Gotfryd” 
pisząc o historii brzosteckiego Koła Gospodyń Wiejskich, 
nadmieniłam „(…) Kolejne przewodniczące to: Zofia 
Kaczka, Anna Piękoś, Wanda Strączek, Helena Gotfryd 
(wszystkie też już nie żyją)…” Ta wzmianka nie mogła do-
tyczyć Wandy Strączek, która przecież nadal jest wśród nas. 
Bardzo przepraszam wymienioną Osobę oraz jej Rodzinę 
za tę fatalną pomyłkę, którą zrobiłam przez przeoczenie.

Elżbieta Michalik

Kancelaria Radcy Prawnego
Łukasz Latoszek

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

•	 Reprezentowania stron przed sądami,  
urzędami i innymi instytucjami

•	 Prawa administracyjnego
•	 Prawa rodzinnego
•	 Sporządzania wszelkiego rodzaju umów
•	 Windykacji wierzytelności
•	 Prawa cywilnego
•	 Prawa pracy
•	 Prawa spadkowego

Brzostek, ul. Rynek 13
Tel. 692 738 841

E-mail: kancelaria.brzostek@vp.pl
Kancelaria otwarta w dniach:

Pon.: 14.00 - 18.00 Czw.: 14.00 - 18.00
Pt.: 10.00 - 14.00 Sob.: 10.00 – 14.00



10 lat działalności brzosteckiego Klubu Kyokushin Karate



Rowerami do Gdańska

Dzień Robinsona dla wędkarzy

Fot. Antoni Szybist

Fot. Anna Rozwadowska



Piknik „Biało-Czerwoni” w Zawadce

Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Fot. Paweł Batycki

Fot. Mateusz Sobczyk

Co to za gatunek?

Zagadka przyrodnicza

Fot. Stanisław
 Szukała



DOŻYNKI POWIATOWE
Obiekt Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Brzostku (stadion sportowy)
4 września 2016 roku

Program:
14:00  Msza Święta na stadionie
15:30  Oficjalne rozpoczęcie Dożynek Powiatowych:
  - przywitanie gości przez Burmistrza Brzostku 
  - przemówienie Starosty Powiatu Dębickiego
16:15  Przedstawienie Starostów Dożynek, ceremoniał dożynkowy,  
  dzielenie się chlebem, prezentacja wieńców dożynkowych
   i wręczenie grupom wieńcowym dyplomów przez
   Starostę i Burmistrza
17:00  Rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczne gospodarstwo”
17:30  Zabawy dla dzieci
17:50  Występ cymbalisty
18:00  Koncert Zespołu   Take Five
20:00  Gwiazda wieczoru BRATHANKI
22:00  Zabawa taneczna
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SONDAŻ
Jak mieszkańcy najchętniej wypoczywają na terenie 
naszej gminy?

 Nie ma to jak tradycyjny system kanapowy! Użytkownik

 W czasach mojego dzieciństwa tereny nad Wisłoką były 
największą dla mnie atrakcją. Latem lubię wracać nad rzekę 
i tam szukać wypoczynku. Uwielbiam spędzać czas wśród 
bujnej przyrody, zapachu ziół, pokrzyw i innych chwastów 
podczas przejażdżki po przepięknej pagórkowatej okolicy 
naszej gminy. Zwiedzam stare cmentarze wojskowe. Tam 
nie ma pośpiechu, a krajobraz daleko w tle robi wrażenie. 
M. Kawalec

 Władze Brzostku doskonale zadbały o odpoczynek miesz-
kańców, bo pracy nie ma. Można leniuchować do woli. 
Emigrant

 Najbardziej lubię wypoczywać w swoim domu, ponie-
waż sądzę, że nasza okolica jest najpiękniejsza i warto 
ją zwiedzać oraz podziwiać. Ponadto zawsze są jakieś 
prace remontowe, renowacyjne, porządkowe i polowe, 
które trzeba wykonać. Słowem: przyjemne z pożytecznym. 
Mieszkaniec gminy

 Chociaż w naszej gminie jest wiele miejsc, gdzie można 
aktywnie spędzić czas, zobaczyć zabytki przyrody i ar-
chitektury, ja jednak najlepiej odpoczywam... w moim 
ogrodzie. Granice jego wyznacza z prawej strony szpaler 
zimozielonych tui, z lewej oczko wodne z kolorowymi 
rybkami, pergole czerwonych róż, pośrodku spacerowa, 
różana alejka, a w głębi warzywnik i mały sad drzewek 
owocowych oraz kwiatowa rabata. Przy domku gospodar-
czym znalazły miejsce krzewy o różnej barwie i przytulone 
do ścian dzikie wino, które przyciąga wzrok jesienią, gdy 
zmienia swoją barwę. Na wakacjach uwielbiam wczesnym 
rankiem w towarzystwie moich zwierzaków usiąść na ta-
rasie pod rozłożystą sosną i wsłuchać się w śpiew ptaków... 
Wtedy najlepiej odpoczywam. Teresa Młyniec

 Najlepsze miejsce do relaksu to „ławeczka” przy Domu Lu-
dowym w Zawadce Brzosteckiej. Swojski klimat! Turysta

 Na pewno nie odpoczniemy na brzosteckim Rynku. Szkoda 
miejsca na ławeczki przy głównej trasie. Zróbmy parking 
z korzyścią dla naszego handlu!!! Zestresowany Kierowca

 W ramach relaksu dobrze jest usiąść w cieniu koło 
domu i wsłuchać się w odgłosy niekoniecznie natury. Na 
pierwszym planie z rzadka ustające wycie kosiarek, kos 
spalinowych, pił, wiertarek i szlifierek. W momentach 
cichszych dolatują różnorakie dźwięki z drogi krajowej, 
powiatowej i pobliskich gminnych. Wszelkie rekordy bije 
ryk przejeżdżających motorów – nie słychać wtedy nawet 
własnych myśli. Do tego regularne strzały z wiatrówek, 
dzwonienie z wieży kościelnej. No i ciągły jazgot oko-
licznych piesków oznajmiający przejazd rowerzysty, konia 
z wozem (o! to dopiero atrakcja!!), traktora, przebiegnięcie 
psa, przejście człowieka, który się popatrzył, człowieka, 
który wygląda znajomo lub całkiem obco. W to wszystko 
czasem wwierci się krzyk ostatniego w okolicy koguta, 
świergot wróbli i wrzask wron, ewentualnie jęk syreny 
strażackiej lub karetki pogotowia. Nawet nie trzeba iść 
do kina. Wystarczy zamknąć oczy i można się poczuć jak 
Björk w filmie Larsa von Triera „Tańcząc w ciemnościach”. 
Nie ma to jak mieszkać w wielkim mieście w gminie Brzo-
stek, w domu z ogrodem! Maria

 Co do wolnego czasu to: rower, aparat, przyroda – tam 
zapominam o wszystkim:) Brzostowianin

 Bądź aktywny! Idź! Dokądkolwiek! Ciekawych tras w oko-
licy nie brakuje. Rozrusznik

Fot. Paw
eł Batycki

PRÓBY LITERACKIE

Maria 
Winiarska

I CO?
(Część IX)

Wicek podjechał pod dom świeżo nabytym samochodem. 
Cała rodzina wybiegła na podwórko, by podziwiać zaku-

pione przez niego auto. 
- Zderzak lekko puknięty i parę rys na lakierze. Trochę ściąga 
na prawo, ale z tym sobie poradzę - oświadczył chłopak. - Już 
dzisiaj wezmę go na kanał i zacznę robić poprawki.
- Dzisiaj? - zapytała zdumiona babcia. - Dzisiaj przecież jest 
niedziela!?
- No, to co, że niedziela? Auto się naprawia, kiedy jest na to 
ochota i czas. W tygodniu nie bardzo się mi będzie chciało, bo 
z zakładu wracam zmęczony.
- Oj, Wicuś!... Długo tym autem nie pojeździsz - odparła babcia. 
Wnuk niezrażony jej słowami wjechał samochodem na kanał 
i zaczął dłubać przy pojeździe. Cały tydzień po powrocie z za-
kładu pracy przesiadywał przy komputerze, wyszukując części 
zamienne do samochodu i sprawdzając opinie innych użytkowni-
ków tej samej marki, a w niedzielę znowu zabrał się do dłubania 

przy aucie. Babcia, przechodząc obok garażu, zatrzymała się na 
chwilę. Popatrzyła na wnuka:
- Wicuś!… Dziś jest niedziela. Zostaw tę robotę…Możesz to 
zrobić w inny dzień.
- Nie zawracaj mi głowy, babciu! - odparł wnuk.
- Oj, Wicuś!… Wicuś!… Ty tym autem długo nie pojeździsz - 
powtórzyła staruszka i odeszła. Po dwóch tygodniach chłopak 
dumny z wyników swojej pracy przy samochodzie pojechał do 
kolegów pochwalić się nowym nabytkiem. Po kilku godzinach 
pod dom zajechała laweta, na której tkwił roztrzaskany pojazd 
Wicka.
- Co się stało? - zapytała wystraszona staruszka.
- To wszystko twoja wina, babciu!… Krakałaś!… Krakałaś i wy-
krakałaś! - krzyknął wściekły wnuczek. - Nie wyrobiłem się na 
zakręcie i uderzyłem w drzewo. Dobrze, że nic mi się nie stało, 
ale auto całe rozbite. Cała praca poszła na marne!
- Mówiłam ci, że długo tym samochodem nie pojeździsz… Nie 
słyszałeś o tym, że niedzielna praca wniwecz się obraca!? - za-
pytała babcia.

 * * *

- Ciągle zadaję sobie pytania: „Co robić?” i „Jak żyć?”- powie-
działa córka do matki, układając wieniec na nagrobnej płycie. 
- Wiesz, córeczko?... Moja mama, nad której grobem teraz sto-
imy, zawsze mi powtarzała takie słowa: „Żyj tak, by wszyscy 
płakali w dniu twojej śmierci, a nie błogosławili dnia, w którym 
odchodzisz”. q 
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DAWNO, DAWNO TEMU…

Obecnie wakacyjne wyjazdy na urlopy są niemal codzien-
nością i nie wymagają od nas niebywałej zaradności 

i kondycji, aby się dostać w jakieś miejsce. W latach 70. i na 
początku 80. ubiegłego wieku wyglądało to zupełnie inaczej. 
Jednak wspomnienia na zawsze pozostają w naszej pamięci.

Zdjęcia archiwalne nadesłane przez Teresę Młyniec 

Wspomina Teresa Młyniec:
Z tamtym okresem wiążą się bardzo miłe wspomnienia 
z rodzinnych wypadów. Szczególnie w pamięci utkwiła mi 
wycieczka z rodzicami nad Morze Bałtyckie zorganizowana 
w dniach10-15.08.1973 r. przez ZNP Ognisko przy Szkole Podsta-
wowej w Brzostku. Podróżowaliśmy autokarem wraz z kilkuna-
stoma nauczycielskimi rodzinami. Odpoczywaliśmy, zwiedzając 
nadbałtyckie kurorty. Pomimo niekomfortowych warunków 
noclegowych w sali gimnastycznej w jednej z gdyńskich szkół 
panowała rodzinna, radosna atmosfera. Z rówieśnikami nad mo-
rzem podziwialiśmy zachody słońca, spacerowaliśmy brzegiem, 
zbierając bursztyny, a wieczorami cichaczem wymykaliśmy się 
na zwiedzanie pobliskich uliczek. Dzisiaj miło wspominam szum 
wzburzonych fal budzących grozę, jednak gdyby nie mocne ramię 
pana Ostrowskiego „mój wypad w morze” mógłby się skończyć 
inaczej. Nadszedł ostatni dzień... Pożegnanie z morzem i droga 
powrotna do domów. W mojej pamięci pozostały do dzisiaj 
piękne wspomnienia i zawiązane przyjaźnie.

Wspomina Maria Kawalec:
Obrazy pełne upalnego lata, okna w pokoju od strony południo-
wej oplecione winoroślą, piękne pachnące kwiaty w ogródku 
przed gankiem i czas spędzony głównie przy pracach polowych 
to moje wspomnienia z dzieciństwa. Na wakacje nie wyjeżdża-
łam. Nie było takiej tradycji i czasu, ponieważ rodzice posiadali 
bardzo duże gospodarstwo rolne. To, że byłam otoczona koleżan-
kami, które wyjeżdżały, bo ich rodzice pracowali zawodowo, spo-
wodowało, że przeżywałam smutki, z którymi się pogodziłam. 
Do dziś jednak pozostało wspomnienie zapachów, głównie siana 
w stodole, woni z kurnika i stajni, ugotowanych i utłuczonych 
ziemniaków, którymi mama karmiła kury i świnie, smak owoców 
zerwanych prosto z drzewa przez babcię, zapach bujnej trawy 
za stodołą, słomy i setki innych zapachów. Moje dzieciństwo to 
przyroda i chwile spędzone samotnie, pełne marzeń i fantazji 
na przeróżne tematy. Wreszcie wakacje kończyły się, a ja za-
tęskniłam za szkołą, nowymi książkami, kredkami, zeszytami 
i blokami rysunkowymi. Ten zapach, zapach, zapach…

Wspomina Maria:
Na przełomie lat 70. i 80. wyjeżdżaliśmy nad morze, zazwyczaj 
do ciotki. Parę rzeczy do dziś pamiętam. Najbardziej – tłok 
w pociągach. Wsiadanie do pociągu polegało na polowaniu na 
właściwy wagon. Często z walizkami z całym tłumem pędziło 
się obok wjeżdżającego na peron pociągu. Później następowała 
walka o miejsce – na korytarzu, bo przedziały już 
pękały w szwach. Siedziało się na podłodze jedno 
obok drugiego przez kilkanaście godzin z częstymi 
postojami w polu. Jak sardynki w puszce. Najgorzej 
mieli ci przy wc. Po zakończonej podróży pierwsze 
wciągnięcie morskiego powietrza – wilgotnego, 
lepkiego, ze słonym posmakiem. Na plaży ścisk 
podobny jak w pociągu. Raz nawet dostałyśmy od 
jakichś Niemców gigantyczne, czerwone dmuchane 
piłki z reklamą coca-coli. Wszystkie dzieci nam za-
zdrościły. Najprzyjemniej spacerowało się podczas 
sztormu – pusto i mnóstwo skarbów w postaci mu-
szelek, morszczynów i różnych śmieci wyrzuconych 
przez morze. Do dziś pamiętam sernik wiedeński 
kupowany w supersamie – później już nigdy nie 
jadłam tak smacznego. Wszyscy rozbijali się też za 
rurkami z kremem i gorącymi donatami, po które 
stało się w kilometrowych kolejkach. Pamiętam 

także, z innych wczasów, mieszkanie w piwnicznej izbie, gdzie 
w „pokoju” było maleńkie okienko pod sufitem i wspólna ła-
zienka dla wszystkich 
wczasowiczów miesz-
kających w tej kamie-
nicy. Albo konieczność 
oddawania w stołówce 
obowiązujących wów-
czas kartek żywnoś-
ciowych. I mnóstwo 
czarnych ślimaków 
bez skorup zajmują-
cych całą powierzchnię 
chodnika - po pewnym 
czasie przestało się 
już zwracać uwagę na 
mlask rozdeptywanych 
mięczaków. Później 
w Gdańsku zaczęły 
się rozruchy i przesta-
liśmy jeździć. 

Maria
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Maria 
Winiarska-Szurek

NIE TO SAMO
(Część I)

Wyszła na taras. Drewniane klepki 
podłogi skrzypiały pod nogami. 

Obgryzione przez czas i spalone przez 
słońce straciły swój pierwotny kolor. 
Ciągłe szorowanie pozbawiło je wyrazu. 
Stały się szare. Słoje zagubiły właściwą 
długość i wzór. Jola oparła się o zmurszałą 
framugę drzwi i chwyciła za ciężką klam-
kę z kutej stali, która nadawała drzwiom 
nieco dostojności.

Kobieta spojrzała na taras spowity 
czerwonymi, rozcapierzonymi liśćmi 
winogrona. Fioletowe kiście zwisały 
znad framugi i opasywały równie starą 
jak podłoga, drewnianą werandę. Przy 
samych schodach usadowiły się brudne, 
szerokie donice, pełne zielonych wiechci 
pelargonii. Wprawdzie już przekwitły, ale 
ciemna zieleń ożywiała posępne wejście 
do chałupy. Kamienne schody były już 
nieco wytarte przez podeszwy butów. 
Grzbiety stopni straciły swoją ostrość 
i nabrały dostojnej łagodności. Jola po-
patrzyła na wystające żebra czerwonej, 
palonej dachówki, do której przylgnęły 
małe, nieregularne kępy gęstego mchu. 
Na samym szczycie dachu siedział szary 
gołąb.

Burza odeszła. Ciężkie, bure chmury 
jeszcze nie zniknęły na dobre za horyzon-
tem. Zawisły nad rozłożystymi drzewami 
jabłoni i wmieszały się w ciemną zieleń 
liści, tworząc zwartą, jednolitą szaroburą 
masę. Niezmordowany wiatr strącał sre-
brzyste krople na ziemię, zmieniając je 
w rozległe kałuże. Niewielkie bajorka na 
kamienistej drodze wyglądały jak zwier-
ciadła, w których przeglądało się nabur-
muszone niebo, odbijając wiernie każdy 
grymas chmury. Lekko przyrdzewiała 
paproć leśna z wysiłkiem podnosiła zie-
lone wachlarze, czekając z utęsknieniem 
na słoneczny pocałunek. Jakiś ptak ukryty 
w gałęziach odezwał się nieśmiało. Krople 
deszczu pociekły z dachówki i rozbiły się 
pod nogami kobiety srebrnym, szerokim 
kielichem. Jola westchnęła głęboko. Ko-
lejny dzień jesiennej pluchy. Od wczoraj 
nie wychodziła z domu. Przesiadywała 
całymi dniami z nosem przyklejonym 
do szyby i patrzyła, jak po przejrzystej 

tafli ześlizgują się kolejne krople. Czasem 
wychodziła na taras i rozglądała się wko-
ło, wciągając w płuca rześkie, nasycone 
ozonem powietrze.
- Ciągle pada? - dobiegło ją pytanie.
- Tak - kobieta mówiąc to, odwróciła się na 
pięcie i podążyła w stronę drzwi.
- Nie przejaśnia się? - zapytał leżący na 
łóżku mężczyzna.
- Niebo ciągle jest zachmurzone – odparła, 
stawiając imbryk na rozgrzanej kuchennej 
płycie. 
- Co będziemy dziś jeść?
- A na co masz ochotę?... Mogę zrobić 
grzanki… No, chyba że wolisz coś spe-
cjalnego?
- Zjadłbym jajecznicę na przysmażonej 
cebulce - odparł mężczyzna.
- Dobrze… Wobec tego wstań i usiądź 
przy stole - kobieta wskazała dłonią stoją-
cy pod oknem drewniany mebel. Po czym 
schyliła się i wyciągnęła z szafki dużą 
powlekaną teflonem patelnię. 
- Z ilu jajek chcesz?
- Może być z pięciu?
- Może być nawet z dziesięciu, jeśli 
tylko dasz radę zjeść - odpowiedziała 
z uśmiechem. Jajecznica skwierczała na 
rozgrzanej patelni, a przyjemny zapach 
drażnił nozdrza. 
- Możesz położyć na stole talerzyk? 
- Oczywiście - mężczyzna sięgnął na pół-
kę i wydobył zeń biały fajansowy talerz. 
Delikatnie ujął go w dłonie i ułożył na 
kraciastej serwecie. Usiadł przy oknie. 
Jego twarz była zdeformowana. Nos nosił 
widoczne oznaki złamania. Prawe oko 
przysłaniała opuchnięta powieka, a cały 
policzek wyglądał jak posiekany nożem 
i niedbale pozszywany przez krawca. Gór-
na warga lekko podniesiona uwidaczniała 
braki w uzębieniu.
- Ładnie pachnie – powiedział. - Postaraj 
się nie przesolić.
- Nie będę solić…Solniczka jest na stole… 
Użyj jej wedle uznania.
- Dobrze.
Jola przełożyła jajecznicę z patelni na 
przygotowany wcześniej talerz. Zgarnęła 
łyżką przyklejone do naczynia resztki 
i pokroiła chleb. 
- Smacznego.
- Dziękuję… A ty nie będziesz jadła?... 
Zrób sobie coś… Od rana nie miałaś ni-
czego w ustach.
- Wiesz?... Jakoś nie mam apetytu.
- A to dlaczego?
- Nie wiem… Może przez tę pogodę - 
odparła. 
- Mogłoby już przestać padać - mruknął. 
- Mogłoby, bo zapasy w lodówce się koń-
czą… Zostało jeszcze kilka jajek, dwie 
puszki rybne i serek topiony… Nie chce 
się mi iść do sklepu w taką pluchę... Może 

przyjedzie Magda, to mnie podrzuci na 
zakupy.
- Nie dzwoniła?
- Nie, ale obiecała, że odezwie się końcem 
tygodnia… Może ty byś z nią pojechał?
- Dobrze wiesz, że nie pojadę!… Nie wi-
dzisz, jak wyglądam?... Ludzie będą się na 
mnie patrzeć jak na małpę! - odepchnął 
talerz od siebie i spojrzał na kobietę ze 
złością. 
- To tobie się tak wydaje – odpowiedziała, 
przecierając papierowym ręcznikiem blat 
stołu. 
- No, pewnie - warknął. 
- Przesadzasz… Naprawdę przesadzasz 
z tym swoim wyglądem… Zresztą uwa-
żam, że to powód do dumy, a nie do 
wstydu.
- Zadzwoń do mechanika… Może nasz 
samochód jest już gotowy - zmienił temat.
- Wczoraj dzwoniłam… Mają jeszcze cały 
błotnik do wymiany… O lakierowaniu już 
nie wspomnę!.
- O matko! - jęknął.
- Nie martw się… Jakoś sobie poradzi-
my… Nie mieszkamy przecież w ama-
zońskiej puszczy!... Stąd do centrum jest 
zaledwie kilka kilometrów!
- No… Raptem dwa.
- Jak tylko przestanie padać, to zrobię 
sobie mały spacerek… Dobrze mi to zrobi 
- kobieta spojrzała przez okno, rozsuwając 
białe frędzle firanek. 

Korony owocowych drzew przysłania-
ły majaczące w oddali szare tafle miesz-
kalnych bloków. Mieszkali na peryferiach 
miasta przy nieoświetlonej uliczce. Asfalt 
na drodze rozłaził się i popękał. W wielu 
miejscach widoczne były dziury, w któ-
rych teraz gromadziła się spływająca 
z niewielkiego wzgórza woda. Na tej ulicy 
stało niewiele domów. Zazwyczaj były to 
stare, nadające się do remontu budynki. 
Samo miasto też nie należało do najwięk-
szych. Znajdowało się w nim wprawdzie 
kilka fabryk i restauracji, ale brakowało 
czegoś takiego jak biblioteka czy basen 
pływacki. Na terenie miasta znajdował 
się w miarę nowoczesny stadion sportowy 
i dobrze wyposażony dom kultury. Istniał 
też niewielki park porośnięty wysmukły-
mi bukami i rozczochranymi brzozami. 
W parku można było się natknąć na kilka 
odmian ozdobnych krzewów i kilka ro-
dzajów równie ozdobnych traw. 

Jola czasami siadywała na pomalowa-
nych na szaro ławeczkach i zatapiała się 
w lekturze książek przy cichym akom-
paniamencie ogrodowego ptactwa, ale 
znacznie bardziej wolała spędzać swój 
wolny czas we własnym owocowym 
sadzie.

cdn.

OGŁOSZENIE
W związku z komputeryzacją Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzostku prosimy wszystkich Czytelni-
ków, 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.
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z cyklu „Krzyk wiatru”
* 

* *
Panie oto stągwie
które napełniłem tęsknotą
pełno wokół chorych
trędowatych sparaliżowanych ślepych
przyjdź i dotknij
uzdrów
umarłych przywróć życiu
oczyma wypełnionymi po brzegi
miłością przywróć spokój
naszym duszom
gdy stopy Twoje rosimy łzami
gdy wchodzimy na drzewa
naszych osamotnień
wypatrując Ciebie

z cyklu „Marzenie słońca”
* 

* *
kiedy wznoszę do Ciebie serce
niebo rośnie we mnie
gwiezdną falą
kołysze się kołysze się
noc

kiedy wznoszę do Ciebie serce
cisza wzbiera się
w morze tęsknoty
morzem tęsknoty
faluje noc ...

 
z cyklu „Kołysanie morza”

* 
* *

lato
plaża
i morze

słońce
i niebo
przypieka

chodzę brzegiem
wśród fal
szumu

szukam czasu
miłości
człowieka...

z cyklu „Pustynia światła”
* 

* *
w Twojej łasce
jak w słońcu
dojrzewam

niby owoc
który strąci
wiatr

w Twoim słońcu
rumienię się
czekam

bym dla Ciebie
już dojrzały
spadł...

z cyklu „Rozrzucone sny”
* 

* *
z dzbanów marzeń
wypłukuję kurz
okruszyny wspomnień
liście lata

płynie życie
wartkim nurtem dni
z tego świata
do tamtego świata...

z cyklu „Samotność gwiazd”
* 

* *
tak wiele interesów spraw
uliczek krętych naszych godzin
Panie oczyść nas i spraw
by zachwyt Tobą miłość rodził

w zmęczeniu minut w pocie dni
które jak chmury przemijają
oczyść nas Panie i spraw by
deszczem spadały w ziemię czasu

tak wiele interesów spraw
i słów i słów zbyt wiele pada
oczyść nas Panie z kłamstwa prawd
miłością swoją wyspowiadaj... 

z cyklu „Sny słońca” 
* 

* *
wiem że jesteś przy mnie
gdy szaleją strugi deszczu
po szybach dni
kiedy nocą otwierają się oczy
zbudzone bólem
wiem że jesteś przy mnie
kiedy płonie ściana ciszy
gdy z wyschniętej rzeki słów
nie ma już co pić
kiedy nogi plączą się wśród
kamieni krzywd
wiem że wtedy jesteś przy mnie...

z cyklu „Tulipany w słońcu” 
* 

* *
nie pytaj co słychać 
za oknami wiatr
chmury w niebo pędzi
właśnie deszcz już spadł
obmył drzew konary
napoił i znikł
nie pytaj co słychać
jest już noc jest cisza
i daleko świt... 

z cyklu „Tulipany w słońcu” 
* 

* *
Pamięci Mamy Żanety

noc rozorana jest bólem
w jej grudy wpadają
krople Twoich łez
światło szpitalnej ciszy
miesza się ze srebrem gwiazd
za oknami
pamięć obraca się jak karuzela
serce Twoje coraz bardziej zmęczone
usypia wieczność

z cyklu „Twarze miłości”

NA CMENTARZU

tu są wasze choroby
zmartwienia i lęki
troski o pieniądze
pierwsze i ostatnie miłości
odeszły stąd w zaświaty
nieustanne boje o prawdę
pozostały tu pobojowiska
zwycięzców i zwyciężonych...

z cyklu „Uroda światła”
* 

* *
cierpienie to powódź słów
pomylonych spotkań
gruz
rany od szkieł materialnych 
bóstw
wyrzucone jak śmieci godziny
i dni

cdn.

WIESŁAW JANUSZ MIKULSKI PREZENTUJE WYBRANE 
PRZEZ SIEBIE WIERSZE WŁASNEGO AUTORSTWA

Wiesław Janusz Mikulski – teolog, polonista, bibliotekarz, poe-
ta z Ostrołęki, podróżnik, współautor licznych antologii poety-
ckich, publicysta; jego twórczość publikowana w samodzielnych 
tomikach, na łamach czasopism polskich i polonijnych, na stro-
nach internetowych oraz prezentowana w różnych rozgłośniach 
radiowych; odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem „Mater Verbi”; 
laureat licznych nagród za działalność poetycką i kulturalną.
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Marcin Wilk „Tyle słońca”

Prawdziwy portret Anny Jantar – gwiaz-
dy polskiej estrady. W tej wyjątkowej 
biografii kryje się o wiele więcej niż tylko 
historia kariery w blasku świateł.
Jaka naprawdę była Anna? O czym ma-
rzyła? Przed czym uciekała? Marcin Wilk 
rozmawiał z jej mamą, Haliną Szmeter-
ling i córką, Natalią Kukulską. Dotarł 
do tych, którzy znali Annę najlepiej 
i zapamiętali jej blask. Z ich opowieści 
wyłania się kobieta mądra, dojrzała i niezależna, gwiazda naj-
większego formatu. Kobieta, która musiała podejmować decyzje 
kosztem własnych marzeń, nie bała się ryzykować ani sięgać po 
nieosiągalne.

Tyle słońca to także doskonały obraz polskiej sceny muzycznej 
lat siedemdziesiątych, historia pełnego 
absurdów codziennego życia artystów 
zdanych wyłącznie na siebie.

Krystyna Januszewska „Dziedzictwo”

Powieść, w której ścierają się namiętności, 
narodziny przeplatają ze śmiercią, radość 
ze smutkiem, a bohaterowie dokonują 
trudnych wyborów i ponoszą ich konse-
kwencje.

Czterdzieści rodzin opuściło swoje 

domy i udało się na poszukiwanie ziemi obiecanej. Zostawili 
wszystko i odeszli. Mieli dość długich lat niewoli. Ileż jeszcze 
mogli wycierpieć? Chcieli żyć w spokoju, w poczuciu godności 
i bezpieczeństwa, wiedząc, co przyniesie im kolejny dzień.

Rodzinna saga oparta na wspomnieniach, epicka opowieść 
o ludziach odważnych i zdesperowanych, dla których praca 
była jedynym środkiem do realizacji marzeń. O tym, że każdy 
człowiek ma prawo walczyć o szczęście. 

Sarah Blake „Niedoręczony list”

Jest rok 1940. Bomby spadają na Londyn. 
We Franklin, nadmorskim miasteczku 
w Massachusetts, Iris James słucha wia-
domości z Londynu i czuje, że wkrótce 
wojna i dla niej stanie się brutalną rzeczy-
wistością. Jako sumienna naczelniczka 
poczty sprawuje pieczę nad ludzkimi 
sekretami, czuwa, by zamknięte w ko-
pertach wiadomości dotarły do adresatów.

Relacje o dramacie wojny docierają 
również do pewnego młodego małżeństwa. Will jest lekarzem. 
Załamany tragedią, w której uczestniczył, postanawia odpowie-
dzieć na apele o pomoc i wyjeżdża do Londynu. Zdruzgotana 
decyzją męża Emma czeka na listy od niego…

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

jest kołem 
ratunkowym 
na morzu życia

Siedzi Jasiu na drzewie i je 
śliwki.
Idzie jego siostra i pyta się:
- Co tam jesz?
- Śliwki.
- Ale ty głupi, przecież to drzewo 
to grusza.
- Wiem, ale śliwki mam w tor-
bie!!!

  
- Czy jest mielone?
- Mielim.
- To ja poczekam.
- Nie trzeba, mielim wczoraj.

  
- Czy przedłużyć panu paszport?
- Ależ skąd, ten format jest bar-
dzo praktyczny…

  
- Dlaczego nie zdejmujesz czap-
ki, kiedy się drapiesz w głowę?!
- A ty zdejmujesz spodnie, kiedy 
chcesz się podrapać po tyłku?!

  
- Ile by mi pan dał lat?
- To jeszcze nie ma pan dosyć?!

  
Spotyka się chłop z mieszczu-
chem.
- Uprawiam jogę – mówi chłop.
- Naprawdę! – dziwi się miesz-
czuch – a na ilu hektarach?

  
Dwie sąsiadki rozmawiają o kło-
potach życia codziennego:
- Mam rentę, a mąż chudziutką 
emeryturę…
- Jezus Maria! – woła druga prze-
rażona – to z czego wy żyjecie?
- Na szczęście syn jest bezro-
botny…

  
- Jak mogłeś dopuścić, aby ten 
więzień ukradł ci klucz?! – złości 
się naczelnik na strażnika.
- On go wcale nie ukradł, tylko 
uczciwie wygrał w karty…

  
Rozmawiają dwaj nowo przybyli 
więźniowie:
- Jaki jest twój wyrok?
- 99 lat, a twój?
- 75.
- W takim razie ulokuj się koło 
drzwi. Wychodzisz pierwszy.

  
- Idź do domu, bo już dziesiąta.
- Nie pójdę, bo dostanę lanie.
- A kiedy pójdziesz?
- Za trzy godziny.
- To dopiero dostaniesz lanie!
- Na pewno nie! Wtedy wszyscy 
będą się cieszyć, że nic mi się 
nie stało.

Turystka Ela z Pszczyny opowiada żarty 
specjalnie dla „WB”

Umarli kierowca autobusu i ksiądz. Stoją 
w przedsionku u św. Piotra. Święty podlicza 
grzechy i dobre uczynki, po czym wpuszcza do 
nieba w pierwszej kolejności kierowcę. Oburzony 
ksiądz pyta:
- Jak to, św. Piotrze, to kierowca pierwszy wcho-
dzi, a ja tu nadal stoję?!
- No tak, bo jak on woził ludzi autobusem, to się 
wtedy modlili, a ty jak odprawiałeś mszę, to spali.

  
Jest 2 miesiące przed sesją egzaminacyjną. Pan 
Bóg wysyła swoich aniołów, żeby sprawdzili, 
co robią studenci. Aniołowie po powrocie zdają 
relację:
- No, studenci uniwersytetu uczą się.
- A studenci politechniki? – pyta Bóg.
- Imprezują.
Pan Bóg wysyłał aniołów jeszcze dwukrotnie, 
żeby sprawdzali, co robią studenci – miesiąc 
i dwa tygodnie przed sesją egzaminacyjną. Anio-
łowie za każdym razem przynosili tę samą odpo-
wiedź. Wreszcie Pan Bóg wysyła ich w ostatnią 
noc przed egzaminem, a po ich powrocie pyta:
- Co robią studenci uniwersytetu?
- Uczą się – odpowiadają aniołowie.
- A studenci politechniki?
- Modlą się.
- I tym pomożemy!!
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ROZWIĄZANIE:
SIERPIEŃ 2016

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej sierpień 2016

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?

"

"

sierpień 2016

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

ZAGADKA LOGICZNA
Owoce
 W koszu jest 16 owoców. Są tam jabłka, gruszki 
i pomarańcze. Pomarańcz jest co najmniej tyle 
ile jabłek, a jabłek jest więcej niż gruszek. Jeżeli 
z tego kosza wybierzemy losowo 9 owoców, to 
wśród owoców wybranych zawsze będą owoce 
co najmniej dwóch rodzajów. Gdybyśmy zaś, 
zamiast 9, wybrali 14 owoców, to wśród owoców 
wybranych zawsze będą owoce wszystkich trzech 
rodzajów. Ile w tym koszu mogło być pomarańcz, 
ile jabłek, a ile gruszek? Jeżeli jest więcej niż jed-
no rozwiązanie, to należy podać liczbę rozwiązań 
oraz to rozwiązanie, w którym liczba pomarańcz 
jest największa.
Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za gatunek? 
Fot. strona 21) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 31sierpnia 2016 r. 
do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4. Autorzy poprawnych 
odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z LIPCOWEGO NUMERU

Zagadka logiczna: Liczba orzechów 6.
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Buczyna karpacka (owoce).
Hasło krzyżówki: Kłamstwo przeminie, prawda nie zginie. 

Nagrody książkowe wylosowali: Danuta Ogrodnik z ul. Węgierskiej w Brzostku 
(krzyżówka), Bożena Ciombor z Brzostku (zagadka logiczna). Niestety, nikt nie 
rozpoznał buczyny karpackiej.

POZIOMO: 1) Pierwsza, najlepsza tancerka w balecie, solistka 
baletu. 12) Przyrząd do modulacji jakiejś wielkości fizycz-
nej. 13) Trująca roślina z rodziny jaskrowatych; tojad. 14) Cecha 
dodatnia charakteru, umysłu; wartość. 15) Żona króla Sparty, mat-
ka Heleny, Kastora i Polluksa. 16) Pakula, amer. reżyser. 17) Dia-
beł, czart. 18) Linia kolejowa albo szosa strategiczna równoległa 
do linii frontu. 19) Ateński prawodawca, polityk i poeta, jeden 
z „siedmiu mędrców”. 21) Tło pod rysunkiem 25) Zatyczka 
osi 26) Koszula średniego rozmiaru 29) Syberyjska rzeka, przepły-
wa przez Jakuck. 31) Pieśń w operze 32) Lubi samochody. 33) Ok-
rutny, sadystyczny markiz, pisarz; „Justyna czyli nieszczęścia 
cnoty”. 34) Stan w zachodniej Brazylii 35) Dokumenty, papiery 
urzędowe. 36) Wąż u Kiplinga 38) Położenie statku żaglowego 
względem wiatru. 40) Albert (1913-60), pisarz fr.; „Dżuma”, 
„Obcy”; nagroda Nobla 1957. 42) Imię męskie - 6 I 45) Żelazny 
kołnierz, którym dokonuje się egzekucji przez uduszenie. 48) Ob-
szar bujnej roślinności na pustyni. 49) Magda, piosenkarka 50) Na-
rzędzie służące do dłutowania obwiedniowego kół zębatych; nóż 
Fellowsa. 51) Włoski pan. 52) Ogół krewnych i powinowatych, 
związki pokrewieństwa i powinowactwa. 54) Beta dwuketon
PIONOWO: 1) Tablica na dykcie, kartonie itp., z rysunkiem, 
fotografią itp. 2) Miasto we Włoszech (Emilia-Romania) z torem 
wyścigowym Formuły I. 3) Claude (1840-1926), malarz fr., impre-
sjonista; „Nenufary”. 4) Producent obuwia sportowego 5) Alkohol 
butylowy. 6) Imię męskie - ; Pacino, Capone, Gore 7) Żebrak, 
włóczęga uliczny we Włoszech, zwłaszcza w Neapolu. 8) Wzo-
rzec 9) Polny skowronek 10) Imię żeńskie - 5 IV, 5 V, 20 X; 
Szewińska, Kwiatkowska, Santor, Jarocka 11) Element architek-
toniczny wieńczący część wieżową świątyń indyjskich. 20) Klin 
zabezpieczający podporę mostu lub zaporę przed uderzeniami 
kry; izbica. 22) Odgłos plaśnięcia. 23) Przy wnioskowaniu 
- twierdzenie pomocnicze, służące do udowodnienia innego, 
zasadniczego twierdzenia. 24) Elektroda dodatnia. 26) Imię 
Honeckera 27) Mierzenie, przymiarka (np. u krawca). 28) Cze-
skie imię męskie; Gott 30) Wybielacz nad wybielacze 31) Postać 
z powieści 35) Mała arkada 36) Drapieżnik z rodziny kotów; ryś 
stepowy (obszary stepowe Azji i Afryki). 37) Stolica stanu Maine 
(USA). 39) Najdroższa wagowo przyprawa świata. 40) Imię mę-
skie - 25 II, 22 VIII; Pazura, Baryka, Morawski 41) Zwierzę płci 
męskiej. 43) Typ nadwozia samochodu osobowego o charakterze 
sportowym. 44) Ziemniak słodki; batat. 46) W Tatrach: strome, 
zalesione partie gór, wysokości 1200-1500 m; lasy pokrywające te 
partie gór. 47) Szata liturgiczna katolickiego kapłana. 53) Teatr 
japoński
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SENTENCJE
Wybrała Maria Kawalec 

  Mędrcy mówią: Nie sądź nikogo, dopóki nie znajdziesz się 
na jego miejscu. /J. W. Goethe/

  Prawdziwym uczonym jest ten, który wie, że to, co on wie, 
jest małą cząstką tego, czego nie wie. /Ali/

  Jedna noc rozmowy z mędrcem starczy za dziesięć lat stu-
diów. /chińskie/

  Mądrzejszy ustąpi głupiemu, jeżeli głupszy jest od niego 
mocniejszy. /F. Chwalibóg/

  Z uczonym o księgach, a z żołnierzem o wojnie. /Ł. Górnicki/
  Silny działa ręką, mądry rozumem, a sprytny – kimś trzecim. 
/W. Grzeszczyk/

  Nie wystarczy wiedzieć, aby być mądrym. /Heraklit z Efezu/
  Niewielu jest władców, którzy zaniedbując i lekceważąc 
uczonych, zdołaliby zachować władzę. /Mo Ti/

  Któż jest mędrcem? – Ten, który od każdego czegoś się 
uczy. /B. Zoma/

  Niewiedza o własnej niewiedzy jest plagą ignorantów. 
/B. Alcott/

  Nic bardziej nie szkodzi danemu państwu niż to, gdy uważa 
się w nim sprytnych za mądrych. /F. Bacon/

  Kto nic nie wie, musi we wszystko wierzyć. /M.von Eb-
neEschenbach/

  Mądrość nie polega na samym tylko omijaniu czy unikaniu 
głupoty, lecz na tworzeniu dobra i piękna. /W. Grzeszczyk/

  Nie znajduję nic, co byłoby trudniejsze niż błyszczeć inteli-
gencją wśród głupców. /Ch. L. de Montesquieu/

  Żeby byli mądrzy, trzeba głupców. /zasłyszane/
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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

Ogród różany

Róża (Rosa) – nie ma chyba bardziej 
popularnej rośliny hodowanej przez 

ludzi od tysięcy lat. Zachwycano się nią 
w starożytności i jak dotąd żadna roślina 
nie odebrała jej tytułu królowej kwiatów. 
Kwiaty róż od wieków są symbolem 
męskiego uwielbienia dla kobiecego 
piękna; mówiąc „piękna jak róża”, mamy 
przed oczami wspaniałą Rosa ᾽Erotica᾽ 
- odmiana szlachetnej, wielkokwiatowej 
róży o intensywnej ciemnoczerwonej 
barwie płatków i silnym, odurzającym 
zapachu, róża wyniosła, wręcz doskonała. 
Kochamy róże ze względu na wspaniałe 
kwiaty – ich kolory i zapach. Wyhodowano już imponującą liczbę 
odmian – około 20 tysięcy! Jeśli zapewni się im odpowiednie 
warunki, mogą znaleźć się w każdym ogrodzie.

Klasyfikacja gatunków róż odbywa się w zależności od 
przyjętych kryteriów. Zasadniczo róże dzieli się na 7 podstawo-
wych grup: wielokwiatowe, miniaturowe, rabatowe, angielskie, 
okrywowe, pnące i parkowe. Róże wielkokwiatowe – znakomicie 
wyglądają zarówno w ogrodzie, jak i w wazonie jako cięty kwiat. 
Właśnie one stanowią najliczniejszą grupę. Ich kwiaty są duże, 
pełne, na pojedynczej łodydze. Dodatkowym atutem większości 
z nich jest niesamowity zapach, którym kuszą otoczenie. Róże 
miniaturowe – to grupa roślin pochodzących od odmiany chiń-
skiej róży karłowej. To cudowny odpowiednik gatunków róż 
wielko- i wielokwiatowych. Krzewy kwitną przez cały sezon, są 
mało wymagające, niezbyt skomplikowane w uprawie, niezwykle 
odporne na choroby i mróz. Miniaturki w doniczkach mogą sta-
nowić trafiony upominek, jednak w mieszkaniu mogą przebywać 
tylko kilka miesięcy, a następnie powinny być wysadzone do 
ogrodu. Najlepsza pora na taki zabieg to połowa maja – po wysa-
dzeniu zakwitnie jeszcze kilka razy tego roku. Zastosowanie ich 
znajduje miejsce szczególnie na niskich rabatkach, skalnikach, są 
też uroczym rozwiązaniem na balkony czy tarasy. Róże rabatowe 
– zwane również wielokwiatowymi charakteryzują się niezbyt 
wysokim wzrostem i rozkrzewionym pokrojem. To bardzo mało 
wymagające rośliny. Nie mają wymagań glebowych, są niezwykle 
odporne na choroby i niskie temperatury. Kolejnym argumentem 
„za” jest ich długowieczność. Skutecznie dekorują ogród pięk-
nymi kwiatami od czerwca do późnej jesieni. Wytwarzają od 
kilku do kilkudziesięciu pełnych i półpełnych kwiatów, średniej 
wielkości. Mają zastosowanie na rabatach, w niskich żywopłotach 

a także do doniczki na taras czy balkon. Róże angielskie – to zu-
pełnie nowa krzyżówka, która powstała w wyniku skrzyżowania 
starych odmian z nowymi. Ze starych przekazano im okazałe, 
pełne i zmysłowo pachnące kwiaty, z nowszych odmian zyskały 
niepowtarzalne pastelowe kolory, odporność na wszelkie choroby 
oraz kilkukrotne kwitnienie w sezonie. Róże okrywowe – mają 
bardzo długie pędy, które ścielą się nisko po ziemi. Ich mocny 
system korzeniowy i obfite kwitnienie, sprawiają, że w krótkim 
czasie pokrywają ziemię pięknymi barwami. To grupa bardzo 
odporna na wszelkie choroby grzybowe i mroźne warunki at-
mosferyczne. Nie mają wielkich wymagań, nie potrzebują spe-
cjalnych warunków. Kwitną przez cały sezon, do późnej jesieni. 
Używane są na skarpy, rabaty, skalniaki, a także w donicach 
na tarasach czy balkonach. Róże pnące – nazwa tej grupy jest 
umowna, gdyż nie posiadają one żadnych organów czepnych, 
ani nie owijają się wokół podpory. One tylko opierają się na 
podporach. Wśród nich znajdują się takie na miękkich i twardych 
pędach, takie, które kwitną raz w sezonie i takie, które wciąż 
obsypują się kwiatami. Zazwyczaj zajmują miejsca przy ścia-
nach, pergolach, altanach itp. Doskonale komponują się z innymi 
roślinami ozdobnymi, pnącymi takimi jak powojniki. Róże par-
kowe (krzaczaste) – to niezwykłe kwiaty o sztywnych, prostych 
a czasami przewieszających się pędach, jednak nie wymagają 
podpór. Charakteryzują się silnym wzrostem, są odporne na 
choroby i mróz. Kwiaty wytwarzają przez cały sezon, zależnie 
od odmiany, kwitną raz lub wielokrotnie w sezonie. Okazale 
wyglądają posadzone pojedynczo, jednak, jako nieformowany 
żywopłot równie pięknie się prezentuje.

Uprawa i wymagania: Róże nie są bardzo wymagające - udają 
się na glebach gliniasto-piaszczystych, lekkich, przepuszczalnych 
z dużą zawartością próchnicy o odczynie pH 6-7 i niepodmokłych. 
Aby krzewy były dorodne i obficie kwitły, trzeba je regularnie 
zasilać jednym z nawozów wieloskładnikowych, zawierających 
m.in. azot i potas. Dzięki popularności tych kwitnących krzewów 
w sklepach jest duży wybór specjalistycznych nawozów nadają-
cych się do zastosowania w uprawie róż. Pamiętajmy jednak, aby 
od drugiej połowy sierpnia zaprzestać nawożenia azotem. Nawo-
żenie azotem w późniejszym terminie powoduje, iż hamowane jest 
drewnienie pędów, przez co mogą one przemarzać w okresie zimo-
wym. Pielęgnacja róż będzie łatwiejsza, jeżeli podłoże wyściół-
kujemy torfem, substratem popieczarkowym lub korą sosnową. 
Ściółkę rozkłada się warstwą kilkucentymetrową, po wcześniej-
szym zastosowaniu nawozów mineralnych i spulchnieniu gleby. 
Róże są roślinami światłolubnymi, stanowisko powinno być 
nasłonecznione, chociaż nie upalne.

Sadzenie róż najlepiej przeprowadzić jesienią - od połowy 
października do mrozów lub wiosną (przez cały kwiecień). 
Krzewy powinny być posadzone tak, aby miejsce szczepienia 
było na poziomie ziemi (na glebach piaszczystych może być nieco 
głębiej, a na gliniastych nieco powyżej powierzchni). W przy-
padku sadzenia jesienią, posadzone krzewy należy zabezpieczyć 
przed przemarznięciem, usypując kopczyk z ziemi o wys. 20 - 25 
cm. Podobnie należy postąpić z różami piennymi, okrywając 
ich koronę (w miejscu okulizacji) po przygięciu do ziemi lub nie 

przyginając obwiązać koronę słomą czy igliwiem.
Cięcia róż dokonujemy wiosną, gdy ziemia rozmarznie 

i minie obawa większych spadków temperatury, zdejmu-
jemy osłony zimowe, rozgarniamy ziemię z kopczyków 
i przystępujemy do cięcia róż. Należy przycinać przede 
wszystkim róże bukietowe i wielkokwiatowe. Przycina się 
wszystkie pędy na 3 lub 4 oczka. Niskie cięcie spowoduje, 
że krzew będzie ładnie rozgałęziony, gęsty i foremny. 
Róże pienne tnie się podobnie jak krzewiaste, zwracając 
uwagę na uformowanie korony. Róże rabatowe i pnące 
wymagają jedynie prześwietlenia, usunięcia chorych 
czy przemarzniętych pędów. Poza cięciem wiosennym, 
w czasie okresu wegetacji należy usuwać dzikie pędy 
wyrastające z podkładki. Odrosty takie usuwa się tuż 
przy korzeniu. Rosną one bardzo szybko i osłabiają krzew. 
Wszystkie pędy przycina się ostrym sekatorem, lekko 
ukośnie w odległości ok. 5 cm od oczka skierowanego na 
zewnątrz korony. Rany po cięciu powinno się posmaro-
wać maścią ogrodniczą lub farbą emulsyjną z dodatkiem 
fungicydu (środka grzybobójczego).q



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 08/2016 31

Spotkanie z pożytecznymi mikroorganizmami cz. 9
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.

Resztki pożniwne z EmFarmą Plus™

Zdrowie gleby zależy od tętniącego życiem szeregu różnych 
podziemnych form życia, począwszy od bakterii i grzybów 

po malutkie owady, dżdżownice i krety. Cała ta bogata różno-
rodność biologiczna jest źródłem niezmierzonych korzyści dla 
życia na Ziemi. Gra ona kluczową rolę w łagodzeniu zmian 
klimatycznych, magazynowaniu i oczyszczaniu wody, dostar-
czaniu antybiotyków oraz zapobieganiu erozji. Dobre warunki 
bytowania wszystkich roślin oraz zwierząt lądowych zależą od 
złożonych procesów, jakie zachodzą w glebie. Mikroorganizmy, 
rośliny, zwierzęta i ludzie tworzą bogaty system zależności. Po-
zostają ze sobą w stałych relacjach, uczestnicząc w różnorodnych 
ogniwach łańcucha pokarmowego. Ekosystem glebowy świadczy 
usługi środowiskowe, bez których życie na Ziemi byłoby niemoż-
liwe: formowanie gleby, rozkład i humifikacja martwej materii 
organicznej (wpływ na żyzność, kondycję gleby i wzrost roślin), 
infiltracja wody i jej retencja, unieszkodliwianie zanieczyszczeń, 
kontrola patogenów, szkodników i procesu zapylania (większość 
owadów zapylających ma fazę obecną w glebie). Zdrowa gleba to 
również gwarancja bezpiecznej, bo pełnowartościowej żywności. 
Siła rodna gleby zależy od życia, które w niej tętni. W glebie 
różnorodność biologiczna jest większa niż nad nią: w łyżeczce 
ziemi ogrodowej mogą istnieć tysiące gatunków, miliony ich 
przedstawicieli i setki metrów grzybni. Stan gleb ma wpływ 
zarówno na kondycję środowiska, jak również na procesy gospo-
darcze i społeczne - wytwarzanie pełnowartościowej żywności 
i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego to fundament 
rozwoju ludzkości. Probiotechnologia, oparta na kompozycjach 
pożytecznych mikroorganizmów przywraca i stabilizuje ich 
dominację w danym ekosystemie, poprawia kondycję środo-
wiska naturalnego i chroni bioróżnorodność. Wspiera i utrwala 
naturalne procesy regeneracji zachodzące w glebie. Szerokie 
działanie ProBio Emów™ pozwala na stosowanie ich zarówno 
w uprawie gleby, roślin, jak i chowie zwierząt. Probiotyczne 
wyroby wytwórni Probiotics Polska przeznaczone do stosowa-
nia w rolnictwie to: EmFarma™, EmFarma Plus™, Ema5™, 
Ema5 z wrotyczem™. Wszystkie preparaty nie wymagają 
okresu karencji ani prewencji i są bezpieczne dla ludzi, zwie-
rząt i roślin. By osiągnąć najlepsze efekty stosowania ProBio 
Emów™ należy dobrze rozpoznać potrzeby i zdefiniować prob-
lemy w prowadzonej uprawie. W tym celu należy skonsultować 
się z Licencjonowanym Doradcą Probiotechnologii.

Resztki pożniwne stanową tanie źródło nawozów organicz-
nych. Pozostawione na polu, zastosowane, jako nawóz orga-
niczny, są doskonałym źródłem glebowej materii organicznej 
oraz stanowią uzupełnienie składników pokarmowych dla 
roślin następczych. Warunkiem dobrego wykorzystania resztek 
pozbiorczych i pożniwnych jest ich prawidłowe przygotowanie 
do przyorania. Źdźbła i łodygi zbóż i rzepaku powinny być 
pocięte na możliwie najkrótsze odcinki (maksymalnie 7 cm) 
i równomiernie rozprowadzone na całej szerokości roboczej 
przejazdu kombajnu. Na ściernisko i rozdrobnioną słomę należy 
zastosować 30-40 L EmFarma Plus™ w 200-1000 l wody na 
1 ha. Jeśli na danym polu były już w poprzednich latach stoso-
wane ProBioEmy, to możemy zastosować mniejszą dawkę. Ilość 
zastosowanej wody zależy od wilgotności gleby i warunków 
pogodowych w trakcie stosowania oprysku. Przy wilgotnej 
słomie i glebie wystarczy minimalna jej ilość. Ściernisko po 
kukurydzy nie powinno być wyższe niż 10-20 cm, a długość 
rozdrobnionej słomy kukurydzianej nie powinna przekraczać 
10 cm. Aby stworzyć optymalne warunki dla działania po-
żytecznych mikroorganizmów należy zastosować przed orką 
uprawki, które wymieszają resztki pożniwne z wierzchnią 
warstwą gleby. Orkę należy wykonać w miarę płytko tak, aby 
resztki pożniwne nie dostały się na głębokość powyżej 20 cm. 

Wprowadzona do gleby biomasa jest doskonałym źródłem 
składników pokarmowych dla roślin następczych dopiero po jej 
mineralizacji. Zaszczepienie mikroorganizmami przyorywa-
nych resztek w znaczący sposób wpływa na tempo procesu 
mineralizacji. Zaobserwowano, że stosowanie EmFarmy Plus™ 
na przyorywaną słomę zbóż zapobiega porażeniu roślin przez 
grzyby wywołujące choroby podsuszkowe. W kukurydzy 
zmniejsza populacje omacnicy prosowianki i stonki kukury-
dzianej. Z kolei regularne stosowanie pożytecznych mikroorga-
nizmów na słomę rzepaku zmniejsza ryzyko wystąpienia kiły 
kapuścianej.

OPŁACALNOŚĆ STOSOWANIA EmFarmy Plus™ 
na przykładzie zagospodarowania resztek pożniwnych 
Tabela przedstawia zawartość (kg) i wartość (zł) podstawowych 
składników mineralnych w resztkach pożniwnych, w czystym 
składniku w kg/ha.

Nazwa rośliny
Azot Fosfor Potas Razem 

wartość 
w złkg zł kg zł kg zł

Zboża 28 112 12 47 55 171 330

Słoma rzepakowa 43 173 18 71 121 376 620

Słoma kukurydzy 72 289 41 161 194 603 1053

Liście buraka 
cukrowego 112 450 27 107 170 529 1086

Dane o zawartości NPK - Prof. dr habilitowany Czesław 
Szewczuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Artykuł za-
mieszczony w „Wiadomościach Rolniczych”. Tabela zawiera 
średnie ceny rynkowe nawozów z 2015 roku.

Powyższa tabela nie zawiera wartości powstałej próchnicy 
powstałej w wyniku prawidłowego rozkładu resztek pożniw-
nych, a każdy doświadczony rolnik wie, że jej wartość jest nie 
do przecenienia. Podane wartości są osiągalne, jeżeli resztki 
pożniwne spróchnieją, a nie zgniją. W przypadku braku 
właściwych mikroorganizmów w glebie następuje niewłaściwy 
proces rozkładu, w wyniku czego składniki mineralne zostaną 
utracone, a gleba ulegnie zatruciu. Obecnie w wielu glebach 
próchnienie resztek pożniwnych jest bardzo słabe. Resztki 
pożniwne zalegają w glebie przez wiele lat, stając się źródłem 
chorób, zamiast wrócić do obiegu i zmniejszyć koszty nawoże-
nia. Istnieją cztery podstawowe teorie dotyczące powstawania 
próchnicy. Wszystkie zakładają, że próchnienie nie pojawia się 
bez prawidłowej mikrobiologii gleby. Można ją przywrócić, 
stosując preparat mikrobiologiczny EmFarma Plus™. Z doświad-
czeń rolników stosujących od wielu lat ProBioEmy™ wynika, 
że przy glebach zasobnych w fosfor i potas można całkowicie 
wyeliminować nawożenie tymi składnikami. Natomiast przy 
średniej zasobności można zmniejszyć dawkę o wartość równą 
kosztowi zastosowania EmFarmy Plus™

Dlatego - zanim sprzedamy słomę lub pozwolimy na jej 
niewłaściwy rozkład, przekalkulujmy, czy to się opłaca.

Resztki pożniwne z EmFarmą Plus™

Opracował Janusz Kolbusz
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Groch z kapustą
Na wypoczynek – w Pieniny!

Już czwarty rok z rzędu na wypoczynek w począt-
kach czerwca wybraliśmy się ze znajomymi do 

kolejnego pięknego miejsca – w Pieniny. W latach 
poprzednich wypoczywaliśmy w Bieszczadzkim 
Parku Narodowym, depcząc obie połoniny i Tarnicę, 
Roztoczański Park Narodowy z pięknym Krasnobro-
dem, Świętokrzyskie z parkiem narodowym i liczny-
mi atrakcjami tego terenu, a w tym roku na miejsce 
wypadowe wybraliśmy Sromowce Niżne położone 
w Pieninach właściwych obok Trzech Koron. 
Nie przez przypadek wybraliśmy tę miejscowość 
– po przejściu 300 m i przekroczeniu kładki nad 
Dunajcem już można było zwiedzać zabytki na Sło-
wacji, raczyć się regionalnymi potrawami, słuchać 
często grających w knajpkach kapeli ludowych. 
Po ich stronie znajduje się Droga Pienińska (dł. 
10,5 km), pieszo-rowerowa, prowadząca do Szczaw-
nicy. U gospodarza kwatery wynajęliśmy rowery 
i jadąc wzdłuż Dunajca, podziwialiśmy ciągle zmieniające się, 
piękne widoki.
Ponieważ mieszkaliśmy bezpośrednio u podnóża Trzech Koron, 
codziennie patrząc na nagie szczyty, korzystając z dobrej po-
gody, postanowiliśmy zdobyć jeden z nich – Okraglicę (982 m), 
idąc obok schroniska „Trzy Korony” Wąwozem Szopczańskim. 
I chociaż w przewodniku pisze, że czas przejścia tym szlakiem 
w obie strony trwa 3 godz. 15 min, a nam zajęło to aż 6 godzin, to 
widok z tarasu na Okrąglicy zapierał dech w piersiach i był wart 
każdego wysiłku. Szłam z bolącym kolanem, z pomocą kijków, 
z opaską elastyczną stawu kolanowego (stabilizatorem), niosąc 
na plecach moje 65 lat – ale co może człowieka powstrzymać 
przed zdobyciem szczytu, skoro nie będzie już ani młodszy 
ani zdrowszy (teraz albo nigdy!), a widok gór za oknem dodaje 
skrzydeł? I udało się, z czego jestem bardzo dumna. Giewont 
zdobyłam, mając 57 lat i był to również duży wysiłek. Idąc na 
Trzy Korony, przechodzi się przez przełęcz o nazwie „Chwała 
Bogu”. Dowiedzieliśmy się, że nazwa wzięła się stąd, iż ludzie 
idący ze Sromowiec Niżnych do Szczawnicy lub w odwrotnym 
kierunku mówili: „Chwała Bogu, teraz już z górki” – jako że do 
przełęczy z obu stron ścieżka pięła się pod górę.
Szczawnica to piękne miasteczko z bardzo licznymi sanatoriami, 
położone nad Potokiem Grajcarek, z terenem wypoczynkowym 
nad nim, ścieżkami rowerowymi, licznymi restauracjami za-
chęcającymi do wstąpienia np. takim napisem: „Zjedź z drogi, 
mamy pierogi”. Idąc nadrzecznym bulwarem doszliśmy do 
wyciągu krzesełkowego i wjechaliśmy na szczyt Palenicy (719 
m), gdzie na podszczytowej łące znajduje się kręty tor zjeżdżalni 
grawitacyjnej o długości 570 m. Ze szczytu rozciąga się piękny 
widok na Pieniny i Tatry.
 W niedzielę po Mszy św. zwiedziliśmy zamki w Niedzicy 
i Czorsztynie, przepływając statkiem przez Jezioro Czorsztyń-
skie, podziwialiśmy widoki z zapory o długości 460 m. Zamek 
Niedzicki, wystawiony w początku XIV wieku po węgierskiej 
stronie granicy, naprzeciwko polskiej warowni w Czorsztynie, 
strzegł szlaku doliną Dunajca. Zamek ten do roku 1920 leżał 
w granicach Węgier.
Po powrocie na kwaterę postanowiłyśmy udać się do miejscowe-
go kościoła na nieszpory, nieodprawiane w brzosteckim kościele 
od dziesiątków lat, a w Sromowcach Niżnych odprawiane co 
niedziela przed wieczorną Mszą św. Z wielką radością śpiewa-
łyśmy piękne, starodawne psalmy, dziękując Bogu za widoki, 
pogodę, serdeczność tej krainy i nasz wypoczynek.
 W poniedziałek zrealizowaliśmy gwóźdź programu, czyli 
spływ tratwami po Dunajcu. Wypłynęliśmy ze Sromowiec-
-Kątów. Dunajec płynie wąskim i krętym wąwozem. Pomiędzy 
Sromowcami Niżnymi a Szczawnicą rzeka ma 8 km długości 
i zatacza 7 pętli o 25 metrowym spadku. Z obu stron wznoszą 
się strome zbocza pokryte bujnymi lasami i 200 – 300-metro-
we ściany. Jedna z nich to wapienne urwisko o nazwie Świnia 
Skała. Przeklinali ją flisacy ze Sromowiec Niżnych, którzy aż 

do lat sześćdziesiątych tratwy po spływie holowali w górę rzeki 
siłą własnych mięśni. Inna legenda mówi, że skała swą nazwę 
zawdzięcza turystom, którzy idąc po polskiej stronie brzegiem 
Dunajca, natrafiali na skałę i chcąc ją ominąć musieli wejść do 
dość głębokiej w tym miejscu wody. Spływ trwa ok. 2 godzin.
  Przeszliśmy też Wąwozem Homole (długość 800 m) w Jawor-
kach. Wąskim dnem płynie potok Kamionka, tworząc malowni-
cze kaskady. Z obu stron piętrzą się ściany skalne, dochodzące 
do 120 m wysokości, zbudowane z kolorowych wapieni. Drogę 
powrotną wybraliśmy przez hale z bacówką, gdzie posililiśmy 
się wspaniałą żętycą i oscypkami, wyrobami owczymi od wy-
pasanych tam owiec.
 Po wysiłku związanym z pieszymi wędrówkami po górach 
postanowiliśmy skorzystać z termalnych kąpieli i pojechaliśmy 
do Szaflar na baseny Gorący Potok. Jest tam 18 basenów ze-
wnętrznych, temperatura wody 30 – 40 stopni, piękny wystrój 
drzewno-korzeniowy. Oprócz basenów są sauny suche i parowe, 
tężnia solna, kąpiele borowinowe, jacuzzi, parna chata, zabiegi 
SPA, grill, restauracja, a dla dzieci specjalna strefa z urządze-
niami wodnymi, parkiem linowym i strefą zabawy. Orientacyjny 
koszt pobytu bez limitu czasu (w godz. 9 – 22) dla rodziców 
z dwojgiem dzieci – 139 zł bilet rodzinny. Odległość od Brzostku 
– około 150 km (www.goracypotok.pl)
 Dla porównania pojechaliśmy w innym dniu do Termy Buko-
wina w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie jest 20 basenów, głębokość 
wody 135 – 150 cm, część jest zadaszonych. Jest tam hotel, SPA, 
sauny, łaźnie parowe, lakonium, aqua aerobik grupowy o 11, 15, 
18, strefa dla młodzieży i dzieci, restauracja. Ciekawy jest tzw. 
Bulgotnik, tj. basen ze stanowiskami w kształcie spirali, gdzie na 
sygnał dźwiękowy kąpiący się przesuwają na kolejne stanowisko, 
rozpoczynając od masażu stóp, potem coraz wyżej, aż na końcu 
w środku spirali masowane jest całe ciało. Są to termy droższe, 
ale dla seniorów powyżej 65 lat bilet całodniowy kosztuje 49 zł 
(normalny 97 zł). W cenie biletu można korzystać ze wszystkich 
saun.
Wracając natknęliśmy się na góralski korowód weselny – po pro-
stu cudo! Akurat przed naszym samochodem postawiono bramę 
i zatrzymano korowód. Na czele na pięknych białych koniach 
jechało dwóch starostów weselnych (chyba) – konie i starosto-
wie byli dobrze odżywieni i postawni. Za nimi bryczką jechała 
góralska kapela, pięknie przygrywając w ludowych strojach, 
w kolejnej państwo młodzi też w ludowych strojach, które ponoć 
kosztują majątek, kolejno jechali rodzice młodej pary, drużbowie 
weselni i goście, razem ze 30 bryczek zaprzężonych w parę koni, 
Było na co popatrzeć. Targów o przepuszczenie przez bramę już 
nie będę opisywać.
 W ostatnim dniu pobytu odwiedziliśmy stary, drewniany 
kościółek w Sromowcach Niżnych, z którego sakramentalia 
przeniesiono do nowego, a w nim znajduje się galeria twórczości 

Fot. Janina Słupek
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rodzimych artystów, którzy eksponują malarstwo, 
rzeźby z korzeni, ikonografię, wyroby artystyczne 
z gliny (z podaną ceną i możliwością zakupu). 
Znajduje się tam sprzęt i dawne ubiory oraz narzę-
dzia, a wszystko bardzo ładnie wyeksponowane. 
Zwiedziliśmy wystawę w budynku Pienińskiego 
Parku Narodowego. Obiad zjedliśmy po słowackiej 
stronie (można płacić w złotówkach lub euro). Idąc 
na obiad spotkaliśmy mnóstwo ludzi ubranych 
w żółte podkoszulki (nawet pies był tak ubrany), 
kilka kapel grających obok barów, ludzie byli we-
seli i niektórzy nieśli naczynia z piciem. Okazało 
się, że to słowacki stary zwyczaj, a mianowicie 
Pochód Piwny – rozpoczyna się on w karczmie 
w oddalonej wsi i setki ludzi, idąc od karczmy 
do karczmy, raczą się piwem. Pochód przeszedł 
przez kładkę nad Dunajcem i „podtrzymywał tra-
dycję” również w polskiej restauracji, na wolnym 
powietrzu. Nikt się nie awanturował i nie potykał 
(o dziwo). Wieczorem pojechaliśmy do kina w No-
wym Targu, przed filmem zajadając lody rodzimej 
produkcji i największe pączki, jakie kiedykolwiek widziałam. 
Wracając, w bacówce zaopatrzyliśmy się w bunc, bryndzę, 
oscypki, napiliśmy się żętycy (bardzo smaczna) i zaczęliśmy 
się pakować, aby na drugi dzień o godz. 10.00 opuścić kwaterę 
(cena 35 zł/doba/osoba).

  Stwierdzam, że jest to jedno z nielicznych miejsc, gdzie 
są góry, rzeka, zagranica, baseny termalne, spływ tratwami, 
przepiękne widoki i to wszystko w pobliżu – polecam bardzo. 
Zamieszczam kilka zdjęć dla zachęty. Polska jest piękna.

Janina Słupek

Turniej Karate w Dębicy
25 czerwca w Dębicy odbył się Turniej 

Karate, którego organizatorem był 
Dębicki Klub Kyokushin Karate prowa-
dzony przez sensei Adama Szelę. W tur-
nieju tym startowało około 90 zawodni-
ków z pięciu klubów: Biecz, Brzostek, 
Dębica, Gorzyce oraz Połaniec. Brzostek 
reprezentowało 26 zawodników, którzy 
zdobyli łącznie 25 pucharów oraz drugie 
miejsce drużynowo. Był to kolejny dobry 
start naszych zawodników, wszystkim 
zawodnikom gratulujemy oraz życzymy 
kolejnych dobrych wyników. 

Puchary dla Brzostku w kumite (walki) 
zdobyli:
I miejsca: Finek Kinga, Maduzia Julita, 
Kawalec Kinga, Kawalec Jan, Krupka 
Michał; 
II miejsca: Jałowiec Izabela, Kolbusz Da-
wid, Kolbusz Sebastian, Sowa Mateusz;
III miejsca: Olszówka Aleksandra, Pie-
trzycka Wiktoria, Finek Aleksandra, 
Myszkowska Roksana, Golinkiewicz 
Przemysław, Krupka Piotr, Markiewicz 
Klaudiusz, Kordek Kamil.
Puchary dla Brzostku w kata (forma walki 

bez przeciwnika) zdobyli:
I miejsca: Finek Kinga, Leszczyński 
Oskar;
II miejsca: Jałowiec Izabela, Pietrzycka 
Wiktoria, Finek Krystian, Zięba Kamila;
III miejsca: Pięta Klaudia, Leszczyńska 
Maja.

Klasyfikacja drużynowa:
1. Dębica
2. Brzostek
3. Biecz 
4. Gorzyce
5. Połaniec

Robert Kolbusz

Fot. Janina Słupek
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Rowerami do 
Gdańska
W sobotę 25 czerwca br. 
grupa w składzie: Dariusz 
Kalina, Krzysztof Kawalec, 
Jerzy Potrzeba, Bogdan Szu-
kała, Antoni Szybist rozpo-
częła już szóstą pielgrzymkę 
rowerową do Bazyliki św. 
Brygidy w Gdańsku. Po Mszy 
Świętej w Kościele Parafial-
nym w Brzostku uczestników 
wyprawy pobłogosławił ks. 
prob. Marek Mnich. 

Przed wyjazdem szczęśliwego dotarcia do celu życzył także 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Domaradzki. 

Trasa licząca około 750 km została podzielona na 5 etapów: 
• I dzień: Brzostek – Brzeziny/k. Kielc (148 km) 
• II dzień: Brzeziny –Niewiadów (138 km) 
• III dzień: Niewiadów –Gołaszewo Kujawskie (165 km)
• IV dzień: Gołaszewo Kujawskie- Wandowo (175 km)
• V dzień: Wandowo – Gdańsk Jelitkowo (105 km) 

Mimo 35-stopniowych upałów, gdzie temperatura asfaltu 
osiągała 55 stopni, pierwszy i drugi dzień wyprawy przebiegał 
zgodnie z planem. Natomiast dzień trzeci i czwarty przyniósł 
wiele trudności. Złe oznakowanie na trasie i nie najlepszy stan 
nawierzchni spowodowały, że rowerzyści nadłożyli wiele kilo-
metrów, aby dotrzeć na zaplanowany nocleg. 

Ostatni dzień i bliskość celu zmobilizowała uczestników do 
intensywnego wysiłku. 
W godzinach popołudniowych dotarli do Gdańska, kierując się 
do Bazyliki św. Brygidy. Następny dzień pielgrzymi spędzili, 
zwiedzając Stare Miasto, Stocznię oraz Sopot. 
Uczestnicy pielgrzymki składają serdeczne podziękowania 
Panu Markowi Wojnarowi za bezpłatne udostępnienie sa-
mochodu, dzięki któremu kolejny raz mogli dotrzeć do celu 
oraz bezpiecznie wrócić do domów.

Dariusz Kalina

Fot. Antoni Szybist
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KOŁACZYCE WYGRYWAJĄ AMATORSKĄ LIGĘ PIŁKI NOŻNEJ GMINY BRZOSTEK
Amatorska Liga Piłki Nożnej 

to już stały punkt sportowych 
wydarzeń w czasie wakacji na brzo-
steckim orliku. Zakończyła się VII 
edycja rozgrywek, które nadal cieszą 
się dużym zainteresowaniem zarów-
no wśród zawodników, jak i kibiców. 
Do rozgrywek przystąpiło 12 zespo-
łów (96 zawodników), które zostały 
podzielone na 3 grupy po 4 zespoły. 
Rywalizacja w grupach toczyła się 
systemem „każdy z każdym”. Po 
zaciętej walce, do dalszej fazy roz-

grywek awansowały po dwa 
najlepsze zespoły z każdej 
grupy oraz dwa, które zajęły 
w swoich grupach trzecie 
miejsce. Po fazie grupowej 
rozegrano fazę pucharową, 
gdzie zwycięzca pozostawał 
w grze, a przegrany żegnał 
się z turniejem. Do finału 
rozgrywek, dotarły drużyny: 
Kołaczyce oraz FC Sowina. 
Po bardzo wyrównanym i za-
ciętym pojedynku z finałowej 
batalii zwycięsko wyszła 
drużyna Kołaczyce, wygry-
wając 3:2. Drużyna Koła-
czyce wystąpiła w składzie: 
Buba Mateusz, Czyżowicz 
Bogumił, Garbarz Marcin, 

Grzesiak Szymon, Krajewski Jakub, Podgórski Jakub, Śniegowski 
Bernard, Wrona Damian. W meczu o trzecie miejsce rywalizowały 
drużyny Spoceni w Lodówce oraz Canis Majoris. Od początku 
spotkania przewagę uzyskała drużyna Spoceni w Lodówce, która 
po ostatnim gwizdku mogła cieszyć się ze zwycięstwa 5:2 i tym 
samym z brązowych medali. Królem strzelców turnieju został za-
wodnik – Kacper Szymański (Spoceni w Lodówce), strzelając aż 
12 goli. W bramce największą skutecznością wykazał się Tomasz 
Juda (Spoceni w Lodówce). Po meczu finałowym najlepsze zespoły 
otrzymały pamiątkowe statuetki i medale, jak również okazały 
puchar ufundowany przez Burmistrza Brzostku. Nagrody wręczał 
Kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś. Po ceremonii wręczania nagród 
odbył się grill dla wszystkich zawodników i kibiców, którzy przez 
cały okres trwania ligi licznie gromadzili się na trybunach, kibicu-
jąc swoim ulubieńcom. Patronat medialny nad imprezą objęła TV 
Brzostek. Wszystkim, którzy pomagali przy organizacji turnieju 
i w trakcie jego trwania serdecznie dziękujemy. 

Do zobaczenia za rok!
Pracownicy OSiR BrzostekKról strzelców i bramkarz

Fot. K
ornelia Przew

oźnik

Fot. K
ornelia Przew

oźnik

39-230 Brzostek
ul. Szkotnia23

tel/fax 14 683 03 99
kom. 666 842 386

KASACJA POJAZDÓW TEL. 606 347 031, 666 842 379

- Skup i sprzedaż złomu stalowego i kolorowego
- Materiały budowlane i hutnicze
- Materiały opałowe
- Kruszywa, kliniec, piaski, żwiry
- Sklep wielobranżowy
- Nawozy, środki ochrony roślin

« NOWOŚĆ: Kołdry, pościele, poduszki, ręczniki
Zapraszamy również do stacji paliw

Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy
Paliwa tylko z ORLENU
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Treningi zaczynamy od 1 września 2016 r. w każdy wtorek i czwartek:

 Dzieci od godz. 17.30 do 18.45
 Młodzież i dorośli od godz. 19.00 do 20.30
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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. Paulina Baran z Januszkowic Fot. Aleksander Szwed z Brzostku

Fot. Stanisław Szukała z Brzostku Fot. Gabriela Czekaj z Kleci

Fot. Michał Dziedzic z Bukowej Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku

Fot. Beata Rusztowicz z Opacionki Fot. Paulina Baran z Januszkowic Fot. Małgorzata Grzesiakowska z Kamienicy D.


