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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE

OD REDAKCJI
„Wszystko ma swój czas”, jak słusznie za-
uważył biblijny mędrzec. Idąc tokiem jego 
myślenia, można długo wyliczać: czas sporów 
i zgody, budowania i burzenia, prawdy i za-
kłamania… Kiedy się na co dzień obserwuje 
nasze środowisko, odnosi się wrażenie, że 
te „czasy” u nas są bardzo krótkie i bardzo 
wymieszane. Z drugiej strony ks. Jan Twar-
dowski zawsze zachwycał się różnorodnością 
świata, więc może dobrze, że jest też trochę 
różnych mącicieli, karierowiczów i dorobkie-
wiczów, bo oni motywują dobro do większej 
aktywności. Gdyby wszystko było białe, nikt 

na tę biel nie zwracałby uwagi. Biel świetnie 
kontrastuje z czernią, a pomiędzy tyle odcieni 
szarości…

Mimo wszystko otacza nas piękno, trzeba 
tylko umieć je zobaczyć. Na miano znako-
mitego „łowcy” tego właśnie piękna zasłużył 
na pewno Robert Sypień zajmujący się foto-
grafowaniem przyrody. W listopadzie warto 
obejrzeć wystawę jego prac eksponowaną 
w brzosteckim domu kultury. Nie są to zwy-
kłe fotki „trzaskane” w ogromnych ilościach. 
W obecnych czasach nieliczni są szczęśliwcy, 
którzy mogą sobie pozwolić na spokojne kon-
templowanie natury. Spróbujmy więc wyci-
szyć emocje, patrząc oczami Roberta na życie 
zwierząt w naszym najbliższym otoczeniu.

Listopadowy numer „Wiadomości Brzoste-
ckich” udowadnia, że szkoły po wakacyjnej 
przerwie już pracują na najwyższych obrotach. 
Zespół Szkół w Nawsiu Brzosteckim propa-
guje istotną akcję ratowania kasztanowców. 
Pasowałoby wziąć przykład z najmłodszych 
mieszkańców gminy i zadbać o te drzewa co-
raz bardziej zagrożone wyginięciem. Trudno 
przecież wyobrazić sobie jesień bez kaszta-
nów. Kiedy leżą pod drzewem takie świeże, 
brązowiutkie i błyszczące, nawet dorosły 
człowiek, który dawno przestał się już bawić 
kasztanowymi ludzikami, z westchnieniem 
wspomina stare, dobre czasy. Zatem ratujmy 
kasztanowce!

U. Kobak

1. Na początek mam dla Państwa doskonałą 
wiadomość. Udało się uzyskać dotację z Mini-
sterstwa Infrastruktury i Budownictwa na I etap 
budowy łącznika drogowego od ul. Mysłowskie-
go – do ul. Królowej Jadwigi. Łączna wartość 
pierwszego etapu inwestycji to prawie 1,8 mln zł, 

a udział środków unijnych wyniesie 50% wartości. Zadanie 
to znajdzie się w projekcie budżetu, jaki przedstawię Radzie 
Miejskiej na rok 2017. Jest zatem szansa, że już z wiosną ruszą 
prace budowlane. Będzie to główna inwestycja w Brzostku 
w najbliższym roku, która dodatkowo skomunikuje z ul. My-
słowskiego nasz nowy parking przy starej bożnicy.

2. Wykonano dwie drogi bitumiczne: w Kamienicy Górnej (na 
Kolebuka) oraz w Brzostku koło cmentarza.

3. Zakończono prace przy remontach dwóch dróg finansowanych 
z dawnego FOGR-u w Gorzejowej (na Wala) oraz w Przeczycy 
(na Ramuta).

4. Zakończono prace remontowo-adaptacyjne w budynku dawnej 
szkoły w Skurowej. Przygotowano tam dwa kolejne mieszkania 
socjalne.

5. W związku ze zwolnieniem przez najemców lokali w budynku 
dawnej szkoły w Bukowej oraz w Brzostku (dom drewniany 
przy ul. Rynek) będę wnioskował, by obie nieruchomości prze-
znaczyć na sprzedaż. W przypadku ich zbycia zaproponuję, by 
pozyskane środki zostały zainwestowane w drogi na terenie 
Brzostku i Bukowej.

6. Zakończono remont Pomnika Grunwaldzkiego w Siedliskach-
-Bogusz.

7. Jest już gotowe boisko w Zawadce Brzosteckiej. Wystąpiłem 
z wnioskiem o płatność, ponieważ finansowane ono było w po-
łowie z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.

8. Trwają prace nad projektem drogi ul. Mysłowskiego – WTZ – 
Nawsie Brzosteckie. Zatwierdzona została koncepcja i trwają 
uzgodnienia. Projekt powinien być gotowy w drugim kwartale 
przyszłego roku.

9. Jeśli nie pojawią się nowe okoliczności, do końca listopa-
da powstanie oczyszczalnia ścieków przy Zespole Szkół 
w Siedliskach-Bogusz. Niestety, już na początkowym etapie 
prac zmuszeni byliśmy pozyskać dodatkowe uzgodnienia ze 
Starostwa Powiatowego, które opóźniły wykonawstwo.

10. Trwają prace przy budowie mostu w Siedliskach-Bogusz. 
W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi 
i potrzebą wykonania dodatkowych robót Starostwo Powiatowe 
w Dębicy aneksowało dotychczasową umowę, ustalając zakoń-
czenie prac na koniec listopada.

11.  Ruszyły prace projektowe nad dokumentacją dotyczącą rewi-
talizacji rynku w Brzostku. Nie znamy jeszcze terminu, kiedy 
najwcześniej będą przygotowane, ale będziemy się starać, by 
stało się to jak najszybciej.

12. Trwa pierwszy etap prac nad przywróceniem pierwotnego wy-
glądu cmentarza z I wojny światowej w Zawadce Brzosteckiej. 
Zaplanowano nowe podejście od drogi gminnej i pierwsze 
remonty nagrobków. W tym roku wydamy jeszcze na ten cel 
prawie 30 tys. zł, z czego prawie połowa pochodzi ze środków 

zewnętrznych.
13. Uzyskaliśmy środki unijne na powstanie Gminnego Planu 

Rewitalizacji. W najbliższym czasie firma, która będzie go 
realizować, wskaże strefy zdegradowane oraz metody, jak 
przywrócić je do użytku. Wspomniane środki zewnętrzne 
sfinansują 65% projektu.

14.  Przepraszam mieszkańców Woli Brzosteckiej za opóźnienia 
z montażem lamp hybrydowych. Procedura przetargowa i proces 
ustaleń, niestety, znacznie się wydłużył. Jednak podpisaliśmy 
wreszcie umowę i w listopadzie już na pewno lampy będą mon-
towane. Tak samo w Kamienicy Dolnej i Kamienicy Górnej.

15.  Ponownie wszczęto procedury przetargowe mające wyłonić 
wykonawcę robót budowlanych polegających na położeniu 
masy bitumicznej na czterech drogach gminnych w: Skurowej, 
Zawadce Brzosteckiej, Kamienicy Dolnej, Grudnej Dolnej wraz 
z kolektorem w Zawadce. W pierwszym postępowaniu przetar-
gowym wpłynęła jedna oferta, która znacznie przewyższała 
środki zabezpieczone na sesji Rady Miejskiej na realizację tych 
zadań. Dlatego postępowanie zostało unieważnione i ponow-
nie wszczęte. Różnica między wyceną wykonawcy a naszymi 
środkami była tak duża, że można by za to wykonać jedną 
sporą drogę.

16. Pozytywnie rozpatrzono w Urzędzie Marszałkowskim nasz 
wniosek o dofinansowanie na inwestycje remontowe i adap-
tacyjne w budynku obecnego przedszkola. Stosowna umowa 
jest już zawarta, dzięki czemu otrzymamy środki w wysokości 
niespełna 600 tys. zł, które, liczymy, że będą przeznaczone 
w przyszłorocznym budżecie na dalsze remonty dróg gminnych.

17.  W związku z przygotowywanym projektem budżetu Powiatu 
Dębickiego uzgodniliśmy następujące inwestycje powiatowe 
w Gminie Brzostek:
a) Ponowne zgłoszenie do PROW-u remontu drogi powiatowej 

w odcinku Wola Brzostecka – Smarżowa,
b) Remont 2 km drogi powiatowej Brzostek – Opacionka wraz 

z budową chodnika dla pieszych o długości 1200 metrów 
przy ul Słonecznej,

c) Wykonanie projektu chodnika ul. Mysłowskiego – Nawsie 
Brzosteckie,

d) Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzostku.

18. W dniu Wszystkich Świętych kwestowano na terenie naszego 
cmentarza na rzecz ratowania niszczejących zabytkowych na-
grobków. Uzbierano kwotę prawie 4500 zł w walucie polskiej 
i obcej. Pragnę z całego serca podziękować ks. proboszczowi 
Markowi Mnichowi za zgodę na kwestę, a także wolontariu-
szom, nauczycielom i uczniom brzosteckiego Gimnazjum im. 
Królowej Jadwigi, dyrektorowi Jackowi Berkowi oraz naszym 
samorządowcom: Mateuszowi Domaradzkiemu, Janowi Sarne-
ckiemu, a zwłaszcza Danielowi Wójcikowi, który koordynował 
całą zbiórkę. Dziękuję także strażakom i wszystkim darczyń-
com. W najszybszym możliwym terminie zobaczycie Państwo 
efekty Waszej hojności.

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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„O co tu chodzi?” Kilka słów o ośrodku zdrowia
Drodzy Państwo!

O trudnej sytuacji, jaka od ponad roku ma miejsce w naszym 
ośrodku zdrowia, każdy z Was wie. Wielokrotnie już temat 

ten był na łamach „Wiadomości” poruszany, jednak jestem zmu-
szony ponownie zabrać głos w sprawie, ponieważ w przestrzeni 
publicznej znów pojawiają się nie tylko różne interpretacje i nie-
mające w faktach żadnego oparcia opinie, ale i całkiem nowe 
informacje pozwalające zapytać: „O co tu właściwie chodzi”?
Tak więc po kolei. Zacznijmy od zdementowania niektórych plotek:
1. „W audycie nic takiego nie było”, „Burmistrz niepotrzebnie 

robi zamieszanie i biega do prokuratury”. Informuję, że dla 
osób wątpiących lub nierozeznanych w temacie audyt jest nadal 
dostępny do przeczytania w BIP-ie Urzędu Miejskiego w za-
kładce „Kontrole”. Co więcej, nie spotkałem jeszcze nikogo, 
kto ma jakiekolwiek pojęcie o księgowości i zarządzaniu, by 
podważył jakiekolwiek aspekty wykonanych audytów i zna-
czenia zawartych w nich treści. Oświadczam Państwu, że jeśli 
ktokolwiek publicznie czy w rozmowach prywatnych twierdzi, 
że nic w audycie nie ma, jest po prostu niepoważny, by nie rzec 
nieuczciwy i że zwyczajnie kłamie. Oba audyty dają obraz 
rażącego niedbalstwa, braku profesjonalizmu, wyobraźni i tro-
ski o publiczny pieniądz. Przypominam wreszcie, że sytuacja 
w ośrodku jest przedmiotem postępowania Prokuratury Rejono-
wej w Ropczycach i niestety, w tej sprawie tłumaczyć się muszą 
także osoby najmniej winne, czyli były burmistrz Bieniek i ja. 
Na koniec dodam, że wyraźne stanowisko w tej sprawie zajęła 
także komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Brzostku, którą 
kieruje radny Andrzej Witek i która całkowicie potwierdziła 
wyniki audytów. Wspomniana komisja dysponowała także do-
kumentami źródłowymi, które stanowiły materiał wyjściowy do 
wspomnianych kontroli. Wnioski z raportu komisji rewizyjnej 
zostały przyjęte przez radnych Rady Miejskiej. Temat ten uwa-
żam zatem za zamknięty, bo jeśli i to nie przekona niektórych 
wątpiących, to po prostu nic już ich nie jest w stanie przekonać.

2. „Urban i Staniszewski chcą przejąć ośrodek”. Jest to stwierdzenie 
tak niedorzeczne, że przekazywanie takich plotek można uznać 
tylko za zwykłą dezinformację albo schizofrenię. Nie znajduję 
żadnych sensownych przesłanek do takich wywodów. Może 
wiele wniosłyby one do dorobku Freuda, kiedy ten zaczynał 
poświęcać się psychoanalizie, ale nie mają najmniejszego sensu 
w dzisiejszych, brzosteckich realiach. Twierdzenie takowe jest 
równie głupie i nieprawdziwe jak to, gdyby ktoś powiedział, że: 
„Premier Szydło otwiera sklep spożywczy w Brzostku”.

3. „Staniszewski przegrał sprawy z Szymańską i Wojnarowską 
i musi im zapłacić ogromne odszkodowania”. Doprawdy, ile trze-
ba mieć do mnie złości i nienawiści, by takie bzdury opowiadać!? 
Tak podle i nikczemnie kłamać! Po pierwsze stroną w sporze 
nie jest burmistrz (czy prywatnie Wojciech Staniszewski ), tylko 
SGPZOZ i jego kierownik. Konstrukcja prawna działa w tej 
sytuacji tak, że burmistrz, działając w imieniu Rady Miejskiej, 
może zwolnić lub zatrudnić kierownika i tylko tyle. Przy czym 
zatrudnia dopiero po wyłonieniu kandydata przez komisję kon-
kursową, a nie wedle własnego uznania. Reszta spoczywa już 
wyłącznie w rękach urzędującego kierownika ośrodka, czyli 
obecnie lek. med. Grzegorza Szwedy. Po drugie to właśnie kie-
rownik reprezentuje pozwanego, czyli w tym przypadku ośrodek 
zdrowia i on występuje w sądzie z zadaniem obrony interesów 
zakładu względem roszczeń pani doktor Szymańskiej i pani 
Wojnarowskiej. Dla jasności jeszcze dodam, że termin rozprawy 
przed sądem pracy z panią Wojnarowską jeszcze nie jest znany, 
zaś z panią Szymańską pierwsza rozprawa się nie odbyła i została 
odroczona do 15 listopada. Takie informacje przekazał doktor 
Szweda na ostatnim posiedzeniu Rady Społecznej SGPZOZ. 
Jest zatem oczywiste, że żadne sprawy się jeszcze nie odby-
ły. Przypominam wreszcie, że pozwy byłego kierownictwa 
ośrodka zdrowia wniesione zostały do sądu pracy, który ma 
zbadać, czy dochowano procedur związanych ze zwalnianiem 
pracownika, a nie orzekać o tym, czy zarządzanie ośrodkiem 
było prawidłowe. 

4. „Burmistrz po to zwolnił doktor Szymańską, by zatrudnić 
swojego kolegę Jana Urbana”. Tak się zastanawiam, ile jeszcze 

razy mam powtarzać, że zanim zatrudniłem w ośrodku Jana 
Urbana, zaproponowałem stanowisko p.o. kierownika doktorowi 
Szwedzie, a potem doktor Stokłosie i dopiero po ich odmowie 
zatrudniłem Jana Urbana. Ani jeden ze wspomnianych lekarzy 
do dziś temu nie zaprzeczył, a przecież gdyby było inaczej, 
już dawno by powiedzieli, że kłamię. Zresztą o ile doktorowi 
Szwedzie proponowałem wspomnianą funkcję w „cztery oczy”, 
to w przypadku doktor Stokłosy padła ta propozycja publicznie 
na zebraniu pracowników ośrodka w następnym dniu po zwol-
nieniu doktor Szymańskiej. I co? I nic, dalej to samo… Czy 
naprawdę tak ciężko to zrozumieć? Ja wiem, że nawet „Obser-
wator Lokalny” w swoim artykule „Gdy ułan zatrudnia ułana” 
wolał nie słyszeć tego, co mówiłem do red. Grajcara i wybrał 
w komentarzu redakcyjnym wariant „chwytliwy” o rzekomym 
kolesiostwie zamiast uczciwego, czyli jak faktycznie było. 
Zresztą wspomniany tygodnik wynikami audytu do dziś się nie 
zainteresował, chociaż zapraszałem do Magistratu. I to pomimo 
że w audycie były przecież takie „frykasy” dla dziennikarzy jak 
telefony komórkowe po 2800 zł, „odzież ochronna” kupowana 
w galeriach handlowych lub sklepie z futrami czy wynagro-
dzenia dla prawników po 11 tys. zł… „Obserwator” milczy jak 
zaczarowany. 

5. „Doktor Szweda złożył wypowiedzenie, bo burmistrz kazał mu 
zatrudnić Jana Urbana”. Informuję, że jest to kłamstwo. W żaden 
sposób, nigdy i nigdzie nie warunkowałem podpisania umowy 
z obecnym kierownikiem zatrudnieniem Jana Urbana. Umowa 
została podpisana z doktorem Szwedą 20 lipca 2016 r., a jego 
wypowiedzenie wpłynęło 1 sierpnia, de facto bez podjęcia 
pracy. Od momentu podpisania umowy pan kierownik zgodnie 
z obowiązującym prawem był poza moją jurysdykcją. Jak pisa-
łem wcześniej, burmistrz może tylko podpisać umowę z nowym 
kierownikiem, a już samo jego zwolnienie musi - po pierwsze 
- być opiniowane przez Radę Społeczną, a po drugie - muszą 
zaistnieć odpowiednie przesłanki, by to nastąpiło. A takich nie 
było. Chcę przypomnieć, że spełniłem wszystkie oczekiwania 
kierownika, czyli zgodziłem się na wynagrodzenie w kwocie, 
jakiej oczekiwał, czyli 12 tys. zł (ja zaproponowałem pierwotnie 
10 tys., a dopiero po konsultacji z Radą Miejską zgodziłem się 
na żądania doktora Szwedy), a także wyraziłem zgodę na jego 
pracę w szpitalu pogotowiu oraz w NZOZ w Kołaczycach, co 
jak dziś widzę, w tym ostatnim przypadku, było moim błędem.

6. „Nie będzie miał kto nas leczyć”. Kiedy doktor Szweda wyjeż-
dżał na klinikę do Zabrza w ramach uzyskiwanej specjalizacji, 
nie było żadnym problemem zatrudnienie lekarza na kilkutygo-
dniowe zastępstwo. Podobnie było po rozstrzygnięciu ostatniego 
konkursu na kierownika SGPZOZ w Brzostku. Zaraz znalazła 
się lekarka z jasielskiego szpitala gotowa podjąć pracę. Ja nie 
lekceważę zagrożenia, ale utrzymywanie, że nie ma lekarzy 
i nikt do Brzostku nie przyjdzie, jest nieprawdziwe i mocno 
przerysowane. Skoro udało się zatrudnić lekarzy do dwóch przy-
chodni w Kołaczycach i dwóch w Pilźnie, to myślę, że uda się 
też w Brzostku. Dodam, że w świetle informacji, jakie ostatnio 
otrzymałem od doktora Szwedy, wypowiedzenie złożyła – co 
przyznaję, bardzo mnie zabolało – doktor Stokłosa. Zatem od 
początku grudnia odchodzi tylko doktor Szweda, ponieważ 
kończąca pracę w naszym ośrodku doktor Malinowska była 
zatrudniona na umowę zlecenie i jedynie na kilka godzin. Doktor 
Stokłosa pozostaje w okresie wypowiedzenia do 31 stycznia 
2017 r. Pozostali lekarze wykazują owszem obawę, ale wy-
powiedzeń nie złożyli. I tutaj wielkie zadanie przed nowym 
kierownikiem placówki, by przekonać lekarzy do pozostania. 
Placówka dysponuje przecież odpowiednimi funduszami, by ich 
zatrzymać, znacznie większymi niż te, które proponują szpitale.

To tyle „dementi”, chociaż wspomniałem tutaj tylko o tych 
najczęściej powtarzanych plotkach.

Od pewnego czasu w sprawach związanych z ośrodkiem zdro-
wia zachowywałem milczenie, a jeśli już się wypowiadałem, to 
w sposób mocno powściągliwy. Nie chciałem dolewać oliwy do 
ognia i prowokować dodatkowych, niepotrzebnych scysji. Zasta-
nawiałem się tylko nad pytaniem: „O co tu właściwie chodzi?”. 
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Przecież wynagrodzenia lekarzy w naszym ośrodku nie odbiegają 
od stawek w innych ośrodkach, warunki pracy są doskonałe, 
praktycznie wszyscy lekarze mają pracę na miejscu… Ponieważ 
czas płynął, a nie widziałem żadnych działań kierownika ośrodka 
zdrowia w poszukiwaniu lekarzy do naszej placówki, na ostatnim 
posiedzeniu komisji łączonych Rady Miejskiej wyraziłem swoje 
obawy i zwróciłem uwagę radnym, że zgodnie z kompetencjami 
to właśnie Rada Miejska sprawuje kontrolę nad SGPZOZ i jego 
kierownictwem a nie burmistrz. Zasugerowałem więc podjęcie 
jakichś działań w tej sprawie. Podczas dyskusji jeden z radnych 
stwierdził, że był ostatnio u pewnego lekarza i ten mu powiedział, 
że wraz z dwoma innymi lekarzami pracującymi obecnie i kiedyś 
w SGPZOZ w Brzostku „wzięliby” ośrodek prywatnie. Celowo 
pomijam nazwiska, jakie tutaj padły, bo tak naprawdę nie ma to 
w tym wypadku znaczenia, ważne są słowa. Padły one w obecności 
około 15 osób, czyli radnych i pracowników Urzędu Miejskiego. 
Wspomniany radny powtórzył jeszcze raz swą wcześniejszą 
informację, dobitnie podkreślając: „Ja tylko powtarzam to, co 
mi powiedziano”. Na sali zapadła konsternacja, a moja pamięć 
przywołała natychmiast dwie rozmowy z pracownikami SGPZOZ, 
jakie odbyłem kilka miesięcy wcześniej, kiedy to padły słowa: 
„Zróbcie z nas prywatny zakład i nie będzie kłopotów”. Wtedy 
puściłem te słowa obok, a zaaferowany bieżącymi w tym czasie 
sprawami nie zwróciłem uwagi na ich wagę i wymowę. I teraz 
w odpowiedzi na pytanie: „O co tu właściwie chodzi?”, nasuwa mi 
się taka oto hipoteza. Czy aby to wszystko nie idzie w kierunku: 
„Zróbmy tak, by ich zmusić do likwidacji publicznego ośrodka 
zdrowia i powołania w to miejsce prywatnego”, czyli z dużym 
uproszczeniem – niech sprywatyzują ośrodek. Złóżmy wypowie-
dzenia i podkręcajmy atmosferę, że nie będzie miał kto leczyć, 
informujmy, że nie ma lekarzy, itd. itp. …

Przyjrzyjmy się zatem liczbom. W latach 2014 – 2015 udzielono 
w ośrodku zdrowia w Brzostku nagród na kwotę 435 tys. zł. Tak, 
nie mylicie się Państwo, słownie: czterysta trzydzieści pięć tysię-
cy zł. Dla porównania w Urzędzie Miejskim udzielono tych nagród 
również przez dwa lata na kwotę 80 tys. zł, przy czym w Magi-
stracie pracuje prawie dwa razy więcej osób. Zatem średnio na rok 
udzielono w ośrodku różnych nagród na prawie 220 tys. zł. Idźmy 
dalej. Po ewentualnej likwidacji ośrodka zdrowia przez Radę 
Miejską zgodnie z przepisami wszyscy pracownicy otrzymują wy-
powiedzenia. Nowy prywatny ośrodek oczywiście zatrudnia tylko 
połowę z obecnego stanu zatrudnienia pielęgniarek. Mamy więc 
oszczędności na płacach w wysokości około 30 tys. miesięcznie, 
czyli ponad 350 tys. rocznie. Łącznie zatem z nagród i oszczędności 
na płacach mamy kwotę około 570 tys. zł. Powiedzmy, że firma 
dba o pracowników i na nagrody dla nich przeznacza – góra – 30 
tys. Zostaje około 540 tys. zł. I co się z tymi pieniędzmi dzieje? 
Jeśli jest np. 4 właścicieli, to dzielą się po około 140 tys. zł (zamiast 
przeznaczyć te środki np. na doposażenie ośrodka) i jeszcze jako 
pracownicy normalnie w ośrodku pracują i zarabiają…

Nie miałem i nie mam nic przeciw temu, by lekarze dobrze za-
rabiali. Nie widzę jednak również powodu, by w Brzostku zarabiali 
o niebo lepiej niż w innych podobnych placówkach. Oczekuję za 
to, by zarabiali wszystkie swoje pieniądze zgodnie z prawem, a nie 
tak jak w niektórych przypadkach premiowania miało to miejsce 
dotąd w naszym ośrodku. Rozumiem też to, że dziś „Judymów” 
prawie nie ma i lekarze mają aspiracje większe, chcą prowadzić 
swoje przychodnie i realizować się jako przedsiębiorcy. Dlatego 
jeśli chcą to robić, to mogą zgodnie z ustawą o działalności leczni-
czej założyć działalność gospodarczą np. w formie spółki, wynająć 
lub zbudować sobie przychodnię, wyposażyć ją w odpowiedni 
sprzęt i podjąć ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. 
Jest zrozumiałe, że taka spółka będzie ściągać do siebie pacjentów 
i poprzez działania konkurencyjne powiększać swoją ofertę, a co za 
tym idzie i dochód. Nie widzę natomiast powodu, by na majątku, 
w który Gmina Brzostek zainwestowała w remonty i przebudowę 
budynków w Smarżowej (843 tys. zł) i Brzostku (ponad 1,1 mln zł) 
oraz na kontrakcie z NFZ, mówiąc z uproszczeniem, po prostu się 
uwłaszczyć. Jako burmistrz sprzeciwiam się temu z całą stanow-
czością i oświadczam, że zrobię wszystko, by do tego nie doszło. 
Należy też pamiętać o jeszcze jednym fakcie. Nasz ośrodek ma 
ponad 11 tys. zapisanych pacjentów. Jest to ogromna liczba - pra-
wie 1/3 populacji Jasła, gdzie funkcjonuje 6 przychodni. Gdyby 
faktycznie Rada Miejska przegłosowała uchwałę o likwidacji 

SGPZOZ, to zgodnie z prawem Gmina Brzostek musi nowego 
najemcę swoich placówek wyłonić w drodze przetargu. I tu się 
pytam: kto zagwarantuje spółce lekarskiej z Brzostku, że wygra 
przetarg? Przecież liczba pacjentów jest tutaj ogromna, a poten-
cjalny zwycięzca może dać takie warunki, że wygra. I wtedy co? 
Kto da jakąkolwiek gwarancję, że w nowej przychodni znajdą 
zatrudnienie nasi lekarze czy pielęgniarki? Takie myślenie jest 
niebezpieczne i całkowicie pozbawione wyobraźni biznesowej. 
A taką trzeba mieć, bo potem zawrócić z błędnej drogi już się nie 
da. Jak Państwo wiecie, powołana została po raz drugi komisja 
konkursowa, której przewodniczącym jest radny Paweł Hipszer. Jej 
zadaniem jest wybranie następcy obecnego kierownika SGPZOZ. 
Bardzo żałuję, że doktor Szweda zrezygnował z kierowania ośrod-
kiem, bowiem od samego początku „afery ośrodkowej” był moim 
kandydatem najpierw na pełniącego obowiązki kierownika po pani 
doktor Szymańskiej (jak już wspominałem - wtedy odmówił), 
a potem na kierownika ośrodka i szczerze żałuję, że nie udało mi 
się przekonać pana doktora do nieskładania rezygnacji nawet za 
cenę zgody na jego dość wygórowane żądania. Fakt, niestety, ma 
miejsce, stąd powołana została nowa komisja i mam nadzieję, że 
uda się wreszcie doprowadzić do stabilizacji, a co za tym idzie 
rozwoju tej placówki. Osobiście uważam, że nowy kierownik nie 
powinien być lekarzem, tylko osobą posiadającą uprawnienia do 
zarządzania placówkami medycznymi, bo taka osoba będzie miała 
czas, by zajmować się sprawami kontraktów, przeglądów instala-
cyjnych, szkoleniami i bieżącym nadzorem nad wykonywaniem za-
dań placówki, czyli czymś, co nazywamy potocznie zarządzaniem 
firmą. Taki kierownik odpowiada i pracuje tylko w tej jednostce 
leczniczej, co pozwala na stałe analizowanie sytuacji i podejmo-
wanie strategicznych decyzji oraz posiadania aktualnego poglądu 
na bieżące sprawy. Sfera medyczna powinna podlegać zastępcy 
kierownika ds. leczniczych i takie rozwiązanie przez 5 miesięcy 
miało miejsce w SGPZOZ za czasów, kiedy pełniącym obowiąz-
ki kierownika był Jan Urban, a zastępcą ds. leczniczych doktor 
Grzegorz Szweda. Wtedy kierownik Urban zdążył renegocjować 
wszystkie umowy, co dało oszczędności, a także poprawiło ofertę 
ośrodka. Miał czas, by przeglądać koszty wody, energii, połączeń 
telefonicznych i całej masy rzeczy, których lekarz po prostu nie 
zdąży zrobić, bo zawsze pacjenci będą dla niego ważniejsi i nie ma 
w tym nic dziwnego. Dla jasności podkreślam, że nie mam na myśli 
Jana Urbana jako nowego kierownika ośrodka zdrowia. Ponieważ 
wyboru kierownika dokonuje komisja konkursowa, a umowę 
z wyłonionym kandydatem podpisuje burmistrz, podam wcześniej 
komisji maksymalne warunki finansowe dla nowego kierownika, 
by taka świadomość była już na samym początku pracy komisji 
i była od razu przekazana kandydatom. Jednocześnie stwierdzam, 
że podczas ostatniego posiedzenia komisji łączonych Rady Miej-
skiej po przeanalizowaniu kilku wypowiedzi radnych odniosłem 
wrażenie, że może zaistnieć próba niewyłonienia kandydata, by 
doprowadzić do dalszego zamieszania w ośrodku i wywarcia 
w ten sposób presji na resztę członków Rady Miejskiej w sprawie 
ewentualnej likwidacji ośrodka zdrowia. Dlatego postanowiłem 
zawiadomić CBA o tym, że może zaistnieć próba destabilizacji 
celem doprowadzenia do likwidacji placówki. Przeraża mnie u nie-
których radnych dbanie o własny interes wyborczy kosztem dobra 
mieszkańców. Sporo w tym, niestety, mojej winy, bo sam kiedyś 
powiedziałem, że wygrałem wybory dzięki wsparciu ośrodka zdro-
wia. Najwyraźniej niektórym radnym widok kartek wyborczych 
ze znakiem X przy ich nazwisku odebrał rozum i zamiast realnie 
działać w interesie mieszkańców i dla dobra wspólnego, działają 
dla dobra własnego, swoich rodzin i własnej próżności. Warto jed-
nak pamiętać, że nie wygrywa się wyborów zapinaniem garnituru, 
teatralnymi ukłonami czy mądrością wypływającą z własnego 
mniemania o sobie. Takie zachowanie psychologia określa jako 
„zawyżony obraz samego siebie w stosunku do obiektywnych 
podstaw” i jest ono jednostką chorobową a nie atutem wyborczym. 
Mam nadzieje jednak, że „robienie polityki” przy okazji ośrodka 
zdrowia wywietrzeje w końcu z głowy niektórym radnym. 

Kończąc, pozwolę sobie - zmieniając słowa pewnego polskie-
go ministra – jeszcze raz zapytać, „o co właściwie chodzi ?”, bo 
jeśli chodzi o prywatyzację ośrodka, to można to było prościej 
powiedzieć.

Burmistrz 
Wojciech Staniszewski
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Powiatowe inwestycje na przyszły rok
Zbliża się powoli okres projektowania budżetów jednostek 

samorządowych na nadchodzący 2017 rok. Jest to zawsze 
czas gorączkowych zabiegów w celu zapewnienia odpowied-
niego poziomu inwestycji w roku budżetowym. Nie inaczej jest 
w przypadku Gminy Brzostek. Nasz samorząd oprócz rozdys-
ponowania własnych środków i wnioskowania o te pochodzące 
z funduszy UE i budżetu krajowego, podejmuje starania na 
poziomie powiatowym w celu wypracowania wspólnych założeń 
inwestycyjnych na naszym terenie.
 W mijającym 2016 roku największą inwestycją powiatową 
(w chwili pisania artykułu pozostającą ciągle w toku) na terenie 
Gminy Brzostek jest budowa nowego mostu w Siedliskach-
-Bogusz, poprawa kolejnego mostu i remont prawie 3 km drogi 
powiatowej nr 1316 w kierunku Głobikówki. O realizację tych 
zadań zabiegał już poprzedni Burmistrz Leszek Bieniek wraz 
z miejscowymi radnymi i sołtysami. Zaowocowało to opraco-
waniem projektu budowlanego dla inwestycji. Mimo deklaracji 
byłego Starosty Władysława Bielawy i członków Zarządu Po-
wiatu ubiegłej kadencji, środki na wykonawstwo nie znalazły 
się w projekcie budżetu na 2015 rok. W nowej kadencji starania 
te były kontynuowane i przyniosły pozytywny skutek.
 W ubiegłym miesiącu wspólnie z Burmistrzem Wojciechem 
Staniszewskim rozpoczęliśmy starania zmierzające do prze-
prowadzenia inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie 
drogi powiatowej nr 1322R Brzostek-Opacionka (ul. Słoneczna). 
W tym celu udaliśmy się do Starostwa Powiatowego, by o spra-

wie porozmawiać z władzami powiatu w osobach Wicestarosty 
Mateusza Paska, członków Zarządu Powiatu, przedstawicieli 
Zarządu Dróg Powiatowych, a także w obecności Radnego 
Sejmiku Województwa Wiesława Lady.
 W wyniku tej rozmowy uzyskaliśmy zapewnienie, że w pro-
jekcie budżetu na rok 2017 znajdą się środki na dokończenie 
remontu odcinka drogi do Opacionki i budowę ponad kilometra 
chodnika przy ul. Słonecznej. Pełna realizacja tych zadań będzie 
możliwa przy finansowym wsparciu Gminy Brzostek. Aby te 
sprawy stały się realne, niezbędna będzie pozytywna decyzja 
Rady Powiatu i Rady Miejskiej w Brzostku. Gorąco liczymy na 
wsparcie Radnych na obu szczeblach samorządowych. Z nie-
którymi już rozmawialiśmy, z innymi będziemy rozmawiać. 
Myślę, że wdzięczność mieszkańców ul. Słonecznej, Opacionki, 
Januszkowic i innych osób, które tę trasę użytkują, będzie wspa-
niałą nagrodą dla Radnych za pozytywną decyzję. O środki na 
przebudowę tej drogi Burmistrz Wojciech Staniszewski i Klub 
Radnych Samorząd dla Mieszkańców wnioskowali już w sierpniu 
2015 roku. Wszystko wskazuje na to, że te starania przyniosą 
skutek w przyszłym roku.
 Myślę, że w tej kwestii możemy liczyć na poparcie Radnych 
Powiatowych z Brzostku, gdyż w piśmie skierowanym do Sta-
rosty wnioskowali o środki na tę inwestycję, a dokładniej na 
wykonanie 600 metrów chodnika. Wcześniej o budowę fragmen-
tu chodnika od tego istniejącego przy ul. Słonecznej do skrzy-
żowania z ul. Szkolną starał się też były Zastępca Burmistrza 

Jan Łazowski. Uważamy, że warto jednak 
pójść o krok dalej i wykonać inwestycję 
wraz z remontem drogi do Opacionki, a sam 
chodnik powinien liczyć ok. 1200 metrów, 
co kompleksowo poprawi bezpieczeństwo 
i komfort mieszkańców i podróżujących. 
Takie ustalenia zapadły na spotkaniu w Sta-
rostwie.
 Jednocześnie otrzymaliśmy zapewnienia 
o wpisaniu do projektu przyszłorocznego 
budżetu budowy kompleksu boisk sporto-
wych przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku (Kleciach) i projektu budowla-
nego na chodnik przy drodze powiatowej 
z Brzostku w kierunku Nawsia Brzosteckie-
go (o tę inwestycję również wnioskowali 
Radni Powiatowi wybrani z terenu Gminy 
Brzostek) oraz o ponownym przygotowaniu 
wniosku o dofinansowanie na remont drogi 
1319 Brzostek-Smarżowa w odcinku Wola 
Brzostecka - Kamienica Górna - Bączałka - 
Smarżowa. Pierwszy wniosek został w dość 
dziwnych okolicznościach odrzucony przez 
Zarząd Województwa Podkarpackiego, 
a sprawa otarła się o sąd, z którego wyrokiem 
nie sposób dyskutować. Jeżeli uda się uzy-
skać dofinansowanie na ten cel, inwestycja 
zostanie wykonana w całości. W przeciw-
nym wypadku realizowana będzie w takim 
zakresie, na jaki pozwoli wysokość środków 
własnych powiatu i gminy. W ramach ogło-
szonych naborów wniosków i przyznanych 
środków realizowane będą także remonty 
tych odcinków, które kwalifikują się jako 
uszkodzone w wyniku klęsk żywiołowych 
(np. droga powiatowa w Grudnej Górnej).

 Nadmienić należy dla pełnej jasności, że 
wszystkie te ustalenia dojdą do etapu reali-
zacji tylko pod warunkiem, że Rada Powiatu 
uchwali budżet w zaproponowanym kształ-
cie. Myślę, że gorąco liczą na to nie tylko 
nasi samorządowcy, ale przede wszystkim 
mieszkańcy Gminy Brzostek.

Daniel Wójcik
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Dokończenie na str. 8

Wyścig strojeń (na cmentarzu)
Tak sobie leżę i myślę. Nawet dość długo już leżę, ale w dębie 

jest całkiem miło, zacisznie i wygodnie. Czasu mi nie bra-
kuje, więc obserwuję, co się dzieje na powierzchni.

Niedawno obchodziliśmy nasze święto. Bardzo je lubię. 
Tłok, gwar, ciężkie od zapachów i dymu powietrze – to jest to! 
A i oko może się nacieszyć różnymi widokami… No, bo z po-
zycji horyzontalnej przy modzie na minispódniczki naprawdę 
jest na co popatrzeć, zwłaszcza gdy z tych spódniczek wystają 
młode, zgrabne nogi… Aż się chce żyć, ale w mojej sytuacji 
to powiedzenie wydaje się nieco niestosowne. O, chwileczkę, 
coś mnie w piętę gryzie. (słychać drapanie) No, co za ulga! Na 
czym to skończyłem? Na zgrabnych nogach. To niezła rozryw-
ka, zwłaszcza że tych nóg 1 listopada pojawia się co niemiara. 
Wszystkich Świętych. Mam bogatą rodzinę, która lubi się 
pokazywać, więc tego dnia na moim luksusowym nagrobku 
eksponują się najpiękniejsze chryzantemy w najmodniejszym 
odcieniu, palą się znicze – najbardziej stylowe, duże, najdroższe. 
Rodzina przyjdzie, postoi i zlustruje, czy na pewno mój grób 
ma najbogatsze przybranie. Ja wiem, a przynajmniej żywię taką 
nadzieję, że kupują te ozdoby z myślą o mnie. Mimo wszystko 
wolałbym, żeby więcej czasu poświęcili na mówienie o mnie 
niż o sąsiedzkich grobowcach, niż na popadanie w zachwyt 
nad własnym udziałem w wyścigu strojeń na cmentarzu. Może 
jednak za dużo wymagam – w dobie materializmu duchowość 
się nie liczy.

Gdy się już tak napatrzę na przedświąteczną krzątaninę, 
samo święto i bałagan w następnych dniach, mam ochotę wstać 
i zaprowadzić nowe porządki. Wymyśliłem już nawet własny 
program, który sformułowałem jako apel do żyjących przy 
uwzględnieniu przewrotności natury ludzkiej. Nadmieniam przy 
okazji, że zdobyłem pełne poparcie mieszkańców brzosteckiej 
„górki”. A więc:

Drodzy żyjący Obywatele!
1. Wydajcie więcej pieniędzy na ekskluzywny wystrój gro-

bowców, jest nam to bardziej potrzebne niż wspomnienie, 
zaduma i modlitwa.

2. Nie przychodźcie do nas częściej niż raz w roku, jesteśmy 
tu tylko 1 listopada, więc po co nas odwiedzać w inne dni.

3. Wyrzucajcie śmieci na nasze nagrobki, wspaniale spoczywa 
się na śmietniku.

4. Nie zabierajcie uschniętych kwiatów i wypalonych zniczy, 
niech nam przypominają o Was do następnego roku.

5. Traktujcie nasze święto jako wybieg dla modelek i modeli. 
Rewia mody na cmentarzu to dla nas dobra rozrywka.

6. Kradnijcie z naszych grobów stroiki, znicze i kwiaty. Obie-
cujemy, że śmiałków tych będziemy nagradzać łapaniem za 
ręce lub nogi.

Zza światów przemówił do Was
Wasz Znajomy Umarlak

Opowieści dawnej treści – listopadowa zaduma
„W listopadzie w polu, w sadzie,
Cicho, szaro, mgliście.
A po lesie wicher niesie
Ciemnoszare liście.
Milkną drzewa, ptak nie śpiewa,
Gdzieś z daleka pies zaszczeka.
W listopadzie w polu, w sadzie,
Cicho, szaro, mgliście…”

Pieśń ludowa

Już w ostatnich dniach październikowych całe grupy ludzi 
przechodzą drogą obok kościoła parafialnego na nasz brzo-

stecki cmentarz. Dostojne dęby stojące tuż przy wejściu na 
cmentarz, kolorowe, rudoczerwone spuszczają powoli swoje 
zeschłe liście. Jeszcze gdzieś tam w górze szeleszczą, od czasu 
do czasu spadają żołędzie, tworząc pod nogami dywan nie-
zwykły. W dali zaś, w dolinie Wisłoki opada woal mlecznej 
mgły, przez który prawie nic nie widać. Spoza tego woalu 
widoczne są tylko zbocza skurowskiego lasu. Dziś ciemnozie-
lone, szare, gdzieniegdzie brązowe, ponure. Od czasu do czasu 
nadciągają chmary rozkrzyczanych gawronów przelatujących 
z wrzaskliwym „kra, kra”, hen, gdzieś daleko snują się cienkie 
pasma dymu unoszące się z kominów domowych. Tu i ówdzie 
jeszcze stada wróbli wydziobują ostatnie owoce z głogów, 
dereni i krzaków róży. Wiatr zimny – przeraźliwie zimny – 
goni tabuny ciężkich chmur, z których lecą krople lodowatej 
wody… A ludzie idą, nie zważając na pogodę i niosą kwiaty 
chryzantem białe, żółte, różowe, herbaciane, w donicach czy 
też w bukietach. Niosą torby pełne lampionów, zieleniny, 
ścierek… Kończą jeszcze mycie płyt nagrobkowych. Ścierają 
pył czarny, który ciągle przykleja się do nich. A wszyscy są 
w wielkim skupieniu, zadumie i w ciszy. Dekorują nagrobki, 
układają kwiaty, wycierają płyty, zapalają światła, a potem ze 
spuszczonymi głowami oddają się zadumie i składają modli-

twy za duszami bliskich, którzy już odeszli z tego świata do 
Domu Boga Ojca.

Pierwszego listopada w Dniu Wszystkich Świętych gromad-
nie, całymi rodzinami zmierzają mieszkańcy Naszej Ziemi na 
Mszę Świętą, a potem wraz z procesją idą nad groby swoich 
najbliższych, zapalają świece i kontemplują. Wieczorem tego 
dnia cały cmentarz jest oświetlony jak wielkie miasto, a za-
pach rozpływającego się wosku i płonących świec przypomina 
dni, kiedy i nasi zmarli byli wśród nas. Przeżywaliśmy z nimi 
radość i smutek, doradzali nam, a dziś patrzą na nas gdzieś 
tam „z góry”. Czekają też na każdą naszą modlitwę i na każdą 
jałmużnę postną.

Jeszcze na przełomie XIX i XX wieku ludność wiejska 
wierzyła, że dusze zmarłych bliskich przebywają w tych 
dniach wśród żywych. Dlatego na noc nie zamykali wrót 
wiodących do domu ani drzwi, na stole zaś zostawiali chleb, 
wodę, gotowane jadło, a przy misce z wodą położone było 
mydło i zawieszony czysty ręcznik – jakby oczekiwano na 
przybycie tutaj dusz zmarłych członków rodzin. Tego też 
dnia zabronione było szycie, przędzenie wełny, cięcie sieczki, 
rąbanie drzewa, a wszystkie te zabiegi były robione po to, aby 
umilić pobyt dusz zmarłych krewnych odwiedzających dom 
w tę noc. Zaś drugiego listopada w Dniu Zadusznym – o czym 
pisze ks. Władysław Sarna – w kościele układało się katafalki 
z wiekiem pustej trumny, na której ustawiano kielich, mszał, 
biret i stułę, gdyż wierzono, że w tę noc przychodzi do kościoła 
zmarły ksiądz proboszcz i przyprowadza ze sobą organistę, 
kościelnego, zmarłych parafian i odprawia Mszę żałobną w in-
tencji tych dusz. I w tę noc nie wolno było żyjącym parafianom 
wchodzić do kościoła. Do dziś trwa zwyczaj składania wypo-
minków – karteczek z imionami zmarłych – i ofiary w intencji 
dusz odczytywanych przez kapłana przed lub po nabożeństwie.

Fot. Paweł Batycki
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W tegorocznym Święcie Zmarłych przez cały tydzień 
cmentarz był pełen ludzi. Niemalże nad wszystkimi mogiłami 
unosiły się płomienie palących się świec, zniczy, lampionów 
ustawionych wśród zieleni jedliny, sośniny, bukszpanu, chry-
zantem, sztucznych kwiatów, niezwykle barwnych stroików. 
Wszystkie przystrojone groby otoczone były gromadami ludzi. 
Stali milcząco z pochylonymi głowami, w pełnej kontemplacji, 
zadumie i zamyśleniu. Przyjezdni zaś odwiedzali groby nie 
tylko najbliższych, ale także mogiły znajomych, poległych 
żołnierzy, księży i zasłużonych mieszkańców Brzostku, 
a potem odchodzili pełni wspomnień i pustki w sercu, jaka 
pozostała im po śmierci najbliższych. Każda odchodząca osoba 
wypowiadała modlitwę znaną nam wszystkim: „Wieczne od-
poczywanie racz im dać Panie, a Światłość Wiekuista niechaj 
im świeci…” lub „Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają 
w pokoju…”. I tak rokrocznie Święto Zmarłych gromadzi 
rodziny na cmentarzu i w kościele.

Miesiąc listopad jest także czasem różnych spotkań w do-
mach rodzinnych. Już wszystkie prace gospodarskie zostały 
ukończone, stąd też i więcej rozrywki szukali ludzie wieczora-
mi. Zbierali się w domach, a wśród nich byli też gawędziarze, 
którzy snuli opowieści ciekawe, a czasem bardzo mroczne. 
Wieczór szybko zapadał, bo już dni coraz krótsze i za oknem 
hulał wiatr, który zacinał strugami deszczu, a czasem bębnił 
grudkami gradu, wprowadzając niezwykły nastrój. Chociażby 
taki, jak w tym wierszu Leopolda Staffa: „O szyby deszcz dzwo-
ni, deszcz dzwoni jesienny i pluszcze miarowy… dżdżu krople 
spadają i tłuką w me okno, jęk szklany, płacz szklany i szyby 
w mgle mokną…”. Te zwrotki pełne onomatopei i wsłuchiwa-
nia się w odgłosy przyrody jesiennej uzupełniały niezwykłe 
opowieści gawędziarzy, którzy wprowadzali w nie coraz to 
bardziej baśniowy i straszny nastrój budzący lęk w sercach 
słuchaczy. Zasłyszane opowieści wspierali też przysłowiami 
takimi, jak chociażby to: „Święty Marcin na siwym koniu 
jedzie”, co dawało wiarę, że po 11 listopada ziemię pokryje 
warstwa śniegu.

Długie listopadowe wieczory wykorzystywały też gospo-
dynie do zbiorowych prac takich, jak skubanie pierza zwane 
na naszych ziemiach oskubkiem lub podskubkiem. Kiedy już 
podskubano gęsi z pierza, składano go w lniane worki, ale na 
tym nie kończono pracy. Trzeba było jeszcze każde piórko 
misternie oskubać z dwóch stron i usunąć środkową jego 
część – stosinę. Dopiero z tak przygotowanych pierza i puchu 
robiły gospodynie poduszki. Środowiskowy zwyczaj mówił, 
że poduszki ustawiano jedna na drugiej od największej do 
najmniejszej, a każda obłóczona była w pięknie haftowaną 
lub wyszywaną poszewkę. Oczywiście tych poduszek nie 
używano do spania, gdyż były one ozdobą izby i świadczyły 
o estetycznym zmyśle gospodyni. Pod głowę zwykle kładziono 
poduszki wypełnione sianem. Jedynie u bogatszych gospodyń 
były poduchy z pierza. Przy podskubku zasiadały dziewczyny 
wkoło dużego stołu, a każda z nich miała przetak, w którym 
były pióra do obdzierania. Obok znajdował się duży worek 
lniany, do którego wkładano oskubane pierze. Przy tej pracy 
było dużo śpiewu, śmiechu i zabawy. Były też różne opowie-
ści mroczne, bajdury, jak również ciekawe zbiorowe zabawy. 
Podstawową rozrywką w tamtym czasie było odgadywanie 
zagadek, a za każdą nieodgadniętą myśl zbierano fanty, które 
później wykupywano w zamian za wykonanie przeróżnych 
zadań, na przykład śpiewanie piosenek, taniec z miotłą czy 
też zadanie nowej zagadki. Wśród zagadek najbardziej po-
pularne były: „Co to jest? Stoi panna w oknie, ogonek jej 
moknie – lampa naftowa”, „Stoi panna w ganku w czerwonym 
kaftanku, jak ją rozbierają, to nad nią płakają – cebula”, 
„W lesie stało, duszę miało, teraz nosi duszę, ciało – kołyska”, 
„Wesołe drzewo, wesoło śpiewa, weselą się ludzie, świat się 
rozwesela – skrzypce”… Te i inne zagadki, śpiewki, tańce, 
stroje, język, którym posługiwali się nasi pradziadowie, opisał 
jeden z największych etnografów polskich – Oskar Kolberg. 
Zwrócił on też uwagę na to, że gospodarze byli ze sobą zespo-
leni, a wszystkie grupy wiekowe tworzyły jedność. Dlatego 
też i małe dzieci uczestniczyły w podskubkach, niekoniecznie 

pracując, ale także bawiąc się ze śpiewem. Do najciekaw-
szych zabaw dziecięcych w tamtych czasach należały: „koło 
młyńskie, ciuciubabka, stary niedźwiedź, konopki, Ulijanka, 
mało nas do pieczenia chleba, uciekaj myszko, jawor, budu-
jemy mosty, dwóm tańczyć się zachciało, jeż…” Te zabawy 
były prowadzone przez starsze dzieci, a śpiewem wtórowały 
kobiety skubiące pierze. Zwykle mężczyźni nie uczestniczyli 
w tych pracach, jednak przychodzili na zakończenie razem 
z muzykantem grającym na grzebieniu, na listku, organkach 
czy też prawdziwych skrzypcach, a właścicielka częstowała 
wszystkich przygotowanym poczęstunkiem.

Pod koniec listopada obchodzone jest wspomnienie św. 
Katarzyny i z tym świętem ludność łączyła porzekadło 
„Katarzyna z Dobieszyna różne wróżby niesie” zaś ze św. 
Andrzejem łączono wróżby miłosne, stąd też organizowano 
do dziś znane katarzynki i andrzejki. Na tych spotkaniach 
głównie młodzi ludzie przepowiadali sobie przyszłość. Do 
najbardziej znanych wróżb należy lanie woskiem przez suche 
gałązki lub przez klucz na wodę i odczytywanie kształtów 
przepowiadających przyszłość. Z owych kształtów odczytywa-
no na przykład rychłe wyjście za mąż, staropanieństwo, wstą-
pienie do klasztoru, znalezienie dobrej pracy itp. Dziewczyny 
przygotowywały też karteczki z imionami chłopców, bądź 
z nazwami różnych zawodów, które wkładały pod poduszki 
i rano po przebudzeniu wyciągały – tylko lewą ręką – kartecz-
kę z imieniem swojego lubego, a potem wszystko było jasne. 
Przepowiednia sprawdzała się lub nie. Dziewczyny wróżyły 
sobie też z układanych butów w rzędzie, przekładając je. Której 
but jako pierwszy doszedł do progu, ta pierwsza wychodziła 
za mąż. Do wróżb wprowadzały dziewczęta także zwierzęta 
takie, jak koty czy psy. Przygotowywały łakocie, na przykład 
kulki z ciasta i układały pod swoimi nogami. Do której pierwej 
przybiegł zwierzak, ta miała szybciej wyjść za mąż. W dzi-
siejszych czasach te wróżby są zupełnie przestarzałe, gdyż 
przepowiedniami zajmują się „zawodowi” wróże i wróżki, 
jasnowidze i astrologowie. Oczywiście za odpowiednią opłatą. 
Odczytywano też przyszłość ze znaków na niebie, z roślin 
posadzonych w ogrodzie, jak również ze snów. Dziewczęta 
przygotowywały też w dzień św. Katarzyny gałązki z czereś-
ni lub śliwy, wkładając je do słoika z wodą. Która wcześniej 
rozkwitła się na Wigilię Bożego Narodzenia, ta dziewczyna 
szybciej wychodziła za mąż. Bardzo pomocnymi żywiołami 
przy katarzynkowym wróżeniu były woda i ogień. Stąd też 
panienki osadzały świece w łupinach z orzecha i puszczały 
je na wodę. Która łupina dopłynęła do wyznaczonego miejsca 
z płonącym knotem, ta miała pierwszeństwo w zamążpójściu. 
Innym zwyczajem było puszczanie na suchej korze płonących 
świeczek z karteczkami imion chłopców. Te, które zbliżyły 
się do brzegu, odczytywano oczywiście jako te, co przynoszą 
szczęście w małżeństwie.

U schyłku XX wieku najczęściej kontynuowane były tak 
zwane andrzejki i były to zwykle wieczornice organizowane 
w domach kultury, remizach strażackich, klubach rolnika, 
świetlicach szkolnych z muzyką i poczęstunkiem. Tutaj też 
przygotowywano lanie woskiem i inne wróżby. Było przy tym 
wiele śmiechu, dowcipów i zabawy. Starsza młodzież tańczyła 
do późnych godzin nocnych, zaś młodzież szkolna kończyła 
zwykle swoją imprezę o godzinie 20.00.

Koniec listopada zwiastuje Adwent, czyli czas oczekiwania 
na przyjście na świat Bożego Dziecięcia. Nasi ojcowie witali 
ten czas myślą: „zatrzymaj się, Adwent zbliża się”. Cichła 
muzyka, zamykano w szafach stroje balowe, zamykały się 
sąsiedzkie drzwi i w ciszy, skupieniu rozpoczynano ten 
nowy czas dla chrześcijan. Kobiety plotły wieńce z czterema 
świecami symbolizującymi cztery tygodnie Adwentu. Dzieci 
robiły lampiony, z którymi chodziły do kościoła na roraty, 
które zawsze rozpoczynały się pieśnią: „Archanioł Boży Ga-
bryjel” lub „Spuśćcie nam na ziemskie niwy”. Zwykle kościół 
zapełniony był nie tylko dziećmi i kobietami… W domach na 
stołach pojawiały się potrawy postne, bez okrasy. Milkły zaba-
wy i muzyka. W wielkiej zadumie i kontemplacji oczekiwano 
na przyjście Zbawiciela.

Zuzanna Rogala
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Odzyskiwanie wolności przez Polaków to proces – będący 

ciągiem wydarzeń, które rozegrały się w zniszczonej 
wojną Europie na przełomie października i listopada 1918 
roku. Upadły wtedy zaborcze cesarstwa i ich wojska bez 
oporu ustępowały z ziem polskich. Wtedy Polacy stali się 
suwerenami we własnym kraju, bo ocalili swą tożsamość 
narodową mimo wiekowej germanizacji i rusyfikacji. Za 
umowną datę przyjęto 11 listopada 1918 roku – jako dzień 
ostatecznego wybicia się Polski na niepodległość. Naród nasz 
odniósł wielkie zwycięstwo niemal bez walki i dobrze wyko-
rzystał historyczną chwilę, którą Opatrzność Boża zadała mu 
na tamtym etapie dziejów. Na to czekano aż 123 lata i była to 
najtrudniejsza epoka w dziejach naszej Ojczyzny.

Wiek dziewiętnasty to czasy zaborów i polskich walk o nie-
podległość. W 1812 r. przeminęła potęga cesarza Napoleona I, 
z którym wiązano wolnościowe nadzieje. Upadło wielkie Powsta-
nie Listopadowe (1830-1831) i półtoraroczne Powstanie Stycz-
niowe (1863-1864) oraz pomniejsze zrywy niepodległościowe 
z lat 1846-1848. Losy Polaków były tragiczne: tysiące zabitych 
i rannych, przymusowa emigracja, więzienia i prześladowania, 
zsyłki na Syberię, konfiskaty majątków, ciągłe upokorzenia. 
Trzy państwa zaborcze przez całe stulecie bezlitośnie niszczyły 
niepodległościowe marzenia Polaków. Realizowano ponadto plan 
zupełnego wynarodowienia Narodu polskiego, wprowadzając 
politykę germanizacji i rusyfikacji.

Dopiero początek XX stulecia dawał nadzieję, ale też budził 
wielkie niepokoje w społeczeństwie polskim. Zaborcy znaleźli 
się we wrogich sobie blokach: państwa centralne (Niemcy, 
Austro-Węgry, Włochy) wystąpiły przeciwko państwom ententy 
nazywanych też aliantami (Francja, Rosja, Wielka Brytania). 
Setki tysięcy rodaków wcielono do obcych wojsk. Latem 1914 r. 
wybuchła wielka wojna światowa. Polacy zadawali sobie pyta-

nia: „kto zwycięży?”; „z jakim państwem zaborczym wiązać 
niepodległościowe nadzieje?”. Generalnie wytworzyły się wśród 
Polaków trzy orientacje: 1) proaustriacka – popierająca Austro-
-Węgry; 2) prorosyjska – popierająca Rosję carską; 3) niepodle-
głościowa – jej pomysłodawcą był Józef Piłsudski, który działał 
u boku Austro-Węgier, tworzył organizacje strzeleckie, potem 
Legiony Polskie i był sławnym dowódcą Pierwszej Brygady 
Legionów (do lata 1917 r., gdy wskutek kryzysu przysięgowego 
legionistów został przez Niemców aresztowany). Tymczasem 
ciężkie walki wielkiej wojny toczyły się przede wszystkim 
na froncie zachodnim we Francji oraz na froncie wschodnim 
obejmującym polskie i rosyjskie ziemie. Światowy konflikt 
trwający ponad cztery lata spowodował śmierć ponad 10 mi-
lionów żołnierzy walczących mocarstw i wyczerpywał zasoby 
materiałowe Niemiec oraz Austro-Węgier. Natomiast Rosja od 
1917 r., za sprawą bolszewickiego przewrotu, pochłonięta była 
w odmętach wojny domowej. Przybycie wiosną 1918 r. wojsk 
amerykańskich do zachodniej Europy zmieniło wyraźnie układ 
sił na korzyść aliantów. Zbliżał się więc czas decydujących 
rozstrzygnięć w sytuacji kryzysu państw centralnych. Tak oto 
w październiku 1918 r. rozpadła się wielonarodowa monarchia 
austro-węgierska, a w listopadzie na froncie zachodnim Niem-
cy podpisali zawieszenie broni, co przekształciło się w ich 
kapitulację. Dla Polaków, którzy w tej wojnie widzieli szansę 
na niepodległość, nowa rzeczywistość przerosła najśmielsze 
oczekiwania. Oto trzej zaborcy Polski ponieśli ogromną klęskę. 
Teraz sprawę niepodległości Naród polski wziął we własne ręce. 
Dlatego wypadki potoczyły się błyskawicznie. Już na przełomie 
października i listopada tworzyły się polskie ośrodki władzy 
w dużych miastach, rozbrajane były oddziały wojsk zaborczych, 
przejmowano administrację, pojawiały się biało-czerwone flagi, 
organizowała się polska siła zbrojna. 10 listopada z więzienia 

w Magdeburgu do Warszawy przybył entuzjastycznie 
witany Józef Piłsudski. Zyskał on w kraju powszechny 
autorytet jako niezłomny patriota, zasłużony dowódca 
Legionów Polskich i przeciwnik niemieckiego panowa-
nia. Jemu to Rada Regencyjna, jako tymczasowa władza, 
podporządkowała się i 11 listopada 1918 r. oddała naczel-
ne dowództwo nad wojskiem polskim. Potem marszałek 
J. Piłsudski został Tymczasowym Naczelnikiem Państwa 
– przejął ster odpowiedzialności za odradzającą się Polskę. 
Ze zniszczonych wojną i grabieżami ziem trzech zaborów 
tworzyło się nowe państwo. Po raz pierwszy w swych dzie-
jach nie była to szlachecka Rzeczpospolita, lecz narodowa. 
W patriotyczną działalność niepodległościową i tworzenie 
Drugiej Rzeczypospolitej zaangażowane były też wybitne 
postacie takie jak: dyplomaci - Roman Dmowski i Ignacy 
Paderewski; działacze polityczni - Ignacy Daszyński 
i Jędrzej Morawiecki; dowódcy wojskowi: Edward Rydz-
-Śmigły, Władysław Sikorski, Kazimierz Sosnkowski, 
Józef Haller i wielu innych.
 Podsumowując, warto podkreślić, że powszechnie 
przyjmuje się, iż właśnie 11 listopada 1918 r. Pola-
cy uświadomili sobie w całej pełni fakt odzyskania 
wolności. Na ulicach i rynkach miast gromadziły się 
wiwatujące rzesze rodaków, radowały ich polskie sym-
bole, można było bez ograniczeń manifestować swój 
patriotyzm. Po 123 latach niewoli okazało się, że Polacy 
nie zatracili własnej tożsamości narodowej – zachowali 
polski język, kulturę i tradycję, wiarę katolicką oraz 
pamięć o tysiącletniej historii i dawnej państwowej 
potędze. Egzamin z umiłowania swej Ojczyzny zdali 
Polacy w kolejnych miesiącach, gdy zbrojnie walczyli: 
o Lwów z Ukraińcami; w Powstaniu Wielkopolskim 
z Niemcami; I, II i III Powstaniu Śląskim oraz w wiel-
kiej wojnie obronnej z Rosją bolszewicką, którą poko-
nano w Bitwie Warszawskiej i nad Niemnem w sierpniu 
oraz wrześniu 1920 r. W imię niepodległości Polski 
poległo setki tysięcy Rodaków. Cześć Ich Pamięci!

Wiesław Tyburowski
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Uroczyste otwarcie nowego budynku przedszkola
14 października 2016 r. w Dniu Edukacji Narodowej oddano 

oficjalnie do użytku nową siedzibę Przedszkola Publicznego 
w Brzostku.

Uroczystość ta była ważnym i doniosłym wydarzeniem w ży-
ciu społeczności przedszkolnej i lokalnej. W tym szczególnym 
dla nas dniu swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Brzost-
ku Wojciech Staniszewski, Proboszcz Parafii Brzostek ks. Marek 
Mnich, Kierownik GZOSiP Irena Nosal, kierownicy jednostek 
organizacyjnych gminy, radni Rady Miejskiej w Brzostku na 
czele z Przewodniczącym Mateuszem Domaradzkim, dyrekto-
rzy szkół, członkowie Rady Rodziców wraz z przewodniczącą 
Anną Rozwadowską.

Ten wyjątkowy dzień zaproszeni goście, grono pedagogiczne, 
pracownicy i starsi przedszkolacy rozpoczęli uczestnictwem 
we mszy świętej, którą w intencji pracowników przedszkola 
i wychowanków odprawił o godz. 9.30 w kościele parafialnym 
w Brzostku ks. proboszcz Marek Mnich. Następnie korowodem 
wszyscy przeszli do budynku przedszkola, który został poświę-
cony. Dokonano również uroczystego przecięcia wstęgi. Po krót-
kim zwiedzaniu przedszkola wszystkich przybyłych powitała 
dyrektor przedszkola Dorota Nawracaj, która powiedziała m.in.: 
„Otwarcie tego obiektu doskonale wpisuje się w potrzeby środo-
wiska lokalnego i rozpoczyna po 70 latach nowy etap w historii 
brzosteckiego przedszkola”. Przedstawiła dzieje przedszkola, 
które na przestrzeni lat były różne – w roku 1958 przedszkole 
z budynków prywatnych przeniesiono do budynku gminnego 
w rynku, w 1967 r. dobudowano piętro, wyremontowano i do-
prowadzono bieżącą wodę. Jak donoszą kroniki, ciągle jednak 
przedszkole borykało się z niewystarczającymi warunka-

mi lokalowymi – na 
przestrzeni lat po-
wstawały kolejne 
plany przeniesienia 
lub budowy nowe-
go obiektu. Z roku 
na rok przybywało 
dzieci, rosły wyma-
gania i oczekiwania 
rodziców.

Dorota Nawracaj 
podkreśliła, że przez 

wszystkie lata działalności przedszkola jego największą siłą byli 
ludzie – kompetentni nauczyciele pracujący z pasją i rodzice, 
którzy bardzo angażowali się w życie przedszkola i wspierali 
jego działalność. Po 70 latach przedszkole otrzymało przestron-
ny, nowoczesny budynek, dostosowany do potrzeb i oczekiwań 
dzieci, rodziców i nauczycieli. Nowoczesna baza przedszkolna 
z pewnością będzie inspiracją do szukania nowych rozwiązań 
w pracy wychowawczo-dydaktycznej. Nauczyciele – wychowaw-
cy chcą, aby jak dotąd przedszkole było miejscem szczególnym 
dla dzieci, gdyż okres przedszkolny to fundament dla przyszłego, 
dorosłego człowieka. Uczynią wszystko, by chwile spędzone 

w tym miejscu były godne zapamiętania, aby dawały możliwość 
wzrastania i rozwoju każdemu dziecku.

Na zakończenie przemówienia Dorota Nawracaj złożyła 
serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym powstał 
tak piękny, nowoczesny budynek. Szczególnie podziękowania 
skierowała do Burmistrza Brzostku Wojciecha Staniszewskiego 
za jego upór i determinację w realizacji tego przedsięwzięcia. 
Na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku złożyła 
podziękowania dla Pań i Panów radnych za ich przychylności, 
życzliwości i uchwały, dzięki którym powstało przedszkole dla 
wszystkich chętnych dzieci z gminy Brzostek.

Następnie głos zabrał Burmistrz Wojciech Staniszewski, 
który podziękował wszystkim, dzięki którym powstał ten 
obiekt oraz dyrektorowi i pracownikom przedszkola, którzy 
sprawnie i z wielkim zaangażowaniem w okresie wakacji do-
konali przeniesienia przedszkola z dotychczasowego budynku. 
Życzył dzieciom, by czas spędzony w tym budynku był najlepiej 
zapamiętanym okresem w przyszłym życiu.

Po oficjalnych wystąpieniach przyszedł czas na program 
artystyczny pt.: „Witamy w naszym przedszkolu” w wykonaniu 
przedstawicieli wszystkich grup wiekowych – od maluszków do 
starszaków. Cały ciężar przedstawienia spoczywał jednak na 
grupie sześciolatków, którą przygotowała Beata Płaziak.

Na zakończenie tego uroczystego dnia zaproszono gości 
na tort, na którym nie mogło zabraknąć bociana, gdyż stał się 
w pewnym stopniu jego symbolem. Dzieci zaś udały się do sal, 
gdzie dla nich również przygotowano poczęstunek ufundowany 
przez właścicielkę Pracowni Cukierniczej – Renatę Kafel. Miłych 
niespodzianek było dla dzieci więcej: Księga Baśni i słodycze 
od Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Brzostku, puzzle i gry od 
radnych, pomoce do ćwiczeń gimnastycznych od Dyrektora 
Gimnazjum w Brzostku oraz pomoce do zajęć plastyczno-
-technicznych ufundowane przez księdza proboszcza.

Wszystko, co miłe, szybko się kończy. Po uroczystości wra-
camy pełni zapału do dalszej pracy. Mamy już wiele pomysłów 
na najbliższe miesiące. W nowym, kolorowym budynku z pew-
nością będzie łatwiej i przyjemniej je realizować.

Dorota NawracajFot. Paweł Batycki



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 11/2016 11

Cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD 
„LIWOCZ” zakończony
Lokalna Grupa Działania „LI-

WOCZ” zakończyła cykl spot-
kań informacyjno-konsultacyjnych 

dedykowanych mieszkańcom obszaru objętego STRATEGIĄ 
ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPO-
ŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2022. Cykl ten rozpoczął się 
spotkaniem w dniu 5 października 2016 roku w Brzyskach, 
a zakończył 12 października w Brzostku i objął zasięgiem 
wszystkie gminy obszaru LGD, czyli oprócz dwóch wymie-
nionych także Skołyszyn, Jodłową oraz Pilzno.
 Celem organizacji spotkań było zapoznanie mieszkańców, 
w tym także potencjalnych beneficjentów, z zasadami ubiega-
nia się o dofinansowanie i uzyskiwania pomocy na operacje 
w ramach planowanych naborów z poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność”. W ich zakresie o środki fi-
nansowe pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 będą mogły starać się zarówno osoby chcące 
rozpocząć nową działalność gospodarczą, jak i te, które taką 
aktywność już podjęły i planują jej dalszy rozwój. Na oba typy 
operacji dostępne będzie łącznie dla całego obszaru objętego 
LSR 3150000 zł. W spotkaniach współfinansowanych ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie 
na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wzięło udział łącznie 
ponad 60 osób zainteresowanych pozyskaniem środków.
 Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się 
o dofinansowanie i uzyskiwania pomocy dostępne są w Biu-

rze LGD (budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Brzyskach, 38-212 Brzyska 11A) oraz na stronie internetowej 
www.lgdliwocz.pl
 Za pośrednictwem wyżej wymienionej strony oraz mediów 
lokalnych przekazywane będą na bieżąco wiadomości na temat 
terminów poszczególnych naborów wniosków.

Sekretarz Rady Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”
Daniel Wójcik

Spotkanie w Brzostku

Spotkanie w Pilźnie Spotkanie w Skołyszynie

Jesień Literacka w Brzostku
Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka stała się 

już tradycją w naszej miejscowości. Po raz kolejny jej 
ścieżki wiodły przez Gminę Brzostek, dzięki czemu mieliśmy 
zaszczyt gościć i poznać znakomite osoby. 4 października 
w sali widowiskowej domu kultury liczna grupa młodzieży 
gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i zaproszeni goście wysłuchali 
dorobku słowno-muzycznego artystów. Na tegoroczne spotkanie 
przybył Taras Lazurkiewicz – bandurzysta, śpiewak i pedagog, 
uhonorowany artysta Ukrainy, profesor Narodowej Akademii 
Muzycznej we Lwowie. Wykonał profesjonalny repertuar skła-
dający się z ukraińskich pieśni. Drugim gościem był Stefan 
Jurkowski - poeta, autor kilkunastu tomów poezji, laureat 
wielu prestiżowych nagród. W swoim wystąpieniu podkreślił, 
że poezja poprzez swoje piękno ocala marzenia, pozwala nawią-
zać kontakt z innymi i poczuć więź z naturą. Było to spotkanie 
poetyckie i muzyczne, była to lekcja historii i kultury słowa.

M. Kawalec

Fot. Paweł Batycki
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Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza
na wystawę malarską autorstwa Agnieszki Blat-Sito
pt. „Barwami natury”.
Obrazy można oglądać
do 20 listopada. Zapraszamy!

Agnieszka Blat-Sito

Urodzona w Kolbuszowej,

absolwentka Liceum Plastycznego w Jarosławiu.

Studentka Uniwersytetu Rzeszowskiego – Wydział Sztuki,

na kierunku sztuki wizualne (specjalizacja: rysunek).

W ubiegłym roku obroniła pracę licencjacką

z zakresu rysunku współczesnego

oraz dyplom w pracowni rysunku

prof. zw. Stanisława Góreckiego

i prof. UR Marleny Makiel-Hędrzak.

Malarstwo jest środkiem wyrazu emocji tkwiących w człowieku od zawsze. Jak to się 
stało, że maluje coś na co sama się nie decyduje? „Co właściwie Pan/Pani miała na myśli, 
tworząc ten rysunek? Skąd taki pomysł?” – myślę, że to pytanie każdemu artyście odbiera na 
chwilę mowę. Pojawia się wówczas trudność – nie zawsze praca artysty jest zaplanowana 
i przewidziana. Może pojawić się jako kaprys bądź chęć stworzenia czegoś nowego albo zwy-
czajnie wyładowania emocji. Myślę, że nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie tak, 
aby wyrazić wszystko to, o czym myśleliśmy przed i w trakcie tworzenia pracy. Nie zwracając 
uwagi na kulturę osobistą, myślę, że najtrafniejszą odpowiedzią byłoby – „Nie wiem – chyba nic 
nie myślałam, tak po prostu wyszło”. Malując, tracę poczucie czasu. Skupiam się tylko na tym 
„momencie”… Przede wszystkim w malarstwie fascynują mnie kolory – w rysunku natomiast, 
którym zajmuję się na co dzień – używam tylko czerni, brązu, grafitu i bieli jako naturalne tło. 
W rysunku jestem bardzo impulsywna – liczy się dla mnie moment. Natomiast w malarstwie 
stawiam na kolor. Kolor jest w nas i zewsząd nas otacza. Błękit wody, nieba, otoczenia wywołują 
w stan bezruchu, jednocześnie pewnego rodzaju niepokój. Czerwień ognia, kwiatów może nieść 
zniszczenie, radość, ożywienie, dając jednocześnie ciepło, a więc światło i życie. Odwieczne pary 
przeciwieństw: ogień i woda, dzień i noc. Kolor odczuwam jako coś niezależnego od formy. Nie 
zwracam uwagi na to, czy w rzeczywistości ta przykładowa draperia jest zwyczajnie czerwona 
– u mnie jest ona czerwono-pomarańczowo-żółto-niebieska albo… zupełnie inna.

A. Blat-Sito

Podziękowanie
 Serdecznie podziękowania za udział w uroczystości 
pogrzebowej naszej Mamy śp. Genowefy Zawiślak, 
za modlitwę i złożone ofiary na mszę świętą

składa Rodzina
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Obchody Dnia Seniora w Brzostku
Tradycyjnie, jak co roku, 18 października 2016 r. o godz. 13.00 

w Domu Kultury w Brzostku obchodzono Dzień Seniora 
z całej gminy. Na to spotkanie przybyli licznie seniorzy (około 
70 osób) i zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycił nas 
burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski, proboszcz brzo-
steckiej parafii ks. Marek Mnich, kierownik Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku Marta Król oraz członkowie zarządów 
z Dębicy i Pilzna.

 Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca Koła Rencistów 
i Emerytów w Brzostku Jadwiga Węgrzyn, witając gości i senio-
rów, zaś Krystyna Szarek-Ryndak w swoim wystąpieniu doceniła 
Dzień Seniora, że jest to szczególne święto ludzi starszych, 
którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość 
i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia i za to, że są 
piewcami naszej tradycji, niosą ciepło i zrozumienie.

Natomiast w niezwykle bogatym programie artystycznym 
wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Brzostku. Piękne 
piosenki i wiersze przygotowane pod kierunkiem nauczycieli 
oczarowały zgromadzoną publiczność i dostarczyły wiele uśmie-
chu, za co im i wychowawcom gorąco dziękujemy.

W drugiej części spotkania głos zabrali burmistrz Wojciech 
Staniszewski i ks. proboszcz Marek Mnich, składając wszyst-
kim serdeczne życzenia, a przewodnicząca Krystyna Masło 
z Zarządu w Dębicy na ręce Jadwigi Węrzyn wręczyła kwiaty 
wraz z podziękowaniem.
 Spędzono miłe chwile przy wspólnym poczęstunku przygo-
towanym przez panie z zarządu koła w Brzostku przy pomocy 
pracowników domu kultury. Były śpiewy, nie zabrakło humo-
rystycznych opowiadań i żartów. Była to po prostu okazja do 
wspólnych rozmów, wspomnień, które dostarczyły wiele radości.
Wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękujemy, życzymy wszyst-
kiego najlepszego, dużo zdrowia i czekamy na ponowną okazję 
wspólnego spotkania, może jeszcze w większym gronie.

Sekretarz Koła Emerytów i Rencistów w Brzostku
Krystyna Szarek-Ryndak 

Mimozami jesień się zaczyna…
Minął wrzesień, czas babiego lata, spadających kasztanów 

i … powrotów do szkoły. Mimo że ten czas jest już daw-
no poza mną, nieodmiennie każdego roku ciepłe, wrześniowe 
dni przenoszą mnie we wspomnieniach do lat dzieciństwa, do 
pierwszego dzwonka.

Szkoła podstawowa w Brzostku, średnia w Jaśle i studia na 
UJ w Krakowie - każdy z tych etapów w taki czy inny sposób 
odcisnął ślad w moim życiu. Jednak ze wszystkich szkół najcie-
plej zawsze wspominać będę szkołę podstawową. W pewnym 
okresie życia człowiek nie może oprzeć się odrobinie sentymenta-
lizmu – nieśmiertelne fartuszki, tarcze, pan woźny z dzwonkiem 
i oczywiście Nasza Pani.

Myślę, że jak każde dziecko, do pierwszej klasy szkoły 
podstawowej szłam ufnie i z radością. Przez pierwsze cztery 

lata moją wychowawczynią była Pani Jadwiga Batycka; wspa-
niały pedagog, kobieta z sercem na dłoni i serce wkładająca we 
wszystko, co robiła. A było tego niemało. Zwykło się uważać, że 
prowadzenie najmłodszych dzieci to sprawa prosta i oczywista 
– nic bardziej błędnego! Cisną się na usta słowa kanclerza Jana 
Zamoyskiego: „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzie-
ży chowanie“. To właśnie te pierwsze lata w szkole kształtują 
nas na całe życie, bądź to rozbudzając naszą ciekawość świata 
i pragnienie wiedzy albo je w nas zabijając. Nasza klasa trafiła 
w dziesiątkę. Pani Jadwiga – Nasza Pani – żyła pracą z nami. 
Niezmiennie elegancka, zawsze uśmiechnięta i ciepła, cierpliwie 
wyjaśniała nam zawiłości działań matematycznych i otwierała 
nas na piękno języka polskiego. Zajęcia, prowadzone przez Pa-
nią Jadwigę z lekkością i wyczuciem, pozwalały nam płynnie 
przejść od zabawy do obowiązku, ze świata błogiego dzieciństwa 
w świat odpowiedzialności. Z tęsknotą wspominam tradycyjne 
wrześniowe spacery po „dary przyrody”: kasztany, żołędzie, 
jarzębinę i zapał towarzyszący ich przekształcaniu w ludziki, 
zwierzątka lub wspaniałe korale. Pamiętam również gazetki 
ścienne przygotowywane przez Naszą Panią, zaskakujące nas 
co raz to nowymi pomysłami i barwnymi ilustracjami, które 
kształtowały w nas zmysł estetyki i poczucie piękna.

Praca w szkole nie była jedynym obszarem działalności Pani 
Jadwigi. W moich wspomnieniach jeszcze wyraźniej ożywają 
obrazy związane z naszymi występami przygotowanymi przez 
Nią przy najróżniejszych okazjach, począwszy od Dnia Matki, 
poprzez Święto Pracy, na Jasełkach skończywszy. I nie były to 
tylko standardowe wierszyki lub piosenki. Nasza Pani w intui-
cyjny sposób dobierała takie formy artystyczne, które cieszyły 

Dokończenie na str. 14

Fot. Ludwik Wantuch
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Dokończenie na str. 15

Dokończenie ze str. 13

zarówno oczy i uszy odbiorców, jak i bawiły nas - małych ar-
tystów. Ze szczególnym rozrzewnieniem wspominam występy 
w zespole tanecznym prowadzonym przez Panią Jadwigę. Dla 
mnie, która chciała zostać primabaleriną, taniec w zespole był 
wówczas przedsmakiem prawdziwego baletu. Pamiętam prze-
piękne stroje, szyte specjalnie dla nas i pamiętam, jaką dumę 
czułam, zakładając je...

Wspominam ów dreszczyk emocji towarzyszący każdemu 
występowi; czasem tylko lekkie poruszenie, czasem przytła-
czającą tremę. Nasz zespół uczestniczył w wielu konkursach, 
co dawało nam okazję do poznawania „szerokiego świata”, 
nawiązywania nowych znajomości oraz smakowania uczucia 
rywalizacji – w najlepszym tego słowa znaczeniu.

Dzięki Pani Batyckiej ja sama miałam okazję poznać smak 
swoistej sławy. Wybrana wraz z koleżanką do odegrania za-

bawnego skeczu „Na saneczkach” stałam się znana w całym 
Brzostku jako niezdarny Salomon. Jeszcze dzisiaj zdarza się, że 
ktoś spotkawszy mnie na ulicy przypomina mi tę właśnie rolę.
Będąc w szkole podstawowej, zagrałam też w przedstawieniu 
„Jaś i Małgosia”. Jak inne występy również i to w całości opra-
cowane i przygotowane zostało przez Panią Jadwigę. Nigdy nie 
zapomnę atmosfery prób w domu kultury, gdzie spotykaliśmy się 
z koleżankami i kolegami z klasy. Przypuszczam, że gdybyśmy 
mieszkali w większym mieście, wielu z nas złapałoby wówczas 
„bakcyla teatru” i – kto wie – może zostało znanymi aktorami. 
Wszystkie te formy działalności artystycznej pozostawiły w nas 
głęboki ślad i dały nam cudowne wspomnienia na całe życie.
W trakcie kolejnych lat nauki zetknęłam się z wieloma nauczy-
cielami i wykładowcami, również takimi, którzy swoją pracę 
traktowali jako pasję, lecz moje najcieplejsze wspomnienia 
zawsze wiązać się będą z brzostecką szkołą i Naszą Panią.

Lucyna Tomaszewska-Sabo

INWAZJA WIELKICH SPORTOWCÓW
W październiku brzosteckie gim-

nazjum świętowało dwa istotne 
wydarzenia. Po kilkunastomiesięcznej 
realizacji projektu sportowego Orange 
przyszedł czas na odbieranie nagród, 
a były nimi treningi ze znanymi sportow-
cami, reprezentantami Polski.

Wcześniej, jeszcze w marcu, gimnazjum 
odwiedził szczypiornista Artur Siódmiak. 
A w jesieni wraz z gimnazjalistami szalał 

koszykarz Tomasz Jankowski. Jego 
pierwsze wrażenie po przekroczeniu 
11 października progów brzosteckiego 
obiektu sportowego obrazują słowa: 
„Hala nowoczesna z zewnątrz, a w środ-
ku piękne(!) kosze.” Chyba rzeczywiście 
popadł w zachwyt nad koszami, bo raz 
po raz na nie spoglądał. Koszykarz 
rewelacyjnie potrafił nawiązać kontakt 
z dziećmi i młodzieżą, nie poddawał 
się przewidzianemu scenariuszowi, 

żywiołowo i żartobliwie 
dyskutował z uczniami, 
po czym stwierdził, że 
jest mu zimno, więc trze-
ba zacząć trening. I pew-
nie ćwiczyłby do teraz, 
gdyby mu nie przerwano. 
Tym samym pobił głów-
ną realizatorkę projektu, 
Magdalenę Machaj, która 
też nieźle „żyłuje” swoich 

Milena Radecka podczas treningu

Kierownik Piękoś i radny Hipszer nie obawiali się 
zmierzyć z Jego Wysokością (207 cm wzrostu)

podopiecznych. W trakcie pogawędki z młodzieżą, sportowiec wypo-
wiedział wiele ciekawych sentencji. Oto wybrane złote myśli Tomasza 
Jankowskiego:

 ¾ Sport jest dla każdego.
 ¾ W każdym wieku warto się ruszać.
 ¾ Nauka na pierwszym miejscu, a potem trening.
 ¾ Wielkie cele i marzenia prowadzą do wielkich sukcesów.
 ¾ Trzeba być konsekwentnym i wytrzymałym, a chwile zwątpienia 

należy przezwyciężać.
Niestety, na spotkanie z koszykarzem przybyło niewielu zaproszonych 
gości. Może po prostu nie chcieli stawać obok niego, żeby nie wyglądać 
jak krasnoludki. Jankowskiemu bynajmniej to nie przeszkadzało, bo 

Fot. Andrzej Szot
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przecież przyjechał trenować gimnazjalistów i z tego powodu 
tryskał radością.

Inaczej sytuacja wyglądała, gdy 20 października pojawiła się 
siatkarka Milena Radecka. Tym razem goście, zwłaszcza płci 
męskiej, wręcz się tłoczyli. Niektórzy panowie tak się garnęli 
do Mileny, że prawie wypchnęli ja zza stołu „prezydialnego”. 
(Koniecznie dwóch chciało się dosiąść do siatkarki, a było tylko 
jedno wolne miejsce!) No cóż, najwyraźniej trudno się oprzeć 
pięknu, młodości i sławie… Gwiazda siatkówki jakoś niespecjal-

nie chciała opowiadać o sobie, stąd i pytań do niej było znacznie 
mniej. Po krótkiej części artystycznej i pogawędce z Radecką 
gimnazjaliści zgodnie z planem trenowali pod jej kierunkiem.

Uczniowie dużo skorzystali z fachowych porad doświad-
czonych sportowców, uważnie wsłuchiwali się we wszystkie 
wskazówki, chętnie wykonywali najtrudniejsze ćwiczenia mimo 
coraz większego zmęczenia.

Szkoda, że na te spotkania nie zaproszono burmistrza Bień-
ka. Na pewno ucieszyłby się, słysząc, jak Tomasz Jankowski 
rozentuzjazmował się na widok hali sportowej i koszy do gry.

U. Kobak

Święto Szkoły, czyli między przeszłością a przyszłością
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku co roku obchodzi 

swoje święto. Ustanowiono je na 3 października, bo data ta 
łączy rocznicę powstania szkoły i rocznicę nadania jej imienia. 
Tradycją stało się, że w tym dniu szkoła zaprasza Gości, odbywa 
się uroczysta akademia i msza święta.

 Tym razem na uroczystą akademię do sali gimnastycznej 
przybyli nauczyciele, pracownicy, uczniowie szkoły oraz zapro-
szeni goście: absolwent szkoły ks. Paweł Samborski, Stanisław 
Wójtowicz - dyrektor Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz, 
Barbara Wojdyła - nauczycielka tej szkoły, Krystyna Zdziarska 
- nauczycielka Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku, 
Marzena Dunajska - nauczycielka Zespołu Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim. Nauczycielom towarzyszyły delegacje uczniów.
 Dyrektor Katarzyna Grygiel w przemówieniu otwierającym 
przypomniała, że 58 lat temu Decyzją Prezydium Wojewódz-
kiej Rady Narodowej z dnia 2 października 1958 r. Wydział 
Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu w Rzeszowie powołał z dniem 
1 listopada 1958 r. Dwuzimową Szkołę Rolniczo-Gospodarczą 
i Dwuzimową Szkołę Rolniczą w Brzostku. Jej kierownikiem 
został mgr inż. Eugeniusz Batycki. Podkreśliła także znacze-

nie przyjęcia przez szkołę imienia Jana Pawła II w 1998 roku, 
bowiem Święty Patron zobowiązuje całą społeczność szkolną do 
wierności jego przesłaniu nie tylko w deklaracjach słownych, ale 
także w działaniu. Ciepłe słowa skierowała do pierwszoklasistów, 
którzy tradycyjnie w dniu święta szkoły składają uroczyste 
ślubowanie na sztandar szkoły. Właśnie ten podniosły akt był 
kolejnym punktem w programie akademii. Uczniowie powtarzali 
rotę przysięgi: „My uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzostku ślubujemy uroczyście - sumiennie 
wykonywać wszystkie swoje obowiązki, przestrzegać postano-
wień zawartych w Statucie Szkoły, osiągać jak najlepsze wyniki 
w nauce, szanować nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły 
oraz koleżanki i kolegów, dbać o dobre imię szkoły, której pa-
tronem jest Jan Paweł II”.
 Część artystyczną, która była kolejnym punktem programu, 
przygotowali uczniowie klas maturalnych i szkolny zespół 
muzyczny pod kierunkiem Małgorzaty Jop, Agnieszki Płaziak 
i Anny Hudymy. Młodzież rozważała drogę życiową Karola Woj-
tyły zogniskowaną według miejsc i wydarzeń wyznaczających 
kolejne etapy życia świętego. Symbolizowały je przygotowane 
przez Magdalenę Święch z 4 TAK plansze z napisami „Wadowi-
ce”, U Matki Kalwaryjskiej”, „U Czarnej Madonny”, „Spotkania 
i pielgrzymki”, „Rzym – początek i koniec”. Niezwykle wzru-
szający charakter występowi nadawał piękny śpiew Karoliny 
Stasiowskiej, która wykonała pieśni i piosenki religijne, między 
innymi „Barkę” i „Jest zakątek”.
 Po akademii zaproszeni Goście zostali podjęci w pracowni 
konsumenta tradycyjną kremówką i kawą serwowaną przez 
uczennice technikum żywienia i usług gastronomicznych. To 
mniej oficjalne spotkanie sprzyjało miłym pogawędkom i lep-
szemu poznaniu szkoły przez grupy gimnazjalistów z zaprzy-
jaźnionych szkół.
 Po uroczystościach w szkole młodzież pod opieką nauczycieli 
udała się do kościoła parafialnego w Brzostku. Uroczystą Mszę 
świętą odprawił ks. Paweł Samborski w intencji pracowników 
szkoły, uczniów, a także zmarłych nauczycieli i uczniów. Mszę 
koncelebrował ks. katecheta Piotr Filipek. Ksiądz Samborski 

Katarzyna Grygiel Dyrektor ZS im. Jana Pawła II w Brzostku 

Uroczysta akademia w wykonaniu uczniów klas czwartych techników
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w wygłoszonym kazaniu w bardzo osobistym tonie, ale z dozą 
humoru, wspomniał swoje lata szkolne związane z nauką w pię-
cioletnim technikum rolniczym w Kleciach. To właśnie w okresie 
szkolnym narodziło się w nim powołanie kapłańskie. Nasz absol-
went podkreślał rolę szkoły w formowaniu osobowości młodego 
człowieka. Przywoływał przy tym Osobę Ojca Świętego.
 Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli na cmentarz, gdzie 
zapalili znicze na grobach: założyciela szkoły, długoletniego 
dyrektora Eugeniusza Batyckiego, nauczycieli Jana Skórskiego, 
Stanisława Synowieckiego, Piotra Urbana i Jana Kozka. Poświę-
cono im też krótką modlitwę.
 Kolejne Święto Szkoły przeszło do historii. Przyczyniło się 
ono do większej integracji szkolnej społeczności, a wyjątkowy 
charakter nadała mu wizyta ks. Pawła Samborskiego.

Anna Hudyma

Dokończenie ze str. 15

Zaproszeni gimnazjaliści

Zespół Szkół im. Jana Pawła II po raz dziewiąty uczcił Patrona
24 października 2016 r. odbył się IX finał tradycyjnego Tur-

nieju Wiedzy o Szkole i Jej Patronie.
W sali warsztatów szkolnych rywalizowało ze sobą pięć 

dwuosobowych zespołów, które we wcześniej przeprowadzo-
nym etapie pisemnym uzyskały największą liczbę punktów. 
Byli to uczniowie następujących klas: 3 TŁ, 4 TŁ, 2 TM, 4 TM 
oraz 1 TŁ. Uczniowie w zaciętej rywalizacji odpowiadali na 
wylosowane przez siebie pytania dotyczące historii szkoły, jej 
obecnego funkcjonowania oraz faktów z życia i pontyfikatu 
Patrona – świętego Jana Pawła II.

W tym roku największą wiedzą i szczęściem w losowaniu 
pytań o różnym stopniu trudności wykazały się ponownie 
Justyna Krawiec i Magdalena Święch - uczennice klasy 4 TŁ, 
zajmując I miejsce. II miejsce zdobyła klasa 3 TŁ reprezentowana 

przez Klaudię Machowską i Klaudię Kolbusz, zaś III miejsce 
– uczennice klasy 1 TŁ Sylwia Sondej i Karolina Lejkowska. 
Pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe oraz słodkie upomin-
ki uczestnikom konkursu wręczyli członkowie Jury: dyrektor 
Katarzyna Grygiel oraz organizatorki Turnieju – Małgorzata 
Jop i Anna Hudyma. IX Turniej poprowadzili uczniowie klas 
czwartych technikum. Zmagania koleżanek i kolegów gorąco 
dopingowała publiczność z klas pierwszych i drugich, nagra-
dzając dobre odpowiedzi gromkimi brawami.

Serdecznie gratulujemy uczestnikom i zwycięzcom! Podzi-
wiamy ich wiedzę i pracę włożoną w przygotowania do konkursu.

Lider Komisji Wychowawców Klasowych
Małgorzata Jop

Fot. Grzegorz Kolbusz

Fot. Grzegorz Kolbusz

Uczniowskie praktyki zawodowe w Niemczech
Czterech uczniów klasy IV Technikum Mechanizacji 

Rolnictwa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku 
od 1 lipca do 1 października br. odbywało praktykę w Niem-
czech. Damian Sękiewicz, Daniel Pikusa, Sebastian Miziołyk 
oraz Grzegorz Szpak uczyli się, pracując na terenie Dolnej 
Saksonii.

Praktyka była zrealizowana w ramach unijnego projektu pod 
nazwą ERASMUS+. Uczniowie przed wyjazdem uczestniczyli 
w rozmowie kwalifikacyjnej, która odbyła się 14 marca 2016 r. 
w Grójcu. Następnie w dniu 23 czerwca 2016 r. w Poznaniu 
wzięli udział w spotkaniu organizacyjnym, na którym zostały 
ustalone gospodarstwa, do których mieli trafić. W czasie spot-
kania przedstawiono im także zasady odbywania praktyk. Oto 
jak opowiadają o ich przebiegu:
 W podróż wyruszyliśmy 1 lipca 2016 r. o godzinie 3.00. Naj-

pierw zostaliśmy odwiezieni do Poznania, gdzie czekał na nas 
autobus. Stamtąd wyjechaliśmy o godz. 13.00, by po siedmiu 
godzinach jazdy dotrzeć do miejscowości Nienburg, w której 
znajdował się ośrodek szkoleniowy Deula. Po dotarciu na miejsce 
zostaliśmy zakwaterowani i zjedliśmy kolację.
 W Nienburgu przebywaliśmy 4 dni, podczas których braliśmy 
udział w szkoleniach z zakresu obsługi nowoczesnych maszyn rol-
niczych oraz w krótkim kursie języka niemieckiego. Następnie zo-
staliśmy podzieleni na 5 grup i dnia 7 lipca 2016r zapakowaliśmy 
się do podstawionych busów, które zawiozły nas w wyznaczone 
miejsca. Każdy z nas trafił do osobnych gospodarstw o różnych 
profilach działalności.
 Sebastian oraz Grzegorz trafili na gospodarstwa o powierzch-
niach 150 hektarów i 82 hektarów, gdzie były krowy mleczne. Do 
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Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku –informacja o naborze na kursy
Podczas ferii zimowych (16 – 29 styczeń 2017 r.) w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 

w Brzostku w ramach dodatkowej oferty edukacyjnej odbędą się kursy:
	 kelner
	 barman
	 obsługa kas fiskalnych
	 operator wózków jezdniowych
	 spawacz: metodą MIG, MAG, TIG, elektrodą otuloną, spawanie plazmą

Kursy spawania kończą się egzaminem i wydaniem książeczki spawacza oraz certyfikatu spawacza przez Instytut 
Spawalnictwa w Gliwicach w języku polskim, angielskim i francuskim

•	 operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
•	 kurs na operatora koparko-ładowarki
•	 W kursach uczestniczyć mogą również absolwenci.

Ponadto przez kolejny już rok szkoła realizować będzie Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji 
- Erasmus + sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe. W okresie lipiec - wrzesień 2017 młodzież w ramach 
praktyk zawodowych oraz absolwenci naszej szkoły mają możliwość udziału w stażu zawodowym w nowoczesnych 
gospodarstwach na terenie Dolnej Saksonii.

Zapraszamy do udziału.
Więcej informacji oraz zapisy u Kierownika Szkolenia Praktycznego pod nr tel. 14 6830320,

14 6830321
Teresa Radelczuk

ich codziennych obowiązków należało poranne oraz wieczorne 
dojenie, karmienie paszą krów oraz małych cieląt oraz utrzymy-
wanie porządku w oborze. Wykonywali oni również inne prace 
związane z rolnictwem. Pracowali między innymi przy uprawach 
pożniwnych lub zbiorze składników na paszę dla zwierząt.
 Daniel został przydzielony do gospodarstwa o profilu produkcji 
roślinnej. Gospodarstwo to liczy 300 hektarów i jest nastawio-
ne głównie na uprawę ziemniaków. Właściciele zajmują także 
produkcją zboża (w szczególności jęczmienia) oraz kukurydzy, 
która jest odstawiana do biogazowni. Do prac, które wykonywał, 
należały różne prace polowe np: talerzowanie lub gruberowanie, 
transportowanie ziemniaków do magazynów lub zboża do punktu 
skupu. Gdy była zła pogoda, zajmował się pracą w warsztacie 
przy naprawie i konserwacji sprzętu. Dzień pracy rozpoczynał 
o godz. 8.00. W ciągu całego dnia pracy miał przerwę na obiad 
około 13.00 oraz przerwę na kawę.
 Damian trafił do gospodarstwa, które miało powierzchnię 250 
hektarów i zajmowało się hodowlą bydła opasowego. Do prac wy-
konywanych przez niego należały: uprawa pól po skoszonym zbo-
żu oraz pod zasiew lub inne prace, jakie się wykonuje w okresie 
żniw. Codziennym obowiązkiem było również karmienie bydła 
i porządki w oborze. W ciągu całego dnia pracy przysługiwała 
mu godzinna przerwa na obiad oraz mała przerwa na ciasto około 
godziny 17.00.
 Podczas praktyki mieliśmy zapewnione dobre warunki miesz-
kaniowe, wszystkie posiłki w ciągu dnia oraz wszelkie potrzebne 
rzeczy. Ponadto w przysługiwało nam 2 dni wolnego co drugi 
tydzień lub 1 dzień wolnego w każdym tygodniu.
 Praktykę w gospodarstwach zakończyliśmy 29 września, a na-
stępnie zostaliśmy zabrani z powrotem do ośrodka szkoleniowego 
Deula. Podczas 3-dniowego pobytu w ośrodku zorganizowane 
były 2 wycieczki - do Heide Parku w Soltau i do Autostadt w Wolfs-
burgu. 2 października 2016 r. po śniadaniu spakowaliśmy swoje 
rzeczy do autokaru i udaliśmy się w drogę powrotną do Poznania. 
Na miejscu byliśmy o godz. 17.00. Następnie przesiedliśmy się do 
szkolnego busa i udaliśmy się w drogę powrotną do Brzostku. 
W domach zawitaliśmy około godz. 5.00 w poniedziałek.
 Tyle opowiadania uczniów. Wypada w tym miejscu zaznaczyć, 
że z zebranych po praktykach opinii wynika, że praktykanci 
naprawdę godnie reprezentowali naszą szkołę. Byli chwaleni 
przez pracodawców za wiedzę, staranność i pracowitość, a przez 
organizatorów wyjazdu za wzorowe zachowanie.

Relację opr. A. Hudyma

Żniwa

Kopanie ziemniaków

Załadunek przyczepy na polu

Dokończenie ze str. 16



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 11/201618

Co słychać w Zawadce Brzosteckiej
Na grzyby do Wisowej!

24 września 2016 roku na terenie sołectwa Jodłowa - Wisowa 
odbyło się VI Wielkie Grzybobranie „Jodłowa 2016”. 

W szranki konkursowe stanęło 15 drużyn 2-osobowych. 
Z czterech dominujących gatunków zebranych grzybów wylo-
sowano dwa – borowik ceglastopory i podgrzybek. Mniej więcej 
tak można streścić wydarzenie, do którego Stowarzyszenie 
„Nasza Zawadka” po raz drugi zostało zaproszone przez Roberta 
Muchę, Wójta Gminy Jodłowa. W całej zabawie brało udział 
siedem stowarzyszeń, każde z nich wystawiło zespoły zbierające 
grzyby. W skład naszych drużyn biorących udział w konkurencji 
weszli: Magdalena Drechny i Jadwiga Berek (jedna drużyna), 
Józef i Irena Oprządek (druga drużyna). Nasze drużyny zajęły 
miejsca w połowie stawki, za co zostały uhonorowane drobnymi 
upominkami - albumami o Gminie Jodłowa.

Po ponaddwugodzinnej konkurencji uczestnicy konkur-
su i goście biorący udział w wydarzeniu mogli skosztować 
najróżniejszych potraw przygotowanych przez koła gospodyń 
i stowarzyszenia, m.in. „kulebioczki” przygotowane przez Irenę 
Czech, zupę grzybową Sołtysowej Moniki Sas, sosu z grzybów 
Józefa Czernika, pasztecików z grzybów Bogumiły Wojnar.

Dzięki takim inicjatywom możemy w miłej atmosferze, której 
towarzyszyła muzyka grana przez kapelę Jodłowianie, dokonać 
wymiany wielu cennych doświadczeń kulinarnych, zacieśniać 
związki między stowarzyszeniami. Liczymy na to, że za rok 
również zostaniemy zaproszeni do tak unikatowego i jedynego 
w swoim rodzaju grzybobrania.

Przejście dla pieszych
Setki dziennie, tysiące miesięcznie, miliony rocznie. Tyle 

średnio samochodów porusza się po drogach krajowych w Pol-
sce. Ruch na drodze krajowej numer 73 również jest pokaźny. 
Tranzyt samochodami ciężarowymi na południe odbywa się 
każdego dnia. Jako że Zawadka Brzostecka jest wsią położoną 
między Jasłem a Dębicą, miastami, w których zatrudnienie znaj-
duje wielu mieszkańców gminy, ruch w godzinach porannych 
bardzo się nasila. Przecież każdy musi dotrzeć do pracy. Wśród 
tych osób są też mali mieszkańcy gminy, którzy stawiając czoła 
swoim obowiązkom, muszą dojechać do szkoły, korzystając 
z komunikacji autobusowej. Istotną przeszkodą utrudniającą 
tę czynność jest przystanek umiejscowiony po drugiej stronie 
bardzo ruchliwej drogi.

Rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo okazało się 
stworzenie przejścia dla pieszych. W 2015 roku pod petycją, 
którą przygotował Sołtys wsi Marcin Sas zawierając w niej 
prośbę utworzenia „zebry”, podpisało się ok. 40 osób. Po złożeniu 
petycji doszło do spotkania z Burmistrzem Brzostku Wojcie-
chem Staniszewskim i zarządem dróg krajowych w celu prze-
prowadzenia wizji lokalnej i oceny zasadności wniosku, który 
bez cienia wątpliwości oceniających był trafny i zasadny. Cała 
inwestycja zakończyła się sukcesem. Przejście dla pieszych po-
wstało. Dzięki temu znacznie poprawiło się bezpieczeństwo osób 
chcących przejść na drugą stronę jezdni. Całość tej inicjatywy 
ukazuje, że słowo samorządność nie jest pustą, nic nieznaczącą 
definicją ustawową, że my jako lokalna społeczność samorzą-
du terytorialnego przy wsparciu odpowiednich ludzi możemy 
zmieniać otaczającą nas rzeczywistość, używając odpowiednich 
mechanizmów prawnych.

Powstało boisko do piłki siatkowej
Piłka siatkowa to jedna z najczęściej uprawianych dyscyplin 

w Polsce. William G. Morgan – to właśnie dzięki niemu możemy 
uprawiać ten sport. Na co dzień był nauczycielem wychowania 
fizycznego w Young Men’s Christian Associaton w Holyoke 
w Massachusetts (USA). 9 lutego 1895 r. odbył się w tamtejszej 
sali gimnastycznej premierowy pokaz stworzonej przez niego 
dyscypliny, którą niegdyś nazywano Minonette. Od tego dnia 
dyscyplina, w której uczestniczą dwa sześcioosobowe zespoły, 
stała się pasją wielu ludzi na całym świecie. 

W naszym sołectwie dzięki inicjatywie sołtysa Marcina Sasa 
i wsparciu merytorycznym Rady Sołeckiej, Magdaleny Drechny 
i Ireny Czech, które odbyły szkolenie z pozyskiwania środków 
unijnych, będziemy mogli zasmakować na własnym podwórku 
tej dyscypliny sportowej. Zaangażowanie tych osób zaowoco-
wało dużym wparciem finansowym. Koszt całej inwestycji to 
ok. 24 tysiące złotych, w tym część środków pochodzi z budżetu 
gminy. Reszta funduszy została pozyskana z dofinansowania 
realizowanego przy pomocy środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy 
Wsi na lata 2011-2016”. Jako że Pan Marcin ma duże doświad-
czenie w zarządzaniu finansami i zasobami ludzkimi, część 
lokalnych firm biorących udział w budowie boiska, a w tym 
Firma Transportowo-Usługowa Stanisława Sobczyka i Usługi 
Remontowo-Budowlane Pawła Wołowca, zgodziła się wykonać 
zlecenie po niższych kosztach niż zwykle. Wielu mieszkańców, 
w tym Józef i Sylwester Czernik, Sylwester Zyguła, Mirosław 
Surdel, Kamil Piątek, Janusz Augustyn, Mateusz i Dominik 
Sobczyk pomagali w pracach nieodpłatnie, a to z kolei pozwoliło 
przeznaczyć większość środków na materiały budowlane nie-
zbędne do budowy boiska. Warto wspomnieć o zaangażowaniu 
Stowarzyszenia „Nasza Zawadka” i przygotowanych przez 
Bogumiłę Wojnar posiłków dla budowniczych, gdy zaczął im 
doskwierać niewielki głód. 

Kiedy zagramy na własnym boisku w „Minonette”? Zakoń-
czenie budowy planowane było na koniec października. Mimo 
niesprzyjających warunków atmosferycznych mieszkańcy 
Zawadki Brzosteckiej dotrzymali ustalonego terminu. Sołtys 
Marcin Sas już teraz zapowiada oficjalne otwarcie boiska wios-
ną i z tej okazji przygotowanie pikniku i konkurencji, w której 
zmierzą się w piłce siatkowej mieszkańcy naszej miejscowości.

Dominik Surdel

Fot. D. Surdel Fot. S. Sobczyk

Fot. D. Surdel



Wszystkich Świętych Fot. Paweł Batycki

Dekoracja do Mszy św. dziękczynnej w kaplicy w Kleciach 16.10.2016 r.

Dzień Seniora w Brzostku Fot. Ludwik Wantuch

Fot. Paulina Szymańska



JESIEŃ LITERACKA 2016 Fot. Paweł Batycki

KOLEJNE ŚWIĘTO SZKOŁY W ZS W BRZOSTKU Fot. Grzegorz Kolbusz

Ślubowanie uczniów klas pierwszych Młodzież Zespołu Szkół

Księża Paweł Samborski i Piotr Filipek podczas liturgii Mszy Świętej Społeczność szkolna przy grobach zmarłych nauczycieli



UROCZYSTE OTWARCIE NOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA Fot. Paweł Batycki



WIELCY SPORTOWCY - JANKOWSKI I RADECKA W BRZOSTKU Fot. Andrzej Szot
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„Czytajmy razem”
„Gdy się ktoś zaczyta albo się czegoś nauczy, albo zapomni 
o tym, co mu dolega... w każdym razie wygra.” (H. Sienkiewicz)

26 września 2016 roku w Szkole Podstawowej w Kamienicy 
Górnej odbyło się wspólne, głośne czytanie powieści 

Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy” w ramach akcji narodowe 
czytanie książek Sienkiewicza - patrona 2016 roku.
 Uczniowie klas IV-VI zebrali się wraz z nauczycielami i dyrek-
cją szkoły w holu, aby wspólnie czytać najciekawsze fragmenty 
powieści. Następnie odbył się krótki konkurs sprawdzający 
czytanie ze zrozumieniem. Całość dopełniły piękne stroje po-
dróżnicze, w które przebrali się uczniowie. Na końcu wszyscy 
zostali nagrodzeni słodkimi upominkami.
Mam nadzieję, że tego typu akcje zachęcą dzieci do czytania 
książek w wolnym czasie.

J. Kolbusz

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej w Przeczycy
„Jakie ziarno w serca Wasze padnie, takim będzie póź-
niejsze żniwo”

Każdy z nas od małego, wspólnie z rodzicami, a póź-
niej samodzielnie zagłębiał się w świat bajek, baśni, 

powieści oraz wierszy. Dlatego też ucieszył nas ogól-
nopolski projekt: Narodowy Program Rozwoju Czy-
telnictwa. Postanowiliśmy wziąć w nim udział. W tym 
celu zacieśniliśmy współpracę z Biblioteką Publiczną 
w Brzostku w zakresie planowanych zakupów książek 
z uwzględnieniem potrzeb uczniów naszej szkoły. Na 
zaproszenie bibliotekarki Marii Kawalec zorganizowa-
liśmy wycieczkę klas młodszych do biblioteki. Dzieci 
poznały dużą bibliotekę połączoną z czytelnią, malowały 
ilustracje do wybranych bajek. Najładniejsze prace trafiły 
na wystawę.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma na celu 
stworzenie warunków, które pozwoliłyby na większe popula-
ryzowanie czytelnictwa, dlatego też nauczycielka Wiesława 
Skocz na spotkaniu z rodzicami wygłosiła prelekcję nt. „Wpływ 
czytelnictwa na wszechstronny rozwój dziecka”, w której stwier-
dziła, że książki wywierają ogromny wpływ na rozwój wrażeń 
i spostrzeżeń. Czytanie kształci bystrość i mowę dziecka. Uczeń 
w trakcie czytania powiększa zasób swoich wiadomości o świe-
cie i ludziach, rozwija wyobraźnię. Książka ma duży wpływ na 
rozwój pamięci logicznej szczególnie młodzieży starszej.
Czytanie wywiera również wpływ na rozwój strony emocjonal-
nej, osobowość oraz kulturę ucznia. Dzieci uczą się szacunku do 
cudzego nieszczęścia, bólu, dzielą radości i smutki, co ma duży 
wpływ na uczucia rodzinne i patriotyczne. Uczniowie 
rozczytani mają lepszą pamięć i szybciej kojarzą fakty. 
W ramach programu w szkole odbywają się lekcje biblio-
teczne prowadzone cotygodniowo przez Wiesławę Skocz. 
Tematyka programu dostosowana jest do poszczególnych 
klas i obejmuje:
• W oddziale przedszkolnym - Moja pierwsza książeczka 

z biblioteki,
• W klasach I-II - Książki, które nas interesują - Me-

tryczka,
• Klasa III - Dlaczego książki przygodowe są ważne 

w życiu dzieci,
• W klasie IV - Baśnie uczą, bawią, wychowują,
• W klasie V - Różne encyklopedie. Wyszukiwanie 

informacji na podany temat.
• W klasie VI - Słowniki i ich rodzaje.

Dzieci w klasach młodszych trakcie cotygodniowych 
spotkań nie tylko słuchają odpowiednio dobranych tekstów, 
lecz także mają możliwość wykonania wycinanek, pacynek czy 
ilustracji. Dodatkowo cenną zaletą współpracy z biblioteką jest 
wypożyczanie książek do przedszkola, które czytamy w wol-
nym czasie. Książki wymieniamy na spotkaniach, kształtując 

w ten sposób zaczątki postawy świadomego i odpowiedzialnego 
czytelnika. Cenną literaturą w życiu dzieci i młodzieży są także 
pozycje przygodowe, przyrodnicze, historyczne, bajki i wiersze.

W listopadzie w naszej szkole odbędzie się Szkolny Konkurs 
Recytatorski w klasach I –III pod hasłem „Poeci dzieciom”. 
Spotkanie z poezją ma na celu upowszechnianie kultury ży-
wego słowa, rozbudzenie talentów i podnoszenie umiejętności 
recytatorskich dzieci oraz inspirowanie uczniów do aktywnego 
uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły.
 Wszystkie podjęte działania w ramach projektu mają na celu 
rozbudzenie pasji czytelniczej wśród uczniów, a także popula-
ryzowanie wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży.
Mamy nadzieję, że zakupione pozycje w ramach projektu na 

kwotę 2.500 zł uprzyjemnią dzieciom, młodzieży i ich rodzicom 
długie jesienno-zimowe wieczory, a także wpłyną na rozwój 
czytelnictwa w naszej szkole i środowisku lokalnym poprzez 
czytanie swoim pociechom książek z naszej biblioteki.

Wiesława Skocz
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Święto Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Przeczycy
13 października o godzinie 11.20 w Szkole Podstawowej w Prze-

czycy odbyła się akademia szkolna z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej przygotowana przez uczniów klas VI, V i IV pod kie-
runkiem Wandy Wojdyły.
 Pani Dyrektor Joanna Przewoźnik powitała przybyłych gości: 
emerytowanych nauczycieli, przedstawicieli władz lokalnych, 
Rady Rodziców oraz Stowarzyszenia „Rozwój przez Edukację”, 
a także nauczycieli uczących w szkole w Przeczycy, pracowników 
obsługi, jak również całą społeczność szkolną. Przypomniała 
początki historii związanej z obchodami Święta Edukacji Naro-
dowej. Następnie młodzi artyści pieśnią i słowem uświetnili ten 
wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów 
popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie docenili 
i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczy-
ciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. 
Montaż słowno-muzyczny zawierał wiersze odpowiednio dobrane 
i skierowane do każdego nauczyciela. Skecze w wykonaniu ucz-
niów odzwierciedlały szkolną rzeczywistość. Oprawę muzyczną 
stanowiły humorystyczne piosenki. Uśmiechniętym nauczycielom 
wręczono kartki z życzeniami od Samorządu Uczniowskiego oraz 
upominek od Pani Dyrektor.

Po części artystycznej zabrała gros Pani Dyrektor, która mówiła 
o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Z okazji tego święta 
wręczyła nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielkom: Halinie 
Lejkowskiej, Wiesławie Skocz i Urszuli Przybyło, dziękując im za 
dotychczasową pracę na rzecz szkoły. Również podziękowała za 
zaangażowanie i troskę oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym 
wyjątkowym zawodzie wszystkim nauczycielom tutejszej placówki. 
Przewodniczący Rady Rodziców Waldemar Sury, a także sołtys wsi 
Przeczyca Stanisław Nawracaj, zwracając się do nauczycieli, prze-
kazali najlepsze życzenia, a na ręce Pani Dyrektor dla wszystkich 
pracowników złożyli bukiety kwiatów. Po zakończonej akademii 

goście i nauczyciele zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
Wanda Wojdyła

Szkolne obchody Roku Henryka Sienkiewicza
Rok 2016 został ustanowiony przez Senat i Sejm Rzeczpospolitej 

Polskiej Rokiem Henryka Sienkiewicza. Okazją do tego, by pa-
tronem bieżącego roku uczynić tego wielkiego pozytywistycznego 
pisarza jest fakt, że właśnie w tym roku przypada 170. rocznica 
urodzin i 100. rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza oraz 120. 
rocznica ukazania się drukiem jego najpoczytniejszej powieści 
„Quo vadis”, która przyniosła mu międzynarodową sławę.

Uzasadniając swoją decyzję, senatorowie podkreślili, że 
Henryk Sienkiewicz poprzez swoją twórczość, publicystykę 
i działalność społeczną budził świadomość narodową, uczył 
dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń.

W tekście uchwały, przyjętej przez Sejm w grudniu 2015 roku, 
zwrócono uwagę na zasługi Sienkiewicza dla odzyskania niepod-
ległości, podtrzymywanie ducha narodowego i działalność społecz-
ną. Zaakcentowano fakt, że Henryk Sienkiewicz był pierwszym 
Polakiem uhonorowanym Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury.

Senatorowie, ogłaszając patrona roku 2016, zaapelowali, 
by w setną rocznicę śmierci oddać należny hołd Wielkiemu Po-
lakowi i przyczynić się do popularyzacji Jego twórczości oraz 
idei zawartych w Jego książkach – przede wszystkim patriotyzmu 
i przywiązania do tradycyjnych wartości. 

Wychodząc naprzeciw temu apelowi, uczniowie i nauczyciele 
Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach włączyli 
się w uroczystości upamiętniające postać Henryka Sienkiewicza. 
Młodzież pod kierunkiem nauczycielki Celiny Węgrzyn przygoto-
wała program spotkania z okazji zbliżającej się 15 listopada rocznicy 
śmierci wielkiego pisarza. Gimnazjaliści - Rafał Garstka i Adrian 
Bartosz - przedstawili prezentację multimedialną na temat życia 
i twórczości Sienkiewicza, którą obejrzeli uczniowie i nauczyciele. 
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Kamila Kowalska, 
omówiła cele ogólnopolskiego projektu Narodowego Czytania, czyli 
akcji propagującej czytelnictwo i znajomość literatury narodowej. 
Następnie poprowadziła szkolne czytanie powieści „Quo vadis” 
Henryka Sienkiewicza.

Nauczyciele i uczniowie publicznie odczytali wybrane fragmenty 

lektury: uczennica Ula Przewięda – dotyczący pierwszego spotka-
nia Ligii i Winicjusza, nauczyciel wychowania fizycznego Paweł 
Wiejowski – przemiany Marka Winicjusza, uczennica Małgorzata 
Gierut – ukazujący męczeńską śmierć Glaukosa i wybaczenie 
zdrajcy Chilonowi, uczeń Dawid Kolbusz – walkę Ursusa z turem 
i ocalenie Ligii, dyrektor szkoły Ewa Zjaja i bibliotekarka Wanda 
Jamróz – spotkanie św. Piotra z Chrystusem. Piękne fragmenty 
utworu czytane na głos poruszały słuchaczy swoją mądrością 
i skłaniały do refleksji. Wszak „Quo vadis” to wielka epicka opo-
wieść o władzy i wierze, która przyniosła miłość i odmieniła Rzym.

Na zakończenie wszyscy obejrzeli najwymowniejsze fragmenty 
filmu „Quo vadis” w reżyserii Jerzego Kawalerowicza oraz utwór 
muzyczny „Quo vadis, Domine” w wykonaniu Michała Bajora. 
W ramach obchodów Roku Sienkiewicza zaplanowano również 
szkolny konkurs plastyczny i literacki.

Organizatorzy mają nadzieję, że te przedsięwzięcia zachęcą 
uczniów naszej szkoły do sięgania po książki tego pisarza, bo, 
jak mawiał Sienkiewicz: „Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się 
czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie 
– w każdym razie wygra”.

C. Węgrzyn

Fot. Katarzyna Pietrucha-Nowak
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Cudze chwalimy…
Wycieczki szkolne udają się w głąb naszego kraju w poszu-

kiwaniu ciekawych miejsc związanych z przeszłością. 
Ale nie zawsze musimy daleko wyjeżdżać, aby ją poznać. 
Często nie zdajemy sobie sprawy, że to, co ciekawe, mamy na 
wyciągnięcie ręki. Dlatego też młodzież gimnazjalna z Zespo-
łu Szkół w Siedliskach-Bogusz postanowiła 22 października, 
pomimo niesprzyjającej pogody, wyjechać do Blizny i Pustko-
wa. Miejsca położone tak blisko, a mające ciekawą przeszłość, 
którą warto poznać. Przecież to nasza Mała Ojczyzna.

 Blizna to wieś śródleśna położona w gminie Ostrów, w powiecie 
ropczyckim. W tej miejscowości powstał Park Historyczny. Głów-
nym celem utworzenia Parku jest ocalenie od zapomnienia prawdy 
historycznej o miejscu, które odegrało bardzo dużą rolę w historii  
II wojny światowej. Park powstał dokładnie na terenie autentycz-
nej lokalizacji niemieckiego poligonu broni rakietowej V1 i V2.
W Bliźnie odbywają się rekonstrukcje historyczne oraz zloty 
Grup Rekonstrukcyjnych, nie tylko polskich. W roku 2017 
(pierwszy weekend sierpnia) rekonstrukcja dotyczyć będzie 
wojny obronnej 1939 r.
 W Pustkowie na terenie poligonu istniały trzy obozy pracy 
przymusowej. Na genezę ich utworzenia złożyły się różne 
czynniki, uwarunkowane zadaniem, jakie miał do spełnienia SS 
Truppenubϋbungsplatz Heidelager. Pełniły one podwójną rolę: 
dostarczały okupantowi bezpłatnej siły roboczej, a jednocześnie 
służyły biologicznemu wyniszczeniu zamkniętych tam ludzi. 
W czasie trwania poligonu zginęło lub zostało zamordowanych 
ok. 15000 więźniów: 7500 Żydów, 5000 jeńców radzieckich, 
2500 Polaków. Ludzie umierali z głodu, chłodu, chorób i wy-
cieńczenia. Egzekucji i palenia zwłok dokonywano na pobliskiej 
„Górze Śmierci”. Wzgórze to ujawniło swoją przeszłość w 2007 
roku, kiedy to przewrócone podczas wichury drzewa, ukazały 
pozostałości po działalności krematorium w postaci resztek kości 
spopielonych ludzi. Ku czci pomordowanych na Górę Śmierci 
prowadzi „Droga Cierpienia”, na którą składa się 14 rzeźb 
w kształcie ludzkich rąk.
Kinga „Wycieczka do Blizny i Pustkowa była bardzo interesującą 
żywą lekcją historii. Dowiedzieliśmy się wielu interesujących 
rzeczy o gehennie więźniów obozu pracy, zwiedziliśmy miejsce, 
gdzie testowana była cudowna broń Hitlera. Uświadomiliśmy 
sobie, zapalając znicze na „Górze Śmierci”, co tak naprawdę 
znaczy wojna oraz jak okrutne były to czasy.”
Końcowym etapem naszej wyprawy był udział w projekcji 
najnowszego filmu Wojciecha Smarzowskiego „Wołyń”. Film 
opowiada o tragicznych wydarzeniach 1943 roku, które miały 
miejsce na Wołyniu. Oglądając go, pamiętać należy, że to nie jest 
zwykły film wojenny. Wzrusza i przeraża. Zmusza do myślenia, 
powinniśmy go rozumieć szerzej, jako przestrogę, która nakazuje 
pamiętać, że kto nie zna historii, skazany jest na powtórzenie 
nawet jej najtragiczniejszych epizodów.

Młodzież, podobnie jak inni widzowie podczas projekcji filmu 
trwali w totalnej ciszy, po zakończeniu seansu wychodziliśmy 
w milczeniu, niektórzy mieli łzy w oczach. Podobno nasza 
młodzież jest nieczuła i niczym poza komputerem i komórką 
się nie interesuje. Nieprawda! Nasza młodzież chce wiedzieć, 
poznawać, przeżywać oraz zrozumieć, o czym świadczą poniższe 
wypowiedzi:
Maria i Paweł: Film bardzo mocny, w sposób realistyczny ukazał 
życie oraz zdarzenia na Wołyniu. Film wzruszający, zmuszający 
do refleksji i próby zrozumienia: Dlaczego?
Wiktor: Po tym filmie uświadomiłem sobie jak straszna i okrutna 
była wojna.
Anna i Karolina: Film był niesamowity. Trzymał w napięciu. 
Reżyser i aktorzy przedstawili nam na ekranie cierpienie męż-
czyzn, kobiet, dzieci…
Dominika i Ola: Mimo drastycznych scen niesamowicie wciąga 
widza, pozwala przenieść się w tamte straszne czasy, czuć cier-
pienia umierających ludzi…
Oskar: Film był świetny! Mnogość wątków zachwyca, a jedno-
cześnie intryguje…

RW
Fot. Klaudiusz Sobczyk
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WARTO RATOWAĆ KASZTANOWCE!
Pochodzący z Półwyspu Bałkańskiego kasztanowiec jest jed-

nym z pierwszych drzew obcego pochodzenia, które dotarły do 
Polski. Sprowadzone zostały ponad 400 lat temu, prawdopodobnie 
za sprawą króla Jana III Sobieskiego lub Stefana Batorego. Stały się 
ulubionym drzewem parkowym, chętnie sadzonym przy kościo-
łach, w pałacowych ogrodach i miejskich parkach. Jest to okazałe 
drzewo liściaste o grubym pniu i szerokiej, kopulastej koronie.

Najbardziej charakterystyczne są nasiona kasztanowca, zwane 
potocznie kasztanami. Wielkie, brunatnoczerwone, posiadają 
delikatnie słojowaną i mocno błyszczącą powierzchnię przypo-
minającą politurowane drewno i od niepamiętnych czasów wraz 
z żołędziami stanowią jedną z ulubionych zabawek dzieci, które 
łącząc je ze sobą za pomocą zapałek, konstruują z nich różnego 
rodzaju ludziki, zwierzaki itp. Z zewnątrz kasztany są otoczone 
zielonymi, skórzastymi okrywami, których powierzchnia jest 
z rzadka pokryta ostrymi kolcami i które po dojrzeniu otwie-
rają się, pękając na trzy części. Na uwagę zasługują rozmiary 
kasztanów. Osiągają one 4 cm średnicy i tym samym należą 
do największych nasion wytwarzanych przez drzewa. Poza 
kasztanami-owocami, kasztanowce nieodłącznie kojarzą się 
z okresem matur. Ma to związek z ich dużymi, stożkowatymi 
kwiatostanami, przypominającymi stojące na gałęziach białe 
świece i zakwitającymi na początku maja, a więc właśnie w cza-
sie zdawania matur. Charakterystyczne, dłoniasto złożone liście 
kasztanowca wyróżniają się nie tylko kształtem, ale wyjątkowo 
dużymi rozmiarami.

Kasztanowiec to kompas do określania pór roku. Listnienie 
drzew uważa się za oznakę nadchodzącej wiosny (przedwiośnie). 
Kwitnienie wskazuje na wiosnę w pełni, dojrzewanie owoców na 
wczesną jesień, zaś zmiana barwy liści oznacza koniec jesieni.

Poza walorami dekoracyjnymi kasztanowiec od wielu setek 
lat stosowany jest w praktykach leczniczych. W kwiatach i korze 
zawiera tak wiele wartościowych substancji, że stał się rośliną 
często wykorzystywaną do produkcji środków leczniczych, kos-
metyków, środków piorących, gaśniczych oraz klejów. Poza tym 

owoce kasztanowca stanowią karmę dla zwierzyny.
Kasztanowiec zwyczajny należy do drzew niezwykle wrażli-

wych na niesprzyjające warunki. Bardzo często jest on atakowa-
ny przez różnego rodzaju choroby i szkodniki. Główne zagrożenie 
stanowi szrotówek kasztanowcowiaczek - mały motyl (mól) 
powodujący uszkodzenie i wczesne opadanie liści oraz powtórne 
kwitnienie drzewa jesienią. W ostatnich latach atak tych szkod-
ników na kasztanowce nasilił się do tego stopnia, że powołano 
nawet specjalny krajowy Program Ochrony Kasztanowców. Walka 
ze szkodnikiem polega przede wszystkim na paleniu zarażonych 
liści oraz na owijaniu pni lepkimi foliami, do których przyklejają 
się wędrujące wzdłuż pnia larwy. Ponadto na drzewach rozwiesza 
się specjalne budki dla ptaków. Poza szkodnikami, kasztanowcom 
bardziej niż innym drzewom szkodzi susza i zanieczyszczenie 
środowiska. Często wzdłuż dróg można obserwować całe szpalery 
częściowo lub nawet zupełnie martwych kasztanowców.

Na posesji Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim znajduje 
się piękny okaz kasztanowca uratowany przez uczniów. Co roku 
przeprowadzamy akcje ratowania kasztana najprostszą metodą 
mechaniczną poprzez zgrabienie wszystkich opadłych z niego 
liści, a następnie ich spaleniu. Redukuje to występowanie szkod-

nika nawet o 30 proc. W opadłych liściach wylęgają się i zimują 
poczwarki. W Polsce szrotówek kasztanowcowiaczek wydaje 
3 pokolenia w roku. Wylot motyli i rozwój jaj pierwszego poko-
lenia ma miejsce z początkiem kwitnienia kasztanowców, drugie 
pokolenie zaczyna się rozwijać w I połowie czerwca, trzecie - 
z końcem lipca, początkiem sierpnia. Palenie więc wpływa zna-
cząco na ograniczenie liczebności pierwszego pokolenia. Niestety, 
nawet bardzo dokładne grabienie nie gwarantuje stuprocentowego 
pozbycia się populacji szrotówka, ponieważ część osobników może 
schronić się w żywopłotach czy krzakach lub - w czasie grabienia 
- spaść na ziemię. Dzięki rokrocznym staraniom naszych uczniów 
przyszkolny kasztan wygląda pięknie i zdrowo, a jego owoce 
każdej jesieni są „skarbem” bardzo pożądanym przez wszystkich 
uczniów w szkole. W tym roku może szczególniej ze względu na 
ogłoszony szkolny konkurs na kasztanowego potwora.

E. Tyburowska

Nagrody Burmistrza w oświacie
Jak wynika z relacji z obchodów Dnia Edukacji Narodowej 

w Szkole Podstawowej w Przeczycy, nagrody przyznane 
tamtejszym nauczycielom wręczono w sposób bardzo uroczysty, 
co na pewno podniosło ich wartość. I tak powinno być, żeby 
każdy oficjalnie mógł złożyć gratulacje wyróżnionym. Bo co to 
za nagroda, która jest przyznawana i wręczona w pełnej kon-
spiracji, w tajemnicy przed innymi nauczycielami, bez żadnych 
świadków?
 Na szczęście Burmistrz Wojciech Staniszewski chętnie ujaw-
nił, komu przyznał nagrody organu prowadzącego. Oto lista 
nagrodzonych w 2016 roku:
1. Dorota Nawracaj dyrektor Przedszkola w Brzostku,
2. Stanisław Wójtowicz dyrektor Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz,
3. Krzysztof Dziedzic wicedyrektor Zespołu Szkół w Siedliskach-

-Bogusz,

4. Ryszarda Wajda dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamienicy Górnej,
5. Anna Lechwar dyrektor Szkoły Podstawowej w Smarżowej,
6. Aneta Krajewska wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Brzostku,
7. Wiesław Płaziak nauczyciel Szkoły Podstawowej w Brzostku,
8. Elżbieta Tyburowska nauczycielka Zespołu Szkół w Nawsiu Brzo-

steckim,
9. Marzena Dunajska nauczycielka Zespołu Szkół w Nawsiu Brzo-

steckim,
10. Alicja Czapla nauczycielka Gimnazjum w Brzostku.

Gratulacje dla wyróżnionych dyrektorów i nauczycieli!
Dla przypomnienia – środki finansowe na nagrody dla nauczy-

cieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze pochodzą 
ze specjalnego funduszu utworzonego na podstawie przepisów 
ustawy – Karta Nauczyciela (art. 49). Jest to 1% planowanych 
rocznych wynagrodzeń osobowych. Nagrody przyznaje się 
zgodnie z kryteriami i trybem ustalonymi przez organ prowa-
dzący szkoły.

U. Kobak

Fot. Piotr Kawalec

Fot. Piotr Kawalec
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Kulisy akcji szczepień lisów przeciwko wściekliźnie
Od kilku lat, wiosną i jesienią odbywa się na terenie ca-

łego kraju akcja szczepień dzikich lisów przeciwko 
wściekliźnie. Akcja ta na zlecenie Wojewódzkich Inspektoratów 
Weterynarii realizowana jest przez lokalne aerokluby.

Wścieklizna jest zakaźną chorobą wirusową zwierząt mogącą 
przenieść się również na człowieka tzw. antropozoonoza. Jest 
chorobą śmiertelną. Źródłem zakażenia są ssaki (głównie dzikie: 
lis, jenot, nietoperz), na wściekliznę nie chorują 
ryby, ptaki i gady.

Szczepienia dzikich lisów polegają na 
zrzucaniu w terenach niezabudowanych spe-
cjalnej szczepionki w postaci zielonobrązowej 
kostki wytworzonej z tzw. pasztetu z mączki 
rybno-kostnej o specyficznym zapachu, który 
wabi lisy… dziki podobno również w niej 
gustują. Wewnątrz kostki umiejscowiony jest 
plastikowo-aluminiowy blister zawierający 
płynną szczepionkę koloru różowego. Wirus 
w szczepionce jest atentowany, otrzymywany 
sztucznie i niezdolny do wywołania zakażenia 
poszczepiennego, ale oddziałujący immunolo-
gicznie na organizm.

Szczepionki rozrzucane są z samolotów typu 
AN-2 oraz Cessna. Na pokładzie znajdują się 
osoby odpowiedzialne za wyrzucanie szcze-
pionek zgodnie z instrukcją. Samoloty lecą na 
wysokości 200-250 m nad ziemią. Specjalne, 
elektroniczne urządzenie sprzężone z GPS-em, 
nanosi liczbę wyrzuconych kostek na mapę. 
Na jeden kilometr kwadratowy ląduje od 15 

do 20 kostek. Przynęta jest przygotowana do pokonania drogi 
w dół, jej kształt sprawia, że gdy tylko znajdzie się w powietrzu 
wpada w ruch wirowy, co znacznie ogranicza prędkość spadania 
i umożliwia lądowanie w stanie nieuszkodzonym. Przed zrzutem 
szczepionka jest zamrożona do temp. ok. -22 stopni Celsjusza.

Lis, gryząc przynętę, uszkadza sobie język lub dziąsło, nacina-
jąc je plastikowym blistrem i w ten sposób aplikuje szczepionkę 

poprzez uszkodzoną tkankę. Szczepionka 
nie jest groźna dla ludzi - pod warunkiem, 
że nie dostanie się do uszkodzonych błon 
śluzowych lub ran, wtedy należy skonsultować 
się z lekarzem. Dotykanie kostki nie grozi 
zakażeniem, lecz pozostawiony na niej zapach 
człowieka spowoduje, iż zwierzę jej nie po-
dejmie.

Dzięki przeprowadzanym corocznym ak-
cjom szczepień, znacznie ograniczyła się liczba 
wykrywanych przypadków zachorowań u dzi-
kich lisów, co zmniejsza zagrożenie zakażenia 
innych gatunków zwierząt.

Przypominam jednak, iż nie tylko lisy są 
źródłem wścieklizny. W pierwszej kolejności 
są to takie gatunki jak: nietoperze, jenoty, 
kuny, borsuki, a także gryzonie i zajęczaki. 
Odrębną grupę stanowią psy i koty, których 
właściciele mają prawny obowiązek corocz-
nego szczepienia. To szczepienie nadzoruje 
Powiatowy Lekarz Weterynarii, a realizują 
terenowi lekarze weterynarii.

Lek. wet. Dagmara Wojnarowska

SENTENCJE
Wybrała Maria Kawalec

 ¾ I po złych zbiorach trzeba siać. /Seneka/
 ¾ Najlepszym doradcą jest doświadczenie. Szkoda 

tylko, że zwykle przychodzi zbyt późno. /Hoyssaye/
 ¾ Ptak śpiewa nawet wówczas, kiedy gałąź trzesz-

czy, ponieważ wie, co znaczą jego skrzydła. /J.S. 
Chocano/

 ¾ Swoje traci, kto cudzego szuka. /A. de Toledo/
 ¾ Na wszelkie zło istnieją dwa lekarstwa: czas i cisza. 

/A. Dumas/
 ¾ Nie ten jest mądry, kto wiele spraw umie, lecz 

kto złe od dobrego rozeznać rozumie. /Mikołaj Rej/
 ¾ Nie wystarczy mówić do rzeczy. Trzeba mówić do 

ludzi. /S.J. Lec/
 ¾ Czyż możemy narodowi ofiarować większy dar nad 

wychowanie i wykształcenie młodzieży? /Cyceron/
 ¾ Lepiej uczyć się rzeczy pożytecznych niż podziwia-

nych. /św. Augustyn/
 ¾ Człowiek, na którym pochlebstwo robi wrażenie, 

jest człowiekiem bezbronnym. /Oscar Graf/
 ¾ Pochlebstwa nie hartują, lecz osłabiają. /Lope de 

Vega/
 ¾ Jeśli ktoś przed tobą obmawia kogoś, przed innym 

obmówi ciebie. /D. Diderot/
 ¾ Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym 

w małych rzeczach – to wielka rzecz. /św. Augustyn/
 ¾ Ludzie tego samego poziomu łączą się między sobą 

bardzo łatwo. /Cyceron/

PRZETARG
Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Potrze-
bujących „Nieść Nadzieję” w Brzostku sprzeda 
w drodze przetargu nieograniczonego ofertowe-
go działkę o powierzchni 0,06 ha nr 554/1 KW 
RZ1D/ 000 13 141/1 położoną w Nawsiu Brzo-
steckim.
Na działce usytuowany jest budynek mieszkalny.

Minimalna wartość oferty – 30.000,00 zł.

Ofer ty prosimy składać w biurze kierow-
nika ŚDS do dnia 10.11.2016 roku przed 
godziną 9.00.
Otwarcie ofer t nastąpi w tym samym dniu 
o godz 12.00.
Wadium w kwocie 3.000 zł prosimy wpła-
cać w BSR Kraków o/Brzostek nr rachunku 
70 8589 0006 0080 0289 8681 0001.
Dodatkowe informacje można uzyskać te-
lefonicznie, dzwoniąc w dni robocze na nr 
14 6830 101 w godz.7.00 -15.00.

Fot. Dagmara Wojnarowska
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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

Jesienne dekoracje
Jesienią ogród jest pełen różnorodnych barw, ponieważ kwitnie 

jeszcze wiele roślin, a liście drzew i krzewów przebarwiają 
się na różne kolory. W jesiennym ogrodzie ozdobą są typowe 
jesienne kwiaty: chryzantemy, wrzosy czy astry, ale nadal 
kwitną jeszcze aksamitki, rudbekie i słoneczniki. Wszystkie 
te kwiaty możemy z powodzeniem wykorzystać do stworze-
nia wyjątkowych jesiennych dekoracji. Wykorzystajmy do 
aranżacji owoce, zebrane nie tylko z drzew owocowych, ale 
także z rozmaitych krzewów ozdobnych: berberysu, głogu czy 
dzikiej róży. Znakomitym i powszechnie stosowanym elemen-
tem jesiennych dekoracji są dynie: i te jadalne, i te ozdobne, 
które wyróżniają się niewielkimi rozmiarami, a także różnym 
kolorem i fakturą skórki. Podstawową zaletą dyni jadalnej, 
wykorzystywaną w tworzeniu roślinnych kompozycji, jest jej 
wielkość oraz intensywny pomarańczowy bądź żółtopomarań-
czowy kolor. Dynie ozdobne to bogactwo ciekawych kształtów, 
często dodatkowo ozdobionych fantazyjnymi wypustkami oraz 
barw: od białej, przez różne odcienie żółtej, pomarańczowej 
aż do zielonej. Często owoce dyni ozdobnej są wielobarwne. 
W jesiennych dekoracjach doskonale sprawdzą się wiklinowe 
kosze i inne pojemniki oraz różnego rodzaju lampiony; mo-
żemy je zastosować w jesiennej aranżacji balkonu czy tarasu. 
A najlepszym uzupełnieniem każdego jesiennego bukietu czy 
stroika będą żółte, pomarańczowe, brązowe czy rude jesienne 
liście. Można je wpleść do jesiennego wianka albo po pro-
stu ułożyć w wazonie. Jesiennymi akcentami warto również 
udekorować wejście do domu, mieszkania. W tym przypadku 
dekoracje objęły schody prowadzące do drzwi wejściowych. 
Kompozycja z darów jesieni jest barwna, estetyczna i nikt nie 
powinien mieć wątpliwości, że w tym miejscu na dobre zagoś-
ciła jesień. Często stosuje się kapusty ozdobne do obsadzenia 
pojemników na tarasach, na klombach miejskich i rabatach 
ogrodowych i parkowych, uzupełniając nimi puste miejsca po 

wiosennych i letnich kwiatach. Inne materiały, które mogą być 
wykorzystane w jesiennych dekoracjach to lampiony miechunki 
rozdętej, srebrzyste przegrody nasienne miesięcznicy dwuletniej, 
owoce jarzębiny, głogu, ognika szkarłatnego, rajskich jabłuszek, 
szyszki, kłosy zbóż i traw ozdobnych. Cennym materiałem są 
również wybarwiające się jesienią liście drzew, krzewów i pną-
czy. Jesienne aranżacje mogą upiększać nie tylko mieszkania, 
ale również balkony, tarasy, wejścia do domu, rabaty ogrodowe 
lub zakątki ogrodu przeznaczone do wypoczynku. Z pewnością 
oddadzą melancholijny nastrój i ciepłe barwy babiego lata...q
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Spotkanie z pożytecznymi mikroorganizmami cz. 12
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.

W kolejnej części chciałbym zaproponować i opisać 
Państwu dla Waszych domów naturalne i całkowicie 

bezpieczne środki czystości dla ludzi i zwierząt. ProBio 
Ceramika, BioKlean soft ™ i ProBio Cleaner™ to wyroby 
naturalne, które nie zawierają składników GMO, konserwan-
tów czy detergentów chemicznych. Nie wywołują reakcji 
alergicznych skóry, a w składzie mają pożyteczną mikroflorę 
i najwyższej jakości aromaty organiczne. Preparaty te usu-
wają zabrudzenia, odświeżają i jonizują powietrze. Redukują 
alergeny i występowanie pleśni. Higienizują, biodezynfekują 
i bioasekurują miejsca aplikacji. Wypierają chorobotwórczą 
mikroflorę i hamują bądź uniemożliwiają jej rozwój na rów-
ni z tradycyjnymi środkami chemicznymi. Różnica polega 
jednak na tym, że ProBio Emy™ jednocześnie zasiedlają 
nasz dom. Przerażające, ale badania wykazały, że na jednym 
posłaniu może być nawet 2 miliony roztocza kurzu domowe-
go! Gnieżdżą się one także i w naszych poduszkach, kocach, 
pościelach, dywanach, firanach, ręcznikach czy ulubionych 
zabawkach dziecka. Dlatego warto, by pożyteczne mikro-
organizmy zadomowiły się w naszym otoczeniu i chroniły 
nasze rodziny przed patogenami.

ProBio Ceramika w uzdatnianiu wody do picia
Stosujemy 4–5 szt. koralików na 2–3 litry 
wody. Po 3 godzinach woda jest gotowa 
do picia. Należy używać naczyń szkla-
nych, ceramicznych, w ostateczności 
plastikowych, a unikać aluminiowych. 
W wyniku synergicznego działania 
koralików drobiny wody zostają rozbite 
na mniejsze, a woda ulega aktywacji 
energetycznej. ProBio Ceramika pochłania 
również substancje zawarte w wodzie. Wypalona ceramika 
emituje promieniowanie podczerwone dalekiego zakresu 
o wysokiej emisyjności. Wrzucenie koralików ceramicznych 
do czajnika spowoduje, że na jego ściankach ograniczy się 
osadzanie kamienia.

ProBio Ceramika, BioKlean soft™ i ProBio Clea-
ner™ w praniu i zmywaniu, a także w utrzymaniu czy-
stości i higieny domu
ProBio  Cleaner™  może  być  s tosowa ny 
bez pośred n io w for mie koncent rat u ,  a le 
efektywniejsze jest jego użycie w formie 
rozcieńczonej z niechlorowaną wodą (odsta-
wienie wody na 12 godzin powoduje odparo-
wanie chloru). Do mycia należy użyć 2-5% 
roztwór wodny ProBio Cleaner™ (20-50 
ml/1L). Miejsca bardzo zabrudzone spryskać 
20% roztworem (200 ml/1L) i pozostawić 
na 20 minut. Po upływie tego czasu należy 
umyć, stosując 5-6% roztwór(50-60 ml/1L). 
W łazienkach i sanitariatach zaleca się mycie 
posadzek, podłóg i ścian 5-10% roztworem 
ProBio Cleaner™. Po umyciu przetrzeć su-
chą szmatką lub ręcznikiem papierowym do 
uzyskania połysku. Miejsca zatłuszczone na 
ścianach, szafkach, podłogach należy najpierw spryskać 50% 
roztworem wodnym ProBio Cleaner™ i pozostawić na 30 
minut. Po tym czasie wyszczotkować czyszczoną powierzch-
nię i odkurzyć. Można go rozpylać w sypialni przed snem, 
stosować na obicia tapicerskie, pościel, dywany itp. Po zasto-
sowaniu koralików, cząsteczki wody stają się mniejsze, dzięki 
czemu efektywność procesu prania wzrasta. Włóż koraliki 
do woreczka lub skarpety w celu uniemożliwienia zalegania 
w dolnej części bębna pralki. Ważne jest, aby tak sporządzone 

zawiniątko utrzymywało się na powierzchni wody. Brud staje 
się łatwiejszy do usunięcia, a we wnętrzu pralki nie odkłada 
się kamień. Do prania wlewamy ok. 50–70 ml BioKlean 
soft™. W przypadku płukania tkanin dodać nie-
rozcieńczony ProBio Cleaner™ do dozownika do 
płukania w ilości 50 ml. Probiotyczne mikroorga-
nizmy detoksykują pozostałości detergentów. 
W efekcie tkanina jest przyjemna w dotyku 
i nie elektryzuje się. Zalecamy szczególnie 
dla osób cierpiących na alergie. Poprzez 
umieszczenie koralików nanizanych na żyłkę 
w spłuczce wyeliminujemy korozję i zacieki 
na muszli. Osiągniemy jeszcze lepszy efekt 
dodając BioKlean soft™ w łącznej dawce 
1 litr/1 m3 przepływającej wody. Podobnie 
możemy postąpić z wanną, brodzikiem i za-
brudzoną terakotą. ProBio Emy™ nadają się 
też do mycia okien. Spryskujemy je roztwo-
rem BioKlean soft™ lub ProBio Cleaner™ 
w proporcji 1:1. Można wlać BioKlean soft™ lub ProBio 
Cleaner™ do spryskiwacza i spryskać nim (bez rozcieńczenia 
trudno zmywalne powierzchnie: piekarnik, kominek), odcze-
kać ok. 30 min. i zetrzeć szmatką spływający brud. Doskonałe 
efekty uzyskujemy, stosując Bio Klean soft™ lub ProBio 
Cleaner™ do mycia naczyń, do zmywarki w miejsce kostki 
wlewamy ok. 50 ml. Do mycia zmywarki wlewamy ok. 50 
ml ProBio Cleaner™ i nie musimy na pusto uruchamiać jak 
w przypadku chemicznych środków, ale razem z naczyniami. 
Naczynia przypalone lub okopcone czyścimy samym Bio 
Klean soft™ lub ProBio Cleaner™ (bez rozcieńczania). 
Jeśli naczynia myjemy np. ludwikiem, to mieszamy dany płyn 
z BioKlean soft™ 1:1. (temperatura wody do 40˚C). Kominki 
i urządzenia do ich obsługi czyścimy podobnie. BioKlean 
soft™ lub ProBio Cleaner™ dolewamy również do wody, 
którą zmywamy stoły, ławy, lodówkę, itp. w ilości 2–3 łyżki 
stołowe na jedną miednicę z wodą do mycia (niechlorowaną). 
Do oczyszczania powietrza (po gościach, którzy palą papiero-
sy, po przypaleniu np. mleka na kuchni itp.) lub mebli, w tym 
tapicerowanych, używamy Bio Klean soft™ lub ProBio 
Cleaner™ 1:20 (50 ml na 1 litr wody). Szczególnie zaleca 
się zamgławianie pomieszczeń w przypadku występowania 
dolegliwości alergicznych. Jeżeli na ścianach czy suficie na-
szego domu pojawia się pleśń, to te miejsca spryskujemy Bio-
Klean soft™ i po kilkunastu minutach ścieramy. Następnie 
miejsce oczyszczone ponownie zamgławiamy. Czynność tę 
wykonujemy co kilka miesięcy, aż do całkowitej likwidacji.

ProBio Ceramika, BioKlean soft ™ i ProBio Cleaner™ 
w zapobieganiu przykrym zapachom w lodówce, kredensie 
i szafkach na obuwie
ProBio Ceramika przeciwdziała nieprzyjemnym zapachom 
w lodówce i kredensie. Należy je umieszczać tam, gdzie 
przechowujemy artykuły spożywcze wydzielające szcze-
gólnie intensywny zapach. Stosujemy 5–6 koralików na 
półkę. Wskazane jest także dodawanie niewielkiej ilo-
ści BioKlean soft™ (1–2 łyżki stołowe) do surówek i sałatek 
(przedłużają świeżość i poprawiają walory smakowe). Do 
mycia (w zależności od stopnia wykorzystania kubatury raz 
na 2–3–4 tyg.) lodówki stosujemy BioKlean soft™ lub Pro-
Bio Cleaner™ w uwodnieniu 1:50. Kilka koralików umieścić 
w szafce na buty w celu usunięcia przykrego zapachu i wilgoci. 
Należy również umieścić 2–3 koraliki w każdym bucie po 
uprzednim zawinięciu ich w kawałek tkaniny. Opryskać buty 
wewnątrz roztworem Bio Klean soft™ w uwodnieniu 1:9. Bio 
Klean soft™ lub ProBio Cleaner™ używamy dla zwierząt 
w proporcjach od 5-10% w formie oprysku. W celu minima-
lizowania nieprzyjemnych zapachów zaleca się oprysk miejsc 
spoczynku zwierząt domowych: posłań, leżanek, terrariów, 
klatek i kojców.

Opracował Janusz Kolbusz
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ROZWIĄZANIE:
listopad 2016

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej listopad 2016

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?

"

"

listopad 2016

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

ZAGADKA LOGICZNA
Szachownica
W pola szachownicy 3x3 wpisz 
liczby 1,2,3,4,5,6,7,8,9, aby sumy 
liczb w wierszach, w kolumnach i na 
przekątnych były równe.
Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za gatunek? Fot. stro-
na 39) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 30 listopada 2016 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4. Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą 
udział w losowaniu nagród książkowych.

POZIOMO:
1) Żona dyrektora. 7) Dziwak, ekscentryk, oryginał. 
8) Pola aktorka filmowa, Marusia w „Czterej pancerni 
i pies”. 9) Reklamowany proszek. 11) Klub piłkarski 
ze Stambułu. 14) ... Alighieri autor „Boskiej komedii”. 
15) Morski ptak 18) Poławiane skorupiaki 21) Miasto 
na Florydzie. 23) Świeżo ścięta trawa kosą. 24) Miej-
sce spawania, spoina; także sama czynność spawania. 
25) Partia ładunku podnoszona jednorazowo przez 
dźwig portowy. 26) Mazgaj, płaksa, płaczek, mazepa. 
27) Gospodarstwo rolne lub hodowlane. 29) Rzadki 
egzemplarz, mający wybitne cechy, właściwości swe-
go gatunku, rodzaju; poszczególna sztuka. 31) Mózgu 
lub słoneczny 32) Osoba nowo obrana na wysokie 
stanowisko lub urząd. 35) Piśmiennictwo z zakresu 
muzyki mechanicznej np. płyty, katalogi. 38) Ogród 
zoologiczny. 39) Podłużna płoza przymocowana 
do buta, przystosowana do ślizgania się po śniegu. 
40) Fruwające, „niebieskie” ... 41) Przychylny stosunek 
do wszystkiego co angielskie; anglofilstwo.

PIONOWO:
1) Jednostka wagi równa 1/10 grama. 2) Wąska łopata 
o płaskim ostrzu i wygiętym u góry obrzeżu. 3) Kobie-
ta lekkich obyczajów. 4) Pęd wyrastający z korzenia 
lub z pnia. 5) Imię męskie - 3 II; Kolberg 6) Roślina 
ozdobna z rodziny amarylkowatych. 10) W parze 
z Materną. 12) Tkanina dwustronna. 13) Lotnik 
balonowy. 16) Zdrobnienie od lis. 17) Mała ilość, 
niewiele czegoś, odrobinka; trochę, nieco, cokolwiek. 
19) Współbrzmienie dźwięków. 20) Imię męskie - 26 
IX, 27 IX 22) Gatunek wierzby. 23) Miękki taboret 
kryty całkowicie tkaniną lub skórą. 26) Przestarzale: 
ukochana, wybranka, dama serca. 28) Doktryna 
braci polskich XVI w., odrzucająca m.in. dogmat 
o Trójcy Świętej. 30) Popularne klocki. 33) Raul ..., 
były trener polskich siatkarzy. 34) Czarna krowa w ... 
bordo 36) Narzędzie do wygładzania desek; hebel. 
37) Kiszki, jelita zwierzęce, wnętrzności.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z PAŹDZIERNIKOWEGO NUMERU
Zagadka logiczna: 2.
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Szczotecznica szarawka.
Hasło krzyżówki: KOWAL NIE WYKLEPIE, CZEGO NATURA NIE DA.
Nagrody książkowe wylosowali: Teresa Baran z Przeczycy (krzyżówka), Stanisława 
Łukowicz z Opacionki (zagadka przyrodnicza). Niestety, nikt nie rozwiązał poprawnie 
zagadki logicznej.
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WARTO SKORZYSTAĆ!
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Brzostek

Czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00
Siedziba: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku (lokal biurowy na parterze – wejście od strony parku)
Porad udzielają adwokaci: Aneta Krajewska, Michał Mędryk, Natalia Zborowska
Uprawnieni do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

¾	Młodzież do 26 roku życia,
¾	Rodziny wielodzietne,
¾	Seniorzy powyżej 65 roku życia,
¾	Korzystający z pomocy społecznej,
¾	Weterani i kombatanci,
¾	Dotknięci katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Shelley Emling „Maria Skłodowska-Curie i jej córki”
Zwykle wyobrażamy sobie Marię jako in-

trowertyczkę ukrytą w zaciszu laboratorium 
– jednak Shelley Emling przedstawia nam bez 
mała skandalistkę. Romans uczonej z młod-
szym mężczyzną ściągnął na nią wściekłość 
francuskiego establishmentu, spowodował 
nieprzyjęcie do Francuskiej Akademii Nauk 
i próbę wydalenia jej z Francji. Maria miała 
dość determinacji, by zawsze robić to, co uwa-
żała za słuszne i tę postawę przekazała córkom.

Kazimierz Sowa „Syberyjskie podróże”
Syberię pokochałem za jej bezkres, nie-

powtarzalny urok krajobrazów i gościnę, 
której doświadczy każdy, kto lubi ludzi. Ta 
kraina przez Polaków bywa często nazywa-
na „nieludzką ziemią”. Ale dla dzisiejszych 
mieszkańców tej największej geograficznie 
i najbogatszej części Rosji Syberia jest domem 
i miejscem normalnego życia. Żeby to zrozu-
mieć, trzeba tam pojechać i trochę pobyć ze 
współczesnymi Sybirakami. Pójść z nimi do 
bani, pojechać na rybałkę, przypomnieć sobie język, pośpiewać 

rosyjskie pieśni, a czasem napić się wódki. Kiedy niedawno 
znajomy zapytał mnie: „Co cię na tę Syberię tak ciągnie?”, nie 
umiałem szybko i jednoznacznie odpowiedzieć. W ciągu ostat-
nich kilku lat bywam tam co najmniej dwa razy w roku i wciąż 
odnajduję nowe miejsca, a swoista surowość i czasem jakieś 
prozaiczne utrudnienia wcale mnie do tych podróży nie zniechę-
cają. Przeciwnie, nadal mam ochotę kolejny raz tam pojechać.

Ryszard Kapuściński „Gdyby cała Afryka…”
„W Afryce nie szukałem przygód, nie po-

lowałem na słonie i nie kopałem diamentów 
– pisze Ryszard Kapuściński we wstępie do 
tomu swoich tekstów z lat 1962-1966. – Byłem 
korespondentem Polskiej Agencji Prasowej 
i miałem pisać o tym, co tam na miejscu za-
słyszałem czy zobaczyłem, o tym, co się tam 
działo. Spędziłem w Afryce blisko sześć lat 
w jej najbardziej burzliwym i niespokojnym 
okresie, zresztą pełnym dobrych – choć cza-
sem za łatwych – nadziei. Był to przełom epok – kończył się 
kolonializm, zaczynała się niepodległość.”

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

jest kołem
ratunkowym
na morzu życia

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

Elektryk do pomocnika:
- Franek, potrzymaj przez chwilę te druty.
- Już trzymam.
- Czujesz coś?
- Nie.
- W porządku. To znaczy, że pod wysokim 
napięciem są tamte druty.

J	J	J
- Widuję tu pana z tą wędką od pięciu lat! 
Czyżby nie wiedział pan, że w tej wodzie 
nie ma w ogóle ryb?!
- A wie pan, że w zeszłym roku zacząłem 
to podejrzewać!

J	J	J
Nauczyciel historii wpada zdenerwowany 
do pokoju nauczycielskiego i mówi do 

dyrektora:
- Ech, ta siódma „B”! Nie wytrzymam już 
z tymi baranami! Pytam się ich, kto wziął 
Bastylię, a oni krzyczą, że żaden z nich!!!
- Niech się pan nie denerwuje - uspokaja 
dyrektor – może rzeczywiście to ktoś 
z innej klasy?

J	J	J
- Co zrobicie, gdy zobaczycie człowieka 
za burtą? – pyta oficer majtka podczas 
inspekcji.
- Rzucę mu koło ratunkowe i ogłoszę 
alarm: „Człowiek za burtą!”
- Dobrze! A jeśli to będzie wasz oficer?
- A który?

J	J	J
Góral mówi:
- Tak, to prawda, telewizja kłamie nawet 
w prognozie pogody! Bo gdy w Warsza-
wie spadnie 30 cm śniegu, to krzyczą, że 
klęska żywiołowa, a jak u mnie chałupa 
po dach zasypana, to gadają, że są dobre 
warunki narciarskie.

J	J	J
- Dlaczego jesteś taki markotny?
- Moja córka stawała wczoraj na kolegium.
- Za co?
- Za nieodpowiedni sposób noszenia ko-
stiumu kąpielowego na basenie.
- A jak go nosiła?
- Na ręku.

J	J	J
Facet skarży się lekarzowi:
- Panie doktorze, jak tylko zaczynam 
pracę, to zaraz zasypiam.
- A gdzie pan pracuje?
- W punkcie skupu.
- A co pan tam robi?
- Liczę barany.

J	J	J
- Panie doktorze, pięć lat temu poradził 
mi pan znakomity sposób na reumatyzm 
– unikać wilgoci. Jestem wyleczony!
- Znakomicie! A co panu teraz dolega?
- Nic. Chciałbym zapytać, czy mogę się 
już wykąpać?
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Gminna Biblioteka Publiczna w Brzostku zwraca 
się z prośbą o zwrot zaległych książek.

Drogi Czytelniku, jeśli nie korzystasz już z naszych książek i zalegają 

one na Twojej półce, koniecznie zwróć je do biblioteki.

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

W niedzielę 2 października droga gminna prowadząca spod 
Domu Ludowego w Gorzejowej w kierunku Zawadki Brzo-

steckiej stała się główną areną sportów motorowych w naszej 
gminie. Wszystko za sprawą organizowanej przez Automobil-
klub STOMIL w Dębicy przy współpracy z Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku oraz Urzędem Miejskim imprezy pod 
nazwą Super Oes Brzostek 2016 o Puchar Burmistrza Brzostku. 
Była to 3. runda Pucharu AK STOMIL w bieżącym roku.

 Główną troską organizatorów były niesprzyjające prognozy 
pogodowe. Aura tego dnia okazała się jednak łaskawa, co spra-
wiło, że zachęceni słońcem i temperaturą zawodnicy w liczbie 
37 załóg punktualnie stawili się na linii startu. Bazą imprezy był 
Dom Ludowy w Gorzejowej, który został udostępniony dzięki 
życzliwości Sołtys Edyty Krzywińskiej. Oprócz zawodników, 
organizatorów i służb zabezpieczających, rajd zgromadził też 
całkiem sporą grupę kibiców, którzy zajęli pozycje rozciągnięte 
wzdłuż całej trasy i stamtąd obserwowali (a także nagrywali 
i fotografowali) zmagania. Nie zabrakło wśród nich Radnego 
Gustawa Hołowickiego, który nie tylko kibicował, ale także 
doglądał, czy wszystko odbywa się, jak należy.

 Po zapoznaniu z trasą wreszcie przyszła pora na przejazdy 
„na czas”. Osiągnięte w tych próbach rezultaty po ich podsumo-
waniu zdecydować miały o ostatecznej klasyfikacji zawodów, 
która z kolei ma wpływ na wyniki Pucharu AK STOMIL. 37 
dwuosobowych (kierowca i pilot) załóg rywalizowało w 6 kla-
sach pojazdów. Największą trudnością, z jaką musieli na trasie 
zmierzyć się zawodnicy, okazały się pozostałości po niedawnym 
remoncie drogi (tzw. grys), które stały się przyczyną kilku nie-
groźnych w skutkach kolizji. W tych sytuacjach z pomocą spie-
szyli strażacy z zastępów OSP Brzostek i OSP Siedliska-Bogusz, 
którzy zabezpieczali imprezę. W pogotowiu stała także Policja 
i Zespół Ratownictwa Medycznego, jednak (na całe szczęście) 
ich interwencje nie były konieczne. W trakcie imprezy w domu 
ludowym na uczestników czekały kawa, herbata oraz pyszny 
bigos, nad wydawaniem którego oprócz pracowników cateringu 
osobiście czuwała Pani Sołtys.
 Po zakończeniu konkurencji, podliczeniu punktów i ustaleniu 
wyników (do których nikt nie wniósł zastrzeżeń ani protestów) 
przyszedł czas na ich oficjalne ogłoszenie i wręczenie pamiątko-
wych pucharów ufundowanych przez Urząd Miejski w Brzostku. 
Dokonali tego wspólnie przedstawiciele AK STOMIL oraz 
Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski, który objął patronat 
nad imprezą, a wcześniej sam wcielił się w rolę pilota w jednym 
z próbnych przejazdów. Po tej ceremonii nastąpiły wzajemne 
podziękowania i zapewnienia o współpracy przy organizowaniu 
podobnych imprez na naszym terenie w przyszłych latach.
 Galerie zdjęć z rajdu, klasyfikacja zawodów oraz lista spon-
sorów dostępna jest na stronach internetowych Automobilklubu 
STOMIL w Dębicy. Relację z imprezy przygotowała także TV 
Brzostek.

Daniel Wójcik

Rajd samochodowy - Super Oes Brzostek
Fot. Paweł Batycki
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W sobotę 8 października 2016 r. w Sali 
Widowiskowo-Sportowej Szkoły 

Podstawowej nr 11 w Mielcu przy ul. 
Władysława Warneńczyka odbył się II 
Puchar Podkarpacia Karate Kyokushin 
Dzieci i Młodzieży. Organizatorem Tur-
nieju był Mielecki Klub Kyokushin Karate 
przy pomocy Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Mielcu, współorganizatorem 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego.

 W  z awo d a c h  s t a r t ow a ł o  2 4 0 
zawodników i zawodniczek z 14 klubów 
zrzeszonych w Podkarpackim Okręgo-
wym Związku Karate: Jasielski Klub 
Kyokushin Karate, Gorzycki Klub Karate 
Kyokushin, Centrum Sztuk Walki i Sportu 
w Leżajsku, Brzozowski Klub Kyokushin 

Karate, Klub Kyokushin Karate Nowa 
Dęba, Klub Sportowy BUDO Krosno, 
Kolbuszowski Klub Kyokushin Karate, 
Krośnieński Klub Kyokushin Karate, Mie-
lecki Klub Kyokushin Karate, Przeworski 
Klub Karate Kyokushinkai, Rzeszowski 
Klub Sportów Walki SYSTEM, Dębicki 
Klub Kyokushin Karate, Uczniowski Klub 
Sportowy Kyokushin Karate w Brzostku, 
Tarnobrzeski Klub Kyokushin Karte. 

Funkcję sędziego głównego pełnił Shihan 
Tadeusz Krygowski z Jasła. Brzostek re-
prezentowało 14 zawodników, trzy osoby 
znalazły się na podium. Sędziował sensei 
Tomasz Mendoń, sekundowali sempai 

Robert Kolbusz, sempai Tomasz Fic oraz 
Urszula Finek.

Puchary dla Brzostku w kumite zdobyli:
II miejsce – Wiktoria Pietrzycka,
III miejsce – Michał Krupka,
III miejsce – Mateusz Sowa.

Wyjazd na turniej został opłacony z do-
tacji Gminy Brzostek w ramach realizacji 
zadania publicznego z zakresu rozwoju 
sportu: „Szkolenie dzieci i młodzieży, 
organizowanie współzawodnictwa spor-
towego w karate kyokushinkai”.

Robert Kolbusz

PUCHAR PODKARPACIA KARATE KYOKUSHIN

IX Powiatowy Turniej Karate Kyokushin w Gorzycach 
15 października 2016 r. odbył się IX 

Powiatowy Turniej Karate Kyokus-
hin w Gorzycach. W turnieju tym udział 
wzięli zawodnicy z ośrodków takich jak: 
Brzostek, Dębica, Gorzyce oraz Leżajsk. 
Brzostek reprezentowało 22 zawodni-
ków, którzy łącznie zdobyli 28 pucharów 
w konkurencji kata oraz kumite, co dało 
nam drugie miejsce drużynowo. Sędzio-
wali sensei Tomasz Mendoń oraz sempai 
Robert Kolbusz.
Puchary dla Brzostku w kumite zdobyli:
I miejsce – Kolbusz Sebastian
I miejsce – Pietrzycka Wiktoria
I miejsce – Sowa Mateusz
I miejsce – Kawalec Kinga
I miejsce – Maduzia Julita
II miejsce – Janiga Jan
II miejsce – Kolbusz Dawid
II miejsce – Kordek Mateusz
II miejsce – Finek Aleksandra
II miejsce – Kordek Kinga
II miejsce – Myszkowska Roksana
II miejsce – Kopera Bartłomiej
II miejsce – Zięba Aleksandra
III miejsce – Finek Krystian
III miejsce – Olszówka Szymon
III miejsce – Kordek Kamil
III miejsce – Pruchnik Krystian
III miejsce – Krupka Michał
III miejsce – Finek Kinga
III miejsce – Kolbusz Patrycja
Puchary dla Brzostku w kata zdobyli:
I miejsce – Finek Krystian
I miejsce – Pietrzycka Wiktoria

I miejsce – Kolbusz Dawid
I miejsce – Zięba Kamila
I miejsce – Zięba Aleksandra
II miejsce – Kolbusz Patrycja
III miejsce – Kolbusz Sebastian
III miejsce – Finek Kinga
Klasyfikacja drużynowa
1. miejsce - Gorzyce
2. miejsce - Brzostek
3. miejsce - Dębica
4. miejsce – Leżajsk

Był to kolejny dobry start naszych za-
wodników. Wszystkim gratulujemy oraz 
życzymy kolejnych sukcesów.
Wyjazd na turniej został opłacony z do-
tacji Gminy Brzostek w ramach realizacji 
zadania publicznego z zakresu rozwoju 
sportu: „Szkolenie dzieci i młodzieży, 
organizowanie współzawodnictwa spor-
towego w karate kyokushinkai”.

Robert Kolbusz
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TOMASZ JANKOWSKI W BRZOSTKU
Sukces to drabina, po której nie sposób 
wspinać się z rękami w kieszeniach.

(Philip Wylie)

Dwa tygodnie temu zawodnicy Ucz-
niowskiego Klubu Sportowego Her-

cules działającego przy Gimnazjum im. 
Królowej Jadwigi w Brzostku odnieśli 
spektakularne zwycięstwo. Nie tylko 
podjęli wyzwanie pod hasłem Tomasz 
Jankowski, ale także go wygrali. Główną 
nagrodą dla młodzieży była wizyta uty-
tułowanego sportowca w szkole.

O tym, że marzenia się spełniają, 
przekonali się nasi gimnazjaliści 11 paź-
dziernika 2016 r. Tego dnia Brzostek 
odwiedził wspomniany, wieloletni kapitan 
reprezentacji Polski w koszykówce - To-
masz Jankowski. Koszykarz został ser-
decznie powitany zarówno przez uczniów, 
jak i nauczycieli naszego gimnazjum. 
W gronie gości znaleźli się również: 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw 
Społeczno-Oświatowych Paweł Hipszer, 
Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Andrzej Piękoś. Swoją obecnością za-
szczycili nas także nauczyciele i ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Brzostku oraz 
przyszli przedszkolni adepci sportowi 

wraz z opiekunami. Na naszego niezwy-
kłego gościa czekało kilka niespodzianek 
m.in. tort. Młodzież przygotowała układ 
taneczny, natomiast Gabriela Płaziak 
wirtuozersko zaśpiewała piosenkę „We 
Are the Champions”. Jednym słowem coś 
dla duszy i coś dla ciała. Sportowiec nie 
krył wzruszenia. Opowiedział uczniom 
o właściwym podejściu do uprawiania 
sportu. Tomasz Jankowski przybliżył 
nam kulisy historii swojej kariery. Pod-
kreślał, jak ważną rolę w naszym życiu 
odgrywa aktywność sportowa. Przyjazna 
atmosfera podczas tego spotkania spra-
wiła, że do rozmowy chętnie włączali się 
zarówno przedszkolaki, gimnazjaliści, 
jak i nauczyciele. Następnie zawodnicy 
UKS Hercules mieli niecodzienną okazję 
zaprezentowania swoich umiejętności 
podczas treningu przed znakomitym ko-
szykarzem. Nie zabrakło też wspólnych 
zdjęć i autografów.

Serdecznie dziękuję za pomoc w przy-
gotowaniu spotkania dyrektorowi Gim-
nazjum w Brzostku Jackowi Berkowi, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzostku 
Marii Przebiędzie, Pawłowi i Ewelinie 
Hipszerom, Alicji Czapli, Katarzynie Ma-
chowskiej, Pawłowi Batyckiemu, Beacie 
i Ryszardowi Szymańskim, Janinie Woj-

dyle, Ignacemu Wojdyle, Andrzejowi Szo-
towi, Ewie Raś oraz wszystkim uczniom.

Opiekun UKS Hercules
Magdalena Machaj Fot.  Andrzej Szot
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Wybrani spośród 100 klubów w Polsce!
O tym, że brzosteccy sportowcy wyzwani na pojedynek 

zawsze podejmują rękawicę, informowaliśmy już wielo-
krotnie. Tym razem ich zadanie polegało na zaproponowaniu 
planu siatkarskiego treningu. Wyzwano na sportowy poje-
dynek 100 klubów sportowych. Nasi gimnazjaliści okazali 
się najbardziej kreatywni. Relacja nagrana przez młodych 
sportowców z UKS Hercules Brzostek spodobała się najbar-
dziej ambasadorce programu. Jak sama Milena Radecka mó-
wiła na spotkaniu z młodzieżą: Byliście bezkonkurencyjni. 
To, że tutaj dzisiaj jestem wśród was, zawdzięczacie przede 
wszystkim sobie i swojej ciężkiej pracy, a także olbrzymiemu 
zaangażowaniu waszych trenerów.

20 października 2016 r. siatkarka, wielokrotna repre-
zentantka Polski i brązowa medalistka Mistrzostw Europy 
przeprowadziła trening z młodzieżą w Gimnazjum im. Kró-
lowej Jadwigi w Brzostku. Przyjazd sportowca był kolejną 
nagrodą dla UKS Hercules Brzostek za aktywność w Klu-
bach Sportowych Orange. Do tej pory w ramach programu 
miasto odwiedził Artur Siódmiak oraz Tomasz Jankowski. 
Na końcu swoją obecnością zaszczyciła nas Milena Radecka.

W gronie zaproszonych gości znaleźli się również: Bur-
mistrz Gminy Brzostek Wojciech Staniszewski, radni Gminy 
Brzostek, dyrektor Gimnazjum w Brzostku Jacek Berek, 
kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji Andrzej Piękoś. 
W tym dniu odwiedzili nas także nauczyciele, uczniowie 
i przedszkolaki z zaprzyjaźnionych placówek oświatowych: 
Publicznego Przedszkola w Brzostku, miejscowej szkoły 
podstawowej, a także Gimnazjum w Brzyskach. Młodzież 
przygotowała z tej okazji krótką część artystyczną. Wspo-
minała także postać patronki Hali Sportowej w Brzostku 
– Agatę Mróz-Olszewską. Jak się okazało, była ona bliską ko-
leżanką Radeckiej. Nie zabrakło więc wzruszeń, wspólnych 
zdjęć i pamiątkowych autografów. Młodzież pozostała pod 
ogromnym wrażeniem, bo nie zobaczyła dumnych gwiazd 
sportu, ale miłe i sympatyczne osoby, które 
potrafiły ich zmotywować do pracy i udzielić 
cennych wskazówek i rad.

Serdecznie dziękuję za pomoc w przygo-
towaniu spotkania dyrektorowi Gimnazjum 
w Brzostku Jackowi Berkowi, wicedyrektor 
Krystynie Zdziarskiej, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Brzostku Marii Przebiędzie, Alicji 
Czapli, Pawłowi i Ewelinie Hipszerom, Kata-
rzynie Machowskiej, Małgorzacie Piekarczyk, 
Renacie Rams, Ewie Raś, Ryszardowi i Beacie 
Szymańskim, Janinie Wojdyle, Elżbiecie Wójto-
wicz, Elżbiecie i Marianowi Ptaszkom, a także 
za pomoc techniczną Pawłowi Batyckiemu, 
Andrzejowi Szotowi, Magdalenie Kawalec, Ka-
rolowi i Katarzynie Staniszewskim, Robertowi 
Warzesze oraz wszystkim uczniom.

Opiekun UKS Herkules Brzostek
Magdalena Machaj
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MISTRZ OKRĘGU RZESZOWSKIEGO W ŁUCZNICTWIE
8 października 2016 r. podczas 

zawodów łuczniczych w podrze-
szowskim Tyczynie, kończących 
letnią turę - uczeń klasy Ia Gimna-
zjum w Brzostku, Jakub Byś, zajął 

I miejsce w konkurencji łuków klasycznych w swojej 
kategorii wiekowej (młodzik). Reprezentując barwy 
klubu SKS Piast 25 Rzeszów, wystrzelał aż 630 punktów 
na 720 możliwych do zdobycia i tym zapewnił sobie 
zwycięstwo oraz tytuł Mistrza Okręgu Rzeszowskie-
go na rok 2016. Jakub ustanowił swój nowy rekord 
życiowy, którym cieszy się tym bardziej, że o miejscu 
w klasyfikacji końcowej zdecydowała liczba strzelo-
nych „dziesiątek”, ponieważ zawodnik z drugą lokatą 
osiągnął taki sam wynik punktowy. Należy dodać, że 
Kubę na zawody dowożą rodzice i to oni są jego najwierniejszy-
mi kibicami. Gratulujemy Jakubowi sukcesów osiągniętych pod 
okiem trenera Jana Szeligi i życzymy powodzenia w dalszych 

zmaganiach w sezonie zimowym (halowym).
Nauczyciel wychowania fizycznego

M. Machaj

Groch z kapustą
W październiku obejrzałam film „Smoleńsk” i „Wołyń”. 

Pierwszy z nich odtwarza fakty znane, obrazy z identy-
fikacji ciał, pochówku ofiar katastrofy, obrazy z wnętrza samo-
lotu, ale wskazuje również na winę naprowadzających samolot 
pracowników lotniska (żołnierzy?) w Smoleńsku, którym ktoś 
wydał takie polecenia (sprowadzić samolot do wysokości 50 
m nad ziemią), niewykorzystanie materiałów z innych krajów, 
w tym satelitarnych z USA z wypadku, a na koniec wskazuje 
na możliwy wybuch w skrzydle samolotu, co doprowadziło do 
wybuchu paliwa i rozerwania samolotu na drobne części.
Daleka jestem od założenia wersji zamachu, którego jak dotych-
czas nie udało się potwierdzić, ale zastanawia fakt, że samolot 
znajdujący się tuż nad ziemią ulega całkowitemu zniszczeniu 
a żaden pasażer tego nie przeżywa choćby w stanie ciężkim 
i tuż po katastrofie. Ja na swój „babski rozum” pojmuję, że jeśli 
samolot spada z wysokości 11000 m, to pasażerowie nie mają 
żadnych szans na przeżycie, ale z wysokości 100 m? I że jedna 
„żelazna brzoza”, ścięta na wysokości 
6 czy 7 metrów uśmierci wszystkich 
pasażerów? To są refleksje i wątpliwości 
nachodzące mnie po obejrzeniu tego 
filmu.
 Natomiast krótkie streszczenie filmu 
„Wołyń” jest następujące: „Akcja filmu 
„Wołyń” w reżyserii Wojciecha Sma-
rzowskiego rozpoczyna się wiosną 1939 
roku w małej wiosce zamieszkałej przez 
Ukraińców, Polaków i Żydów. Zosia 
Głowacka ma 17 lat i jest zakochana 
w swoim rówieśniku, Ukraińcu Petrze. 
Ojciec postanawia jednak wydać ją za 
bogatego polskiego gospodarza Macieja 
Skibę, wdowca z dwójką dzieci. Wkrótce 
wybucha wojna i dotychczasowe życie 
wioski odmienia najpierw okupacja 
sowiecka, a później niemiecki atak 
na ZSRR. Zosia staje się świadkiem, 
a następnie uczestniczką tragicznych 
wydarzeń wywołanych wzrastającą falą 
ukraińskiego nacjonalizmu. Kulminacja 
ataków nadchodzi latem 1943 roku. 
Pośród morza nienawiści Zosia próbuje 
ocalić siebie i swoje dzieci.” (http://film.onet.pl/wiadomosci/
wolyn-w-kijowie-odwolano-pokaz-filmu/ccpd5e)
Jest to film wstrząsający, na szczęście nie jest jego zamiarem 
dokładne pokazanie metod zabijania – są to krótkie migawki 
z użycia sprzętu codziennego użytku do uśmiercania ludzi 
w okrutny sposób. Treścią filmu jest pokazanie rodzącego się 

nacjonalizmu, nienawiści, nietolerancji, szukanie sprzymierzeń-
ców w Niemcach, buntu przeciwko „panowaniu” Polaków na 
tych ziemiach. Podaję za mądrym tekstem Leszka Budrewicza 
– dziennikarza i poety: „Na Wołyniu przed wojną było około 15 
procent ludności polskiej… Szacuje się, że Polaków na Wołyniu 
zginęło od 60 do 120 tysięcy, a Ukraińców między 2 a 20 ty-
sięcy… Jeśli wczoraj udaje dzisiaj, to może to być bardzo złym 
jutrem i tego się strzeżmy. Wczoraj dla dzisiaj jest ważne, ale 
dobre dzisiaj może być zbudowane tylko i wyłącznie, kiedy 
oprócz tego, co było, zaczniemy myśleć o tym, co będzie.” Pole-
cam bardzo mądry, wyważony tekst tego autora, który przybliży 
nas do prawdy historycznej na stronie: http://wiadomosci.onet.
pl/leszek-budrewicz-mamy-dzis-z-ukraina-podobny-problem-
-jak-kiedys-z-niemcami/h6tldlskiego.
I jeszcze cytat ks. Andrzeja Zwolińskiego: „Historia jest wiel-
kością ciągłą. Czas obecny wynika z przeszłości, a to, co buduje 
się jako przyszłość, wyrasta z dnia dzisiejszego”.

 W październiku przebywałam w pobliżu Nysy Łużyckiej, 
gdzie osiedlili się Polacy wysiedleni z Wołynia i okolic, zajmując 

budynki opuszczone przez Niemców. 
Obok kościoła stoi pomnik z pamiąt-
kową tablicą (zdjęcie zamieszczam), 
na której pisze: „Ojczyzna moja, to 
ta ziemia droga, gdziem ujrzał słońce 
i gdziem poznał Boga”. W 60-tą rocz-
nicę wygnania z Kretowiec, Hrycowiec, 
Zbaraża, Żabiniec, Ihrowicy, Anto-
nowa, Czortkowa, Tłustego, Zahajec, 
Nastasowa, Draganówki, Hnilczy, Si-
dorowa, woj. tarnopolskie i przyjazdu 
w 50-ciu wagonach transportu tysiąca 
Kresowian z Ks. Kazimierzem Klee do 
Lipinek Łużyckich. Pamięci kapłanom 
pracującym na Kresach Wschodnich 
i w parafii Lipinki Łużyckie: - Ks. Pro-
boszcz Kazimierz Klee, - Ks. Proboszcz 
Feliks Jemioło. Proboszcz z Parafianami 
Lipinek Łużyckich, Gospodarze Gminy 
Lipinki Łużyckie, Kresowianie z KTTK 
Żary. Lipinki Łużyckie, 1 lipiec 2007 
rok”.
Czyli w każdym wagonie mieściło się 
20 osób z resztkami ocalałego dobytku, 
które ratując swoje życie, jechały w 1947 

roku w nieznane z tęsknotą w sercu za swoimi stronami…
 Każda wojna to najgorsze zło, które gotują ludzie ludziom 
– dbajmy o Pokój jako o najwyższe dobro i obyśmy nigdy nie 
zaznali wojny…

Janina Słupek
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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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Ogłoszenie
Burmistrza Brzostku

z dnia 21 października 2016 r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych

do najmu w drodze przetargu - stanowiących własność Gminy Brzostek
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony na parterze w Domu Strażaka w Januszkowi-
cach stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00016074/1 

- przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej działalności dla wsi.

Lokal użytkowy położony jest na parterze budynku Domu Strażaka nr 144 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 
452 o powierzchni 0,29 ha, stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00016074/1.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 41,58 m 2.
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, gaz i bieżącą wodę.

Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 16,00 zł + 23 % VAT-u miesięcznie.

Wadium dla lokalu wynosi 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku 
(BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006).

Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz odpadów komunal-
nych i kanalizację oraz podatek od nieruchomości pod działalnością gospodarczą.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat.
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2016 rok).

Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem ww. lokalu nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.

Brzostek, dnia 21.10.2016 r.
Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski
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Fot. Paweł Batycki

Przygotowania do akcji szczepienia lisów

Co to za gatunek (na pierwszym planie)? Jakub Byś - mistrz w łucznictwie

Fot. Dagmara Wojnarowska

Rajd Super Oes Brzostek
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Fot. Stanisław Szukała z Brzostku Fot. Filip Czekaj z Kleci

Fot. Oliwia Wójcik z Kamienicy Górnej Fot. Katarzyna Żydek z Brzostku

Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku Fot. Albina Solecka z Pilzna

Fot. Barbara Staniszewska z Brzostku Fot. Rafał Kania z Kamienicy Dolnej Fot. Michał Dziedzic z Bukowej

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.


