
Szanuj przeszłość, przyszłość oddaj Bogu
Uczciwie pracuj na rodzinnym progu

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

www.wiadomoscibrzosteckie.pl

IS
SN

 1
42

8-
06

8X

W NUMERZE:
 ¾ DWA LATA RZĄDÓW BURMISTRZA s. 3
 ¾ ROBERT SYPIEŃ – CZŁOWIEK Z PASJĄ s. 7, 23
 ¾ KONKURS „WIELKA TRÓJKA” ROZSTRZYGNIĘTY s. 9, 24
 ¾ „MŁODZI MAJĄ GŁOS” – RUSZYŁY DEBATY OKSFORDZKIE s. 11, 25
 ¾ DZIEWIĘTNASTOWIECZNY BRZOSTEK s. 14
 ¾ 15 LAT WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ s. 17
 ¾ IDĄ ŚWIĘTA - PSINKA SZUKA DOMU s. 25, 33
 ¾ SPORTOWE SZALEŃSTWA NA WARSZAWSKIM TORWARZE s. 37, 47 

Fot.  Robert Sypień

NR 12 (236) ROK XXVII
grudzień 2016
cena 1,50 zł

WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 12/2016

Kto od kogo się tego nauczył – my od nich czy one od nas?
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Od redakcji
Te walczące ptaki na okładce to nie 

przypadek. Wystarczy oglądnąć re-
lacje z sesji Rady Miejskiej czy z zebrania 
mieszkańców Brzostku zorganizowanego 
przez Przewodniczącego Zarządu Miasta, 
czy też posłuchać, co „ludzie gadają”, żeby 
stwierdzić, że bardzo lubimy skakać do 
innych z pazurami, a nawet regularnie 
zadziobywać. Takie „krwawe jatki” to 
bardzo nośny temat. Wydawać by się też 
mogło, że w Brzostku nie ma innych prob-
lemów, jedynie audyt w ośrodku zdrowia 
i kurtki zakupione przez pielęgniarki. 
Do znudzenia jest to już wałkowane. 
Od grudnia mamy nową kierowniczkę 
ośrodka Annę Klich, więc my, potencjal-
ni pacjenci, oczekujemy od niej, że – jak 
sama nazwa wskazuje – będzie to ośrodek 
SŁUŻBY zdrowia, a jego pracownicy 

zgodnie z powołaniem będą służyć głów-
nie dobru pacjentów, a nie głównie dobru 
pracowników. Bo jakoś w tych wszystkich 
dyskusjach zniknął pacjent i jego zapo-
trzebowanie na specjalistyczną opiekę 
medyczną i nowoczesny sprzęt, który na 
miejscu pozwoli przeprowadzić badanie 
często ratujące życie. W sumie wszyscy 
płacimy składki na NFZ i mamy prawo 
oczekiwać odpowiednich usług służby 
zdrowia.

Nie da się też ukryć, że Brzostek od 
lat cierpi na pogłębiającą się ksenofobię. 
Panicznie boimy się OBCYCH, tj. tych 
spoza gminy i nieposiadających właści-
wego „rodowodu”. A nuż przyjdzie taki 
jeden, dajmy na to spod Pskowa, i rozwi-
nie w Brzostku inicjatywę gospodarczą, 
wybuduje jakiś supermarket, fabrykę 
albo ośrodek wypoczynkowy. My tego 
nie chcemy, nam jest dobrze z bezro-
bociem, z tym zastojem. A dokładniej 

– nam, szaraczkom,  MUSI podobać się 
taka sytuacja. Więc razem z Brzostkiem 
porastamy mchem i pleśnią. I nie chcemy, 
żeby przychodził tu OBCY i pokazywał 
nam, że może być inaczej, że możemy 
się unowocześnić, rozwinąć, ściągnąć tu 
nowych ludzi i pieniądze. Najważniejsze 
jest to, żeby ci, którzy od kilkunastu czy 
kilkudziesięciu lat dzierżą te zawładnięte 
przez siebie korytka, nie musieli się odro-
binę posunąć, by dopuścić do nich innych, 
nowych, spoza klanu. Popatrzmy zatem na 
sąsiednie miasteczko, które do niedawna 
było podobnym „grajdołkiem” jak Brzo-
stek. Ile firm tam dobrze prosperuje! Tam 
zatrudnieni są również mieszkańcy naszej 
gminy! A u nas tak się nie da.

Naszym problemem oprócz ksenofobii 
jest też wyraźna niechęć do uczciwości 
i rzetelnej współpracy w rozwiązywaniu 
wszelkich problemów, a honor to pojęcie 
dawno zapomniane. Za to panuje prze-
świadczenie, że sposobem na wszystko 
jest ZiP, czyli Znajomości i Plecy. Kto ich 
nie ma, nie istnieje.

Teraz przygotowujemy się do świąt 
Bożego Narodzenia. To szczególny czas 
dla wszystkich. Mimo woli stajemy się 
lepsi, bardziej otwarci na innych, radośni. 
Wychodzimy na chwilę ze swoich skorup 
nawyków i czujemy się jak nowo narodze-
ni. Może dobrze w tym okresie zastanowić 
się, co zmienić w nas samych, w naszym 
kochanym Brzostku, żeby WSZYSTKIM 
było lepiej.

Na koniec powtórzmy za Markiem 
Aureliuszem: Panie, daj mi cierpliwość, 
abym umiał znieść to, czego zmienić nie 
mogę; daj mi odwagę, abym umiał kon-
sekwentnie i wytrwale dążyć do zmiany 
tego, co zmienić mogę; i daj mi mądrość, 
abym umiał odróżnić jedno od drugiego.

U. Kobak

BURMISTRZ BRZOSTKU PODSUMOWUJE

Dokończenie na str. 4

Anioł pasterzom mówił:
Chrystus się wam narodził…

Życzymy drogim Czytelnikom „WB”, 
żeby anioł, który oznajmił radosne Boże 
Narodzenie, przekazał Wam dary niesione 
przez Chrystusa, a pośród nich: zdrowie, 
radość na co dzień, pomyślność, optymizm 
i siłę w pokonywaniu wszelkich trudności

Redakcja 

Szanowni Mieszkańcy!

Kilka dni temu minęło dwa lata, jak sprawuję 
urząd Burmistrza Brzostku. Chciałbym 

dzisiaj podsumować ten okres, by dać Wam 
obraz mojej działalności. Tego, co się udało zrobić, co realizu-
jemy, zamierzamy i jakich wcześniejszych planów nie udało się 
wprowadzić w życie.

Pierwszoplanowe zadania to oczywiście inwestycje drogowo-
-mostowe. W ciągu minionych dwóch lat udało się wybudować 
nowy most w Kleciach i znacznie poprawić istniejący już w Grud-
nej Górnej. Obie inwestycje sfinansowano z udziałem środków 
zewnętrznych przeznaczonych na likwidację skutków powodzi. 
Obecnie trwa, realizowana wspólnie z Powiatem Dębickim, 
budowa mostu w Siedliskach-Bogusz wraz z drogami dojazdo-
wymi od strony Głobikówki (to inwestycja warta ponad 2 mln 
zł - z udziałem naszej gminy w wysokości prawie 500 tys. zł). 
Niestety, w związku z niesprzyjającą pogodą, są tutaj ogromne 
opóźnienia. Planowane na październik zakończenie inwestycji 
trzeba było przesunąć, a przy tych warunkach pogodowych pra-
ce potrwają zapewne do końca grudnia. Wspólnie z Powiatem 
Dębickim w omawianym okresie wyremontowano krótki, ale 
bardzo ważny odcinek drogi powiatowej w Grudnej Górnej, 
zbudowano chodniki w Brzostku przy ul. 20 Czerwca, w Grud-
nej Górnej i ostatnio w Opacionce. Nie udało się nam natomiast 
wyremontować najważniejszej drogi powiatowej na odcinku Wola 

Brzostecka – Smarżowa. W ciągu dwóch lat zabezpieczyliśmy 
w budżecie na remont tej drogi ponad 700 tys. zł, ale, niestety, 
wniosek o dofinansowanie zadania został odrzucony przez Urząd 
Marszałkowski ze względów formalnych. Starostwo odwołało się 
do sądu, lecz ten po długich naradach podtrzymał wcześniejszą 
decyzję. W tej sytuacji Starostwo Powiatowe dokonało niezbęd-
nych zmian zapisów w księgach wieczystych i postanowiliśmy 
jeszcze raz w tym roku złożyć taki sam wniosek o dofinansowanie 
projektu do PROW-u. Liczymy na to, że tym razem wszystko 
pójdzie dobrze, bowiem droga jest wysoko punktowana i spełnia 
wymogi, jakie są niezbędne do uzyskania dofinansowania. Na 
najbliższy rok wspólnie z Powiatem Dębickim, oprócz złożenia 
kolejnego wniosku na drogę Wola Brzostecka – Smarżowa, mamy 
w planie remont odcinków dróg powiatowych Brzostek – Opacion-
ka (likwidacja bezsensownego zwężenia drogi) oraz w Brzostku 
– odcinek ul. 20 Czerwca w kierunku Wisłoki do posesji pana 
Kmiecika (wnioskował o to radny powiatowy pan Kazimierz Sar-
na). Powstanie też długo oczekiwany chodnik przy ul. Słonecznej 
(ponad 1 km) od skrzyżowania z ul. Węgierską do posesji pana 
Nawracaja, a także projekt chodnika z Brzostku – niestety od 
mojego domu aż do szkoły w Nawsiu Brzosteckim. Wnioskował 
o to radny powiatowy pan Leszek Bieniek. Powstanie także boi-
sko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Brzostku (Kleciach).

W ciągu minionych dwóch lat wykonano szereg inwestycji na 
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naszych drogach gminnych. I tak: w roku 2015 położono masę 
bitumiczną na drogach w Skurowej „Na Budy” i „Na Trucinę”, 
w Przeczycy od szkoły do kościoła i za domem ludowym, w Go-
rzejowej „Na Berdechów”, w Siedliskach-Bogusz „Na Kamionki” 
i „Na Hutę”, w Januszkowicach „Na Zagórze” i „koło Dębu”, w Ka-
mienicy Górnej „Na Granice” oraz w Brzostku na ul. Mickiewicza 
od Komisariatu Policji i na drodze do Gimnazjum im. Królowej 
Jadwigi. Ze środków dawnego FOGR-u wykonano następujące 
odcinki dróg: w Kamienicy Górnej „Na Śliwę” oraz w Skurowej 
krótki odcinek „Na Ramuta” i „Na Budy”. W roku bieżącym 
powstały drogi bitumiczne w Brzostku – ul. Szkolna (odcinek 
obok cmentarza), w Kamienicy Górnej „Na Kolebuka” i przede 
wszystkim 5 km drogi „Na Podkonie”. Łączy ona Bączałkę, 
Grudną Górną, Grudną Dolną, a przez wykonaną wcześniej drogę 
„Na Granice” także i Kamienicę Górną w jeden zintegrowany ciąg 
komunikacyjny, likwidując przy okazji przepaść cywilizacyjną, 
jaka widoczna była przy porównaniu naszych dróg i dróg Gminy 
Wielopole Skrzyńskie. Także w tym roku wykonaliśmy drogi 
FOGR-owskie w Gorzejowej „Na Wala” oraz w Przeczycy „Na 
Ramuta”. Pod koniec roku, po podliczeniu oszczędności z innych 
inwestycji, zawnioskowałem do Rady Miejskiej o zgodę na ich 
wykorzystanie z przeznaczeniem na wykonanie dróg bitumicz-
nych w Skurowej „Na Miasteczko”, w Kamienicy Dolnej „Na 
Dziedzica”, w Grudnej Dolnej „Na Trojnara” oraz w Zawadce 
Brzosteckiej „Na Góry” wraz z kolektorem deszczowym koło 
domu ludowego. Prace się rozpoczęły i powinny być zakończone 
do końca grudnia. Niestety, zważywszy na warunki pogodowe, 
jeśli nie ulegną poprawie, będę zmuszony czekać do wiosny 
z położeniem masy bitumicznej, gdyż nie o to chodzi, by coś 
zrobić, ale by zrobić to dobrze. W Woli Brzosteckiej, Kamienicy 
Górnej i Kamienicy Dolnej zamontowano pierwsze oświetlenia 
hybrydowe, które na razie mają formę testu. Jeśli się sprawdzą, 
będziemy montować następne. Warto jeszcze wspomnieć o re-
moncie budynku domu ludowego w Kleciach, gdzie część prac 
wykonywano w trudnym okresie zimowym, gdyż zależało nam 
na uzyskaniu dofinansowania oraz o remontach w najbardziej 
zaniedbanej placówce szkolnej w Grudnej Górnej. W tamtejszym 
przedszkolu wyremontowano wreszcie łazienkę, a w szkole od-
malowano jedno piętro z salami lekcyjnymi. Skoro o szkołach, to 
z radością komunikuję, że właśnie oddano do użytku przydomową 
oczyszczalnię ścieków przy Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz. 
Inwestycja jest nowatorska i bezobsługowa. Będziemy się przy-
glądać, jak działa i jeśli spełni nasze oczekiwania, zastosujemy 
podobne rozwiązania w innych miejscach.

W samym Brzostku oprócz wykonanych dróg prowadzono 
jeszcze inne inwestycje. Najważniejsza to oczywiście adaptacja 
i przebudowa dawnego budynku „starej szkoły”, która została 
zakończona w sierpniu br., a od września jako Przedszkole 
Publiczne (ma mieć nazwę „Pod Białym Bocianem”) przyjęła 
110 dzieciaków. Powstał też pierwszy z planowanych parkingów 
i – co z radością podkreślam – jest tam coraz tłoczniej. Trwają 
prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji koordynowane 
przez wiceburmistrza Kostrząba, który pozyskał na ten cel środki 
unijne. Jesteśmy na etapie spotkań konsultacyjnych, tak co do 
samego programu, jak i koncepcji rewitalizacji brzosteckiego 
rynku. Wstępne projekty są już gotowe. Pozyskaliśmy także środki 
na budowę łącznika ul. Mysłowskiego – ul. Królowej Jadwigi. 
Nowa droga połączy parking przy starej bożnicy, umożliwiając 
w ten sposób parkowanie dla mieszkańców dojeżdżających od 
strony Nawsia Brzosteckiego. Planowany koszt inwestycji to 
około 1,8 mln zł, z czego połowę pokryją środki zewnętrzne. Przy 
planowanej drodze będzie ścieżka rowerowa, chodnik i oświet-
lenie hybrydowe. Obok powstałego już parkingu planowany 
jest następny – po drugiej stronie ulicy - na kilkanaście miejsc 
z przeznaczeniem zwłaszcza dla osób załatwiających formalności 
w Urzędzie Miejskim. Planowana jest tutaj rozbudowa - w ramach 
wspomnianego już programu rewitalizacyjnego - archiwum 
(mamy zalecenia, by przenieść je z obecnego miejsca, bowiem 
nie spełnia ono wymaganych standardów) wraz z pomieszcze-
niami dodatkowymi. Poczyniono pierwsze prace remontowe na 
stadionie OSiR w Brzostku. Powstały krótkie odcinki chodniko-
we, wykonano część ogrodzenia, położono nakładkę bitumiczną 

wokół budynku wielofunkcyjnego, wyremontowano zewnętrzne 
toalety, przeprowadzono prace pielęgnacyjne. Trwają także 
prace projektowe budowy drogi ul. Mysłowskiego – ul. Szkolna 
– Warsztaty Terapii Zajęciowej – Nawsie Brzosteckie. Droga ta 
zupełnie zmieni ruch pieszych i samochodów od strony Nawsia. 
Istotną wiadomością dla mieszkańców jest chyba fakt, że złożono 
w Urzędzie Marszałkowskim całościowy projekt kanalizacyjny 
dla Brzostku, części Bukowej i reszty Kleci. Wartość inwestycji 
to ponad 4 mln zł. Liczymy tutaj na dofinansowanie w granicach 
nawet do 85%. Ze środków własnych został wybudowany prawie 
kilometrowy odcinek wodociągu przy ul. Ostafińskiego. Składać 
będziemy także w najbliższym czasie wnioski o dofinansowanie 
budowy wodociągu w Woli Brzosteckiej i w Bukowej. Warto 
wreszcie wspomnieć o zamontowanych instalacjach solarnych, 
których wartość w ubiegłym roku przekroczyła 2 mln zł. Bardzo 
dobrze wygląda poziom zadłużenia naszej gminy. W stosunku 
do wielu innych samorządów jest on wręcz komfortowy i można 
bezpiecznie patrzeć na nasze dalsze inwestycje finansowane ze 
źródeł zewnętrznych. Należy bowiem pamiętać, że każdą inwe-
stycję trzeba najpierw wykonać ze swoich środków, a dopiero po 
jej wykonaniu otrzymuje się zwrot środków zewnętrznych. Kiedy 
obejmowałem urząd, zadłużenie wynosiło około 15,4 mln zł. Na 
skutek działań poczynionych jeszcze przez burmistrza Bieńka 
i moich własnych zadłużenie spadło na koniec ubiegłego roku do 
niewiele ponad 7,2 mln zł. Po tegorocznych inwestycjach na koniec 
roku 2016 wyniesie 8,2 mln. Trzeba jednak dodać, że w przyszłym 
roku otrzymamy zwrot środków za inwestycje tegoroczne, czyli 
za instalacje solarne i za głęboką termomodernizację budynku 
przedszkola na łączną kwotę ponad 1,6 mln zł. Wskaźnik zadłu-
żenia na chwilę obecną wynosi zaledwie około 12% i jest chyba 
najniższy w naszym powiecie.

W ciągu minionych dwóch lat zorganizowano kilka interesu-
jących wydarzeń kulturalnych. Mieliśmy uroczystości związane 
z odsłonięciem pomnika ks. Mieczysława Woronieckiego, 170. 
rocznicę Rabacji Galicyjskiej, uroczystości 1050. rocznicy Chrztu 
Polski, „wianki” na Wisłoką, wspólne śpiewanie w dniu 3 Maja 
wraz z akcentami 100. rocznicy bitwy o Brzostek, wreszcie 
zorganizowane zostały wraz z Powiatem Dębickim dożynki 
powiatowe z niezapomnianym koncertem zespołu Brathanki. Do 
tego koncerty, teatrzyki i emisja filmu „A Town Called Brzostek” 
australijskiego reżysera Simona Targeta. Rozpoczęto przygotowa-
nia do przyszłorocznych uroczystości związanych z 650. rocznicą 
nadania praw miejskich. Odbędą się one w czerwcu i towarzyszyć 
im będą interesujące wydarzenia. Niedługo ukaże się kalendarz 
na rok 2017, który będzie zapowiedzią wydarzeń rocznicowych. 
Chciałbym, by wtedy sfinalizowana została umowa partnerska 
z litewską gminą Bujwidze, w której gościliśmy we wrześniu 
zaproszeni na dożynki do Pikieliszek.

Wielką stratą było dla nas odejście nieocenionego śp. Józefa 
Nosala, redaktora naczelnego „Wiadomości Brzosteckich” oraz 
administratora portalu internetowego Gminy Brzostek. Ciężko 
zastąpić było „człowieka orkiestrę”, który nie tylko prowadził 
miesięcznik, ale także redagował, fotografował i składał, a jego 
zdjęcia pojawiały się na stronie internetowej dosłownie kilka 
godzin po wydarzeniu. O ile samą gazetę twardą ręką uchwyciła, 
prowadzi i rozwija red. Urszula Kobak, to ze stroną internetową 
do dziś mamy kłopoty. Ważną częścią naszych lokalnych mediów 
jest powstała w ubiegłym roku TV Brzostek prowadzona przez 
Bartka Ziaję i Pawła Batyckiego. Jest to wspaniałe źródło infor-
macji o bieżących wydarzeniach w naszej gminie (nie tylko dla 
jej mieszkańców tutaj, na miejscu, ale zwłaszcza dla tych, którzy 
okresowo pracują poza granicami Polski). Na uwagę zasługuje tak-
że Akademia Samorządowa monitorowana przez Bartka, mająca 
za zadanie edukację obywatelską i angażowanie mieszkańców do 
udziału w życiu samorządowym.

Wspomnieć wreszcie wypada o remoncie Pomnika Grun-
waldzkiego w Siedliskach-Bogusz i pięknym geście radnego 
Mariana Warchała, który przekazując na rzecz Gminy Brzostek 
część swojej działki, na której posadowiony jest pomnik, otwo-
rzył możliwość jego odrestaurowania. Odnowiono też cmentarz 
z I wojny światowej w Zawadce Brzosteckiej, który podźwignięto 
z ruin i dziś wygląda imponująco. Doskonale układa się współ-

Dokończenie na str. 5

Dokończenie ze str. 3
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praca z Parafią Brzostek. Nowy proboszcz ks. Marek Mnich jest 
bardzo otwarty na współpracę, czego najlepszym przykładem jest 
wstępne porozumienie co do przebiegu drogi z Nawsia przez WTZ 
i przeprowadzona pod auspicjami parafii zbiórka na rzecz odnowy 
zabytkowych nagrobków na naszym brzosteckim cmentarzu. 
Efekt niedługo Państwo zobaczycie, bowiem zaraz po Nowym 
Roku demontowany będzie w celu odnowienia XIX-wieczny 
pomnik burmistrza Zieniewicza.

Co się nie udało? Po pierwsze smutna historia ośrodka zdro-
wia, która, niestety, chwały nam nie przyniosła i myślę tutaj 
o samym tylko fakcie bez wnikania w szczegóły. Decyzją komisji 
konkursowej jest wybrany nowy kierownik SGPZOZ. Została 
nim pani Anna Klich i bardzo liczę na to, że uda się jej stworzyć 
nowe perspektywy dla rozwoju podległej jej placówki. Nowy 
kierownik może liczyć na pomoc moją i moich współpracow-
ników. Nie udało się doprowadzić do zmian w sprawie dawnej 
cukierni. Niestety, jej stan prawny jest tak pogmatwany, że nie 
ma we mnie ani krzty optymizmu, choć cały czas monitorujemy 
sprawę. Nie udało się zakupić działki w Nawsiu Brzosteckim, 
na której planowaliśmy zbudować parking dla OSP i dla domu 
ludowego. Planowaliśmy także wykonać parking wokół działki, 
na której stoi dom ludowy, ale tutaj z kolei nie otrzymaliśmy 

zgody z wydziału architektury i musimy przenieść ten pomysł na 
przyszły rok. Nie udała się wreszcie rzecz najważniejsza, chociaż 
wszyscy mamy świadomość, że najbardziej trudna. Ciągle nie 
udało się nikogo zainteresować inwestowaniem na terenie naszej 
gminy. Owszem planowana jest prywatna inwestycja handlowa 
(ponad 1000 m kw.) obok ośrodka zdrowia (za rzeką - na terenach 
zakupionych po panu Pietrzyckim), która zapewni, jak sądzę, 
nowe miejsca pracy, ale to ciągle kropla w morzu potrzeb. Ważna 
jest perspektywa przebudowy drogi krajowej nr 73 z Pilzna do 
Jasła, bowiem obwodnica Brzostku ma biec w części po naszych 

gminnych gruntach, a to jest niezwykle 
obiecujące w perspektywie strefy inwesto-
wania dla przedsiębiorców. To jednak sprawa 
odległa, w najlepszym wypadku 7-10 lat. Nie 
ma też dobrego klimatu w Radzie Miejskiej. 
Oczywiście są samorządy, gdzie jest jeszcze 
gorzej w relacjach na linii burmistrz - Rada 
Miejska, ale to niewielka pociecha. Liczę, że 
ostatnia męska rozmowa z przewodniczą-
cym Domaradzkim doprowadzi do wzrostu 
wzajemnego zaufania, co przełoży się na 
większą skuteczność naszych wspólnych 
działań. Nie jest przecież tajemnicą, że dobry 
klimat i wzajemna współpraca to jeszcze 
większa skuteczność. Cały czas powtarzałem 
i powtarzam, że mieszkańcy, wybierając 
burmistrza i radnych, nie byli zainteresowa-
ni preferencjami politycznymi, tylko takim 
burmistrzem i taką radą, którzy działać będą 
dla nich i dla interesu gminy. Powtarzam 
zatem za Mickiewiczem: „Razem młodzi 
przyjaciele… w szczęściu wszystkiego są 
wszystkich cele” i zapraszam do współpracy 
i wzajemnego otwarcia. Pokażmy, że potra-
fimy resztę kadencji przepracować twórczo 

i konstruktywnie.
Kończąc, pragnę podziękować za te dwa lata moim najbliższym 

współpracownikom: byłemu wiceburmistrzowi Janowi Łazow-
skiemu oraz obecnemu Adamowi Kostrząbowi, pracownikom 
Urzędu Miejskiego, zwłaszcza pani sekretarz i pani skarbnik, 
kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych gminy 
oraz radnym, zwłaszcza tym, którzy wspierają moje pomysły 
i rozwiązania. Wreszcie dziękuję Danielowi Wójcikowi za wspar-
cie swoją kreatywnością, wiedzą i pomysłowością. Serce rośnie, 
patrząc na duet Wójcik/Kostrząb i widząc, jak w parze z młodością 
idzie wiedza, kompetencja i zdrowe myślenie. Takich ludzi trzeba 
nam w samorządach i administracji jak najwięcej.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Aniołowie, aniołowie biali,
o! przyświećcie blaskiem skrzydeł swoich,
by do Pana trafił ten zgubiony
i ten, co się oczu podnieść boi,
i ten, który bez nadziei czeka,
i ten rycerz w rozszarpanej zbroi,
by jak człowiek szedł do Boga-Człowieka,
aniołowie, aniołowie biali.

K. K. Baczyński

Z okazji świąt 
Bożego Narodzenia 

prawdziwie wigilijnego 
nastroju, radosnych chwil 

spędzonych w gronie rodzinnym, 
zdrowia i szczęścia, a w Nowym Roku 

dni pełnych ludzkiej życzliwości, energii 
i nadziei na zrealizowanie wszelkich planów

życzy Państwu
Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski

Dokończenie ze str. 4

Z prac Rady Miejskiej
Rada Miejska w Brzostku obradowała w dniu 16 listopada 

2016 r. na XXIII sesji pod przewodnictwem Mateusza Do-
maradzkiego - Przewodniczącego Rady. Zgodnie z przyjętym 
porządkiem obrad radni podjęli uchwałę, dokonując zmian 
w budżecie na 2016 rok. Dochody budżetu zwiększono o kwotę 
91.754 zł z tytułu wpływu środków z podatków i opłat oraz roz-
liczeń i wpływów z usług. Środki te w planowanych wydatkach 
przeznaczono na dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w związku z wykonaniem przez Zakład 150 nowych podłączeń 
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co spowodowało większe 
zużycie wody i większą ilość odprowadzonych ścieków, a tym 
samym wyższą dopłatę z budżetu gminy dla odbiorców usług 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia 
ścieków. Ponadto zwiększono wydatki na drogi i stołówki szkol-
ne. Kolejna uchwała dotyczyła zabezpieczenia środków w pro-
jekcie budżetu na 2017 rok, w wysokości 650 000 zł na dotacje 
do zadań powiatowych realizowanych na terenie gminy Brzostek 
dotyczących remontu i budowy chodnika przy drodze Brzostek – 
Opacionka oraz remontu drogi Brzostek – Skurowa. Uchwalone 
zostały stawki podatku rolnego i podatku od nieruchomości 

na obowiązującym poziomie w roku bieżącym. Na realizację 
zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do 
izby wytrzeźwień, zabezpieczono kwotę 3000 zł. W związku 
ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym, powołano Centrum 
Usług Wspólnych do obsługi administracyjno-ekonomicznej 
szkół i przedszkoli w miejsce dotychczasowej samorządowej 
jednostki: Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli. 
Centrum Usług Wspólnych obsługiwać będzie również Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. W dalszej części obrad Rada Miejska podjęła 
uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz 
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby 
dziecięce na terenie gminy Brzostek. Wysokość dotacji celowej 
udzielanej przez Gminę Brzostek dla podmiotów prowadzących 
kluby dziecięce określono w wysokości 100 zł miesięcznie na 
każde dziecko objęte opieką, z przeznaczeniem na dofinanso-
wanie kosztów pobytu dziecka. Podejmując kolejne uchwały, 
radni przyjęli Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Brzostek na lata 2017 – 2021.

Treść podjętych uchwał prezentowana jest w Biuletynie In-
formacji Publicznej.

Opracowała E. Sz.
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Brzostku
W katalogu świąt państwowych i narodowych obchodzone 

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości zajmuje 
pozycję szczególną. Odnosi się bowiem do wartości fundamen-
talnej w życiu każdego narodu, jaką jest posiadanie własnego nie-

podległego, suwerennego, w pełni upodmiotowionego państwa. 
Świętowanie tej daty jest wyrazem naszej radości z odzyskanej 
niepodległości oraz czci, jaką winniśmy darzyć wszystkich, 
którzy z wielkim poświęceniem służyli tej sprawie. Nie dziwi 
więc, że jak Polska długa i szeroka, w każdym mieście, w każdej 
gminie co roku odbywają się w tym dniu liczne uroczystości 
patriotyczne i religijne, którym coraz częściej towarzyszą 
imprezy typu sportowego i kulturalnego. O godnym uczczeniu tej 
daty pamiętają również mieszkańcy i samorząd Gminy Brzostek.
 Uroczystości obchodów 98. rocznicy odzyskania niepodległo-
ści w Brzostku rozpoczęły się zbiórką pocztów sztandarowych, 
delegacji i mieszkańców na terenie Żywego Pomnika Jana Pawła 
II w Brzostku. Przybyli reprezentanci władz samorządowych, 
OSP, jednostek oświatowych i organizacji społecznych przy 
zlokalizowanym tam pomniku oddali hołd pomordowanym 
w Katyniu oraz tym, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. 
Po tym nastąpił przemarsz do kościoła parafialnego w Brzostku, 
gdzie odbyła się Msza Święta koncelebrowana w intencji Ojczy-
zny oraz za dusze osób pomordowanych i poległych na różnych 
frontach walki o niepodległość. Liturgii, w której tłumnie udział 
wzięli brzosteccy parafianie, przewodniczył i Słowo Boże wy-
głosił proboszcz ks. Marek Mnich. W swoim kazaniu, odwołując 
się do słów wielkiego patrioty i słynnego kaznodziei ks. Piotra 
Skargi, przypomniał o wadze wartości takich jak umiłowanie 
Ojczyzny, miłość bliźniego, dbałość o dobro wspólne, a nade 
wszystko zawierzenie tych wszystkich spraw Bogu.
 Po zakończonej Eucharystii przyszedł czas na montaż słowno-
-muzyczny w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Brzostku, który został przygotowany pod czujnym 
okiem nauczycieli i wychowawców pracujących w tej placówce. 
Kunsztownie przygotowane stroje i świetnie dobrane rekwizyty 
nadały przedstawieniu niezwykły klimat. Słowo, obraz i dźwięk 
przeniosły widzów w czasy historyczne. Na nowo mogliśmy 
przeżywać tragiczne losy naszej Ojczyzny i na nowo mogli-
śmy się cieszyć z odzyskanej w 1918 roku niepodległości. Nic 
dziwnego, że po zakończonym występie publiczność nagrodziła 
młodych artystów gromkimi brawami. Na pewno pozostanie 
ono na długo w pamięci wszystkich obecnych. Gratulacje należą 
się dzieciom, nauczycielom, rodzicom i całej społeczności PSP 
w Brzostku.
 Kolejnym i ostatnim punktem oficjalnych obchodów był prze-
marsz uczestników do miejsc pamięci narodowej znajdujących 
się na terenie miasta. Delegacje samorządowe, szkolne i straża-
ckie złożyły wiązanki i znicze oraz oddały honory przy pomniku 
na płycie Rynku, przy tablicy upamiętniającej Józefa Piłsud-
skiego, przy tablicy poświęconej ofiarom pacyfikacji Brzostku 
i wreszcie przy pomniku księcia Woronieckiego i uczestników 
powstań narodowych. Tutaj w okolicznościowym przemówieniu 
głos zabrał Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski. W swojej 
mowie dziękował wszystkim zgromadzonym za udział w uro-
czystości, gratulował patriotycznej postawy i zaangażowania 
w sprawy Ojczyzny oraz życzył dalszego radosnego świętowania.

Daniel WójcikFot. Paweł Batycki
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Robert Sypień – człowiek z pasją
Uczta dla oczu – tak 

można krótko pod-
sumować wystawę fo-
tografii przyrodniczej, 
która prawie przez 
cały listopad była do-
stępna dla zwiedzają-
cych w Domu Kultury 
w Brzostku.

Autor 40 zaprezentowanych prac to Robert Sypień, brzostowia-
nin z niesamowitą umiejętnością wypatrywania i utrwalania 
piękna, specjalizujący się w amatorskim fotografowaniu przy-
rody. Na wernisażu, 4 listopada, pojawili się m.in. jego koledzy 
z Podkarpackiej Grupy Lokalnej OTOP: Krzysztof Paryś, Rafał 
Szczerbik, Tomasz Świątek oraz lider Tymoteusz Mazurkiewicz, 
a także znajomi pasjonaci fotografii. Dzięki temu Brzostek po 
raz kolejny pozytywnie zaistniał w świecie ze względu na to, 
że po pierwsze są tu naprawdę zdolni ludzie, a po drugie nasze 
środowisko naturalne jest naprawdę piękne, co Robertowi udało 
się udowodnić w niejednym kadrze. Jego fotografie nie odbie-
gają poziomem od zdjęć zamieszczanych na łamach znanego 
miesięcznika „National Geographic”. Jego fotografie po prostu 
mówią.

Oto opinia Daniela Wójcika, jednego z uczestników tego 
wydarzenia kulturalnego: Wernisaż, jak i samą  wystawę należy 
zaliczyć do bardzo udanych, a obserwując liczbę odwiedzających 

oraz ich reakcje, także do pożądanych przez lokalną społecz-
ność wydarzeń. Mam nadzieję, że uda się zorganizować kolejne 
tego typu eventy. Pasja i zaangażowanie włożone przez autora 
w każdą fotografię pozwoliły cieszyć się wieloma wrażeniami 
artystycznymi i na nowo zapoznać się z fascynującym światem 
polskiej i brzosteckiej przyrody. Szkoda, by ten potencjał zmar-
nował się ograniczony do jednej wystawy. Myślę, że dobrym 
pomysłem byłaby publikacja twórczości autora w formie albumu 
lub kalendarza.

Natomiast Anna Rozwadowska powiedziała: Cieszę się, że 
mogłam brać udział w wernisażu, oglądać świetne zdjęcia wyko-
nane przez Roberta, pokazujące bardzo często dzikie zwierzęta 
żyjące w naszej okolicy. Podziwiam Roberta za wytrwałość 
i cierpliwość, których trzeba naprawdę dużo przy tego typu 
fotografii. Świetne zdjęcia pozwalają choć na moment przenieść 
się w trochę inny świat, uzmysławiają, że piękno mamy na wy-
ciągnięcie ręki. Wierzę, że to nie ostatnia wystawa Roberta i że 
będziemy jeszcze mogli podziwiać pięknie uchwycone dzikie 
zwierzęta.”

Jeśli kogoś ominęła przyjemność obejrzenia wystawy, może 
zaglądnąć na stronę www.robertsypien.pl, gdzie znajdzie mnó-
stwo zdjęć przyrodniczych z klimatem, o wymiarze artystycz-
nym. Poniżej zamieszczamy wywiad z Robertem przeprowa-
dzony podczas wernisażu.

Urszula Kobak

Robert Sypień o fotografii i przyrodzie
Od jak dawna zajmuje się Pan fotografowaniem przyrody?
Moje zainteresowanie fotografowaniem przyrody zaczęło się ok. 
2011 roku. Najpierw były to luźne wyjścia, później różne grupy 
osób bardziej wciągnęły mnie w ten temat. Pierwsze wyjścia 
w teren odbywały się z Pawłem Batyckim, z p. Antonim Szybi-
stem, Andrzejem Cholewiakiem. Spodobało mi się to. Zarazili 
mnie tematem zimorodka. Opowiadali, że przy Wisłoce latają 
piękne zimorodki, a ja – powiem szczerze – wtedy nawet nie wie-
działem, że one tu występują. Zacząłem o nich czytać, chodziłem 
nad Wisłokę, aż wreszcie udało mi się wypatrzeć zimorodka. 
Wtedy na niego „zapolowałem”, ale sama zasiadka przy brzegu 
nic nie dawała, bo te ptaki są bardzo płochliwe. Pojawiały się 
tylko niebieskie „błyskawice”, ale nie udało się zrobić dobrych 
zdjęć. Wtedy zakupiłem siatkę maskującą, przenośną czatownię, 
co pozwoliło mi zbliżyć się do dzikiej przyrody i nie wywoływać 
zaniepokojenia swoją obecnością.

Czy łatwo jest fotografować dziką przyrodę?
Niektóre gatunki zwierząt nabrały dystansu do ludzi, co jest 
uwarunkowane m.in. polowaniami i odstraszaniem dzikich zwie-
rząt od zabudowań gospodarczych, więc ciężko fotografować je 
z bliska. Bez samozaparcia, bez godzin obserwacji, zasiadek nie 
byłoby możliwe zrobienie zdjęć z bliska. Zdjęcia prezentowane na 
wystawie są robione z odległości 3, 5, 10 czy 20 metrów. Druga 
ważna rzecz to możliwość obserwowania przyrody w jej natu-

ralnym środowisku. Aby sfotografować naturalne zachowania 
zwierząt, trzeba wtopić się w otoczenie, żeby nas nie zauważyły. 
To „podglądanie” przyrody niesamowicie mi się podoba. Dzięki 
zrobionym wtedy fotografiom mogę pokazać ludziom cząstkę 
dzikiej przyrody.

Czy trzeba mieć jakieś specjalne przygotowanie warsztatowe, 
by robić takie zdjęcia jak prezentowane na wystawie?
Nie, prezentowane zdjęcia to amatorska fotografia. Nie robię 
zdjęć komercyjnie ani zawodowo. Jestem pasjonatem. Lubię się 
po prostu odprężyć, wyjść w teren, przygotować się do zdjęć, 
ale to wszystko w ramach relaksu.

Ile czasu trzeba jednorazowo poświęcić, żeby zrobić dobre 
zdjęcie?
To dobre pytanie. Nawet jeśli będę najlepiej przygotowany pod 
względem technicznym, to nie zawsze akurat w tym właśnie 
miejscu, gdzie się zasadziłem, coś się pokaże. Matka natura 
uczy w ten sposób dystansu do siebie, uczy pokory i cierpliwo-
ści. Ważne jest, żeby po dwóch, trzech nieudanych próbach nie 
zniechęcać się. Zazwyczaj zasiadka zajmuje dwie, trzy godziny 
– zależy, ile możemy poświęcić na to czasu. Moim najbardziej 
ekstremalnym wyjściem było 4 godziny w zimie przy temperatu-

Fot. Paweł Batycki
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rze -20 stopni. Siedziałem wtedy w stałej czatowni i rzeczywiście 
musiałem od czasu do czasu wstać i rozruszać się, żeby poprawić 
krążenie. Ważne jest ciepłe ubranie. Ale warto było, bo udało mi 
się sfotografować walczące myszołowy na tle iskrzącego śniegu. 
Tak czasem matka natura wynagradza nam trudy czatowania.

Czy zdarzają się sytuacje, że niespodziewanie pojawia się jakieś 
zwierzę i trzeba szybko je sfotografować?
Nieraz zdarza się, że robię zdjęcia bardzo wczesną porą, kiedy 
słońce jest dopiero ledwo widoczne nad horyzontem. Wtedy 
często nagle napotykam zwierzęta, zwłaszcza kiedy poruszam 
się w porannej mgle. Staram się iść bardzo spokojnie i cicho, 
więc zwierzęta ani mnie nie widzą, ani nie słyszą. Tak udało 
mi się sfotografować lisa, który sobie polował na jakąś myszkę. 
Podszedłem do niego na odległość 10 metrów. O wschodzie 
słońca natura jest bardzo piękna. Kiedy ja wychodzę w teren, 
większość brzostowian jeszcze śpi, np. w lecie przed 4.00 rano. 
Wtedy w lesie jest niesamowity, niepowtarzalny klimat, bo 
wszystko się budzi. Nie słychać żadnych samochodów tylko 
odgłosy przyrody.

Jakie wydarzenie związane z fotografowaniem najbardziej 
utkwiło Panu w pamięci?
To było nad Wisłoką. Robiłem wtedy 
zasiadkę na zimorodka. Jakieś 1,5 go-
dziny siedziałem pod siatką maskują-
cą bardzo blisko brzegu rzeki. Nagle 
słyszę jakiś dziwny pisk za moimi 
plecami. Nie wierciłem się jednak, 
żeby nie zwracać na siebie uwagi. 
W końcu poczułem, że coś ciągnie 
za siatkę maskującą. Okazało się, 
że za plecami miałem dwie wydry. 
Kiedy się odwróciłem, jedna z nich 
narobiła strasznego rabanu i pisku. 
Przeraziła mnie, ale nie wpadłem do 
wody. Ciśnienie mi podskoczyło, bo 
nie wiedziałem, co się wokół mnie 
dzieje. Jedną wydrę, która przepły-
wała tuż obok mnie, udało mi się 
sfotografować.
Drugie wydarzenie to spotkanie 
z jastrzębiem, który jest ciekawostką 
przyrodniczą. Ludzie, kiedy widzą drapieżnego ptaka na niebie, 
zawsze mówią, że to jastrząb. A to bardzo mylne, bo mamy jesz-
cze myszołowy, krogulce, pustułki, rzadziej bieliki i rybołowy. 
Jastrzębie widuje się niezwykle rzadko. Najczęściej nad naszymi 
głowami widujemy kołujące myszołowy. Dwa lata temu przy za-
siadce na myszołowy udało mi się sfotografować jastrzębia, choć 
sam na początku myślałem, że przyleciał myszołów. Jednak kiedy 
się do mnie odwrócił przodem, aż oniemiałem. To niezwykłe 
przeżycie zobaczyć tak dzikiego ptaka z odległości 10 metrów.

Czy łatwo jest szybko rozpoznawać gatunki ptaków?
Przez okres 5 lat dużo czytałem na ten temat. Teraz umiem roz-
poznać bardzo dużo ptaków, ale jeszcze nie wszystkie. Należę 
też do Podkarpackiej Grupy Lokalnej OTOP, to jest ogólno-
polskie towarzystwo zajmujące się monitoringiem i ochroną 
ptaków, do której zaprosił mnie Rafał Szczerbik. Z członkami 
tej niesamowitej grupy wyjeżdżam w teren przeważnie na ob-
szarze województwa podkarpackiego na monitoring ptaków. 

Oni potrafią rozpoznać wiele gatunków. Wchodzą do 
lasu i po odgłosach potrafią rozpoznać, jaki to ptak. 
To wymaga dużego „obsłuchania” i wiedzy. Ja doku-
mentuję fotograficznie te wyjazdy, a przy okazji dużo 
się uczę. Chciałbym się też przyczynić do ochrony 
gatunków zagrożonych na naszym terenie. Nie po-
bieram żadnego wynagrodzenia za tę działalność. 
Fotografia zawsze była dla mnie odskocznią od pracy, 
sposobem na odreagowanie stresu, po prostu relaksem. 
Na początku mocno stawiałem na same zdjęcia. Teraz 
fotografowanie nie jest celem nadrzędnym, bardziej 
samo wyjście w teren i podglądanie przyrody, uczenie 
się jej. Im więcej wiem o przyrodzie, tym lepsze zdjęcia 
mogę zrobić. Fotografia przyrody oprócz odkrywania 
swoich tajemnic przyczyniła się do zawarcia wielu 
wartościowych znajomości, a nawet przyjaźni, za co 
serdecznie dziękuję. Chciałbym również przeprosić 
moich rodziców Teresę i Mariana za czasami nieza-
mierzone poranne pobudki, kiedy to przygotowuję 
się do kolejnego wyjścia w teren... i podziękować za 
dużo cierpliwości.

Kiedy w „Wiadomościach Brzosteckich” znów będą się poja-
wiać zdjęcia Pana autorstwa?
Przez dość długi czas nie zamieszczałem zdjęć w „Wiadomoś-
ciach”, bo miałem daleko idące plany odnośnie wernisażu. Nie 
chciałem wcześniej prezentować tych zdjęć na forum. Po wy-
stawie myślę, że częściej będę je publikował.

Wywiad przeprowadziła Urszula Kobak

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU
Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. 
Dz.U.2016.250 z późn. zm.) i Uchwałą Nr XX/136/16 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 14 lipca 2016 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek
Rozdział II, § 7 pkt 1, 2
Urząd Miejski w Brzostku przypomina:
Właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń:
1) z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego,
2) z wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej dla ruchu pieszego (chodnika) - położonej bezpo-
średnio przy granicy nieruchomości.
Błoto, śnieg, lód należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni w sposób nieutrudniający ruchu 
pieszych i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez podmiot prowadzący zimowe utrzymanie ulic lub 
zarządcę drogi.

B U R M I S T R Z
Wojciech Staniszewski
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Agata, Alina i Dominika to tegoroczna Wielka Trójka
Na życzenie gimnazjalistów „Wiadomości Brzoste-

ckie” wspólnie z Gimnazjum im. Królowej Jadwigi 
w Brzostku oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa zorga-
nizowały po raz kolejny międzygminny konkurs literacki 
„Wielka Trójka”.

Do udziału w zmaganiach z wyobraźnią i piórem zaprosiliśmy 
6 gimnazjów i cała szóstka zadeklarowała swój przyjazd. Po eli-
minacjach szkolnych 8 listopada 2016 r. spotkało się 20 najlepiej 
zapowiadających się młodych literatów, którzy w ciągu 90 minut 
stworzyli opowiadania z dialogiem i elementami opisu. Anoni-
mowe teksty (opisane tylko wylosowanym numerem) otrzymała 
równie Wielka Trójka, tj. szanowna komisja o zróżnicowanych 
gustach literackich, czyli Bernadeta Staniszewska – polonistka 
z Gimnazjum nr 2 w Bochni, Maria Kawalec z naszej gminnej 
biblioteki oraz ks. Piotr Przypek, wikariusz brzosteckiej parafii.

Bernadeta Staniszewska tymi słowami podsumowała pracę 
komisji i sam konkurs: Oceniając opowiadania, komisja zwra-
cała uwagę na oryginalność pomysłu, lekkość stylu, kompozycję 
prac oraz poprawność językową. Większość tekstów spełniała 
wymagane kryteria, stąd wybór najlepszego nie był wcale za-
daniem łatwym. Sądzę, że dużym wyzwaniem dla uczestników 
zmagań był sam początek opowiadania. „Gotowanie od zawsze 
było moją słabą stroną”… Narzucony temat wymagał bowiem 
pomysłowości i świeżego spojrzenia, które nie ograniczało się 
do przypalonej zupy czy spowodowania niestrawności u człon-
ków rodziny. Sporej grupie osób udało się w intrygujący sposób 
przedstawić swe wyimaginowane kulinarne doświadczenia i tu 
jeszcze raz gorące gratulacje dla wszystkich za kreatywność.
W bieżącym roku zdecydowanie więcej, niż w minionej edycji, 
było prac, które odznaczały się barwnym i lekkim stylem oraz 
poprawnością kompozycyjną i językowo-ortograficzną, które 
czytało się po prostu z przyjemnością. Odnoszę wrażenie, że 
z roku na rok poziom zmagań konkursowych „Wielkiej Trójki” 
jest coraz wyższy, mimo tego że tematy opowiadań coraz trud-
niejsze.

Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpiło 21 listopada w sali 
kinowej domu kultury. Aby umilić czas oczekiwania na punkt 
kulminacyjny, brzosteccy gimnazjaliści zaprezentowali część 
artystyczną pt. „Święte wędrowanie” opartą na twórczości 
Edwarda Stachury, a przygotowaną przy pomocy nauczyciela 
muzyki. Następnie członkowie komisji uzasadnili wybór naj-
lepszych opowiadań:

Bernadeta Staniszewska (Burmistrz od-
czytał treść uzasadnienia): Opowiadanie 
„Katastrofalna pomyłka” ujęło mnie przede 
wszystkim ogromną swobodą stylistyczną 
i lekkością pióra. Czytało się je z zaintereso-
waniem, na które niebagatelny wpływ miała 
mnogość dialogów umiejętnie wplecionych 
w tekst. Zawierało ono także opis miejsca 
oraz elementy opisu przeżyć. Ponadto 

dało się w nim odnaleźć elementy humoru. Praca zaskakiwała 
swoim pozytywnym zakończeniem i niosła w sobie przesłanie, 
które można by streścić parafrazą znanego przysłowia: „Nie 
taka… teściowa straszna, jak ją malują”… Autor bądź autorka 
opowiadania zadbał o poprawność kompozycyjną, graficzne 
wyodrębnienie poszczególnych części pracy oraz jej estetykę. Na 
uwagę zasługuje wreszcie ortografia, która – nie ukrywajmy – 
coraz częściej sprawia uczniom wiele kłopotów. Na koniec muszę 

podkreślić, że mój wybór wspomnianego opowiadania - już po 
pierwszym czytaniu - był jednoznaczny. Kolejna lektura tylko 
utwierdziła mnie w przekonaniu, że podjęta decyzja była słuszna.

Maria Kawalec: Wybrałam opowiadanie pt. 
„Medyczne plany”. Spodobała mi się swo-
bodna kompozycja, bohaterowie nieskom-
plikowani, o wyraźnych cechach charakteru. 
Ciekawa, jednowątkowa fabuła. Słownictwo 
bogate, choć niewyszukane sygnalizuje 
doświadczenie pisarskie. Prostota zacieka-
wia, ukazuje ważny problem wyboru drogi 
życiowej.
Ks. Piotr Przypek: Wszystkie konkursowe 
prace nawiązywały do sztuki kulinarnej. 
Od samego czytania człowiek robił się głod-
ny. Siedząc do późna w nocy i zagłębiając 
się w lekturę, nieraz wydawało mi się, że 
z zapisanych kartek wydobywa się zapach 
pieczonej kaczki czy smakowitego ciasta. 
Przedzierając się przez kolejne opowiada-
nia, nagle zdałem sobie sprawę, że zostałem 

wyprowadzony w pole. Tym polem była linia frontu, na której 
znalazłem się dzięki opowiadaniu pod tytułem „Wojsko zmienia 
ludzi”. Autor tej historii trafił w moją męską naturę, w której kryje 
się pragnienie przygody, walki, przyjaźni skłonnej do oddania 
życia. Tej właśnie pracy przyznałem pierwsze miejsce i gratuluję 
Autorowi pomysłowości, zachęcając jednocześnie do rozwijania 
talentu, który otrzymał od Boga.

Zgodnie z werdyktem komisji trzy pierwsze miejsca zdobyły:
• Agata Wilusz z Nawsia Brzosteckiego za opowiadanie „Ka-

tastrofalna pomyłka”,
• Alina Kaczka z Jodłowej za opowiadanie „Medyczne plany”,
• Dominika Kędzior z Brzostku za opowiadanie „Wojsko 

zmienia ludzi” (to opowiadanie otrzymało także wyróżnienie).

Komisja przyznała również kilka wyróżnień:
• Mateusz Karmelita z Januszkowic „Nieudana zupa”,
• Kinga Szwed z Jodłowej „Kucharka z przypadku”,
• Maria Stojak z Jodłowej „Jajka – zamiana ról”,
• Anna Rachowicz z Kołaczyc „Kasia”.

Wszystkie wymienione opowiadania będziemy kolejno pub-
likować w „Wiadomościach Brzosteckich”. Autorkom trzech 
najlepszych tekstów Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszew-
ski wręczył ufundowane przez siebie dyski przenośne. Każdy 
uczestnik konkursu otrzymał dyplom i nagrodę zasponsorowaną 
przez anonimowych darczyńców.

Podziękowania należą się tym, którzy w jakikolwiek sposób 
wsparli organizację „Wielkiej Trójki”, zwłaszcza z tego powodu, 
że we współczesnym świecie, gdzie Internet z gotowymi roz-
wiązaniami zapanował praktycznie nad każdą dziedziną życia, 
rozwijanie wyobraźni i umiejętności poprawnego posługiwania 
Fot. Paweł Batycki
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się ojczystym językiem nie jest popularne wśród dzieci i mło-
dzieży. Konkurs ten pozwolił gimnazjalistom puścić wodze 
fantazji i udowodnić, że młodzi ludzie jeszcze umieją myśleć 
samodzielnie i wypowiadać się czystą polszczyzną.

Urszula Kobak

Na koniec prezentujemy jedno ze zwycięskich opowiadań.

Agata Wilusz
Gimnazjum
w Nawsiu Brzosteckim

Katastrofalna pomyłka

Gotowanie od zawsze było 
moją słabą stroną. Odkąd 

pamiętam, praktycznie za 
każdym razem, gdy próbo-
wałam coś upichcić, coś się 
przypaliło lub nie dopiekło do 
końca, z takim skutkiem, że 
powstał zakalec. Cała familia 
twierdzi, iż ten brak talentu 
odziedziczyłam po mamie. 
Nie sposób się z tym nie zgodzić.
 Dwa miesiące temu mój narzeczony oznajmił mi, że zaprosił 
swoich rodziców na kolację. Jakby tego było mało, stwierdził, 
że to ja powinnam zająć się przygotowaniem jedzenia. Gdy 
to usłyszałam, poczułam zamęt w głowie. Zaczęłam okropnie 
panikować.
- Marcin, jak mogłeś postawić mnie w takiej sytuacji?! – wy-
krzyczałam mu to prosto w twarz. – Wiesz przecież, że potrafię 
przypalić nawet wodę na herbatę!
- A powiedz mi, co miałem zrobić? To podbramkowa sytuacja, 
nie mogłem im odmówić. Moja rodzina jeszcze nie wie o za-
ręczynach, więc gdy rodzice zaproponowali wspólny posiłek, 
musiałem się zgodzić.
Czułam, że żałuje tego, co zrobił, ale dla zasady postanowiłam 
się z nim jeszcze trochę podroczyć.
- Przepraszam cię, źle zrobiłem.
- Przyjmę twoje przeprosiny, ale pod jednym warunkiem – 
stwierdziłam, że to dobry moment, żeby go trochę wykorzystać.
- Zrobię wszystko.
- Pomożesz mi przygotować tę kolację.
- Ym… Nie mogę zrobić czegoś innego? – pomysł wspólnego 
gotowania od zawsze napawał go lękiem.
- Obiecałeś – nie mogłam przepuścić tej okazji.
- No dobrze. Jednak nie licz na zbyt wiele z mojej strony.
 Godzinę później wracaliśmy z supermarketu z torbami peł-
nymi różnorakich smakołyków. Gdy Marcin pomógł mi wnieść 
pakunki do kuchni, zaczęłam się zastanawiać, co by tu upichcić. 
W grę nie wchodziło nic prostego, bo moi przyszli teściowie nie 
przepadali za klasycznym schabowym z kapustą, a tym bardziej 
flakami czy innymi swojskimi specyfikami. Niestety, bo to jedy-
na potrawa, którą w moim wykonaniu da się zjeść. Nagle w moim 
mózgu błysnęła myśl godna Einsteina. Może by tak zamówić coś 
z cateringu? Propozycja nader kusząca, aczkolwiek gdy coś nie 
wyjdzie – będzie totalna klapa. Już sięgałam po telefon wiszący 
na ścianie, kiedy usłyszałam za plecami stłumiony chichot uko-
chanego. No nie, tego już za wiele. Poczułam, że zalewa mnie 
fala wściekłości.
- Czemu tak ci wesoło? – powoli cedziłam każde słowo. – Miałeś 
mi pomóc, a zwyczajnie uciekłeś.
Czułam, że zaraz wybuchnę.
- Nie mogę się z tobą zgodzić. Poszedłem poszukać przepisu. 
Co ważne, znalazłem go. Po twojej minie widzę, że nastawiłaś 
się na to, że zadzwonisz do jakiejś restauracji, a oni wszystko 
ugotują i przywiozą. Czyż się mylę? – wydawał się rozbawiony 
całym zajściem.

- Nie, nie mylisz się – żyję na tym świecie już dwadzieścia dzie-
więć lat, a za każdym razem jest mi tak samo trudno przyznać się 
do błędu. – Ale skoro tu jesteś, to mi pomożesz, nie wykręcisz się.
- Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem, królowo.
- Dobrze, dobrze, przestań mi słodzić i zabieraj się do roboty.
 Nasza kuchnia jest sporych rozmiarów. Jest to jasne pomiesz-
czenie, które oświetlają dwa przeszklone okna wychodzące na 
południe. Pod naszymi stopami znajduje się wytrzymała dębowa 
podłoga. Na środku stoi duży blat, na którym zazwyczaj próbu-
jemy gotować. Za blatem znajdują się olchowe meble na wymiar. 
Serce naszego domu jest stosunkowo młode, bo ma nie więcej 
niż pięć lat. Do moich uszu doszedł głos Marcina:
- Czyli pieczeń ze śliwką?
- Tak, ale pamiętaj, że ty się nią zajmujesz. Ja biorę na siebie 
ciasto.
Podałam mu kolejną cebulę potrzebną do zupy.
- Widzę, że to magiczne warzywo robi swoje – zaśmiałam się, 
widząc, że płacze.
- Może mi pomożesz? – uśmiechnął się przez łzy.
- Nie, nie. Wypiek czeka.
 Wyjęłam z naszej pojemnej lodówki i szafek składniki po-
trzebne do ciasta i wedle przepisu zaczęłam je łączyć. Gdy już 
miałam wyłożyć ciasto na blachę, przypomniałam sobie o tym, 
że powinnam dodać do niego kilka kropel olejku migdałowego. 
Sięgnęłam po buteleczkę stojącą na półce, którą przeznaczy-
liśmy na przyprawy. Miałam katar, więc nie czułam zapachu 
tego specyfiku. To był błąd. Jak mogłam być taka głupia, że nie 
zauważyłam, iż to nie olejek, a jakieś krople na żołądek. Wtedy 
nieświadoma swego błędu włożyłam pojemnik do piekarnika.
 Nadeszła ta chwila. Schodzę ze schodów i zamaszystym 
ruchem otwieram drzwi.
- Miło was widzieć. Co u was słychać?
Moi teściowie są mili, ale trzeba się wobec nich odpowiednio 
zachowywać i nie popełnić towarzyskiej gafy.
- Ciebie też – odpowiedzieli równocześnie, dosyć sztywno.
Zjawił się Marcin i po przywitaniu z rodzicami zaprowadził 
ich do jadalni. Wymieniliśmy kilka uwag o pogodzie, po czym 
rozmowa przeniosła się na nasze dokonania w pracy. Cóż, jeśli 
mam być szczera, nie odnoszę sukcesów w życiu. Chcąc unik-
nąć tematu, zaproponowałam, byśmy rozpoczęli kolację. Gdy 
doszliśmy do deseru, moja teściowa otworzyła szeroko oczy ze 
zdziwienia.
- Sama to upiekłaś?
- Cóż, właściwie tak.
- W takim razie musicie spróbować.
Wiedziałam, że nie umiem piec, ale wydawało mi się, że wszyst-
ko zrobiłam dobrze. Nałożyłam rodzicom po kawałku i czekałam, 
aż wezmą do ust pierwszy kęs. Ten kęs był moją zgubą. W jednej 
chwili mama podniosła do ust widelec, a w drugiej wypluła 
wszystko na stół. Zamarłam. Czułam, że serce przestaje mi bić. 
Natychmiast spróbowałam ciasta i znieruchomiałam. Co to jest? 
Smakuje jak, jak… Nie, tego nie da się wyrazić słowami. Zasty-
głam w bezruchu z kawałkiem tego czegoś w ustach.
- Julcia, coś ty tam dodała? – spytał zaintrygowany tata, ale do 
mnie nic nie docierało.
- Obawiam się, że dodała do wypieku moje krople nasenne, 
a była to dość paskudna mikstura – Marcin chciał uratować 
sytuację. – Wszyscy żyją, tak? Więc może zapomnimy o tym 
przykrym incydencie?
Bożena, moja przyszła teściowa, wytarła usta serwetką i pró-
bowała zetrzeć plamy z wina ze swojej garsonki. To już koniec, 
tragiczny koniec. Ona mi tego nie wybaczy. Lecz w tej samej 
chwili wybuchła szczerym śmiechem.
- Nigdy nie spotkałam tak zabawnego człowieka jak ty – na te 
słowa wszyscy się rozluźnili i wyszczerzyli zęby w uśmiechu. 
Nawet ja.
 Jak się okazało, moi teściowie są jak książka, której nie można 
ocenić po okładce. Przekonałam się, że czasem jedno wydarze-
nie może odmienić życie. W przypadku moim i Marcina tak się 
stało. Często widzimy się z jego rodzicami. Bardzo polubiliśmy 
się od tej feralnej kolacji. Wiem teraz, by sprawdzać składniki, 
z których gotuję, bo nie wszystko jest takie, na jakie wygląda. 
Jeśli chodzi o mój talent kucharski, to właściwie nic się nie 
zmieniło. Kiepski ze mnie szef kuchni.q

Fot. Piotr Kawalec
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„MŁODZI MAJĄ GŁOS”
Wytrzymali 11 minut pod napięciem
„Młodzi mają głos” – ruszyła II edycja debat oksfordzkich 
w naszej gminie. Główny pomysłodawca i realizator projektu, 
Bartek Ziaja, tym razem zachęcił do współpracy również dwie 
szkoły z gminy Pilzno. W związku z rozszerzeniem zasięgu 
debat patronat nad przedsięwzięciem objął starosta powiatu 
dębickiego Andrzej Reguła.

Po wstępnych warsztatach przeprowadzonych przez Bartka 
w poszczególnych szkołach uczniowie, opiekunowie oraz dyrek-
torzy zostali zaproszeni na losowanie grup i tez debat. 8 listopada 
2016 r. na godzinę 18.00 zjechali do brzosteckiego domu kultury 
przedstawiciele gimnazjów w Pilźnie, Łękach Dolnych, Siedli-
skach-Bogusz, Januszkowicach, Nawsiu Brzosteckim i Brzostku 
oraz dziennikarze z lokalnych mediów. Aby pogrzać atmosferę 
oczekiwania, na początku zabrał głos Bartek Ziaja, roztaczając 
metaforyczną wizję orania słowem, którą zakończył konkluzją, 
że „po to tak naprawdę jest ten projekt, żeby podnosić kulturę 
słowa, kulturę i merytoryczność dyskusji”. Bartek zauważył tak-
że, że „sama formuła debat oksfordzkich bardzo się rozrasta. Jest 
ona najczęściej praktykowana na poziomie akademickim oraz na 
poziomie szkół średnich. Natomiast my powoli wprowadzamy 
również gimnazja, żeby ich uczniowie zaczęli poznawać tajniki 
dobrego wypowiadania się i argumentowania”.

Prowadzący następnie przeszedł do głównego punktu pro-
gramu, tj. losowania. Wszyscy w napięciu oczekiwali na wynik. 
Sierotką Marysią został wiceburmistrz Adam Kostrząb, który 
z należytym namaszczeniem losował grupy i tezy pojedynków.

Spotkanie w sumie trwało 11 minut. Kiedy opadły pierwsze 
emocje, puściły nerwy i mięśnie się rozluźniły, wszyscy po-
spiesznie się rozeszli.

Pierwsze starcie
23 listopada główni organizatorzy projektu „Młodzi mają 

głos”, czyli Bartek Ziaja, Dominik Surdel i Ewa Juszkiewicz 
przygotowali pole do pierwszych w tym roku szkolnym zmagań 
w ramach debat oksfordzkich. W sali konferencyjnej brzoste-
ckiego domu kultury od godziny 10.00 słychać było rzeczową 
i kulturalną dyskusję. Gimnazjum w Łękach Dolnych debatowało 
z Gimnazjum w Pilźnie nad tezą: „Bez telefonu komórkowego nie 
da się żyć”, natomiast gimnazja w Januszkowicach i w Brzost-

ku pochylały głowy nad problemem: „Komputery wpływają 
pozytywnie na młodych ludzi”. W tej turze debat zwyciężyli 
gimnazjaliści z Pilzna i z Brzostku. Już 3 lutego 2017 r. odbędzie 
się drugie spotkanie debatanckie.

U.K.

Poniżej przedstawiamy, kto z kim się zmierzy w przyszłości oraz 
wyniki pierwszego spotkania.

Grupa A

1. Gimnazjum w Łękach Dolnych 0 192:279
2. Gimnazjum w Pilźnie 2 279:192
3. Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim - -

23.11.2016 r.
A1 Gimnazjum w Łękach Dolnych 192
A2 Gimnazjum w Pilźnie 279

Teza
Bez telefonu komórkowego nie da się żyć.

03.02.2017 r.
A2 Gimnazjum w Pilźnie
A3 Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim

Teza
Internet to zło.

05.05.2017 r.
A1 Gimnazjum w Łękach Dolnych
A3 Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim

Teza
Warto mieć zaufanie do innych ludzi.

Grupa B

1. Gimnazjum w Januszkowicach 0 231:278
2. Gimnazjum w Brzostku 2 278:231
3. Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz - -

23.11.2016 r.
B1 Gimnazjum w Januszkowicach 231
B2 Gimnazjum w Brzostku 278

Teza

Komputery wpływają pozytywnie na młodych ludzi.

03.02.2017 r.
B2 Gimnazjum w Brzostku
B3 Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz

Teza

Media ogłupiają społeczeństwo.

05.05.2017 r.
B1 Gimnazjum w Januszkowicach
B3 Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz

Teza

Lepiej pracować za granicą niż w Polsce.
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Opowieści dawnej treści – W grudniu jak po grudzie… chociaż śpiewnie i wesoło
Świeciła gwiazda na niebie,
Srebrna i staroświecka,
Świeciła wigilijnie,
Każdy zna ją od dziecka.

Zwisały z niej z wysoka
Długie, błyszczące promienie,
A każdy promień to było
Jedno świąteczne życzenie…

Chwycili w garść promienie,
Trzymają z całej siły.
I teraz w tym rzecz cała,
By się życzenia spełniły.

Leopold Staff: „Gwiazda”

Grudniowy dzień trwa bardzo krótko. Ranek budzi się nie-
śmiało, jest zgnuśniały jakby jeszcze chciał spać. Mrok 

i szarość otula całą przestrzeń. Po niebie płyną ciemne chmury, 
przepychają się i kotłują, a na polach leży warstwa białego śniegu. 
W tej bieli błyszczą światełka różu, fioletu, amarantu, błękitu jak 
w drogich kamieniach diamentowych i wyzwalają u człowieka 
kojącą radość. Od czasu do czasu odbijają się te światełka i rozjaś-
niają przestrzeń. Drzewa stoją w bezruchu z opuszczonymi w dół 
konarami, na których leżą poduszki puchowe i obciągają swoim 
ciężarem do ziemi. Pola są w bezruchu i tylko od czasu do czasu 
przebiega przez nie stado saren, a potem zatrzymuje się i koziołki 
ocierają swoje poroża o drzewka, a sarny wygrzebują kopytami 
spod śniegu znajdującą się tam trawę. Tu i ówdzie szaraczki kicają 
przez pola, zatrzymują się, robią stójkę, strzygą uszami, a potem 
szusują dalej, szukając pożywienia i schronienia. W dali słychać 
głośne - kra, kra - tu i ówdzie wirują stadka gołębi, przysiadają 
na drzewach, a potem znikają gdzieś. Cisza i spokój zapanowała 
wszędzie i nawet nie wypada przerywać owej ciszy i budzić ziemi 
z zasłużonego odpoczynku, z zimowego snu.
 W dawnych czasach utożsamiano sen zimowy przyrody ze 
śmiercią człowieka i nie wolno było naruszać odwiecznych praw 
natury. Dlatego też nie podejmowano żadnych prac polowych 
w okresie adwentu.
 W obrządku kościoła katolickiego jest to okres roku liturgicz-
nego poprzedzający Boże Narodzenie. Zwrot ten pochodzi od 
łacińskiego adventus – przyjście. Zatem jest to czas oczekiwania 
na przyjście Chrystusa na ziemię i pochodzi z V wieku naszej 
ery. Na naszej Ziemi Brzosteckiej mieszkańcy bardzo gorliwie 
uczestniczyli w roratach, czyli w Mszach Świętych ku czci Naj-
świętszej Maryi Panny. Ten obyczaj uczestnictwa w roratach - 
zwykle przestrzegany przez matki z dziećmi - znany jest od XIII 
wieku, zaś słowo roraty pochodzi od słów hymnu śpiewanego na 
rozpoczęcie tej Mszy Świętej: „Rorate caeli desuper – Spuśćcie 
rosę niebiosa”. Wtedy to dzieci zapalały świece bądź lampiony. 
Te nabożeństwa były odprawiane świtem. W tym czasie w do-
mach cichła muzyka i głośne życie, spożywano posiłki postne. Na 
naszym terenie najczęściej był to barszcz z ziemniakami, chleb 
z czosnkiem lekko okraszony masłem, a na obiad zupa zwana 
zalewajką. Zjadano też kaszę, pęcak, groch bądź zacierkę. W tym 
czasie odmawiano sobie wypieków czy też mięsa. Przy rozpala-
niu ognia w piecu kuchennym lub kaflowym matki rozpoczynały 
dzień od śpiewu: „Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą, 
zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą…”, czyli godzinki. Dzie-
ci w domach bawiły się ciszej niż zwykle, a wieczorami razem 
z matkami przygotowywały ozdoby choinkowe z kolorowego 
papieru i z wszelakiego rodzaju bibuł. Wykonywano strojne 
łańcuchy, koszyczki na orzechy, aniołki. Przygotowywano 
z bibuły zawiniątka na cukierki, wszelakiego rodzaju gufro-
wane grzybki, jabłuszka, pajacyki, gwiazdy czy też postacie 
wykonywane na bazie wydmuszek. Pomysłów tutaj było bardzo 
dużo. Piekły też gospodynie na trzy tygodnie przed świętami 
pierniczki w postaci kółek, księżyców, gwiazdek, ptaszków, a na 
wierzchu pokrywały je kolorowym lukrem. W domu gotowano 
też masę z mleka, cukru i masła, robiąc w ten sposób cukierki 
zwane krówkami, potem owijano je w kolorową bibułę i był to 

łakoć zawsze kuszący małe dzieci. W tamtych czasach nie było 
ozdób choinkowych w sklepach, a pomysłowość gospodyń była 
wielka i choinki były barwne i kolorowo ubrane. Wszystkie te 
prace wykonywano w skupieniu, bo podglądał je św. Mikołaj, 
który 6 grudnia miał przynieść grzecznym dzieciom upominki, 
a niegrzecznym rózgi. Dlatego tez dzieciaki bardzo starały się, 
aby otrzymać upominek.
 Święty Mikołaj chodził po domach nocami, kiedy dzieci już 
spały i wkładał im upominki pod poduszki lub zostawiał przy 
łóżku. Nie było drogich zabawek, ale były robione na drutach 
przez matkę szaliki, rękawiczki, skarpety, czapki, sweterki 
tudzież jabłko, orzechy i skromna porcja słodyczy. Dopiero 
schyłek XX wieku przyniósł novum i dzieci zaczęły dostawać 
drogie zabawki i urządzenia elektroniczne. Pisały też listy do 
św. Mikołaja, w których wymyślały coraz to ciekawsze i nowsze 
sprzęty. Święty Mikołaj przyjeżdżał na saniach do kościołów 
i tutaj organizowano święto, na którym dzieci wyczytywane 
były przez aniołka lub ministranta i podchodziły do Mikołaja. 
Ten czasami odpytywał pacierza i obdarowywał prezentami. Ta 
tradycja na naszej Ziemi Brzosteckiej jest pieczołowicie konty-
nuowana. Dziś mikołajki odbywają się nie tylko w kościele, ale 
także w przedszkolu, w szkołach, domach kultury, warsztatach 
terapii zajęciowej czy też domach rodzinnych. W dzisiejszych 
czasach jednak młodzież najbardziej chce od Mikołaja otrzymać 
„kasę”.
 W dniu 4 grudnia obchodzone jest wspomnienie św. Barbary, 
patronki górników, rybaków, flisaków i architektów. Ten dzień 
szczególnie uroczyście obchodzony jest na Śląsku. Młodzi adepci 
górnictwa w tym dniu przyjmowani są do grona rębaczy. Muszą 
jednak wykonać pewne czynności takie jak: przeskoczyć przez 
skórę zwaną łatą, potem wykupić się krupniokiem, a kiedy przej-
dą pozytywnie ów obyczaj, wchodzą do zespołu górniczego. Na 
naszej ziemi przed laty w szkołach organizowało się uroczysty 
apel bądź akademię z montażem słowno-muzycznym o tematyce 
górniczej. Chłopcy mieli na głowach odświętne czapki górnicze 
zrobione na zajęciach lekcyjnych, a młodzież śpiewała piosen-
ki o tematyce związanej z tym świętem, takie jak: „Górniku, 
górniku co tam niesiesz w koszyku…”, czy też tańczono suitę 
śląską, rozpoczynając trojakiem. Po takich uroczystościach 
zwykle młodzież biesiadowała, częstując się zwykle własnymi 
wypiekami. Było przy tym dużo śmiechu i radości.
 Nadchodziło wspomnienie św. Łucji 13 grudnia i z tym imie-
niem wiązano porzekadła: „Święta Łucja dnia przyrzuca” co 
miało znaczyć, iż następował przełom nocy i wydłużenie dnia 
i tutaj można zauważyć nieścisłość z kalendarzem, gdyż najkrót-
szy dzień w roku jest 22 grudnia, a potem następuje wydłużenie 
dnia po kilka minut i tak jest przysłowie: „Na Boże Narodzenie 
przybywa dnia na wołowe leżenie…”. Od Łucji do Świąt Bożego 
Narodzenia obserwowano każdy dzień i wróżono nim kolejny 
miesiąc nowego roku. Skrzętnie te uwagi zapisywano i tak na 
przykład jeżeli 14 grudnia był dniem wietrznym i mokrym, to 
styczeń nowego roku ma mieć podobną aurę. I tak każdy dzień 
po Łucji według podań był przepowiednią kolejnych miesięcy 

Fot. Paw
eł Batycki
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nowego roku.
 Za najważniejsze jednak wydarzenie grudnia uznawano 
przygotowywanie wieczerzy wigilijnej, pieczenie ciast, ubieranie 
choinki oraz bardzo dokładne sprzątanie całego domu i obejścia 
wokół niego. W rodzinach katolickich bardzo ważne było też 
przygotowanie się duchowe do Świąt Godnich.
 Ojcowie wraz z synami udawali się do lasu po drzewko. Była 
to zwykle jodełka, świerk czy też sosenka. Zwykle drzewko 
musiało mieć ładne piętrowe ułożenie i prosty czubek. Matki 
zaś z córkami sprzątały wszystkie pomieszczenia włącznie 
z komorą, piwnicą i gankiem. Bardzo dokładnie polerowały 
szyby zgniecionymi kartkami z gazet, a podłogi szorowano 
szczotkami ryżowymi, zbierając wodę do misek i wygniatając 
ją ze ścierek. Wszystkie te prace wykonywane były ręcznie, 
często na kolanach. Nie było tez wymyślnej chemii, która dzisiaj 
pozwala na szybkie i efektowne mycie pomieszczeń. Nie było 
mopów, wybielaczy, ulepszaczy, a cały efekt sprzątania i jego 
wynik polegał na ciężkiej pracy rąk ludzkich.
 W odświeżonych mieszkaniach było pieczenie placków, bułek, 
ciastek i ciasteczek. Na stół wigilijny musiała być upieczona 
strucla – bułka upleciona z podwójnych warkoczy – posypana 
makiem. Pieczono też makowce, serniki, pierniki, ciastka pier-
nikowe, amoniaczki i kruche kręcone przez maszynkę. Dopiero 
później weszły na stół wszelkiego rodzaju biszkopty z masami 
maślanymi, śmietanowymi i budyniowymi czy też ozdobne 
kremowe ciastka. Gospodynie zawsze piekły dużo ciastek, 
gdyż obdarowywały nimi kolędników czy też szczodroków. 
Przygotowywano też potrawy kapuściane, grochowe, fasolowe, 
z różnego rodzaju kasz, z suszonych grzybów i robione były 
wszelakiego rodzaju pierogi z nadzieniem kapuścianym, grzy-
bowym, serowym, serowo-ziemniaczanym, z wędzoną śliwką, 
z jabłkami czy też knedle nadziewane. Dopiero w drugiej połowie 
XX wieku przyszedł też zwyczaj robienia sałatek jarzynowych, 
śledziowych, z porów, z buraków ćwikłowych opiekanych oraz 
surówek z kapusty kiszonej, kapusty czerwonej, z marchwi, ja-
błek, ćwikły. Polski jadłospis rozrastał się nowymi przepisami 
i wymyślnymi daniami znanymi już w dawnej Polsce, ale tylko 
w zamożnych domach.
 Gospodarz rodziny przynosił z lasu piękną choinkę zwaną 
rajskim drzewkiem, a czasami wystarczyły tylko zielone gałęzie 
– jedliną ozdabiano obrazy, ścianę frontową i była ona symbolem 
radości, płodności i życia. Zwyczaj ten z okresu Świąt Godnich 
sięgał średniowiecza. Na naszej Ziemi Brzosteckiej - najczęściej 
podczas wojny - było wieszanie małego drzewka pod sufitem na 
tragarzu powały, które zwano podłaziczką. Wieszano na nim 
skromne ozdoby, jabłka, orzechy i kolorowy łańcuch.
 W Wigilię zaś podtrzymywano pieczołowicie tradycję wno-
szenia snopka słomy i ustawiania go w kącie kuchni, zaś po spo-
żytej kolacji z owej słomy wiązano powrósła, którymi obwijano 
drzewka owocowe, aby nabrały mocy dawania dobrych i dużych 
plonów. Słoma to symbol życia i śmierci. Dawniej uważano, że 
„na słomie człowiek się rodzi i umiera”. Dla współczesnego 

pokolenia jest to puste brzmienie powiedzenia. Jednak należy 
pamiętać, że w przeszłych czasach słoma stanowiła materiał do 
układania w łóżku, na niej dopiero ścielono prześcieradło. Zatem 
towarzyszyła człowiekowi od urodzenia do śmierci. W wieczór 
wigilijny pod obrus wkładają gospodarze sianko, na którym 
w Betlejem ułożony był malutki Jezus. Po spożytej wieczerzy 
gospodyni razem z resztkami pokarmu podaje go zwierzętom 
domowym. Dziewczęta zaś nasłuchują, z której strony zaszczeka 
pies, stąd przyjdzie młodzieniec do ożenku. Wierzono też, że 
o północy zwierzęta mówią ludzkim głosem i zwykle przepo-
wiadają przyszłość.
 Kiedy już przystrojono odświętnie stół i ubrano strojnie cho-
inkę - dziś pod nią leżą upominki dla dzieci i pozostałych uczest-
ników wieczerzy - na środku stołu ustawiano talerz z opłatkami. 
Potem oczekiwano na pierwszą gwiazdkę, a kiedy ta ukazała się 
na niebie, rozpoczynano świętowanie. Najważniejszą czynnością 
było odczytanie fragmentu Pisma Świętego, modlitwa, łamanie 
się opłatkiem, przekazywanie sobie życzeń i czasem zdarzało się 
też, że przemawiały do siebie osoby skłócone. Następnie było 
spożywanie dwunastu dań i popijanie ich kompotem z suszu, 
a potem przygotowywano się do północkowej.
 Wielkie przeżycia towarzyszą każdej Wilii przed Bożym 
Narodzeniem - słowa miłości, pojednania, wspomnienia o tych, 
których już nie ma przy tym stole i marzenia o przyszłości, a naj-
piękniejsze wśród tego jest śpiewanie kolęd i pastorałek: „Cicha 
noc, święta noc…” te słowa wprowadzają nas w niecodzienny 
i niezwykły klimat nadchodzących dni. Ów nastrój spotęgowany 
jest przepięknym brzosteckim rynkiem odświętnie oświetlonym 
i przystrojonym. Domy też oświetlone są kolorowymi światłami, 
baśniowymi, świecącymi postaciami i bajecznie mrugającymi 
lampkami. Rynek nasz wprowadza w nastrój szopki betlejem-
skiej. Duża gwiazda prowadząca Józefa i Maryję do szopki, 
wokół małe gwiazdki oraz anioł siedzący nad szopką z napisem 
„Gloria in excelsis Deo”, a stajenka mała, uboga, taka jak w Bet-
lejem. To wszystko jest u nas… Wszystkich przechodzących 
zmusza do refleksji i do zapytania: „Dlaczego dzisiaj wśród 
nocy dnieje i jako słońce niebo jaśnieje…” i szybko odpowiedź 
znajdujemy w pastorałce: „Chrystus dziś się urodził, aby nas od 
śmierci oswobodził…” i tak pełni radości i zadumy śpieszymy 
na pasterkę.
 Pasterka w naszym kościele gromadzi zawsze setki wiernych, 
którzy gromkim głosem śpiewają: „Wśród nocnej ciszy głos się 
rozchodzi…” i wszystkie kolędy, a nade wszystko czekają na: 
„Podnieś rączkę Boże Dziecię…”, kolędę śpiewaną na zakoń-
czenie nabożeństwa, która daje każdemu pewną nadzieję na 
przyszłość.
 Pełni radości oraz szczęścia wracamy do domu i chciałoby 
się powiedzieć, że jeszcze bardziej wycisza nas kolęda: „Teraz 
śpij Dziecino mała, teraz śpij Dziecino miła. Ziemia bogactw 
Ci nie dała, bo bez Ciebie biedną była…”. Z tymi marzeniami 
i życzeniami rozpoczynamy świętowanie, które trwa do końca 
roku. I takich właśnie dni, błogosławionych świąt i naprawdę 
serdecznych spotkań życzę.

Zuzanna Rogala

Generał w sutannie
Nie miał ksiądz Piotr Niezgoda 

szczęścia do biografów. Choć 
zajmował wysokie stanowiska 
w strukturze duszpasterstwa 
wojskowego, choć był jednym 
z tych, którzy po latach zaborów 
wywalczyli dla Polski niepod-
ległość, czynnym uczestnikiem 
wojny z bolszewikami, kawalerem 
wysokich odznaczeń – do dziś 
nie doczekał się (mimo iż od jego 
śmierci minęło przeszło 60 lat) 

odpowiednio starannie opracowanego życiorysu. A przecież 
zasłużył na to!

Urodzony 24 grudnia 1875 r. w Bukowej, wykształcony 
w Jaśle (w gimnazjum noszącym w II RP nazwę Państwowego 

Gimnazjum im. króla Stanisława Leszczyńskiego; tam zresztą, 
w nielegalnym młodzieżowym Związku Żuawów przechodził 
pierwsze lekcje wychowania patriotycznego) i Przemyślu (po 
ukończeniu tamtejszego seminarium duchownego przyjął 
6 czerwca 1898 r. święcenia kapłańskie), od 1903 r. był związany 
z wojskiem.

Do wybuchu Wielkiej Wojny pełnił służbę kapelańską w gar-
nizonie przemyskim, natomiast po ogłoszeniu mobilizacji przy-
dzielony został do 24. Dywizji Piechoty i wraz z jej żołnierzami 
spędził dwa lata na froncie – głównie wschodnim. Awansowany 
następnie na starszego kapelana pełnił obowiązki duszpasterskie 
w wojskowym szpitalu w Lublinie, by w listopadzie 1917 objąć 
funkcję proboszcza w 2. Dywizji Piechoty, skierowanej na front 
włoski.

Kiedy rozpadła się monarchia Habsburgów, ks. Niezgoda 
wstąpił – i to jako jeden z pierwszych, już w listopadzie 1918 r. 
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– do Wojska Polskiego. Najwyższe stanowisko zajmował w okre-
sie walk frontowych o utrwalenie granic, kiedy przydzielony 
był do sztabu Naczelnego Wodza jako przedstawiciel biskupa 
polowego (funkcję tę pełnił od 5 lutego 1919 r. ks. Stanisław 
Gall, wcześniej biskup sufragan archidiecezji warszawskiej, 
mianowany w chwili objęcia zwierzchnictwa nad Biskupstwem 
Polowym Wojska Polskiego generałem dywizji) na stanowisko 
szefa Sekcji Duchownej. Podlegali mu bezpośrednio dziekani 
frontów lub armii – w zależności od sytuacji, bowiem wielkie 
jednostki grupowane były w związki taktyczne noszące nazwy 
frontów bądź armii.

Służbowa ranga ks. Niezgody – dziekan generalny – równa 
była stopniowi generała brygady. Kierowana przezeń Sekcja 
9 Duchowna wchodziła w skład Oddziału IV (Głównego Kwa-
termistrzostwa) Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. Po 
likwidacji Oddziału IV (co nastąpiło w 1920 r.) dziekan gene-
ralny stanął na czele Duszpasterstwa Polowego, podlegającego 
strukturalnie Głównemu Kwatermistrzowi. Ks. Niezgoda, jako 
szef Duszpasterstwa Polowego, był jednocześnie szefem jego 
I Sekcji Personalnej – pośredniczącej w kontaktach pomiędzy 
kapelanami frontowymi a Kurią Biskupią w Ministerstwie Spraw 
Wojskowych.

W uznaniu osobistego męstwa, jakie okazał podczas walk, 
odznaczony został Krzyżem Walecznych – w latach 30. otrzymał 
ponadto wysoko uplasowany w precedencji polskich dystynkto-
riów Krzyż Niepodległości, a także złoty Krzyż Zasługi.

Po wojnie dziekan generalny (jego oficerską rangę zwery-
fikowano ze starszeństwem od 1 czerwca 1919) podjął służbę 
w Dowództwie Okręgu V w Krakowie – pełnił tam funkcję szefa 

duszpasterstwa okręgu, był aktywny w działalności społecznej. 
Ze stanowiska odszedł 30 grudnia 1930; choć przeniesiony 
został wtedy w stan spoczynku, bynajmniej nie wiódł życia 
emeryta, gdyż nadal pracował w duszpasterstwie cywilnym. 
Ceniony jako kaznodzieja, wiele swoich wystąpień głoszonych 
z ambony opublikował drukiem. Pasjonował się historią Polski. 
W 1938 r. napisał – co pomieszczono w „Księdze pamiątkowej 
70-lecia Państwowego Gimnazjum imienia Króla Stanisława 
Leszczyńskiego w Jaśle” – „Wspomnienia z czasów szkolnych 
(z lat od 1886 do 1894)”.

W latach II wojny światowej ks. Niezgoda działał w ruchu 
oporu, najpierw w Związku Walki Zbrojnej, następnie w Armii 
Krajowej. Sprawował wtedy funkcję dziekana w dowództwie 
Obszaru Południowego (krakowsko-śląskiego) Armii Krajo-
wej. Posługiwał się wtedy pseudonimem „Buk”. Ze względu 
na zaawansowany wiek, pozostawiał dużą swobodę podległym 
sobie strukturom, a przede wszystkim dziekanowi Okręgu 
Krakowskiego ks. płk. Józefowi Zator-Przytockiemu. Po wojnie 
szczęśliwie uniknął represji; od 1947 do 1952 był kapelanem 
w szpitalu dla psychicznie i nerwowo chorych w krakowskiej 
dzielnicy Kobierzyn, by potem pełnić obowiązki kierownika 
domu wczasowego dla księży w Krynicy.

Zmarł w Krakowie, 24 marca 1955 r. I na tej dacie urywa się 
– ani chybi - pamięć o generale w sutannie: rzecznik prasowy 
krakowskiej Kurii Metropolitalnej nie wie nic o szczegółach ży-
cia i księżowskiej kariery ks. Niezgody, duchowni zaś wojskowej 
parafii św. Agnieszki, do której odsyła, bardziej są zajęci wypeł-
nianiem codziennych obowiązków aniżeli dokumentowaniem 
dorobku swych poprzedników… Smutne to.

(wald)

PAWEŁ GLUGLA
Tarnów

W XIX-WIECZNYM BRZOSTKU
O Brzostku i okolicy pojawiały się okresowo „newsy” w ga-

zecie „Kurjer Lwowski”. Poniżej prezentowane teksty po-
chodzą z końca XIX wieku, stąd też ich styl i pisownia odbiega 
od współcześnie przyjętych zasad. Warto jednak z uwagą i za-
interesowaniem je przeczytać i zastanowić się, jak żyli dawniej 
nasi przodkowie, a jak żyjemy teraz.

Kolej Rzeszów-Jasło via Brzostek
W sprawie budowy kolei z Rzeszowa do Jasła otrzymuje Czas 
z tamtejszych okolic od poważnej osobistości następujący list;
Jak wiadomo, budowa kolei Rzeszów-Jasło ma być we własnym 
zarządzie przez rząd budowaną. Korzystając z tego, wniosły 
miasteczka Kołaczyce i Brzostek wspólnie z wielu gramami 
i obszarami dworskiemi, oraz Radą powiatową jasielską do 
ministerstwa handlu i wojny podanie z prośbą o przeprowa-
dzenie z Frysztaka do Jasła innej trasy kolejowej, niż ta, jaka 
jest projektowaną, a mianowicie z Frysztaka przez Sieklówkę, 
Bieździedzę, Kołaczyce do Jasła. Podanie opiera się na nastę-
pujących argumentach:

Teren nie przedstawia żadnych trudności, albowiem od Frysz-
taka do Kołaczyc ciągnie się równa dolina, stąd zaś obok koryta 
Wisłoki podobnaż dolina aż do Jasła; na dziale wód w Lublicy 
jest wprawdzie małe wzniesienie, ale to przy trasie dałoby się 
obejść lub obniżyć, zresztą cóż znaczy to wzniesienie wobec 
góry Widacz na tamtej warjancie; warjanta Frysztak-Kołaczyce- 
Jasło spotkaćby się mogła jedynie chyba z zarzutem, że byłaby 
od linji projektowanej o 6 lub 4 najwyżej kilometry dłuższą, cóż 
jednak znaczy tak błaha różnica wobec stosunków handlowych, 
przemysłowych i ekonomicznych tej okolicy, a dopiero wobec 
stosunków strategicznych.

Zaprojektowana linja na począwszy od Jasła, zdążać będzie 
w długości kilkunastu kilometrów równolegle tuż obok kolei 
transwersalnej, z tą tylko różnicą, że jedna pójdzie po prawym, 
a druga po lewym brzegu rzeki Jasiołki; jakież zatem korzyści 
może mieć projektowana linja z tych kilkunastu kilometrów, 

wszelkie bowiem móżebne1 towary prowadzi już kolej transwer-
salna, a przecież trudno, aby obie linje państwowe konkurencję 
sobie robić chciały i mogły.

Co do drugiej warjanty to jest Frysztak-Kołaczyce-Jasło, 
przerzynałaby ona okolice żyzne i lesiste, mianowicie głośny, 
a dziewiczym prawie lasem pokryty Liwocz, przechodziłaby 
obok miasteczka Kołaczyce, a zbliżyłaby się na 6 kilometrów 
tylko do miasteczka Brzostek, obu słynnych z przemysłu garn-
carskiego i handlu trzodą. Brzostek prócz tego posiada także dwa 
parowe tartaki; przebiegałaby okolice obfitujące w gorzelnie, 
cegielnie itd.; słowem kolej warjanty tej zyskałaby nietylko dla 
siebie znaczne dochody, ale przyczyniłaby się, do rozwinięcia 
handlu, przemysłu i stosunków ekonomicznych, co jak się zdaje 
powinno być głównym celem i zadaniem kolei państwowych.

Wiadomo zresztą wszystkim, a tembardziej ministerstwom, 
że linja kolei transwersalnej od Jasła począwszy ku Krosnu 
w zimie przy najmniejszym wietrze piętrzy się od kolosalnych 
zasp śniegowych tak, że co parę dni, ba nawet często w każdym 
dniu jest na niej ruch zupełnie przerwany, czyż na projektowanej, 
a biegnącej tuż koło niej linji mogłoby być inaczej? Z pewnością, 
że nie - cóż za miła sytuacja w razie danym, a nagłym, zamiast 
pociągów kursujących na obu linjach zobaczyć na nich sterczące 
ze śniegu kominy! a o takie wypadki bardzo tu łatwo. Na war-
jancie przez Kołaczyce ewentualności takie nie miałyby miejsca, 
od wiatrów bowiem południowych i północnych zasłoniętą jest 
wysokiemi wzgórzami, wiatry zaś wschodnie i zachodnie dolinę 
tę właśnie ze śniegu wyczyszczają, a za dowód posłużyć może, 
że komunikacja na gościńcu Frysztacko Kołaczyckim nigdy 
przerwaną nie jest, a preliminarze gminne na rozkopywanie zasp 
śniegowych kwoty 3 zł. rocznie prawie nigdy nie przekraczają2.

Sprzedaż dóbr funduszowych Warzyce i Brzostek
Administracja dóbr funduszu religijnego zamierza sprzedać do-
bra funduszowe Warzyce w pow. jasielskim (w gminach Warzy-
ce, Bierówka, Niepla i Chrząstówka), obejmujące 782’6 morgów 
gruntów ekonomicznych i 745’41 morgów lasu, tudzież dobra 
Brzostek w pow. pilzneńskim (w gminach Nawsie brzosteckie, 
Opacionka, Wola brzostecka, Smarzowa, Skurowa i Brzostek), 
obejmujące 644’62 morgów gruntów ekonomicznych i 378’16 
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morgów lasu). Oferty, które zawierać mają wadjum w wyso-
kości 10 prct3. ofiarowanej ceny kupna, tudzież oświadczenie, 
że referent przyznaje administracji dóbr funduszowych termin 
trzymiesięczny dla powzięcia decyzji co do przyjęcia oferty, 
wnieść można bądź na cały przedmiot sprzedaży, bądź na 
pojedyńcze części, lub też tylko na pojedyncze parcele do c. k. 
dyrekcji lasów i dóbr skarbowych we Lwowie (ulica Kopernika 
1. 20), gdzie zasięgnąć można bliższych wyjaśnień4.

Uroczystość Kościuszkowska
Brzostek święcił l0 bm. [kwietnia 1894 r.] uroczystość Kościusz-
kowską. Od rana dzwony i wystrzały zwoływały lud okoliczny do 
miasta, przyozdobionego w chorągwie i zielenią. Nabożeństwo 
z kazaniem odprawił kanonik Biegański, a lud odśpiewał pieśni 
religijno- narodowe. Z małym wyjątkiem stawiło się całe oby-
watelstwo okoliczne i wzięto - udział pospołu z włościaństwem 
i mieszczaństwem. Wieczorem podczas iluminacji śpiewała 
dziatwa szkolna i przybyli z Jasła studenci. W obrazie z żywych 
osób Bitwy Racławickiej wystąpił oddział milicji w strojach 
wojska polskiego i kosyniery5.

Gospodarka gminna
Brzostek 21. września. [1894 r.]
D. 28. maja br. namiestnictwo rozwiązało radę gminną w skutek 
nieporządków. Od tego dnia zarządza biednem miasteczkiem 
delegowany komisarz. Wiadomą jest rzeczą, że taki zarząd jest 
drogi i dlatego jest ruiną dla miasteczka. Koszta tego zarządu wy-
noszą do 2.000 złr. rocznie. Według ustawy powinno być nowe 
wybory do 6 tygodni rozpisane, tymczasem upłynęło 3 miesiące; 
dopiero komisarz rządowy zaczyna się rozpatrywać i bez rady 
przybocznej, która ze strony starostwa dotąd nie została dodaną6.

Piękna gospodarka
Brzostek 14. listopada. [1894 r.]
Po rozwiązaniu rady gminnej przedstawiło starostwo na komisa-
rza rządowego p. Ba. emeryta, poborcę podatkowego, pomijając 
zupełnie prośbę obywateli tutejszych o poruczenie tej godności 
miejscowemu rejentowi. Naturalną rzeczą i do przewidzenia 
było, że kto jest za stary na to, by przy pomocy kilku urzędników 
prowadził miły urząd podatkowy, ten też nie potrafi przy pomocy 
tylko jednego pisarza rządzić gminą zwłaszcza człowiek, który 
wedle własnego twierdzenia, o autonomji pojęcia nie miał. I tak 
się też stało. Z pierwszym październikiem opuścił p. Ba. (chętnie 
żegnany) nasze miasto, któremu nic dodatniego nie zrobił. Ponie-
waż doradców do tego czasu (!!) nie było ani nowego komisarza 
przyjeżdżał tu komisarz c. k. starostwa tylko od czasu do czasu, 
a w niebytności jego rządził gminą, były pisarz gminny. Wtedy 
to obywatele tutejsi wysłali namiestnika w dosłownej treści: 
«Niżej podpisani mieszkańcy miasta Brzostka udają się do Wa-
szej Ekscelencji z gorącą prośbą w obronie czci i honoru miasta. 
Niesnaski, które w swoim czasie sprowadziły rozwiązanie Rady 
gminnej, miały jako przyczynę bezprzykładne postępowanie 
ówczesnego pisarza gminnego) Köhlera, który jako szwagier 
byłego burmistrza dopuszczał się w gminie niesłychanych 
sprawek. Pisarza tego była Rada gminna drogą dyscyplinarną 
z urzędu usunęła, a Rada powiatowa po przeprowadzeniu śledz-
twa usunięcie potwierdziła. Przed kilkoma dniami zrezygnował 
i odjechał stąd były komis. rząd. B. Po odjeździe tegoż starostwo 
oddało Köhlerowi urzędowanie wraz z pieczęcią gminną, tak, że 
obecnie miasto zostaje pod opieką i zarządem człowieka z gminy 
wskutek nadużyć usuniętego. W interesie honoru i czci miasta, 
w obronie powagi rządu błagamy Waszą Ekscelencję o łaskawe 
zaradzenie złemu. (Następują podpisy)
Jako odpowiedź na to c. k. starostwo nadesłało dekret na dorad-
cę dawnemu tylko burmistrzowi(!) a komisarz c. k. starostwa 
przyjeżdża w charakterze komisarza rząd., jak dawniej np. 
odjechał stąd 1. listopada rano, a przyjechał 5, bm. wieczorem, 
albo drugi przykład odjechał 8. bm. zabawiwszy wówczas kilka 
godzin, a przyjechał 13. bm. Wspomnianego p. komisarza każdy 
tu zna, jako pracowitego zdolnego energicznego urzędnika, 
a więc kto winien?7

Osobliwość autonomiczna
Brzostek 11. grudnia.
Ósmy miesiąc minął od rozwiązania naszej rady gminnej, od tego 
czasu liczymy (czem się mało miast poszczycić może) już drugie-
go komisarza rządowego, tylko o doradcach ani słychu. Zbliża 
się czas, kiedy są ważne dla gminy naszej sprawy do załatwienia 
(np. sprawa propinacyjna), których sam komisarz rządowy, mimo 
najlepszych chęci z korzyścią dla miasta bez doradców, znających 
dokładnie stosunki miejskie, załatwić nie potrafi, a tymczasem 
mija miesiąc za miesiącem, napędzony dygnitarz urzęduje jak 
dawniej, a komisarz przyjeżdża i odjeżdża — i to się nazywa 
zaprowadzeniem ładu i porządku w gminie. Nasuwa się mimo 
woli myśl, że albo gminą rządzić musi być bardzo łatwo (skoro 
dla „poprawnej gospodarki” wystarczy przyjazd komisarza dwa 
razy na tydzień) i urzędowanie dyżurnisty w zakroju Köhlera — 
a w takim razie dziwią się, dla czego zarząd gminy nie rozpisuje 
wyborów; albo gminą rządzić przecież nie tak łatwo, a w ta takim 
razie ciekawym, dlaczego biedne nasze miasto stanowi wyjątek 
w sprawia doradców i znów się pytam - kto winien ?8.

Wybory gminne w 1895 r.
Brzostek 9. stycznia. [1895 r.]
Nowy rok przyniósł miasteczku naszemu niespodziankę dawno 
oczekiwaną. Rozlepiono obwieszczenia, że spisy wyborcze leżą 
w urzędzie gminnym do przejrzenia i reklamacji, których będzie 
mnogo, bo np. obywateli honorowych nie umieszczono wcale. 
Szczupła ich liczba zasłużyła się miastu naszemu stokrotnie 
więcej niż obecny nawet najwyższy nasz dygnitarz powiatowy. 
Natomiast ludzie, którzy już dawno pomarli, są wstawieni do 
spisu, a wielu płacących podatek opuszczono.
Kursują tu najrozmaitsze domysły, dlaczego lista wyborcza w tak 
niezwykły sposób ułożoną została. Najbardziej popularną jest 
pogłoska, że ktoś z „miarodajnych” sfer w powiecie, postawił 
sobie jako cel swego urzędowania, aby burmistrza (za którego 
czasów radę rozwiązano) i jego szwagra (napędzonego), sekre-
tarza gminnego przeforsować. Trudno naturalnie powiedzieć, ile 
w tem prawdy, ale my do takich niespodzianek przyzwyczajeni9.

Honorowe obywatelstwa
Rada gminna miasta Brzostka, w uznaniu zasług położonych 
około dobra miasta nadała na posiedzeniu dnia 5. sierpnia 
honorowe obywatelstwo swemu obecnemu burmistrzowi p. dr. 
Ludwikowi Midowiczowi, c. k. notarjuszowi i członkowi Rady 
powiatowej pilźnieńskiej, tudzież p. Porfirowi Zienlewiczowi, 
aptekarzowi w Brzostku i wysłużonemu burmistrzowi, który 
od r. 1867 zasiada bez przerwy w Radzie gminnej10.

Honorowe obywatelstwo nadała rada gminna m. Brzostku Leo-
nowi Baldwin Ramultowi, radcy sądu krajowego w Jaśle w uzna-
niu jego około dobra Brzostka położonych zasług przez przeciąg 
7-letniego pobytu na posadzie sędziego powiatowego tamże11.

Świętokradztwo
Dnia 10. bm. skradziono w kościele parafjalnym w Brzostku 
zawieszone vota z ołtarza Matki Boskiej, a mianowicie praw-
dziwe korale różnej wielkości około 18 do 19 sznurków. Policja 
krakowska zarządziła śledztwo za sprawcą kradzieży12.

Ochotnicza Straż Ogniowa w Brzostku
Straż ogniowa ochotnicza w Brzostku zawiązana jeszcze w r. 
1885, teraz dopiero ostatecznie się ukonstytuowała. Na walnem 
zgromadzeniu, odbytem pod przewodnictwem p. Józefa Kor-
pantego, komisarza hipotecznego, naczelnikiem straży wybrany 
został p. Jan Szymański, sekretarz rady gminnej, jego zastępcą 
p. Aleksander Bochnak, kasjer Tow. zaliczkowego. Do wydziału 
wybrano pp. Józefa Korpantego, Andrzeja Tureckiego i Leona 
Zabiera. Do sądu honorowego pp. Wojciecha Michniaka, Stani-
sława Wojtalewicza i Jakuba Michalskiego13.

Śmierć w stodole
W Brzostku 22. bm. [maja 1897 r.] o g. 4 popoł. przeraził głos 
dzwonu mieszkańców miasteczka. Na przedmieściu „Szkotnik” 



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 12/201616
Dokończenie ze str. 15

ujrzano stodołę mieszczanina Stanisława Trześniowskiego 
w płomieniach, które zagrażały sąsiednim zabudowaniom. 
Na szczęście udało się straży pożarnej ochotniczej, pod ener-
gicznem kierownictwem naczelnika p. Andrzeja Tułeckiego, 
zlokalizować pożar na samą stodołę, napełnioną sianem 
i słomą. Podczas gaszenia wygrzebano osęką z tlejących się 
zgliszczów zwęglonego trupa, w którym poznano właściciela 
spalonej stodoły, Stanisława Trześniowskiego, radnego miasta 
Brzostka, obywatela najmajętniejszego w gminie i powszechnie 
szanownego. Ponieważ zachodzi podejrzenie zbrodni, zarzą-
dzono śledztwo sądowe. Szkody, wyrządzone pożarem, były 
w części ubezpieczone14.

(Endnotes)
1  Chodzi o towary kolonialne, zamorskie.
2  Kurjer Lwowski z dnia 21. lutego 1889, s. 2.
3  Procent.
4  Kurjer Lwowski z dnia 10. stycznia 1893, s. 5-6.
5  Kurjer Lwowski z dnia 23. kwietnia 1894, s. 4.
6  Kurjer Lwowski z dnia 23. września 1884, s. 2.
7  Kurjer Lwowski z dnia 15. listopada 1894, s. 2.
8  Kurjer Lwowski z dnia 18. grudnia 1894, s. 3.
9  Kurjer Lwowski z dnia 11. stycznia 1895, s. 2-3.
10  Kurjer Lwowski z dnia 1. września 1885, s. 4.
11  Kurjer Lwowski z dnia 5 stycznia 1891, s. 2.
12  Kurjer Lwowski z dnia 21. maja 1890, s. 4.
13  Kurjer Lwowski z dnia 1. lutego 1889, s. 4.
14  Kurjer Lwowski z dnia 26. maja 1897, s. 4.

Wspomnienia o śp. Genowefie Szerląg
23 listopada br. odeszła do wieczności, przeżywszy 93 lata. 

Młodzi pewnie jej nie znali, bo była mieszkanką Jasła, ale 
starsze, brzosteckie kobiety dobrze pamiętają tę postać. Śp. Geno-
wefa Szerląg w latach 1957-1975 była sekretarzem Powiatowej Rady 
Kół Gospodyń Wiejskich w Jaśle. Z racji zajmowanego stanowiska 
miała kontakt ze wszystkimi kołami w powiecie – zakładała te 
koła i organizowała ich działalność. A że Brzostek w tych czasach 
należał do powiatu jasielskiego, więc i w naszej gminie nie zabrakło 
tej niezwykle aktywnej, rzutkiej kobiety – instruktorki inspiru-
jącej działalność kół gospodyń wiejskich. A była to niezwykle 
szeroka działalność, że nie sposób tu wszystko wymienić. Należy 
jednak wspomnieć jej niezwykle ofiarną pracę na rzecz rolnictwa, 
warzywnictwa, kwiaciarstwa, hodowli drobiu, racjonalnego ży-
wienia, funkcjonalnego urządzania kuchni, spiżarni, hafciarstwa, 
dziewiarstwa, oświaty sanitarnej itp. Z jej udziałem powstało 
Chłopskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Jaśle, dzięki czemu 
pomagała materialnie i naszym dzieciom, organizując półkolonie, 
dziecińce i wyjazdy na wypoczynek w okresie wakacji. Dawniej 
nie było, jak w dzisiejszych czasach, samochodów, więc często 
pieszo musiała przebywać szmat drogi, by dotrzeć do najdalszych 
zakamarków naszej gminy, inspirując kobiety z kół gospodyń 
wiejskich do działania. Kiedy w 1981 roku Stanisława Szybist ode-
szła na emeryturę P. Szerlągowa na kilka lat przejęła prowadzenie 
Ośrodka Nowoczesna Gospodyni w Brzostku, jeszcze bardziej 
integrując się z naszymi kobietami. A po latach, kiedy już dawno 
zrezygnowała z tej pracy, zawsze mile wspominała Brzostek i jego 
mieszkanki oraz zawsze chętnie tu wracała, a czasem zapraszała na 
różne kulturalne spotkania do jasielskiego domu kultury, z którym 
utrzymywała żywy kontakt. Mimo że mieszkała w mieście, na 
zawsze umiłowała kulturę ludową i całe swe życie poświęciła na 
jej tworzenie i upowszechnianie. Doceniły to władze jasielskie 
i w 2013 roku, w 90-lecie swoich urodzin została uhonorowana 
nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”. Zaś wcześniej „okrzyknięto ją Honorową 
Przewodniczącą Kół Gospodyń Wiejskich w Jaśle”.

Aktywna pozostała do końca swych dni. Kiedy zmożona choro-
bą i podeszłym wiekiem leżała, nie wychodząc z domu, telefonicz-
nie podejmowała szereg inicjatyw, kontaktując się z kobietami z Kół 
Gospodyń Wiejskich. Z jej inicjatywy i przy jej dużym nakładzie 
pracy w gromadzeniu materiałów w 2010 r. została wydana książka 
„Kobiety jasielskiej wsi XX wieku” ukazująca pracę kół gospodyń 

z dawnego powiatu jasielskiego. A później „za jej namową „Nowi-
ny” w swej cyklicznej wędrówce po województwie prezentowały 
kulinarne oblicze jasielszczyzny”. Mimo że życie nie szczędziło jej 
zmartwień i tragedii (młodo owdowiała i przedwcześnie pochowała 
też jednego z synów) do końca swych dni zachowała niespotykany 
optymizm, pogodę ducha oraz niesamowitą energię do działania. 
I taka pozostanie w naszej pamięci.

Elżbieta Michalik

Podziękowanie
Dziękuję Osobom, które 16 listopada 2016 r. w czasie mojej choroby pospieszyły mi z pomocą.
Dziękuję doktorowi Grzegorzowi Szwedzie wraz z pielęgniarkami Ośrodka Zdrowia w Brzostku, pracow-

nikom Domu Kultury w Brzostku, Zespołowi Karetki Pogotowia z Dębicy. Dziękuję lekarzom i pielęgniarkom 
ze Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie za profesjonalną pomoc i opiekę. Dziękuję rodzinie, znajomym, przy-
jaciołom, wszystkim osobom, które w tych trudnych chwilach pocieszali mnie słowami otuchy i nadziei.

Z wyrazami szacunku
Sołtys i radny Jerzy Kmiecik

Genowefa Szerlągowa w towarzystwie uczestniczek kursu dziewiarstwa

Genowefa Szerlągowa obok śp. Stanisława Szybista 
- Kurs racjonalnego żywienia - degustacja
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15-lecie WTZ w Brzostku
„Otwórzmy bramę serca dla wszystkich ludzi świata.
Dla wielce potrzebujących i dla tych co nie mają nic”

Jan Paweł II: Homilia w Warszawie

Listopadowa aura zmusza człowieka do refleksji. Ciemno, 
szaro i ponuro. Znikły urokliwe kolory żółto-rudej jesieni, 

a wokół jest nieciekawie.
 Jestem na dziedzińcu dawnej brzosteckiej plebanii – takiej ot 
sobie jak tysiące innych w Polsce. Dzisiaj jest tutaj cały obiekt 
planowo i nowocześnie odrestaurowany, zmodernizowany, a za-
budowania służą ludziom potrzebującym pomocy. Niewyobra-
żalny trud w przeobrażenie tego miejsca i tych obiektów włożyli 
księża proboszczowie: ks. Kazimierz Ostafiński, ks. Czesław 
Szewczyk i ks. dr Jan Cebulak, władze samorządowe z byłym 
Burmistrzem Leszkiem Bienkiem na czele, sołtysi wsi parafii 
brzosteckiej, przedsiębiorcy brzosteccy, pracownicy i uczestnicy 
WTZ i ŚDS oraz wolontariusze z całej parafii. Efekt prac jest 
wspaniały i służył będzie nie tylko teraz, ale też i w przyszłości 
ludziom samotnym, chorym i tym, którym trzeba żyć z orze-
czeniem o niepełnosprawności.

 Jak powstawały Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzostku 
i kto w tych pracach wyróżnił się najbardziej? Przyszedł rok 
2001 i przed proboszczem parafii ks. Czesławem Szewczykiem 
stanął problem, co zrobić ze starą, bardzo zniszczoną plebanią. 
Medytował, doradzał się Rady Parafialnej, przywoził przedstawi-
cieli różnych organizacji, samorządu, świeckie i duchowne osoby 
zaangażowane w działalność społeczną. Podjęto decyzję, iż ów 
obiekt trzeba odremontować i przygotować do użytku publiczne-
go. Rzemieślnicy z parafii i ludzie dobrej woli zawinęli rękawy 
i przychodzili do robót remontowych. Ks. proboszcz odwiedzał 
parafian, poznawał środowiska rodzinne i zaobserwował, że jest 

dużo rodzin, w których są osoby niepełnosprawne i potrzebujące 
pomocy. Postanowił, że będzie tutaj ośrodek pomocy tym lu-
dziom. Zebrał grupę osób, która rozumiała ten problem i zaczęto 
współpracować z wybranymi środowiskami rodzinnymi. W ten 
sposób znaleziono 30 osób, które potrzebują pomocy. Wśród osób 
współpracujących z ks. proboszczem Czesławem Szewczykiem 
byli m.in. Alicja Kawalec, Mirosław Wąsik, Grzegorz Stani-
szewski, Paweł Bachara, którzy rozjechali się po całej gminie 
i odwiedzali rodziny wskazane przez dyrektorów szkół i księży 
proboszczów. Skorzystali też z ustawy sejmowej z 27 sierpnia 
1997 roku dotyczącej osób niepełnosprawnych, która to ustawa 
powołała pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych 
oraz poszerzyła działalność placówek wykonujących rehabili-
tację społeczną i zdrowotną, dopisując rehabilitację zawodową 
w tych ośrodkach. W tej ustawie zwrócono uwagę na rozwijanie 
u podopiecznych umiejętności wykonywania czynności życia co-
dziennego, przygotowanie podopiecznych do życia w środowisku 
społecznym oraz podnoszenie kondycji fizycznej i psychicznej 
uczestników WTZ. Zasadniczą formą terapii winna tutaj być 
terapia zajęciowa, a w niej zajęcia ruchowe i ogólnousprawnia-
jące, komunikacja społeczna i terapia psychologiczna.

 W myśl tych przepisów brzosteckie WTZ rozpoczęły swoją 
działalność 2 stycznia 2002 roku i organizatorem tej placówki 
była Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Brzostku z proboszczem ks. Czesławem Szewczy-
kiem. Działalność finansowa warsztatów jest pokrywana przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
a pierwszym kierownikiem tej placówki została siostra Małgo-
rzata Frączek z bezhabitowego Zgromadzenia Sióstr Francisz-
kanek od Cierpiących.
 Do pracy w WTZ zostali zatrudnieni instruktorzy:
1. Małgorzata Dachowska-Skocz, która po dziś dzień prowa-

dzi grupę rękodzieła artystycznego, także o charakterze 
użytkowym, jak na przykład poduszki z haftem czy obrazy 
wyszywane krzyżykowo.

2. Mirosław Wąsik, instruktor wikliniarz, który sam ukończył 
tego rodzaju kurs, a następnie uczył podopiecznych wypla-
tania z wikliny różnorakich koszy, tacek i ozdób. Obecnie tę 
grupę prowadzi Jadwiga Kwiatkowska.

3. Alicja Kawalec-Przetacznik prowadziła grupę ogrodniczą, 
z którą sadziła drzewka ozdobne, drzewka owocowe, warzy-
wa, dbała o zieleń na terenie WTZ. Przez cały czas podnosiła 
swoje kwalifikacje zawodowe, uzyskując stopień magistra 
oraz doktora socjologii.

4. Paweł Bachara prowadził pracownię stolarsko-techniczną, 
w której naprawiano stare meble oraz wykonywano proste 
meble użytkowe i ramki do obrazów.

5. Grzegorz Staniszewski prowadził pracownię rysunkową i spe-
cjalizował się w rysunku na szkle. Ozdabiał szkło użytkowe 
i dokonywał renowacji starych obrazów.

6. Renata Kafel prowadziła zajęcia gospodarstwa domowego 
i uczyła podopiecznych podstaw sztuki kulinarnej, estetyki 
i higieny nakrywania stołów, konsumowania posiłków oraz 
wykonywania kanapek i prostych potraw, używając urządzeń 
kuchennych. Ta grupa wypiekała pyszne ciastka, ciasteczka, 
robiła zapiekanki, pizzę oraz zdrowe surówki i sałatki.

 Ponadto w WTZ zatrudniona była pielęgniarka Alicja Okul-
czyk i rehabilitantka Mirosława Wąsik, które dbały o zdrowie 
fizyczne uczestników oraz psycholog Marta Szewczyk, czuwa-
jąca nad ich psychiką. Pracownikiem socjalnym została Danuta 
Kutyna, a księgowość do dziś prowadzi Anna Bulsa.
 W dniu 4 kwietnia 2002 roku WTZ zostały poświęcone przez 
ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej ks. bpa Kazimierza Górnego 
w obecności zaproszonych gości: Dyrektora PEFRON-u Stani-
sława Grada, Starosty Dębickiego Czesława Kubka, Dyrektora 
Centrum Pomocy Rodzinie Aleksandry Rudzkiej, Dyrektora 
Komisji Orzekania Małgorzaty Kuli, Wójta Gminy Brzostek 
Leszka Bieńka, całej społeczności WTZ i rodziców podopiecz-
nych. W zaproszeniach zapisane zostało bardzo ważne motto: 
„Dobroć jest czymś tak bardzo prostym. Być zawsze do dys-

Organizatorzy WTZ z ks. Czesławem Szewczykiem

Ks. dr Jan Cebulak w towarzystwie biskupa Kazimierza Górnego 
w trakcie prac remontowych przy WTZ
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pozycji dla innych i nigdy nie szukać siebie samego.” I tę myśl 
rozwijają instruktorzy po dzień dzisiejszy. Po wysłuchaniu Mszy 
Świętej i homilii wygłoszonej przez księdza biskupa ordyna-
riusza Kazimierza Górnego oraz poświęceniu całego obiektu 
odbył się uroczysty poranek z częścią artystyczną przygotowaną 
przez uczestników WTZ pod opieką Alicji Kawalec. Uczestnicy 
i zaproszeni goście smakowali łakoci przygotowanych przez 
grupę gospodarstwa domowego pod kierunkiem Renaty Kafel. 
Radościom i wielkim przeżyciom szczęścia nie było na tej impre-
zie końca. Wszyscy uczestnicy ze swoimi opiekunami tworzyli 
jedną zgodną, szczęśliwą rodzinę. Wicedyrektor Podkarpackiego 
Oddziału PEFRON w Rzeszowie Stanisław Woźny złożył list 
gratulacyjny na ręce księdza proboszcza parafii brzosteckiej 
Czesława Szewczyka.
 Od tego dnia WTZ jako prawna instytucja, poświęcona roz-
poczęła swoją działalność. Bardzo prężnie były organizowane 
zajęcia indywidualne nastawione na rozwój kondycji fizycznej 
uczestników. Instruktorzy organizowali ciekawe zajęcia roz-
rywkowe, spotkania integracyjne, konkursy, olimpiady, występy 
artystyczne, wycieczki. Ale nic w życiu nie jest pewne, a nade 
wszystko funkcja na stanowisku kierowniczym. I tak też działo 
się na WTZ. Już drugiego września 2002 roku odeszła siostra 
Małgorzata, zmienił się też proboszcz naszej parafii i został nim 
ks. dr Jan Cebulak. Kierownictwo WTZ podjęła siostra Dorota 
też ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. 
Szybko zdobyła uznanie, a przez uczestników WTZ nazywana 
była „mamą”. Była dobrą organizatorką wycieczek, pielgrzymek 
i spotkań. Ona to zorganizowała pielgrzymkę do Rzymu oraz 
audiencję u papieża Benedykta. Oprowadzała uczestników WTZ 
po Bazylice Świętego Piotra, zabytkach sakralnych i kultury. 
Uczestnicy WTZ wrócili z Italii pełni szczęścia, co pozostało 
im na zawsze w pamięci. Pamiętają też i serdecznie wspominają 
księży, którzy przychodzili do nich z katechezą, a m.in. ks. Zbi-
gniewa Pałkę oraz ks. Józefa Półchłopka i są im wdzięczni za to, 
że mogli przystępować do sakramentu pokuty w warsztatowym 
budynku, w warunkach intymnych. Są również wdzięczni za gło-
szone rekolekcje, za ciepły osobisty kontakt, pamiętają spotkania 
z chórem parafialnym na wspólnym kolędowaniu i wspólnych 
wieczerzach wigilijnych.
 Uczestnicy WTZ żywo wspominają nie tylko wycieczki, 
pielgrzymki, zabawy, dożynki, konkursy, ale także i prace na 
rzecz modernizacji budynku starej plebanii i obejścia wokół. 
Pamiętają, jak pomagali nosić kostki brukowe do zabudowania 
całego obejścia wokół budynku dawnej plebanii. Pomagali też, 
kiedy stawał pomnik Jana Pawła II, a przy nim krzyż katyński 
i głazy z wkomponowanymi zdjęciami brzosteckich bohaterów, 
którzy zostali zamordowani na nieludzkiej, rosyjskiej ziemi. 
Z radością wspominają spotkanie z rodzicami tychże bohaterów 
brzosteckich, Mszę Święta celebrowaną przez nieżyjącego już 
proboszcza brzosteckiej parafii ks. dr. Jana Cebulaka i jego słowa 

wypowiedziane: „Wy, pokolenie młodych brzostowian, musicie 
o tamtych wydarzeniach i strasznych czasach pamiętać i żyć tak, 
aby się one już nigdy nie powtórzyły.” Uczestnicy WTZ wraz 
z instruktorami dbają o ten pomnik. Często płoną tam świece, 
leżą kwiaty, a posadzone brzosty - drzewa - zdrowo rosną i szu-
mią nad tym monumentem.
 Uczestnicy WTZ często biesiadują w dużej sali wygospoda-
rowanej ze strychu dawnej plebanii, a z balkonów spoglądają 
na urokliwy pejzaż Brzostku ciągnący się od lasów Kamery po 
Januszkowice, z widokiem na brzostecki cmentarz i na monu-
mentalną naszą świątynię. Chociaż kadra instruktorska zmienia 
się i kierownicy placówki też byli zmieniani, to jednak ta pla-
cówka, zresztą ciągle potrzebna, trwa. I tak po siostrze Dorocie 
kierownikami placówki byli: Aleksandra Kamińska-Paluch, 
Krystyna Łopatkiewicz, Mariola Mazur, Karol Staniszewski, 
Alicja Kawalec-Przetacznik, p.o. Piotr Staniszewski.
 Obecnie do pracy wróciła po urlopie macierzyńskim dr Alicja 
Kawalec-Przetacznik, socjolog, która bardzo ofiarnie podjęła 
obowiązek kierowania WTZ. Jest to osoba, która związana jest 
od początku, od założenia do chwili obecnej z tą placówką. Ob-
darzona jest bardzo dobrą znajomością psychologii, jest ciepłym 
pedagogiem, świetnym organizatorem oraz człowiekiem kocha-
jącym szczególnie niepełnosprawnego bliźniego. Umie pochylić 
się nad każdym cierpieniem i nieść pomoc bezinteresownie, 
a ponieważ dobrze zna środowisko i potrzeby uczestników WTZ, 
działalność tej placówki z pewnością nabierze nowej dynamiki. 
Wierzy, że wrócą wspólne modlitwy uczestników i indywidu-
alna konsultacja z psychologiem, jak również z rehabilitantką. 
Na twarzach uczestników pojawia się uśmiech, stają wokół pani 
kierownik i opowiadają o swoich kłopotach, troskach i choro-
bach, a ta cierpliwie wysłuchuje i spokojnie poucza.
 Te 15 lat działania WTZ to spory szmat czasu zapisany dla 
uczestników wspólnym życiem, wspólnymi troskami i radościa-
mi. Prowadzący grupy instruktorzy realizują podstawowy kanon 

miłości bliźniego zapisany w słowach: „Uczyńcie 
co wam mówi Syn. Przyobleczcie wiarę w czyn. 
Niech się Słowo Boże stanie Ciałem w każdym 
z was…”
 Nowy proboszcz parafii ks. Marek Mnich 
już mocno wrasta w pracę dla potrzebujących 
pomocy czyli WTZ i ŚDS. Niemal codziennie 
rano odwiedza te placówki, a jego spokój, pogo-
da ducha oraz miłość do bliźniego emanuje na 
uczestników i jest świadectwem tego, co mówił 
św. Jan Paweł II, „iż każda osoba ludzka jest 
istotą o bezcennej wartości, stworzona na obraz 
i podobieństwo Boże”. I tak o działalności WTZ 
można by było opowiadać w nieskończoność…

 Na dalsze lata pracy w Warsztatach Terapii Za-
jęciowej i Środowiskowym Domu Samopomocy 
życzymy: „Szczęść Boże”, a za dotychczasową 
działalność wszystkim instruktorom, pracowni-
kom i osobom wspierającym działalność mówimy 
szczere: „Bóg zapłać”.

Zuzanna RogalaWycieczka uczestników WTZ na Słowację

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod ŚDS 
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Konkurs plastyczno-literacki w Środowiskowym Domu Samopomocy
„Rok obrachunek robi w liściach,
Poeci wiersze porządkują,
Zmarszczony mrozem stawu kryształ
Nie da odbicia sennym chmurom…

W palecie brązów las zasypia,
Wiatr załkał się w nostalgii bezmiar,
Tylko w wieczoru zakulisiach
Pachnie cynamon i poezja.”

Ewa Pilipczuk: „Początek grudnia”

Dzień 16 listopada 2016 roku wstał ciem-
ny, mokry i wietrzny. Ciemne chmury 

kotłowały się i płynęły bardzo nisko. Siąpił 
z nich deszcz, a wartki wiatr podwajał 
zimno. Ludzie szybko przechodzili przez 
drogę okryci kapturami i z parasolami 
w ręku. A pod ŚDS było gwarno i wesoło. 
Podjeżdżały samochody, z których wysia-
dali spokojnie pensjonariusze tej placówki. 
Wchodzili do dużego okazałego budynku, 
a inni z kulami w ręku wolno, wolniutko 
podchodzili do drzwi wejściowych. A jesz-
cze inni byli wwożeni przez instruktorów 
na wózkach. Z twarzy tych osób emanował 
spokój i zadowolenie. Nawet dostojny św. 
Jan Paweł II – posąg – stał i jakby ochraniał 
wchodzących do budynku ŚDS.
 To właśnie w tym dniu odbywało się spot-
kanie uczestników tych dwóch placówek – ŚDS 
i WTZ – którzy wzięli udział w konkursie pod 
hasłem „Uroki jesieni” organizowanym przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących 
„Nieść Nadzieję” w Brzostku. Razem z in-
struktorami uczestnicy przygotowali piękne 
prace plastyczno-techniczne wykonane różnymi 
technikami: wydzieranki, wyklejanki, rysunki 
kredką, rysunki na szkle, papierowa wiklina, 

wypalanie w drewnie, obrazy haftowane 
i wiele innych. Do tych technik wykorzystano 
następujące materiały: kredki, farby wodne, 
farby olejne, makulatura, kawa, glina, kasza, 
drewno, pestki owoców dyniowatych, bibuła, 
zeschłe i pomalowane liście, żołędzie, kaszta-
ny… Efekty tej pracy były niezwykłe. Są one 
dowodem na to, że nie tylko młodzi i zdrowi 
ludzie potrafią artystycznie działać, ale także 
chorzy, z dysfunkcjami ruchowymi.
 Cała społeczność ŚDS i WTZ zebrała się 
w świetlicy i przy dźwiękach lekkiej muzyki 
oczekiwała na werdykt jury. Pod okienkiem 
kuchennym stał stół szwedzki bogato wypo-
sażony w potrawy własnej produkcji, takie jak 
sałatki, ciastka, ciasteczka, chleb, a w termosach 
stały litry wrzącej wody do zaparzenia kawy 
i herbaty. Niektórzy z uczestników siedzieli na 
krzesłach stojących wokół ścian.
 Istotna część, to znaczy wystawa prac, 
zajmowała cały duży korytarz. Były tutaj 
wiersze napisane przez uczestników oraz nie-
zwykle gustowne prace plastyczno-techniczne. 
A wszystko na tle barw jesieni. Wszystkie prace 
były anonimowe, oznaczone tylko numerem. Do 
ich oceny zostało zaproszone jury w składzie: 
Weronika Baran – była przewodnicząca zarządu 
stowarzyszenia i emerytowana nauczycielka 
ZSR w Kleciach, Wanda Lisowska – prze-
wodnicząca stowarzyszenia i Zuzanna Rogala 
– emerytowany nauczyciel.
 Do konkursu literackiego przystąpiło 7 osób. 
Były to wiersze tradycyjne, rymowanki. Au-
torzy wykazali się bystrą obserwacją klimatu 
jesiennego zapisaną w kolorach żółtych, rudych, 
brązowych oraz w zagubieniu człowieka w tej 
przyrodzie. I tak:
• I miejsce: Teresa Babicz, wiersz „Jesień”- ŚDS

• II miejsce: Stefan Trychta, wiersz „Uroki 
jesieni” - WTZ

• III miejsce: Dariusz Ciastoń, wiersz „Jesienne 
liście” – ŚDS

Utwory te publikujemy poniżej.
W konkursie plastyczno-technicznym brały 
udział pracownie plastyczne, techniczne, cera-
miczne, wikliniarska, krawiecka, rękodzieła. 
Prace były perfekcyjnie i kunsztownie przygo-
towane. Do wyróżnienia jury zakwalifikowało:
• I miejsce: Maria Kurek „Pejzaż jesienny”- 

wyklejanka z bibuł,
• II miejsce: Monika Barycza i Tadeusz Podgór-

ski „Borowiki” - wyklejanka z ziaren kasz,
• III miejsce Justyna Zając „Wianek” - papie-

rowa wiklina zdobiona kwiatami z suchych, 
lakierowanych liści.

 Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obda-
rowani pamiątkami w postaci liścia jesiennego 
z podziękowaniem za udział. Zaś autorzy wy-
różnionych prac otrzymali dyplomy i drobne 
upominki. Przy ogłoszeniu wyników było dużo 
radości, śmiechu, wspólne zdjęcia, a potem suty 
poczęstunek i zabawa. Wielka to rzecz organi-
zować ludziom potrzebującym pomocy taką 
imprezę, a nade wszystko pracować i opiekować 
się takimi osobami. Stowarzyszenie „Nieść Na-
dzieję” działa przy WTZ i ŚDS już kilkanaście 
lat i dobrze, że tym razem było organizatorem 
tego konkursu. Oby takich działań na rzecz 
ludzi potrzebujących pomocy było w naszej 
miejscowości coraz więcej.

Zuzanna Rogala

Prezentujemy wiersze nagrodzone 
w konkursie literackim organizowanym 
przez Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Brzostku:

Teresa Babicz – Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy w Brzostku

Jesień
Przez lasy i pola
kroczy jesień wesoła
Zbiera żołędzie
kasztany będzie wianek udany
Założy na głowę
cudo kolorowe
Wiatr pozrywał liście
i szeleszczą rzęsiście
Pani jesień pozbierała
do kieszeni pochowała
Lato odchodzi
bo jesień przychodzi
Wiewiórki skaczą
gdy orzeszki zobaczą
Drzewa są bez liści
bo je wiatr oczyścił
Liście są zgrabane
pola zaorane
Liście opadają
bo jesień witają
Robią się porządki
opróżniają grządki
Ludzie się radują
jak grzyby znajdują
Las echem wibruje
gdy jesień zwiastuje

Stefan Trychta – Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej w Brzostku

Uroki jesieni (fragment)
Nadchodzi piękna pora roku – jesień
to już nie sierpień – to jest wrzesień.

Jesień upływa jak rzeka
jesień to kraina miodu i mleka
jesień uśmiecha się do ludzi
w dzień i rano kiedy się budzi.

W jesieni liście żółte, czyste drzewa
bicie słońca i ulewa
podróż w góry, lasy. Morze.
Jeden plewi, drugi orze
ziemia czarna i bogata
urodzaj na długie lata.

Dariusz Ciastoń - Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Brzostku

Jesienne liście
Kiedy słońce jest już bliżej ziemi
i nie grzeje już tak mocno
dzień jest krótszy
zimne ranki i wieczory.
Liście barwy swe zmieniają
na różne kolory.
Gdy spadają z drzew na ziemię
to mienią się w słońcu
świecąc jak lampiony.
Gdy opadną całkiem
tworzą barwny dywan.
Wiatr rozwiewa je dookoła
grając w drzew konarach.
A jak dmuchnie trochę mocniej
liście zaszeleszczą
tańcząc jak w balecie.
Zasypując wszystko wszędzie.
Wtedy drzewa stoją
już bez liści
smutne, osowiałe.
Znak, że już kres jesieni
i zbliża się zima.
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Dokończenie na str. 21

Konkursu Recytatorski Poezji Religijnej
Jak co roku w okresie jesiennym, a tym razem był to początek 

listopada, w brzosteckim domu kultury odbył się Konkurs 
Recytatorski Poezji Religijnej. Inicjatorem tego niezwykle pięk-
nego, lirycznego konkursu jest Dom Kultury Śnieżka w Dębicy 
- tam też odbywa się jego finał.

Do eliminacji gminnych zgłosiło się 35 wykonawców z nastę-
pujących szkół z terenu naszej gminy: z Zespołu Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim (uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum), 
z Zespołu Szkół w Siedliskach–Bogusz (gimnazjum i szkoła 
podstawowa), z Gimnazjum w Brzostku oraz uczniowie ze szkół 
podstawowych w Brzostku, Gorzejowej, Grudnej Górnej, Ka-
mienicy Górnej, Przeczycy, Smarżowej. Zgodnie z regulaminem 
konkursu uczestnikami byli uczniowie z IV-VI klas szkół pod-
stawowych oraz gimnazjaliści, którzy prezentowali po jednym 
utworze w wybranej przez siebie kategorii tj. w recytacji, poezji 
śpiewanej, monodramie.

Komisja składająca się z nauczycieli z poszczególnych szkół 
w składzie: ks. Grzegorz Kamiński, Wioletta Hołowicka, Bar-
bara Wojdyła, Jerzy Wojnarowski, Sławomir Rams, biorąc pod 
uwagę dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny 
wyraz artystyczny wykonawców, postanowiła zakwalifikować 
do finału następujące osoby: Weronikę Kurek z gimnazjum przy 
ZS w Siedliskach–Bogusz oraz Martynę Nawracaj z Gimnazjum 
w Brzostku prezentujące utwory w kategorii poezja śpiewana. 
Natomiast pozostali finaliści to wykonawcy utworów w formie 
recytacja: Gabriela Surdel z Gimnazjum w Brzostku, Małgorzata 
Dunajska ze Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim, Julia 
Wójcik i Michał Stręk ze Szkoły Podstawowej w Gorzejowej, 
Karolina Grygiel ze Szkoły Podstawowej w Brzostku oraz Bar-
tłomiej Gonet ze Szkoły Podstawowej w Przeczycy.

Zarówno wyróżnieni, jak i pozostali wykonawcy konkursu 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe - tomiki 
poetyckie ufundowane przez Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku.

Laureaci wzięli udział w finale konkursu, który odbył się 

tydzień później w Domu Kultury Śnieżka w Dębicy. Z prawdzi-
wą przyjemnością możemy poinformować, że i w eliminacjach 
powiatowych reprezentanci naszej gminy spisali się znakomicie. 
W kategorii recytacja szkoły podstawowe Karolina Grygiel 
uczennica SP w Brzostku otrzymała III miejsce, a Bartłomiej 
Gonet z SP w Przeczycy – wyróżnienie. Natomiast w kategorii 
poezja śpiewana gimnazja wyróżnienie otrzymały Martyna 
Nawracaj z Gimnazjum w Brzostku oraz Weronika Kurek z Gim-
nazjum w Siedliskach-Bogusz. Ponadto nagrodą „Wyróżnienie 
dla akompaniatora” uhonorowano Jerzego Wojnarowskiego, 
nauczyciela muzyki z Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz. 
Serdecznie gratulujemy zarówno nagrodzonym finalistom, jak 
i laureatom gminnych eliminacji.

Wszystkim zaś uczestnikom oraz przygotowującym ich 
pedagogom serdecznie dziękujemy za udział w tym niezwykle 
nastrojowym, skłaniającym do zadumy nad życiem i ludzkim 
losem konkursie poetyckim, który każdego roku ma coraz więk-
sze grono zwolenników.

E.M.

III Międzygimnazjalny Konkurs Piosenki Religijnej
27 października 2016 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła 

II w Brzostku odbył się III Konkurs Piosenki Religijnej.
Celem konkursu, jak co roku, jest budzenie i rozwijanie pasji 
muzycznych wśród młodzieży, promocja młodzieżowej twór-
czości oraz możliwość porównania umiejętności i zdolności 
artystycznych z możliwościami innych uczniów.
Konkurs odbył się w dwóch kategoriach, tj. soliści oraz zespoły 
wokalno-instrumentalne.
W konkursie zmagało się łącznie 25 gimnazjalistów z 9 szkół, 
reprezentowanych przez:
• Publiczne Gimnazjum w Błażkowej – Jakub Blezień,
• Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku – Gabriela 

Płaziak, Martyna Nawracaj, Dominika Gonet, Aleksandra 
Grzesiakowska, Rafał Podraza,

• Zespół Szkół w Gogołowie – Lidia Lampara,
• Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach – 

Monika Chajec, Kamila Kowalska, Anna Zegarowska,
• Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jodłowej – Weronika Klocz-

kowska, Patrycja Papciak, Weronika Kieca, Karolina Kita,
• Zespół Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej – Klaudia Szot,
• Zespół Szkół w Siedliskach-Bogusz – Weronika Kurek, Na-

talia Szukała, Gabriela Białas, Dominika Kuczek,
• Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce – Kamila Bałucka, 

Karolina Matyjasz,
• Zespół Szkół w Strzegocicach – Dominika Jargas, Natalia 

Nowak, Aleksandra Dziedzic, Sylwia Zima.

W komisji oceniającej prezentacje uczniów zasiedli: ksiądz 
Piotr Filipek (nauczyciel religii Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku), Teresa Młyniec (nauczyciel bibliotekarz Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku) oraz Paweł Oszajca (na-
uczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda 

Lutosławskiego w Jaśle).
Na Konkurs Piosenki Religijnej przybyli zaproszeni goście. 

Starostę Powiatu Dębickiego reprezentowała Katarzyna Rokosz 
z Wydziału Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa Po-
wiatowego w Dębicy. Burmistrza Gminy Brzostek reprezentował 
wiceburmistrz Adam Kostrząb. Swoją obecnością zaszczycił 
nas również Daniel Wójcik Radny Rady Miejskiej w Brzostku.

Po uroczystym rozpoczęciu konkursu przez Dyrektor Ka-
tarzynę Grygiel głos zabrała Małgorzata Kmiecik (nauczyciel 
i pedagog Zespołu Szkół w Brzostku), która poprowadziła 
konkurs. O stronę techniczną zatroszczył się Józef Nawracaj 
(nauczyciel historii i chemii Zespołu Szkół w Brzostku), oprawą 
całościową konkursu zajęła się Agnieszka Płaziak (nauczyciel 
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języka niemieckiego Zespołu Szkół w Brzostku).
Poczęstunek przygotowały Ewa Czyrnia i Mirosława Wójcik 

(nauczycielki zawodu Zespołu Szkół w Brzostku).
Pierwsze miejsce w III Konkursie Piosenki Religijnej w ka-

tegorii soliści zajęła uczennica z Zespołu Szkół Społecznych 
w Lipnicy Dolnej – Klaudia Szot, reprezentując utwór „Psalm 
Mojżeszowy”. Drugie miejsce w tej samej kategorii zajęła 
uczennica Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku – Ga-
briela Płaziak, śpiewając utwór „W cieniu Twoich rąk”. Miejsce 
trzecie w kategorii soliści wywalczyła gimnazjalistka Zespołu 
Szkół w Strzegocicach Natalia Nowak, wykonując utwór „List 
do Boga”.

Wyróżnienie otrzymał uczeń Publicznego Gimnazjum 
w Błażkowej Jakub Blezień za utwór „Oczyszczenie”.

W kategorii zespoły wokalno-instrumentalne pierwsze 
miejsce przyznano uczniom Zespołu Szkół w Strzegocicach 
w następującym składzie: Dominika Jargas, Natalia Nowak, 
Aleksandra Dziedzic, Sylwia Zima za utwór „Błogosław duszo 
moja Pana”. Drugie miejsce w tej samej kategorii zajęły gim-
nazjalistki Zespołu Szkół Społecznych w Sieklówce Kamila 
Bałucka i Karolina Matyjasz, wykonując utwór „Bolejąca Mat-
ka”. Trzecie miejsce w kategorii zespoły wokalno-instrumen-
talne wywalczyli uczniowie Gimnazjum im. Królowej Jadwigi 
w Brzostku: Gabriela Płaziak, Martyna Nawracaj, Dominika 
Gonet, Aleksandra Grzesiakowska, Rafał Podraza, prezentując 
utwór „Kimkolwiek jesteś”.

Zwycięzcy konkursu w obydwu kategoriach zostali nagro-
dzeni, a pozostali uczestnicy wyróżnieni drobnymi pamiątkami. 
Fundatorami nagród byli Starosta Powiatu Dębickiego oraz Bur-
mistrz Gminy Brzostek. Słodki poczęstunek sponsorował nam 
Krzysztof Czech właściciel piekarni „Kołacz” w Kołaczycach. 
Wszystkim Sponsorom serdecznie dziękujemy.

Wam, Kochani Gimnazjaliści, dziękujemy za udział w III 
Konkursie Piosenki Religijnej, gratulujemy przede wszystkim 

talentów oraz wysokich lokat, opiekunom dziękujemy za trud 
włożony w przygotowanie uczniów do występów. Wszystkim 
życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy za rok na kolejną 
edycję naszego konkursu.

Agnieszka Płaziak

Dokończenie ze str. 20

Dzień Zaduszny w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau
2 listopada - ten szczególny, pełen re-

fleksji i zadumy dzień - uczniowie klas 
maturalnych: 4. Technikum Mechanizacji 
Rolnictwa, 4. Technikum Architektury 
Krajobrazu i 4. Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II wraz z wychowawcami 
Anną Hudymą i Małgorzatą Jop spędzili 
na terenie byłego niemieckiego nazistow-
skiego obozu koncentracyjnego i zagłady 
Auschwitz-Birkenau.

Przyjechaliśmy tu po to, by zetknąć się 
ze śladami przeszłości, aby zdobyć wiedzę 
na temat historii obozu i zagłady Żydów, 
ale również po to, by poznać i zrozumieć 
mechanizm straszliwej zbrodni, jaka 
miała tu miejsce. Dlaczego do niej doszło? 
Jak to było możliwe? Dlaczego człowiek 
był zdolny ją popełnić?

Odpowiedzi na te pytania pomagały 
nam szukać dwie panie przewodniczki. 
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od ekspozy-
cji w blokach więźniarskich. Założony 
w 1940 r. obóz Auschwitz przez pięć lat bu-
dził uczucie grozy wśród ludności krajów 
okupowanych przez hitlerowców w czasie 
II wojny światowej. Większość z deporto-
wanych do obozu Żydów zginęła w komo-
rach gazowych natychmiast po przybyciu 
bez rejestrowania i oznaczania numerami, 
dlatego bardzo trudno ustalić dokładną 
liczbę zamordowanych. Od wielu lat za-
gadnienie to jest przedmiotem dyskusji 
historyków, którzy podają najczęściej 

ponad 1,1 mln mężczyzn, 
kobiet i dzieci.

Wstrząsające wrażenie 
wywarł na nas cyniczny 
napis na bramie: „Arbeit 
macht frei” (praca czyni 
wolnym), model komory 
gazowej i krematorium, 
a szczególnie stosy butów, 
włosów, szczotek i pędzli, 
walizek z nazwiskami, 
okularów, naczyń i in-
nych przedmiotów nale-
żących do ludzi skaza-
nych na śmierć, fotografie 
więźniarek wykonane 
po wyzwoleniu obozu, 
przedstawiające kobiety 
ważące 25 kg. Naprawdę trudno uwierzyć 
w to, że „ludzie ludziom zgotowali ten 
los...”

W znajdującej się w odległości około 
3 km od Oświęcimia Brzezince zwiedzi-
liśmy rampę kolejową, na której przepro-
wadzano selekcje deportowanych, saunę, 
ruiny krematoriów i komór gazowych oraz 
baraki mieszkalne więźniów. Spacerując 
po terenie obozu, mijaliśmy grupy turystów 
innych narodowości – słyszeliśmy język 
angielski, węgierski, włoski i japoński.

Pamiętamy, że papież Franciszek, po-
dobnie jak jego poprzednicy – święty Jan 
Paweł II oraz Benedykt XVI – również 
odwiedził obóz Auschwitz-Birkenau. Wi-

zyta miała miejsce podczas tegorocznych 
Światowych Dni Młodzieży. Ojciec Święty 
modlił się samotnie w celi głodowej nr 18, 
w której trującym zastrzykiem esesmani 
zamordowali ojca Maksymiliana Kolbego. 
„Panie, miej litość nad Twoim ludem. Pa-
nie, przebacz tyle okrucieństwa” – napisał 
w Księdze Pamiątkowej Muzeum.

Wizyta w tym szczególnym Miejscu 
Pamięci była z pewnością trudnym do-
świadczeniem i wywołała u każdego z nas 
szereg ref leksji. Zwieńczeniem naszej 
wzruszającej wycieczki było odwiedzenie 
Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kal-
warii Zebrzydowskiej.

Małgorzata Jop
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Agnieszka i Natalia zostały laureatkami powiatowego kon-
kursu literacko-poetyckiego: „Szukałem Was - idziemy 

za Tobą” - zorganizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych 
w Pustkowie Osiedlu. Zadaniem konkursowym było napisanie 
wiersza lub eseju poświęconego nauczaniu Świętego Jana 
Pawła II. W zmaganiach literackich wzięło udział ponad 
czterdziestu przedstawicieli z różnych szkół powiatu dębi-
ckiego. Agnieszka Szydłowska zajęła I miejsce za wiersz 
pt. „Idziemy za Tobą”, natomiast Natalia Gwiżdż zajęła III 
miejsce za wiersz pt. „Drogowskaz”. Cieszymy się bardzo 
z sukcesu Agnieszki i Natalii i mamy nadzieję, że to nie koniec 
zwycięstw naszej młodzieży w konkursach pozaszkolnych.

M. Augustyn

Zwycięstwo uczennic Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku w powiatowym konkursie literackim

Idziemy za Tobą (A. Szydłowska)
Kim był ten człowiek w tak jasnej sutannie?
Z dzieckiem na ręku i różańcem w dłoni,
Który przez ziemię kroczył nieustannie
Aby nas znaleźć...

On nam coś odsłonił,
Odwiedzał kraje, państwa i narody
Wszędzie tam, gdzie jest niedola człowieka
Pragnął miłości szacunku i zgody -
Zawsze nam mówił, że Bóg na nas czeka.

Głosił, że miłość i odpowiedzialność
To jest jak skała, na której należy budować,
Bo ludzkie życie to przecież nie marność
Życie jest darem trzeba je szanować.

Pozostawił nam tak dużo słów,
Które padały z Jego ust błogosławionych,
To właśnie one były ostoją dla smutnych i uciśnionych.

Musimy być mocni mocą miłości,
To dzięki niej dojdziemy za Tobą do wieczności
Teraz idziemy Twoimi śladami -
O Ojcze Święty - módl się za nami!

Żyjemy tak jak nam mówiłeś - będąc jeszcze z nami,
To dzięki Tobie czułe serce mamy.
Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku,
Bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze niż spokój.

Przecież żyć godnie nie znaczy nie upadać
Każdy popełnia błędy ważne jak będziesz wstawać!
Kochać ludzi, nieść nadzieję, słowo prawdy głosić im,
Więc powierzmy się Madonnie, życie swoje razem z Nim!

Niech drogi małżeństw służą tylko Bogu
Niech zawsze będą blisko i zawsze razem,
Jan Paweł II patron rodziny - dla niej drogowskazem
Twoje serce było z nami, ludźmi którzy z Tobą szli
W tę ostatnią Twoją podróż – do niebios drzwi.

Tak wielki smutek w duszy mam
O Ojcze Święty błogosław nam!
Przez okno z nieba patrzysz na świat
choć Ciebie nie ma już wśród nas -
21:37 zaszło już słońce za ciemne lasy, za nieboskłon.
Te wrota w niebie całe otwarte z dawna czekane
Cierpienie gaśnie wiatr milknie z wolna z ostatnim „Amen’’.
Teraz Ojcze Święty ścieżki nam prostujesz
Byśmy idąc za Tobą w ciemności
Odnajdowali drogę do życia w wieczności.

Drogowskaz ( N. Gwiżdż)

Stało się
Co się miało stać
Wewnętrzny głos
Nie pozwalał się bać
Kazał iść
Głosić to w świat
By o Jezusie wiedział
Najmłodszy nawet brat
On z ukrycia
Pomagał być
Z tą świadomością
Normalnie żyć
Chciał pomóc
Więc pomagał
Z cierpieniem
W ukryciu się zmagał
Teraz my
Tą ścieżką idziemy
Nadzieję na przyszłość
Światu niesiemy
Tak bardzo w nas wierzył
I wierzy w nas dalej
Byśmy przez życie
Szli wciąż wytrwale

BRZOSTECKI KALENDARZ MA JUŻ 15 LAT
Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski oraz autorzy 
brzosteckiego kalendarza - Paweł Batycki i Andrzej Chole-
wiak - zapowiadają  jubileuszowe wydanie tegoż terminarza. 
Edycja na 2017 rok będzie wyjątkowa, bo przygotowana 
z okazji 650-lecia lokacji miasta (1367-2017). Zostaną w nim 
zamieszczone stare fotografie Brzostku. Kalendarz od 15 lat 
cieszy się zainteresowaniem wśród mieszkańców, również 
tych przebywających za granicą.
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KONKURS LITERACKI „WIELKA TRÓJKA” Fot. Paweł Batycki

Fot. Stanisław
 Szukała

Co to za gatunek ?
Zagadka przyrodnicza



DEBATY OKSFORDZKIE „MŁODZI MAJĄ GŁOS” Fot. Agnieszka Bachara
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Konkurs Piosenki Religijnej w ZS w Brzostku

„Mania czytania” w ZS w Brzostku

Konkurs plastyczno-literacki w ŚDS w Brzostku

Uczniowie z Siedlisk z wizytą w Czarnej
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Mania czytania, czyli nowe pomysły na czytanie w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku
Upowszechnianie czytelnictwa i rozwi-

janie kompetencji czytelniczych wśród 
uczniów to jeden z priorytetów Podkarpa-
ckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 
2016/2017.

Jego realizację w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Brzostku biblioteka 
szkolna rozpoczęła już 5 września, bio-
rąc udział w 5. edycji ogólnopolskiej 
akcji narodowego czytania dzieł polskich 
w przestrzeni publicznej, czytając “Quo 
vadis” Henryka Sienkiewicza. W obecno-
ści dyrektora szkoły Katarzyny Grygiel, 
kierownika praktycznej nauki zawodu 
Teresy Radelczuk, nauczycieli oraz mło-
dzieży naszej szkoły, uczennica Magdale-
na Roś przedstawiła krótką historię akcji, 
a następnie Kinga Pruchnik rozpoczęła 
czytanie. Pozostałe fragmenty czytali: 
uczeń Wojciech Zastawny, nauczyciel wy-
chowania fizycznego Bogdan Stelmach, 
wicedyrektor szkoły Anna Hudyma, 
pedagog szkoły Małgorzata Kmiecik oraz 
uczennica Dominika Markiewicz. Podsta-
wowym celem przedsięwzięcia była popu-
laryzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi 
na bogactwo polskiej literatury, potrzebę 
dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie 
poczucia wspólnej tożsamości.
Kolejną imprezę czytelniczą obchodziliśmy 
29 września, włączając się w Ogólnopolski 
Dzień Głośnego Czytania. Przez całą dłu-
gą przerwę nasza szkoła rozbrzmiewała 
słowami pisarzy współczesnych zarówno 
polskich, jak i zagranicznych czytanymi na 
korytarzu szkolnym przez członków koła 
„Zaczytani” działającego przy bibliotece 
szkolnej. Fragmenty ulubionych książek 
zaprezentowały: Klaudia Michońska, Patry-
cja Czarnecka, Justyna Krawiec i Karolina 
Lejkowska. Poprzez udział w akcji uczen-
nice pokazały swym kolegom, że czytać 
można nie tylko z przymusu, ale także dla 
przyjemności.

„Książka to dopiero początek” – to hasło 
tegorocznego międzynarodowego święta 
bibliotek szkolnych, które jak co roku przy-
pada na październik. Chcąc zachęcić ucz-
niów do aktywnego uczestnictwa w święcie 
naszej biblioteki, zorganizowałyśmy dla 
nich szereg atrakcji.

Pierwszą z nich był konkurs sprawnoś-

ciowy „Noś książkę jak koronę”, który 
polegał na pokonaniu w jak najkrótszym 
czasie toru przeszkód z książką na głowie. 
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu 
czuwało jury w składzie: Dominik Chodur, 
Daria Drozd i Weronika Stawarz, które 
wyłoniło zwycięzców. I miejsce zajęła 
Sylwia Sondej, II – Karolina Lejkowska, 
a III – Konrad Malikowski. Na zajęciach 
bibliotecznych zorganizowałyśmy konkurs 
„Kocham Cię, szkoło!”, w którym w konku-
rencjach „Zakazane słowa”, „Polszczyzna” 
oraz „Urodziny” I miejsce zdobyła grupa 
Kingi Pruchnik, Kingi Zdrady oraz Beaty 
Józefczyk, pokonując grupę Mateusza Mi-
chońskiego, Grzegorza Grygla i Małgorzaty 
Wojdyły. Natomiast konkurencja „Kto jest 
kim” zakończyła się remisem.

Kolejne konkursy sprawdzały wiedzę 
i umiejętności uczniów. W czwartej edycji 
konkursu ortograficznego „Zostań Mi-
strzem Ortografii” młodzież, pisząc tekst 
dyktanda, mogła sprawdzić swoje umiejęt-
ności ortograficzne. W tym roku szkolnym 
Mistrzem Ortografii została Magdalena 
Roś, natomiast wicemistrzami: Dominika 
Markiewicz, Weronika Stawarz i Ilona 
Wolak. W konkursie „Łamigłówki litera-
ckie” zwyciężyli Damian Trojan i Dawid 
Podlasek, zajmując I miejsce, tuż za nimi 
Mariusz Borowiecki, Karolina Świstak 
i Gabriela Andreasik.

Tłem do kolejnego konkursu „Czy znasz 
Patrona szkoły?”, w którym I miejsce zajęła 
Julia Żygłowicz i Karolina Lejkowska, a II 
– Wiktor Jarmusz i Weronika Boroń, była 
wystawa z okazji 58. rocznicy powstania 
szkoły i 18. rocznicy nadania jej imienia 
Jana Pawła II przedstawiająca najważniej-

sze wydarzenia z życia szkoły uwiecznione 
na fotografiach, w publikacjach nauczycieli 
oraz w kronikach szkoły.

Obchody MMBSz zwieńczył zorgani-
zowany po raz pierwszy w historii szkoły 
turniej rozrywkowy „Uczniowie kontra 
nauczyciele”. Dwie drużyny pod wodzą ka-
pitanów rywalizowały między sobą, biorąc 
udział w grach towarzyskich i quizach. Po 
zaciętej walce nieliczną przewagą punktów 
wygrała Drużyna Nauczycieli, w składzie: 
dyrektor szkoły Katarzyna Grygiel oraz 
nauczyciele Marta Oprządek, Agnieszka 
Płaziak, Ewa Czyrnia, Monika Sieradzka-
-Łukowicz, Małgorzata Jop, Małgorzata 
Kmiecik oraz Dorota Machaj, pokonując 
Drużynę Uczniów - Wojciecha Zastawne-
go, Radosława Wąsika, Łukasza Tragarza, 
Justynę Krawiec, Paulinę Strączek, Darię 
Drozd, Kingę Pruchnik oraz Małgorzatę 
Wojdyłę. W roli prowadzącego wystąpił 
Wojciech Wójcik, któremu pomagała We-
ronika Stawarz i Urszula Winiarska.

W programie nie zabrakło również 
innych atrakcji – uczniowie przez cały 
miesiąc mieli możliwość uczestniczenia 
w akcji „Przerwa z filmem”, dzięki której 
mogli zapoznać się z bogatą filmoteką bi-
blioteczną. Ponadto zgodnie z założeniami 
Programu Profilaktycznego ZS im. JPII 
na rok szkolny 2016/2017 rozpoczęłyśmy 
cykl zajęć biblioterapeutycznych dla klas 
pierwszych mający na celu zaznajomienie 
uczniów z mnemotechnikami oraz zachę-
cenie ich do czytania.

Ponadto w ramach obchodów MMBSz 
przedstawiciele klas wzięli udział w XXVI 
Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni 
Literackiej w Gminnym Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku. Uczestnictwo 
w tej imprezie było formą nagrody za wy-
sokie wyniki w nauce bądź też aktywny 
udział w życiu szkoły i pozwoliło zapoznać 
się z twórczością Stefana Jurkowskiego 
i Tarasa Lazurkiewicza.

„Książka to dopiero początek…” - myśli-
my, że wszystkie zorganizowane przez nas 
imprezy czytelnicze i konkursy stanowią 
skuteczny sposób kształtowania nawyku 
sięgania po książkę i rozbudzania potrzeby 
czytania.

J. Betlej, T. Młyniec

Pieczemy pizzę!
5 października 2016 r. uczniowie klas 

4-6 Szkoły Podstawowej w Siedliskach-
-Bogusz wyjechali do pizzerii ,,Pietro 
Party” w Czarnej. Wyjazd okazał się 
przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. 
Czekało tam na nich wiele atrakcji. Od-
dajmy im głos.

Oczywiście, jak na pizzerię przystało, 
wzięliśmy udział w warsztatach kulinar-
nych. Rozpoczęliśmy je w dość nietypowy 
sposób, czyli od szaleństw na placu zabaw. 
Bawiliśmy się jak małe dzieci. Huśtaw-
ki - rewelacja! Niektórzy rywalizowali 
w minihokeju, bilardzie i piłkarzykach. 
Rozgrywkom nie było końca. Szczególnie 
zadowoleni byli chłopcy. Miłym akcentem 

było dla nas spotkanie z sympatycznymi 
i przyjaźnie do nastawionymi zwierzę-
tami - kucykiem Jaśkiem i alpaką Kuku.

I niespodzianka! Dyskoteka zorga-
nizowana przez właściciela obiektu. 
To było coś! Wytańczyliśmy się za 
wszystkie czasy.

Wreszcie rozpoczęła się najistot-
niejsza część wycieczki – ta, na którą 
tak czekaliśmy - warsztaty kulinarne. 
Każdy z nas miał możliwość własno-
ręcznego upieczenia pizzy z wybranymi 
dodatkami. Mogliśmy się poczuć, jak 
uczestnicy „MasterChefa”, albo innego 
programu kulinarnego. Po „trudach” 
pieczenia i konsumowania naszych pizz 
i włoskich warkoczyków, jeszcze chwila 
zabawy i słodki deser. Przyszedł czas po-

wrotu i pożegnania z miłym właścicielem. 
Szkoda, że to już koniec.

Mamy nadzieję, że jeszcze tam powró-
cimy!

Uczestnicy
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Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski w Szkole Podstawowej w Przeczycy
Dzisiaj wielka jest rocznica -
Jedenasty Listopada
Tym, co zmarli za Ojczyznę
Hołd wdzięczności Polska składa.

Był taki smutny czas w historii naszej Ojczyzny, gdy na 
ponad sto lat utraciła niepodległość. Zaborcy w 1795 roku 

podzielili między siebie polską ziemię i wymazali z mapy Eu-
ropy nasze państwo. Chcieli Polakom narzucić swoją kulturę, 
zwyczaje, język i religię. Nie było polskiego rządu ani wojska, 
nie było stolicy. Nie wolno było używać polskiej flagi ani godła. 
Za mówienie w szkole po polsku dzieci karano, a dorośli trafiali 
do więzienia. Nasz naród jednak się nie poddał. Polska – wy-
kreślona z mapy Europy – istniała. Każde pokolenie stawało 
w obronie tych najcenniejszych wartości. Walczyło w wielkich 
powstaniach narodowych, które jednak kończyły się klęską. Aż 
nadszedł długo oczekiwany dzień. Ten dzień, 11 listopada, był 
dla wszystkich Polaków przepełniony radością, odrodziło się 
państwo polskie. Cztery pokolenia oczekiwały tego dnia, a piąte 
się doczekało. Każdy chciał zobaczyć wojsko polskie, polskie 
napisy czy orła na urzędach.

Jednak dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowych 
po raz pierwszy dopiero w 1937 r. W latach 1939-44 podczas 
okupacji hitlerowskiej oraz w okresie 1945-1989 w czasie rzą-
dów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było 
zakazane. Dopiero w roku 1989 ustawą Sejmu przywrócono 
obchody tego święta. Od tego roku Święto Niepodległości stało 
się najważniejszym świętem państwowym, a dzień 11 listopada 
jest dniem wolnym od pracy i nauki.

Święto to bardzo uroczyście obchodzi się w całym kraju. 
We wszystkich szkołach w dzień poprzedzający odbywają się 
uroczyste akademie i apele, na których recytowane są wiersze 
i śpiewane pieśni patriotyczne.

Również w naszej szkole uczniowie kl. IV i V przygotowali 
montaż słowno-muzyczny pod kierunkiem wychowawczyni 

Urszuli Przybyło. Zaprezentowali wiersze i piosenki z tej epoki 
w dziejach naszego narodu związanej z odradzaniem się państwa 
polskiego. W swoim montażu wspominali tych, którzy w naj-
większym stopniu przyczynili się do odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Oprócz wierszy, śpiewano również piosenki, 
które w tym czasie dodawały otuchy i mobilizowały do walki 
o wolną i niepodległą Polskę.

W trakcie trwania apelu prezentowano również pokaz multi-
medialny, dzięki któremu zebrani uczniowie mieli okazję poznać 
najważniejsze wydarzenia z tego okresu i bohaterów, którym 
zawdzięczamy wolność.
,,Im to bowiem zawdzięczamy
wolność – polską mowę w szkole,
to, że tylko z ksiąg historii
poznajemy dziś niewolę.”

U. Przybyło

Uroczystość Wszystkich Świętych – dzień pamięci i zadumy
Początek listopada każdemu Polako-

wi, wierzącemu czy nie, kojarzy się 
z Dniem Wszystkich Świętych. To jedno 
z najważniejszych świąt katolickich dla 
Polaków. Jest to dzień, w którym każdy 
z nas może się na chwilę zatrzymać i za-
stanowić nad sensem życia i bliskością 
śmierci. To także dzień, w którym mo-
żemy wspominać naszych bliskich, ale 
też dalekich zmarłych. Dzień, w którym 
wszyscy jesteśmy równi, bo każdy z nas, 
prędzej czy później, znajdzie się w tym 
samym miejscu, na którym leżą miliony 
ludzi, którzy kiedykolwiek chodzili po 
ziemi. A byli to królowie i szlachcice, 
mieszczanie i wieśniacy, mężczyźni 
i kobiety, dzieci i starcy. Każdy, kto się 

narodził, musi także umrzeć, bo śmierć 
nie oszczędza nikogo. Nie ma na nią le-
karstwa, mimo że bardzo staramy się wy-
naleźć miksturę na długowieczność. Ale 
to nie znaczy, że nasze życie jest bezwar-

tościowe. Każdy ma 
swój udział w historii 
świata, każda myśl, 
wspomnienie, zacho-
wanie tych, których 
dziś już nie ma po-
śród nas, doprowadziło 
ludzkość do momentu, 
w którym się znajduje-
my. I właściwie to jest 
najważniejsze w tym 
dniu.

Pierwszego dnia 
w kościele wspominani są wszyscy świę-
ci wiary katolickiej. Duchowni zachęcają, 
by w tym czasie modlić się przez wsta-
wiennictwo swojego patrona i bliskich 
nam świętych. Razem z żyjącymi tworzą 
oni jedność kościoła. Dzień Zaduszny 
to wspomnienie wszystkich wiernych 
zmarłych. Tego dnia odwiedzamy groby 
naszych bliskich i modlimy się za ich 
wieczny odpoczynek. Święto to wprowa-
dził w 998 r. opat benedyktynów w Cluny, 
św. Odylon. Biskupi zachęcają, by w tym 
czasie szczególnie pamiętać o duszach 
cierpiących w czyśćcu, które potrzebują 
naszej modlitwy.

W dniach poprzedzających to święto na 
wszystkich polskich cmentarzach można 
spotkać osoby porządkujące groby swoich 
bliskich, krewnych i znajomych. W ten 

sposób dają dowód wdzięczności za ich 
bliskość i pamięć o nich. Jednak zdarzają 
się mogiły zapomniane, o których nikt 
nie pamięta. Również na naszym prze-
czyckim cmentarzu można znaleźć takie 
zapomniane groby. Jednak nie całkiem 
zapomniane, ponieważ pamiętają o nich 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Prze-
czycy, którzy wspólnie z wychowawcami 
każdego roku porządkują groby, szczegól-
nie mogiły poległych żołnierzy z okresu 
I wojny światowej. Przynoszą i składają 
wiązanki kwiatów, zapalają znicze, od-
dają hołd tym, którzy zginęli na obcej 
ziemi z dala od swojej Ojczyzny. Takim 
mogiłom należy się troska, bez względu 
na to, jakiej narodowości żołnierze w nich 
spoczywają.

U. Przybyło
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Zabawa andrzejkowa
19 listopada w Domu Ludowym w Prze-

czycy zostały zorganizowane dla 
dzieci popularne andrzejki. Wszyscy ucz-
niowie od kilku dni nie mogli doczekać się 
wspólnej zabawy, tj. nie tylko tańców przy 
dźwiękach muzyki, ale również wróżb, 
które miały przepowiedzieć ich przyszłość 
oraz odkryć przed nimi ich charaktery. 
Podczas wspólnej zabawy uczestnikom 
cały czas towarzyszyły dwie czarodziej-
ki Kinga i Ola, które miały za zadanie 
pomóc dzieciom podczas wróżb oraz 
zachęcić do tańców i wspólnej zabawy 
najbardziej nieśmiałe osoby.

Podczas drugiej godziny imprezy do 
wróżenia przystąpiły przedszkolaki oraz 
uczniowie klas I-III. Tym razem cztero-
latki, pięciolatki i sześciolatki losowały 
kolory oraz zwierzątka, dzięki czemu 
można było poznać ich prawdziwe „ja” 

oraz to, co przyniesie im najbliższy rok. 
Ich starsi koledzy przebijali balony, dzięki 
czemu wszyscy dowiadywali się, jakimi 
są uczniami. Podczas zgadywania było 
mnóstwo zabawy, ponieważ nie zawsze 
charakterystyka okazywała się prawdą. 
Ponadto wybrane osoby sprawdzały 
w specjalnym, bo magicznym worku, kim 

zostaną w przyszłości. Następnym punk-
tem imprezy było odkrycie w serduszku 
imienia swojej wybranki lub wybranka. 
Kolejną i zarazem ostatnią wróżbą prze-
znaczoną dla dzieci była „Szkatułka”, 
gdzie uczniowie i przedszkolaki przy 
milknących dźwiękach muzyki dowia-
dywali się, co czeka ich w przyszłości. Po 
wróżbach przyszedł czas na zabawę przy 
dźwiękach muzyki. W trakcie wspólnego 
tańca w kole, zostały wyłonione przypad-
kowe pary, które miały reprezentować 
poszczególne klasy. Podczas ostatniej 
wspólnej piosenki wyłoniono najlep-
szych tancerzy. Okazało się, że królem 
i królową parkietu zostali uczniowie 
klasy trzeciej.

Gdy zabawa andrzejkowa młodszych 
wychowanków dobiegała powoli końca, 
do domu ludowego przyszli nie tylko 

Dokończenie na str. 30

MEDIACJE – LEPSZY SPOSÓB NA ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
Krajowe Stowarzyszenie Negocjatorów zrzeszone w Pol-

skiej Izbie Mediatorów we współpracy z Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie organizowało od września 2016 nabór 
nauczycieli oraz uczniów na cykl szkoleń dotyczących media-
cji szkolnych i rówieśniczych, w ramach projektu „Szkoła 
Dialogu”. To ciekawe przedsięwzięcie było dedykowane dla 
szkół gimnazjalnych z województwa podkarpackiego, a liczba 
miejsc ściśle ograniczona. Ja, jako przedstawiciel Gimnazjum 
w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Januszkowicach, zo-
stałem zgłoszony i zakwalifikowany jako jedyny nauczyciel 
z Gminy Brzostek do uczestnictwa w tym projekcie.

Szkolenia w ramach „Mediacji Szkolnych” oraz warsztaty nt. 
konstruowania ugód odbyły się na przełomie października i li-
stopada br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Ropczycach. Łącznie wzięliśmy udział w trzech 8-dniowych 
szkoleniach w wymiarze 80 godzin dydaktycznych.

Projekt ten to przedsięwzięcie ukazujące brak wykorzysty-
wania alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów 
w naszym kraju, w tym mediacji. Dotyczy to sporów w oświa-
cie, jak również w sprawach rodzinnych. Dlatego celem projek-
tu jest aktywizacja społeczności w naszym województwie pod 
kątem stosowania mniej drastycznych technik rozwiązywania 
nieporozumień, które wykorzystywane są w mediacjach.

W ramach projektu zostanie jeszcze zorganizowany Kongres 
Mediatorów Szkolnych w dniach 7-8 grudnia w Rzeszowie 
z udziałem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Małgorzaty 
Rauch oraz 9 grudnia 2016 r. w Warszawie, którego celem 
będzie:

Promocja mediacji i innych alternatywnych form rozwiązy-
wania konfliktów w oświacie,

Standaryzacja mediacji w systemie oświaty w tym: mediacji 
szkolnych i mediacji rówieśniczych,

Wymiana doświadczeń i promocja dobrych praktyk w szko-
łach oraz placówkach oświatowych na terenie województwa,

Usprawnienie mediacji w systemie oświaty - przegląd prze-
pisów prawa oświatowego.

Kongres Mediatorów Szkolnych to 3-dniowy cykl wystąpień, 
debat oraz licznych warsztatów dotyczących alternatywnych spo-
sobów rozwiązywania konfliktów w szkole. Podczas Kongresu 
odbędą się również panele poświęcone mediacjom w oświacie, 
w tym rówieśniczym, warsztat dla dyrektorów szkół, nauczycieli 
i pedagogów.

Kolejnym etapem projektu będzie zorganizowanie przez Kra-
jowe Stowarzyszenie Negocjatorów zrzeszone w Polskiej Izbie 
Mediatorów przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszo-

wie 2-dniowych warsztatów dla uczniów z wybranych gimna-
zjów w woj. podkarpackim w zakresie mediacji rówieśniczych 
oraz negocjacji na terenie danych szkół. Jestem bardzo dumny 
z faktu, że grupa uczniów z naszej szkoły w Januszkowicach 
zakwalifikowała się do planowanych szkoleń, które będą miały 
miejsce w dniach 12-13 grudnia br.

W ostatnich dniach Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator 
Oświaty wyraziła duże uznanie dla wszystkich uczestników 
projektu na stronie internetowej Rzeszowskiego Kuratorium za 
udział w programie „Szkoła Dialogu”, wierząc, że ukończone 
przez nas szkolenia pozwolą pełnić nam funkcję mediatorów 
szkolnych.

Podsumowując, muszę stwierdzić, że nabyte przeze mnie 
wiadomości i umiejętności pomogą mi skutecznie rozwiązywać 
szkolne konflikty metodą mediacji, pomijając stosowanie bar-
dziej radykalnych sposobów rozstrzygania zaistniałych sporów.

Poznane w trakcie warsztatów różnorodne techniki porozu-
miewawcze wpłyną pozytywnie na rozwój mojej osobowości, 
ułatwiając mi codzienne relacje interpersonalne, tak w życiu 
zawodowym, jak i w prywatnym. Uczestnictwo w projekcie to 
także nabycie nowych kwalifikacji nie tylko w dziedzinie oświa-
ty, lecz również na innych płaszczyznach życia zawodowego. 
Pragnę podkreślić, że mój udział w tym ciekawym przedsię-
wzięciu zawdzięczam mojemu pracodawcy, Pani Dyrektor Ewie 
Ziai, która wytypowała i zachęciła mnie do tego wyzwania. 
(Materiał częściowo zaczerpnięty ze strony internetowej: http://
www.ko.rzeszow.pl/)

Nauczyciel Zespołu Szkół w Januszkowicach
Stefan Kokoczka
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uczniowie z klas IV-VI, ale również 
zaproszeni tegoroczni absolwenci. Tym 
razem czarodziejki rozpoczęły wróżby 
od zachęcenia uczniów do przekłucia 
balonów i poznania swojej przyszłości, 
a także charakterów. Następnym punktem 
imprezy było wróżenie ze szpilek, dzięki 
czemu kolejne osoby dowiedziały się, co 
ich czeka w najbliższych miesiącach. Star-
si uczniowie podobnie jak i młodsi kole-
dzy mogli również uczestniczyć w innych 
wróżbach takich jak: „Serduszko”, „Kim 

zostanę?” oraz „Szkatułka”. Kiedy wszy-
scy poznali już swoją przyszłość, nadszedł 
czas na zabawę przy dźwiękach muzyki. 
Nie tylko młodsi, ale również i starsi 
uczniowie mieli szansę powalczyć o mia-
no najlepszych tancerzy. Okazało się, że 
bezkonkurencyjni w tych zmaganiach 
byli przedstawiciele obecnego Samorządu 
Uczniowskiego, czyli Amelka i Bartek, 
którzy reprezentowali klasę piątą.

Dzięki uprzejmości oraz zaangażowa-
niu mam z Rad Oddziałowych uczestni-
cy imprezy nie byli ani spragnieni, ani 

głodni, ponieważ mamy zatroszczyły się 
o poczęstunek. Pomimo że zabawa była 
udana, czas na nią przeznaczony bardzo 
szybko minął.
Cała społeczność szkolna dziękuje panu 
sołtysowi Stanisławowi Nawracajowi 
za pozwolenie na zorganizowanie już po 
raz kolejny zabawy w Domu Ludowym 
w Przeczycy.

Dziękujemy również Mamom za po-
moc w przygotowaniu poczęstunku dla 
dzieci.

E. Warchał

Dokończenie ze str. 29

Po wylewie życie się nie kończy...
Na przełomie września i października 

przez naszą gminę pielgrzymował 
niezwykły człowiek, którego miałam 
przyjemność poznać i chcę podzielić się 
wrażeniami z tego spotkania.

Tego dnia udałam się na zakupy, ale na 
rynku zaczepił mnie człowiek, który uty-
kał na lewą nogę, a do pasa miał przypięty 
wózek i ciągnął go za sobą. Zapytał, czy 
w rynku można coś zjeść i po otrzymanej 
odpowiedzi odwrócił się i poszedł we 
wskazanym kierunku, a mnie wtedy za-
murowało, gdyż na plecach widniał napis: 
„Po wylewie życie się nie kończy. Ono się 
dopiero zaczyna. Pieszo dookoła Polski”.

Udałam się za nim, aby porozma-
wiać i lepiej go poznać. Piotr Suchan, 
bo tak się nazywa, pieszo pielgrzymuje 
dookoła Polski, jak to oznajmiał napis 
na plecach. Tego dnia zakończył swoją 
trasę w Brzostku i potrzebował noclegu, 
bo w przeciwnym wypadku musiałby 
nocować w namiocie. Dzięki uprzejmości 
kierownika Piotra Staniszewskiego mógł 
przenocować w Warsztatach Terapii Zaję-
ciowej. Podczas rozmowy okazało się, że 
Pan Piotr to niezwykły człowiek. Mieszka 
w Mechnicy za Opolem, ma 44 lata, żonę 
i dzieci. W 2004 roku miał wylew, co do-
prowadziło do prawostronnego paraliżu. 
Jak sam mówi, trochę sobie zasłużył na 
ten wylew. Do tego momentu prowadził 
dość swobodne życie. Opowiada, jak 
nadużywał alkoholu, nie dbał o zdrowie, 
niejednokrotnie zaniedbywał rodzinę. 
„Sam sobie na ten wylew zapracowałem 
- często powtarza - alkohol, papierosy, 
nieleczone nadciśnienie, stres”. Lekarze 
nie dawali mu szans na przeżycie, a jeśli 
przeżyje, to do końca życia pozostanie 
na łóżku i będzie wegetował jak roślina. 
Przez długi czas nie wiedział, co się z nim 

dzieje, ale kiedy zaczęła wracać świado-
mość, wówczas zaczął poznawać bliskich 
i rozumieć, co się do niego mówi. Wtedy, 
jak twierdzi, nastąpił u niego duchowy 
przełom. Uświadomił sobie, że jedyną 
osobą, która może mu pomóc jest Bóg. 
Podczas duchowej rozmowy prosił: „Panie 
Boże, proszę Cię jeszcze o 7 lat, bo 7 lat od 
ślubu do wylewu było i mówię 7 lat jeszcze 
Cię proszę, żebyś mi pozwolił naprawić 
to wszystko, co złego zrobiłem”. Czekała 
go intensywna rehabilitacja. Wszystkiego 
musiał uczyć się od nowa. Dzięki wspar-
ciu rodziny i niezwykłej determinacji 
Pana Piotra po kilku tygodniach zaczął 
mówić i stanął przy barierce, a następnie 
próbował chodzić. Zdał sobie jednak 
sprawę, że nic nie zrobi ze sparaliżowaną 
stroną, więc musi ćwiczyć lewą stronę, 
aby sobie ze wszystkim radzić. Nauczył 
się lewą ręką robić niemal wszystko - 
ubierać się, jeść, kroić i smarować chleb, 
a nawet obierać ziemniaki. Jak mówi, 
nie ma rzeczy niemożliwych, tylko trze-
ba pomyśleć, jak to zrobić jedną ręką. 
„Pierwszy raz wiązałem sznurówki buta 
cztery godziny, a teraz to robię w kilka 
sekund, proszę zobaczyć” - mówi do mnie 
z uśmiechem. Ciągle stawiał sobie coraz 
wyżej poprzeczkę i jeśli lekarz mówił, 
że czegoś nigdy nie będzie robił, to on 
udowadniał mu, że będzie. W ten sposób 
po roku jeździł samochodem, a po dwóch 
latach wyszedł na Śnieżkę (1603 m n.p.m.), 
gdyż zawsze lubił chodzić po górach. Po 
wylewie całkowicie zmienił swoje życie. 
Co roku pielgrzymuje z Raciborza do 
Częstochowy, jest abstynentem, pomaga 
innym, którzy się załamali, którym bra-
kuje wiary w siebie. Właśnie żeby tym 
ludziom udowodnić, że da się w pełni 
żyć po wylewie, postanowił w 2013 roku 
udać się pieszo dookoła Polski. Dla zdro-
wego człowieka jest nie do pomyślenia, 
żeby w ten sposób pokonać 2610 km, 
a tu człowiek po ciężkim wylewie tego 
dokonuje. Najpierw z Mechnicy szedł do 
zachodniej granicy, a potem na północ 
na Wybrzeże, potem wzdłuż wschodniej 
granicy do Bieszczad. Za sobą ciągnie 
nieduży wózek z wyposażeniem (razem 
to niemal ok 100 kg). Swoją pielgrzymkę 
musiał rozłożyć na etapy, gdyż bóle i skur-
cze mięśni zdrowej nogi nie pozwoliły 
mu iść dalej, a na dodatek zachorował 
na białaczkę. Na pytanie, jak organizuje 

sobie noclegi i wyżywienie, odpowiada, że 
wszystko organizuje mu Pan Bóg i stawia 
na jego drodze życzliwych ludzi, którzy 
mu pomagają. Mówi: „Nic nie dzieje się 
przypadkiem, nawet dzisiaj w Brzostku 
mogłem podejść do każdej innej osoby, 
ale coś mnie pchnęło w Pani kierunku 
i dzięki temu mam dach nad głową, a nie 
noc w namiocie”. Zwykle śpi na wojskowej 
karimacie w małym namiocie, ale niejed-
nokrotnie zapraszany jest do domów na 
nocleg i posiłek. Pan Piotr twierdzi, że 
spotyka niemal samych dobrych ludzi, 
którzy pomagają, dziękują za świadectwo, 
za przykład, za motywację. Niektórzy 
również mówią o własnych bolesnych 
przejściach lub chorobach w rodzinie.

Pan Piotr mógłby godzinami opowia-
dać o swoich przeżyciach i o ludziach 
napotkanych na swojej drodze. Niezwykłe 
jest to, że bije od niego radość, dobroć, 
chęć do życia, zaufanie do ludzi i Boga. 
Ciągle powtarza: „Bóg dał mi wylew” 
i dzięki temu jestem lepszym człowie-
kiem. Dziś wiem, że Pan Piotr zakończył 
już swoją pielgrzymkę i 27 października 
dotarł do domu. Udowodnił sobie i innym, 
że nawet po wylewie, że będąc na pół 
sparaliżowanym nie można się poddać 
tylko trzeba sprawnie i aktywnie żyć i że 
da się samemu obejść cały kraj.

Anna Nowicka
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„O ziemio polska! Ziemio trudna i doświadczona!
Ziemio piękna! Ziemio moja!”

Jan Paweł II

Są takie chwile w życiu, kiedy każdy Naród powraca do kart 
swojej historii i czci bohaterów, którzy walczyli o wolność 

w imię przekonań i miłości do Ojczyzny.
11 listopada 2016 roku obchodziliśmy Narodowe Święto Nie-

podległości. Tego dnia w Kościele Parafialnym pod wezwaniem 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku odbyła się insce-
nizacja patriotyczno-historyczna pt.: „Polska, o której wolność 
tyle pokoleń się biło…” w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Brzostku.

Wiersze i pieśni tematyczne złożyły się na wyjątkowy klimat 
widowiska. Można było prześledzić losy wielu pokoleń Polaków, 
tragiczne dzieje bohaterów narodowych. Uczniowie, przedsta-
wiając drogę naszej Ojczyzny do wolności, dostarczyli nam wielu 
wzruszeń, a także skłonili do refleksji nad różnymi wymiarami 
patriotyzmu. Była to piękna lekcja historii przypominająca 
wydarzenia od rozbiorów Polski, po pamiętne dni listopadowe 
z roku 1918, które przyniosły Polsce upragnioną niepodległość.

Inscenizacja rozpoczęła się przejmującym momentem zniewo-
lenia Białego Orła przez trzech zaborców – Rosję, Austrię i Prusy. 
Następnie młodzi aktorzy wierszami i pieśniami patriotycznymi 
ukazali długą i trudną drogę do wolności. Dobitnie zabrzmiały 
słowa marszałka Piłsudskiego, który mówił między innymi: „ 
(…) Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami pol-
skimi. (…) Jedynym waszym znakiem jest odtąd Orzeł Biały”. 
Spektakl zakończyło rozwinięcie biało-czerwonej flagi. Moment 

ten wywołał u wielu widzów łzy wzruszenia i radości – Ojczyzna 
nareszcie wolna!

W tak szczególnym dniu nie można było zapomnieć o ogrom-
nym morzu łez i krwi wylanym dla naszego kraju. To poświe-
cenie stało się drogocenną podwaliną lepszego i nowego jutra 
naszej Ojczyzny. Dziękując Bożej Opatrzności, żołnierzom 
i powstańcom za dar wolności, miejmy na względzie nasze 
obowiązki wobec Polski. Otoczmy Ją twórczą, zgodną pracą, 
odwagą i miłością. Niech ten wielki zbiorowy obowiązek, jakim 
jest dobro naszego kraju, będzie źródłem sensu życia, radością 
tworzenia i nadzieją lepszego jutra dla obecnych oraz przyszłych 
pokoleń Polaków.

 Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku

WIDOWISKO PATRIOTYCZNO–HISTORYCZNE
„POLSKA, O KTÓREJ WOLNOŚĆ TYLE POKOLEŃ SIĘ BIŁO…”

DLA NAJMŁODSZYCH
Maria Winiarska-Szurek

Bajka z morałem

Biegł w kubraczku terier 
rudy, kiedy kundel wy-

szedł z budy. Chciał powitać 
rasowego, ten odwrócił się 
od niego.

- Czemu nie chcesz ze mną 
gadać? Dzielić znoje. Znosić 
trudy? Pójść gdzieś razem na spacerek?

Wtem odezwał się terierek:
- Bo ty biedny jesteś kundel. Szary, bury jak to pies. Siedź tu 

sobie przy łańcuchu. Miskę masz, więc masz co jeść. Czasem 
pan ci chleba rzuci. Czasem rzuci jakąś kość, więc skąd żal na 
twoim pysku, skąd w twych oczach widzę złość?

I nie wdawał się w dyskusje. Pobiegł spiesznie na salony, 

bowiem czekał pan stęskniony. Spuścił kundel bury uszy. 
Głowę smętnie zwiesił pies, bo zrozumiał, że dla tego rasowe-
go zwykłym łańcuchowym jest. Tamten złotą ma obrożę, na 
kanapie śpi jak gość. Kiedy mięso już obgryzie, jemu rzucą 
po nim kość. Spojrzał w okna rozświetlone. Z trudem tłumił 
w sercu żal. Tylko wycie się wyrwało. Wiatr je poniósł w siną 
dal. Chciał mieć tylko przyjaciela, co rozświetla mroki dnia. 
Z nim podzielić kromkę chleba. Tak wygląda przyjaźń psia. 
Razem nocą trzymać wartę i dla żartu gonić kury i na łące 
pełnej kwiatów kopać coraz głębsze dziury. Razem raźniej 
przecież jest. I tak myśląc, bury pies wlazł do budy. Ogon skulił 
i do ściany się przytulił. Lecz nieznane są wyroki. Nocą pies 
usłyszał kroki. Szczekał głośno na złodzieja. Lecz zawiodła 
go nadzieja, że z pomocą terier ruszy. Szarpał łańcuch, srożył 
uszy. Ale że był uwiązany i na łaskę pana zdany, nie obronił 
posiadłości. Pan nie umiał ukryć złości. A że strata była wielka, 
za drzwi wypchnął pan terierka. Kubrak ściągnął, zabrał kości. 
Tak skończyły się czułości. Stał pod drzwiami terier rudy i bez 
pana, i bez budy. Dotąd miał się za lepszego, za psa z klasą, 
rasowego! Teraz wie, że przecież jest taki sam jak inne - pies.

Fot. Paweł Batycki
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ROZWIĄZANIE:
grudzień 2016

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej grudzień 2016

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?

"

"

grudzień 2016

Ś W I Ą T E C Z N A  K R Z Y Ż Ó W K A  Z  N A G R O D Ą

ZAGADKA LOGICZNA
Stary jak świat
problem starzenia się

Cesarz Delicjusz urodził się w 35 
roku p.n.e., a zmarł w dniu swoich 
urodzin w 35 roku n.e. Ile miał lat, 
kiedy umarł?
Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za gatunek? Fot. stro-
na 24) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 31 grudnia 2016 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4. Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą 
udział w losowaniu nagród książkowych.

POZIOMO:
2) Barwna papuga 4) Rosyjski władca; Iwan Groźny 5) Po-
bożniś, świętoszek. 7) Grecka bogini mądrości 8) Ro-
dzaj marynarki z czarnego sukna. 10) Wiktor Autor te-
lewizyjnego cyklu „Piórkiem i węglem”. 11) Mała Ad-
rianna 12) Płynący lód 13) Elżbieta krócej 15) Wy-
maga opatrunku 17) Kończy modlitwę 18) Sklep 
samoobsługowy. 19) Bilet loteryjny 21) Nurt 
muzyki rockowej. 23) Duża ilość czegoś; stos, 
gromada. 25) Wczesna pora dnia 26) Kurort 
w Belgii 27) Grecki rynek 30) Dziewczyn-
ka z „Elementarza” 32) Rodzaj słomianej 
maty pokrywającej podłogę w domu 
japońskim. 34) Wynalazca żarówki 
elektr. 36) Koński tył. 37) Pierwiastek 
chem. o symbol Tl, l.a. 81. 38) Księ-
życowa pora 39) Matka ... z Kal-
kuty 41) Janne ..., finski skoczek 
narciarski, zdobywca Pucharu 
Świata 43) Włókno poliamidowe 
stosowane głównie w przemyśle 
odzieżowym. 44) Głos wyda-
wany przez lwa 45) Obszar 
o wysokości od 0 do 300 
m n.p.m. 47) Pies Stasia 
i Nel 49) Karmi młode 
mlekiem 51) W boksie: 
sierpowy 53) Sylabo-
wa nazwa dźwięku 
c 54) Syberyjska 
rzeka 56) Rzeka 
we  w s ch o d n ie j 
Polsce. 58) Opła-
ta za użytkowanie 
telefonu 61) Żona 
Otel la .  63)  Ro -
dzaj błyszczącej 
ozdoby na choin-
kę. 64) Stolica sta-
nu Delaware (USA). 65) Gaz palny w ropie 66) Stoż-
kowaty naciek zwisający ze stropu jaskini. 67) Kra-

ina historyczna w pn.-zach. Francji, nad kanałem La Man-
che. 68) „Na każdy ...”, program Ewy Drzyzgi 70) Imię 

Kurosawy, jap. reżysera.
PIONOWO:

1) Kawałek czegoś obcięty lub odkrojony. 2) Uni-
wersalny rozpuszczalnik 3) Krzew owocowy 

podobny do czarnej porzeczki. 5) Razem z Kos-
mą. 6) Rower na dwie osoby. 8) Blizna. 9) Okręt 

napędzany siłą mięśni. 12) Rywal musz-
ki. 14) Łobuz, gagatek 16) imię męskie - Pa-

cino, Capone, Gore 17) Pies Ali. 18) Łopata, 
rydel. 20) Reklamowany proszek. 22) Atu, 

Caro. 24) Szpalta 25) Pierwiastek pro-
mieniotwórczy 26) Trójnóg do apara-

tu. 28) Strunowy instrument muzycz-
ny. 29) Wypoczynek, czas na ... 31) Gall 

...  (k ronikarz) 33) Plac w cyr-
ku. 35) Cerkiewny obraz. 40) Polski 

wóz bojowy. 42) ... Dyzma boha-
ter powieści. 43) W judaizmie: 

ostatni dzień tygodnia (sobo-
ta). 46) Tamuje krew anagram 

(ułan). 48) Rozbójnik, opry-
szek, gangster. 50) Dzie-

cko, którego rodzice zmar-
li. 51) Położenie statku 

żaglowego względem 
w ia t r u .  52)  P r z e -

s t a r z a le :  p r z e c i -
nek. 53) Każdego 
dnia inna 55) Druga 
litera alfabetu gre-
ckiego. 56) Agent 
007. 57) Niezręcz-
ność, nietakt, uchy-
bienie. 59) Towa-
rzyszka Stasia Tar-
kowskiego. 60) Gra 
liczbowa. 61) Daw-

na srebrna moneta. 62) Marka ciężarówek. 69) Ro-
syjski śmigłowiec

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z LISTOPADOWEGO NUMERU
Zagadka logiczna:  Przykładowy układ liczb

Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Sosna zwyczajna (pospolita).
Hasło krzyżówki: SERCE TAM PATRZY, GDZIE OKO NIE WIDZI.
Nagrody książkowe wylosowali: Stanisława Łukowicz z Opacionki (krzy-
żówka), Bożena Ciombor z Brzostku (zagadka logiczna). Niestety, nikt nie rozwiązał 
poprawnie zagadki przyrodniczej.

4 9 2
3 5 7
8 1 6
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Harper Lee „Zabić drozda”
Lata trzydzieste XX wieku, małe miasteczko 
na południu USA. Atticus Finch, adwokat i gło-
wa rodziny, broni młodego Murzyna oskarżo-
nego o zgwałcenie biednej, białej dziewczyny 
Mayelli Ewell. Prosta sprawa sądowa z powodu 
wszechpanującego rasizmu urasta do rangi 
symbolu. W codziennej walce o równoupraw-
nienie czarnych jak echo powraca pytanie o to, 
gdzie przebiegają granice ludzkiej tolerancji. 
Zabić drozda to wstrząsająca historia o dzie-
ciństwie i kryzysie sumienia. Poruszająca opowieść odwołuje 
się do tego, co w życiu człowieka najcenniejsze: miłości, współ-
czucia i dobroci.

Maria Ulatowska „Ostatni list”
Majka Czerska podobno ma męski charakter. 
A raczej męskie podejście do życia. Brać, 
wycisnąć, zostawić. A co tam! Wiarołomna cy-
niczka, egoistka, przewrotna… A może jednak 
marzycielka, wrażliwa, miła, serdeczna, i cie-
pła? Jaka jest naprawdę? A może – jak w życiu 
– trochę taka, trochę inna… Czy zawsze życie 
musi być przyjemne? I czy potrafimy sobie je 
ułożyć tak, jak byśmy chcieli? Niektóre sprawy 

toczą się same, bez naszego udziału. Ale - czy możemy choć 
trochę wpływać na bieg rzeczy?
Bohaterce tej powieści będzie dane to sprawdzić.

Anna Herbich „Dziewczyny z Syberii”
„Polka? Od razu widać, po charakterze!”. 
Przeszły przez piekło, nie poddały się.
Stefanię kryminaliści z łagru przegrali w kar-
ty dwa razy – przeżyła dzięki przyjaciółce. 
Natalia stanęła w obronie bitej kobiety – za 
karę miała umrzeć w lodowatym karcerze. 
Alinę deportowano jako jedyną z całej rodzi-
ny – trafiła do łagru dla dzieci. Miała dziesięć 
lat. Tragedia każdej z nich zaczęła się podob-
nie: walenie kolbami w drzwi, parę chwil na 
spakowanie rzeczy, rozpacz, wagony bydlęce. Tysiące kilome-
trów podróży w nieznane. Na Syberii czekały je niewolnicza 
praca, walka o życie swoje i bliskich, głód, choroby i straszliwe 
mrozy. Siła charakteru, więzi rodzinne, wiara, a czasem nie-
spodziewana łagrowa miłość pozwoliły kobietom przetrwać na 
nieludzkiej ziemi. Doświadczyły niewyobrażalnego cierpienia, 
jednak nic nie było w stanie ich pokonać.

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

jest kołem
ratunkowym
na morzu życia

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

NAJLEPSZE CYTATY 
Z NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK
Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa, żeby pójść inną drogą 
i raz jeszcze spróbować. Nigdy nie jest za późno, żeby na stacji złych 
zdarzeń, złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń (…). /Jan Paweł II, 
USA 1987/
Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze 
bardziej samotny. /Jan Paweł II, Homilia. Sopot 1999/
Wszystko zdarza się tylko raz. I nigdy nie wraca. Jeśli będziesz próbowała 
wskrzeszać przeszłe zdarzenia, ominiesz to, co ma się wydarzyć w następ-
nej kolejności. /Graham Masterton „Dziecko ciemności”/
Nie musisz udawać, że jesteś silny, nie musisz mówić, że wszystko jest 
dobrze, nie martw się tym, co pomyślą inni, jeśli musisz, płacz – to dobrze 
wypłakać łzy do końca (tylko wtedy wróci uśmiech). /Paulo Coelho „Być 
jak płynąca rzeka”/
Życie, jeśli się je tylko weźmie we własne ręce, może się udać, mimo 
niesprzyjających warunków i wielu trudnych do pokonania przeszkód.  
/Lucas „Ucieczka z piekła”/

  
Jasio wraca ze szkoły. Już od progu woła:
- Mamo! Dzisiaj na matematyce tylko ja odpowie-
działem pani na pytanie!
- A o co pytała?
- Kto nie odrobił lekcji.

  
- Co trzeba zrobić, żeby iść do nieba? – pyta ksiądz 
na lekcji religii.
Dzieci kolejno odpowiadają:
- Trzeba pomagać rodzicom!
- … być dobrym!
- …chodzić do kościoła!
A Jasio woła:
- Trzeba umrzeć!

  
Mąż rano patrzy w lustro i mówi do żony:
- Co sobie pomyślałaś wczoraj, jak przyszedłem 
pijany do domu z tym sińcem?
- Jak przyszedłeś, to go wcale nie miałeś.

  
- Czy to prawda, że żona cię opuściła?
- Ależ skąd! Zawsze kończy się na obietnicach…

  
- No i jak, ładnie w Zakopanem? – pytają koledzy.
- Trudno powiedzieć, góry wszystko zasłaniają.

  
Pyta pijany napotkanego:
- Ej, gdzie tu jest druga strona ulicy?
- No tam…
- Jak byłem tam, to mi powiedzieli, że tu.

  
Miś, zajączek, wilk i lis grają w karty. Lis oszukuje. 
Po pewnym czasie niedźwiedź wstaje i mówi:
- Ktoś tu oszukuje! Nie będę pokazywał palcem, 
ale jak strzelę w ten rudy pysk…

  

PILNIE SZUKAM DOMU
Wyrzucony przez pierwsze-

go właściciela, malutki, 
młodziutki szczeniaczek rasy 
kundelek pilnie poszukuje 
domu. Łagodny, grzeczny, 
„przytulaśny”, przepada za 
dziećmi, lubi inne zwierzę-
ta, za wszelką cenę chce się 
przypodobać człowiekowi. 
Nie ma nawet imienia. Czeka 
na kogoś, kto ma dobre serce i weźmie go pod swoją opiekę. 
Brytanem wściekle szczerzącym kły na pewno nie będzie, ale 
ze wszystkich psich sił odwdzięczy się nowemu panu lub pani. 
(Fotografia w kolorze s. 25)
Kontakt: Wojciech Pacana tel. 14 6803 006, Urząd Miejski 
p. nr 8.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 12/201634

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

Wycinka drzew pod kontrolą

Są miłe dla oka, oczyszczają powietrze, dają schronienie 
przed upałem – drzewa, bo o nich mowa, bez wątpienia 

stanowią niezwykle ważną część środowiska naturalnego. Dzięki 
nim możemy nie tylko cieszyć się pięknym krajobrazem, ale też 
oddychać czystszym i zdrowszym powietrzem. Drzewa chronią 
też glebę przed erozją, umacniają grunty, stanowią siedlisko 
licznych organizmów żywych i spełniają wiele innych, ważnych 
funkcji w przyrodzie. Rosną jednak wolno i dopiero po wielu 
latach osiągają docelowe rozmiary, dlatego należy dbać o nie 
wyjątkowo troskliwie i chronić przez zniszczeniami. Mimo iż 
drzewa są tak cenne, czasami zdarza się, że rosną w niewłaści-
wych miejscach lub zaczynają zagrażać naszemu bezpieczeństwu 
i mieniu, dlatego trzeba je usunąć.
Aby jednak wycinka drzew nie była zupełnie dowolna, Minister-
stwo Środowiska ustaliło zasady, na których może się odbywać 
(Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst 
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późniejszymi 
zmianami) regulującej tryb wydawania zezwoleń na usuwa-
nie drzew lub krzewów oraz tryb wymierzania administra-
cyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzewa 
lub krzewu lub za niszczenie drzew lub krzewów). Ustawa, 
poza aktualnymi przepisami, wskazuje też odpowiednie organy 
administracyjne, odpowiedzialne za wydawanie niezbędnych 
zezwoleń (np. Prezydent Miasta, Burmistrz) oraz listę informacji 
potrzebnych do wydania takiego pozwolenia (koniecznych do 
umieszczenia we wniosku).
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właś-

ciciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2;

2) tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten 
nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 2;

3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub 

krzewu;
7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.
8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu 

w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych 
istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Planując wycinkę drzew, powinniśmy zapoznać się z zawartymi 
w ustawie przepisami i wykonać prace zgodnie z obowiązującym 
prawem.
Niektóre grupy drzew i krzewów zostały na mocy ustawy 
o ochronie przyrody wyłączone z zakresu Art. 83 ust. 6 usta-
wy o ochronie przyrody. Przepisów art. 83 ust. 1 i 2 nie stosuje 
się m.in. do drzew lub krzewów:
1) w lasach;
2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nierucho-
mości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku 
narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych 
ochroną krajobrazową;
3) na plantacjach drzew i krzewów;
4) których wiek nie przekracza 10 lat;
Obecnie nie ma też obowiązku uzyskiwania zezwolenia na 
wycinkę drzew połamanych i mocno uszkodzonych przez 
wiatr. Ustalono również nowe zasady pielęgnacji koron drzew, 
chroniące je przed znacznym uszkodzeniem. Przepisy zakładają 
nałożenie kary równej 0,6 opłaty za usunięcie drzewa przy wy-
cięciu 30% gałęzi drzewa, a dwukrotność opłaty w przypadku 
wycięcia ponad połowy gałęzi i konarów (usunięcie połowy 
gałęzi z wyjątkiem niektórych gatunków np. wierzby, jest trak-

towane jako zniszczenie drzewa).
Opłaty i kary
Opłaty za wycięcie drzewa dotyczą jedynie przedsiębiorców. 
Oznacza to, że opłat nie ponoszą osoby fizyczne, które uzyskały 
zezwolenie na ścięcie drzewa lub krzewu. Na osoby fizyczne 
może jednak zostać nałożona kara za nielegalne wycięcie drzewa.
Opłaty administracyjne naliczane są obecnie głównie na pod-
stawie gatunku drzewa, obwodu jego pnia na wys. 130 cm (opłaty 
nie mogą przekroczyć ustalonych stawek za 1 cm obwodu pnia 
mierzonego na wys. 130 cm i tak np. dla obwodu pnia do 25 cm 
będzie to 97,88 zł za 1 cm, dla obwodu pnia 26-50 cm będzie już 
wynosić 342,56 zł za 1 cm i więcej w przypadku szerszych pni) 
oraz terenu, na którym drzewo się znajduje (inne opłaty dotyczą 
terenów miejskich, a inne obszarów wiejskich).
Nowe przepisy zmniejszyły też wysokość kary za usunięcie 
drzewa bez zezwolenia, do wysokości dwukrotnej opłaty 
administracyjnej, dotyczącej danego drzewa. Kary mogą też 
z ważnych, wymienionych w ustawie powodów ulec obniżeniu 
o ponad połowę (np. gdy drzewo było obumarłe) lub całkowitemu 
umorzeniu.
Opłaty za wycięcie drzewa:

97,88 zł dla obwodu pnia do 25 cm;
342,56 zł dla obwodu pnia od 26 do 50 cm;
648,42 zł dla obwodu pnia od 51 do 100 cm;
763,77 zł dla obwodu pnia od 101 do 200 cm;
681,63 zł dla obwodu pnia od 201 do 300 cm;
542,26 zł dla obwodu pnia od 301 do 500 cm;
376,07 zł dla obwodu pnia powyżej 500 cm.

Stawki opłat za usunięcie dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (za 1 cm obwodu 
pnia mierzonego na wysokości 130 cm) DLA PRZEDSIEBIORCÓW 

Rodzaje, gatunki i odmiany drzew Opłata [zł] 

Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, 
grochodrzew 

12,51 

Kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk 
pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata, 
brzoza omszona 

34,03 

Dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg – forma drzewiasta, jarząb, jesion 
wyniosły, klon z wyjątkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany ozdobne 
jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i 
odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna 
(pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan 
klonolistny, wiąz, cyprysik 

82,77 

Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, 
miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew 

312,22 

Uwaga! Za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż określone wyżej 
stawki ustala się jak dla drzew o podobnej wartości przyrodniczej 
 

Współczynniki różnicujące stawki opłat za 
usunięcie drzewa – w zależności od 
obwodu pnia na wysokości 130 cm 

Obwód pnia [cm] Współczynnik 

do 25 1 

od 26 do 50 1,51 

od 51 do 100 2,37 

od 101 do 200 3,7 

od 201 do 300 5,55 

od 301 do 500 7,77 

od 501 do 700 10 

powyżej 700 12,96 

Przykładowe opłaty za zezwolenie na 
wycięcie drzew 

 topola włoska 
- obwód pnia (o) – 210 cm 
- stawka (s) – 12,51 zł 
- współczynnik (w) – 5,55 
opłata (o x s x w) - 14 580,40 zł 

 sosna zwyczajna 
- obwód pnia (o) – 99 cm 
- stawka (s) – 34,03 zł 
- współczynnik (w) – 2,37 
opłata (o x s x w) – 7984,46 zł 

 dąb szypułkowy 
- obwód pnia (o) – 305 cm 
- stawka (s) – 82,77 zł 
- współczynnik (w) – 7,77 
opłata (o x s x w) – 196 152,48 zł 
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Dokończenie na str. 36

Spotkanie z pożytecznymi mikroorganizmami cz. 13
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 wielu gospodarstwach, mieszkaniach żyją z nami zwie-
rzątka, które dla niektórych są jak członkowie rodziny. 

Każdy z nas dokłada wiele starań, aby zapewnić odpowiednie 
warunki dla naszych pupili, aby w zdrowiu towarzyszyły nam 
jak najdłużej i dawały radość ze swojej obecności. Aby to za-
pewnić, musimy zadbać o ich dobrostan. Dobrostan zwierząt to 
stan fizycznego i psychicznego zdrowia osiągany w warunkach 
pełnej harmonii zwierzęcia w jego środowisku. O dobrostanie 
możemy mówić, kiedy system chowu zaspokaja podstawowe po-
trzeby zwierząt, przede wszystkim w zakresie: żywienia, dostępu 
do dobrej jakościowo wody, potrzebnej przestrzeni życiowej, 
zapewnienia towarzystwa innych zwierząt, leczenia, higieny 
utrzymania, mikroklimatu pomieszczeń, warunków świetlnych. 
Jednocześnie nie pozwala na okaleczanie zwierząt oraz zapewnia 
im schronienie przed złymi warunkami atmosferycznymi. Wszę-
dzie tam, gdzie warunki odbiegają od naturalnie sprzyjających 
rozwojowi zwierząt, zastosowanie ProBio Emów™- kompozycji 
probiotycznych mikroorganizmów bioasekuruje przed inwazją 
patogenów i korzystnie wpływa na poprawę zdrowia zwierząt 
i stanu otoczenia, a nawet rozstrzyga o dobrostanie stada. Dobro-
stan zwierząt jest bowiem ściśle powiązany z jakością wody do-
starczanej zwierzętom, powietrzem, jakie jest w pomieszczeniu, 
właściwym postępowaniem z odchodami, a także przygotowa-
niem i przechowywaniem pasz. Wytwórnia ProBiotics™ Polska 
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszym i naszych pupili.

Akwaria
Często bywa tak, że mimo troskliwej pielęgnacji akwarium, za-
mieszkałe tam ryby pływają w mętnej wodzie, a długo oczekiwa-
ny narybek się nie pojawia. Powodem jest obecność w akwarium 
szkodliwych mikroorganizmów oraz nadmierna ilość materii or-
ganicznej. Zastosowanie probiotycznych mikroorganizmów, czy 
to w postaci BioKlean soft™, czy też ProBio Ceramiki ™ może 
skutecznie ten stan rzeczy zmienić. ProBio Ceramika™ 
oczyszcza wodę w akwarium, oraz przeciwdziała jej kwitnieniu 
i chorobom ryb. Bez jej dodatku po pewnym czasie w akwarium 
resztki karmy oraz odchody ryb opadające na jego dno zaczynają 
gnić. Podczas tego procesu wydziela się amoniak. ProBio Cera-
mika™ jest skutecznym środkiem pochłaniającym azot i jego 
związki. Dlatego dodana do akwarium likwiduje tę uciążliwość. 
Ponieważ resztki karmy i rybie odchody zanieczyszczają wodę, 
należy dodatkowo stosować dodatek BioKlean soft™ do wody, 
aby je rozłożyć. 
BioKlean soft™ – dawkowanie: 5 ml co 14 dni na akwarium 
o pojemności 100 litrów. ProBio Ceramika™ – dawkowanie: 
0,1 kg na akwarium o pojemności 100 litrów. Dobrze jest 
ceramikę umieścić w filtrze. Cząsteczki wody staną się mniejsze, 
zwiększając jednocześnie nasycenie ich tlenem.

Koty, psy i inne zwierzątka
ProBiotyk Em15™ podajemy do pyszczka (np. przy pomocy 
strzykawki) lub jako dodatek do wody do picia lub karmy. 
Młode: Zaraz po urodzeniu – kropelka do pyszczka, stopniowo 
zwiększamy dawkę do 1 ml, do trzeciego tygodnia życia. Do-
rosłe (stosujemy codziennie) 1-2 ml do pyszczka lub z karmą. 
W przypadku chorób, kuracji antybiotykowych, dla zwierzątek 
karmiących – stosujemy podwójną dawkę ProBiotyk Em15™ 
Woda do picia - Dodatek ProBiotyku Em15™ w ilości do 
sporządzenia 1% roztworu z dobrej jakości wodą. Jeśli to 
możliwe, wcześniej przygotowywać wodę do picia w pojemniku 
z dodatkiem ProBio Ceramiki™, (5 koralików na litr wody) 
następnie przelewać do misek lub podajników.
Karma- Zraszamy suchą karmę 10% roztworem Pro-Biotyku 
Em15™ i pozwalamy jej wchłonąć wilgoć.
Pielęgnacja:
- Kąpiele: Kąpiel i mycie z dodatkiem BioKlean soft™ i następnie 

spłukiwanie kilkuprocentowym roztworem BioKlean soft™ (nie 
spłukujemy już wodą).
- Czesanie, pielęgnacja sierści: Przed szczotkowaniem zwie-
rzęcia spryskujemy delikatnie sierść roztworem 10% BioKle-
an soft™ - włos się nie elektryzuje, staje się lśniący, nabiera 
soczystej barwy. W przypadku chorób skóry (alergie, grzybice, 
zakażenia bakteryjne) codziennie opryskujemy całe zwierzę 
oraz posłania. 
- Przemywanie oczu, pielęgnacja uszu: Sporządzamy 
roztwór 10% ProBiotyk Em15 ™ i przy pomocy wacika 
przemywamy okolice oczu. W przypadku chorób uszu 
(drożdżyca, świerzbowiec) dokładnie czyścimy uszy wacikiem 
namoczonym w 10% roztworze Pro-Biotyku Em15 ™ . 
Środowisko: Spryskiwać posłania, miejsca przebywania, zabaw 
10% roztworem BioKlean soft™ (w domach), minimum raz 
w tygodniu (najlepiej codziennie).
Kuwety: Do dezynfekcji, mycia kuwet używamy 10% roz-
tworu BioKlean soft™. Codziennie spryskujemy nim żwirek 
w kuwecie.

Ptaki (papużki, kanarki itp.) - Najlepiej dawać do wody – 
codziennie 1 kroplę Pro-Biotyk Em15™ . Włożyć 1 rurkę Pro-
Bio Ceramiki ™ do poidełka.

Chomiki, świnki morskie i inne - Pipetką nalać kilka kropel Pro-
-Biotyk Em15™ do wody podawanej do picia lub spryskać 
pokarm.

Drób ozdobny i inwentarski
Higienizacja gołębników, karmników, wolier - Stosowanie po-
żytecznych mikroorganizmów w gołębnikach należy rozpocząć 
od higienizacji wykonanej po uprzednim usunięciu odchodów. 
Opryskać miejsca przebywania gołębi, stosując 1 litr EmFar-
ma™/ok. 15 - 20 m3 kubatury. W pierwszym tygodniu opryski 
wykonujemy co dwa dni, w drugim tygodniu co trzeci dzień, 
w tygodniach następnych co 7-10 dni. Opryskujemy ściany, 
sufit, podłogę, gniazda, siodełka oraz gołębie upierzone jak 
i nieupierzone (młode). Obornik, który usuwamy z gołębników, 
jest dobrze przefermentowany, bez pasożytów - kruchy oraz 
łatwy do wyniesienia. Spryskiwanie powierzchni ścian i podłóg 
pomieszczeń ułatwia utrzymanie suchych warunków, niezależnie 
od stosowanej metody utrzymywania czystości gołębników, tj. 
częstego i rzadkiego sprzątania. Przy spryskiwaniu pomieszczeń 
z obecnością ptaków nie trzeba stosować żadnych zabezpieczeń. 
Dodatkowym wsparciem w utrzymaniu higieny i komfortu sta-
nowisk chowu jest ProBio Puder™ aplikowany jako zasypka 
w ilości 1 dkg/m². Może służyć również jako 10-20% dodatek 
granulatu toaletowego w kuwetach, co powoduje ograniczanie 
emisji amoniaku.
Dodatek do picia - Do picia dajemy 20 ml Pro-Biotyku dla 
gołębi™ na 10 litrów wody. Podawanie gołębiom preparatu do 
picia polepsza kondycję osobników dorosłych i odchowywanego 
potomstwa. Rodzice zdecydowanie chętniej karmią, a młode 
dorastają w bardzo dobrej kondycji. Nie ma potrzeby zmuszania 
ptaków do picia w odróżnieniu od wielu innych środków, bo 
gołębie bardzo chętnie piją. Istotną poprawę jakości wody można 
uzyskać przez umieszczenie w filtrach ProBio Ceramiki™. 
W przeciwieństwie do preparatów i środków chemicznych 
i farmaceutycznych brak możliwości przedawkowania, co daje 
ogromny komfort w stosowaniu. Rewitalizowanie wody przy 
użyciu probiotyków pozwala na utrzymanie wysokiej jakości 
wody i eliminuje możliwe zagniwanie, glonowanie i nadmierny 
rozwój patogennej mikroflory.
Dlatego wprowadzenie probiotyku do akwarium w ilości 1 ml 
preparatu Pro-Biotyk dla gołębi™/1 l wody chroni przed jej 
zanieczyszczaniem wzmacniając rozkład resztek karmy i rybich 
odchodów.
Dodatek do kąpieli -Wodę przeznaczoną do kąpieli gołębi 
zaszczepiamy Pro-Biotykiem dla gołębi™, stosując 20 ml Pro-
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Biotyku dla gołębi™ na 10 litrów wody. Kąpiel z probiotykiem 
ogranicza, a w późniejszym okresie likwiduje pasożyty piór.
Dodatek do karmy -3 – 5 ml Pro-Biotyku dla gołębi™/1 kg 
karmy, lub 5g Bokashi ProBiotics™. Można oba te preparaty 
stosować wspólnie mniejszymi dawkami. Wpływa korzystnie 
na poprawę trawienia i ogranicza skutki ewentualnych błędów 
w karmieniu. Ogranicza negatywny wpływ konserwantów.
Stosowanie SCD Xtra Life™ -Ekstrakt SCD Xtra Life™ jest 
sprawdzonym suplementem w poprawie kondycji ptactwa.
Może być stosowany jako uniwersalny dodatek do karmy i do 
wody do picia (1 – 2 ml/1 dzień), jak również w specjalistycznej 
pielęgnacji i dozowaniu terapeutycznym w stanach wycieńczenia 
i odwodnienia.
Preparaty probiotyczne: Pro-Biotyk Em15™, ProBio Cera-
mika ™, ProBio Puder ™, Bokashi ProBiotics™, SCD Xtra 
Life™ doskonale nadają się do poprawy kondycji i zdrowotności 
naszych zwierzęcych przyjaciół. W pełni naturalne i całkowicie 
bezpieczne, pomagają w utrzymaniu właściwego balansu 

pożytecznej mikroflory w organizmie i środowisku.
Formy stosowania ProBio Emów™ w hodowli gołębi i innych 
ozdobnych zwierząt:
- spryskiwanie,
- higienizowanie pomieszczeń,
- dodatek do kąpieli,
- dodatek do picia,
- dodatek do karmy.
Regularne stosowanie daje pozytywne rezultaty zdrowotne, po-
przez wpływ na osuszanie i higienizowanie pomieszczeń oraz na 
poprawne funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Stosowanie 
do kąpieli poprawia upierzenie, ogranicza insekty i szkodniki. 
Korzyści ze stosowania ProBio Emów™ w hodowli gołębi 
i zwierząt ozdobnych:
- osuszanie i dezynfekcja pomieszczeń,
- usprawnienie funkcji przewodu pokarmowego,
- lepsza kondycja i dorastanie potomstwa,
- poprawa upierzenia i ograniczenie insektów.

Opracował Janusz Kolbusz

Dokończenie ze str. 35

19 listopada 2016 r. w hali gimnastycznej Gimnazjum im. Anny Jenke w Adamówce został 
rozegrany Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Puchar Wójta Gminy. Zawody 

zorganizował Leżajski Klub Kyokushin Karate prowadzony przez sensei Dariusza Burdę, zaś 
współorganizatorem była Gmina Adamówka i Pan Jan Brzyski. Do zawodów tych przystąpiło 
do nich około 140 zawodników z Bielska Białej, Brzostku, Chełma, Gorzyc, Dukli, Krosna, 
Nowej Sarzyny, Leżajska, Tomaszowa Lubelskiego, Radzynia Podlaskiego, Rudnika nad Sanem 
i Zamościa. Zawodnicy startowali w konkurencjach kumite z podziałem na kategorie wiekowe 
oraz wagowe. Oficjalnego otwarcia turnieju w obecności Prezesa LKKK Mirosława Hołdy do-
konał Wójt Gminy Adamówka Edward Jarmuziewicz. Brzostek reprezentowało 18 zawodników, 
którzy zdobyli łącznie 12 pucharów oraz trzecie miejsce drużynowo.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje trzech zawodników naszego klubu: - Michał Krupka, 
który już w pierwszej sekundzie walki finałowej zdobył przewagę nad przeciwnikiem (wazari), 

a po kilkunastu sekundach zdobył 
drugie wazari, co dało ippon, czyli 
walka wygrana przed czasem.

- Sebastian Kolbusz po kilku se-
kundach walki finałowej trafił prze-
ciwnika tak skutecznie, że tamten nie 
był zdolny do dalszej walki, co dało 
ippon walkę wygraną przed czasem. - 
Jakub Krupka walka finałowa bardzo 
zacięta, wyrównana, zakończona re-
misem, w dogrywce zdobywa wazari, 
co daje mu pierwsze miejsce.

Był to kolejny dobry start naszych 
zawodników, wszystkim gratulujemy 
oraz życzymy kolejnych sukcesów.

ADAMÓWKA – OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE
Puchary dla Brzostku w konku-
rencji kumite zdobyli:
I miejsce – Michał Krupka
I miejsce – Sebastian Kolbusz
I miejsce – Jakub Krupka
II miejsce – Aleksandra Zięba
II miejsce – Mateusz Kordek
III miejsce – Patrycja Kolbusz
III miejsce – Kinga Finek
III miejsce – Kinga Kawalec
III miejsce – Piotr Krupka
III miejsce – Krystian Pruchnik
III miejsce – Jan Kawalec
III miejsce – Krystian Finek

Klasyfikacja drużynowa: pkt.
1. Leżajski KKK 75
2. Krośnieński KKK 52
3. UKSKK Brzostek 28
4. Zamojski KKK 12
5. Gorzycki KKK 11
5. KANKU Chełm 11
5. Tomaszowski KKK 11
8. Bielski KKK 8
9. Radzyński KKK 6

Robert Kolbusz

III Edycja Halowego Turnieju Piłki Nożnej „Zagraj z Tatą”
12 listopada 2016 r. w Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz 

odbył się turniej piłki halowej pod nazwą „Zagraj z Tatą”. 
Organizatorem był klub sportowy „Sokół” Siedliska-Bogusz. 
W turnieju wzięło udział 10 par. Obowiązywała zasada, iż po-
między seniorem, a juniorem musi być co najmniej dwanaście 
lat różnicy, a sam junior nie może mieć więcej niż 12 lat (może 
chodzić do szóstej klasy). Organizatorzy okazali się bardzo 
wyrozumiali co do seniorów i nie trzymali się kurczowo zasady, 
iż seniorem musi być Tato występującego w turnieju juniora. 
Wiadomo, że każdy ma swoje obowiązki, wobec czego, aby nie 
sprawić zawodu najmłodszym, w roli seniorów występowali: 
brat, kuzyn, wujek, sąsiad, mogła też zagrać mama, siostra czy 
kuzynka. Ważne było, aby różnica wieku pomiędzy uczestni-
kami, a także wiek samego juniora zgadzał się z przyjętymi 
wcześniej zasadami.

Zawodnicy oddawali strzały na małe bramki, co było sporym 
utrudnieniem. Gol seniora był liczony za 1 punkt, natomiast 
junior trafiał za punktów: dwa. Gdy mecz kończył się remisem 

dochodziło do rzutów karnych, strzelanych aż z drugiego końca 
boiska (była to naprawdę spora odległość, biorąc pod uwagę 
rozmiar bramki).

Po rozlosowaniu dwóch, składających się każda z pięciu 
zespołów, grup przystąpiliśmy do rozgrywek. Nad prawidłowym 
przebiegiem turnieju oraz poszczególnych spotkań czuwali sę-
dziowie, a nad zdrowiem zawodników - opieka medyczna. Nie 
zapomnieliśmy również o tym, że aby odbyć tyle spotkań, trzeba 
dobrze się posilić. Toteż Zarząd Klubu Sokół Siedliska-Bogusz 
zorganizował różne przysmaki na grilla. Cały turniej przebiegał 
w zdrowej i sportowej rywalizacji, a emocji nie brakowało. Jeden 
mecz zakończył sie remisem i aż 7 seriami rzutów karnych.

Do półfinału dotarły 4 drużyny.
W I półfinale zmierzyli się: Czyż Ewa/Kordela Łukasz 

z Pieniądz Jakub/Pieniądz Józef. Wygrała drużyna Ewy Czyż 
wynikiem 4:1.

Dokończenie na str. 37
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W II półfinale zmagały się drużyny: Markiewicz 
Daniel/Fijołek Piotr z Jaje Szczepan/Źwięk Mate-
usz. Wygrała drużyna Daniela Markiewicza 6:3.
Po tych meczach nastąpiła chwila przerwy na od-
poczynek i rozegraliśmy mecze o trzecie, a później 
pierwsze miejsce.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce: Markiewicz Daniel/Fijołek Piotr
II miejsce: Czyż Ewa/Kordela Łukasz
III miejsce: Jaje Szczepan/Źwięk Mateusz
IV miejsce: Pieniądz Jakub/Pieniądz Józef
Młodzi zawodnicy otrzymali medale i puchary za 
udział w turnieju, a za miejsca na podium były do-
datkowo bony pieniężne w wysokości odpowiednio: 
150, 120 i 100 złotych. Idąc z duchem sportu, bony 
można przeznaczyć na zakup sprzętu bądź odzieży sportowej 
dla juniora.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim organizatorom 
turnieju „Zagraj z Tatą”, a w szczególności Prezes Sokoła Agacie 
Bogacz za nagrody i poczęstunek, Bartłomiejowi Bogaczowi za 
organizację turnieju, Stanisławowi Wójtowiczowi, dyrektorowi 
ZS w Siedliskach-Bogusz za możliwość organizacji rozgrywek 
w szkolnych obiektach. Za pomoc dziękujemy również Kata-
rzynie i Karolowi Staniszewskim oraz Wojciechowi Gąsiorowi.
W turnieju udział wzięli: Markiewicz Daniel/Fijołek Piotr; Czyż 

Ewa/Kordela Łukasz; Jaje Szczepan/Źwięk Mateusz; Pieniądz 
Jakub/Pieniądz Józef; Jędrzejczyk Stanisław/Jędrzejczyk Mar-
cin; Czekaj Rafał/Sobczyk Mateusz; Łazowski Kacper/Wstawski 
Tomasz; Kalita Julia/Kalita Piotr; Wołowiec Piotr/Wołowiec 
Łukasz; Sobczyk Dawid/Sobczyk Daniel.
Oczywiście zapraszamy za rok:)

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd i Zawodnicy Klubu Sportowego

„Sokół” Siedliska-Bogusz

Dokończenie ze str. 36

Bieg Niepodległości – Brzeźnica

11 listopada 2016 r. w Brzeźnicy odbył się Powiatowy 
VIII Bieg Niepodległości, który upamiętnił 98. 

rocznicę odzyskania przez Polskę wolności. Bieg ten to 
szlachetny pomysł na spotkanie się obywateli polskiego 
narodu razem, w jednym celu i dobrej sprawie, tak jak to 
było w 1918 roku, gdy Polacy nie poddali się i wywalczyli 
sobie wolną Polskę. Bo jak powiedział Józef Piłsudski: 
„Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem - staje 
się jedynie zbiorem ludzi zajmujących dane terytorium”. 
Inicjatywa Biegu Niepodległości daje nadzieję na to, że 
Polacy pamiętają i będą pamiętać, że dzień 11 listopada 
to nie tylko dzień wolny od pracy i szkoły…
Rywalizacja w biegu odbywała się w pięciu kategoriach 
wiekowych. W pierwszej pobiegły dziewczęta i chłopcy 
z przedszkola i pierwszej klasy szkoły podstawowej, 
w drugiej uczniowie klasy II-IV szkoły podstawowej. 
W trzeciej V i VI klasy szkoły podstawowej, w czwartej 
gimnazjaliści, a w piątej osoby dorosłe.
 Uczniowie z Gimnazjum Brzostek doskonale zapre-
zentowali się w tych zawodach, zdobywając 4 medale.

Wyniki zawodników z Brzostku:
Kategoria dziewcząt
II miejsce Wiktoria Kita
VI miejsce Magdalena Oprządek
Kategoria chłopców
I miejsce Szymon Sury
II miejsce Sebastian Kobak
Kategoria kobiet
I miejsce Magdalena Machaj – na-
uczyciel wychowania fizycznego

Bardzo dobre starty zaliczyli: Łu-
kasz Lisak, Marcin Jasicki, Karina 
Augustyn, Sylwia Marcinek, Karol 
Zastawny.

Gratulujemy wszystkim zawod-
nikom.
11 listopada - pamiętajmy!

Sekcja sportowa szkoły

REKORD GUINNESSA POBITY
23 listopada 2016 roku 48 gimnazjalistów z Klubu UKS Her-

kules Brzostek oraz 4 trenerów dostało szansę na sportowe 
przeżycie największej lekcji wf-u na warszawskim Torwarze 
z Arturem Siódmakiem. W tym przedsięwzięciu wzięło udział 
5000 dzieci z całej Polski.

Gimnazjaliści przygotowali na tę okazję olbrzymi ba-
ner z nazwą klubu, kupili nawet książki o sportowcach. To 
świadczy o tym, że podeszli do sprawy poważnie i z pełnym 
zaangażowaniem, bo postać Artura Siódmaka i jego autorytet 
zobowiązują. Celem tej imprezy, jak powiedział Król Artur, 
było to, aby zmobilizować dzieci do uprawiania sportu, a nie 
siedzenia przed komputerem. To także chęć pokazania, że sport 
może być także fajną zabawą, a nie tylko przykrym szkolnym 
obowiązkiem. Cel zacny, a impreza odbyła się na najwyższym 
sportowym poziomie. Przez cały dzień tysiące dzieci poznawało 
tajniki piłki ręcznej, pod fachowym okiem wybitnych sportow-
ców doskonaliło technikę rzucania do celu, szybkość i zwinność. 
Była także rywalizacja, dzięki organizowanym minimeczom. Nie 

zabrało w tym dniu atrakcji, ponieważ oprócz nauki i pięknej 
lekcji, uczniowie mogli spotkać gwiazdy sportu, tj. Monikę 

Dokończenie na str. 38
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Osiągnięcia sportowe szkół z naszej gminy
Starostwo powiatowe w jesieni dokonało podsumowania osiąg-

nięć sportowych dzieci i młodzieży powiatu dębickiego za 
rok szkolny 2015/2016. Jak czytaliśmy w powyższym tekście 
wyróżnienie otrzymała nauczycielka wychowania fizycznego 
w brzosteckim gimnazjum – Magdalena Machaj.
Oto 3 pytania do Pani Magdaleny:
Czy jest to dla Pani znaczące wyróżnienie? Po raz który Pani je 
otrzymała?
Tak, ponieważ motywuje mnie to do dalszej pracy, daje mi wiarę 
w to, że podejmowane przeze mnie inicjatywy mają sens i są 
dostrzeżone oraz pozytywnie ocenione przez innych. Jednak, naj-
ważniejsze dla mnie jako nauczyciela wf-u, są osiągnięcia moich 
uczniów, które dają mi dużo satysfakcji i dodają wiatru w żagle. 
W ciągu 16 lat mojej pracy trzy razy byłam w gronie wyróżnionych 

nauczycieli w powiecie.
Co, według Pani, jest najważniejsze w pracy z młodzieżą? Co 
powinien robić nauczyciel wychowania fizycznego, by porwać 
za sobą uczniów?
Przepis na sukces w pracy z dziećmi  dostrzegam przede wszystkim 
w tym, aby „zarażać” ich swoją miłością do rzeczy, które się robi. 
Młodzież wyczuwa pasję i zaangażowanie nauczyciela podczas 
zajęć. Drugi składnik dobrej współpracy z młodzieżą to szacunek 
do każdego ucznia indywidualnie, dostrzeganie jego potrzeb 
i dawanie mu pola do rozwoju w jego osobistym tempie i szansę 
rywalizacji. Trzecim składnikiem, który według mnie jest bardzo 
ważny, to stawianie wymagań oraz wspieranie i mobilizowanie 
ucznia podczas dążenia do postawionego celu. Na pewno urozma-
icanie lekcji nowymi, innowacyjnymi metodami jest równie ważne. 
Jeśli do tego wszystkiego dołożymy kilogramy optymizmu i tonę 

Dokończenie na str. 39

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego
Zakończenie roku to czas wszelkich podsumowań oraz  wyciąga-

nia wniosków na przyszłość w różnych sprawach prywatnych 
jak i zawodowych. Podczas podsumowania osiągnięć sportowych 
dzieci i młodzieży z powiatu dębickiego za rok 2015/2016 starosta 
Andrzej Reguła podziękował uczniom, nauczycielom wychowania 
fizycznego, organizatorom sportu oraz samorządowcom za ich 
zaangażowanie w promocję sportowego stylu życia. Wyróżnieni 
otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody. Spotkanie to stało się 
okazją do międzyszkolnej rywalizacji podczas pokazowych zawo-
dów towarzyszących podsumowaniu. Wszyscy zebrani obejrzeli 
również efektowne układy taneczne w wykonaniu wychowanków 
Mistrzowskiej Szkoły Tańca i Ruchu SOUL DANCE w Dębicy.

Z Gminy Brzostek wyróżnienia otrzymały: Magdalena Ka-
walec - Gminny Organizator Imprez Sportowych oraz Magda-
lena Machaj - nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum 
w Brzostku, której  uczniowie w roku szkolny 2015/16 odnieśli 
następujące sukcesy:
• I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach w LA 

w Dębicy na dystansie 1000m (dwóch uczniów ex aequo)  – 
awans na zawody wojewódzkie do Rzeszowa,

• II miejsce w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach 
w LA na dystansie 4x100m chłopców,

• I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajo-
wych na dystansie 1500m – awans na zawody wojewódzkie do 
Kolbuszowej,

• II miejsce w Powiatowych Indywidualnych Biegach Przeła-
jowych na dystansie 1500m – awans na zawody wojewódzkie 
do Kolbuszowej,

• II miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Siatkowej 
Dziewcząt,

• II miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Siatkowej 
Chłopców,

• II miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Ręcznej Chłop-
ców,

• III miejsce w Turnieju Coca Cola Cup 2016 na etap powiato-
wym,

• I miejsce w powiecie jasielskim w Turnieju o Puchar Dyrektora 
LO Kołaczyce.

Prowadzenie Klubu Sportowego „Orange” pod patronem 
Ministerstwa Sportu i Turystyki umożliwiło takie osiągnięcia jak:
• I miejsce w Wojewódzkich Rozgrywkach Klubów Sportowych 

w Tyczynie,
• Wygranie wyzwania, w którym nagrodą był przyjazd Artura 

Siódmiaka do Gimnazjum w Brzostku oraz trening z mistrzem.
• Wygranie wyzwania, w którym nagrodą był przyjazd 

koszykarza Tomasza Jankowskiego do Gimnazjum w Brzostku 
i trening z wieloletnim kapitanem Reprezentacji Polski w piłce 
koszykowej,

• Wygranie wyzwania, w którym nagrodą był przyjazd siatkarki 
Mileny Radeckiej do Gimnazjum w Brzostku i trening z wie-
loletnią reprezentantką Polski.

• Uczestnictwo w projekcie Artur Siódmiak Camp i Bicie 
Rekordu Guinessa na Warszawskim Torwarze, któremu to-
warzyszyło spotkanie z wybitnymi sportowcami.

Można stwierdzić, że ten rok w Brzostku należy do szczególnie 
bogatych w wydarzenia sportowe. Miejmy nadzieję, że to począ-
tek dobrej walki o zdrowy tryb życia naszych dzieci, oparty na 
ruchu i zdrowym odżywianiu. Bo sukces nauczyciela jest przede 
wszystkim sukcesem jego uczniów.

Sekcja sportowa szkoły 

Pyrek, Pawła Zagumnego, Milenę Radecką, Marka Kolbo-
wicza, Tomasza Majewskiego, Piotra Małachowskiego, Maję 
Włoszczowską oraz Andrzeja Wronę. Oczywiście nie obeszło 
się bez ciekawych rozmów, pamiątkowych autografów i zdjęć. 
Kto wie, może dla kogoś słowa usłyszane od jednego z nich staną 
się motywacją do ciężkiej, sportowej pracy nad sobą…

Uczniowie mogli także zwiedzić najważniejsze zabytki War-
szawy, m.in. Stare Miasto i Pałac Prezydencki oraz wiele innych 
ciekawych miejsc.

Takie inicjatywy powinny odbywać się częściej, bo na twa-
rzach naszych podopiecznych przez cały dzień gościł szczery, 
serdeczny uśmiech, a po spotkaniu widać było zmęczenie 
i szczęście z dobrze przeżytego dnia. To pokazuje, że młodzi 
ludzie są chętni do ćwiczeń i chcą coś robić dla ciała i ducha. 
Wystarczy im pokazać, że sport to także sposób na życie. Miej-
my nadzieję, że ziarno zostało zasiane w sercach tych młodych 
ludzi, bo przecież o to chodzi, żeby zaszczepić w nich miłość do 

sportu i pokazać alternatywę na miłe spędzanie wolnego czasu.
W podziękowaniu za zaproszenie i wspaniałe przyjęcie Klub 

UKS Herkules Brzostek wręczył Arturowi Siódmakowi tort 
z logo klubu, co bardzo ucieszyło naszego mistrza. Natomiast 
wszyscy uczestnicy lekcji otrzymali od organizatorów koszulki, 
gadżety kibica i poczęstunek dla wzmocnienia sił po ciężkiej 
pracy.

Na kanale TVP 2 oraz TVN 24 można było obejrzeć relacje 
z największej w Polsce lekcji wf-u.

Wyjazd ten nie byłby jednak możliwy, gdyby nie pomoc spon-
sorów. Dziękujemy Fundacji Artura Siódmaka, burmistrzowi 
Brzostku Wojciechowi Staniszewskiemu, dyrektor Marii 
Przebiędzie, Ewelinie i Pawłowi Hipszerom, Agacie Gonet, 
Jerzemu Potrzebie oraz Zbigniewowi Machajowi.

Organizatorami wyjazdu do Warszawy byli dyrektor Jacek 
Berek, Magdalena Machaj, Katarzyna Machowska i Paweł 
Batycki. Patronat nad wyjazdem objęli TVP Brzostek i „Wia-
domości Brzosteckie”.

M. Machaj
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uśmiechu, to sukces leży na wyciągnięcie ręki.
Jakie osiągnięcia sportowe swoich uczniów uważa Pani za naj-
bardziej znaczące?
Nie potrafię wskazać, które osiągnięcia moich uczniów są dla 
mnie najważniejsze, ponieważ wszystkie z nich, niezależnie 
od rangi czy to szkolnej, czy powiatowej są jednakowo ważne, 
a uczniowie wkładają w nie swoje serce, zaangażowanie, pracę 
i czas. Sukcesem dla mnie jest to, że na lekcjach wychowania 
fizycznego wszyscy chętnie ćwiczą, a w swojej pracy nie spotka-
łam się do tej pory z nieuzasadnionym zwolnieniem lekarskim. 
Sukcesem jest również to, że spora część uczniów przychodzi na 
dodatkowe zajęcia sportowe w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.                                                                                                                           
Według Wojewódzkiego Szkolnego  Związku Sportowego, najwyżej 
punktowane było zajęcie II miejsca w Półfinałach wojewódzkich 
w Piłce Siatkowej Chłopców oraz VI miejsce w Wojewódzkich 
Zawodach COCA COLA CUP, I miejsce w Wojewódzkich Rozgryw-
kach Klubów Sportowych Orange w Tyczynie, a także XI miejsce 
w Polsce w rywalizacji Klubów Sportowych Orange. Dało to 
uczniom dużo radości i satysfakcji, a przede wszystkim „zdrowej” 
energii do dalszej pracy.

Pani Magdalenie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
w pracy zawodowej.

W sytuacji, kiedy mamy dobre zaplecze, aktywnych nauczy-
cieli, zastanawiający jest fakt, dlaczego nasza gmina zajmuje VI, 
czyli przedostatnie miejsce w rankingu gmin z naszego powiatu 
w zakresie szkolnych osiągnięć sportowych. Zapytaliśmy o to 
Jacka Berka, dyrektora największego w gminie gimnazjum, 
korzystającego na co dzień z nowoczesnej hali sportowej.
Co jest przyczyną tak niskiego miejsca naszej gminy w powiecie?
Trudno mieć wysokie miejsce w podsumowaniu współzawodnictwa 
sportowego na szczeblu powiatu, jeśli nie jeździ się na zawody. 
Z tego, co wiem, to tylko Gimnazjum Brzostek bierze udział w za-
wodach sportowych.
Na jakiej zasadzie ustalane są miejsca poszczególnych gmin?
Każda dyscyplina i zdobyte miejsce ma swoją punktację. Są też 
punkty za sam udział. Te punkty są później sumowane i na tej 
podstawie ustala się pozycję gminy. Jeśli się nie jeździ na zawody, 
to nie zdobywa się punktów.
Czy brzosteckie gimnazjum występowało o przyznanie dodat-
kowych środków finansowych na wyjazdy na zawody sportowe?
Gimnazjum nie występowało. Kilka lat temu każda szkoła miała 
w swoim budżecie wyodrębnione środki na sport szkolny, z czego 
były finansowane wyjazdy na zawody i zakup sprzętu sportowego. 
Teraz szkoły nie mają takich środków. Nasze gimnazjum bardziej, 
niż na kalendarzu szkolnych imprez sportowych ogłoszonym przez 
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, skupiło się na Klubach 
Sportowych Orange, bo mieliśmy z tego bardziej wymierne ko-

rzyści w postaci wizyt znanych sportowców w naszej szkole, co 
nie zdarza się zbyt często, szczególnie w takich miejscowościach 
jak Brzostek – z dala od wielkiego świata. Sportowcy ci zawsze 
przywozili nam kilka lub kilkanaście piłek do gier zespołowych. 
Wyjazd na zawody do Tyczyna w ramach realizowanego projektu 
Orange był płacony z budżetu szkoły.

O wyjazdy na zawody zapytaliśmy też Magdalenę Machaj, ale 
odmówiła odpowiedzi.

Na temat finansowania wyjazdów uczniów naszych szkół na 
zawody sportowe wypowiedziała się również skarbnik gminy 
Elżbieta Łukasik. Jak zauważyła Pani Skarbnik, Szkolne Koła 
Sportowe nie otrzymują żadnych środków finansowych, bo nie 
ogłasza się dla nich konkursów z powodu zbyt małego zaintere-
sowania ze strony szkół, co znowuż spowodowane jest skompli-
kowaną i czasochłonną procedurą rozliczania się z tych środków. 
Dyrektorzy mogą jednak zwrócić się do burmistrza z prośbą 
o zwiększenie budżetu szkół w celu sfinansowania wyjazdów na 
zawody sportowe odbywające się poza gminą. Są pieniądze na ten 
cel i szkoły mogą je otrzymać pod warunkiem, że dyrektor o nie 
wystąpi. Przez ostatnie lata jednak dyrektorzy z różnych przyczyn 
rezygnują z tych wyjazdów i nie starają się o dodatkowe pieniądze. 
Ostatnio opiekunka UKS Hercules poprosiła o dofinansowanie 
wyjazdu brzosteckich gimnazjalistów do Warszawy na zajęcia 
organizowane przez Artura Siodmiaka w ramach sportowego 
projektu Orange. Zwiększyliśmy więc budżet gimnazjum o po-
trzebną kwotę.

Wniosek nasuwa się sam – czasem brakuje chęci, porozumienia 
i współdziałania, a bez tego żadnej góry się nie przeniesie.

U. Kobak

Dokończenie na str. 40

Groch z kapustą
Kolejna Reforma Oświaty

W październikowym wydaniu „Wiadomości Brzosteckich” 
z dużym zainteresowaniem przeczytałam artykuł autorstwa 

U. Kobak „Same ideały – rzecz o edukacji”, a szczególnie wyniki 
sondażu na temat idealnego ucznia, nauczyciela i szkoły. Pomijając 
tu wypowiedzi uczniów, że idealny nauczyciel to niewymagający, 
chorowity i trochę leniwy, a idealna szkoła to ta zamknięta pod-
czas wakacji oraz bez sprawdzianów, z małą ilością lekcji i lektur 
(gratuluję poczucia humoru), sondaż dał dużo do myślenia i do 
wykorzystania pomysłów w praktyce. Bo szkolnictwo wymaga 
zmian w programach i sposobie nauczania oraz lepszej korelacji 
pomiędzy poszczególnymi przedmiotami, ale jestem absolutnie 
przeciwna zapowiedzianej rewolucji w systemie oświaty, pole-
gającej na powrocie do tego, co już było. Dzieci trzeba uczyć do 
przyszłości, czyli przekazywać wiedzę i umiejętności potrzebne 
na najbliższe kilkanaście lat, bo tak szybko następuje postęp we 
wszystkich dziedzinach życia. Teraz dzieci muszą znać zastoso-
wanie komputera, umieć tworzyć nowe rozwiązania techniczne, 
znajdować potrzebne informacje i potrafić je zastosować w prak-
tyce. Przy czym jak kiedyś w okres dojrzewania wchodziły dzieci, 

mając 15 – 16 lat, to teraz 11 – 13 lat i ci „potworni” gimnazjaliści 
znajdą się wśród małych dzieci, blokując łazienki, paląc papierosy, 
wymuszając pieniądze, stosując przemoc wobec młodszych. Nie 
staną się przez zmianę nazwy szkoły inni niż byli – tu potrzebna 
jest współpraca rodziców z nauczycielami i dyrekcją, która czę-
sto szwankuje, bo rodzice nie zwracają uwagi nauczycielom na 
różne zgłaszane im przez uczniów problemy, aby „nie zaszkodzić 
swojemu dziecku”.

Powołam się tu na konkretne przykłady. Mój najstarszy wnuk 
nie lubi wf-u, jest silny, ale niewytrenowany i ma skłonności do 
nadwagi. Rodzice poszukiwali mu dodatkowych atrakcyjnych 
zajęć sportowych – może dżudo, zapasy lub karate czy gry zespo-
łowe? Nic mu się jednak nie podobało, wolał zajęcia informatycz-
ne. Do czasu, aż trafił na trening jujitsu brazylijskiego – zajęcia 
bardzo intensywne, z różnorodnymi ćwiczeniami, prowadzone 
energicznie przez trenera, wymagające sprawności ogólnej i si-
łowej. Wnuk zaprosił mnie na trening (jako obserwatora), potem 
dziadka i byliśmy pełni uznania zarówno dla trenera, jak i wnuka. 
Zaobserwowałam, że wnuk nie umie robić koziołków (przewrotek) 
i dopiero rodzic w domu na materacu uczył go przewrotek przez 
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ramię i przez kark. Teraz chętnie uczęszcza dwa razy w tygodniu 
na godzinny trening od 19.00 wieczorem. Dlaczego wnuk nie umiał 
robić koziołków? Bo nikt go tego nie uczył. To co robią nauczyciele 
na lekcji wf? Trzeba to sprawdzić i zareagować, aby nie było tak, 
że bez żadnego przygotowania nagle uczeń na ocenę skacze w dal, 
wzwyż, biega na różnych dystansach, rzuca piłeczką itp.

Dlaczego o tym piszę? Bo zajęcia z wf-u często są prowadzone 
przez nauczycieli byle jak, nauczyciele nie przygotowują zajęć 
ciekawych i różnorodnych, nie przygotowują się wcale do lekcji. 
Rzucą piłkę na środek sali, że niby uczniowie nie chcą innego 
treningu i część uczniów ją kopie, a część siedzi na ławkach. Czy 
tu trzeba wielkiej rewolucji? Trzeba wzmocnić nadzór dyrektorski 
i wymagania w stosunku do nauczyciela.

Inny przykład: nauczyciel języka niemieckiego w czwartej 
klasie podstawówki zadał uczniom przygotować prezentację na 
temat Niemiec lub innego europejskiego kraju. Mój wnuk nie miał 
pojęcia, jak się do tego zabrać, bo po pierwsze – nie robili tego na 
informatyce w klasie trzeciej, a w klasie czwartej nie ma w pro-
gramie informatyki wcale. Praca domowa w sumie była ciekawa 
i potrzebna, ale kto ją wykonał? Ojciec dziecka – ucząc posługi-
wania się odpowiednim programem, wyszukiwania wiadomości 
na temat Niemiec, przenosząc prezentację na odpowiedni nośnik, 
aby dostarczyć go do szkoły. Tata dostał wysoką ocenę w szkole 
– szkoda, że uczeń nie potrafił zrobić tego sam. Wniosek: zgłosić 
nauczycielowi i dyrekcji, że przedmioty nauczania wymagają 

odpowiedniej korelacji. Pocieszające jest to, że następną pracę – 
prezentację swojej osoby po niemiecku – wnuk w znacznej części 
wykonał już sam.

I ostatni przykład. W październiku dzieci z klasy drugiej na 
polecenie katechety (w miejscowości, w której przebywałam) 
miały przychodzić na Różaniec. Zebrało się około 15 dzieci, 
katecheta ustawił je między ołtarzem nowym a starym, dał duży 
różaniec i kazał prowadzić. Okazało się, że dzieci nie mają pojęcia 
o odmawianiu Różańca, a nawet nie umieją (80%) mówić Zdrowaś 
Maryjo, nie mówiąc już o Ojcze nasz. Z pewnością widać tu było 
zaniedbania rodziców – ale katecheta jest zatrudniony przez szkołę 
i skoro nie nauczył odmawiania Różańca, to po co wystawiał dzieci 
na ośmieszenie? Od dyrekcji szkoły powinien dostać upomnienie 
(a może od władz kościelnych?), a od rodziców reprymendę.

 Opisanych tu przykładów nie naprawi wielka rewolucja 
w oświacie i niekończąca się reforma, a naprawa już działających 
struktur, przywrócenie roli kuratorium, wzmocnienie roli dyrek-
tora, przywrócenie niezapowiedzianych hospitacji lekcji, a przede 
wszystkim przywrócenie egzaminów wstępnych do szkół średnich 
zamiast sprawdzianów na zakończenie szkoły – bo wtedy nauczy-
ciele nie uczyliby „pod sprawdziany”, aby szkoła dobrze wypadła, 
tylko rzetelnie uczyliby wiedzy objętej programem nauczania, aby 
stworzyć absolwentom możliwość dostania się do wymarzonej 
szkoły średniej.

Janina Słupek

Z przykrością informujemy, że 
23 października 2016 r. po bardzo 
ciężkiej chorobie zmarł Stanisław 
Łukasik , autor wspomnień „Życie 
na krawędzi czasu” publikowanych 

na łamach „Wiadomości Brzosteckich”.

Wrzesień niemal od początku przy-
niósł wyraźne pogorszenie pogody. 

Nastąpił spadek temperatury powietrza. 
Zwiększyły się okresy dużego zachmu-
rzenia i siąpienia już jesiennego deszczu. 
Sierpień pod względem pogody był bar-
dzo miły, wręcz rozpieszczał mnie. Tym 
samym nie spełniał wymogów określo-
nych w ludowym przysłowiu, że: „Od 
św. Hanki są chłodne wieczory i zimne 
poranki”. Chyba z tego powodu wrzesień 
zabrał się do nadrobienia niespełnionych 
powinności sierpnia. W lesie zrobiło się 
mokro i zimno. Dach nad ziemianką 
zaczął przeciekać w okresach dłuższych 
opadów deszczu, zwłaszcza bardziej in-
tensywnego. Na derki, którymi w dzień 
przykryta była prycza, a w nocy pod 
nimi spałem, kładłem warstwę siana lub 
słomy ze snopka żyta by nie przemakały, 
a w nocy było mi cieplej spać. Na szczęś-
cie dach maskujący wejście do ziemianki 
miał bardzo stromy spad i nie przemakał, 
a przechowywany pod nim zapas siana 
i snopków żyta był suchy. Podobnie nie 
przemakał dach maskujący palenisko 
kuchni leśnej i przechowywana pod nim 
żywność dla mnie oraz inne przedmioty 
nie mokły.
 Przecieki dachu nad ziemianką z koń-
mi starałem się likwidować od wewnątrz 

podszywaniem garstek żytniej słomy 
odpowiednio przygotowanej. Ze snopka 
żyta wyciągałem za kłosy najdłuższe 
źdźbła. Kłosy obcinałem tasakiem 
i łączyłem je z mierzwą pozostałą ze 
snopka na paszę dla koni. Czyste i wy-
równane źdźbła łączyłem w garstki dla 
podszywania ich na łaty. W miejscach 
przecieku garstki słomy podsuwałem na 
łaty podtrzymujące jedlinowe poszycie 
dachu. Robota była to mozolna, bo każdą 
garstkę słomy trzeba było przeciągać co 
najmniej przez dwie łaty pod gałęziami 
jedlinowego poszycia. Końcówki garstki 
słomy odpowiednio łączyłem z jedlino-
wym poszyciem, albo z garstką słomy 
położonej niżej. Ponoszone trudy dawały 
dość dobre efekty, znacznie ograniczając 
deszczowe przecieki dachu.
 Gorzej było chronić się przed chłodem, 
który coraz bardziej mi dokuczał w wa-
runkach leśnego bytowania. Bosy i ob-
darty często drętwiałem z zimna. Bluza 
i portki miały więcej dziur niż całej po-
wierzchni. Najwięcej zniszczenia odzieży 
powodowało ukrywanie się w zaroślach 
krzewów tarniny i ostrężyny podczas 
wypraw z lasu na otwartą przestrzeń po 
paszę dla koni i żywność dla siebie. Strach 
przed możliwością dostrzeżenia mnie 
przez Niemców zmniejszał do zera moją 

troskę o niezniszczenie odzieży. Kiedy 
wychodziłem z lasu myślałem tylko o tym 
by dobrze się maskować i ukrywać w dro-
dze po ładunek oraz bezpiecznie wrócić 
z nim do lasu. Dokuczał mi też ból ran 
i zadrapań na nogach i rękach. Jeszcze 
jedne nie zagoiły się, a już powstawały 
nowe. Stawałem się coraz mniej odporny 
na dręczące mnie myśli o niemożności 
mojego przetrwania.
 Zbliżał się dzień ósmego września, 
a z nim wspomnienia uroczystości odpu-
stowych ku czci Matki Boskiej Siewnej, 
czyli Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny, jako patronki naszego kościoła 
parafialnego w Siedliskach-Bogusz. 
Przywoływane w pamięci obrazy przed-
wojennych uroczystości odpustowych 
w naszym kościele oraz gościnnych 
przyjęć krewnych z tej okazji w naszym 
domu nie poprawiały już mojego samo-
poczucia. Zupełnie byłem przygnębiony 
beznadziejnością istniejącej sytuacji. 
Nie potrafiłem już robić przygotowań do 
tworzenia sobie atmosfery przeżywania 
miłych wspomnień, jak w przypadku 
odpustu w Przeczycy na Matki Boskiej 
Zielnej i w Łączkach Kucharskich na 
św. Bartłomieja. złe myśli podsuwały 

Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
Na krawędzi śmierci

Dokończenie na str. 41
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mi nawet przypuszczenie, że jest to znak 
kresu mojej wytrzymałości i zbliżania się 
do krawędzi śmierci. Na przekór takim 
myślom szukałem argumentów pozy-
tywnego myślenia. Przecież wspomnie-
nia pięknych uroczystości odpustowych 
pozwolą mi chociaż na chwilę oderwać 
się od okropnej rzeczywistości w jakiej 
żyję teraz. Uroczystości odpustowe 
w naszym kościele parafialnym zawsze 
przeżywałem głębiej i radośniej niż inne. 
Sam kościół naszej parafii w Siedliskach 
imponował mi gotycką architekturą, 
wielkością wnętrza, pięknem czterech 
ołtarzy i wielkich witraży okiennych. 
Wewnątrz strzelistej wieży kościoła wisi 
duży dzwon o pięknym harmonijnym 
i donośnym dźwięku, który słychać było 
też w naszej zagrodzie odległej o pięć 
kilometrów. Dzwon ten ma interesującą 
historię. W okresie I wojny światowej 
został uratowany przez kobiety, para-
fianki, jako jeden z trzech dzwonów 
tego kościoła przed zabraniem go przez 
Austriaków do przetopu na armaty. Oficer 
austriacki podpowiedział kobietom sku-
teczny sposób obrony dzwonu średniego, 
bo większy i mniejszy od niego zostały 
już zabrane.
Odprawiane w tym kościele nabożeń-
stwa liturgiczne po łacinie zawsze mnie 
wzruszały do głębi niepowtarzalnym 
mistycyzmem. Poza uroczystą liturgią 
odpustu, wielką atrakcją były dla mnie 
odpustowe kramy pełne łakoci, naj-
rozmaitszych błyskotek i zabawek. Cha-
rakterystycznym zaopatrzeniem kramów 
odpustowych były: całusy, serca, różańce 
z ciastek, przeróżne gwizdki, piszczałki, 
fujarki, scyzoryki i cyganki. Całusami 
nazywano okrągłe ciastka najczęściej 
piernikowe, pakowane w tekturowe tuby 
o różnej wielkości, pięknie przybrane 
różnokolorową bibułą, a końce tuby miały 
pęki ciętych paseczków także z różnoko-
lorowej bibuły, gładkiej albo gofrowanej. 
Największe serca zdobione kolorowym 
lukrem i największe całusy kupowali 
bogaci kawalerowie swoim pannom. 
Było przy tym wiele gwaru i radosnego 
śmiechu dorosłych oraz płaczu dzieci, 

którym rodzice lub starsze rodzeństwo 
nie kupili tego o co one prosiły.
 Siłą woli przywoływane wspomnienia 
pogarszały tylko moje beznadziejne sa-
mopoczucie. Dopiero sam dzień ósmego 
września przyniósł mi ulgę. Kiedy rano 
wyszedłem z ziemianki na zewnątrz 
wyczułem wyraźne ocieplenie. Dzień 
zapowiadał się słoneczną pogodą, wnet 
kończącego się lata. Na myśl o możli-
wości wygrzewania się w słońcu dziś, 
przeniknął mnie wskroś zimny dreszcz. 
Może dlatego, że wyszedłem z posłania 
względnie ciepłego. To chyba przywró-
ciło mi pozytywne myśli o możliwości 
przetrwania z moimi końmi jeśli zwięk-
szę zapasy pożywienia dla nich i dla 
siebie póki istnieją jeszcze takie możli-
wości. Postanowiłem jeszcze tego dnia 
rozpocząć zwiększanie zapasów ponad 
krótkookresowe potrzeby bieżące. Zaraz 
wróciłem do ziemianki. Odmówiłem po-
ranną modlitwę i w kalendarzyku skreśli-
łem ósmy dzień września. Koniom dałem 
poranną porcję paszy. Zabrałem powróz 
z płachtą i poszedłem do zagrody Śliwy 
po kolejną wiązkę siana. Idąc zachowy-
wałem jak zwykle maksymalną czujność. 
W stodole widziałem znaczny ubytek 
siana w sąsieku, ale było go jeszcze tak 
dużo, że mogłem spokojnie zwiększać 
jego zapas w ziemiance. Ostatnio nie 
zaglądałem na pięterko do gniazd ku-
rzych. Pomyślałem, że dziś jest na pewno 
co najmniej kilka jaj. Na kolację zrobię 
sobie świąteczną zupę ziemniaczaną 
z wkładką gotowanego jajka. Wdrapałem 
się na pięterko ze snopkami jęczmienia 
ale kur nie zobaczyłem, a ich gniazda 
były puste. Nie miałem wątpliwości, że 
lis był sprawcą mojego rozczarowania. 
Zawiedziony przykrym faktem zabrałem 
przygotowaną wiązkę siana i szczęśliwie 
wróciłem do ziemianki.

 Na śniadanie zjadłem ziemniaki 
upieczone przedwczoraj ze szczyptą 
soli, a na deser jabłka. Skończyłem 
oprzątać konie, po czym poszedłem 
uzupełnić zapas opału na potrzeby leś-
nej kuchni. Nadal chciałem wygrzać się 
w promieniach wrześniowego słońca. 
W tym celu udałem się na skraj lasu. 
Znalazłem nasłonecznione miejsce, 

osłonięte zaroślami gdzie bezpiecznie 
mogłem korzystać z ciepła słonecznego. 
Chyba żołnierze frontowi też korzystali 
ze słońca, bo mniej było strzelaniny niż 
zwykle, a artyleria zupełnie milczała. Po 
chwili siedzenia w przyjemnym cieple 
wziął mnie w objęcia Hypnos i utulił do 
snu. Obudził mnie jakiś owad biegający 
mi po twarzy. Z mocnego snu natych-
miast oprzytomniałem i uświadomiłem 
sobie niebezpieczeństwo pozbawienia 
się czujności. Jakby na potwierdzenie 
usłyszałem czyjeś głosy. Znierucho-
miałem i wytężyłem słuch. Głosy nie-
mieckiej rozmowy, szczególnie głośno 
akcentowane „ja, ja” oddalały się. Kiedy 
zupełnie zamilkły wycofałem się do 
lasu. Cienie drzew lekko odchylały się 
już na północny wschód, wskazując po-
czątek popołudnia. W ziemiance konie 
powitały mnie radosnymi spojrzeniami. 
Zaraz dałem im porcję siana. Na obiad 
zjadłem resztę pieczonych ziemniaków 
i kilka gruszek. Skończyłem południowe 
oprzątanie koni i z ochotą położyłem się 
na pryczy, by przywoływać miłe wspo-
mnienia z przedwojennych uroczystości 
odpustowych w naszym kościele para-
fialnym w Siedliskach. Między innymi 
wspominałem sobie jak tato kupił mi 
u kramarza drewnianą srokę na patyku. 
Było to chyba w 1933 r po rozpoczęciu 
mojej nauki jako pierwszoklasisty Szko-
ły Powszechnej w Grudnej Górnej. Sro-
ka pomalowana w naturalne kolory miała 
w nogach spiralne sprężynki. Poruszając 
lekko patykiem albo trącając palcem 
jej ogon, kiwała się jak żywa na gałęzi 
w koronie drzewa. Długi czas sroka 
była moją ulubioną zabawką, a później 
maskotką. Czasem po kryjomu zabie-
rałem ją nawet w tornistrze do szkoły. 
W rok lub dwa lata później u innego 
kramarza tato kupił mi fujarkę. Uczył 
mnie na niej grać melodie popularnych 
piosenek. Kilka z nich opanowałem do-
brze i wygrywałem je podczas pasania 
bydła z ciocią Anną. Przed oczami mojej 
wyobraźni przesunęło się jeszcze wiele 
obrazów miłych wspomnień, które na 
chwilę pozwoliły mi wyciszyć złe myśli 
o mojej teraźniejszości.

cdn.
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Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego położonego na par-
terze w budynku Domu Strażaka w Januszkowicach stanowiącego własność 
Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00016074/1 - 
przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej działalności.
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 m2 .
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.
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ 
W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W SALI KONFERENCYJ-
NEJ W DNIU 27 GRUDNIA 2016 r. O GODZ. 10.00

Wadium dla lokalu wynosi 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) 
i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzo-

stek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) do 23 grudnia 2016 r.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię 
elektryczną, gaz, wodę, za odpady komunalne oraz podatek od nieruchomości 
pod działalnością gospodarczą. Umowa może być zawarta na okres do trzech 
lat. Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu 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 2017 rok).
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, 
podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządze-
nia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.04. Nr 207 poz.2108). Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 
czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po 
zakończeniu przetargu.
Brzostek, dnia 23.11.2016 r.

Burmistrz Brzostku ogłasza
I  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)

na wynajem  lokalu użytkowego  położonego w Domu Strażaka w Januszkowicach  – stanowiącego własność Gminy Brzostek 
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Kancelaria Radcy Prawnego
Łukasz Latoszek

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
•	 Reprezentowania stron przed sądami,
•	 urzędami i innymi instytucjami
•	 Prawa administracyjnego
•	 Prawa rodzinnego
•	 Sporządzania wszelkiego rodzaju umów
•	 Windykacji wierzytelności
•	 Prawa cywilnego
•	 Prawa pracy
•	 Prawa spadkowego

Brzostek, ul. Rynek 13
Tel. 692 738 841

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

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

WAŻNA INFORMACJA
Adres: wiadomosci@konto.pl jest nieaktualny. Materiały niezamówione będą drukowane w miarę możliwości.

Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 31 grudnia na adres: wiadomosci@brzostek.pl
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39-230 Brzostek
ul. Szkotnia23

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

KASACJA POJAZDÓW TEL. 606 347 031, 666 842 379

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

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

Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy
Paliwa tylko z ORLENU
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Fot. Paweł Batycki

Bieg Niepodległości w Brzeźnicy

Turniej Piłki Nożnej „Zagraj z Tatą” w Siedliskach

Lekcja wf-u na warszawskim Torwarze



Fot. Aleksandra Woźniak z Kleci Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej

Fot. Dawid Stanisz z Brzostku Fot. Gabriela Czekaj z Kleci

Fot. Paulina Baran z JanuszkowicFot. Jakub Pęciak z BrzostkuFot. Michał Dziedzic z Bukowej

Fot. Arkadiusz Trychta z Nawsia Brzosteckiego Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

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.


