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Srebrni medaliści na podium, a wśród nich Jaromir Hunia z Brzostku (Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna w Wielkiej Brytanii)
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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
1. Droga Brzostek – 
Opacionka. Do zakoń-
czenia remontu drogi 
powiatowej nr 1322R 
Brzostek – Opacionka 
w km 1+567 – 3+677 

pozostały już  tylko drobne prace porząd-
kowe. W ramach prac położono 2110 mb 
nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-
-asfaltowej na podbudowie wykonanej 
metodą recyklingu głębokiego uzupeł-
nionej kruszywem naturalnym, łamanym 
i betonowym. Remont przeprowadziło 
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. 
z Dębicy za niespełna 1 mln 400 tys. zł. 

2. Na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej 
w Brzostku podjęto uchwałę o wykonaniu 
kolejnej wspólnej inwestycji Gminy Brzo-
stek i Starostwa Powiatowego. W możliwie 
najkrótszym terminie wykonany zostanie 
remont drogi powiatowej Brzostek – Smar-
żowa w odcinku Kamienica Górna (od 
kościoła) w kierunku Bączałki (do granicy 
miejscowości).  W związku z wnioskiem 
radnej Anny Nowickiej wystąpiłem do 
Starostwa Powiatowego z propozycją 
podjęcia uchwały intencyjnej, której celem 
jest wpisanie do zadań budżetowych na 
rok 2018 kolejnego wspólnego przedsię-
wzięcia, czyli remontu drogi powiatowej 
od kościoła w Kamienicy Górnej do Woli 
Brzosteckiej. Starosta Andrzej Reguła po-
twierdził gotowość poparcia takiej uchwały. 
W tej sprawie zwrócę się jeszcze o wsparcie 
naszych Radnych Powiatowych. Będzie 
to zapewne tylko formalnością, bowiem 
poruszałem już ten temat z burmistrzem 
Bieńkiem i radnym Sarną. Obaj deklarowali 
wsparcie dla tej inwestycji. W podobnym 
tonie wypowiedziała się także jednogłoś-

nie Komisja Infrastruktury Rady Powiatu 
podczas ostatniego spotkania w Kamienicy 
Górnej i to w obecności starosty Reguły.
3. Praktycznie zakończono prace termo-
modernizacyjne  przy Szkole Podstawo-
wej w Gorzejowej. Za prawie 125 tys. zł 
wykonano ocieplenie ścian, poddasza oraz 
modernizację instalacji c.o. 40% wartości 
prac sfinansowano ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska. 
Inwestycja przyczyni się do poprawy 
efektywności energetycznej obiektu oraz 
ograniczy emisję gazów cieplarnianych. 

4. 25 sierpnia br. ogłoszony został przetarg 
na wykonanie robót budowlanych w ramach 
dwóch zadań inwestycyjnych: „Popra-
wa infrastruktury rekreacyjnej w gminie 
Brzostek” oraz „Budowa rodzinnego placu 
rekreacyjnego z urządzeniami rekreacji in-
dywidualnej i obiektami małej architektury 
w miejscowości Brzostek”. Postępowa-
nie przetargowe obejmuje 
łącznie 8 zadań, w wyniku 
których powstanie:
- 6 placów zabaw: w Go-
rzejowej (obok domu ludo-
wego), w Grudnej Górnej 
(obok szkoły podstawo-
wej), w Januszkowicach 
(obok domu ludowego), 
w Kamienicy Górnej (obok 
szkoły podstawowej), 
w Smarżowej (obok szkoły 
podstawowej) i w Skuro-
wej (obok dawnego budyn-
ku szkoły podstawowej);
-  dwie siłownie zewnętrzne: w Kamienicy 
Górnej (obok Szkoły Podstawowej) oraz 
w Siedliskach-Bogusz (obok zespołu szkół);
- siłownia zewnętrzna wraz z rodzinnym 
placem rekreacyjnym i obiektami małej 
architektury na terenie stadionu sportowego 
w Brzostku. W ramach tego działania prze-

budowane zostaną ponadto schody 
(wraz z oświetleniem) prowadzące 
na stadion od strony ul. Gryglew-
skiego. Całkowity przewidywany 
koszt ww. inwestycji wyniesie 
przeszło 440 tys. zł, z czego prawie 
280 tys. zł pochodzi ze środków 
zewnętrznych Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania „Wspar-
cie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” 
w ramach działania „Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: 
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 
lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Powyż-
sze środki rozdysponowane zostały za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
Liwocz. Termin otwarcia ofert w przetargu 
ustalony został na 11 września br., a termin 
wykonania do końca listopada br.
5. Nawałnice, które na przełomie kwietnia 
i maja przeszły nad północno-zachodnią 
częścią gminy, pozostawiły po sobie wiele 
zniszczeń. Znaczna część szkód została 

usunięta natychmiast. Niektóre 
jednak, z uwagi na zakres prac 
koniecznych do wykonania, zo-
stały czasowo zabezpieczone do 
czasu rozstrzygnięcia postępo-
wań przetargowych. Praktycznie 
w chwili obecnej zakończyły się 
prace związane z zabezpieczeniem 
przepustu i skarp drogi gminnej 
w miejscowości Gorzejowa „na 
kościółek” oraz przepustu drogi 
wewnętrznej „na Wala”. W obu 
przypadkach zakres prac obejmował 

m.in. ułożenie koszy siatkowo-kamiennych, 
wykonanie narzutu z kamienia ciężkiego 
i średniego, zasypanie wyrw oraz ubez-
pieczenie płytami ażurowymi. Inwestycję 
wykonuje  firma ZRMK HYDROBUD G. 
Pysz, U. Pysz Sp.j. z Latoszyna. Zgodnie 
ze złożoną ofertą wartość prac wyniesie 
ponad 70 tys. zł. 

6. Chcę Państwa uspokoić, że wszelkie 
informacje na temat planowanej likwidacji 
czy sprzedaży ośrodka zdrowia w Brzostku 
są kompletną bzdurą i wprowadzaniem 
mieszkańców w błąd. Ośrodek zdrowia ma 
bardzo dobre wyniki finansowe, zakupuje 
ciągle nowy sprzęt medyczny, poprawia 
serwis usług. Coraz większe uznanie zdo-
bywają zatrudnieni tam lekarze. Uważam, 
że mając gwarancję wsparcia i pomocy ze 
strony Gminy Brzostek, SGPZOZ poradzi 
sobie z czekającymi go wyzwaniami. 
Placówka -  o czym Państwo wiecie - jest 
i pozostanie własnością Gminy Brzostek, 
bowiem gwarantowany bezpłatny dostęp do 
usług medycznych dla mieszkańców jest dla 
nas absolutnym priorytetem. Dlatego w tej 
kwestii w pełni zgadzam się ze strategią  
przyjętą przez polski rząd polegającą na 
wspieraniu publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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Z prac Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Brzostku odbyła się 29 sierp-

nia 2017 roku. Obrady poprzedziło uroczyste wręczenie 
Nagród Burmistrza Brzostku dla uzdolnionych uczniów szkół 
średnich za szczególne osiągnięcia w nauce. Nagrody wręczyli: 
Wojciech Staniszewski – Burmistrz Brzostku, Daniel Wójcik 
– przewodniczący komisji weryfikacyjnej oraz Mateusz Do-
maradzki – Przewodniczący Rady Miejskiej. Wśród dziesięciu 
wyróżnionych uczniów byli: Marcelina Bielecka, Kamil Dziedzic, 
Jaromir Hunia, Maria Hynek, Patryk Machaj, Anita Pruchnik, 
Arkadiusz Starościk, Konrad Stasiowski, Karolina Wójcik, 
Dominik Zdziarski. Realizując porządek obrad, Rada Miejska 
przyjęła zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2017 
rok, dokonując zwiększenia środków na drogi publiczne gminne 
oraz na opracowanie audytu na termomodernizację budynku 
starej szkoły w Skurowej przeznaczonego na lokale mieszkalne 

i opracowanie audytu na termomodernizację budynku szkoły 
w Smarżowej. Zadanie dotyczące termomodernizacji budynku 
szkoły w Kamienicy Dolnej nie będzie wykonane w roku bieżą-
cym z uwagi na niezakwalifikowanie wniosku o dofinansowanie 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Na wniosek Starosty Powiatu 
Dębickiego dokonano zmiany w nazwie zadania dotyczącego 
remontu drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek – Smarżowa, na 
realizację którego Gmina Brzostek udziela pomocy finansowej. 
Kolejną uchwałą radni przyjęli Aktualizację Programu Ochrony 
Środowiska na lata 2017 – 2020.

Treść podjętych uchwał prezentowana jest na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej.

Opracowała E. Sz.

Dożynki Powiatowe 2017 w Czarnej
Wielowiekowa tradycja obchodów dożynkowych jest w naszym 

regionie pieczołowicie kultywowana przez gospodarzy sa-
morządów, organizacje społeczne, koła gospodyń wiejskich, OSP, 
a przede wszystkim przez świętujących w tym dniu rolników. Nie 
inaczej było w tym roku. Powiatowe Święto Plonów tradycyjnie 
zorganizowane zostało przez Starostwo Powiatowe w Dębicy we 
współpracy z jedną z gmin. W tym roku zaszczyt ten przypadł 
samorządowi Czarnej.
 Tegoroczne Święto Plonów Powiatu Dębickiego rozpoczęło 
się uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. Matki Boskiej Nie-
ustającej Pomocy w Czarnej. Celebrował ją ks. Stanisław Janusz, 
proboszcz tutejszej parafii. Uczestnicy nabożeństwa dziękowali 
za zbiory i prosili o urodzaj na przyszły rok.
 Po nabożeństwie barwny korowód, prowadzony przez Kapelę 
Ludową Pilźnianie, udał się na stadion w Czarnej, gdzie nastąpiła 
dalsza część dożynkowych uroczystości. Na uczestników imprezy 
czekały między innymi: tradycyjny przegląd wieńców (których 
pojawiło się ponad 30), finał konkursu „Rolnik Roku Powiatu 
Dębickiego”, dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci, degustacja potraw 
przygotowana przez Koła Łowieckie TROP i SZARAK oraz 
koncert zespołu ENEJ.
 Nieodzownym elementem dożynkowych uroczystości był 
„Ceremoniał przekazania chleba”. Starostowie tegorocznego 
Święta Plonów - Maryla Kusek oraz Krystian Trzeskuś - przekazali 
Staroście Andrzejowi Regule i Wójtowi Czarnej Józefowi Chu-
demu bochen chleba. „Z wdzięcznością przyjmujemy ten piękny 
bochen chleba, jako owoc pracy Rolników Powiatu Dębickiego, 
jako symbol uświęconej tradycji naszych ojców. Będziemy starali 
się dzielić go mądrze i sprawiedliwie, aby starczyło go dla nas 
wszystkich” - dziękowali gospodarze dożynek.
 Wśród uczestników imprezy nie zabrakło silnej reprezentacji 
gminy Brzostek. Do Czarnej oprócz zaproszonych przedstawi-
cieli brzosteckiego samorządu, przybyły trzy grupy wieńcowe. 
W pięknych strojach, z kunsztownie przygotowanymi wieńcami 
i w radosnym nastroju naszą gminę godnie reprezentowały: Koło 
Gospodyń w Brzostku wspierane przez życzliwych mężczyzn, 
delegacja Sołectwa Grudna Górna oraz delegacja Sołectwa Za-

wadka Brzostecka i tamtejszej OSP. 
 Nie brakowało również osób z terenu naszej gminy wśród 
rolników nagrodzonych w rozstrzygniętych tego dnia konkursach. 
Drugie miejsce w plebiscycie „Rolnik Roku Powiatu Dębickiego” 
zdobył Piotr Borowiecki z Brzostku, a wyróżnienie otrzymał 
Czesław Czernik ze Smarżowej. Wyróżnienia rolnikom przyznała 
również Podkarpacka Izba Rolnicza oraz Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Nagrodzeni zostali m.in. mieszkańcy 
brzosteckiej gminy: ponownie Piotr Borowiecki oraz Ryszard 
Chajec z Opacionki. Serdecznie gratulujemy osiągnięć i życzymy 
wszelkiej pomyślności.

 Wszystkim Rolnikom z terenu gminy Brzostek i powiatu 

składamy wyrazy uznania i podziękowanie za ich ciężką 

pracę, która przyczynia się do zapewnienia pokarmu dla 

wszystkich mieszkańców. Życzymy wytrwałości, zdrowia, 

życzliwości ludzkiej oraz należnego szacunku ze strony 

władz państwowych, samorządowych i wszystkich współ-

obywateli.

Daniel Wójcik

Fot. Zbigniew Szczuciński

Ryszard Chajec po odebraniu wyróżnień

W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość niczym niedającej się 
zapełnić pustki.

Ks. Józef Tischner

Rankiem 3 września odszedł do Pana Włodzimierz Staniszewski, Człowiek wielkiego 
formatu, zasłużony dla społeczeństwa, lubiany i szanowany przez wszystkich.

Na ręce Burmistrza Brzostku Wojciecha Staniszewskiego składamy wyrazy żalu oraz 
głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca

Redakcja „Wiadomości Brzosteckich”
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Dokończenie na str. 6

Sukces młodego naukowca z Brzostku:

Jaromir Hunia na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej
Kilka tygodni temu ogólnopolskie 

media poinformowały o dużym 
sukcesie reprezentacji naszego kraju 
w odbywającej się co roku prestiżowej 
Międzynarodowej Olimpiadzie Biolo-
gicznej (w skrócie IBO od angielskiego 
International Biology Olympiad). Młodzi 
naukowcy z Polski osiągnęli najlepszy od 
16 lat wynik i wrócili do Polski z czte-
rema medalami – trzema srebrnymi 
i jednym brązowym. Nie każdy jednak 
wie, że w składzie reprezentantów Polski 
znalazł się pasjonat biologii na co dzień 
mieszkający w Brzostku. Mowa tu o Ja-
romirze Huni, który swoim wkładem 
pracy i wiedzą istotnie przyczynił się 
do świetnego rezultatu całej drużyny. 
(Dla przypomnienia – Jaromir zajął 1. 
miejsce na etapie krajowym i jego praca 
badawcza została wyróżniona.)

Redakcja „Wiadomości Brzosteckich” 
postanowiła poprosić młodego naukowca 
o wywiad na tę okoliczność. 

Witam serdecznie i gratuluję osiągniętego 
sukcesu. Jakie warunki należy spełnić, 
by zostać reprezentantem Polski na IBO?
Witam i serdecznie dziękuję. Jest to dosyć 
skomplikowany proces odbywający się 
w ramach Olimpiady Biologicznej orga-
nizowanej przez Polskie Towarzystwo 
Przyrodników im. Kopernika z siedzi-
bą w Krakowie pod patronatem m.in. 
Ministerstwa Edukacji Narodowej czy 
Polskiej Akademii Nauk. Olimpiada jest 
skierowana w głównej mierze do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju 
i składa się z trzech etapów. Na etapie 
szkolnym i rejonowym uczestnicy zmagają 
się z testami teoretycznymi i jednocześnie 
przygotowują pracę badawczą. Natomiast 
na etapie centralnym osoby, które prze-
brnęły zmagania niższego szczebla, oprócz 
testu teoretycznego musiały poradzić sobie 
z czterema pracowniami praktycznymi 
(botaniczno-mykologiczną, statystyczno-
-filogenetyczną, zoologiczną, biochemicz-
ną) oraz obroną wykonanej na poprzednich 
etapach pracy badawczej. Spośród osób, 
które najlepiej poradziły sobie z wszystkimi 
zadaniami, wyłonione zostało ścisłe grono 
laureatów, którzy w nagrodę otrzymują 
indeks uprawniający do podjęcia studiów 
medycznych i biologicznych na każdej 
uczelni w kraju. Cztery osoby z najlepszymi 
wynikami są kwalifikowane do reprezen-
towania Polski na IBO, który to zaszczyt 
przypadł w udziale mojej osobie.

Czego dotyczyła przygotowana przez Ciebie 
praca badawcza?
Praca zatytułowana była: „Wpływ eksuda-
tów korzeniowych z sorga na kiełkowanie 
i początkowy wzrost chabra bławatka”. 
Dotyczyła badania interakcji zachodzą-
cych pomiędzy sorgiem jako gatunkiem 
zboża a chabrem jako gatunkiem chwastu. 
Wyniki wskazują, że w pewnych określo-
nych warunkach wzrost chabra może być 

hamowany przez wydzieliny korzeniowe 
sorga. Ta interakcja do tej pory nie była 
przedmiotem badań naukowych. 

Jak w skrócie wygląda formuła IBO?
Biologiczne olimpiady międzynarodo-
we sięgają korzeniami początku lat 90. 
ubiegłego stulecia. Rozgrywają się co 
roku w innym kraju. Do tej pory były to 
m.in. Australia, Chiny, Indonezja, Korea 
Południowa. Tegoroczna edycja odbywała 
się w Warwick University w Coventry na 
terenie Wielkiej Brytanii. Organizatorzy 
zapewniają uczestnikom przelot, zakwa-
terowanie, wyżywienie i wszystko, co jest 
niezbędne do komfortowego przygotowania 
do zmagań naukowych. Pobyt na IBO trwa 
tydzień. Z tego dwa dni przeznaczone są 
ściśle na zmagania konkursowe, pozostały 
czas to integracja uczestników z różnych 
państw oraz zwiedzanie lokalnych atrakcji 
turystycznych.

Ilu zawodników reprezentowało swoje 
kraje w tegorocznej edycji? Jak wyglądały 
zmagania konkursowe? Które z zadań przy-
sporzyło najwięcej trudności uczestnikom?
W tegorocznej edycji udział wzięły repre-
zentacje 64 państw z sześciu kontynentów, 
łącznie 245 zawodników. Same zmagania 
konkursowe podzielone były na dwie części: 
teoretyczną (dwa testy trwające po trzy 
godziny) oraz praktyczną (trzy pracownie 
po dwie godziny każda: botaniczna, bio-
chemiczna, fizjologii rozwoju).

W pracowni biochemicznej mieliśmy za 
zadanie zanalizować odczyt parametrów 
krwi pacjenta, obliczyć stałe powinowa-

ctwa enzymu do substratu itd. Roztworów 
i pipetowania było co niemiara, trzeba było 
pracować bardzo szybko i precyzyjnie 
zorganizować sobie pracę.
W botanicznej pracowaliśmy na różnych 
mutantach rośliny – rzodkiewnika pospo-
litego (Arabidopsis thaliana). Rośliny 
miały np. nietypowe kwiaty czy korzenie. 
Jedno zadanie wymagało np. wykrycia 
i określenia typu mutacji na podstawie 
obserwacji embrionów roślinnych w róż-
nych stadiach rozwoju w nasionkach, które 
trzeba było wydłubać z łuszczyn (typ 

owocu) o długości 1,3 cm i inkubować 
przez godzinę w komorze, którą mieliśmy 
sami zbudować… Musieliśmy również 
zidentyfikować wybrane rodziny roślin, 
opisać elementy kwiatów i wykonać kilka 
obserwacji mikroskopowych barwionych 
preparatów – przekrojów przez łodygi.
Najbardziej skomplikowane zadanie 
czekało na nas w pracowni fizjologii 
rozwoju. Najpierw musieliśmy dokonać 
sekcji martwej larwy muszki owocowej: 
znaleźć mózg, policzyć poszczególne 
nerwy, wyizolować dysk imaginalny, 
ślinianki, szczęki, określić liczbę ząbków 
itd. Następnie czekała nas sekcja na żywej, 
znieczulonej larwie, polegająca na odnale-
zieniu bijącego serca, analizie jego rytmu 
oraz przeprowadzeniu eksperymentu bada-

jącego wpływ poszczególnych hormonów 
na pracę tego serca. Był to najmniejszy 
organizm do sekcji w historii wszystkich 
olimpiad biologicznych, co wymagało dużej 
precyzji w trakcie pracy. W dodatku nie 
mogliśmy używać skalpela ani nożyczek, 
a jedynie manipulować dwiema pęsetami 
i zestawem specjalnych igieł cieńszych od 
ludzkiego włosa.

Jak przedstawiała się klasyfikacja końco-
wa olimpiady? Jak na tle innych państw 
wypadła reprezentacja Polski, której byłeś 
członkiem?
W klasyfikacji medalowej zajęliśmy 17. 
miejsce ex aequo z Indiami, natomiast 
w klasyfikacji punktowej samodzielne 
14. miejsce. Mój indywidualny wynik to 
48. pozycja (2. wśród Polaków) i srebrny 
medal (60% uczestników dostaje medale: 
10% najlepszych dostaje złote, kolejne 
20% srebrne, i następne 30% brązowe). 
Najlepszy kraj w tegorocznej edycji to USA, 
jednak najlepszym zawodnikiem został 
Chińczyk Haoyu Zhou. W czołówce od lat 
dominują uczestnicy z krajów Dalekiego 
Wschodu. Był to najlepszy drużynowy 

 Jaromir w Laboratorium Mózgu, Ciała 
i Jaźni (Brain, Body and Self Laboratory) 

w Karolinska Institutet w Sztokholmie

Polska drużyna tuż przed zawodami

Polska drużyna z opiekunem podczas Awards 
Dinner
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wynik Polski od 16 lat. Przywieźliśmy do 
kraju 3 srebrne medale i jeden brązowy.

Proszę jeszcze o kilka słów na te-
mat atmosfery olimpiady, interakcji 
z uczestnikami z innych państw, wy-
niesionych doświadczeń.
Była to okazja, by spotkać ludzi 
z państw zupełnie odmiennych kul-
turowo od Polski i większości państw 
europejskich. Te różnice nie stanowiły 
jednak problemu w komunikacji, 
wymianie doświadczeń. Przeciwnie, 
ta różnorodność sprzyjała otwiera-
niu umysłu na inne punkty widzenia 
i rozwojowi osobowości. Panowała 
atmosfera wzajemnej tolerancji i zrozu-
mienia, nie dało się odczuć, że jesteśmy 
dla siebie, bądź co bądź, konkurentami. 
Niezależnie od rasy, wyznania i języka 
wszyscy w duchu przyjaźni i współpracy 
mogliśmy rozwijać nasze zainteresowania, 
poszerzać horyzonty, uczyć się od siebie. 
Zdobyłem niesamowitych przyjaciół m.in. 

z Kanady, Tajwanu, RPA, Bułgarii, Słowe-
nii, Japonii, Argentyny, USA, Słowacji czy 
Singapuru i nadal pozostajemy w kontakcie 
(pozdrawiam!). I to chyba jest najcenniej-
szym doświadczeniem IBO. 

Czy z pobytu w Coventry zapamiętałeś 
jakąś nietypową, może zabawną sytuację? 
Tak. Nasza reprezentacja zauważyła, że po 
zakończeniu części oficjalnej uroczystości 

podsumowującej olimpiadę, przedstawiciele 
wszystkich państw robią sobie pamiątkowe 
zdjęcia z flagami swoich krajów. Nie wie-
dząc o tym zwyczaju, nie przygotowaliśmy 
wcześniej polskiej flagi. Chcąc ratować sy-

tuację, postanowiliśmy pożyczyć flagę 
od ekipy indonezyjskiej, gdyż jest ona 
czerwono-biała i wystarczy ją obrócić, 
by zmieniła barwy na biało-czerwone. 
Kiedy zaczęliśmy wyjaśniać kolegom 
z Indonezji sytuację, szybko nam 
przerwali i stwierdzili, że wiedzą 
o co chodzi, gdyż pożyczanie flagi 
Polakom to już praktycznie tradycja 
podczas olimpiad.

To rzeczywiście zabawna sytuacja. 
Dziękuję za rozmowę, a w imieniu 
redakcji i czytelników „Wiadomości 
Brzosteckich” jeszcze raz przekazu-
ję gratulacje i życzenia kolejnych 
sukcesów.

Dziękuję, pozdrawiam wszystkich Czy-
telników.

Z Jaromirem Hunią 
rozmawiał Daniel Wójcik.

LAUREACI NAGRODY BURMISTRZA BRZOSTKU
Znakomite wyniki w nauce to wynik cięż-

kiej i wytrwałej pracy. Udowodniło to 
10 uczniów szkół średnich z terenu Gminy 
Brzostek, którzy 29 sierpnia br. odebrali już 
po raz ósmy Nagrodę Burmistrza Brzostku. 
Uroczystego wręczenia nagród dokonali: 
Burmistrz Brzostku – Wojciech Staniszew-
ski, Przewodniczący Rady Miejskiej – Ma-
teusz Domaradzki oraz Przewodniczący 
Komisji Weryfikacyjnej – Daniel Wójcik. 
Burmistrz wyraził uznanie dla wybitnych 
osiągnięć uczniów, życzył laureatom ko-
lejnych sukcesów, wyznaczania sobie 
ambitnych celów i konsekwentnego ich 
realizowania. Był uścisk dłoni, gratulacje 
oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie.
Wszystkim nagrodzonym Uczniom życzy-
my, aby ich trud zawsze przynosił owoce, 
a pasja odkrywania tajemnic nauki stała 
się wyzwaniem do kolejnych twórczych 

poszukiwań źródeł wiedzy i przynosiła 
kolejne sukcesy. Jak mawiał Sir Winston 
Churchill: „Mądry uczy się stale, głupi 
wcale”.
W bieżącym roku wpłynęło 23 wnioski 
o Nagrodę Burmistrza Brzostku. Oceny do-
konała Komisja Weryfikacyjna w składzie:
• Daniel Wójcik - przewodniczący ko-

misji, Członek Komisji Budżetowej 
i Spraw Społeczno-Oświatowych.

• Agnieszka Pacana - sekretarz komisji, 
pracownik ds. promocji gminy i pozy-
skiwania środków zewnętrznych,

• Bernadeta Chajec – członek komisji, 
pracownik ds. oświaty,

• Paweł Hipszer - członek komisji, 
Przewodniczący Komisji Budżetowej 
i Spraw Społeczno-Oświatowych.

Nagrodzeni uczniowie spełniali co naj-
mniej 2 warunki spośród 3 wymienionych 

w regulaminie dotyczącym przyznawania 
Nagród Burmistrza Brzostku dla wyróż-
niających się uczniów, który stanowi zał. 
nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzostku 
Nr 55/17 z dn. 26.05.2017 r tj.:
• uzyskuje średnią ocen na świadectwie 

szkolnym 4,75,
• jest finalistą olimpiad przedmiotowych 

przynajmniej na szczeblu międzyszkol-
nym (miejsca I – III), 

• uzyskuje nieprzeciętne wyniki w rywali-
zacji sportowej (indywidualne osiągnię-
cia na szczeblu co najmniej rejonowym). 

Wyróżnieni uczniowie:
Marcelina Bielecka, zam. Przeczyca, 
uczennica LO im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Kołaczycach,
Kamil Dziedzic, zam. Brzostek, uczeń 
I LO im. Króla St. Leszczyńskiego w Jaśle,

Jaromir Hunia, zam. Brzostek, uczeń 
I LO im. W. Jagiełły w Dębicy,
Maria Hynek, zam. Kamienica Górna, 
uczennica LO im. Marii Skłodowskiej-
-Curie w Kołaczycach,
Patryk Machaj, zam. Kamienica Dolna, 
uczeń I LO im. W. Jagiełły w Dębicy,
Anita Pruchnik, zam. Skurowa, uczen-
nica LO im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Kołaczycach,
Arkadiusz Starościk, zam. Kamienica 
Dolna, uczeń Technikum Nr 5 w ZS 
Budowlanych im. Króla K. Wielkiego 
w Jaśle,
Konrad Stasiowski, zam. Klecie, uczeń 
ZS nr 3 w Jaśle - Technikum nr 3,
Karolina Wójcik, zam. Siedliska-
-Bogusz, uczennica I LO im. W. Jagiełły 
w Dębicy,
Dominik Zdziarski, zam. Bączałka, 
uczeń ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego 
w Dębicy.

Agnieszka Pacana

Polska drużyna z medalami

Od lewej: Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Daniel Wójcik, Burmistrz Brzostku 
Wojciech Staniszewski, Dominik Zdziarski, Maria Hynek, Kamil Dziedzic, Patryk Machaj, 
Anita Pruchnik, Karolina Wójcik, Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Domaradzki; 
nieobecni: Marcelina Bielecka, Jaromir Hunia, Arkadiusz Starościk, Konrad Stasiowski
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50 lat w służbie brzosteckiemu społeczeństwu
Pani Doktor Danuta Stanek, lekarz pediatra, we wrześniu 2017 r. obchodzi jubileusz 50-lecia 
pracy zawodowej. Pani Doktor od dziecka związana jest z Brzostkiem i mimo że od dawna już tu nie 
mieszka, wszyscy uważają ją za swoją, bo ciągle pracuje w naszym ośrodku zdrowia.

Z okazji tak waż-
nego jubileuszu 

poprosiliśmy Panią 
Doktor, by opowie-

działa nam o sobie i swojej pracy. Po wielu, 
wielu namowach zgodziła się podzielić się 
z nami skrawkami własnych wspomnień. 
Oto one:

Przeminęło i już nie wróci
Początki – uczenie się życia

Dyplom lekarza uzyskałam 12 czerwca 
1967 r. na Wydziale Lekarskim AM w Kra-
kowie, obecnie UJ. Staż pracy rozpoczęłam 
1 września 1967 r. w Oddziale Chirurgicz-
nym w Jaśle. Byli tam znakomici chirurdzy, 
ludzie o szerokich horyzontach umysłowych 
i kulturze osobistej. Ordynator P. Dr A. 
Ferens w czasie wojny kierował szpitalem 
polowym w Brodach koło Lwowa. A więc 
rano wizyta, potem operacje planowe i nagłe 
wypadki.

W pierwszych dniach mojego stażu przy-
wieziono młodego mężczyznę, który piłą do 
metalu przecinał lufę armatnią z tkwiącym 
w niej pociskiem. Pocisk wybuchł. Uszko-
dzenia ciała były przeogromne. Jako trzecia 
osoba uczestniczyłam przy tej operacji na 
zasadzie: tu podać, przytrzymać itd. Nazy-
wało się to „wiszeniem na hakach”. Pacjent 
operację przeżył, ale później zmarł. Stop-
niowo uczyłam się życia. Pewna pacjentka 
zapytała mnie, młodą stażystkę, czy operacja 
przepukliny jest ciężka. Pocieszyłam ją, 
że nie, trwa 15 minut i nie trzeba się bać. 
Operacja się powiodła. W siódmym dniu 
pacjentka wstała z łóżka, upadła, wystąpił 
zator i zmarła. Od tej pory nigdy nie pro-
gnozowałam, bo „w medycynie i w kinie 
wszystko jest możliwe”. Innym razem zgło-
siłam ordynatorowi, że na Izbie Przyjęć jest 
starszy dziadek, który „to i tamto”. Doktor 
zapytał, ile ma lat. Okazało się, że liczy tyle 
samo, co ordynator. Doktor zwrócił się do 
mnie: cioteczko. Od tej pory nie nazywałam 
starszych pacjentów babcią czy dziadziem. 
Pamiętam siostrę wizytkę kredowo bladą, 
słabą. Wielokrotnie krzyżowałam krew do 
przetoczenia i nadzorowałam jego przebieg. 
Dostałam od niej różaniec z odpustem 
zupełnym na godzinę śmierci. Po latach 
zgubiłam go.

Bywały też i śmieszne sytuacje. Były 

imieniny jednego z lekarzy. Toast wznie-
śliśmy dereniówką jego własnej roboty. 
Wcześniej „wisiałam na hakach” przy czte-
rech zabiegach. W czasie zabiegu wdychało 
się eter do narkozy, a eter + C2H5OH stanowi 
groźną mieszankę, bo wzmaga siłę alkoholu. 
Cyganie tak się dawniej upajali. Chciałam 
wyjść z bloku operacyjnego i zamiast przez 
drzwi usiłowałam wyjść przez ścianę. Dr 
Przybyszowski poprosił pielęgniarki, by 
zrobiły mi kawę i pozwoliły po dwóch 
godzinach wyjść do autobusu.

Zdobywanie doświadczenia
Kolejne staże to interna i pediatria. 

Wtedy było mało lekarzy, bo wielu zginęło 
podczas wojny. Stażyści wtedy dyżurowali 
w tych oddziałach i w izbie przyjęć. Ostat-
nim stażem była ginekologia. Na studiach 
było nas 140 na wydziale lekarskim, 40 
na stomatologii oraz 20 felczerów i obco-
krajowców. Po trwającym dwa lata stażu 
przedłużonym o urlop macierzyński podję-

łam pracę w Przychodni Powiatowej 
w Jaśle przy ulicy Mickiewicza. Praca 
trwała od 8.00 do 13.00, rejestrowano 
25 chorych i jeden raz w tygodniu 
wyjeżdżało się na wizyty domowe. 
Pamiętam w czasie epidemii groźnej 
grypy azjatyckiej wizyty trwały nawet 
do godz. 22.00. Karetką odwożono 
mnie do Brzostku. Buty, pończochy 
były przemoczone. Zachorowałam na 
grypę z powikłaniami, temperatura do 
40 stopni. Gdy jeszcze odbywałam 
staż, przez 3 miesiące przyjmowałam 

pacjentów w Ośrodku Zdrowia w Brzostku 
z powodu choroby drugiego lekarza. Po 
pracy w szpitalu od godz. 14.00 do 18.00 
pracowałam codziennie. Ośrodek zdrowia 
mieścił się w dwóch pokojach p. Szcze-
pankowej (obecne Centrum). W jednym 
pomieszczeniu był gabinet, gdzie przyjmo-
wano pacjentów. Kartoteki w szafach, za 
parawanem gabinet zabiegowy. Pamiętam, 
jak jeden rolnik był leczony zastrzykami. 
Przed iniekcją zjadł ćwiartkę chleba, popił 
wodą ze studni na korbę, żeby mieć siłę. 
Powiedział pani Majewskiej, żeby wszystkie 
zastrzyki dać na jeden raz, bo nie ma czasu 
chodzić codziennie.

Pierwsza moja wizyta domowa miała 
miejsce w Bukowej. Na Budy po pracy 
w ośrodku zdrowia po godz. 18.00. Była 
mroźna noc, śnieg skrzypiał pod saniami, 
koc na kolanach i młodość pełna entuzja-
zmu…

Izba porodowa w Brzostku
Przyjmowałam pacjentów, opiekowa-

łam się noworodkami w izbie porodowej. 
Czasami wzywano mnie tam i w nocy. Nie 
było za to dodatkowego wynagrodzenia. 
W izbie porodowej pracowano wzorowo 
– przez dziesiątki lat nikomu nie stało się 
nic złego – ani położnicom, ani noworod-
kom. Kierowniczką była Jadzia Kaczkowa. 

Położne były bardzo fachowe i na czas 
rozpoznawały patologie – czy to poprzeczne 
ułożenie płodu, czy poród pośladkowy, 
czy przodujące łożysko. Panowała tam 
sterylna czystość. Początkowo rodziło się 
bardzo, bardzo dużo dzieci. Czasami sto, 
pięćdziesiąt, potem dwadzieścia na miesiąc, 
a później już kilka porodów w miesiącu. 
Wtedy koszty utrzymania porodówki były 
bardzo wysokie, więc ją zlikwidowano. Po 
jakimś czasie w całej Polsce zlikwidowano 
izby porodowe ze względu na bezpieczeń-
stwo rodzących. 

Kierowanie brzosteckim ośrodkiem 
zdrowia

Kierowniczką ośrodka zdrowia byłam 
przez 25 lat. Nie chciałam się zgodzić na 
kierownikowanie. Już wtedy należeliśmy 
do ZOZ-u w Dębicy. Dyrektor zobligował 
mnie i zgodziłam się pełnić to stanowi-
sko przez okres trzech miesięcy. Potem, 
nie podpisując żadnej następnej umowy, 
byłam kierowniczką przez kolejne 25 lat. 
Początkowo lekarze mieli do dyspozycji 
słuchawki i aparat do pomiaru ciśnienia. 
EKG dla wszystkich pacjentów w rejonie 
było w Dębicy. Zdarzało się, że pacjent 
przyjechał do ośrodka z Kamienicy Górnej 
rowerem, a EKG było w Dębicy. Drugiego 
dnia jeszcze skosił zagon, a w EKG był 
zawał, ale przeżył. Gdy było już EKG 
w ośrodku, jeden pacjent z zawałem nie 
zgodził się na leczenie szpitalne, ponieważ 
na targu w środę musi kupić cielaka na we-
sele córki w sobotę i dopiero po niedzieli 
pojedzie. Podpisał swoją decyzję własno-
ręcznie. Tego samego dnia widziałam go, 
jak odbierał siano od furmana i nakładał 
na strych. Myślałam, że ja dostanę zawału. 
Po weselu pojechał do szpitala. Żył jeszcze 
długo i szczęśliwie i od niego dowiedziałam 
się bardzo wiele na temat przebiegu wojny 
na naszym terenie. 

Następnie z pomocą datków od brzo-
steckich zakładów pracy oraz od dyrekcji 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy 
udało się zdobyć fundusze i powstało la-
boratorium analityczne. Pracowało ono na 
bardzo dobrym poziomie. Okresowo próbki 
badań posyłane były do instytutu w Łodzi 
i pokrywały się z wynikami na miejscu. 
Pracowały tam panie: Jasia Biedrońska, 

Grupa studencka przed ćwiczeniami w klinice w Prokocimiu

Prof. Kobiela wręcza dyplom ukończenia studiów
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Małgorzata Sterkowicz, Stasia Dziedzic 
i Renata Smoła. Okresowo czynna była 
poradnia okulistyczna prowadzona przez 
doktor Szymańską. 

Stan wojenny
Nadszedł stan wojenny. Zastał mnie na 

dyżurze w oddziale dziecięcym w Dębicy. 
Około 12.00 po północy wyłączono trans-
misję kongresu intelektualistów. W radiu 
była muzyka poważna, a zwykle w soboty 
grano rozrywkową. Nad ranem przyjęłam 
dziecko sine, z bardzo silną dusznością, 
świszczące bardzo głośno, z podgłośniowym 
zapaleniem krtani, bardzo niebezpiecz-
ną chorobą. Leki i tlen nic nie pomogły. 
Usiłowałam dodzwonić się do pogotowia 
ratunkowego. Cisza. Telefony wszystkie 
były wyłączone z nastaniem stanu wojen-
nego. Sanitariusze pogotowia przywieźli 
natychmiast ordynatora laryngologii. Wy-
konano tracheotomię i dziecko było 
uratowane. Po dyżurze do Brzostku 
wracałam trzema „okazjami”, bo auto-
busy nie jeździły. W stanie wojennym 
odbywały się dyżury nocne lekarzy 
w ośrodku zdrowia. Rano radiostacją 
zdawało się raport do ZOZ-u w Dę-
bicy. W jednym z ośrodków zdrowia 
zwolniono lekarza dyscyplinarnie, bo 
w nocy położył się na kozetce, zamiast 
siedzieć przy biurku. Była to decyzja 
kontrolujących wojskowych. Nasza 
pani dyrektor nie pozwoliła nikogo 
z nas skrzywdzić. Natychmiast przy-
wróciła go do pracy. Były sytuacje 
dramatyczne. Tu sobota i ostatnie 
taczki węgla przy ośrodku zdrowia. Jeź-
dziłam z mężem do SKR-u w Brzostku, 
w Nawsiu, do SUW-u. Udało się zdobyć 
kilka taczek węgla, żeby w kotłowni zapalić, 
żeby nie zamarzły położnice i kaloryfery. 
Brakowało pieniędzy na wszystko. Po-
dziurawione płytki na korytarzach. I wtedy 
z pomocą sołtysów i wójta Chmury udało się 
położyć płytki w korytarzach i w gabinetach. 
Trwało to dość długo. Potem ośrodek był 
wymalowany. W stanie wojennym odwie-
dziła nas inspekcja robotniczo-chłopska. 
Nie byli w stanie fachowo ocenić naszej 
pracy. Jedna z pacjentek zgłaszała wojsko-
wym, żeby zrobili w ośrodku porządek, bo 
zginęła jej kartoteka. Potem była inspekcja 
z GIT(?) z Tarnowa, nie pamiętam dokład-
nie nazwy. Kontrolował pan z Tarnowa, 
bardzo rozsądny człowiek. Oprowadziłam 
go po ośrodku zdrowia. Później odbyło się 
podsumowanie w domu kultury. Podczas 
jego trwania jeden z uczestników zarzucił 
nam, że w poniedziałek połowa pacjentów 
jest po przepiciu i gdyby on był lekarzem, 
odróżniłby ich i wyrzuciłby ich „na zbity 
łeb”. Moim zdaniem było to nieprawdą, 
a szczerze mówiąc, pijany też jest chory 
i czasami wielu trzeba było ratować, żeby 
mogli funkcjonować. Koło mnie siedział 
pan z komisji z Tarnowa. Powiedziałam 
cicho, że nie będę ripostować, bo można 
smrodu narobić. Pan przyznał mi rację. 
Innym razem na kontrolę przybył pułkownik 
z osobą cywilną. Poprosiłam o upoważnienie 
do kontroli. Cywil jej nie miał. Wojskowy 

bardzo prosił mnie, żebym pozwoliła na 
kontrolę. Oceną wizyty była wtedy piątka.

Zmiany w ośrodku zdrowia
Pracując w ośrodku poznałam wielu cie-

kawych ludzi. Odwiedzałyśmy strajkujących 
rolników w gminie, a w 80. roku zawieszały-
śmy krzyże w gabinetach i w końcu nastała 
nowa Polska w 1989 r., bodajże w czerwcu. 
Odbyła się sesja z udziałem dwóch dyrekto-
rów ZOZ-u, radnych i przedstawicieli spo-
łeczeństwa. Był zamiar pozbawienia mnie 
kierownikowania i przyjęcia młodej, prężnej 
osoby. Wyolbrzymiano niektóre sprawy – 
brak poradni okulistycznej, więcej stoma-
tologów, brak punktualności niektórych. 
Miałam wtedy migrenę i myślałam, że dłużej 
nie dam rady. Róbcie, co chcecie. Miałam 
zaplanować przekwalifikowanie pracownic 
z porodówki – salowych, kucharek, praczki, 
zaplanować, gdzie usytuuję je w pracy i jak 
będą wykorzystane pomieszczenia izby 
porodowej. Osoba, którą pretendowano 

na kierownika ośrodka zdrowia, opuściła 
Brzostek i tym sposobem nadal zostałam 
kierowniczką. Potem zaczęła się na dobre 
walka o utrzymanie laboratorium. Ludzie 
byli przerażeni. Twierdzili, że bez labora-
torium będą umierać. Robiłam, co mogłam 
i naraziłam się dyrektorowi ZOZ-u. Były 
ostre artykuły w prasie. Dyrektor chciał mnie 
zwolnić, bo nie panuję nad sytuacją. Czuł 
się tą akcją boleśnie dotknięty. Gdy poje-
chałam do dyrektora i wyjaśniłam mu moją 
sytuację, zrozumiał i powiedział, że on ma 
jeszcze gorzej z powodu Rady Powiatowej 
w Dębicy jako dyrektor szpitala. Następnie 
przeniósł się i obecnie jest dyrektorem 
dużego szpitala i widziałam go kilka razy 
w telewizji – szanowane panisko. Ponieważ 
ośrodek zdrowia był w coraz gorszym stanie 
technicznym, wójt Leszek Bieniek utworzył 
za naszą zgodą samodzielny ZOZ publicz-
ny, łożąc duże środki na modernizację, 
remont i luksusowo wyposażone gabinety. 
W ośrodku zdrowia znalazło się też miejsce 
dla gabinetu rehabilitacji. W 2004 r. było 
poświęcenie placówki przez ks. Cebulaka 
połączone z modlitwą za zmarłych pra-
cowników. Nową kierowniczką placówki 
– młodą, prężną – została doktor Bożena 
Szymańska. Odetchnęłam głęboko z ulgą, 
że nie muszę się już stresować organizacją 
pracy w ośrodku zdrowia. 

Lekarze i pielęgniarki z brzosteckiego 
ośrodka zdrowia

Wymienię lekarzy, którzy pracowali 

w ośrodku po wojnie: lekarz Jan Majewski, 
absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersy-
tetu Jana Kazimierza we Lwowie. Krystyna 
Majewska, przedwojenna abiturientka tego 
samego wydziału Uniwersytetu we Lwowie 
(zabrakło jej kilku egzaminów), po wojnie 
pracowała u nas jako felczer. Następnie 
doktor Jan Pietrucha, Szymańska, Pietrzy-
cki, Piechotowie, Iwaniec i Stokłosa. Gdy 
kierowniczką była pani doktor Szymańska 
rozpoczął pracę lekarz Grzegorz Szweda. 
Dentyści: Alojzy Kowalski, Wanda Leśniak 
z Kołaczyc, Jerzy Pietrzycki, Pani Maria 
Gawlik, Kazimierz Fugiel, Anna Blezień 
z Pilzna, Elżbieta Cetnar z Jodłowej i obec-
nie pracujący lekarze. Pielęgniarki: pani 
Zofia Fuglowa – długoletnia pielęgniarka, 
szczepiła dzieci, pełniła opiekę pielęg-
niarską w szkołach i była pielęgniarką 
środowiskową. Dzisiaj trzy osoby zajmują 
się tymi sprawami. Nie było samochodów, 
więc pieszo chodziła robić iniekcję m.in. 
do moich dziadków na Równiach, do 

wszystkich, którzy potrzebowali jej 
pomocy. Wspomniana wcześniej pani 
Majewska pracowała jako felczer, 
rejestrowała, wypisywała druki L4, 
wypisywała często recepty, czasami 
badała pacjentów, gdy było ich dużo. 
Gdy byłam na studiach, przepisywała 
mi glukovit, żebym się wzmocniła. 
Następnie były pielęgniarki: Anna 
Samborska, Wiesława Piątkiewicz, 
Maria Szczepanik, Leokadia Sieradz-
ka, Barbara Karcz, Zofia Szczepanik, 
Elżbieta Bieniek, Irena Matysik, 
Grażyna Zyguła, Anna Klich, Janina 
Wójcik, a później sama młodość… 
Od lat 70. była czynna poradnia dla 

kobiet. Pracowali w niej kolejno lekarze: 
Adam Błach (później ordynator ginekologii 
w Jaśle), doktor Jerzy Wierciński (później 
ordynator ginekologii i położnictwa w Tu-
chowie), przez wiele lat lekarz Maria Sala-
cha, potem lekarz Aldona Świstak i lekarze 
Chruszcz i Lewtak. Położne: Jadzia Kaczka, 
Maria Proch, Joanna Gadomska, Barbara 
Szweda, Berta Rogaczewska. Rejestratorki: 
Zosia Serwińska, Zosia Roś, Stasia Dziedzic.

Nagroda
W czasie grypowym do ośrodka przy-

jechała kontrola pionu pediatrycznego 
z Tarnowa. Pani ordynator noworodków 
zakwestionowała, że w książce noworodków 
było za mało wpisanych badań. Badania 
te były faktycznie wykonywane, lecz nie-
wpisane w książkę noworodków. Była 
wtedy bardzo duża frekwencja pacjentów ze 
względu na panującą grypę. Po godz. 14.00 
poszłam do pani kontrolującej, żeby mi 
przekazała swoje uwagi. Zakwestionowała 
brak tych wpisów. Wtedy powiedziałam, 
że nie jestem w stanie więcej zrobić i łzy 
stanęły mi w oczach. Jakże wielkie było 
moje zdumienie, kiedy dostałam zaproszenie 
na wojewódzką akademię 22 lipca któregoś 
tam roku. Pomyślałam, że na tę PRL-owską 
akademię nie ma sensu jechać. Później do-
stałam list od lekarza wojewódzkiego i 500 
zł nagrody za pracę w ośrodku zdrowia na 
wniosek wcześniej kontrolującej.

Śniadanie w niedzielny poranek
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Specjalizacja
W czasie pracy musiałam się również 

dokształcać. W oddziale dziecięcym w Jaśle 
pracowałam na wolontariacie przeszło 5 lat 
cztery razy w tygodniu od 8.00 do 11.00, 
a potem od 12.00 do 18.00 w ośrodku zdro-
wia. Tyle miałam wolnego czasu. Pozostałe 
dwa dni w tygodniu od rana do 14.00, bo 
w soboty też się wtedy pracowało. Przez 
dwa miesiące uczestniczyłam w stażach 
pediatrycznych w Rzeszowie, byłam na 
kursie w Białymstoku i na szeregu innych 
kursów, których nie będę wymieniać. Eg-
zamin praktyczny i ustny w Rzeszowie zda-
wałam u docenta Korczowskiego. Egzamin 
zdałam na piątkę i miałam nawet propozycję 
ciekawszej pracy, ale zrezygnowałam, bo 
zaczęliśmy budowę domu w Jaśle. Nie 
kontynuowałam dalszej specjalizacji, bo 
nie chciałam swoich dzieci zapędzić do 
oślej ławki. Dyżurowałam przez około 40 
lat, jeździłam na szkolenia, czytałam prasę 
medyczną.

Błotna niespodzianka
Pewnego razu karetka w Dębicy 

poprosiła, żeby ktoś z naszych lekarzy 
pojechał do Dęborzyna na wizytę, 
bo nie mają lekarza w pogotowiu, 
a to jest zawał. Pojechałam z nimi. 
Samochód w wąwozie zabuksował. 
Wyszłam z niego, a moje buty zostały 
w błocie. Ledwo je wydobyłam. Sa-
nitariusz dał mi worki foliowe, abym 
mogła buty założyć ponownie. Z tym 
błotem pojechałam później do domu 
do Jasła, ku uciesze mojej przyjaciółki 
Matuszewskiej.

Nie czuję się zasłużona
Nie czuję się w żaden sposób zasłużona. 

Starałam się pomagać ludziom, jak mogłam 
i ile mogłam. Mimo „rozwalonego” zdrowia 
Pan Bóg pozwolił mi dotrwać do teraz, ale 
wszystko ma swój kres. Dziękuję pracow-
nikom za miłą współpracę, solidarność, 
pacjentom – że chcieli się u mnie leczyć, 
a Panu Bogu za wszystko. Może moje 
wspomnienie jest bardzo osobiste, ale brak 

miejsca nie pozwala mi pisać niczego więcej. 
Były chwile bardzo trudne, niemal bezna-
dziejne, ale dzięki odrobinie dobrej woli, 
poczuciu humoru i zgadzaniu się na to, co 
życie niesie, jakoś przetrwałam. Przeczytał 
moje wspomnienia cenzor – mój mąż, Julek. 
Powiedział, że to same bzdury i zapytał, 
gdzie jest miejsce dla niego i naszych dzieci. 
Zapewniłam go, że to miejsce jest.

Wspominała Danuta Stanek

Z OKAZJI JUBILEUSZU 50-LECIA PRACY ZAWODOWEJ
PANI DOKTOR DANUTY STANEK…
MÓWIĄ BRZOSTOWIANIE:

Anna Klich, Kierownik SGPZOZ w Brzostku: Jak opisać pół 
wieku pracy lekarza – trudno, a zarazem prosto: ciężka fizyczna 
i umysłowa praca na cały zegar, ale zawsze uczciwa, sumienna, 
z wielkim heroizmem i zawsze na pierwszym miejscu człowiek 
i jego dobro. Lekarz z duszą człowieka i człowiek z duszą le-
karza. Tylko takimi słowami można opisać lekarza Panią Doktor 
Stanek. Swoją sumienną służbą wpisuje się w nasze zdrowie 
od kilkudziesięciu lat i nieodłącznie kojarzy się z brzosteckim 
ośrodkiem zdrowia. Lekarze przychodzili, odchodzili, a Pani 
Doktor zawsze jest z nami.

Właśnie 1 września minęło dokładnie 50 lat, odkąd Pani 
Doktor zaczęła pracować jako lekarz, początkowo w Szpitalu 
Powiatowym w Jaśle. Wkrótce poświęciła się leczeniu brzosto-
wian i mieszkańców całej gminy, co czyni do dzisiaj. Leczą się 
u niej całe kilkupokoleniowe rodziny, pacjenci nie są dla niej 
anonimowymi osobami czy kartotekami, w które wpisuje się 
dane i tworzy statystyki. Pacjent to człowiek, z którym trzeba 
porozmawiać, pocieszyć go, a czasem i zbesztać. Pani Danuta 
Stanek przez 25 lat (1978 – 2003) oprócz pracy lekarza pełniła 
funkcję kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia. Były to czasy 
trudne, ale skutecznie walczyła z wieloma przeciwnościami, 
dzięki czemu ośrodek zdrowia wraz porodówką bardzo dobrze 
funkcjonował i rozwijał się, bo ośrodek zdrowia z pacjentami 
i personelem dla Pani Doktor to trzecie dziecko. 

Pani Doktor jest lekarzem, pediatrą z powołania. Swoją pracę 
rozumie jako służbę na rzecz drugiego człowieka. Dlatego nigdy 
nie odmawia pomocy ani pacjentom, ani personelowi. Zawsze 
można liczyć na fachową wskazówkę. Bez względu na pogodę, 
porę roku czy samopoczucie służy pacjentowi, by ulżyć mu w cier-
pieniu. Może być dla każdego wzorem poświęcenia, cierpliwości, 
sumienności i punktualności. 

Dziękujemy Pani Doktor za to, że przez te wszystkie lata nie-
strudzenie niosła Pani pomoc wszystkim potrzebującym – małym 
i dużym. Mamy nadzieję, że Pani Doktor nadal będzie chciała 
dzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem 
z pacjentami oraz ze wszystkimi pracownikami brzosteckiego 
ośrodka zdrowia.

Stefania Kobak (w imieniu pacjentów): „Wdzięczność jest 
pamięcią serca”. Korzystając z okazji obchodów tak wspaniałe-

go Jubileuszu 50-lecia pracy w służbie zdrowia Doktor Danuty 
Stanek, pediatry, pragnę przekazać w imieniu całej mojej rodzi-
ny (od najstarszych do najmłodszych) oraz innych pacjentów 
najserdeczniejsze podziękowania za wieloletnią opiekę, troskę 
i poświęcenie, za dodawanie otuchy w trudnych chwilach.

Pani Doktor Danuta Stanek swoją pracowitością i skromnością, 
troską i ogromną wiedzą lekarską i psychologiczną zaskarbiła 
sobie u podopiecznych zaufanie i sympatię. Pani Doktor, zanim 
zaczęło być głośno o szkodliwości nadużywania antybiotyków, 
już od wielu lat ogranicza stosowanie antybiotyków, które czę-
sto zamiast pomagać w leczeniu, niszczą organizm. A przecież 
M. Gogol jeszcze w połowie XIX wieku pisał: „W rękach dobrego 
lekarza i woda staje się lekarstwem”. Oby takich lekarzy jak 
nasza Pani Doktor Danuta Stanek – mądrych, uśmiechniętych, 
zatroskanych, oddanych chorym, a szczególnie dzieciom – było 
w naszym kraju jak najwięcej, a naszej Pani Doktor życzymy 
zdrowia i sił do dalszej pracy w naszym ośrodku.

Urszula Wojnarowska, Prezes Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Brzosteckiej: Moje spotkania z Panią Doktor Danutą Stanek 
miały miejsce, jak w przypadku większości mieszkańców gminy, 
w ośrodku zdrowia. Były to spotkania niezbyt częste. Na początku 
naszej znajomości konieczność wizyt w ośrodku wynikała z dole-
gliwości dzieci, a później moich własnych. Te „dorosłe” spotkania 
były najciekawsze, bo oprócz porad medycznych rozmawiałyśmy 
również o historii. Przychodziłam zwykle na koniec przyjęć pa-
cjentów, więc Pani Doktor miała czas na swoje dyskusje ze mną 
na temat różnych wydarzeń z historii Polski. W błyskawiczny 
sposób potrafiła „przebiec” po faktach z przeszłości naszej ojczyzny 
w kontekście interesującej ją kwestii. Miejsce - gabinet lekarski 
być może nie był najlepszy do dyskusji, ale pasja i wiedza Pani 
Doktor była najistotniejszym źródłem naszych historycznych 
pogaduszek. Na koniec dostawałam recepty – niestety, nie na 
bolączki naszej ojczyzny. 

Skądinąd wiem, że przed laty Pani D. Stanek była jedną z za-
łożycielek i osób wspierających, wówczas bardzo młodych, ludzi 
organizujących Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej.

Redakcja „Wiadomości Brzosteckich” życzy Pani Dok-
tor Danucie Stanek zdrowia, zawsze dobrego humoru 
i zadowolenia z wykonywanej pracy. Niech chęć nie-
sienia pomocy innym nigdy Pani Doktor nie opuszcza.

Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów (UJ w Krakowie)
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Tylko kilka spostrzeżeń o zmianach w oświacie
Każda zmian niesie ze sobą koszty i rodzi wielorakie problemy. 

Jeśli przeprowadza się zmiany w tak bardzo specyficznym 
i skomplikowanym systemie, i to w niespotykanym do tej pory 
tempie, to efekt jest wielką niewiadomą i na dodatek odległy 
w czasie. Być może to daje odwagę „reformatorom”. Jedno jest 
pewne, jeśli władza zmienia system, to ma w tym swój cel. Celem 
tym w obecnej reformie wydaje się być powrót do oświaty sprzed 
lat, bez uwzględnienia zdobyczy pedagogiki w świecie i zmian, 
jakie w nim zachodzą, choćby tylko w języku. Już bardzo dawno 
temu Heraklit stwierdził, „nie można wejść do tej samej rzeki”, 
a dużo później poeta dodał „...trzeba z żywymi naprzód iść, po 
życie sięgać nowe”. 

Wiele dzieci polskich emigrantów, należących nominalnie 
do obwodów naszych szkół, już od 4. roku życia korzysta np. 
z anglosaskiego systemu nauki, który uczniom umożliwia pełny 
rozwój od najmłodszych lat i jednocześnie dyscyplinuje przez 
prawo rodziców, jeśli nieodpowiedzialnie wypełniają swoje obo-
wiązki dotyczące edukacji dzieci. Nasze dzieci taki obowiązek 
mają od 6. roku życia, a ich rodzice mogą np. nie posyłać dzieci 
do szkoły przez 3 miesiące.

Poprzednie reformy, a pracując trzydzieści lat, przeżyłam 
ich kilka, wdrażano stopniowo, przez długi okres wprowadzano 
w nowe rozwiązania kolejne roczniki. Ważne było przygotowanie, 
a przede wszystkim przekonanie dyrektorów i nauczycieli do no-
wych rozwiązań. Tego zadania nie spełniają obecne jednorazowe, 
kiepsko przygotowane spotkania.

Liczba nowych, wykonawczych aktów prawnych jest tak duża, 
że trudno je przeczytać, a co dopiero wprowadzać w życie. Tylko 
26 sierpnia na stronie Kuratorium Oświaty ukazała się informacja 
o ponad 10 nowych rozporządzeniach.

Całkiem odrębna jest kwestia finansów. Nikt nie obliczył, ile 

kosztowały podręczniki do klasy I gimnazjum i klasy IV szkoły 
podstawowej, które należy wyrzucić. Wyrzucanie książek nigdy 
nie przychodziło mi łatwo, a niestety będziemy to robić jeszcze 
przez 2 lata. Nikt nie podaje kosztów zmiany pieczątek, szyldów, 
napisów na budynkach. Te wydatki nie były planowane, samorząd 
będzie musiał znaleźć na nie pieniądze. To nie jedyne koszty, jakie 
poniesie samorząd, ale pewnie najmniejsze. 

Używa się łagodnych słów o wygaszaniu gimnazjów. A prze-
cież wygaszanie to rodzaj likwidacji, tylko rozłożonej na lata. 
Na 3 lata, w ciągu których nauczyciele będą tracić pracę i etaty. 
Ale dla nich nie przygotowano działań osłonowych, jak np. dla 
górników. Nauczyciele nie palą opon i nie grożą łańcuchami. 
Tych, co zostaną, mami się podwyżkami w stylu 500+. Ale to 
będzie dopiero od 2020 r., jeśli dobrze wybierzemy rządzących 
i na dodatek dla wybranych. A być może zmienią się warunki 
ekonomiczne i polityczne i 500+ zostanie marchewką wyborczą 
mającą powstrzymać protesty. 

Czy jestem przeciw zmianom? Nie, ale muszą one być przemy-
ślane, gruntowne, wprowadzane w sposób racjonalny. Nie można 
eksperymentować na żywych ludziach, jakimi są np. VII-klasiści. 

A jak najprościej sprawdzić założenia reformy? Wystarczy 
poczytać z II- lub III-klasistą „Plastusiowy pamiętnik” i zapytać 
go o zrozumienie użytego w książce języka. Nie da się dzisiaj 
używać wśród dzieci języka sprzed 50 lat. Choć swoją drogą, ja 
lubiłam Plastusia, ale też wiedziałam, co to jest stalówka, obsadka, 
kałamarz, a atrament przyniosłam do domu na plecach już po 
pierwszej lekcji pisania, ale to było równo 50 lat temu.

Jedno jest pewne, od 4 września wszyscy dyrektorzy i na-
uczyciele dołożą wszelkich starań, by ich uczniowie jak najmniej 
odczuli efekty reformatorskich zapędów.

 Pracownik oświaty

„Co ma piernik do wiatraka, czyli matematyka 
na co dzień w domu i w ogrodzie”
Miło nam poinformować, że od 

września w Szkole Podstawo-
wej w Nawsiu Brzosteckim będziemy 

realizować grant „Co ma piernik do wiatraka, czyli matematyka 
na co dzień w domu i w ogrodzie”. Wniosek grantowy został 
napisany przez „Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom w Nawsiu 
Brzosteckim”. Podczas zajęć uczniowie będą m.in. poznawać za-
stosowanie matematyki w różnych dziedzinach życia codziennego. 
Dofinansowanie otrzymaliśmy w ramach programu grantowego 
„mPotęga”. Informacje o realizacji grantu będą zamieszczane 
w „Wiadomościach Brzosteckich” oraz na stronie szkoły www.
zsnawsie.hekko.pl 
 Program grantowy Fundacji mBanku „mPotęga” nabiera 
rozpędu z każdą edycją. Co roku wzrasta liczba dofinanso-
wanych wniosków. W tegorocznej edycji wsparcie otrzymają 
aż 262 projekty z całej Polski. Łączna kwota dofinansowania 
sięgnie prawie 1,5 mln zł. 
Już od czterech lat Fundacja mBanku koncentruje swoje wysiłki na 
wspieraniu nauki matematyki, oferując pasjonatom tej dziedziny 
różne formy wsparcia. 
Kluczowym działaniem Fundacji jest program grantowy mPotęga, 
do którego nabór odbywa się raz w roku. Tegoroczna edycja za-
kończyła się dofinansowaniem rekordowej liczby wniosków. Aż 
262 szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe 
i grupy pasjonatów matematyki otrzymają od Fundacji mBanku 
grant na realizację swojego projektu edukacyjnego. 
Na wszystkie projekty Fundacja przeznaczy blisko 1,5 mln zł, 
co jest najwyższą kwotą w historii programu. Dofinansowanie 
otrzyma statystycznie co 3 przedstawiony projekt: 189 projektów 
ze szkół podstawowych oraz 73 z gimnazjów i szkół średnich. 
Co roku setki nauczycieli matematyki z całego kraju biorą udział 
w mPotędze. To dobra wiadomość, bo pokazuje, że mamy krea-
tywnych i chętnych do wyjścia poza schematy pedagogów. A to 

właśnie oni mają szansę zachęcić dzieci i młodzież do matematyki 
i wzbudzić w nich zainteresowanie tym przedmiotem. Cieszymy 
się, że możemy mieć swój udział w tym procesie – mówi Iwona 
Ryniewicz, prezes zarządu mFundacji. 
Internauci mogą przyznać swoje nagrody.
Kapituła mPotęgi przyznała już granty, ale trzydzieści najciekaw-
szych pomysłów na inspirujące zajęcia z matematyki bierze udział 
w głosowaniu internetowym i ma szansę zdobyć dodatkowe 5000 zł. 
Internauci z całej Polski wybiorą najlepsze projekty biorące udział 
w IV edycji programu mPotęga i przyznają im Nagrodę Publiczności 
w wysokości 5000 zł. Głosować można za pośrednictwem strony 
internetowej https://mpotega.pl/glosowanie/

O mPotędze
mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę 
wśród uczniów i zachęca nauczycieli, rodziców i pasjonatów 
matematyki do przezwyciężenia rutyny i schematów w nauczaniu 
tego przedmiotu. Program obejmuje dzieci uczące się co najmniej 
w 4. klasie szkoły podstawowej oraz w gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych. O granty mogą ubiegać się szkoły podsta-
wowe, gimnazja i szkoły średnie, biblioteki publiczne, uczelnie 
wyższe, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Do tej 
pory mFundacja dofinansowała 304 projekty, przeznaczając 1,77 
mln zł na kreatywną naukę matematyki. Wzięło w nich udział ok 
175 tys. dzieci i młodzieży szkolnej. Program grantowy mPotę-
ga, został wyróżniony statuetką Złotego Bankiera w plebiscycie 
„Bankiera” i „Pulsu Biznesu” w kategorii „Bank odpowiedzialny 
społecznie” za rok 2016.

Więcej informacji na stronie www.mpotega.pl

Piotr Kawalec
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Fot. Paweł Batycki

Jubileusz 70-lecia powstania OSP w Bukowej
W niedzielę 13 sierpnia 2017 roku odbyły się obchody 70. rocz-

nicy powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bukowej. Uroczystości z tej okazji rozpoczęły się Mszą Świętą 
w intencji strażaków i ich rodzin, którą w bukowskiej kaplicy 
koncelebrowali Ks. Proboszcz Marek Mnich oraz Ks. Grzegorz 
Kamiński. W przygotowanie Liturgii Słowa włączyli się druhowie 
i druhny OSP, natomiast kazanie odnoszące się do piękna stra-
żackiej służby, poświęcenia dla bliźniego oraz przypominające 
postać patrona strażaków św. Floriana wygłosił Ks. Proboszcz. 
Liturgię, jak i późniejsze punkty programu uświetniła Orkiestra 
Reprezentacyjna OSP w Jodłowej. 

Odczytu krótkiego rysu historycznego jednostki, który przy-
bliżył zebranym jej dzieje, działalność ratowniczą i społeczną, 
a także zaangażowanie w życie Kościoła, dokonała druhna Maria 
Smoroń. Następnie miał miejsce przemarsz pododdziałów i go-
ści na plac przed Domem Ludowym w Bukowej, gdzie odbyła 
się część oficjalna uroczystości. Wzięli w niej udział miejscowi 
druhowie i druhny, Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski, 
delegacje jednostek OSP z terenu Gminy Brzostek, Prezes Za-
rządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzostku Daniel Wójcik, 
Komendant Gminny ZOSP RP Krzysztof Zegarowski, Radna 
z Bukowej Zofia Roś, Sołtys Henryk Sobieraj, a także mieszkańcy 

Bukowej. Nastąpiło złożenie meldunku o gotowości do rozpo-
częcia uroczystości, którego dokonał Prezes OSP w Bukowej 
druh Roman Samborski. Po oficjalnych wystąpieniach, gratula-
cjach i życzeniach przyszedł czas na wręczenie odznaczeń dla 
zasłużonych strażaków z Bukowej za wieloletnią ofiarną służbę. 
O przyznanie odznaczeń wnioskował Zarząd OSP w Bukowej. 
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali 
Strażacy Seniorzy: Mieczysław Samborski, Kazimierz Niezgoda, 
Kazimierz Trychta oraz Henryk Szarek, który, niestety, nie docze-
kał uroczystości i odszedł na wieczną służbę niebiańską. W jego 
imieniu medal odebrali członkowie rodziny. Są to najwyższe 
odznaczenia związkowe, jakie w historii otrzymali członkowie tej 
jednostki. Po części oficjalnej gospodarze zaprosili zebranych na 
poczęstunek w domu ludowym, gdzie chwile upływały w miłej, 
koleżeńskiej atmosferze. Był czas na wspomnienia, zadumę, 
radosne żarty i snucie planów na przyszłość.

Druhnom i druhom OSP w Bukowej jeszcze raz przekazujemy 
serdeczne gratulacje z okazji wspaniałej uroczystości i życzymy 
wielu sukcesów, ludzkiej życzliwości oraz satysfakcji z prowa-
dzonej działalności społecznej.

Daniel Wójcik
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OSP Opacionka
Początki działalności OSP w Opa-

cionce sięgają 5 marca 1985 roku, 
kiedy to na zasadzie dobrowolnego 
i przyjaznego porozumienia nastąpiło 
odłączenie od jednostki w Januszko-
wicach. Odbyło się to za zgodą ów-
czesnego naczelnika gminy w Brzostku 
Władysława Piłata oraz komendanta 
rejonowego Straży Pożarnych w Dę-
bicy płk. poż. Edwarda Kuśnierza. 
Pierwszy, założycielski zarząd two-
rzyli: prezes - Franciszek Wierzbi-
cki, naczelnik – Stefan Zegarowski, 
wiceprezes - Tadeusz Drak, zastępca 
naczelnika - Bolesław Wierzbicki, 
sekretarz - Andrzej Mokrzycki, skarb-
nik – Mieczysław Płaziak, członek 
zarządu – Alfred Kowalski.

Początkowo druhowie dysponowali 
jedynie podstawowym sprzętem ta-
kim jak m.in. motopompa PO-5. Nie 
posiadali również własnej siedziby, 
więc ekwipunek pożarniczy musieli 
przechowywać w garażu naczelnika 
jednostki. Jednak dzięki aktywności 
strażaków szybko zaczęto gromadzić 
niezbędną dokumentację i materiały 
budowlane niezbędne do wystawienia 
remizy. Zbudowaną w czynie spo-
łecznym strażnicę oddano do użytku już w 1989 roku. Znajduje 
się w niej garaż wraz z magazynem sprzętu i wyposażona jest 
w powietrzną syrenę alarmową.

Kolejnym problemem był brak własnego pojazdu. Początkowo 
druhowie z Opacionki do akcji udawali się własnymi samochodami 
lub ciągnikiem pożyczanym od jednego z gospodarzy. W 1995 
roku po kilkuletnich staraniach na wyposażeniu jednostki znalazł 
się popularny w tamtym okresie pojazd pożarniczy marki Żuk, 
który służył aż do 2013 roku. Wtedy to strażacy z Opacionki 
otrzymali nowocześniejszy wóz marki Peugeot Boxer przekazany 
z OSP w Brzostku. 

Poza pojazdem, wspomnianą wcześniej pompą i podstawowym 
sprzętem do dyspozycji druhów jest także ufundowana im w 2011 
roku ze środków Urzędu Gminy w Brzostku pilarka do drewna Stihl 
oraz zakupiona w 2009 roku motopompa szlamowa. Ta ostatnia 
swój chrzest bojowy przeszła już 2010 roku, kiedy gminę Brzostek 
i okoliczne tereny nawiedziła powódź. Przez kilka dni jednostka 
OSP w Opacionce uczestniczyła z dużym zaangażowaniem w za-
bezpieczaniu zagrożonego mienia i usuwaniu skutków kataklizmu. 
Druhowie wypompowywali wodę z domów, piwnic, budynków 
gospodarczych i zanieczyszczonych studni. Usuwali połamane 
gałęzie i drzewa oraz inne naniesione przez wodę przedmioty. 
Workami z piaskiem zabezpieczali budynki przed zalaniem przez 

rzekę Gogołówkę przepływającą przez ich miejscowość. Na co 
dzień mała i spokojna rzeczka przy większych opadach szybko 
wzbiera i staje się niebezpieczna dla okolicznych mieszkańców. 

Oprócz działalności ratowniczo-gaśniczej druhowie OSP 
w Opacionce aktywnie włączają się w życie swojej wsi, gminy, 
parafii i Ojczyzny. Wykonują prace społeczne, angażują się 
w przygotowanie i zabezpieczenie imprez, biorą udział w licznych 
uroczystościach strażackich, gminnych oraz świętach kościel-
nych i państwowych. Należą do nich m.in. warta przy Grobie 
Bożym, Boże Ciało, dożynki, odpusty, Święto Niepodległości, 
3 Maja i inne. Pamiętają także o zmarłych strażakach ze swojej 
i sąsiednich jednostek. Uczestniczą w uroczystościach pogrze-
bowych i Mszach Świętych w intencji zmarłych. Drużyna OSP 
w Opacionce regularnie startuje w organizowanych corocznie 
zawodach sportowo-pożarniczych, co wpływa na podniesienie 
sprawności i gotowości bojowej ochotników.

Do jednostki aktualnie należy 30 czynnych druhów, których 
wspierają swoim doświadczeniem seniorzy. Obecny zarząd sta-
nowią: prezes - Henryk Sokołowski, naczelnik - Józef Magiera, 
zastępca prezesa - Robert Chajec, zastępca naczelnika - Roman 
Garstka, sekretarz - Michał Zięba, skarbnik - Marcin Sokołowski, 
gospodarz - Tomasz Boroń.

Daniel Wójcik

Ćwiczenie bojowe drużyny OSP w Opacionce podczas Gminnych 
Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Brzostku w 2017 roku

Druhowie z Opacionki podczas zmiany warty przy Grobie Bożym 
w kościele parafialnym w Januszkowicach

Od lewej: Józef Magiera, Andrzej Mokrzycki, Mieczysław Płaziak, Roman Garstka, Henryk 
Sokołowski, Tomasz Boroń, Marcin Sokołowski. W tle widoczna remiza z syreną alarmową 

oraz pojazd Peugeot Boxer.
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Wielki Odpust Przeczycki
W niedzielę 13 sierpnia 2017 r. rozpoczął się tradycyjny 

Tygodniowy Odpust w Sanktuarium Matki Bożej Wniebo-
wziętej w Przeczycy. Ten niezwykły czas przypomniał o ważnych 
rocznicach związanych z istnieniem tutejszego Sanktuarium. W tym 
roku przypadła bowiem 92. rocznica koronacji i 42. rekoronacji 
łaskami słynącej figury Matki Bożej Przeczyckiej.

Koronacji cudownej statuy papieskimi koronami dokonał 
w 1925 roku sufragan przemyski bp Karol Józef Fisher w asy-
ście biskupów tarnowskich Leona Wałęgi i Edwarda Komara. 
Natomiast rekoronacji dokonał, w roku 1975, na trzy lata przed 
wyborem na Stolicę Piotrową, kardynał krakowski Karol Wojtyła 
w asyście kard. Pawła Zun Grany z Górnej Wolty (Afryka) i bpa 
tarnowskiego Jerzego Ablewicza oraz kilkunastu innych biskupów.

Tegorocznej centralnej Uroczystości Odpustowej 15 sierpnia 
o godz. 1100 przewodniczył ks. bp Stanisław Salaterski – biskup 
pomocniczy diecezji tarnowskiej. W swoim słowie skierowanym do 
zebranych podkreślił wielki trud, jaki rolnicy wkładają w uprawę 
roli, zebranie tego, co ziemia im co roku ofiaruje, rodzi. Często 
zmagają się również z niesprzyjającymi warunkami pogodowy-
mi. Za tę ciężką, ale jakże potrzebną pracę należą się im słowa 
podziękowania i uznania. Uroczysta Msza Święta była bowiem 
jednocześnie nabożeństwem dziękczynnym za zebrane plony, 
zakończone żniwa. Obecne na niej liczne delegacje z okolicznych 
miejscowości przyniosły ze sobą piękne wieńce żniwne, niejedno-
krotnie prawdziwe „dzieła sztuki”, aby w ten sposób oddać hołd 
Maryi, jak również podziękować Jej za zebrany chleb. Zostały 
one poświęcone przez głównego celebransa uroczystości.

Wszyscy przybywający do Przeczycy pielgrzymi jak również 
parafianie mogli nie tylko oddać pokłon Tej, która „przeczy złu 
i nieszczęściu”, ale również wziąć udział w specjalnie dla nich 
zorganizowanych nabożeństwach, wsłuchać się i przemyśleć 
kierowane do nich słowo Boże.

W ciągu całego Odpustu Sanktuarium w Przeczycy nawiedziło 
kilkanaście tysięcy pątników. Swoje niezwykłe spotkania z Matką 
Bożą i Jej Synem tradycyjnie przeżywali między innymi: Rycerze 
Niepokalanej, chorzy, członkowie Róż Różańcowych, rolnicy, 
Liturgiczna Służba Ołtarza, służby mundurowe, nauczyciele 
i wychowawcy, pracujący na emigracji, dzieci oraz młodzież. 
Odbyła się także specjalna procesja różańcowa na miejscowy 
cmentarz, aby polecić Bogu wszystkich zmarłych.

Szczególnym zainteresowaniem wśród wiernych oraz przed-
stawicieli różnych służb mundurowych cieszyło się nabożeństwo 
specjalnie dla nich zorganizowane. Mszy świętej przewodniczył 
i słowo Boże wygłosił ks. Kamil Wróbel – kapelan powiatowy 
straży pożarnej z Tarnowa. W trakcie tej uroczystości zostały 
poświęcone również dwa samochody strażackie należące do 
Ochotniczych Straż Pożarnych w Skurowej i Grudnej Dolnej.

Z okazji Odpustu i spotkania Liturgicznej Służby Ołtarza, 
przy Szkole Podstawowej w Przeczycy miał miejsce turniej piłki 
nożnej, w którym wzięło udział prawie stu chłopców. Ministranci 
i lektorzy z różnych parafii rywalizowali w dwóch kategoriach 
wiekowych: szkoła podstawowa i gimnazjum. W obu kategoriach 
gospodarze turnieju okazali się bardzo gościnni, ustępując miej-
sca drużynom przyjezdnym. W kategorii szkoły podstawowej 
zwyciężyli ministranci z Jodłowej, pokonując w finale w rzutach 

karnych zawodników z Siedlisk-Bogusz, a w kategorii gimnazjum 
pierwsze miejsce zajęli zawodnicy z Siedlisk-Bogusz, odnosząc 
zwycięstwo nad drużyną z Jodłowej.

Tegoroczny tygodniowy Odpust Przeczycki zakończył się 
w niedzielę 20 sierpnia. Wtedy to na swoje błogosławieństwo 
mogły liczyć dzieci.

Dziękujemy wszystkim, którzy nawet w najmniejszy sposób 
przyczynili się do uświetnienia i sprawnego przeprowadzenia 
uroczystości odpustowych. Wierzymy bowiem, że ten niezwykły 
czas modlitwy i zawierzenia wielu spraw Matce Bożej Przeczy-
ckiej przyniesie wiele duchowych owoców. Uroczystości 15 i 16 
sierpnia zostały zarejestrowane przez TV Brzostek i wideorelacje 
z nich można oglądnąć na www.tvbrzostek.pl.

Ks. Rafał Żelazny

Fot. Paweł Batycki

Fot. Ks. Rafał Żelazny

Jodłowa 1. miejsce w kat. szkół podstawowych Siedliska-Bogusz 1. miejsce w kat. gimnazjów
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XIX Pielgrzymka Służb Mundurowych do Sanktuarium w Przeczycy
Odbywająca się w ramach Odpustu 

w Sanktuarium Matki Boskiej Wnie-
bowziętej w Przeczycy Msza Święta dla 
służb mundurowych stała się już trady-
cją. 16 sierpnia 2017 roku już po raz 19. 
przed tronem Przeczyckiej Pani stanęli 
strażacy OSP i PSP, policjanci, żołnierze, 
leśnicy, myśliwi, funkcjonariusze więzien-
nictwa i innych służb oraz samorządowcy 
i przedstawiciele instytucji wspierających 
działalność mundurowych. Przybyli tu, by 
oddać pokłon Maryi, dziękować za otrzy-
mane łaski i prosić o opiekę na kolejny 
rok ciężkiej, nierzadko niebezpiecznej 
służby. Przybyłych w imieniu organi-
zatorów, a więc Kustosza Sanktuarium 
ks. Marka Marcićkiewicza, Prezesa Za-
rządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 

w Dębicy dh. Władysława Radzika oraz 
własnym, przywitał Burmistrz Brzostku 
Wojciech Staniszewski. Liturgię Eucharystii 
sprawowali licznie przybyli księża kapelani 
służb mundurowych. W wygłoszonej 
homilii kapłan przypomniał o obowiązkach, 
jakie spoczywają na każdym przedstawicie-

lu straży pożarnej i służb mundurowych, ale 
także na każdym chrześcijaninie. Odwołał 
się przy tym do sformułowanych przed 
laty Dziesięciu Przykazań Strażaka, które 
dla przypomnienia publikujemy poniżej.

Po zakończonej Mszy Świętej, w której 
wzięło udział m.in. 32 poczty sztandarowe, 
nastąpił obrzęd błogosławieństwa przy-
byłych pojazdów ratowniczo-gaśniczych. 
Zgromadziło się ich w tym roku ponad 50. 
Wśród nich znalazły się dwa nowo zaku-
pione samochody pożarnicze na potrzeby 
OSP w Skurowej i OSP w Grudnej Dolnej. 
Na prośbę strażaków obecni kapłani doko-
nali poświęcenia pojazdów. Następnie, po 
zakończeniu oficjalnej części uroczystości, 
odbyło się tradycyjne spotkanie munduro-
wych, którzy mogli posilić się specjalnie 

przygotowanych dla nich bigosem.
XIX Pielgrzymka Służb Mundurowych 

do Przeczycy już za nami. Za rok czeka 
nas wydarzenie 
szczególne, jakim 
będzie 20-lecie 
wspólnego piel-

grzymowania do położonego w naszej 
gminie sanktuarium. Wszyscy jesteśmy 
przekonani, że spotkamy się w jeszcze 
liczniejszym gronie i w równie wspaniałej 
atmosferze będziemy mogli wspólnie się 
modlić i ze sobą przebywać. W imieniu or-

ganizatorów już dziś zapraszamy na kolejne 
spotkanie u stóp Przeczyckiej Madonny. 

Daniel Wójcik

Dziesięć Przykazań Strażaka

1. Nie wyobrażaj sobie, że samo przywdzianie munduru strażackiego 

czyni Cię już strażakiem, albowiem jeśli paradujesz w mundurze, 

a zaniedbujesz swoich obowiązków, jesteś jako wilk w owczej skórze.

2. Bądź zawsze trzeźwy. Trzeźwość jest podstawą wszystkich cnót, jakie 

prawego strażaka zdobić powinny.

3. Bądź czujny – czujny jak kogut w nocy, jak orzeł w dzień. Zawsze 

gotów bądź na ratunek. Śpij jak zając, a bądź mężny jak lew.

4. Bądź odważny, ale i rozważny. Nie narażaj życia i zdrowia tam, 

gdzie osiągnąć się nic nie da lub gdzie oczywiste niebezpieczeństwo 

życiu zagraża. Nie czyń nic dla brawury, dla popisu, lecz wszystko 

czyń, co każe obowiązek, co każą przełożeni, co wymaga dobro dzieła, 

któremu służysz.

5. Bądź posłuszny przełożonym swoim. Strażak – to żołnierz armii dobrego 

dzieła i jak żołnierz winien w rzeczach służby wyrzec się własnej woli.

6. Przestrzegaj porządku. Przysłowie głosi: „Porządek jest duszą świata”. 

Bez porządku ani Państwo, ani dom ostać się nie może.

7. Bądź dumny z tego, że należysz do towarzystwa pożarniczego, że 

należysz do niezliczonej rzeszy bojowników walczących pod sztandarem 

najczystszej miłości bliźniego.

8. Będziesz towarzyszem dobrym. Przepiękne hasło strażackie „Jeden 

za wszystkich – wszyscy za jednego” uczy, jakiego rodzaju ma być 

koleżeństwo w drużynach strażackich.

9. Będziesz spełniał obowiązki swoje z ochotą. Jesteś ochotnikiem, więc 

nie czyń jak najemnik, który rad wykręca się od roboty.

10. Będziesz się starał o zabezpieczenie losu swojej rodziny na wypadek 

Twojej śmierci lub kalectwa.

Fot. Paweł Batycki
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Wszystkie drogi prowadzą na Nawsie!
Staje się już powoli tradycją, że pod koniec 

wakacji Nawsie Brzosteckie przeżywa 
oblężenie. Nie inaczej było i w tym roku. 
Po tym, jak niebo płakało rzewnymi łzami 
20 sierpnia, organizatorzy postanowili 
przenieść III Piknik Rodzinny na następną 
niedzielę. Okazało się, że decyzja ta była 
strzałem w dziesiątkę i po raz trzeci plac 
przy domu ludowym pękał w szwach!

Był minionek, postać z lubianej przez 
dzieci kreskówki, było malowanie twarzy, 
dmuchańce, puszczanie baniek mydlanych 
przez Firmę Fabryka Uśmiechu, a przede 
wszystkim… Piana! Dzięki uprzejmości 
jednostki OSP w Nawsiu Brzosteckim, 
używana przez strażaków w akcjach pożar-
niczych piana tym razem okazała się być 
świetną rozrywką dla dzieciaków. Na mo-
ment deski przy domu ludowym zamieniły 
się w jeden wielki basen, a rodzice patrzący 
na swoje mokre pociechy już wiedzieli, że 
w ten niedzielny wieczór żadna domowa 
kąpiel nie będzie potrzebna. 

Dla starszych atrakcje zaczęły się nieco 
później. Domowe gospodynie mogły się 
sprawdzić w zawodach na najdłuższy 

obierek, gdzie nagrodami były między 
innymi książki kucharskie, a panowie 
mogli spróbować swych sił w przetacza-
niu opony. W tej konkurencji doszło do 
„pojedynku gigantów”, bo do rywalizacji 
stanęli Burmistrz Brzostku, Wojciech 
Staniszewski i Przewodniczący Rady 
Miejskiej, Mateusz Domaradzki. Falstart 
zaliczył ten drugi, zostając wyraźnie 
w blokach startowych, 
natomiast Burmistrz 
po piorunującym star-
cie, nagle w połowie 
dystansu zaczął tracić 
siły i dopuścił się nie-
przepisowego zagrania, 
jakim było postawie-
nie opony i turlanie 
jej już do samej mety. 
My wierzymy, że było 
to spowodowane tyl-
ko i wyłącznie obawą 
o lśniącą białą koszu-
lę. Honor rodu Stani-
szewskich obroniła na 
szczęście żona Pana 

Burmistrza, która w sposób 
bezproblemowy wygrała 
bieg z jajkiem. 

By nieco ochłonąć od 
tych sportowych wrażeń, 
można było w tym czasie 
spróbować specjałów przy-
gotowanych przez Koło 
Gospodyń w Nawsiu Brzo-
steckim. Był smalec, były 
pierogi, był bigos, ciastka 
i wiele innych pyszności. 
Słowo „był/były” jest tu 
jak najbardziej na miej-
scu, bo wszystko rozeszło 
się zastraszająco szybko, 
mimo iż Panie gospodynie 
spędziły niejeden wieczór 
na przygotowaniu całe-
go jedzenia, poświęcając 
swój wolny czas, za co 
należą im się wielkie po-
dziękowania. Żeby szyb-
ciej przetrawić zjedzone, 
często kaloryczne jedzenie 
(niestety, ale często tylko 
takie jedzenie jest dobre), 
można było potańczyć przy 
muzyce granej przez zespół 
Andante. Parkiet znowu 
okazał się zbyt mały i nie 

mógł pomieścić takiej 
liczby tańczących par, 
co pokazuje, że impreza 
udała się jak co roku, i że 
w niedzielny wieczór 27 
sierpnia znowu wszyst-
kie drogi prowadziły na 
Nawsie Brzosteckie.

Nie byłoby to jednak 
możliwe, gdyby nie rze-
sza sponsorów, która zno-
wu nam zaufała i wsparła 
naszą inicjatywę. Należy 

tutaj napisać o: Banku Spółdzielczym 
Rzemiosła w Brzostku, Annie i Dariu-
szu Kolmanach, Delikatesach Centrum 
w Brzostku, Tadeuszu Wójciku, firmie 
Astra z Krajowic, firmie „Wafelek” Zbi-
gniew Szczuciński, Mariuszu Skalskim, 
a także Danucie Adamskiej i naszych 
przedstawicielach w LGD Liwocz, czyli 
Danielu Wójciku i Krzysztofie Sobczyku. 
Dziękujemy także Burmistrzowi Brzostku 
Wojciechowi Staniszewskiemu, kierownik 
CKiCz Marcie Król i Wojciechowi Gąsio-
rowi z OSP Siedliska-Bogusz za pomoc 
w organizacji, a naszej jednostce strażackiej, 
na czele z komendantem Krzysztofem 
Zegarowskim, za zapewnienie ochrony. 
Podziękowania należą się także osobom 
spoza ścisłego grona organizatorów, czyli 
Koła Gospodyń, Rady Sołeckiej i Radnego 
Nawsia Brzosteckiego. Mam tutaj na myśli 
zwłaszcza Jacka Malinowskiego, Kingę 
i Sylwię Grygiel, a także Marię Fryc, 
którzy zawsze służyli nam swoją pomocą. 
Dziękujemy Wam serdecznie i widzimy się 
już 16 września na zabawie przy muzyce 
ludowej. Będzie grała między innymi kapela 
Zastawnych, a wszyscy przybyli goście 
znowu będą mogli spróbować lokalnych 
specjałów przygotowanych przez Koło Go-
spodyń. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!

bz

Fot. Jakub Batycki
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Wakacje w brzosteckim domu kultury
Wakacje, niestety, już za nami. I choć 

nowy rok szkolny to kolejne wy-
zwania, my już nie możemy doczekać 
się następnych. Nic dziwnego, w końcu 
lato to czas wypoczynku, pięknej, upalnej 
pogody, której w tym roku nie brakowało, 
i mnóstwo czasu wolnego.

Dom kultury i biblioteka przygotowały 
ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży, starając 
się zagospodarować czas wakacji dla tych, 
którzy letnie miesiące spędzali w naszej 
miejscowości. Biblioteka zapraszała na 
wakacje wśród książek, zapewniając prze-
życie wspaniałych baśni, przygód i sensacji. 
Świetlica w domu kultury umożliwiała 
rekreacyjne spędzenie wolnego czasu 
wśród kolegów i znajomych. Wspólne 
gry świetlicowe, towarzyskie i oczywiście 
gry komputerowe. Na przełomie lipca 
i sierpnia odbywały się zajęcia tematyczne: 
plastyczno-manualne, sceniczne i rekre-
acyjne. Dodatkową atrakcją tych zajęć 
była wizyta gości, którzy przyjechali do 
nas z krajów azjatyckich. Leo, Clara, 
Sandy i Ari przybyli do Polski w ramach 
projektu UnderStand, którego partnerem 
było Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku. Zajęcia dla dzieci i młodzieży 
Azjaci prowadzili w języku angielskim, 
co dawało możliwość przypomnienia 
i utrwalenia niektórych zwrotów. Była to 
okazja także do poznania kultur krajów 
Dalekiego Wschodu. Zajęcia upływały na 
wspólnych rozmowach (dla osób mających 
trudności w posługiwaniu się j. angielskim 
treść zajęć była tłumaczona), rysowaniu, 
lepieniu z plasteliny, wycinaniu z papieru. 
Przygotowane prezentacje o Wietnamie, 
Hong Kongu, Tajwanie i Indonezji pozwa-
lały zapoznać się z obyczajami i kulturą tam 
obowiązującą. Uczestnicy spotkań mieli 
możliwość także uczestniczyć w zabawach 
animacyjnych popularnych w tych krajach. 
W drugim tygodniu spotkań z naszymi 
zagranicznymi gośćmi pojawiła się okazja 
do spróbowania ich regionalnych potraw 
podczas zajęć kulinarnych połączonych 
z degustacją.

W środę 2 sierpnia wszyscy uczestnicy 

zajęć wakacyjnych mieli okazję 
odwiedzić stolicę Podkarpacia 
– Rzeszów. Program wycieczki 
rozpoczynał się seansem filmo-
wym w Kinie „Helios”. Film pt. 
„Gru, Dru i Minionki” – najnow-
szy z serii o niesfornych żółtych 
stworzonkach – zaserwował 
najmłodszym i starszym dużą 
dozę dobrego humoru. Oprócz 
zabawnych scenek film zawierał 
cenne przesłanie o czynieniu 
dobra, wartościach rodzinnych 
i przewadze dobra nad złem. Po 
relaksującym seansie kolejnym 
punktem było zwiedzenie Mu-
zeum Dobranocek ze zbiorów 
Wojciecha Jamy (kolekcjonera 
wszystkich pamiątek dotyczą-
cych polskich animacji). Należy 
wspomnieć, że jest to jedyne 
takie muzeum w Polsce. Zwie-
dzając ekspozycję, można było 
przenieść się w sentymentalną 
podróż do świata popularnych 
animacji dla dzieci, powszechnie 
nazywanych dobranockami. 
Muzeum zostało utworzone 
z myślą o dzieciach i doro-
słych. Dzieci mogą zapoznać 
się z historią, jak powstawały 
wspaniałe bajki w ubiegłym 
wieku, bez pomocy programów 
komputerowych, jak wyglądała 
animacja. Dorosłym zaś wysta-
wa ta pozwalała przenieść się 
w świat dzieciństwa i wrócić 
wspomnieniami do kultowych 
dzisiaj już bajek na dobranoc. 
Zwiedzanie zakończone było seansem 
wspaniałych dobranocek. Po opuszczeniu 
muzeum uczestnicy wycieczki mieli okazję 
cofnąć się w bardziej odległe czasy historii 
miasta Rzeszowa, zwiedzając Podziemną 
Trasę Turystyczną, która przebiega pod 
płytą Rynku rzeszowskiego. Trasa powstała 
po przekształceniu podziemi rzeszowskiej 
Starówki i aktualnie składa się z 40 połą-
czonych ze sobą pomieszczeń, położonych 

na trzech kondygnacjach. W piwnicach 
urządzono ekspozycje historyczno-eduka-
cyjne, w których prezentowane są między 
innymi: repliki zbroi rycerskich, broni 
białej i palnej, dawna ceramika użytkowa 
i przedmioty codziennego użytku, a także 
w korytarzu Herbowym – herby dawnych 
właścicieli miasta. 

Po zwiedzeniu podziemi przywitały nas 
nadciągające burzowe chmury i deszcz, 

który skrócił zaplanowane atrakcje. 
W drodze powrotnej do Brzostku re-
kompensatę stanowił McDonald, któ-
ry ku zdumieniu opiekunów okazał 
się najbardziej upragnionym punktem 
wycieczki. Sądzę, że dla wszystkich 
uczestników był to ciekawy wyjazd, 
zarówno pod względem rekreacyj-
nym, jak i edukacyjnym, ukazujący 
dobra kulturowe naszego regionu, 
przynoszący wiele atrakcyjnych wra-
żeń, a przede wszystkim integrujący 
środowisko dzieci i młodzieży.

I tak dobiegł końca czas waka-
cyjnego odpoczynku. Tegoroczne 
wakacje upłynęły bardzo wesoło 
i wszyscy z nowym bagażem wspo-
mnień przywiezionych z wakacji 
wracamy w progi rozpoczynającego 
się roku szkolnego.

J.Z.

Fot. Paweł Batycki

Zajęcia z Azjatami

Rzeszowska trasa podziemna

Zwiedzanie Muzeum Dobranocek
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Międzynarodowe zajęcia dla dzieci i młodzieży
Podczas tegorocznych wakacji gmina Brzostek przystąpiła do 

projektu wolontariackiego o nazwie Understand, stworzonego 
przez organizację młodych ludzi, kształtującą przyszłych liderów 
- AIESEC. Understand jest jednym z wielu projektów, które od 
2015 roku tworzone są na podstawie 17 Celów Zrównoważonego 
Rozwoju ustanowionych przez ONZ, a wspieranych przez AIE-
SEC w każdym kraju. 

Projekt Understand, który rozpoczął się 17 lipca i trwał do 25 
sierpnia br., wspiera cel 10., czyli redukcję nierówności w spo-
łeczeństwie. Pozwala on pokazać już najmłodszym, jak ważny 
jest każdy człowiek, jak unikalny ma wkład w społeczeństwo. 
Poznając ludzi różnych kultur, zwyczajów, młodzi ludzie mogą 
lepiej zrozumieć świat, zanim wejdą w dorosły wiek. W ramach 
projektu, na zaproszenie burmistrza Wojciecha Staniszewskiego, 
do gminy Brzostek zawitała czwórka wolontariuszy z Taiwanu 
(Sandy), Hong Kongu (Clara), Indonezji (Ari) oraz Wietnamu (Leo). 

Przez okres 2 tygodni prowadzili oni zajęcia dla dzieci w róż-
nych grupach wiekowych. Pracowali z najmłodszymi w Przed-
szkolu Publicznym w Brzostku oraz z nastolatkami w Centrum 
Kultury i Czytelnictwa. Był to czas spędzony na wspólnej nauce 
i zabawie. Dzieci miały okazję wysłuchać niezwykłych historii 
o codziennym życiu tamtejszej ludności, zwyczajach i tradycjach 
oraz podszkolić poziom języka angielskiego poprzez praktyczne 
jego użycie. Grupa z CKiCz miała nawet możliwość zasmako-
wać kuchni każdego kraju z osobna, podczas lekcji gotowania 
azjatyckich potraw. Wolontariusze spotkali się w naszej gminie 
z niezwykłą uprzejmością i gościnnością. Uczestnicy projektu, 

w miarę swoich możliwości starali się pokazać urokliwe miejsca 
w miasteczku i okolicach. Jedna z dziewczynek - Klaudia zapro-
siła ich do swojego domu na prawdziwie polski obiad, podczas 
którego ona i jej rodzina podzieliła się z Azjatami polską kulturą 
i spędziła miło czas. 

Zawsze gorąco zachęcamy rodziny do przyjęcia i ugoszczenia 
u siebie wolontariuszy na czas trwania projektu w danej placów-
ce i zapewnienia im noclegu, gdyż daje to rodzinie możliwość 
pełnego doświadczenia kulturowego, a obcokrajowcom pozwala 
na pobyt w naszym kraju, który rozwija, uczy różnorodności, 
kształtuje i buduje równość w społeczeństwie. Co więcej, wciąż 
poszukujemy takich rodzin, zachęcamy więc do kontaktu. 

Wszystkie projekty są tworzone i realizowane przez nas, młodych 
ludzi. AIESEC w Rzeszowie tylko w tym roku zrealizowało już 
ponad 50 wymian. Działając w wolontariacie, codziennie uczymy 
się i poznajemy, jak ważny jest drugi człowiek, docenianie naszej 
kultury i że mając zaledwie po 20 lat, możemy wiele zmienić na 
lepsze w tym świecie. 

Zachęcamy do zgłaszania chęci udziału w kolejnym projekcie 
Wordtalks każdą placówkę edukacyjną, kulturalną, by wspólnie 
tworzyć projekty, które uczynią społeczność Podkarpacia bardziej 
otwartą. 

Prosimy kontaktować się poprzez e-mail: aiesec.rzeszow@
gmail.com

Anna Paściak
Wolontariuszka AIESEC

Fot. Paweł Batycki

Od redakcji
Krytykanctwo to polski sport narodowy. Takie określenie padło 

niedawno w jednej z ogólnopolskich telewizji. Chodziło o na-
danie ulicy w niewielkim mieście nazwy Roberta Lewandowskie-
go. Wydarzenie to zbiegło się z przegraną polskiej reprezentacji 
w meczu z Danią. Dzięki nowej nazwie ulicy (piłkarz zastąpił 
gen. Sikorskiego) każdy będzie mógł bezkarnie PRZEJECHAĆ 
SIĘ PO LEWANDOWSKIM. 

Szanowni Państwo, przenieśmy ten pomysł do naszej gminy! 
Co większe ulice nazwijmy imieniem brzosteckich VIP-ów i ce-
lebrytów (tam będzie największy ruch), mniejsze uliczki, drogi 
szutrowe i ścieżynki dedykujmy pozostałym mieszkańcom (starczy 
dla każdego). Wtedy, kiedy nam się narazi np. Brzękalski (bo się 
krzywo na nas popatrzył), ruszymy na ulicę jego imienia i będziemy 
mogli „przejechać się po Brzękalskim”, będziemy mogli cofać, 
zawracać, ostro hamować, palić gumę, zawadzać o krawężniki, 
a na koniec wysypiemy pety, spluniemy i usatysfakcjonowani (ale 
się przejechałem po Brzękalskim!) wrócimy do domu. Po jakimś 
czasie na niektórych drogach pojawi się coraz więcej wybrzuszeń, 
kolein, wybojów, przełomów, dziur i wertepów, ale będzie to tylko 
świadczyło o popularności patrona danej ulicy.

Drodzy Czytelnicy, „Wiadomości Brzosteckie” to czasopismo 
o charakterze informacyjno-kronikarskim. Przypominaliśmy już 
o tym wielokrotnie. Niech tak pozostanie. Jeśli ktoś chce publi-
kować niesprawdzone pomówienia czy obraźliwe teksty, niech 
uda się do innych mediów, które specjalizują się w przeinaczaniu 

faktów, dodawaniu szczypty (często dużej i wyssanej z palca) 
sensacji, publikowaniu niesprawdzonych informacji. Tam chętnie 
przyjmują takie ciekawostki, bo zwiększa się poczytność gazety 
czy oglądalność telewizji, a przez to znacząco dochody pracow-
ników. „Wiadomości Brzosteckie” działają na innej zasadzie. 

Człowieka łatwo skrzywdzić, ale tę krzywdę trudno odwrócić. 
Nawet sądy się mylą, mimo że wyrok wydają na podstawie do-
wodów długo zbieranych przez specjalistów. Niektórym jednak 
bardzo łatwo przychodzi krytykowanie i ocenianie innych osób. 
Uważają się za alfę i omegę, święcie wierzą we własną nieomyl-
ność i w to, że ratują innych i w ogóle cały świat. Chcą publicznie 
niszczyć innych i dzięki temu zabłysnąć, usłyszeć oklaski. Czło-
wiek jednak powinien być istotą kulturalną i w kulturalny sposób 
mówić o swoich przekonaniach popartych konkretnymi dowoda-
mi, a nie wysnutych na podstawie tego, co ktoś powiedział, bez 
zastanowienia się, jaki miał w tym cel. Świat jest pełen hejterów, 
krzykaczy czy spin doktorów, działających na czyjeś polecenie lub 
z powodu własnego niedowartościowania czy chęci zaistnienia 
w danym społeczeństwie. Wkrótce na dobre rozpocznie się kam-
pania wyborcza – czas nienawiści i obrzucania się błotem. Może 
przyszli kandydaci na radnych czy burmistrza wezmą przykład 
z brzosteckiego karateki, który często pisze do „Wiadomości 
Brzosteckich”, ale pisze o tym, co dzieje się w prowadzonym 
przez niego klubie, a nie krytykuje innych klubów sportowych 
czy rolnika uprawiającego kukurydzę. Pisze i mówi o tym, czym 
sam osobiście się zajmuje, na czym zna się najlepiej.

U. Kobak
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Z działalności brzosteckiego koła…
Brzostecka organizacja zrzesza 40 kobiet i jest zarejestrowana 

jako Stowarzyszenie „Nasz Los w Naszych Rękach”. Wybie-
rany co cztery lata na walnym zebraniu członków zarząd, na czele 
którego stoi Prezes Kazimiera Gotfryd, podejmuje inicjatywy, 
zarządza działalnością oraz reprezentuje organizację na zewnątrz. 
W majowym numerze „Wiadomości Brzosteckich” została opisana 
działalność wiosenna.

Letnią aktywność zarządu zapoczątkował udział w Powia-
towym Dniu Kobiet, który odbył się w Zawadzie. Spotkania te 
organizowane są przez Powiatową Radę Kobiet w Dębicy syste-
matycznie od kilku lat, zawsze w innej miejscowości. Podczas tych 
uroczystości Krajowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych 
przyznaje „Ordery Serca Matkom Wsi”. W tym roku pośród 
dwudziestu wyróżnionych kobiet 
z powiatu dębickiego znalazła 
się członkini brzosteckiego koła 
Bogusława Pietrzycka. Serdecz-
nie jej gratulujemy tego cennego 
wyróżnienia.

Dzień Matki był również od-
świętnie obchodzony w rodzimej 
organizacji w Brzostku. Uro-
czystość, na którą zaproszono 
wszystkie członkinie, połączono 
z walnym zebraniem tej organiza-
cji. Nie zabrakło na niej pięknych 
i ciepłych słów pod adresem 
kobiety-matki, doceniając jej 
doniosłą rolę w rodzinie i spo-
łeczności lokalnej. Jak przystało 
na zebranie sprawozdawcze, pod-
sumowano też dotychczasową 
działalność koła. W spotkaniu 
wzięło udział ponad 30 członkiń. 

Można by powiedzieć, że 
brzosteckie gospodynie zostały 
docenione nawet przez parla-
mentarzystów, bowiem zostały 
zaproszone na arcyciekawą wy-
cieczkę do Warszawy zorganizo-
waną z inicjatywy Posła na Sejm 
Jana Warzechy. Było to nie lada 
wydarzenie, bowiem gospodynie 
miały możliwość poznania Sej-
mu, Centrum Opatrzności Bożej 
oraz Zamku Królewskiego. W tej 
niecodziennej, kształcącej eska-
padzie wzięły udział Kazimiera 
Gotfryd i Barbara Nawracaj.

Znamienitym faktem jest, że 
tego lata udało się zorganizować pielgrzymkę do Lichenia i Torunia. 
Dwudniowy wyjazd był niezwykle udany, obfitujący w wiele atrak-
cji. Zwiedzano nie tylko Bazylikę Matki Bożej Bolesnej Królowej 
Polski w Licheniu Starym uznaną za największy kościół w Polsce, 
ale też ważnym punktem w programie wycieczki było zwiedzanie 

Torunia. Chociaż to miasto wszystkim kojarzy się z wybitnym 
Mikołajem Kopernikiem oraz słynie z pierników, to mieści się 
tu również Radio Maryja, którym dowodzi o. Rydzyk. Dlatego 
w programie zwiedzania nie mogło zabraknąć znajdującego się 
tam Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana 
Pawła II. Na uwagę zasługuje fakt, że świątynia może pomieścić 
3000 wiernych oraz dysponuje 900 miejscami siedzącymi, a została 
wybudowana w 2012 r. jako wotum wdzięczności za pontyfikat 
Jana Pawła II. Brzosteckie kobiety miały więc możliwość poznania 
tego niezwykle ciekawego obiektu religijnego, znanego niektórym 
do tej pory tylko z telewizji. Podziwianie wielu innych zabytków 
uroczego Torunia miało niewątpliwie doniosłe znaczenie.

Jak co roku reprezentacja zarządu brzosteckiego koła wzięła 
udział w VII Powiatowym Zjeź-
dzie Kół Gospodyń w Zawadzie 
koło Dębicy. Tutaj w Sanktua-
rium Wniebowzięcia NMP na 
uroczystej mszy kolejny raz 
poświęcono obraz Św. Marty, 
patronki gospodyń, dziękując za 
dotychczasowe łaski i oddając 
Jej opiece wszelkie zamierzenia 
i plany dotyczące działalności 
koła.

Natomiast tradycją w aktywno-
ści zarządu jest udział w uroczy-
stej sumie odpustowej w Sanktua-
rium Matki Boskiej Wniebowzię-
tej w Przeczycy z własnoręcznie 
uwitym wieńcem dożynkowym. 
Tegoroczny wieniec był dość 
pokaźnych rozmiarów, przedsta-
wiał serce zwieńczone krzyżem, 
wykonany, jak chciała tradycja, 
z czterech podstawowych zbóż. 
Należy nadmienić, iż gospo-
dynie przybyły z tym wieńcem 
w uroczystej asyście: na wozie 
zaprzężonym w parę koni wraz 
z orkiestrą - Kapelą Rodziny 
Zastawnych. Natomiast podczas 
procesji wieniec niesiony był 
przez członkinie brzosteckiego 
koła ubrane w stroje ludowe 
w towarzystwie mężczyzn. W tym 
miejscu przewodnicząca Kazi-
miera Gotfryd składa serdeczne 
podziękowania wszystkim gospo-
darzom, którzy dostarczyli zboże 
potrzebne do uwicia wieńca, 

członkiniom pomagającym przy jego wykonaniu, sponsorowi tego 
przedsięwzięcia, a szczególne wyrazy wdzięczności kieruje pod 
adresem rodziny Kurczów z Nawsia Brzosteckiego, która udostęp-
niła transport (wóz wraz z końmi). Dziękuje również wszystkim, 
którzy czynnie wzięli udział w uroczystości poświęcenia wieńca 

żniwnego na tak 
ważnym odpu-
ście .  Dzięki 
temu brzoste-
ckie koło god-
nie przyczyni-
ło się do upo-
wszechniania 
rodzimej tra-
dycji ludowej, 
co jest jednym 
z najważniej-
szych celów 
jego działalno-
ści.

E.M.
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wrzesień 2017
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"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej wrzesień 2017

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?

"

"

wrzesień 2017

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za gatunek? Fot. strona 43) wraz z wypełnionymi 
kuponami należy dostarczyć do 30 września 2017 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4.
Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

POZIOMO:  1) Proso afrykańskie.  7) Ustronie, zacisze, 
zakamarek, odludzie, pustkowie.  11) Wokół bieguna północ-
nego.  12) Sprecyzowane pojęcie odpowiadające rzeczy real-
nej.  13) Na jego czele ordynator  14) Państwo ze stolicą w Kijo-
wie.  15) Dokonuje opracowania utworu muzycznego.  19) Tańce 
w lokalu publicznym.  23) Obywatel Malajów.  27) Imię żeńskie 
- 21 VI; „... z krainy czarów”  28) Bing (1904-77), amer. aktor 
i popularny piosenkarz.  29) Upapranie, zabrudzenie, ubru-
dzenie.  34) Pablo (1881-1973), malarz hiszp.  37) Bylina 
o złocistożółtych kwiatach; ziarnopłon wiosenny.  41) Potocznie: 
zmyślanie, kłamanie.  42) Konny zapaśnik uzbrojony w pikę, 
biorący udział w korridzie.  43) ... atomowy serce elektrowni 
jądrowej  44) Naramienniki z taśmy srebrnej, złotej lub sukna; 
szlify.  45) Rodzaj haftu wypukłego.  46) Jedynka z 18 zerami.

PIONOWO:  1) Lalka, marionetka, manekin wyobrażający postać ludzką.  2) Stopień służbowy 
w hierarchii wojskowej.  3) Śmiałość, odwaga, męstwo, animusz.  4) Przyroda.  5) Delikatna, 
cienka skóra.  6) Miasto nad Sołą, znane z produkcji piwa.  7) Reguły, przepisy, np. gry w siat-
kówkę  8) Blankiet, formularz z wydrukowanymi rubrykami do wypełnienia.  9) Część koncertu 
instrumentalnego grana przez samą orkiestrę, bez solisty.  10) Orszak jadący dla zabawy w kilkoro 
sań.  16) Zastąpiły wrotki  17) Miasto i port na Lazurowym Wybrzeżu (Francja).  18) Zabawa ludowa 
z odpustem w klasztorze na Zwierzyńcu w Krakowie.  20) Przystąpienie do umowy.  21) Między 
włosami, a brwiami.  22) Miękka skóra, zwykle cielęca, wyprawiona przez chromowe garbowa-
nie.  24) Najdłuższa rzeka w Chile  25) Parów  26) Tomasz, filomata  30) Dzielnica Bytomia, kopalnia 
węgla kamiennego.  31) Mała łódź ratunkowa lub pomocnicza na statkach; bąk, bączek.  32) Miasto 
w Holandii, desant powietrzny brytyjsko-polski w 1944 r.  33) Gaz musztardowy, po raz pierwszy 
zastosowany przez Niemców w I wojnie świat.  34) Miękka, gęsta masa.  35) Podstawa rzeźby 
lub pomnika.  36) Urządzenie sanitarne w kształcie muszli z pokrywą.  38) Potrawa z mielonego 
mięsa  39) Cienki makaron do rosołu  40) Miasto w stanie Ohio
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Paullina Simons „Sześć dni w Leningradzie”

Paullina Simons urodziła się w Leningradzie, 
ale w 1973 roku jako dziesięcioletnia dziew-
czynka wyjechała wraz z rodziną ze Związku 
Radzieckiego, jak jej się wydawało, na zawsze. 
W 1998 roku wróciła jednak. Była to podróż 
sentymentalna – powrót do dawnych, dobrze 
znanych miejsc i spotkania z przyjaciółmi. 
W rodzinnym mieście uświadomiła sobie, że tak naprawdę Le-
ningrad będzie nosić w sobie do końca życia, bo choć w młodości 
rozpaczliwie starała się zostać Amerykanką, jej dusza pozostała 
boleśnie rosyjska. 

Hannah Kent „Skazana”

W roku 1829 w północnej Islandii Agnes 
zostaje skazana za współudział w brutalnym mor-
derstwie popełnionym na dwóch mężczyznach. 
Agnes ma czekać na egzekucję w gospodarstwie 
przedstawiciela miejscowej władzy, urzędnika 
okręgowego. Przerażona obecnością morderczyni 

pod swoim dachem rodzina unika z nią wszelkich rozmów. Tylko 
Toti, młody wikariusz wyznaczony na opiekuna duchowego Ag-
nes, próbuje ja zrozumieć, starając się uchronić jej duszę przed 
potępieniem. Gdy zbliża się dzień egzekucji, wszystkich dręczy 
pytanie: zabiła czy nie?

Jest to oparta na faktach opowieść o wolności osobistej, 
o tym, jak nas widzą, w przeciwieństwie do tego, za kogo sami 
się uważamy.

 Maria Nurowska „Nie strzelać do organisty”

Literacki debiut Marii Nurowskiej przed 
laty budził emocje, ale pokazał dojrzały talent 
rozpoczynającej wówczas swą literacką karierę 
pisarki. Czytany po latach nic nie stracił ze swej 
świeżości.

„Nie strzelać do organisty” to opowieść 
o miłości i grze brutalnych ludzkich namiętno-
ści w świecie dobrze znanym z doświadczenia, 
jednak przedstawionych w niespodziewany i zaskakujący sposób.

ZAGADKA LOGICZNA
Rzepy w rachunkach
- Rzepa w tym roku obrodziła - powiedział farmer Wieprzyński 
do swojego sąsiada, pana Kiełka.
- Ano faktycznie - odparł tamten. - Ile pan zebrał?
- Hm. .. nie pamiętam dokładnie, ale kiedy zawoziłem je na targ, 
sprzedałem sześć siódmych całości plus jedną siódmą jednej 
rzepy w ciągu pierwszej godziny.
- Pewnie trudno było je pokroić.
- A skad, panie, nic nie ciąłem, sprzedałem w całości. Nigdy 
nie kroję rzepy.
- No, skoro pan tak mówi, panie Wieprzyński. I co dalej?
- Sprzedałem sześć siódmych tego, co zostało, plus jedną siódmą 
jednej rzepy w ciągu drugiej godziny. Potem sprzedałem sześć 
siódmych z tego, co zostało, plus jedną siódmą jednej rzepy 
w ciągu trzeciej godziny. No a w czwartej godzinie - sześć 
siódmych z tego, co zostało, plus jedną siódmą jednej rzepy. 
A potem pojechałem do domu.
- Dlaczego?
- Bo już wszystko sprzedałem.

Ile rzep zebrał Wieprzyński na targ?
Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

HUMOR LUDOWY
J J J

W poniedziałek dyrektor kopalni wzywo organizatora wycieczki 
i godo:
- Jak to wczoraj było z tymi rybami?
- W porządku! Zanim my poszli na ryby, to jo sprawdził, czy 
aby wszyscy mają kartki wędkarskie. No i wszyscy mieli.
- A wędki?
- Tak się złożyło, że żodyn nie wziął wędki. Ale kierownictwo 
wycieczki to przewidziało. Wzieni my skrzynia karbitu, bo to 
jest bardziej humanitarne niż haczyk.
- Ale wyście, jak mi donoszą – złości się dyrektor – zniszczyli 
blisko trzy tony ryb i narybku!
- To była awario, panie dyrektorze. Zdarzenie losowe, bo Maniek 
się poślizgnął.
- A to czemu?
- No jak dobiegł do brzegu, to się poślizgnął i cało skrzynia 
wleciała do wody. To dopiero był widok! Szkoda, że pan dy-
rektor tego nie widział!

J J J

Polskie przysłowia
 ¾ Dla przyjaciela nowego nie opuszczaj starego.
 ¾ Gdzie interes dmucha, przyjaźń krucha.
 ¾ Kto nieprzyjacielowi folguje, ten sobie śmierć gotuje.
 ¾ Lepszy wróg, który grozi, niż ten, co głaszcze.
 ¾ Najpodlejszego nieprzyjaciela nie trzeba lekceważyć.
 ¾ Szydercę wszyscy słuchają, lecz go za przyjaciela nie mają.
 ¾ Przyjaciela jawnie chwal, tajemnice napominaj.
 ¾ W dobrej kompanii godzin nie rachują.
 ¾ W nieszczęściu przyjaciela poznać.
 ¾ Nie mów przyjacielowi „jutro”, kiedy dziś dać możesz.

Wybrała Maria Kawalec.

jest kołem

ratunkowym

na morzu życia

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z SIERPNIOWEGO NUMERU

Zagadka logiczna: Pan Kraksa zapłacił 900 funtów za samo-
chód, a dodatkowe 100 funtów dał pastorowi jako resztę. 
Policzył wszystkie swoje wydatki, ale zapomniał dodać 
przychodów. Wszystkie pozostałe transakcje znoszą się 
wzajemnie, więc stracił 1000 funtów.
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Sorgo.
Hasło krzyżówki: Upartego nikt nie przekona.
Nagrody książkowe wylosowali: Maria Zatorska z Brzostku 
(krzyżówka), Maciej Boroń z Kleci (zagadka przyrodnicza), 
zagadki logicznej nikt nie rozwiązał poprawnie.



JAROMIR HUNIA Z BRZOSTKU NA MIĘDZYNARODOWEJ OLIMPIADZIE BIOLOGICZNEJ

Fot. Jakub BatyckiPIKNIK RODZINNY W NAWSIU BRZOSTECKIM
 Podczas wykładu noblisty Oliviera Smithiesa Polscy zawodnicy z opiekunami z Uniwersytetu Warszawskiego



POWIATOWE DOŻYNKI W CZARNEJ

ODPUST W SANKTUARIUM W PRZECZYCY Fot. Paweł Batycki

Fot. Zbigniew Szczuciński

Piotr Borowiecki odbiera nagrody z rąk gospodarzy DożynekKoło Gospodyń z Brzostku prezentuje swój wieniec

Łódź z Grudnej Górnej płynie w korowodzie dożynkowymWieniec z Zawadki Brzosteckiej



PIELGRZYMKA SŁUŻB MUNDUROWYCH DO SANKTUARIUM W PRZECZYCY

JUBILEUSZ 70-LECIA POWSTANIA OSP W BUKOWEJ Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki
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Tropem niezwykłych – Wanda i Tadeusz Adamscy
„Razem, młodzi przyjaciele!...
W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele;
Jednością silni, rozumni szałem,
Razem, młodzi przyjaciele!...”

Adam Mickiewicz: „Oda do młodości”

Sierpniowa aura 2017 roku zmusza człowieka do ciągłego, 
nieustannego czuwania. To bezgraniczny żar leje się z nieba, 

a wraz z nim cisza i bezruch, jakby cała przyroda nagle stanęła 
w miejscu. Drzewa owocowe naznaczone dużymi przymrozkami 
majowymi teraz jakby zamarły w tym upale. Opuszczają bezrad-
nie gałązki z liśćmi w dół i stoją nieruchomo, jakby z rozpaczą 
za owocami, których nie ma. I jakoś dziwnie smętnie wyglądają 
puste o tej porze roku. Tu i ówdzie wirują osy - bardzo dużo 
jest ich w tym roku – i budują banie w najmniej oczekiwanym 
terenie - w miedzach, kępach krzewów, w niewykoszonych 
trawach – ciągle kręcą się, wirują, siadają na bukietach kwia-
towych, a potem odlatują. Jak okiem sięgnąć, pola są już puste. 
Nigdzie nie widać choćby jednej kopy zżętego zboża, bo też 
i żniwa trwały bardzo krótko. Jeszcze gdzieniegdzie wjeżdżają 
kombajny, głośno terkoczą, dostojnie poruszają się coraz wolniej, 
gdyż obciążone są tonami wymłóconego ziarna zbóż. Od czasu 
do czasu za tymi urządzeniami stają traktory z przyczepami, do 
których ładowane jest ziarno i wywożone na sprzedaż. Potem zaś 
ponownie kombajn powoli jedzie, ścina, młóci kolejne zagony 
i łany zbóż. Te nowoczesne żniwa trwają krótko i bardzo mało ludzi 
jest zatrudnionych do żniwnej pracy. Niepotrzebni są żniwiarze, 
bo też i sierpy są już reliktem przeszłości. Nie ma kosiarzy, bo 
kosa poszła do lamusa, a kręcenie powróseł, wiązanie snopków 
i ustawianie ich w kopy już przeszło do historii. Nie widać też na 
polach gospodyń odzianych w długie spódnice, w bluzki z długimi 
rękawami, z białymi chustami na głowie, które niosłyby w dwo-
jaczkach glinianych strawę obiadową. Nie ma też na polach dzieci 
pracujących grabiami czy też zbierających kłóska do worków 
w celu wykorzystania ziarna do karmienia drobiu. Wszystkie 
te czynności, dawniej wykonywane bardzo skrupulatnie, dziś 
zostały już tylko wspomnieniem. Technika 
wprowadzona do pracy żniwnej zastąpiła 
ręce gospodarzy. Ze słomą też szybko radzą 
sobie gospodarze przy pomocy pras kost-
kujących lub maszyn do balotowania. Nie 
ma grup żniwiarzy śpiewających piosenki 
żniwne, czy też siedzących w cieniu drzew 
i odpoczywających po trudzie. „Południe 
skwarne leży…” pisał Staff, a my współcześni 
„żniwiarze” już bardzo krótko i szybko wra-
camy z pól ze zdobytym ziarnem. Jednak te 
wszystkie przeżycia żniwne, które odchodzą 
w nieznane, są doskonale zapamiętane przez 
starsze pokolenie, którego przedstawicielami 
są Wanda i Tadeusz Adamscy – mieszkańcy 
Nawsia Brzosteckiego.

Państwo Wanda i Tadeusz są dzisiaj ob-
łożnie chorzy, a ząb czasu wyrył piętno na 
ich świadomości. Jednak od czasu do czasu 
wracają pamięcią do swoich niezwykłych 
młodzieńczych lat utkanych - jak to w życiu 
bywa – pięknymi, dobrymi, ale też smutnymi 
i pełnymi cierpień dniami i nocami, tygo-
dniami, miesiącami i latami. Pokonywali oni 
wielkie trudy życia, przeżywali niezwykłe 
chwile, razem śmiali się z ciekawych wydarzeń, ale też i razem 
płakali w trwożnych momentach, tworząc wzorową rodzinę pełną 
miłości, bogobojności i szacunku nie tylko do siebie, ale także 
do innych. Obydwoje wyrastali z wielodzietnych, ubogich rodzin 
i poznawali w dzieciństwie już trud ciężkiej pracy, ale też nauczyli 
się, że w dobrych czynach zamknięte jest szczęście w życiu i tych 
właśnie wartości uczyli swoje córki.

Wanda z domu Chrząszcz Adamska pochodzi z Woli Brzosteckiej 
z wielodzietnej rodziny. Przyszło w tej rodzinie na świat siedmioro 
dzieci, w tym dwoje zmarło już we wczesnym dzieciństwie. Matka 

Wandy, Kowalska z domu, pochodziła z Bukowej i to właśnie 
ona otrzymała pieniądze na zakup ziemi na Woli Brzosteckiej, 
gdyż jej ojciec przywiózł gotówkę z Ameryki. I tak na zakupionej 
ziemi rodzice Wandy z domu Chrząszcz Adamskiej wybudowali 
drewniany domek z dwiema izbami i kuchnią, w którym mieściła 
się cała ich rodzina. Ich najstarszy syn, a brat Wandy, Czesław, 
wyróżniał się postawą i charakterem, to też po latach pracował jako 
policjant w komendzie w Jaśle. Siostra Wandy, Zofia, wyjechała 
do Wrocławia, gdzie pracowała w miejskim przedsiębiorstwie 
komunikacji. Kolejna siostra, Helena, zdobyła fach gastrono-
miczny i prowadziła kuchnię w brzosteckiej restauracji. Wanda 
zaś pozostała z rodzicami w domu rodzinnym i już jako dziecko 
pomagała w prowadzeniu gospodarstwa. Dokładnie znała trud nie 
tylko żniwiarza, ale każdej pracy przy sadzeniu, pielęgnowaniu 
i zbieraniu plonów. Dobrze pamięta czas, kiedy podczas żniw 
zbierała każdy kłos zboża, a potem wykruszała ziarno, którym 
karmiła stado kur. Kiedy była troszkę starszą dziewczyną, szła 
za kosą żniwiarza, robiła powrósła, odbierała snopy zboża 
i składała je w kopy. Była to bardzo ciężka praca szczególnie 
dla dziewczyny, ale w tej rodzinie nie było wielu mężczyzn do 
pomocy. Pracowała zawsze bardzo ofiarnie, a dziś strudzona 
życiem, powalona chorobą od czasu do czasu tylko przypomina 
sobie niektóre obrazy z młodości. Czasem też z rozrzewnieniem 
spływają jej z oczu łzy, które są wyrazem jej wielkich przeżyć, jak 
gdyby potwierdzeniem, że wszystko to, co opowiadają córki, jest 
święta prawdą. Pani Wanda jest niezwykłą kobietą, która nawet 
w cierpieniu potrafi zachować matczyne spojrzenie i od czasu do 
czasu łączyć się z ich poczuciem miłości i odpowiedzialności.

Tadeusz Adamski też pochodzi z wielodzietnej rodziny - był 
dwunastym dzieckiem – jego ojciec Józef przybył na Ziemię 
Brzostecką z Sieniawy koło Rymanowa, gdzie był zarządcą 
w miejscowym dworze ziemiańskim. Tam też jako jeden z nie-
licznych chłopców ukończył gimnazjum, co na owe czasy było 
czynem wprost niezwykłym. Całkiem nieźle opanował też język 
francuski. Za zapracowane pieniądze zakupił ziemię na Woli 
Brzosteckiej i tutaj osiadł na stałe z rodziną. Nic też dziwnego, 

że bardzo dbał o możliwe jak na owe czasy 
wykształcenie swoich dzieci. Syn, Tadeusz, 
urodzony w 1934 roku wychowywał się już 
u siostry na Nawsiu Brzosteckim, a po wojnie 
został wysłany do Sanoka, gdzie ukończył 
gimnazjum. Tadeusz od najmłodszych lat 
wykazywał się zdolnościami technicznymi, 
a jego sprawne ręce i bystry umysł umiały 
zrobić niemal każdą rzecz potrzebną w go-
spodarstwie mieszkalnym i przy budowie 
domu. W trakcie wojny został wraz rodziną 
siostry Anny Kawalec wysiedlony z Nawsia 
Brzosteckiego do Błażkowej. Przez cały ten 
okres przekradał się przez Wisłokę do domu 
w Nawsiu, skąd przynosił artykuły gospodar-
cze i żywność potrzebną rodzinie. W latach 
50. ubiegłego wieku odbył trzyletnią służbę 
wojskową w Wojskach Ochrony Pograni-
cza i wyszedł ze służby w randze kaprala. 
W poszukiwaniu środków do życia imał się 
różnych robót w różnych zakładach pracy. 
Pracował w Państwowym Gospodarstwie 
Rolnym jako znawca sprzętu ciężkiego, 
potem był rębaczem w kopalni, następnie 
pracował w MO, a po powrocie na Ziemię 

Brzostecką podjął pracę w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Brzostku i następnie pracował na ciężkim sprzęcie 
w zakładach KRUSZ-GEO w Jaśle. Los mu nie oszczędzał trosk, 
ale też obdarował go nie tylko talentem technicznym. Był człowie-
kiem pełnym otwartego serca i umysłu dla innych potrzebujących 
ludzi. Przez kolegów i sąsiadów był bardzo lubiany. Miał wielkie 
zainteresowania sportowe, gdyż w młodości sam uprawiał boks 
w sanockim klubie sportowym, a zimą uwielbiał narty. Tymi też 
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Zdjęcie ślubne Wandy i Tadeusza 
Adamskich
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sportami zainteresował swojego ukochanego wnuka Bartłomieja. 
Z wnukiem też - kiedy jeszcze był zdrowy - toczył długie dyskusje 
na temat życia, historii, polityki i snuł razem z nim obrazy przy-
szłości. U schyłku lat 50. XX wieku ożenił się z Wandą z domu 
Chrząszcz. Razem zakupili 30-arową działkę u Franciszka Koca, 
na której szczęśliwie żyją po dzień dzisiejszy.

Wanda i Tadeusz Adamscy od pierwszych chwil wspólnego 
małżeństwa tworzyli bardzo zgraną i oddaną 
sobie rodzinę. Ze zbiorów z 30-arowej działki, 
niestety, nic nie można było sprzedać. Zatem 
pieniądze na utrzymanie rodziny trzeba było 
zarobić w zakładach pracy. Tadeusz imał 
się każdej pracy nie tylko w zakładzie, ale 
także pracował przy budowie domów, a kon-
kretnie przy zbrojeniu. Zarobione pieniądze 
skrupulatnie składał na budowę własnego 
domu. Umiał też pomagać innym i swoje 
umiejętności wkomponowywał też, pracując 
społecznie przy budowie wikarówki, a potem 
domu parafialnego. Umiał też odpoczywać, 
gdyż często razem z żoną, która była człon-
kinią koła gospodyń wiejskich, uczestniczył 
w herbatkach, wieczorkach tanecznych czy też 
zabawach organizowanych w domu ludowym. 

Wanda też dorabiała na utrzymanie ro-
dziny. Zdobywała nowy zawód - krawco-
wej, ucząc się fachu u Emilii Kolbuszowej 
z domu Ogrodnik. Kiedy dobrze opanowała 
rzemiosło, zakupiła maszynę i rozpoczęła 
własną działalność prywatną. Klientek było 
bardzo dużo, które zamawiały szycie sukie-
nek, spódnic, bluzek, żakietów, kostiumów, 
a potem nawet ślubnych sukni. Poznawała 
kroje nowoczesnych fasonów z dostępnych czasopism i facho-
wych książek. Z czasem szyła coraz lepiej, a klientek miała coraz 
więcej. Szczególnie pięknie obszywała dzieci, jak również szyła 
pościel z dostępnych materiałów, które ozdabiała wstawkami, 
haftami czy też wyszywanymi inicjałami – w tamtych czasach 
gotowej pościeli w sklepie prawie nie można było dostać, a jak 
już była, to kosztowała krocie. U pani Wandy obszywały się 
liczne rodziny brzosteckie. Jej sprawne ręce pięknie też wyrabia-
ły na drutach czapki, rękawice, swetry, spódniczki i wymyślne 
komplety dziecięce z kolorowej wełny. Wanda miała w domu co 
robić, gdyż wychowywała dwie córeczki - Danutę i Ewę - oraz 
uprawiała warzywnik, hodowała drób, piekła chleb w piecu, wy-
piekała smakołyki, gotowała nowoczesne dietetyczne potrawy, 
których receptury poznawała na kursach 
prowadzonych przez instruktorów z koła 
gospodyń. Tutaj uczęszczała nie tylko 
na kursy krawieckie, hafciarskie, ale 
także na cukiernicze, kulinarne oraz 
ogrodnicze. Wszystkie nowości starała 
się wprowadzać w żywieniu własnej 
rodziny. Po każdym kursie uczestniczyła 
w przygotowaniu spotkań, herbatek, 
wieczorków tanecznych, w których 
zawsze brała udział wraz z mężem. To 
małżeństwo może być wzorem wzajem-
nej miłości na dobre i na złe, na czas 
pracy i na czas odpoczynku, w zdrowiu 
i w chorobie. Wanda i Tadeusz to niby ludzie tacy sami jak wielu 
z nas, ale zawsze szli swoimi niezwykłymi drogami i idą dalej, ale 
już teraz pod pilną opieką córek. Tadeusz po zawale serca i udarze 
żyje z rozrusznikiem i potrzebuje permanentnej opieki. Podob-
nie też żona, Wanda, jest uzależniona od pomocy córek czy też 
opiekunek. Dlatego córki, zięć i wnuk Bartłomiej systematycznie 
mają dyżury nocne przy obolałych rodzicach. Zaś w ciągu dnia 
opiekę sprawuje opiekunka z MGOPS opłacana przez rodzinę.

Starsza córka Danuta - pierwsza córka Adamskich zmarła zaraz 
po urodzeniu - urodziła się w 1960 roku i całe jej dzieciństwo 
związane było ze szkołą podstawową w Brzostku. Od najmłod-
szych lat należała do dzieci ciekawskich, śmiałych i odważnych. 

Lubiła wycieczki piesze i bardzo czynnie uczestniczyła w życiu 
harcerskim, a upragnionymi jej zajęciami były złazy, rajdy, 
kominki harcerskie i wieczorki. Od zawsze też lubiła dobra 
książkę, z którą potrafiła się zaszyć w ustroniu i „pałaszować” 
wiedzę w niej zamkniętą. Lubiła też organizować wokół siebie 
grupę dziewcząt i przygotowywać im ciekawe zabawy. Myślała, 
że zostanie nauczycielką, ale los chciał inaczej. Po otrzymaniu 
świadectwa maturalnego w LO w Kołaczycach podjęła studia 
w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a po uzyskaniu tytułu 

magistra rozpoczęła pracę w urzędzie poczto-
wo-telekomunikacyjnym w Brzostku najpierw 
przy okienku, a wkrótce została powołana na 
stanowisko naczelnika tego urzędu. Posiadała 
wielkie zdolności i umiejętności kierowa-
nia grupą ludzką, dlatego też awansowała 
na kierownika działu kontroli w urzędzie 
obwodowym w Tarnowie. Obecnie pracuje 
w charakterze naczelnika obwodowego 
urzędu pocztowego w Dębicy. I tak już 
przez 37 lat związana jest z pracą na poczcie 
i to zawsze na stanowisku kierowniczym. 
W dalszym ciągu fascynuje ją zarządzanie 
i organizacja pracy, ciągle czyta nowości 
naukowe i opracowania socjologiczne, które 
ciągle dopełniają jej wiedzę. Zatopiona jest 
w coraz to nowsze opracowania naukowe, 
zaczytana, a w wolnych chwilach rozkoszuje 
się dyskusją z ukochanym siostrzeńcem. Jest 
przecież młodą, samotną kobietą – pytam, 
gdzie są rozrywki, spotkania, randki - na te 
pytania ciągle jednym zdaniem odpowiada, 
że jej rozrywką jest dobra książka i wędrówki 
turystyczne. Często wyrusza na wycieczki po 
Europie – do ukochanej Italii, gdzie odwiedza 
antyczne zabytki kultury, do Paryża, gdzie 

zatrzymuje się w Luwrze, a w Wiedniu wsłuchuje się w muzykę 
Straussów. Obecnie wolne chwile poświęca opiece nad schorowa-
nymi rodzicami. Niezwykła kobieta jest z pani Danuty, a spełniona 
jest w życiu poprzez ukochaną pracę oraz bycie wraz z rodziną 
siostry i własnych rodziców.

Drugą córką Wandy i Tadeusza Adamskich jest Ewa Ziajowa 
urodzona w 1963 roku. Jest to kobieta w całości oddana szkole 
januszkowickiej i temu środowisku. Zawsze była osobą wyma-
gającą najpierw od siebie, a potem od innych – od młodzieży, 
którą uczyła, czy też grona pedagogicznego, którym kieruje. 
Pani magister Ewa z domu Adamska Ziajowa była nietuzinkową 
uczennicą w Szkole Podstawowej w Brzostku. Aktywnie uczest-
niczyła nie tylko w zajęciach dydaktycznych, ale także w kół-

kach przedmiotowych, artystycznych 
i w harcerstwie. Wierna była ideałom 
harcerskim i rzeczywiście w jej życiu 
hasło „na słowie harcerza polegaj jak 
na Zawiszy” jest ciągle aktualne. Po 
dziś dzień jest rzetelnym człowiekiem 
pełnym umiejętności niesienia pomocy 
potrzebującemu. Po ukończeniu liceum 
ogólnokształcącego studiowała geografię 
w WSP w Krakowie - dziś Uniwersy-
tet Pedagogiczny. Ponadto ukończyła 
kurs organizacji i zarządzania oświatą 
organizowany przez ODN w Tarnowie 
oraz studia pedagogiczne (kierunek 

oligofrenopedagogika) w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. 
Pracę pedagogiczną rozpoczęła w szkole podstawowej w Wisowej 
i codziennie pieszo pokonywała przestrzeń dwóch kilometrów, idąc 
przez las z Jodłowej do Wisowej. Była to prawdziwa praca współ-
czesnej „siłaczki”. To siła jej mocnego charakteru prowadziła ją 
przez tę leśną drogę, jak również przez późniejsze progi życia. Od 
2006 do 2008 roku pracowała w charakterze nauczyciela w Szkole 
Podstawowej w Kamienicy Górnej. Potem realizowała się jako 
zastępca dyrektora szkoły w Siedliskach-Bogusz, a od 2008 roku 
pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza 
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Danutą

Ewa i Mariusz Ziajowie
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Prezentujemy cykl wspomnień naszego 
rodaka – Bolesława Kowalskiego z Kleci.

BOLESŁAW KOWALSKI

POWRÓT
Część VI

DALSZA SŁUŻBA WOJSKOWA I EDUKACJA

Po 1956 roku po zmianie na stanowisku ministra w Mini-
sterstwie Obrony Narodowej (odszedł K. Rokossowki, 

zastąpił go M. Spychalski) nastąpiła reorganizacja armii i re-
dukcja wojska. Nowy minister wydał zarządzenie nakazujące 
uzupełnienie wykształcenia przez kadrę oficerską na poziomie 
średnim (matura). Ukończenie szkół oficerskich nie uprawniało 
do otrzymania świadectwa maturalnego. Rozkaz MON nakazywał 
uzupełnienie wykształcenia, w innym przypadku następowało 
zwolnienie z zawodowej służby wojskowej. Tworzono szkoły 
wieczorowe, zaoczne, różne kursy.

Mieszkałem już z rodziną w Krakowie. W jednostce została 
zorganizowana wieczorowa szkoła średnia – liceum, w którym 
rozpocząłem naukę od 9. klasy. Po roku zreorganizowano szkoły 
w poszczególnych jednostkach. Szkołę z Rakowic w Krakowie, 
gdzie stacjonowała jednostka, przeniesiono do Balic w pułku 
lotniczym. Większość oficerów przeniosła się do cywilnych szkół 
(liceów krakowskich). Przeniosłem się do II Liceum im. Jana III 
Sobieskiego. Jedno z najlepszych liceów w Krakowie (1. miejsce 
Liceum im. Nowodworskiego, 2. miejsce Liceum Sobieskiego). 
To mi dało później możliwość ukończenia studiów. Maturę zda-
łem w 1959 roku.

Kiedy kończyłem średnie wykształcenie, w jednostkach 
Obrony Powietrznej Kraju znów nastąpiła reorganizacja. Pułk 
stacjonujący w Krakowie rozformowano na dwa samodzielne 
bataliony. Jeden dyslokowano na Śląsk, drugi do Sandomierza. Ja 
dostałem przydział do jednostki sandomierskiej. Tak w 1959 roku 
opuściłem Kraków i z rodziną przeniosłem się do Sandomierza. 
W listopadzie 1959 r. urodził się syn Roman.

Na początku lat sześćdziesiątych niektórzy oficerowie, po 
zdaniu matury, kontynuowali dalszą naukę na różnych uczelniach. 

w Januszkowicach. Na tym stanowisku wykazała się doskonałymi 
zdolnościami organizacyjnymi, kierując pracą Rady Pedagogicz-
nej, Komitetu Rodzicielskiego, współpracując z dwiema radami 
sołeckimi i brzosteckim samorządem terytorialnym. W tej pracy 
wykazała się też zmysłem gospodarskim, dokonując modernizacji 
starego budynku szkolnego, rozbudowując go i dostosowując 
do współczesnych wymogów oświatowych. Wyposażyła szkołę 
w nowoczesne pomoce naukowe, środki audiowizualne, tablice 
interaktywne, uruchomiła stołówkę, w której młodzież ma pełne 
wyżywienie, zadbała też o dowożenie uczniów z Działów. Zespół 
Szkół w Januszkowicach jest jedną z najaktywniejszych jednostek 
w dziedzinie wykorzystywania funduszy unijnych i realizowania 
różnorakich projektów edukacyjnych. I tak w 2009 roku szkoła 
otrzymała dofinansowanie do projektu „Wiejska szkoła w środku 
Europy bez różnic” w kwocie 500 tys. złotych, którą rozdyspono-
wano na różnorakie pozalekcyjne zajęcia dydaktyczne. W 2014 
roku otrzymała tytuł „Szkoła w ruchu” jako jedyna wyróżniona 
placówka z gminy. W roku szkolnym 2014/15 szkoła uczestniczyła 
w konkursie „Aktywna szkoła - aktywny uczeń”, którego celem 
było popularyzowanie zasad zdrowego trybu życia. W latach 2013 
– 2014 szkoła zdobyła certyfikat „Szkoła z Klasą 2.0”. W roku 
szkolnym 2015/2016 w ramach projektu „Jak oni działają… 
lokalnie” uzyskano grant w wysokości 8500 zł. 6 grudnia 2016 
roku delegacja uczniów i nauczycieli brała udział w ogólnopol-
skiej konferencji „Wolontariat - przestrzeń czynienia dobra” 
w Jasionce. Szkoła uczestniczyła też w projekcie „Teraz czas na 
ekologię” i zdobyła 10 tys. zł, a za otrzymaną kwotę wybudowała 
piękny skalnik. 

W 1994 roku pani Ewa wyszła za mąż za Mariusza Ziaję, ab-
solwenta technikum mechanicznego oraz magistra Wyższej Szkoły 
Administracji i Zarządzania w Rzeszowie. Jest to też człowiek 
z niezwykłą charyzmą, zakochany w rodzinie, oddany pracy na 
stanowisku naczelnika poczty w Tarnowie. Nie lęka się opieki 
nad starszymi osobami i pieczołowicie pomaga schorowanym 
teściom. Z wielką radością spędza czas z synem Bartłomiejem, 
dyskutując nad dobrą książką, jak również uprawiając piesze 
górskie wycieczki.

Bartłomiej jest studentem politologii na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach. Po złożeniu egzaminu licencjackiego został przyjęty 
na Uniwersytet Jagielloński, kierunek organizacja i zarządzanie. 
W środowisku jest bardzo znanym działaczem społecznym. Od 
2015 roku pracuje w Radzie Sołeckiej w Nawsiu Brzosteckim, 
organizując wszelkiego rodzaju wydarzenia i spotkania o charak-
terze kulturalnym i integracyjnym. Jest liderem projektu „Młodzi 
mają głos”, którego celem jest popularyzacja i rozwój sztuki pro-
wadzenia debaty. Projekt ten okazał się dużym sukcesem w skali 
gminy, a obecnie swoim zasięgiem obejmuje już gminy sąsiednie. 
Współpracuje z radiem „Egida”, gdzie występuje w charakterze 

prowadzącego audycje. W ostatnim czasie zadebiutował w roli 
aktora filmowego, wcielając się w rolę głównego bohatera w fil-
mie dokumentalnym o ks. Ludwiku Wrodarczyku, który zginął 
śmiercią męczeńską zamordowany przez ukraińskich nacjonalistów 
w 1943 roku. Bartłomiej Ziaja jest przedstawicielem kolejnego 
pokolenia rodziny Adamskich, którzy w życiu idą niezwykłymi 
drogami i dochodzą do celu. Wierzę, że to pokolenie młodych 
ludzi stanie się przyczynkiem do tworzenia jeszcze większego 
patriotyzmu na Ziemi Brzosteckiej. Ich życie powinno być oparte 
o hasła wypływające z Mickiewiczowskiej „Ody do młodości”: 
„Młodości! ty nad poziomy; Wylatuj, a okiem słońca; Ludzkości 
całe ogromy; Przeniknij z końca do końca…”. 

I tak niezwykli ludzie wyrastają na Ziemi Brzosteckiej, a my 
ich szukajmy i kroczmy wyznaczonym przez nich tropem.

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze str. 26

Od lewej: Danuta Adamska, Bartłomiej Ziaja i Ewa Ziaja

Od prawej: Wanda Adamska z siostrą Zofią Kawalec i jej mężem 
Józefem oraz Tadeusz Adamski
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Dokończenie ze str. 27

Zamarzyło się i mnie jeszcze dalsze kształcenie. Złożyłem raport 
na studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie-
-Bemowie, w której po zdaniu egzaminu wstępnego rozpocząłem 
naukę w 1963 roku. Podjęcie tej decyzji było trudne. Wszystko 
zależało od małżonki, czy samotnie podoła utrzymać rodzinę 
i wychowywać małe dzieci. Małżonka moja jest dzielną kobietą, 
bez obaw poparła moje zamiary. Rozłąka z rodziną trwała 5 lat 
(4 lata pobytu w Warszawie i 1 rok pobytu za granicą). Studia 
rozpoczynałem w wieku 32 lat. Umysł już nie taki chłonny. Po 
pierwszym semestrze studiów zostałem zakwalifikowany na 
kierunek studiów zawodowych – inżynierskich – 4-letnie (ma-
gisterskie trwały 5 lat). Różnica: magister – więcej teorii, mniej 
praktyki; inżynier – więcej praktyki, mniej teorii.

W czasie studiów w Warszawie spotkania z rodziną odbywały 
się raz w miesiącu. Komunikacja między Warszawą a Sando-
mierzem niedoskonała. Studia w WAT skończyłem w 1967 
roku. Ostatni semestr studiów (przygotowanie do obrony pracy 
dyplomowej) polegał na wykonaniu podzespołu do urządzenia 

stacji radiolokacyjnej (radaru) w ramach racjonalizmu. W tym 
czasie małżonka w Sandomierzu zachorowała i leżała w szpi-
talu w Stalowej Woli. Ponieważ już nie musiałem uczestniczyć 
w wykładach i kolokwiach, zebrałem dane i literaturę potrzebną 
do opracowania teoretycznego pracy dyplomowej, pojechałem 
do Sandomierza opiekować się córką i synem oraz chorą żoną 
w szpitalu. Po powrocie żony ze szpitala i dojściu do lepszego 
stanu zdrowia, powróciłem na uczelnię, aby dokończyć pracę 
dyplomową. Miałem już opracowanie teoretyczne, należało 
wykonać montaż eksponatu i sprawdzić go na aparaturze. Prze-
rabiałem go kilkakrotnie, dokąd nie uzyskałem wyznaczonego 
wyniku (parametrów). Zdążyłem na wyznaczony termin obrony 
pracy. Dyplom ukończenia studiów uzyskałem w lipcu 1967 roku. 
Po skończeniu studiów zakwalifikowany zostałem do pracy przy 
sprzęcie, który w tym czasie był sprowadzany z ZSRR. Zapo-
znanie się z tym sprzętem nie odbywało się w WAT. Szkolenie 
specjalistów – inżynierów odbywało się w ZSRR w Kijowie 
na Ukrainie. Tam zostałem skierowany na Wojskową Uczelnię 
Radiotechniczną w grupie ok. 20 oficerów. Razem ze mną na tej 
uczelni był kolega z WAT – sportowiec – Marian Foik. 

W 1968 roku powróciłem do Sandomierza do macierzystej 
jednostki do pracy na tym sprzęcie, szkoląc załogi z obsługi tego 
sprzętu. Stacje radiolokacyjne, obiekty automatyzacji przechodziły 
remonty okresowe w wojskowych zakładach remontowych. Do 
remontu sprzętu automatyzacji, na którym pracowałem, zostały 
wyznaczone Wojskowe Zakłady Remontowe – WZR – w Krako-
wie przy ul. Rakowickiej. Do tego zakładu skierowany zostałem 
przez MON w 1970 roku. W Krakowie w tych latach odczuwało 
się brak mieszkań. Ponownie nastąpiła rozłąka z rodziną trwająca 
3 lata do czasu uzyskania mieszkania w Krakowie. W 1973 roku 
w zakładzie remontowym trzeba było najpierw zorganizować 
wydziały elektroniczne i stanowiska pracy do remontu apara-
tury. Zatrudnionych zostało ok. 300 osób na trzech wydziałach 
z młodzieży, absolwentów Technikum Łączności w Krakowie. 
W zakładzie zajmowałem stanowisko technologa. Opracowywa-
łem dokumentację technologiczną i instrukcje (normy czasowe) 
i szkoliłem pracowników z remontowanego sprzętu.

W 1973 roku otrzymałem mieszkanie służbowe na osiedlu 
Krowodrza Górka. Żona otrzymała pracę w Instytucie Technologii 
Nafty w księgowości. W Sandomierzu w czasie moich studiów 
ukończyła Technikum Ekonomiczne. Córka i syn pobierali naukę 
już w szkołach średnich. Córka – liceum ogólnokształcące, syn – 
technikum łączności. Córka po maturze w Krakowie ukończyła 
studium medyczne na Koletek w Krakowie. Pracowała jako 
technik radiolog w szpitalu. Syn ukończył technikum łączności 
i 3 lata studiów w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Przerwał 
studia w stanie wojennym. Córka wyszła za mąż za lekarza 
ginekologa – pracują w Szubinie koło Bydgoszczy. Syn założył 
rodzinę i zamieszkał w domu wybudowanym wraz z teściami. 
Prowadził firmę budowlaną (ocieplenie – siding). W 2001 roku 
zginął tragicznie w wypadku (upadek z rusztowania z wysokości 
6 metrów). Doznał urazów głowy i kręgosłupa. Zmarł po dwóch 
tygodniach w szpitalu. Rodzina przeżyła wielką traumę. Odczu-
łem to na swoim zdrowiu – długoletnia choroba nadciśnieniowa. 
Zostaliśmy w Krakowie z żoną samotni.

W roku 1981 przed stanem wojennym za moją wypowiedź 
popierającą ruch „Solidarność” (moja naiwność!) – dyrektor 
WZR (pułkownik) zaproponował mi przejście na emeryturę. Wiek 
i wysługa lat w służbie w wojsku umożliwiały mi już przejście 
w stan spoczynku. Po odwołaniu stanu wojennego rozliczyłem 
się z wojskiem. W październiku 1982 roku przeszedłem na 
emeryturę. Orderu (tzw. chlebowego) nie otrzymałem – nie po-
siadałem odznaczenia: Krzyż Zasługi. Na odchodne otrzymałem 
podwyższenie stopnia wojskowego z majora na podpułkownika. 
Tak skończyłem karierę wojskową.

Nie mam chęci do usprawiedliwiania się z mojego wyboru 
zawodu, jaki wykonywałem. Każdy jest „kowalem swojego 
losu”. Tak jak każdy zawód państwowy: urzędnika, nauczyciela 
czy policjanta, tak i żołnierza zawodowego trzeba wykonywać 
rzetelnie i z oddaniem. Każde państwo niezależnie od ustroju 
w całej historii ludzkości utrzymuje swoją armię dla obrony swojej 
niepodległości, bez względu na politykę. Ubolewam nad tym, że 
wytworzona jest taka wroga atmosfera do byłych pracowników 
w PRL (którzy się nie „przefarbowali”) i wojskowych z tego 
okresu, nawet służących na krótko w czasie upadającego tego 
ustroju. Na wsi obok Krakowa mieliśmy działkę, którą upra-
wialiśmy przez 30 lat. Po śmierci syna sprzedaliśmy ją. Będąc 
już w podeszłym wieku, coraz więcej myśleliśmy wraz z żoną 
o powrocie w rodzinne strony. Postanowiliśmy kupić w Kleciach 
działkę budowlaną obok domu siostrzenicy – Janiny Urbańskiej 
(dawne miejsce mojego rodzinnego domu pod strzechą). Do roku 
2014 mały domek (51 m2) został wybudowany i odebrany. Za-
mieszkaliśmy w nim obydwoje: żona i ja. Wiele wysiłku w budowę 
i urządzenie wniosłem sam. Fachowców najmowałem tylko do 
wykonania prac, których nie mogłem sam wykonać. Mieszkanie 
w Krakowie przekazaliśmy córce Alicji, która teraz przechodzi 
na emeryturę. Mój wiek (86 lat) ma duży wpływ na stan mojego 
zdrowia. Największą dolegliwością to jest osłabienie słuchu 
i wzroku. Dzięki Panu Bogu umysł mam zdrowy, fizycznie czuję 
się dobrze. Cieszy mnie powrót w rodzinne strony. Interesuję się 
czytelnictwem i pisarstwem.

cdn.

Koledzy w czasie studiów na Wojskowej Akademii Technicznej

Nauka własna w czasie studiów
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Wykonanie rabaty na trawniku 

Zaznaczenie kształtu rabaty
Gdy rabaty mają regularne, prostokątne kształty, wytyczanie 
ograniczy się do odmierzenia odpowiednich odległości, aby 
przenieść plan na powierzchnię ogrodu. Do tego celu potrzebna 
będzie taśma miernicza oraz drewniane kołki, które wbijamy 
w odmierzonych punktach w ogrodzie wg projektu.

Jeśli rabaty mają miękkie, faliste kształty trzeba odmierzyć 
więcej punktów. Najpierw mierzymy skrajne punkty zaokrą-
gleń, wybrzuszeń, wklęśnięć (lub promienie), a później punkty 
pomocnicze, aby łatwiej było połączyć je w linię wyznaczającą 
odpowiedni kształt. Wszystkie punkty odnosimy do określonej 
osnowy zgodnie z projektem (np. ogrodzenie, ściany budynku 
itp.) – w zależności od tego, gdzie usytuowano rabatę. Wytyczone 
kołkami punkty łączymy (np. za pomocą sprayu, grubego sznura 
lub liny, elastycznego węża gumowego itp.) i tym sposobem 
granice rabat są wytyczone.

Obrzeże
Obrzeże na granicy rabaty i trawnika zapobiega wrastaniu trawy 
między rośliny ozdobne, aby nie konkurowała z nimi o wodę 
i składniki pokarmowe. Zapobiega też zanieczyszczaniu murawy 
ziemią i rozsypywaniu się na nią kory z rabaty. Temu samemu 
służą też obrzeża na styku rabat ze ścieżkami. Bez takiej ochrony 
łatwiej zabrudzić ścieżkę podczas pielenia, a ponadto ziemię 
nanoszą na ścieżkę nawet silniejsze deszcze. Szczelne obrzeże 
- najlepiej z tworzywa sztucznego, betonu lub kostki brukowej 
dobrze jest też ułożyć na styku murawy. Wyraźne rozgraniczenie 
rabaty od trawnika lub ścieżki ułatwia zatem utrzymanie porządku 
w ogrodzie. Aby zapobiec przerastaniu trawą, elementy obrze-
ża muszą do siebie dokładnie przylegać - w przeciwnym razie 
przez pozostawione szczeliny przerośnie trawa, a ziemia będzie 
się osypywać. Wysokie obrzeże, które z jednej strony zostanie 

obsypane ziemią, musi być mocne 
i pewnie osadzone w gruncie - co 
najmniej na 1/3 długości. Choć 
obrzeże murawy ma niewątpliwe 
zalety, jeśli jest wystające, może 
utrudniać koszenie, a ponadto łatwo 
o nie uszkodzić nóż kosiarki. Aby nie 
trzeba było stosować podkaszarki 
lub ręcznych nożyc, obrzeże nale-
ży wkopać równo z powierzchnią 
trawnika. Na granicy trawnika i rabat 
można utworzyć specjalny pas ze 
żwiru. Poprowadzony miękką linią 
będzie dodatkowym elementem 
dekoracyjnym w ogrodzie. Aby żwir 
nie przerósł trawą lub chwastami, 
należy rozsypać go w niewielkim 
wykopie wyłożonym agrotkaniną. 

Rozłożenie materiału ściółkującego (agrotkaniny)
Agrotkaninę możemy rozkładać zarówno przed, jak i po posadzeniu 
roślin. Jeśli sadzonki już znajdują się w ziemi, wówczas materiał 
należy porozcinać, dopasować go do kształtu rabaty i przytwierdzić 
do ziemi. Pamiętajmy przy tym, by kawałki były jak największe, 
gdyż determinuje to jego skuteczność. Jeżeli potniemy go na zbyt 
małe części, chwastom będzie się łatwiej przebić na powierzchnię, 
a nasz wysiłek pójdzie na marne. Tę metodę rozkładania materiału 
poleca się w przypadku żywotników, choinek i innych iglaków. 
Natomiast, kiedy sadzimy mniejsze rośliny, łatwiej jest najpierw 
rozłożyć wybraną tkaninę. Układamy ją więc w docelowym 
miejscu i mocujemy do podłoża, a dopiero potem wycinamy 
otwory na rośliny w kształcie krzyża i odchylamy rogi nacięcia. 

Jeżeli korzystamy z maty szkółkarskiej mamy uproszczone 
zadanie, gdyż każda agrotkanina posiada specjalne pasy, 
które ułatwiają równomierne rozłożenie sadzonek. Bardzo 
ważne jest, by materiał dobrze przymocować do podłoża. 
Jeśli nie zrobimy tego odpowiednio, wiatr może nam go 
zerwać lub porwać, jak również nie będzie on skutecznie 
spełniał swojego zadania. Materiał mocujemy na brzegach. 
Możemy przysypać krawędzie piaskiem i przytwierdzić 
kamieniami, by mieć pewność, że mata lub włóknina pozo-

stanie na miejscu. Najlepszą opcją jest jednak użycie specjalnych 
szpilek do mocowania agrowłókniny, zwanych również kołkami 
bądź kotwicami. Z wyglądu taka szpilka przypomina gwóźdź, 
ma szeroką główkę i długi kolec często z zaczepami po bokach, 
które pozwalają na skuteczniejsze umocowanie w ziemi. Kołki 
są zazwyczaj wykonane z mocnego tworzywa sztucznego, które 
jest również elastyczne, co ogranicza ryzyko złamania szpilki. 
Wbijamy je na brzegach materiału co metr lub pół metra, lub jak 
uważamy za stosowne. Najważniejsze, by materiał był dobrze 
przytwierdzony do podłoża.

Sadzenie roślin
Zanim przystąpi się do sadzenia, rośliny należy rozstawić na te-
renie zgodnie z posiadanym projektem i przygotować mieszanki 
do zaprawiania dołów (odpowiednie nawozy), ziemię urodzajną, 

paliki drewniane impregnowane ciśnieniowo i taśmę parcianą do 
stabilizacji drzew. Bezpośrednio przed sadzeniem trzeba wykopać 
doły około 20% głębsze od bryły korzeniowej rośliny, szerokością 
zaś odpowiadające bryle korzeniowej. Podczas wykopywania 
dołka zwłaszcza na glebach mniej żyznych należy pamiętać, że 
wierzchnia, próchniczna warstwa gleby jest bardziej urodzajna 
i należy odkładać ją na jedną stronę, a na drugą odkładamy glebę 
z głębszego, mniej żyznego poziomu. Każdy dół należy zaprawić 
odpowiednią dla danego gatunku roślin ziemią lub czarnoziemem 
i dobranym nawozem. Łącząc ziemię urodzajną z nawozem, 
należy dół podlać wodą i zamieszać drewnianym kołkiem, do 
uzyskania mokrej masy. Brzegi dołu należy spulchnić szpadlem. 
W przeciwieństwie do małych roślin i krzewów, drzewka o formie 
piennej wymagają palikowa-
nia. Dlatego przed ustawie-
niem drzewka w dole należy 
dobrze umocować paliki po 
3 na jedną sztukę sadzoną, 
w celu stabilizacji. Muszą 
one być mocno wbite w dno 
dołu tak, aby były stabilne. 
Ważne jest, aby paliki były 
ułożone w formie trójkąta rów-
nobocznego. Roślinę należy 
delikatnie wyjąć z pojemnika, 
w przypadku dużych egzem-
plarzy plastikową doniczkę 
trzeba delikatnie przeciąć, 
natomiast w przypadku mniejszych, roślinę wystarczy przechylić 
na bok i lekko postukać w pojemnik, aż bryła korzeniowa sama 
zacznie się wysuwać. Przed sadzeniem roślin z gołym systemem 
korzeniowym (wykopywanych z gruntu) przeglądamy ich system 
korzeniowy. Sekatorem lub ostrym nożem wycinamy korzenie 

Dokończenie na str. 30

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

Porady eksperta
NASZE OGRODY



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 9/201730

nadłamane, z widocznymi uszkodzeniami 
oraz skracamy korzenie zbyt długie. Nie 
należy jednak przesadnie skracać korzeni, 
gdyż decydują one o przyjęciu się roślin. 
Roślinę trzeba ustawić w dole pionowo i tak, 
aby znalazła się na tej samej wysokości, na 
jakiej rosła w pojemniku. Następnie brzegi 
dołu należy wypełnić glebą urodzajną i ubić 
ziemię stopami dookoła rośliny. Drzewka 
należy przywiązać do palików za pomocą 
taśmy parcianej w następujący sposób: każdy 
z trzech palików powinien być przywiązany do 
pnia drzewka oddzielnie. Same paliki między 
sobą nie mogą być powiązane. Bezpośrednio 
po posadzeniu, nawet w deszczową pogodę, ro-
ślinę należy podlać dużą ilością wody, tak aby 
gleba osiadła. Aby umożliwić zatrzymywanie 
wody, w pobliżu rośliny należy ukształtować 
misę z ziemi o promieniu nie większym jak 
rzut korony u drzewek, u krzewów zaś o pro-
mieniu mniejszym.

Dokończenie na str. 31

Dokończenie ze str. 29

Spotkanie z pożytecznymi mikroorganizmami cz. 21
Janusz Kolbusz - ukończył Pedagogikę Resocjalizacyjną na 
Uniwersytecie Rzeszowskim, od kilku lat zajmuje się wdra-
żaniem praktycznego zastosowania probiotyków na terenie 
Podkarpacia. Prowadzi Pogórzańskie Centrum Mikroorga-
nizmów w Brzostku.

Wysypywanie kruszywa
To prosta czynność, ale wymagająca ostrożności – powinniśmy pilnować, by kamienie 
rozłożyć równomiernie, a ich warstwa wynosiła ok. 3-5 centymetrów. Ewentualne 
nierówności najlepiej naprawiać ręcznie.q

Mało ciągle jeszcze znanym, ale bardzo skutecznym sposobem 
na uzyskanie korzystnego mikroklimatu w pomieszczeniach 

inwentarskich a w konsekwencji na poprawę dobrostanu zwierząt 
jest biologizacja. Termin autorstwa profesora Lesława Zimnego 
z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu podkreśla znacze-
nie biologicznych czynników w wytwarzaniu zdrowej żywności 
i ochronie środowiska. Biologizacja - jest nowatorską metodą po-
legającą na stosowaniu w chowie zwierząt biopreparatów opartych 
na kompozycjach żywych mikroorganizmów i ich metabolitach, 
i innych komponentów naturalnego pochodzenia o funkcjach pro-
biotycznych i regeneracyjnych. Aktualnie jest stosowanych kilka 
biopreparatów o specyficznym, zróżnicowanym składzie i wspólnej 
nazwie ProBio Emy™. Są to odpowiednio wyselekcjonowane 
i skompletowane kompozycje tlenowych i beztlenowych kultur 
bakteryjnych, drożdży i promieniowców. Są one wyposażone 
w wyspecjalizowane narzędzia biologiczne - enzymy, które 
pomagają przetrwać w agresywnym środowisku.

Zintegrowany system stosowania ProBio Emów™ w chowie 
i hodowli BYDŁA

Stosowanie ProBio Emów™ w hodowli bydła powinno się 
rozpoczynać od zasiedlenia nimi obory. Pierwszy zabieg należy 
wykonać ze szczególną starannością, opryskując całą oborę od 
posadzki po dach 10% roztworem EmFarma™ (1 litr EmFar-
ma™/9 litrów wody). W zależności od sposobu chowu, ilości 
ściółki i odchodów, systemu wietrzenia należy zużyć od 5 do 10 
litrów EmFarma™/100 m². Chcąc uzyskać szybko efekty, należy 
w pierwszym tygodniu powtórzyć ten zabieg. Następne zabiegi 
należy wykonywać cyklicznie przynajmniej raz w tygodniu, sto-
sując od 2 – 5 litrów EmFarma™/100 m². Opryskujemy ściany, 
podłogi, ruszta, stanowiska, maty oraz co bardzo ważne – również 
bydło. Bardzo istotne jest dokładne opryskanie pomieszczeń 
i stanowisk dla cieląt. Wykonanie ww. czynności skutkuje:
- likwidacją odorów pochodzących z emisji gazów takich jak: 
amoniak, siarkowodór, merkaptany;
- redukcją populacji insektów, w tym much, muszek i komarów.
Dużym ułatwieniem jest stosowanie zamgławiania w miejsce 
oprysku. Do zamgławiania użyć 1 litr EmFarma™ na 50-200 
m³, w uwodnieniu 2-5-krotnym. Zabieg w zależności od nasilenia 
występujących odorów należy wykonywać 2 do 3 razy w tygodniu. 
Zakiszanie kiszonek 

Dawka od 0,3 do 2 litrów Pro-Biotyk (em15)™/1 tonę zaki-
szanego materiału. W przypadku sianokiszonek z traw i lucerny 
w belach dawka powinna wynosić od 0,3 do 0,7 litra Pro-Biotyk 
(em15)™/1 belę. Rozcieńczenie preparatu winno być takie, aby 
umożliwiało równomierne rozprowadzenie go. Do zakiszania 
w pryzmie należy dodać 0,3 - 0,5 litra Pro-Biotyk (em15)™/1 tonę 
kiszonki kukurydzy, 1 – 1,5 litra/1 tonę kiszonki traw i lucerny 
i do 2 litrów/1 tonę zakiszanych nasion kukurydzy. Kiszonka, 
w której przebiega prawidłowy proces zakiszania, nie zagrzewa 
się. Nie tworzą się pleśnie, ani na obrzeżach pryzmy, ani w miejscu 
pobierania kiszonki.
Ożywianie - rewitalizacja wody 
Dawka 1 litr Pro-Biotyk (em15)™/1000 litrów dziennie poda-
wanej wody. Woda zrewitalizowana jest doskonałym siedliskiem 
pożytecznej mikroflory. Oczyszcza organizm, wzmaga trawienie. 
Tak zrewitalizowaną wodę podawać do picia przynajmniej raz 
w tygodniu. Zdaniem części hodowców dobre wyniki uzyskuje się 
przez codzienne podanie tak zrewitalizowanej wody przez kilka 
godzin i wówczas nie stosują Pro-Biotyku (em15)™/do karmy.
Dodatek do pasz - Pro-Biotyk (em15)™, Bokashi ProBiotics™
Dawka 50-70 ml Pro-Biotyku (em15)™/1 krowę oraz 20 
ml/1 cielę. Dawki te należy dodać do paszy 1 – 2 razy w tygo-
dniu. W przypadku skarmiania kiszonki szczepionej Pro-Biotykiem 
(em15)™ nie ma potrzeby dodawać Pro-Biotyku (em15)™ czy też 
innych ProBio Emów™ do paszy. W celu dodania Pro-Biotyku 
(em15)™ do paszy można zraszać karmę z użyciem opryskiwacza 
lub konewki. Tam, gdzie pozwalają na to warunki techniczne, 
preparat podajemy do mieszalnika, linii dozującej, TMR, itp. 
Pro-Biotyk (em15)™ rozcieńczamy taką ilością wody, by 
swobodnie go rozprowadzić na zadawaną paszę. 
Pro-Biotyk (em15)™ podnosi walory zdrowotne i smakowe 
zadawanej paszy oraz zwiększa stopień jej wykorzystania. Dobre 
wyniki daje dodawanie po 10 – ml do mleka w pierwszych dwóch 
tygodniach karmienia. Niestety, nie należy podawać do mleka 
zakwaszonego. Probiotyczne mikroorganizmy blokują rozwój 
bakterii coli regulują pH i dlatego to one pełnią funkcję zakwasza-
cza i regulatora. Dlatego dobre wyniki uzyskuje się u cieląt, które 
otrzymują mleko nie zakwaszone, a zaszczepione Pro-Biotykiem 
(em15)™. Praktyka stosowania ProBio Emów™ wskazuje, że 
zawsze kiedy karma jest zakwaszana, nie należy dodawać do 
niej ProBio Emów™!!! Zwiększone dawki Pro-Biotyku (em15)™ 
stosuje się w przypadku wystąpienia biegunki. Zwierzęta dorosłe 
– podać 0,5 do 1 litr Pro-Biotyku (em15)™, jeżeli biegunka nie 
przechodzi, powtórzyć tę dawkę 2-3 krotnie. Cielęta małe – podać 
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jednorazowo 50-100 ml Pro-Biotyku (em15)™
Cielęta starsze – podać jednorazowo 150-250 ml Pro-Biotyku 
(em15)™. Bezwzględnie opryskiwać cielętnik co drugi, trzeci 
dzień w uwodnieniu 1:9, ze szczególnym uwzględnieniem nasą-
czenia ściółki, ewentualnie powtórzyć w następnych dniach. Jeżeli 
kiszonka jest zaszczepiona ProBio Emami™ można zrezygnować 
z dodatkowego szczepienia TMR ProBio Emami™. Również nie 
podajemy ich do TMR, gdy Pro-Biotyk (em15)™ dodajemy do 
picia. Bokashi ProBiotics™ można użyć jako dodatek do paszy dla 
krów mlecznych, bydła mięsnego i jałówek. Są to fermentowane 
otręby pszenne z probiotycznymi mikroorganizmami. Do 1 tony 
paszy dodać 2 kg Bokashi ProBiotics™.
Zabezpieczanie przed pleśnieniem magazynowanych płodów 
w tym słomy i siana 
Dawka 1 litr EmFarma™/1 tonę słomy czy siana. Stosujemy 
jednorazowy oprysk w możliwie najmniejszym uwodnieniu umożli-
wiającym dobre rozprowadzenie EmFarma™ w magazynowanych 
produktach. W przypadku miejscowego wystąpienia pleśni 
powtarzamy oprysk. W wyniku braku odpowiedniej ilości 
pożytecznych mikroorganizmów w środowisku, magazynowane 
płody podatne są na pleśnienie. Wytwarzane przez pleśnie my-
kotoksyny dyskwalifikują każdą paszę. Zaszczepienie EmFar-
mą™ skutecznie blokuje rozwój pleśni, nawet przy podwyższonej 
wilgotności oraz podnosi walory smakowe zadawanej paszy, jak 
i zwiększa stopień jej wykorzystania.
Zabezpieczenie wymion i strzyków przed infekcjami
Używając 5 – 10-krotnie uwodnionego Pro-Biotyk (em15)™, 
należy przetrzeć wymiona ściereczką zwilżoną roztworem, a strzyki 
zasklepiać poprzez zanurzenie w kubku lub przeznaczonym do 
tego naczyniu. Czynności te wykonujemy tylko po udoju (strzyk 
po udoju jest otwarty nawet do 40 min.). Nie stosować przed udo-
jem, ponieważ może to zwiększyć ilość drobnoustrojów w mleku. 
Dlatego też przed udojem najlepiej przemyć wymiona letnią 
wodą. W okresach mrozów zabezpieczanie strzyków uwodnionymi 
probiotykami zdaniem części użytkowników może powodować 
pękanie strzyków. Mając na uwadze negatywne spostrzeżenia 
niektórych użytkowników, wdrożenie Pro-Biotyku (em15)™ do 
zabezpieczania strzyków po udoju należy czynić z rozwagą, 
obserwując ich zachowanie się i stan wymienia. 
Wypieranie przyczyn infekcji skóry
Można stosować Pro-Biotyk (em15)™ bez dodatkowego 
uwodnienia, spryskując lub przecierając uszkodzone 
miejsca. Pożyteczne mikroorganizmy przeciwdziałają rozwojowi 
grzybic i parcha. W przypadku ich występowania miejsca zain-
fekowane spryskiwać co kilka dni 100% roztworem Pro-Biotyk 
(em15)™ czy też EmFarma™. Możliwe jest stosowanie tych 
preparatów rozcieńczonych wodą 3-4-krotnie.
Czyszczenie stanowisk udoju, osprzętu i pomieszczeń z so-
cjalnymi włącznie

EmFarma™ skutecznie usuwa zabrudzenia, a zwłaszcza 
zabrudzenia tłuste. Miejsca zabrudzone należy wstępnie spłukać, 
a w razie potrzeby przetrzeć, a następnie spryskać – zwłaszcza 
rowki i trudno dostępne miejsca. Do nawilgocenia miejsc, które 
mają być czyszczone, stosuje się jedną część EmFarma™ i 30-
50 części wody.
Fermentacja obornika 
W celu fermentacji zgromadzonego obornika należy jednorazowo 
użyć 1 do 2 litrów EmFarma Plus™ na 1 m³. W zależności od 
miejsca składowania obornika (pryzma, obora głęboka) oraz jego 
wilgotności, należy użyć odpowiedniej ilości wody do rozcieńczania 
1 litra EmFarma Plus™, tzn. ok. 10 – 20 litrów.
Uszlachetnianie gnojówki i gnojowicy
Dawka: 2 litry EmFarma Plus™/1 m³ gnojowicy i 1-2 litry Em-
Farma Plus™/1 m³ gnojówki (2 litry jeżeli na dnie zbiornika 
jest gruba warstwa osadu). Po zalaniu EmFarma Plus™ do 
zbiornika gnojówki czy gnojowicy, należy lekko ją zamieszać. 
Jeżeli 2 – 3 dni po zastosowaniu EmFarma Plus™ utrzymuje 
się nadal odór, należy zabieg powtórzyć i ewentualnie zwiększyć 
dawkę. Dozując EmFarma Plus™ do kanałów wewnątrz obiektów, 
należy wykonać kilka zabiegów w odstępach 2-3-dniowych, aż 
do zlikwidowania odoru. 
Podsumowanie:
Najważniejszym zabiegiem dla dobrostanu stada jest opryskiwa-
nie całej obory wraz ze zwierzętami. Kolejnym elementem jest 
doszczepianie kiszonek. Dalsze zabiegi to sporadyczne dodatki do 
picia i reagowanie w momentach osłabienia organizmu i różnych 
niewydolności. Nie należy jednocześnie stosować wszystkich form 
aplikacji w pełnych zalecanych dawkach, ponieważ spowoduje to 
zbytnie przyspieszenie procesu trawienia i rozstrój organizmu. Je-
żeli jest właściwie i często opryskana obora, to zwierzę ma ciągły 
kontakt z ProBio Emami™, powietrze jest nasycone pożyteczną 
mikroflorą, nie ma miejsc zagniwania i to najczęściej wystarcza. 
Średnie zużycie 1 - 1,5 litra ProBio Emów™ na krowę w ciągu 
miesiąca, sumując wszystkie formy aplikacji, wystarcza do utrzy-
mania właściwego dobrostanu w oborze. Dobrym wsparciem dla 
dobrostanu zwierząt jest włączenie do dokarmiania i szczepienia 
ściółki Bokashi ProBiotics™. Dlatego poza dodaniem do kar-
my można Bokashi ProBiotics™ rozsypywać po rusztach, na 
legowisku, na zawilgotnioną ściółkę, aplikując od 20g do 50g/m².
Korzyści ze stosowania ProBio Emów™ w chowie bydła:
• Poprawa procesu trawienia i przyrostu masy zwierzęcia;
• Poprawa kondycji fizycznej i funkcji fizjologicznych;
• Likwidacja grzybic;
• Ograniczenie występowania biegunki;
• Łagodniejszy przebieg zatruć pokarmowych;
• Obniżenie i regulacja liczby komórek somatycznych w mleku.
• Ograniczanie potrzeby stosowania antybiotyków i środków 
dezynfekujących.

Opracował Janusz Kolbusz

Groch z kapustą 
Znów starość nie radość…

Dzisiaj chcę kontynuować wątek dotyczący ludzi w podeszłym 
wieku, czyli poprzedni „Starość nie radość”. Dlaczego? 

Uczestniczyłam podczas odpustu w Przeczycy we Mszy św. dla 
osób starszych, emerytów, niepełnosprawnych, wymagających 
opieki drugiej osoby i tych osób nawet na najwcześniejszej 
mszy był już cały kościół. A jak wiemy, ludzi starszych będzie 
przybywać, bo społeczeństwo nasze szybko się starzeje – główna 
przyczyna to wyjazd młodych ludzi zagranicę, którzy tam rodzą 
dzieci oraz „moda” na rodziny małodzietne. No i wydłużający się 
średni wiek życia kobiet i mężczyzn, głównie za sprawą leków 
i lepszych warunków życia. Państwo jak na razie nie dostrzega 
tego problemu, nie zajmuje się polityką senioralną – każdy z do-
tychczasowych rządów patrzy w perspektywie czterech lat, czyli 
od wyborów do wyborów.

Na spotkaniu rodzinnym zaczęliśmy na ten temat dyskutować – 
czyli, że tradycyjnie młodsze pokolenie ma zajmować się starszym: 

dzieci i wnuki rodzicami i dziadkami. Ale czy to jest obecnie 
możliwe? Jak zapewnić opiekę rodzicom/dziadkom, mieszkając 
zagranicą, w innym mieście, w rejonie, gdzie można znaleźć 
pracę zarobkową, oddalonym od miejsca swojego dzieciństwa? 
A przecież młodzi nie mogą zrezygnować z pracy zarobkowej 
i poświęcić się opiece nad starszą osobą, bo muszą z czegoś żyć 
i zapewnić byt materialny swojej założonej rodzinie.

Młodzi zaczęli pytać, dlaczego to starsze osoby zawczasu nie 
myślą o swojej przyszłości, kiedy jeszcze dobrze sobie radzą i są we 
dwoje – przecież wiedzą, że będą coraz bardziej niesamodzielni?

Trudno na tak postawione pytanie odpowiedzieć – starsi mają 
jakąś tam emeryturę, ale niewystarczającą na opłacenie pobytu 
w Domu Seniora (różnicę między emeryturą a odpłatnością za 
pobyt muszą pokryć dzieci ze swoich dochodów), a tych domów 
jest za mało, wybudowali domy mieszkalne lub zakupili miesz-
kania własnościowe, ale nie będzie stać na ich utrzymanie, droga 
do lekarza, kościoła czy sklepu jakby się wydłużała, a górki – te 
same co za młodu – robią się coraz wyższe. Niska emerytura nie 
wystarcza na najęcie osoby do opieki, tym bardziej, że jest niskie 

Dokończenie na str. 32
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bezrobocie, a młodzi szukają pracy bardziej atrakcyjnej. Przy 
budowie domu nie zastanawialiśmy się, że schody zewnętrzne 
i wewnętrzne mogą stać się przeszkodą architektoniczną nie do 
pokonania.

Co możemy zrobić w takiej sytuacji?
Ja po głębokim zastanowieniu proponuję podjęcie działań 

w ramach samopomocy – nazwałam taki kompleks „S-O-S”, czyli 
Samopomoc Osobom Starszym. Na czym to miałoby polegać?
- Po pierwsze zorganizować kurs pielęgnacji osoby starszej, nie-
pełnosprawnej lub leżącej, zarówno dla młodych członków rodzin, 
wolontariuszy, jak i dla seniorów (aby umieli taką opiekę nad sobą 
nawzajem sprawować). Kurs taki obejmowałby technikę sadzania, 
przewracania, przeprowadzania, przewijania – szczególnie zajęcia 
praktyczne, w formie warsztatów na zgromadzonych osobach, 
urządzenia pomocnicze (łóżka, podciągi, balkoniki, wózki), środki 
do pielęgnacji, wyżywienie (ale nie kurs żywienia, tylko ogólne 
zasady stosowania diet z uwzględnieniem produktów ogólnie 
dostępnych w sklepach). Kurs taki obejmowałby prezentację 
urządzeń i produktów.

Kto mógłby taki kurs przeprowadzić? No nie wiem – może 
pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów 
Terapii Zajęciowej z porozumieniu z Ośrodkiem Zdrowia (pie-
lęgniarki środowiskowe)? A tak przy okazji – właściwie to my 
mieszkańcy nic nie wiemy o funkcjonowaniu Środowiskowego 
Domu Samopomocy – dla kogo on jest, kto i na jakich zasadach 
z niego korzysta, kto finansuje, jakie plany rozwojowe – czy będzie 
uruchomiony dla stałych pensjonariuszy i kiedy? Bo mieszkańcy 
brali udział w jego budowie nieodpłatnie, dobrowolnie, odpraco-
wując dniówki na wezwanie byłego proboszcza. 

- Po drugie – uruchomić wolontariat (raz było ogłoszenie na stro-
nie Gminy, że osoba podejmie się nieodpłatnej opieki nad starszą 
osobą i brawo jej za to). Ma to być opieka sąsiedzka – drobne 
przysługi (umycie okien, zrobienie zakupów, noszenie węgla do 
piwnicy, podwózka samochodem do lekarza, kościoła itp.) oraz 
szczególnie dla mężczyzn (może częściowo odpłatnie) – malo-
wanie pomieszczeń, usunięcie drobnych usterek hydraulicznych, 
stolarskich, elektrycznych itp. Koszt materiałów pokrywa zlece-
niodawca. Starsze osoby już z takimi pracami sobie nie radzą. 
- Po trzecie – opieka czasowa – zastępstwo kilkugodzinne, aby 
stały opiekun mógł pójść do banku, kościoła, fryzjera, sklepu, 
biblioteki, na spacer itp. Bo opieka nad osobą starszą jest nie-
zwykle wyczerpująca.
- Po czwarte – na kursie trzeba przedstawić rozwiązania (i ceny) 
transportu wewnętrznego osoby starszej tam, gdzie są schody 
– krzesła schodowe, platformy, podnośniki, windy – aby osoba 
niepełnosprawna nie była uwięziona wewnątrz własnego domu 
i mogła żyć względnie samodzielnie.

Trzeba by było sporządzić listę osób potrzebujących takich 
świadczeń (sołtysi, MOPS, pielęgniarki środowiskowe, sąsiedzi), 
aby było wiadomo, komu na danej ulicy (we wsi, osiedlu, bloku) 
trzeba pomóc i listę chętnych do ich świadczenia wolontariuszy 
(osoby w miarę sprawne ruchowo, mające czas i chęci niesienia 
pomocy bliźnim). Oraz zachęcić osoby potrzebujące takich świad-
czeń, aby nie krępowały się o tym powiedzieć (rola duchownych). 

Wyświadczone dobro wraca w dwójnasób. Warto wspomnieć 
słowa Jezusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci mo-
ich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Jednocześnie 
będzie to walka z samotnością, opuszczeniem, bezradnością, 
beznadzieją – taki promyk słońca na pochmurnym niebie.

Janina Słupek
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Wyczuwałem jakiś niepokój. Spod 
derki zerknąłem na konie i nie 

musiałem się niczego domyślać. Wi-
działem ich niecierpliwe oczekiwanie 
na podanie im południowej paszy. 
Biologiczny zegar koni dobrze funk-
cjonował, lepiej niż mój. Czasem tylko 
przyspieszał, ale nigdy nie spóźniał się. 
Bezzwłocznie wstałem do codziennego 
oprzątania koni. Zjadłem też obiad 
złożony z zimnej kartoflanki i owo-
ców. Niosąc ze strumienia zapasowe 
wiadra wody dla koni, rozgrzałem się 
trochę, ale jednocześnie odczuwałem 
duże zmęczenie. Mój organizm dawał 
wyraźne oznaki osłabienia. Wyczerpy-
wały się jego zapasy energii, z którymi 
wyszedłem z domu w ostatnich dniach 
lipca. W czasie ukrywania się z końmi 
w lesie często bywałem zmęczony pracą 
ponad moje siły. Bolały mnie nieraz 
lecz nigdy dotąd nie drżały mi ręce ani 
nogi. Uczucie drżenia spowodowało 
myśl koniecznego oszczędzania moich 
sił, ale jednocześnie pojawiło się pyta-

nie, w jaki sposób mogę to osiągnąć? 
Wnet doszedłem do wniosku, że jest 
to prawie niemożliwe. Przecież mój 
wysiłek powodowany jest koniecz-
nością zabezpieczania paszy dla koni 
w warunkach ciągłego zagrożenia ze 
strony istniejącego frontu wojennego.

Beznadziejne rozumowanie prze-
rwał huk wybuchów artyleryjskich. 
W ostatnim okresie artyleria milczała. 
Tym razem też wkrótce zamilkła. Po-
myślałem, pewnie lufy dział zaczęły 
rdzewieć i trzeba było je wyczyścić. 
Konie już prawie nie reagowały na odle-
glejszy huk dział i pękających pocisków. 
Krótkotrwały i mało intensywny ostrzał 
artyleryjski nie pobudził moich nadziei 
na rozpoczęcie ofensywy, zawiedzio-
nych już wielokrotnie. Przeciwnie, po 
raz pierwszy zacząłem zastanawiać 
się nad koniecznością ujawnienia się 
Niemcom z końmi. W ten sposób mogę 
uchronić je, a może i siebie przed dłu-
gotrwałą agonią z głodu i zimna albo 
doznanych ran. W tym powróciła myśl 
o przeprowadzeniu zwiadu w pobliżu 
zagrody Szydłowskiego. Nad okolicą 
nadal unosiły się gęste i ciemne chmury, 
które ograniczały możliwości rozpo-
znawcze po zapadnięciu zmroku. Przez 
grubą warstwę chmur nie przebije się 
światło księżyca. Znałem wiele szcze-
gółów rozmieszczenia zarośli w terenie, 
które zabezpieczą mi maskowanie. Od 

razu podjąłem próbę zbliżenia się do 
zagrody Szydłowskiego. Na brzegu 
lasu zza drzewa prowadziłem uważną 
obserwację terenu w zasięgu wzroku 
i słuchu. Nie dostrzegając zagrożeń, 
zrobiłem pierwszy skok do najbliższych 
zarośli. Następnie wzdłuż zarośli na 
miedzy przy żytnisku dostałem się na 
skraj zbocza doliny strumienia. Stamtąd 
powoli przesuwałem się w kierunku 
zagrody, obserwując bacznie jej oto-
czenie. Cały czas podchodu nurtowały 
mnie jakieś złe przeczucia, powodujące 
narastanie strachu. Prowadzenie roz-
poznania postanowiłem zakończyć na 
obserwacji zagrody bez wchodzenia na 
teren zabudowań. Leżąc w zaroślach 
zobaczyłem w pobliżu zagrody od 
strony południowo-zachodniej tyczki 
z fasolą, a pod nimi jakby uprawę 
warzyw. Widok ten bardzo mnie ucie-
szył i na nim skoncentrowałem całą 
moją uwagę. Raptem jak spod zie-
mi wyrósł na podwórzu mężczyzna 
w niemieckim mundurze. Zamarłem 
w bezruchu z uczuciem wciskania się 
w ziemię ze strachu. Mężczyzna oddał 
mocz i wrócił do mieszkania. Miałem 
szczęście, bo nie zobaczył mnie. Na-
tychmiast wyczołgałem się z miejsca 
prowadzonej obserwacji i pod osłoną 
zarośli wróciłem do lasu.

Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
Na krawędzi śmierci
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Dopiero w ziemiance przy koniach 
ochłonąłem z przerażenia i poczułem 
się bezpieczny. Po chwili skojarzyłem 
sobie dzisiejsze zdarzenie z usłysza-
ną rozmową w języku niemieckim 
podczas wygrzewania się w słońcu 
na skraju lasu w zaroślach. Rozmowę 
prowadzili prawdopodobnie żołnie-
rze idący z zagrody Szydłowskiego. 
Dzisiejsze odkrycie zwiększyło moje 
uczucie niebezpieczeństwa poruszania 
się w otwartym terenie. Odetchnąłem 
z ulgą w przekonaniu, że tylko las nie 
zmniejszył jeszcze mojego bezpieczeń-
stwa przebywania w nim. Zaraz też 
udałem się na poszukiwanie suszu na 
opał w leśnej kuchni. Zebrany chrust 
przyniosłem w pobliże wąwozu i tu 
ukryłem jako zapas na czas złej pogody. 
Zmęczony i przygnębiony wróciłem 
do ziemianki. Od razu zabrałem się 
do przedwieczornego oprzątania koni 
by zakończyć je przed zapadnięciem 
zmroku. W lesie zrobiło się ciemno 
szybciej niż przypuszczałem, ale znałem 
w szczegółach ziemiankę i wąwóz, jak 
naszą zagrodę, gdzie nawet po ciemku 
poruszałem się sprawnie. Zupełnie 
ciemno już było, gdy po oprzątnięciu 
koni przyszedłem do kuchni, by rozpalić 
ogień pod blachą. Chciałem przygrzać 
resztę kartoflanki na kolację. Na jutro na 
śniadanie i na obiad będę miał ziemniaki 
upieczone wczoraj. Rozpalony ogień 
zasilałem drewienkami ze stosiku. Wnet 
pod zadaszeniem zrobiło się ciepło. Na 
blachach stały dwa garnki, jeden z karto-
flanką, a drugi z wodą na umycie naczyń 
oraz siebie. Utrzymywanie czystości 
osobistej zimną wodą bez mydła było 
coraz trudniejsze, dlatego każdorazowe 
palenie w kuchni wykorzystywałem też 
na grzanie wody do mycia się.

Na drugi dzień rano w kalendarzyku 
skreśliłem jedenasty września i przy-
stąpiłem do codziennych zajęć. Kusiło 
mnie powtórzyć wczorajsze rozpozna-
nie zagrody Szydłowskiego, by ustalić 
czy zobaczony żołnierz był tam przy-
padkiem, czy też zagroda zajęta jest sta-
le przez wojsko niemieckie. Kończyłem 
śniadanie z pieczonych ziemniaków, 
jak zauważyłem siąpienie drobnego 
deszczu. Oby tylko nie zaczęła się już 
jesienna słota. Na samą myśl przenik-
nął mnie na wskroś zimny dreszcz, ale 
i bez tego było mi zimno. W ziemiance 
sprawdziłem czy nie przecieka dach 
nad końmi, lecz utkany dach słomą na 
razie nie przepuszcza deszczu, zresztą 
nie pada intensywnie. Konie chyba też 

odczuwały spadek tem-
peratury, bo miały na-
stroszoną sierść, a prze-
cież w ziemiance było 
cieplej niż na zewnątrz. 
Przytuliłem się do karku 
kasztanki lecz nie wy-
czuwałem jej drżenia. 
Przeciwnie, zrobiło mi 
się przy niej przyjemnie 
ciepło. Pogłaskałem ją 
po łopatce i pomyśla-
łem. Przynajmniej wy 
obydwie macie dobrze. 
Nie dokucza wam zimno 
z powodu braku butów 
i zniszczonej odzieży. 
Siąpiło do końca dnia więc zrezygno-
wałem z porannej pokusy powtórzenia 
zwiadu z dnia wczorajszego.

Zła pogoda kolejnych dni pogarszała 
mój stan zdrowia. Wzmagał się kaszel 
i katar powodowany przeziębieniem. 
Szmatami przytykałem usta by tłumić 
głos coraz mocniej chrypiącego kasz-
lu. Naturalnie z tak głośnym kaszlem 
nie mogłem podjąć próby obserwacji 
zagrody Szydłowskiego. Z tego same-
go powodu musiałem też ograniczyć 
wychodzenie z ziemianki do koniecz-
nych przypadków przyniesienia wody 
koniom i sobie oraz przygotowania 
posiłku dla siebie w leśnej kuchni wie-
czór. Najbardziej przerażała mnie utrata 
moich sił. Ze strumienia nie potrafiłem 
już unieść pełnych wiader wody. Zro-
biłem sobie nawet nosidła ale i przy 
ich pomocy zdołałem przynieść tylko 
po pół wiader wody i to z ogromnym 
wysiłkiem. Cały drżałem skreślając 
w kalendarzyku siedemnasty dzień 
września. Na zmianę było mi zimno 
i gorąco. Przy chuchnięciu w dłoń 
uczułem gorący oddech co wskazywało 
na wysoką temperaturę, która była 
przyczyną złego stanu mojego zdrowia. 
Podając koniom paszę zataczałem się 
i miałem wrażenie, że wszystko mi 
wiruje przed oczami. Najszybciej jak 
mogłem wróciłem na pryczę. Naciąg-
nąłem na siebie derki z sianem równo 
z głową. Leżałem chwilę z zamkniętymi 
oczami i wpółprzytomny zasnąłem.

Miałem koszmarne sny. Uciekałem 
przed pogonią niemieckich żołnierzy 
i wpadłem w zarośla trzciny jakiegoś 
trzęsawiska. Zarośla wyglądały jak 
wokół stawu dworskiego w Smarżo-
wej. Zrobiłem w nich kilka kroków 
i nagle zacząłem tonąć w grzęzawisku. 
Wołałem ratunku lecz zamiast głosu 
słyszałem tylko bulgotanie w gardle 
błotnistej cieczy, której mam pełne 

usta. Już nie oddycham, nie widzę nic. 
Pełna ciemność i uczucie utonięcia. 
Nagle ze zdziwieniem doznaję wra-
żenia odzyskiwania przytomności. 
Próbuję otworzyć oczy lecz razi mnie 
jasność dnia. Czuję twardość podłoża 
na którym leżę. Usiłuję wstać lecz 
ślizgają mi się nogi. Na całym ciele 
i wokół mnie dotykam lepkiej mazi 
błota. Wreszcie usiadłem i zgarniam 
z siebie błoto rękami. Przesunąłem się 
na suche miejsce i usłyszałem rechot 
żab. Na pewno śmieją się z mojego 
wyglądu. Wstałem i chcę iść do rzeki 
umyć się, ale boję się by nie zobaczyli 
mnie Niemcy. Obserwuję brzeg rzeki 
i możliwość maskującego dojścia. 
Widzę kępy wikliny i wysokie trawy. 
Lekko czołgam się w mokrych trawach 
i odpoczywam w kępkach wikliny. 
Wchodzę do czystej wody w rzece, 
rozbieram się do naga, myję się cały 
i piorę odzież z błota. Odpływająca 
woda staje się coraz bardziej brudna. 
Oglądam się za siebie i widzę, jak rzeka 
przybiera mętną wodą. Zobaczyłem 
błyskawice, a po niej natychmiast usły-
szałem grzmot uderzającego pioruna 
niedaleko ode mnie. Nadciąga burza 
od wschodu, pewnie tam była ulewa, 
skoro w rzece Kamienica przybiera 
mętna woda. Zaplątany w mokrą odzież, 
którą szybko ubieram, przewróciłem 
się i jednocześnie zobaczyłem grupę 
niemieckich żołnierzy, biegnących ku 
mnie. Pierwszy, który dobiegł przydusił 
mnie do ziemi, związał mi ręce i nogi, 
zostawił mnie związanego w strugach 
deszczu, a sam pobiegł za grupą. Usiłu-
jąc wyplątać się z wiązadła sznurowego, 
przewracam się z boku na bok, w końcu 
uwalniam ręce i dotykam nimi jakby 
suchego siana. Usiadłem, ale nie wiem 
gdzie jestem.

Dokończenie ze str. 32

Dokończenie na str. 34

Wyrazy szczerego żalu i współczucia

dla

Wojciecha Staniszewskiego
Burmistrza Brzostku

z powodu śmierci

Ojca
Włodzimierza Staniszewskiego

składają
kierownictwo i pracownicy

Urzędu Miejskiego w Brzostku
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Już się wydawało, że wyschło źródełko z archiwalnymi 
zdjęciami. Tymczasem Pani Wanda Chudy z Brzostku 

wyszukała fotografię przedstawiającą naszą miejscowość po 
II wojnie światowej i przekazała ją do publikacji. Bardzo 
dziękujemy.

Kiedy tak patrzy się na to zdjęcie, od razu przychodzi myśl, 
że to już nie ten sam Brzostek, co teraz. Bagnista droga, drew-
niany płot z kołków, domy przytulone do gościńca… Dobrobyt 
raczej z tego obrazka nie bije. Jednak gdy się słucha wspo-
mnień osób pamiętających tamte czasy, ma się wrażenie, że 
mimo wszystko ludzie byli wtedy szczęśliwsi. Przeżyli wojnę, 
zaczynali życie od nowa, często od zera. Jednak optymizm 
ogarnął całe społeczeństwo. Radość pozwalała przezwyciężać 
codzienne trudy i niedostatek. 

Teraz jest inaczej. Rzucają się w oczy różnice w zamożności. 
Ludzie są bardziej nastawieni na siebie. Wszechobecny 
pośpiech. Nie ma na nic czasu. Pogoń za pieniądzem, karierą, 
sukcesem. Nie można zostać w tyle, bo wypadnie się z obiegu. 
Najgorszy chyba wydaje się brak pewności – nie wiadomo, co 
przyniesie jutro, co będzie z pracą, czy nadąży się za zmianami 
w kraju. Internet zastępuje bezpośredni kontakt z człowiekiem, 
rozluźniają się więzi społeczne. Konformizm staje się bardziej 
pożądaną postawą niż poczucie honoru i wierność ideałom. To 
wszystko powoduje frustrację, wzajemną niechęć i nienawiść. 
Zazdrość zaburza właściwe relacje społeczne. I rozbujałe „ego” 

– ja jestem „naj” i nie interesują mnie potrzeby innych, ich zdol-
ności, umiejętności, osiągnięcia, przekonania. Oni się nie liczą. 
Cel, jakim jest „ja”, uświęca środki. Zapominamy już, że żyjemy 
w czasach pokoju, że nikt nie bombarduje naszych pięknych 
domów, nie zaminowuje pól i lasów, nie urządza łapanek i nie 
wywozi nas do obozów zagłady. Żyjemy. Korzystamy z coraz 
bardziej zaawansowanych osiągnięć nauki i techniki. Cieszmy 
się, jutro też wstanie słońce!

U.K.

CZAR STARYCH FOTOGRAFII

Mokry od potu i trzęsący się z zimna 
oprzytomniałem z ulgą. Wygramoliłem 
się z posłania i stanąłem przy przednich 
nogach kasztanki. Przytuliłem się moc-
no do kłębu, czując wyraźnie jej ciepło 
i bicie serca. Objąłem rękami jej kark, 
a ona spokojnie odwróciła głowę ku 
mnie i dotykając moich ramion i ple-
ców miękkimi chrapami ogrzewała je 
ciepłym oddechem. Swoim troskliwym 
zachowaniem rozczuliła mnie zupełnie. 
Nie miałem najmniejszej wątpliwości, 
że jesteśmy sobie wzajemnie jednakowo 
potrzebni. Jeszcze mocniej wtuliłem 
się w zagłębienie jej kłębu i karku, 
stojąc tak dłuższy czas w bezruchu. 
Gniada też wyciągnęła swój łeb ku 
mnie i chociaż nie mogła dotykać 
mnie chrapami, bo nie pozwalało jej 
wiązanie, to jednak chuchała na mnie 
ciepłym oddechem. Pomyślałem sobie, 
konie to rzeczywiście mądre zwierzęta 
i mają swój indywidualny charakter. 
Jakby na potwierdzenie mojej myśli, 
gniada zaczęła przestępować z nogi na 
nogę i uparcie patrzeć na wiadra. Od 
razu wiedziałem, że chce pić. Przypo-
mniałem sobie, że rano nie podałem im 
wody. W wiadrach było wody tylko do 
połowy. Gniadej podałem jedną połowę, 
a kasztance drugą. Wypiły wszystko 
i jeszcze chciały. Płachtą nakryłem 
głowę, ramiona i plecy, jak wiejskie 
kobiety pledem i z wiadrami na nosid-
łach poszedłem po wodę do strumienia. 
Po kilku odpoczynkach przyniosłem 

prawie pełne wiadra wody. Jedno po 
połowie wypiły konie, a drugie zostało 
na uzupełnienie zapasu w kuchni. Ruch 
i wysiłek spowodowały rozgrzanie 
się mojego organizmu. Poczułem się 
nieco lepiej. Siano z derek na pryczy 
podałem koniom jako pierwszą por-
cję południowej paszy. Wilgotnymi 
od mojego potu derkami nakryłem 
konie, by derki szybciej wyschły. Po 
pół snopka żyta podałem koniom jako 
uzupełnienie południowej porcji paszy, 
w przekonaniu, że konie najedzą się do 
syta dziś w południe.

Opatulony w płachtę wziąłem wia-
dro z wodą i poszedłem do kuchni. 
Z rozsądku ale bez apetytu i smaku 
zjadłem jednego ziemniaka ze szczyp-
tą soli i jabłko. Każdy kęs z trudem 
przełykałem z powodu bólu gardła. 
Nadal męczył mnie ochrypły kaszel 
i katar, które musiałem tłumić w różny 
sposób, by przypadkiem nie usłyszeli 
Niemcy. Zapasowe garnki napełniłem 
wodą i wróciłem do ziemianki skończyć 
południowe oprzątanie koni. Zaraz po 
przyniesieniu zapasowych wiader wody, 
zdjąłem suche i wygrzane derki z koni 
i na jednej szybko położyłem się na 
pryczy, a dwiema nakryłem się z usza-
mi i po raz drugi tego dnia zasnąłem. 
Znowu dręczyły mnie majaki senne 
lecz zapamiętałem tylko huk z którym 
obudziłem się i wyskoczyłem z pryczy 
przerażony. Spokój koni upewnił mnie 
o zaistniałym huku tylko w moim śnie.

Ponownie opatuliłem się płachtą 
i udałem się w las na poszukiwanie 

opału, by wieczór nie tylko ugotować 
strawę, lecz także solidnie się wygrzać. 
Z żalem pomyślałem o braku suśni, ta-
kiej jak była w naszym domu i w starym 
domu dziadka Stanisława Łukasika. 
Spanie na rozgrzanej suśni skutecznie 
zapobiegało rozwojowi przeziębienia 
i grypy. Dość daleko zapuściłem się 
w las na kierunku północnym, gdzie było 
dużo suszu. Zdjąłem z siebie płachtę 
i kładłem na nią zbierany chrust. Nagle 
usłyszałem ludzkie głosy. Wyrwałem 
płachtę spod suszu i ukryłem się z nią 
w gęstwinie za grubym pniem drzewa. 
Głosy rozmowy zbliżały się w moim 
kierunku od linii frontu. Nie miałem wąt-
pliwości, to idą Niemcy. W odległości 
nie większej niż trzydzieści kroków od 
mojego ukrycia, przechodziła gęsiego 
grupa żołnierzy niemieckich w pełnym 
uzbrojeniu. Naliczyłem ich dziewięciu. 
Zapewne strach wyłączył pobudzanie 
mojego kaszlu i kichania. Nie potrze-
bowałem płachty do ich tłumienia. Gdy 
ucichły odgłosy rozmowy wysunąłem 
się z ukrycia i podszedłem do miejsca 
w którym widziałem mijających mnie 
żołnierzy. Dochodząc zobaczyłem wy-
raźnie udeptaną już ścieżkę w kierunku 
wschód-zachód. Wyznaczała ona dla 
mnie niebezpieczną granicę, do której 
nie powinienem się zbliżać. Tym razem 
jeszcze pozbierałem gałęzie na płach-
tę i wróciłem z nimi pod zadaszenie 
kuchni. Przyniesione gałęzie połama-
łem na krótkie drewienka i ułożyłem 
na podręczny stosik. Znowu chwycił 
mnie kaszel.

Dokończenie ze str. 33
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LETNI OBÓZ KARATE KYOKUSHIN OKUNINKA 2017
W dniach od 23 do 29 lipca w Okunince nad Jeziorem Białym 

odbył się Letni Obóz Karate Kyokushin zorganizowany 
przez Brzostecki, Leżajski oraz Gorzycki Klub Kyokushin Karate. 
Uczestniczyli w nim karatecy z Brzostku, Dębicy, Leżajska, Nowej 
Sarzyny, Rudnika nad Sanem, Sarzyny, Tarnobrzega i Gorzyc. 
W obozie tym uczestniczyło około 120 osób w tym 64 osoby 
z Brzostku. Braliśmy udział w treningach karate na świeżym 
powietrzu i macie tatami oraz treningu w jeziorze, porannych 
rozruchach w terenie, a także w jeziorze, treningu strzeleckim, 
meczach piłki nożnej i siatkowej. Uczestniczyliśmy również 

w zajęciach rekreacyjnych takich jak: karaoke, grill, dyskoteka 
i pasowanie na samuraja. Dzięki ładnej pogodzie często kąpaliśmy 
się na strzeżonej plaży. Największą atrakcją było nurkowanie 
pod okiem instruktora oraz wycieczka do wesołego miasteczka. 
W przedostatni dzień obozu odbył się egzamin na stopnie kyu 
i sayonara, w której poszczególne grupy zaprezentowały wcześniej 
przygotowane skecze i kawały. Zajęcia prowadzili sensei D. Burda, 
T. Mendoń, K. Ostrowski, A. Wziątka, R. Kolbusz, M. Jeziorowski 
i B. Bogdanowicz. Wróciliśmy zrelaksowani, zadowoleni i pełni 
optymizmu przed kolejnym sezonem startowym.

Robert Kolbusz

VII MISTRZOSTWA PAR DEBLOWYCH W TENISIE ZIEMNYM GMINY BRZOSTEK
W dniach od 7 sierpnia do 18 sierpnia na Kompleksie Boisk 

Sportowych „Moje Boisko 2012” zostały rozegrane VII 
Mistrzostwa Par Deblowych w Tenisie Ziemnym Gminy Brzo-
stek. Do Mistrzostw zgłosiło się 5 par. Turniej został rozegrany 
systemem „każdy z każdym”. Po zaciętych pojedynkach zwycię-
żyła para Styczyński P./Rysz A., która wygrała wszystkie swoje 
spotkania, nie tracąc w całych zawodach ani jednego seta. Do 
ostatniego meczu toczyła się walka o drugie i trzecie miejsce. 
Przed ostatnim spotkaniem trzy pary miały jeszcze szanse zająć 
miejsce na podium. W meczu kończącym mistrzostwa spotkały się 
pary Ryndak Ł. /Nosal M. oraz Szybist M./Nawracaj M. Na wynik 
tego spotkania czekała para Mróz D./Piątkiewicz J. Ostatecznie 
spotkanie wygrała para Ryndak Ł. /Nosal M. i to ona może się 
cieszyć z drugiego miejsca, natomiast trzecie miejsce przypadło 
parze Mróz D./Piątkiewicz J. Po zakończonym meczu wręczono 
nagrody najlepszym trzem parom oraz pamiątkowe dyplomy dla 
pozostałych uczestników tegorocznych zmagań.

Szczegółowe wyniki: 
Ryndak Ł./Nosal M. – Mróz D./Piątkiewicz J. 2:1 (4:6, 6:2, 6:4)
Szybist M./Nawracaj M. - Styczyński P./Rysz A.  0:2 (5:7, 2:6)
Styczyński P./Rysz A. - Mróz D./Piątkiewicz J.  2:0 (6:3, 6:4)
Mróz D./Piątkiewicz J. - Szybist M./Nawracaj M. 2:0 (6:3, 6:1) 
Juszkiewicz M./Górka S. - Styczyński P./Rysz A. 0:2 (0:6, 2:6)
Ryndak Ł./Nosal M. - Juszkiewicz M./Górka S. 2:0 (6:1, 7:6)
Mróz D./Piątkiewicz J. - Juszkiewicz M./Górka S. 2:0 (6:1, 6:3)
Juszkiewicz M./Górka S. - Szybist M./Nawracaj M.  0:2 (3:6, 3:6)
Ryndak Ł./Nosal M. - Styczyński P./Rysz A.  0:2 (2:6, 2:6)
Ryndak Ł./Nosal M. - Szybist M./Nawracaj M.  2:0 (6:4, 6:3) 
Klasyfikacja końcowa:
1. Styczyński P./Rysz A.
2. Ryndak Ł./Nosal M. 
3. Mróz D./Piątkiewicz J.
4. Szybist M./Nawracaj M.
5. Juszkiewicz M./Górka S.

Magdalena Kawalec

Adam Rysz 1 miejsce Paweł Styczyński 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce

Fot. Nina Wodzisz



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 9/201736

II WAKACYJNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ – DWÓJKI
16 sierpnia w Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej 

w Brzostku odbył się II Wakacyjny Turniej Piłki Siatkowej 
– Dwójki. Zawody zostały rozegrane w ramach „Wakacje z OSiR-
-em”. Organizatorem zawodów był Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Brzostku. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach: 16 - 18 lat 
dziewcząt, Open 16+. W kategorii 16 - 18 lat dziewcząt wzięło 
udział cztery pary. Turniej rozgrywany był systemem „każdy 
z każdym” do dwóch wygranych setów. Turniej zwyciężyła para 
Trojan Martyna/Przewoźnik Karolina, nie tracąc seta w żadnym 
ze spotkań. Drugie miejsce zajęła para Gnat Paulina/ Nowak 
Dominika, natomiast na trzecim miejscu została sklasyfikowana 
para Kowalczyk Klaudia /Kukla Faustyna. 

Szczegółowe wyniki - Kategoria 16-19 lat dziewcząt:
Trojan M./Przewoźnik K. - Gnat P./Nowak D.  2:0 (17:15, 16:14)
Kowalczyk K./Kukla F. - Zegarowska K./Wodzisz D. 2:0 (15:9, 15:12)
Gnat P./Nowak D. - Zegarowska K./Wodzisz D.  2:0 (16:14, 15:8)
Trojan M./Przewoźnik K. - Kowalczyk K./Kukla F.  2:0 (17:15, 15:10)
Kowalczyk K./Kukla F. - Gnat P./Nowak D.  0:2 (10:15, 11:15)
Zegarowska K./Wodzisz D. - Trojan M./Przewoźnik K.  0:2 (11:15, 11:15)

W kategorii 16+ do turnieju przystąpiło 15 par. Zawodnicy zostali 
podzieleni na cztery grupy, gdzie rozgrywali mecze systemem 
„każdy z każdym”. Do rozgrywek pucharowych awansowały po 
dwie drużyny z każdej grupy. Z grupy A awansowały pary: Gnat 
M./Lech D., Pocica K./Pocica J., z grupy B: Strzałka M./Ciurkot 
J., Pasterczyk P./Stefanik P., z grupy C: Furman K./Warzecha 

M. - Kolbusz M./
Kalita J., z grupy D: 
Grzyb A./Kranc A., 
Mroczkowski P./Sta-
siowski J. Do półfi-
nałów awansowały: 
Furman K./Warze-
cha M., Mroczkow-
ski P./Stasiowski J., 
Strzałka M./Ciurkot 
J., Gnat M./Lech D. 
Po rozegraniu pół-
finałów przyszedł 
czas na mecz o 3. 
miejsce oraz finał. 
Oba te spotkania 
były bardzo zacięte. 
Po wynikach widać, 
że zawodnikom za-
leżało na zwycię-
stwie. Mecz o 3. 
miejsce zwyciężyła 
para Gnat M./Lech 
D., którzy dzielnie 

walczyli do ostatniej piłki. Mecz finałowy także dostarczył wiele 
emocji, z finałowego boju zwycięsko wyszła para Strzałka M./Ciur-
kot J. Po zakończeniu ostatniego meczu najlepszym zawodnikom 
w poszczególnych kategoriach wręczono puchary, które zostały 
ufundowane przez OSiR w Brzostku. Wręczenia nagród dokonał 
Kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś. Wszystkim uczestnikom oraz 
kibicom dziękujemy za przybycie, sportową rywalizację oraz 
wiele ciekawych i efektownych akcji. Zwycięzcom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów. 

Szczegółowe wyniki Kategoria OPEN 16+:
Grupa „A”
Ziaja B./Szwed G. - Pocica K./Pocica J.  0:2 (11:15, 11:15)
Gnat M./Lech D. - Kawalec W./Surdel J.  2 : 0  ( 1 5 : 7 ,  1 5 : 8 )
Pocica K./Pocica J. - Kawalec W./Surdel J.  2:0 (19:17, 15:12)
Ziaja B./Szwed G. - Gnat M./Lech D.  0 : 2  ( 9 : 1 5 ,  9 :1 5 )
Gnat M./Lech D. - Pocica K./Pocica J. 2:0 (15:9,  15:13)
Kawalec W./Surdel J. - Ziaja B./Szwed G.  2:0 (15:10, 15:10)
Grupa „B”
Pasterczyk P./Stefanik P. - Zagórski M./Wołowiec D. 2:0 (15:12, 15:10) 
Szymańska P./Szymański K. - Strzałka M./Ciurkot J.  0 :2 (8:15,  12:15)
Zagórski M./Wołowiec D. - Strzałka M./Ciurkot J.  0:2 (7:15,  12:15)
Pasterczyk P./Stefanik P. - Szymańska P./Szymański K.  2:1 (14:16, 15:12, 17:15)
Szymańska P./Szymański K. - Zagórski M./Wołowiec D.  2:0 (15:13, 15:10)
Strzałka M./Ciurkot J. Pasterczyk P./Stefanik P.  2:1 (15:13, 16:18, 15:13)
Grupa „C”
Kozioł K./Rusztowicz P. - Furman K./Warzecha M.  0:2 (13:15, 11:15)
Synowiecki P./Raś A. - Kolbusz M./ Kalita J. 0:2 (11:15,  6:15)
Furman K./Warzecha M. - Kolbusz M./Kalita J.  2:0 (15:11, 17:15)
Kozioł K./Rusztowicz P. - Synowiecki P./Raś A.  2:0 (15:11, 15:12)
Synowiecki P./Raś A. - Furman K./Warzecha M.  0:2 (11:15, 12:15)
Kolbusz M./Kalita J. - Kozioł K./Rusztowicz P.  2:1 (15:9, 11:15, 15:10)
Grupa „D”
Golec Sz. / Nowicki J. – Grzyb A. / Kranc A. 1:2 (15:10, 13:15, 13:15)
Grzyb A. / Kranc A. – Mroczkowski P. / Stasiowski J.  0:2 (15:17, 12:15)
Golec Sz. / Nowicki J. - Mroczkowski P. / Stasiowski J. 1:2 (15:12, 13:15, 13:15)
Ćwierćfinały
Gnat M./Lech D. - Kolbusz M./ Kalita J.  2:1 (15:7, 11:15, 18:16)
Strzałka M./Ciurkot J. - Grzyb A. / Kranc A.  2 : 0  ( 1 5 : 7 ,  1 5 : 3 )
Furman K./Warzecha M. - Pocica K./Pocica J.  2:0 (15:10, 15:11)
Mroczkowski P. / Stasiowski J. - Pasterczyk P./Stefanik P.  2:1 (13:15, 15:8, 15:9)
Półfinały
Furman K./Warzecha M. - Mroczkowski P. / Stasiowski J.  0:2 (11:15, 12:15)
Strzałka M./Ciurkot J. - Gnat M./Lech D.  2:0 (15:8,  15:12)
Mecz o 3 Miejsce 
Furman K./Warzecha M. - Gnat M./Lech D.  1:2 (15:11, 8:15, 10:15)
Finał 
Strzałka M./Ciurkot J. - Mroczkowski P. / Stasiowski J.  2 :0  (16:14,  15:9)

Magdalena Kawalec

Podium 16-18 lat dziewcząt
Fot. E. Juszkiewicz

Kategoria open 16+
Fot. J. Wojdyła

Fot. M. Kawalec
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II Rajd Rowerowy „Rowerem w Pogórze”
21 sierpnia 2017 r. miłośnicy jazdy na rowerze wyruszyli z par-

kingu przy hali sportowej na trasę rajdu, która przebiegała 
przez Gminy: Brzostek, Frysztak, Wiśniowa, Wielopole Skrzyń-
skie. Długość trasy liczyła ok. 45 km. Jednym z przystanków na 
szlaku rajdu był schron kolejowy w Stępinie, gdzie akurat w tym 
dniu miał miejsce „Zlot Militarny Anlage Sud 2017”. Przy okazji 
tego wydarzenia uczestnicy mogli obejrzeć kolekcje zbiorów 
militarnych. Po przerwie rowerzyści wyruszyli w dalszą podróż, 
a po odpoczynku przyszedł czas na pierwszą konkurencję podczas 
rajdu. Chętni mogli wziąć udział w wyścigu „premia górska”, który 
odbył się na wymagającym podjeździe pod Chytrówka od Stępiny 
(416 m n.p.m.). Cały podjazd liczy 3 km o średnim nachyleniu 
4,6%. Sama premia odbyła się na ostatnich 100 m podjazdu, gdzie 
nachylenie sięga 10,7%. Z wyzwaniem najlepiej poradził sobie 

Janusz Podgórski, na drugim miejscu wyścig zakończył Bogusław 
Zacios, a na trzecim Robert Warzecha. Po wyjeździe na szczyt 
przez każdego z uczestników wszyscy spacerem udali się na szczyt 
góry Chełm, gdzie oprócz ogniska, odbyła się kolejna konku-
rencja sprawnościowa. Tym razem najlepiej z nią poradził sobie 
najmłodszy uczestnik rajdu Dominik Chodur, na drugim miejscu 
znalazł się Grzegorz Papiernik, a na trzecim Marek Stasiowski. 
Po wspólnym biesiadowaniu przy ognisku najlepszym w konku-
rencjach wręczono bony na sprzęt rowerowy, a po odpoczynku 
uczestnicy wyruszyli w drogę powrotną, która przebiegała przez 
malownicze tereny Brzezin oraz Siedlisk-Bogusz. Dziękujemy 
wszystkim za mile spędzony czas, gratulujemy mobilizacji, bo 
każdy ukończył rajd. Do zobaczenia za rok!

Magdalena Kawalec

Dominik Chodór 1 miejsce w 2. konkurencji
Fot. N. Wodzisz

Podium w kategorii premia górska
Fot. M. Kawalec
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Działając na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016.446) oraz art.13 ust.1, art.35 
ust.1 i art.37 ust.1pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147) oraz Uchwały Nr XXIXII/221/2017 Rady Miejskiej 
w Brzostku z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Kamienicy Dolnej, stanowiących własność 
Gminy Brzostek ogłaszam:

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają do sprzedaży w drodze bezprzetargowej następujące nieruchomości: działka 
oznaczona numerem ewidencyjnym 86/1 o powierzchni 0,1077 ha, działka numer 67/1 o powierzchni 0,1951 ha i działka numer 79/1 o powierzchni 
0,0787 ha, położone w Kamienicy Dolnej, objęte Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00095056/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowiące własność 
Gminy Brzostek, wolne od obciążeń. Łączna powierzchnia przeznaczonych do sprzedaży działek wynosi 0,3815 ha. Sprzedaż następuje na rzecz właściciela 
nieruchomości przyległych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości stanowiących kompleks położony w obszarze górniczym eksploatacji złoża 
kruszywa naturalnego, ,Dęborzyn - Wisłoka’’.

Działki oznaczone numerem: 67/1, 79/1 i 86/1 położone są w Kamienicy Dolnej przy granicy z gminą Pilzno i korytem rzeki Wisłoki w odległości około 
1 km od drogi krajowej nr 73. Dojazd z drogi o nawierzchni utwardzonej. Teren uzbrojony w sieć elektryczną, zabudowa siedliskowa w promieniu około 500 
metrów. W/w działki mają nieforemny kształt i mogą być przeznaczone wyłącznie na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich działek. Teren upraw 
rolnych który stanowi kompleks górniczy złoża kruszywa naturalnego Dęborzyn-Wisłoka. Dojazd drogami o nawierzchni gruntowej i ww działki to część 
zbędnych dróg gminnych.

Działki nie są objęte planem zagospodarowania Gminy Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Brzostek, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/135/2012 z dnia 30.08.2012 roku w/w działki to teren górniczy, z zabudową produkcyjną 
związaną z eksploatacją kruszywa. 

Lp Nr działek położenie Powierzchnia (m 2) Wartość rynkowa nieru-
chomości wg wyceny (zł)

Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

Podatek VAT 
23% (zł)

Łączna wartość 
nieruchomości brutto (zł)

1

86/1
67/1
79/1

Kamienica Dolna

1077
1951
787
3815

43 888,00 4 800,00 11 198,24 59 886,24

Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni tj. od 25.08.2017 r. do 15.09.2017 r. Osobom, którym 
na podstawie art.34 ust.1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016.2147) przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 06. 10.2017 r. W razie wyniesienia granic 
na gruncie, koszty pokrywa kupujący. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7, tel. 014/ 6803005, stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/ 
Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU
 z dnia 25 sierpnia 2017 roku 

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
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Działając na podstawie Uchwały Nr XXIX/207/2017 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w trybie przetargowym działki położonej w Kamienicy Górnej, stanowiącej własność Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do osób uprawnio-
nych do nabycia zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o ustroju rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.) następująca nieruchomość:
działka rolna niezabudowana oznaczona nr. ewid. 222 o powierzchni 0,45 ha położona w Kamienicy Górnej, objęta Księgą Wieczystą 
Nr RZ1D/00038567/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń. Użytki działki 
nr 222: RIVb-0,41 ha i RV-0,04 ha.
Działka położona jest w obrębie gruntów użytkowanych rolniczo na stoku, działka bez dojazdu. Teren płaski o kształcie wydłużonego prostokąta 
w terenie o silnie zróżnicowanej konfiguracji, stanowi teren nieużytkowany w obrębie gruntów użytkowanych rolniczo. W pobliżu zabudowa 
zagrodowa. Placówki handlowe, usługowe i użyteczności publicznej w promieniu około 1 kilometra. Działka nr 222 położona w Kamienicy 
Górnej nie jest objęta planem zagospodarowania Gminy Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Brzostek, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/135/2012 z dnia 30.08.2012 roku ww. działka to teren upraw 
rolnych.

Nr działki Powierzchnia (m2)
Wartość rynkowa prawa 

własności do 
nieruchomości (zł)

Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

Cena wywoławcza 
nieruchomości

brutto (zł)

Wadium dla  
nieruchomości (zł)

222 4500 5 846,00 370,00 6 216,00 625,00

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 28 WRZEŚNIA 2017 r. 
O GODZ. 10 00 W SALI KONFERENCYJNEJ 
 
Wadium w wysokości 625,00 (słownie: sześćset dwadzieścia pięć złotych) należy wpłacić w formie pieniądza przelewem na rachunek bankowy 
Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Brzostku 
w taki sposób, aby w dniu 22 września 2017 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu. Uzasadnienie do wyboru formy 
przetargu: Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. 
osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 
11 kwietnia 2003r.o kształtowaniu ustroju rolnego. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami 
należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek, w terminie do dnia 22.09.2017 r. do godz. 15 00 
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym działki nr 222 obręb Kamienica Górna”. 
Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:
złożą w wymaganym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem wymaganych dokumentów
wniosą wadium w wysokości 625,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć zł) do dnia 22.09.2017 r. Lista osób zakwalifikowanych do uczest-
nictwa w przetargu zostanie wywieszona w Urzędzie Miejskim w Brzostku, przy ul. Rynek 1; 39-230 Brzostek, na tablicy ogłoszeń do dnia 
25 września 2017 r.
Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty: 
1. dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie 
prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo 
rolne; 
2. oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego; 
3. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna 
z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; 
4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 
2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109); 
5. potwierdzenie wniesienia wadium; 
6. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne 
oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez 
współmałżonka przystępującego do przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej 
o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym zwraca się nie-
zwłocznie po zakończeniu przetargu. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od podpisania umowy, w szczególności nie stawi się 
w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega 
zwrotowi.
Uwaga: nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic. 
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący. 
Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na stronie 
internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/

Brzostek, dnia 18.08.2017 r.

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA
 I PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY (LICYTACJA) 

na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Kamienicy Górnej stanowiącej własność Gminy Brzostek



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

WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 9/201742

PSY SZUKAJĄ DOMU
Pies towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Pilnuje 

dobytku i ludzi, pomaga w polowaniach, bawi się z dziećmi. 
Dziś mówi się też o psach towarzyszach. Jeśli pies trafi w dobre 
ręce, żyje szczęśliwie przez swoje lata – ma opiekę, jedzenie, 
może się wybiegać, czuje się potrzebny. Jest ufny i gotowy na 
każde zawołanie swojego pana. Czasem jednak psy nie mają 
tyle szczęścia. Przyuczane do agresji czy do walk stają się 
zagrożeniem dla otoczenia i dla samych siebie. Nieraz muszą 
wzmacniać ego zakompleksionego gościa, który, przechadzając 
się ze złowrogo patrzącym pitbullem, dogiem argentyńskim czy 
kaukazem, uporczywie szuka potwierdzenia, że wzbudza respekt 
i szacunek przechodniów. Psy są takie, jak je wychowamy. Jeżeli 
pies ma skłonności do agresji, trzeba go wyciszać, a nie bić czy 
szczuć na wszystko, co się rusza. Te zwierzęta są doskonałymi 
obserwatorami, mają też niesamowity zmysł wyczuwania osób 
złych, fałszywych, podstępnych. Wtedy nawet najłagodniejsza 
psina będzie ostrzegawczo warczeć czy szczekać na widok ta-
kiego człowieka. Może to być nawet ktoś z naszych znajomych 
i bardzo często okazuje się po pewnym czasie, że pies miał rację, 
ostrzegając nas przed nim. 

W tym miesiącu prezentowane przez nas zwierzaki czekają na 
naszą pomoc. Jest wśród tych piesków jeden kot, którego na pewno 
nie zachwyca szczekające towarzystwo. Może ktoś z Państwa ma 
możliwość zabrania do siebie któregoś z pokrzywdzonych przez 
ludzi czworonogów.

Wszystkie psy oczekujące na nowych właścicieli są zdrowe, 
łagodne, mogą trafić do rodzin z dziećmi, tolerują inne osobniki 
swojego gatunku. Niektóre mogą przejawiać lękliwość wynikającą 
z traumatycznych przeżyć, związanych zwłaszcza z biciem. Jednak 
jeśli trafią w „dobre ręce” i będą łagodnie prowadzone, przestaną 
uciekać np. na widok podniesionej dłoni. 

DZIĘKUJEMY OSOBOM, KTÓRE JUŻ PRZYGARNĘŁY 
DO SWOICH DOMÓW ZAGUBIONE LUB WYPĘDZONE 
PSY.

SZUKAMY NOWYCH WŁAŚCICIELI DLA PRZEDSTA-
WIONYCH W TYM NUMERZE „WB” ZWIERZAKÓW.

Oto krótkie informacje o poszczególnych pieskach:

 ¾ 2/2017 – duża suka znaleziona pod koniec stycznia 2017 r. 
w Brzostku, zadbana, ułożona, 

 ¾ 4/2017 – mały, czarny, długowłosy pies znaleziony w Bukowej 
na przełomie lutego i marca 2017 r.,

 ¾ 8/2017 – mały, czarny piesek znaleziony w kwietniu 2017 r. 
w Brzostku na ul. Słonecznej,

 ¾ 14/2017 – duża, brązowa suka znaleziona w maju w Sied-
liskach-Bogusz

 ¾ 21/2017 – pies średniej wielkości, jasnobrązowy, o kręconym 
włosie, znaleziony w lipcu 2017 r. w Kleciach,

 ¾ 26/2017 – kot czarno-biały znaleziony w Bukowej-Działy 
(brak zdjęcia),

 ¾ 27/2017 – mały szczeniak znaleziony w Smarżowej (brak 
zdjęcia),

 ¾ 31 – mała, czarna suczka znaleziona w Głobikówce.

Psy można obejrzeć w Brzostku przy lecznicy weterynaryjnej 
Kazimierza Kłęka.

Kontakt: Wojciech Pacana tel. 14 6803 006, Urząd Miejski 
p. nr 8.
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Co to za gatunek?

Zagadka przyrodnicza

Fot. Rafał Godniak Fot. Rafał Godniak
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Ci, co nie chcieli być świadkami porażki Polski w meczu z Danią, mogli oglądać nocne (z pierwszego wrześniowego piątku na sobotę) 
asfaltowanie nowej drogi koło gimnazjum i bożnicy

Czaił się grzyb w ściółce, ale i tak Stanisław Szukała z Brzostku go wypatrzył



Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Oliwia Grodzka z Brzostku

Fot. Filip Czekaj z Kleci

Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Arkadiusz Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Magdalena Zatorska z Brzostku

Fot. Józef Czekaj z KleciFot. Dominika Grodzka z Brzostku

Fot. Piotr Kawalec 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.


