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TOMEK CZEKA NA TWOJĄ POMOC
8-tygodniowy Tomek Pacana z Kamienicy Górnej zapadł na bardzo groźną chorobę genetycz-

ną SMA (rdzeniowy zanik mięśni), która nieleczona prowadzi do szybkiej śmierci. Jedyną 
szansą dla chłopca jest kosztowne leczenie za granicą. Do momentu pojawienia się pierwszych 
objawów choroby dziecko rozwijało się normalnie. Diagnoza jest ciosem dla niego i całej 
rodziny. Pomóżmy rodzicom ratować Tomusia. Nie pozwólmy, by choroba przekreśliła jego 
przyszłość. Trzeba zebrać dużo pieniędzy, by dać chłopcu szansę na ocalenie życia. 

Jeśli chcesz wesprzeć Tomka, dokonaj wpłaty na podane niżej konto Fundacji Śnieżki Twoja 
Szansa lub przekaż 1% podatku.

Mile widziana każda pomoc!

Fundacja Śnieżki Twoja Szansa
Podkarpacki Bank Spółdzielczy oddział w Dębicy
23 8642 1139 2013 3902 8554 0001
Tytułem: „Tomasz Pacana”

Wpłaty zagraniczne:
SWIFT: POLUPLPR
PL 23 8642 1139 2013 3902 8554 0001

Aby przekazać 1% podatku dla Tomka:
należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000231088
oraz w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%” wpisać: „Tomasz Pacana”
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250. NUMER „WIADOMOŚCI BRZOSTECKICH”
Mamy już 250 numerów „Wiadomości Brzosteckich”, 

a wszystko zaczęło się w 1990 roku za sprawą grupy 
„młodych gniewnych”. 

Z tej okazji sięgnęliśmy do źródeł i poprosiliśmy jednego 
ze współzałożycieli gazety, Wiesława Stanaszka, o przybli-
żenie Czytelnikom już dość odległych początków naszego 
czasopisma, które – jak podkreśla sam opowiadający – jest 
bogatą kopalnią informacji o tutejszym środowisku na 
przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Głodnych wiedzy 
na ten temat odsyłamy na stronę www.wiadomoscibrzo-
steckie.pl, gdzie zamieszczone są wszystkie archiwalne 
numery. Z nich możemy dowiedzieć się np., jak zmieniała 
się cena gazety – od 1200 zł, przez 3000 a nawet 5000 zł, 
później 0,70 zł i od dłuższego czasu niezmieniające się 1,50.
„Wiadomościami Brzosteckimi” zarządzało już kilkoro redak-
torów naczelnych: Bogdan Stanaszek, Krzysztof Tyburowski, 
Wiesław Tyburowski, Urszula Wojnarowska, Józef Nosal, 
a po niespodziewanej śmierci nieocenionego Pana Józefa 
mnie przypadło to zadanie. Przez zespół redakcyjny prze-
winęło się wiele osób, niektórzy pracowali w niej krótko, 
losy innych związane są z nią do dziś. Oto oni (dane ze 
stopek): Paweł Batycki, Andrzej Cholewiak Marta Czech, 
Marta Dodolak, Krzysztof Dziedzic, Zofia Jarmusz, Magda-
lena Kawalec, Maria Kawalec, Marta Król, Stanisław Król, 

Henryk Latacz, Wanda Lisowska, Elżbieta Michalik, Dorota 
Ogrodnik, Kazimierz Papciak, Jacek Samborski, Zuzanna 
Rogala, Franciszek Rzeszutek, Piotr Szczepkowicz, Ewa 
Szukała, Genowefa Tomaszewska, Marta Wajda, Witold 
Węgrzyn, Daniel Wójcik, Agata Zbaraża, Justyna Zegarowska. 
Miejmy nadzieję, że nikt nie został pominięty. We wspo-
mnieniach Wiesława Stanaszka pojawiają się też osoby 
nieujęte w stopkach redakcyjnych, a mające duże zasługi 
dla gazety. Obecnie ściśle współpracują z redakcją: Janina 
Słupek, która prezentuje już 74. część „Grochu z kapustą”, 
burmistrz Wojciech Staniszewski systematycznie informu-
jący mieszkańców o zadaniach wykonywanych na terenie 
gminy, Dorota Machaj przygotowująca cykl „Nasze ogrody”, 
Małgorzata Piekarczyk odpowiedzialna za zagadki logiczne 
oraz Janusz Kolbusz od dwóch lat piszący o pożytecznych 
mikroorganizmach. Z redakcją pożegnał się natomiast Wie-
sław Tyburowski, który odszedł na zasłużoną „emeryturę” 
po 27 latach pracy w „WB” – niskie ukłony w Jego stronę za 
dotychczasowe zasługi. Korzystamy często także z tekstów 
oraz fotografii nadesłanych do redakcji przez Czytelników 
i Sympatyków gazety. Gorące podziękowania należą się 
więc wszystkim, dzięki którym „Wiadomości Brzosteckie” 
mogą się rozwijać i ukazywać.

Urszula Kobak

Tak to z tą gazetą było…

Wiesław Stanaszek, współzałożyciel „Wiadomości 
Brzosteckich”, opowiada o początkach naszego czasopisma

Pomysł na lokalną gazetę

Skończyłem studia w Krakowie, wróciłem do Brzostku. 
Po pierwsze byłem kawalerem, po drugie natrafiłem na 

grupę różnych fajnych ludzi, którzy też chcieli tu coś robić. 
Były to ciekawe czasy. Zaczynały się zmiany polityczne. 
Najpierw miały miejsce wybory do sejmu. Ja w tych 
latach aktywnie działałem w Wojewódzkim Komitecie 
Obywatelskim w Tarnowie. Naładowany różnymi idea-

łami demokratycznymi włączyłem się w ten ruch niepod-
ległościowy. Wtedy rządziła jeszcze stara władza, ale my 
już przeprowadziliśmy parę „akcji”, m.in. po to, aby np. 
wymienić tablicę na brzosteckim pomniku. Pamiętam swoje 
„słynne” wystąpienie na sesji rady gminnej w sprawie 
zmiany tej tablicy. Tak się zaczynała przygoda z samorzą-
dami. Założyliśmy Gminny Komitet Obywatelski. Dlaczego 
o tym mówię? Bo, jak wspomniałem, naładowani byliśmy 
ideałami, a demokracja dopiero miała nastać, ponieważ 

OD REDAKCJI

Znów zaszaleliśmy i wydaliśmy cały numer w kolo-
rze. Dobrze się złożyło, że jubileusz przypadł na luty, 

bo styczeń jak zwykle obfitował w imprezy kulturalne 
i sportowe. Stąd tym razem gazeta mieni się kolora-
mi, ponieważ staraliśmy się dać jak najwięcej fotografii. 
No i te 48 stron… Jak świętować, to świętować! Prze-
prowadziliśmy też sondaż wśród Czytelników na temat 
„Wiadomości Brzosteckich”, aby zorientować się, jak są 
postrzegane i jakie są oczekiwania odnoszące się do na-
szego miesięcznika. Uogólniając, Czytelnicy poszukują 
tu informacji dotyczących inwestycji na terenie gminy, 
bieżących wydarzeń, osiągnięć dzieci i młodzieży, historii, 
opowieści o ludziach stąd. Oczekują bardziej rozbudowa-
nego kącika humorystycznego (chcieliśmy to zrobić już 
w tym numerze, ale humor musiał ustąpić miejsca innym 

informacjom, które za miesiąc stałyby już nieaktualne – 
poprawimy się w marcu), wierszy, starych fotografii oraz 
„więcej prawdy” (staramy się, by zamieszczane teksty 
były rzeczowe i zgodne z prawdą, walczymy z tendencją 
cukierkowego upiększania rzeczywistości, ale nie jest łatwo 
zmieniać pewne przyzwyczajenia). Każdemu podoba się 
co innego, ale wszyscy podkreślają, że doceniają to, że 
w gazecie pisze się o tym, co się dzieje na terenie naszej 
gminy. Opinie Czytelników są dla nas bardzo ważne, 
motywują do większego zaangażowania i poszukiwania 
nowych tematów. 

 Zapraszamy do lektury 250. numeru w nowej 
szacie graficznej opracowanej przez naszego redaktora 
technicznego.

U. Kobak
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pierwsze wybory do sejmu były kontraktowe, nie w pełni 
demokratyczne. Wybory samorządowe miały być dopiero 
naprawdę wolne. W związku z tym właśnie wtedy narodził 
się pomysł gazety, bo chciałem, aby do ludzi dotarła oferta 
przedstawiana przez kandydatów na radnych, żeby wyborcy 
mogli naprawdę wybierać. To było główne przesłanie, żeby 
każdy, bez względu na opcję polityczną, mógł przedstawić 
siebie i swój program. Na początku wysłaliśmy zawia-
domienia do wszystkich zarejestrowanych kandydatów 
na radnych, żeby napisali, co zamierzają zrobić w gminie. 
Chcieliśmy to wszystko zamieścić. Okazało się, że te dane 
tylko w części spłynęły. I tak, niestety, nie udało nam się 
zrealizować naszego zamysłu, żeby pierwszy numer ukazał 
się przed wyborami. Nie chcieliśmy zamieszczać tylko czę-
ści nadesłanych wypowiedzi kandydatów na radnych, bo 
uważaliśmy, że byłoby to niesprawiedliwe. Skoro jednak 
powstał pomysł na stworzenie gazety, to stwierdziliśmy 
z bratem (Bogdanem Stanaszkiem – dop. red.), że trzeba 
doprowadzić do powstania tej gazety. W Polsce było już 
kilka gazet niezależnych, ale o zasięgu krajowym: „Gazeta 
Wyborcza”, „Solidarność” itp. Często z bratem rozmawiałem 
na ten temat. Dobrze, że była grupa „młodych gniewnych”, 
tzn. młodych ludzi albo po studiach, albo po szkołach 
średnich, do tego niezależnych od tutejszego środowiska, 
która chciała działać. Wbrew pozorom to nie było takie 
proste, żeby się udzielać, gdy ktoś był powiązany pracą lub 
w inny sposób z lokalnym środowiskiem. Tworzyć jeszcze 
takie rzeczy jak gazeta... My cieszyliśmy się tą niezależnością 
i myśleliśmy w takim gronie o niezależnej gazecie – trzeciej 
władzy. Ponieważ pierwsza idea, czyli prezentowanie kan-
dydatów na radnych, nie bardzo dała się przelać na papier, 
stwierdziliśmy, że trzeba jednak wydać pierwszy numer 
i „niech się dzieje wola nieba”. Zobaczymy, jaki będzie odzew 
mieszkańców i jak to wszystko zostanie przez nich przyjęte.

Początki działalności „Wiadomości Brzoste-
ckich”
Gazecie musiał ktoś patronować. Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Brzosteckiej wzięło na siebie ciężar wydawania 
gazety i odpowiedzialność z tym związaną. Towarzystwo 
też było fenomenem, o którym pisano w różnych gazetach 
województwa tarnowskiego, że jest to jedna z niewielu 
organizacji typu towarzystwo regionalne kierowana przez 
młodych. To było dostrzegane w skali województwa, że 
młodzi angażują się w tego typu rzeczy i coś chcą robić. Tak 
więc TMZB wzięło na siebie rolę wydawcy i właściciela. 
Tymczasem odbyły się wybory samorządowe. Ja sam też 
w tych wyborach startowałem na radnego i zostałem wy-
brany. Wciąż byłem kawalerem i miałem więcej czasu niż 
inni, więc dalej podtrzymywałem swoje kontakty z ruchem 
obywatelskim w Tarnowie, ale jednocześnie angażowałem 
się w życie naszej gminy. Na dodatek jeszcze zostałem prze-
wodniczącym Rady Gminy I kadencji. To mi dało też inne 
możliwości i jako wydawca obok Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Brzosteckiej pojawiła się Rada Gminy. Okazało się, 
że pierwsze numery miały szalone powodzenie. Robiliśmy 
dodatkowy nakład, a właściwie dodatkowe ksero. Ludzie 
pytali, kiedy wypuścimy następny numer. To dodawało 
nam skrzydeł. Z formalnego punktu widzenia zawsze musiał 
być redaktor naczelny. Kiedy się przejrzy stopki tych gazet, 
to się zobaczy, że naczelni się zmieniali. Różne osoby tam 
były: mój brat, ks. Tyburowski, Wiesław Tyburowski i inni. 
Redaktor naczelny firmował, czy brał odpowiedzialność 
za gazetę, ale czasami nie uczestniczył aktywnie w samym 
przygotowaniu, bo po prostu nie miał czasu. Np. mój 
brat czy ks. Tyburowski mieli swoje obowiązki związane 

z życiem seminaryjnym czy później w parafiach, więc na 
niewiele rzeczy mogli mieć wpływ. Gros roboty spadało 
na tzw. „twardy komitet wydawniczy”. Nie chcę tu sobie 
przypisywać nadmiernej roli, no ale adres redakcji… to była 
ul. Węgierska wtedy jeszcze 322 (dom rodzinny Wiesława 
Stanaszka – dop. red.). I tak się to toczyło.

Problemy techniczne
Tu muszę powiedzieć o niektórych kłopotach, bo to nie są 
dzisiejsze czasy, gdzie dzięki Internetowi i programom kom-
puterowym skład gazety jest stosunkowo prosty. Wtedy 
nie było Internetu, telefonów (w niektórych domach były 
tylko telefony na korbkę), nie mieliśmy łączności nawet 
między sobą. Nie było komórek. W którymś z numerów 
pisaliśmy, że gmina zakupiła pierwszy komputer do ob-
liczania płac. Wszystkie początkowe numery nie miały 
składu komputerowego. Było kilka komputerów na terenie 
gminy, ale u prywatnych osób. Zresztą ja sam nie dyspo-
nowałem komputerem, więc cała trudność polegała na 
tym, jak zrobić skład. Jak to przygotować? Jak napisać, jak 
wydać? Wszystko działo się w okresie przemian. Wcześniej, 
jeśli się chciało wydać jakąś gazetę czy książkę, to trzeba 
było starać się o zgodę, przejść przez cenzurę i ostatecznie 
drukować w państwowych zakładach. Później zmieniła 
się władza, sypał się ustrój, wszystkie instytucje i nie było 
możliwości, żeby jakąkolwiek nową gazetę wydać. Teraz 
robi się skład, idzie się do prywatnej drukarni i wszystko 
można w mniejszym nakładzie wydrukować. Nie zdradzę 
wielkiej tajemnicy, jeśli powiem, że to były artykuły pisa-
ne najczęściej oddzielnie, wycinane, sklejane na matrycy, 
a później kserowane. Pierwsze numery gazet wychodziły 
jako... ksera. Zaczęliśmy pomalutku dokładać reklamę. Część 
reklamy robiona była mazakiem, ręcznie. Jeżeli pojawiały 
się jakieś przerwy, to trzeba było je zapełnić. Przy składzie 
pierwszego numeru pomagał nam Witek Węgrzyn, który 
jako jeden z pierwszych miał komputer. Później zaczęliśmy 
część tekstów przepisywać na maszynie i znów „akcja ksero” 
– zmniejszanie, zwiększanie tekstu. Następnie wycinanie, 
naklejanie i znowuż ksero. I cała gazeta jako ksero.
Skąd się Rada Gminy wzięła jako wydawca? Rada jako 
instytucja z gazetą miała związek poprzez moją osobę, czyli 
jej Przewodniczącego. To z kolei dawało nam pewne możli-
wości techniczne, bo mogliśmy korzystać z ksera w urzędzie. 
Bo skąd wziąć ksero? I teraz się okazuje, że tych pierwszych 
numerów naprawdę nie było dużo z powodu kłopotów 
technicznych. Ponieważ pracowałem w Firmie Oponiarskiej 
w Dębicy i byłem tam zatrudniony na wyższych stanowi-
skach kierowniczych, więc miałem też możliwości (dzisiaj 
to już jest historia, więc też mogę o tym powiedzieć) sko-
rzystania z ksera czy komputera. Tak to z tą gazetą było…

Pisanie tekstów
Kolejną sprawą było pisanie tekstów. Dzisiaj ktoś może 
powiedzieć, że co to takie teksty napisać. Wtedy nie wy-
glądało to tak prosto. Trzeba było się zastanowić, co dać 
w tej gazecie, żeby miała jakąś poczytność. Staraliśmy się 
dobierać przeróżne informacje i trochę z historii, bo mieli-
śmy takie przesłanie, żeby przybliżać mieszkańcom historię. 
W gazecie zamieściliśmy tekst o herbie, kiedy Rada Gminy 
przyjmowała stosowną uchwałę. Publikowaliśmy zawsze 
coś z bieżących wydarzeń, które ludzie bardzo chętnie czytali, 
bo wcześniej nie mieli takich informacji. Dawaliśmy coś dla 
żartu – kącik z przymrużeniem oka. Tam zamieszczaliśmy 
żarciki i anegdoty, które się władzom gminy nie zawsze po-
dobały. Nie ukrywam, że w dużej mierze byłem ich współ-
autorem. Zresztą pisanie tekstów nie było proste. Brzostek 

Dokończenie ze str. 3



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 2/2018 5

Dokończenie na str. 6

Dokończenie ze str. 4

jest tak naprawdę małym środowiskiem i tu trudno liczyć, 
że będzie się miało dziennikarzy (kto wtedy mógł mówić 
o dziennikarstwie profesjonalnym?), a nawet na to, żeby 
stworzyć zespół ludzi piszących artykuły i ktoś to później 
poprawił, tak aby się to nadawało do publikacji. Wszystko 
działało wtedy na zasadzie intuicji, nowych pomysłów 
i … harcerstwa. Problemy rozwiązywało się z marszu i nie 
ukrywam, że najtrudniej było dokończyć skład gazety me-
todą: nożyczki – papier – ksero. Reklamami zapełniało się 
przerwy między tekstami. Z dzisiejszego punktu widzenia 
było to bardzo prymitywne, ale za to ciekawe. Oczywiście, 
dopóki byłem przewodniczącym rady, chciałem wprowadzić 
do tej gazety jak największą grupę osób, bo jest ciekawiej, 
jeśli pisze więcej osób, ale nie było to proste.

Deficytowość gazety
Gazeta, trzeba to podkreślić, była cały czas deficytowa. Ona 
jest dalej deficytowa i zawsze taka będzie. Dzisiaj wiadomo, 
że dochodzą jeszcze dodatkowe koszty: kwestia koloru, 
jakości papieru. Wydawnictwa niskonakładowe są bardzo 
deficytowe i siłą rzeczy wiadomo, że bez pomocy różnych 
organizacji czy instytucji, nie udałoby się ich wydać. Na 
dodatek, co trzeba podkreślić, nikt nie brał ani złotówki za 
pisanie, grafikę, łamanie czy jeżdżenie w sprawach gazety. 
Wszystko było robione społecznie.

Dystrybucja
Kolejny problem to była dystrybucja. Ponieważ było na 
tę gazetę zapotrzebowanie, to stwierdziliśmy, że musimy 
rozmawiać z właścicielami kiosków i sklepów, żeby przy 
okazji oferowali naszą gazetę. To też odbywało się takim 
nieoficjalnym obiegiem, bo legalnie by to nie przeszło. 
Kioskarze się na to godzili, więc w kioskach gazeta była. 
Ukazały się też nasze pierwsze lokalne pocztówki robione 
przez mojego brata. Gazeta i pocztówki sprzedawały się 
bardzo dobrze.

Trzecia władza
Bądźmy szczerzy – gazety, wolna prasa to jest trzecia władza. 
Ona musi być niezależna, żeby spełniała należycie swoją 
funkcję. Gazeta miała spełniać taką rolę. Układ polityczny 
w Radzie Gminy I kadencji był taki, że zwyciężyła wtedy 
grupa PSL związana z wójtem – Panem Janem Chmurą. Ja 
byłem w opozycji, w mniejszości. Chcieliśmy jednak mieć 
większy wpływ na niektóre sprawy. Różniliśmy się nie 
tyle w polityce, bo tu nie chodziło o wielką politykę, tylko 
różniliśmy się w filozofii sprawowania władzy i w podejściu 
do rozwiązywania problemów. Chcieliśmy o tym pisać po 
to, żeby niektóre rzeczy – z naszego punktu widzenia racjo-
nalne – docierały do ludzi i żeby się w ten sposób władza  
poprawiała. Było to trudne, bo Rada Gminy widniała 
jako wydawca gazety. Z drugiej strony niektóre artykuły – 
krytyczne albo z przymrużeniem oka nie zawsze podobały 
się władzy wykonawczej – Zarządowi Gminy. W związku 
z tym miały miejsce dość ciekawe rzeczy. Opowiem o takim 
humorystycznym wydarzeniu, które pokaże właśnie tę nie-
zależność gazety. W którymś z numerów ukazało się kilka 
uszczypliwych tekstów dotyczących władz gminy. Dotarły 
do nas wieści, że wójt wykupuje gazetę. Stwierdziliśmy 
wtedy, że musimy podnieść ten nakład i na tym zarobić. 
Na dodatek wójt Chmura wezwał cały zespół redakcyjny 
gazety, łącznie ze mną, na takie przesłuchanie do Urzędu 
Gminy. Wójt mówił, że to, że tamto, że tak nie powinno 
być, żeby władze nie miały nic do powiedzenia, bo przecież 
dofinansowują gazetę, coś robią, a tu krytycznie się o nich 
wypowiadamy, itd., itd. Było to takie dosyć mocne. Wcześ-
niej ustaliliśmy, że po cichu włączymy dyktafon i całe to 

spotkanie nagramy. W następnym numerze zamieściliśmy 
sprawozdanie z tego spotkania. No, to już był lokalny szok. 
Ludzie polowali na gazetę, żeby zdobyć numer z tzw. grupą 
cenzorską. Później oczywiście wyciągnięto określone kon-
sekwencje. Wójt zakazał, żeby w gminie cokolwiek robiono 
dla gazety. Gazeta stała się wrogiem. Wiedzieliśmy wtedy, 
że jest kryzys, bo wiadomo, że do gazety trzeba dokładać, 
że to się samo nie sfinansuje. W związku z tym zrobiliśmy 
spotkanie osób zainteresowanych wydawaniem gazety 
(było tych osób kilkanaście) i sięgnęliśmy po prostu do 
portfeli. Musieliśmy założyć fundusz wydawniczy, czyli 
złożyć się na nią. Nie było innego wyjścia. Przez pewien czas 
tak dokładaliśmy do gazety z funduszu wydawniczego, czyli 
z naszych składek. Chcę jeszcze poszerzyć wątek niezależno-
ści gazety. Oczywiście życie poszło swoim torem, zachodziły 
kolejne zmiany. Niezależność gazety wpływała na popyt 
na nią. Jeśli coś było uszczypliwe, prawdziwe, a nie tylko 
takie cukierkowe, to zwiększało się zainteresowanie ludzi. 
Z chwilą, gdy pewne rzeczy się zmieniły, gdy gazeta stała 
się już – powiedzmy – gazetą urzędu, nikt tam nikogo nie 
szczypał, nie pisał anegdot, krytycznych artykułów. Wiado-
mo, że ta gazeta cieszy się pewną popularnością, ludzie się 
do niej przyzwyczaili, czekają, żeby coś było. Gazeta stała się 
bardziej informacyjnym narzędziem niż publicystycznym. 
Chcę jeszcze podkreślić, że środowisko jest małe i trudno 
utrzymać niezależną gazetę. Byłoby cudownie, gdyby ga-
zeta była niezależna, bo mielibyśmy trzecią władzę, a tak 
jest tylko dwie. Opozycja spełnia jakąś rolę w radzie, ale 
gazeta dociera szerzej. My po tych wszystkich kłopotach, 
których doświadczyliśmy bezpośrednio, wiedzieliśmy, że 
ciężko będzie utrzymać niezależność gazety. Nasze życie się 
też zmieniało. Większość kolegów zmieniła stan cywilny. 
Każdy miał życie rodzinne i brakowało czasu na te sprawy. 
Staraliśmy się, żeby idea tej gazety przeżyła. Dla nas było 
już wtedy mniej ważne, kto temu patronuje. Kiedy się prze-
glądnie archiwalne numery, to widać, że dokonywaliśmy 
pewnych świadomych wyborów, żeby tę gazetę utrzymać, 
niezależnie od jej linii. Zależało nam, żeby jednak mocniej 
wciągnąć urząd w jej wydawanie.

Współpraca z Centrum Kultury, Czytelnictwa 
i Sportu
Współpraca z Centrum od samego początku dobrze się 
układała. Zawsze starali się nam pomagać. Przewijały się 
tam różne nazwiska: przez pewien czas pan Rzeszutek, pan 
Wójcik, z którym bardzo dobrze się współpracowało, on był 
taki otwarty na wiele rzeczy. Niemniej jednak najważniej-
sze było to, że jeśli nie mogliśmy zachować niezależności, 
a zależało nam na jej utrzymaniu, to chcieliśmy, żeby 
gmina wzięła wydawanie gazety na siebie. Coś za coś. 
Straciliśmy może wtedy jako Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Brzosteckiej wpływ, chociaż cały czas staraliśmy się 
go utrzymać. Jeżeli się popatrzy na wydawcę, to zawsze jest 
Towarzystwo i…. Natomiast w dokumentach z rejestracji 
gazety jest zapis, że gazeta jest własnością Towarzystwa. 
Te zapisy zachowują pewną kontrolę i może pozwalają 
czekać na lepsze czasy, żeby to była gazeta niezależna, ale 
to wszystko zależy od czasu i finansów.

Niezależność gazety 
Osiągnięcie niezależności jest bardzo trudne. Wiemy, że 
w środowisku panują określone... układy. Jeśli ktoś jest 
nauczycielem czy dyrektorem, czy pracuje pod władzami 
gminy, to trudno mu pisać jakiś artykuł krytyczny i jeszcze 
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się pod nim podpisywać. Można pisać między wierszami, 
ale nie da się wprost. Możemy powiedzieć, że w naszym 
środowisku trzeba wyłożyć pewną kwestię wprost, kawa 
na ławę, żeby był dobry odbiór. Dobrych dziennikarzy 
najszybciej można pozyskać wśród nauczycieli, a nauczyciele 
są w systemie zależności. O kulturze mogą ładnie napisać, 
o historii, ale o władzach już trudniej pisać, jeśli się ma 
inne spojrzenie, bo przecież ponosi się odpowiedzialność 
za to, co się pisze. Ważne jest to, żeby gazeta wychodziła 
i dzisiaj możemy pochwalić się dużym dorobkiem. Cieszę 
się, kiedy u brata na półce widzę spięte roczniki gaze-
ty. Mało tego – pracując obecnie w Urzędzie Miejskim 
w Dębicy, współpracuję z innymi samorządami. Inni do 
dzisiaj nie mają takich osiągnięć. Przecież zawsze trochę 
rywalizowaliśmy z Pilznem. Ono też nie może pochwalić 
się takim dorobkiem. Szereg gmin z naszego województwa 
nie ma takiego dorobku wydawniczego. Gazeta, mnóstwo 
książek o regionie i jego historii. Mało tego – w gazecie 
jest naprawdę kopalnia wiedzy. Może jest to pisane na 
różnym poziomie, ale lokalna historia jest świetna – co się 
działo, kiedy, jak... Są ciekawe artykuły historyczne. Zawsze 
były publikowane wyniki wyborów. Możemy poznać, jak 
zmieniały się preferencje ludzi w poszczególnych środowi-
skach, gminne statystyki, informacje o lokalnych zakładach, 
o różnych problemach, jakie miały miejsce i jakie groziły. 
Na początku staraliśmy się zamieszczać wiele potrzebnych 
ludziom informacji np. stawki lokalnych opłat czy rozkłady 
jazdy autobusów. To jest kopalnia wiedzy np. dla osoby, 
która pisałaby historię najnowszą. 
Wracając do wątku niezależności – ja też uczyłem się demo-
kracji, bo kończyłem studia i zaczynałem pracę w poprzed-
nim systemie. Zawsze się mówiło, że jest demokracja, ale 
później się dodawało: demokracja socjalistyczna. Polegało to 
na tym, że była tylko jedna ścieżka (jeden wybór) i wszyst-
kie inne drogi były złe, ogólnie rzecz biorąc. Ale to samo 
dotyczy demokracji w rozumieniu obecnym, bo wcale nie 
znaczy, że ktoś ma poglądy lewicowe czy prawicowe, więc 
może mówić, że jest demokratą. Wręcz przeciwnie! Nie jest 
demokratą ten, co sprawuje władzę w sposób dyktatorski, 
narzuca pewne rzeczy i tłumi opozycję. Ale opozycja też 
powinna szanować pewne wartości i dawać ludziom al-
ternatywę. Jednocześnie szanować demokratyczny wybór 
obywateli... W takim systemie gazeta lub inna forma prze-
kazu musi tę szpilkę wbijać, zwracać uwagę, budzić społe-
czeństwo. Władza uchwałodawcza czy wykonawcza musi 
liczyć się z tym, że jeśli zrobi coś źle, czy nadużyje władzy, 
to od razu pojawi się kontrola np. w formie krytycznego 
artykułu. Jednak nasze społeczeństwo lokalne jest zbyt 
małe, żeby mogło sobie na taki luksus pozwolić. Patrzenie 
na ręce władzy to jest forma kontroli. Jeżeli władze prowa-
dzą otwartą politykę, to robią konferencje prasowe, różne 
przekazy informacji, komunikują się ze społeczeństwem 
za pomocą Internetu, gdzie np. można zadawać pytania. 
Na tym polega otwartość sprawowania władzy. Gazeta 
obecnie przeszła w funkcję organu informacyjnego, ale to 
jest ważne, że się ukazuje. 
W pierwszym numerze gazety podany był skład pierwszej 
rady, ja też w niej byłem jako radny. Miałem wtedy 28 lat, 
dzisiaj mam 56. Szmat życia. Widać, jak przez te lata gazeta 
i my rozwijaliśmy się. Jest takie poczucie zadowolenia, 
jednak brakuje mi tej funkcji kontrolnej.

Funkcja edukacyjna
W mniejszych środowiskach trudno jest oczekiwać, że 
utworzy się jakaś grupa niezależna, która będzie kontrolo-
wać władze. Chyba że jakiś biznesmen, zupełnie niezależny, 

bawiłby się w prywatną gazetę. Chociaż prywatna gazeta 
nie jest dobrym rozwiązaniem, bo mogłaby być w niej 
wojna personalna, a to nie prowadziłoby do idei, jaka przy-
świecała nam na początku. Myśmy chcieli edukować, czy 
to w budowie demokracji, czy to w pracy w samorządzie. 
Były tam nawet wywiady ze mną na temat funkcjonowa-
nia samorządów, bo wtedy zachodziły poważne zmiany, 
a ludzie tego nie wiedzieli. Dzisiaj system samorządowy 
ma pewne formy kontroli np. Regionalne Izby Obrachun-
kowe. Wydziały prawne Urzędów Wojewódzkich mocno 
pilnują legalności podjętych uchwał. Na początku reformy 
samorządowej nie było takich instytucji, dlatego kontrolna 
funkcja gazety była szczególnie ważna, żeby nie dochodziło 
do nieprzemyślanych decyzji. Kiedyś Wałęsa powiedział: 
„Ludzie, bierzcie sprawy w swoje ręce”. No to brali. Stąd 
na brzosteckim rynku powstały różne nielegalne, budy 
handlowe,” murowane, jedna nawet przed samymi oknami 
wydziału budownictwa urzędu gminy. Dziś to jest nie do 
pomyślenia, żeby do czegoś takiego doszło. Tak się ta nasza 
demokracja rodziła.

Twórcy początkowych numerów „Wiadomości 
Brzosteckich”
Brat Bogdan i Wiesław Tyburowski pisali prawie wszystkie 
artykuły historyczne. Ja też dużo tekstów pisałem i wie-
le pod pseudonimem, bo nas było za mało w redakcji. 
Zespół redakcyjny powinien być większy. W przepisy-
waniu na maszynie niezastąpiona była Marysia Kaput. 
Pracowała jeszcze wtedy w technikum rolniczym i bardzo 
dobrze pisała na maszynie. Pomagała nam też śp. Halina 
Fugiel. Doskonale przeprowadzała wywiady. Kazimierz 
Kaput, Bogdan Ostrowski, Teodor Siedlarski pomagali 
w dystrybucji. Były to osoby w głównej mierze związa-
ne z Towarzystwem Miłośników Ziemi Brzosteckiej. Fra-
nek Ogrodnik miał duże zasługi w projektowaniu reklam 
i stronie artystycznej. I jak mówiłem – pracownicy domu 
kultury. Reszta z doskoku. Później redaktorem naczelnym 
była pani Urszula Wojnarowska. Bardzo się angażowała 
w wydawanie gazety. Może kogoś pominąłem. To już jed-
nak szmat czasu upłynęło... Było liczne grono sympatyków 
oraz sponsorów o różnych przekonaniach politycznych, 
którym zależało na rozwoju Brzostku. Chcieli, żeby coś 
się działo pożytecznego. Chcę podkreślić ogromne zasługi, 
choć nie od początku, śp. pana Józefa Nosala. Na pew-
nym etapie przejął całą stronę techniczną. Gdy zaczęła się 
współpraca z Wydawnictwem Ojców Redemptorystów 
w Tuchowie, wtedy nastąpiły lepsze czasy. Oni pomagali 
przy składzie. Później pan Józef przejął składanie gazety. 
Pojawiły się pierwsze programy komputerowe do robienia 
składu. Wtedy cała strona techniczna zdecydowanie się 
poprawiła. Wreszcie kolor i wspaniałe zdjęcia... W moich 
wspomnieniach skupiałem się na tych pierwszych latach, 
bo później sam poszedłem swoją ścieżką, przeniosłem się 
do Dębicy. Pewne rzeczy się zapomina z upływem czasu, 
ale gdybyśmy chcieli sobie coś przypomnieć z tamtych 
czasów, to ta gazeta nam w tym pomoże. Cały czas jestem 
sympatykiem „Wiadomości Brzosteckich”. Doceniam to, że 
utrzymało się motto wzięte z dworku w Przeczycy, które 
oddaje to, jak powinno wyglądać życie człowieka. Żeby 
być dobrym obywatelem, to człowiek musi jakąś cząstkę 
siebie oddawać tej większej sprawie. A większą sprawą 
jest Ojczyzna przez duże O albo ta Ojczyzna przez trochę 
mniejsze O, czyli ta lokalna. Chodzi o to, żeby się udzielać 
i angażować. Nie być obojętnym. Każdy w tym, w czym 
może – jeden w sporcie, drugi w kulturze, trzeci w polityce 
lub czymś innym. Żeby oddawać swoje talenty. Nie tylko 
brać i oczekiwać, ale też dawać z siebie. q

Dokończenie ze str. 5
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Dokończenie na str. 8

PLANOWANA OBWODNICA BRZOSTKU
21 stycznia w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 

odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie nowego 
przebiegu drogi krajowej nr 73 na odcinku Pilzno-Jasło. 
Głównym celem spotkania było przedstawienie mieszkań-
com czterech wariantów przebiegu drogi, które na chwilę 
obecną są brane pod uwagę i szczegółowo analizowane. 
Jest to już drugie spotkanie w ramach tzw. Akcji informa-
cyjnej realizowanej przez firmę Multiconsult Polska Sp. 
z o.o., która na zlecenie rzeszowskiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opracowuje studium 
korytarzowe oraz studium techniczno-ekonomiczno-środo-
wiskowe dla inwestycji „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 
wraz z budową obwodnic m. Pilzna, oraz Brzostka, Kołaczyc 
i Jasła, na odcinku Pilzno-Jasło”. 

Podczas spotkania uczestni-
cy mieli możliwość zapozna-
nia się z przyjętymi rozwiąza-
niami. Każdy zainteresowany 
mógł zadawać pytania oraz 
kierować wnioski na piśmie. 
Joanna Sowa – naczelnik wy-
działu dokumentacji GDDKiA 
Oddział Rzeszów zapewniła, że 
jeżeli wnioski lub uwagi będą 
uzasadnione ekonomicznie, 
technicznie oraz środowisko-
wo, to zostaną uwzględnione 
w opracowywanych rozwią-
zaniach przyszłej inwestycji. Realizacja samej inwestycji 
planowana jest w systemie „Projektuj i buduj”, a więc po 
zakończeniu opracowywania studium techniczno-ekono-
miczno-środowiskowego i uzyskaniu wymaganych decyzji 
(m.in. decyzji środowiskowej), ogłoszony zostanie przetarg, 
którego przedmiotem będzie opracowanie dokumentacji 
budowlano-wykonawczej i w oparciu o tę dokumentację 
wykonanie całości prac. Obecny harmonogram zakłada 
uzyskanie decyzji środowiskowej w pierwszym kwartale 
2019 r. Zgodnie z założeniami projektowanie potrwa ok. 
10 miesięcy, uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację 
inwestycji (pozwolenia na budowę) ok. 8 miesięcy, zaś 
same prace budowlane ok. półtora roku.

Jerzy Słabik (główny projektant firmy Multiconsult) 
opowiedział o dotychczasowych działaniach oraz przed-
stawił stopień zaawansowania inwestycji. W trakcie opra-

cowywania studium korytarzowego Inwestor (GDDKiA) 
odrzucił dwa spośród sześciu wariantów. W chwili obecnej 
opracowywane jest studium techniczno-ekonomiczno-
-środowiskowe. Przyjęte rozwiązania projektowe zakładają, 
że ok. 15 km trasy będzie przebiegać po rozbudowanej 
istniejącej trasie (w odcinku od Pilzna do Zawadki Brzo-
steckiej), zaś pozostałe 20 km będzie to nowy przebieg. 
W części przebiegającej przez Gminę Brzostek, w zależności 
od wariantu, inwestycja obejmować będzie ok. 11 km drogi. 
Droga ma być drogą szybkiego ruchu o prędkości 70 km/h 
w terenie niezabudowanym, a w zabudowanym do 60 
km/h. W części, w której droga przebiega po istniejącej trasie 
(Kamienica Dolna, część Zawadki Brzosteckiej, część Kleci 

oraz Bukowej) zakłada się roz-
budowę poprzez wprowadzenie 
trzeciego – wielofunkcyjnego 
pasa ruchu, służącego głównie 
do bezpośredniej komunikacji 
z nieruchomościami przyległy-
mi do drogi. Planowana jest 
również przebudowa istnie-
jących skrzyżowań z drogami 
publicznymi.

W części nowo budowanej 
zaplanowano cztery główne 
skrzyżowania (rondo w Zawad-
ce Brzosteckiej, skrzyżowanie 
w okolicy mostu na Równiach, 

rondo w Kleciach oraz Bukowej), które będą umożliwiały 
zjazd oraz wjazd na DK73 poza miastem. Dojazd do skrzy-
żowań zakłada wykorzystanie istniejących dróg (np. ul. 
20 Czerwca) oraz budowę ok. 5 km dodatkowych nowych 
dróg wewnętrznych i jezdni dodatkowych. 

Tak duża inwestycja, niestety, nie będzie mogła zostać zre-
alizowana bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę. Wiąże 
się to głównie z koniecznością wyburzenia obiektów koli-
dujących z planowanym przedsięwzięciem. Z przedstawio-
nych wariantów wynika, że kilkanaście obiektów (w tym 
również domy) będą musiały zostać rozebrane. Szczegóły 
zawiera dokumentacja projektowa, która udostępniona jest 
na stronie internetowej rzeszowskiego oddziału GDDKiA, 
a w części dotyczącej Gminy Brzostek w wersji papierowej 
wyłożona w Urzędzie Miejskim w Brzostku (biuro nr 4).

Wiceburmistrz Adam Kostrząb

BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
1) Poznaliśmy wykonawcę (oferty cenowe 
firm zainteresowanych budową) II etapu 
budowy drogi łączącej DK 73 z ul. My-
słowskiego w Brzostku. Na ogłoszenie 

o przetargu odpowiedziały następujące firmy: 
1) PDM S.A. Dębica
2) FHU TRANSKOP S.C. Gołęczyna
3) EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie
Spośród złożonych ofert najkorzystniejsza okazała się 
oferta firmy EUROVIA POLSKA S.A., która zadeklarowała 
wykonanie całości przewidzianych prac za kwotę brutto 
942.244,66 zł. Ponadto na wykonane prace zaoferowała 
84 miesiące gwarancji jakości. 50% kosztów kwalifikowa-
nych (podobnie jak w przypadku I etapu) sfinansowane 
zostanie przez Wojewodę Podkarpackiego z „Programu 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019”.
Do połowy lutego powinna zostać podpisana umowa, 
która będzie przewidywała rozpoczęcie prac już 15 marca. 
W pierwszej kolejności wykonana zostanie przebudowa 
odcinka sieci gazowej oraz niezbędne zabezpieczenie sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Inwestycja jest kontynuacją pierwszego odcinka, a więc 
droga będzie miała analogiczne parametry i wygląd tj. 
przeszło 200 m.b. jezdni o szerokości 5,50 m o ruchu 
dwukierunkowym, chodnik dla pieszych, dwukierun-
kową ścieżkę rowerową oraz oświetlenie uliczne (9 szt. 
lamp hybrydowych LED). Połączenie z drogą krajową 

Fot. Paweł Batycki
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nr 73 zostanie wykonane w sposób niemal identyczny 
jak skrzyżowanie z ul. Mysłowskiego.
Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 
dzień 31 sierpnia br., ale liczymy, że podobnie jak w przy-
padku I etapu prace zostaną wykonane przed terminem. 
Dokładny przebieg drogi obrazuje grafika przedstawiona 
na s. 9. 

2) 2.286.263,48 zł to kwota, za jaką Przedsiębiorstwo Bu-
downictwa Wodno-Sanitarnego „POTOK” Piotr Potok 
ze Stróżówki wykona sieć wodociągową w m. Wola 
Brzostecka oraz części m. Nawsie Brzosteckie. 25 stycznia 
podpisana została umowa na wykonanie sieci o dł. 9,2 km, 
dwóch hydroforni strefowych, zbiornika retencyjnego oraz 
36 hydrantów p.poż. nadziemnych. Termin zakończenia 
prac został ustalony na 15 grudnia 2018 r.
Z kolei firma KOM-BUD-INSTAL Zakład Usługowo-Han-
dlowy Zbigniew Nowak z Dębicy zaprojektuje i wybuduje 
biologiczną oczyszczalnię ścieków dla potrzeb Szkoły 
Podstawowej w Kamienicy Górnej. Zgodnie ze złożoną 
ofertą inwestycja ta będzie kosztować 136.634,00 zł brutto. 
29 stycznia rozstrzygnięto przetarg na wykonanie tego 
zadania. Zarówno wodociąg, jak i oczyszczalnia ścieków 
realizowane są z przeszło 63% dofinansowaniem w ramach 
programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w gminie Brzostek etap I” w ramach poddziałania „Wspar-
cie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.

3) Znamy już wykonawcę prac związanych z termomo-
dernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
KEN w Brzostku. Zakład Remontowo-Budowlany Irosława 
Zieciny z Tarnowa za cenę 799.500,00 zł wykona ocie-
plenie ścian budynku w gruncie styropianem o grubości 
11 cm, ocieplenie stropu poddasza styropianem o grub. 
10 cm, wymieni okna piwnic, zmodernizuje system cen-
tralnego ogrzewania (w tym wymieni 155 grzejników 
wraz z zaworami termostatycznymi), wymieni i zaizoluje 
przewody, wymieni kotły grzewcze na 2 wysokosprawne, 
kondensacyjne kotły gazowe o mocy 120 kW. Zgodnie 
z założeniami główny zakres prac będzie wykonywany 
w okresie wakacyjnym, a ich zakończenie ustalone jest 
na koniec sierpnia br.

4) Do końca miesiąca podpisana zostanie umowa na 
wykonanie następnych pięciu odcinków dróg: 

a) Przebudowa drogi gminnej ul. Zielona w miejscowości 
Brzostek w km 0+073 – 0+196,

b) Przebudowa drogi gminnej nr 106128 Siedliska-Bogusz 
– Łazy - 690 m.b. nawierzchni bitumicznej oraz remont 
przeszło 660 metrowego odcinka tej samej drogi po-
przez wykonanie nawierzchni tłuczniowej, 

c) Przebudowa drogi wewnętrznej k/Stasika w m. Smar-
żowa – wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 
82,00 m.b.,

d) Przebudowa drogi wewnętrznej k/Smagacza w m. 
Grudna Górna – wykonanie nawierzchni bitumicznej 
na odcinku 471,00 m.b.,

e) Przebudowa drogi wewnętrznej k/Śliwy w m. Ka-
mienica Górna – wykonanie nawierzchni bitumicznej 
na odcinku 273,00 m.b. oraz remont 320 m.b. poprzez 
wykonanie profilowania nawierzchni tłuczniowej de-
struktem asfaltowym. 

Całość prac zostanie wykonana do końca sierpnia br. Mam 
nadzieję, że jeszcze w tym półroczu uda się rozpisać kolejny 

przetarg „drogowy”. Do wykonania przewidziane są nowe 
nawierzchnie bitumiczne m.in. następujących dróg: „na 
Działy” oraz „na Włodarza” w Januszkowicach, „na Rzońcę” 
w Kleciach i „na Kozneckich” w Smarżowej. 
5) Na 9 lutego przewidziane jest otwarcie ofert w przetar-
gu na wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch 
zadań inwestycyjnych „Poprawa infrastruktury rekreacyj-
nej w gminie Brzostek” oraz „Budowa rodzinnego placu 
rekreacyjnego z urządzeniami rekreacji indywidualnej 
i obiektami małej architektury w miejscowości Brzostek”. 
Postępowanie przetargowe obejmuje łącznie 8 zadań, 
w wyniku których powstaną:
• 2 place zabaw: w Grudnej Górnej (koło szkoły podsta-

wowej) oraz w Kamienicy Górnej (koło szkoły pod-
stawowej);

• dwie siłownie zewnętrzne: w Kamienicy Górnej (koło 
szkoły podstawowej) oraz w Siedliskach-Bogusz (koło 
Zespołu Szkół);

• siłownia zewnętrzna wraz z rodzinnym placem rekreacyj-
nym i obiektami małej architektury na terenie stadionu 
sportowego w Brzostku. W ramach tego działania przebu-
dowane zostaną ponadto schody (wraz z oświetleniem) 
prowadzące na stadion od strony ul. Gryglewskiego.

63% kosztów inwestycji pochodzi ze środków zewnętrznych 
Unii Europejskiej - poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego 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 ogól-
nodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 
lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 
Powyższe środki rozdysponowane zostały za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania. Liwocz. Termin wykonania ww. 
prac został ustalony na 30 maja br.
6) Zakończono remont w budynku Samodzielnego Gmin-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku. 
Wykonano malowanie obiektu i wymianę płytek cera-
micznych. Trwają jeszcze ostatnie prace wizualizacyjne. 
W najbliższym czasie placówka wzbogaci się o nowy 
sprzęt medyczny dzięki nadwyżce wygospodarowanej 
w 2017 roku w wysokości ok. 300 tys. zł. Wykonane prace 
i plany zakupowe dobitnie świadczą o tym, że rozsiewane 
informacje o likwidacji zakładu są po prostu zwykłym 
kłamstwem. Placówka ma status jednostki publicznej, a jej 
istnienie jest niezbędne dla zagwarantowania bezpłatnych 
i ogólnodostępnych usług medycznych. Z radością przy-
jąłem też informację o rozpoczęciu działalności prywat-
nego podmiotu leczniczego S-Med Centrum Medyczne. 
Satysfakcja jest podwójna, bowiem kiedy w ubiegłym 
roku mówiłem o możliwości funkcjonowania w Brzostku 
dwóch podmiotów leczniczych, „podziwiano mój dobry 
nastrój”. Dziś po raz kolejny upływ czasu przyznaje mi rację, 
pokazując, że lepsza dla pacjenta jest konkurencja dwóch 
osobnych jednostek niż prywatyzacja jednego. Warto 
dodać, że gdyby nie inwestycja w postaci pasażu han-
dlowego przy ul. Mysłowskiego, nie byłoby w Brzostku 
odpowiedniego miejsca na tego typu działalność. Świadczy 
to dobitnie, że warto być otwartym na nowe inwestycje, 
bowiem one po prostu służą mieszkańcom. Pozostaje mieć 
nadzieję, że oba podmioty lecznicze w swojej działalności 
kierować się będą cechami uczciwej konkurencji opartej na 
zasadach dobrych praktyk. Drodzy Państwo, macie wybór 
usług medycznych, jakiego jeszcze w Brzostku nie było!!!

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Dokończenie ze str. 7
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Szanowni Państwo,

od kilku miesięcy trwa niekończąca się dyskusja o tym, że 
niektórzy radni Rady Miejskiej w Brzostku zostali „zmanipulo-
wani przez burmistrza” w sprawie zastosowania przy budowie 
łącznika ul. Mysłowskiego – DK 73 specustawy drogowej, czyli 
popularnego ZRID-u. Twierdzono, że burmistrz nie powiadomił 
nikogo o takim pomyśle. Wielokrotnie - w tym na ostatniej 
sesji Rady Miejskiej - przypominałem o tym, że informowa-
łem radnych, iż w razie braku zgody właścicieli na budowę 
drogi zastosuję ZRID. Ponieważ uparcie tłoczony jest przekaz, 
że radni nic nie wiedzieli o takiej możliwości, pozwalam sobie 
na zamieszczenie skanu protokołu z posiedzenia łączonych 
komisji Rady Miejskiej z dnia 22 stycznia 2016 roku. Radny 
Paweł Hipszer zwrócił się wtedy o wyjaśnienie, czy jest zgoda 
właścicieli gruntu na inwestycję. Udzieliłem informacji, że 
byłoby najlepiej, gdyby taka zgoda była, natomiast jeśli po-
rozumienia nie będzie, zostanie wszczęte postępowanie ZRID. 
Mam nadzieję, że poniższa informacja zakończy raz na zawsze 
jakiekolwiek dalsze dysputy w tej sprawie. Wiem, że jest to 
kłopotliwe dla tych, którzy twierdzili, że radni o ZRID nic nie 
wiedzieli, ale niestety, trzeba zawsze pamiętać o tym, że kłam-
stwo ma krótkie nogi. Dodam jeszcze, że moje słowa zostały 
wypowiedziane na łączonej komisji w obecności wszystkich 
członków Rady Miejskiej.

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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 Bukowa świętuje 
Jak co roku, w dniu 20 stycznia, miesz-

kańcy Bukowej mogli się spotkać 
na „tradycyjnym opłatku” przygoto-
wanym przez panie z Koła Gospodyń, 
Rady Parafialnej w Bukowej i Rady 
Sołeckiej. Zaszczycili nas swoją obec-
nością honorowi goście: proboszcz 
parafii brzosteckiej ks. Marek Mnich, 
wikariusze ks. Piotr Filipek i ks. Piotr 
Przypek oraz burmistrz brzostecki Woj-
ciech Staniszewski wraz z małżonką. 

Pani radna, Zofia Roś, przywitała 
zacnych gości oraz uczestników, złożyła 
najserdeczniejsze życzenia noworoczne 
i zaprosiła wszystkich do obejrzenia 
inscenizacji pt. „Kolędnicy” w wykona-
niu dzieci i młodzieży wsi Bukowa. Po 
gromkich brawach i podziękowaniach 
dla artystów nastąpiła część oficjalna, 
łamanie się opłatkiem i składanie sobie 
życzeń, którą poprzedziła modlitwa 
ks. proboszcza. Następnie burmistrz 
W. Staniszewski również złożył serdecz-
ne życzenia na bieżący rok oraz życzył 
udanej zabawy. Dalsza część wieczoru 
upłynęła na wspólnym kolędowaniu, 
przy dźwiękach orkiestry i suto nakry-
tym stole. 

Wyrazy podziękowania dla miłych 
pań, które przygotowały tegoroczny 
opłatek.

 W.W. 
Fot. Michał Dziedzic

100-LETNIA MIESZKANKA 
GMINY BRZOSTEK

Pani Zofia Kędzior urodzona w Grudnej Górnej skończyła 3 stycznia 2018 roku 
100 lat. Swoje urodziny obchodzi wśród najbliższych. Otoczona miłością 

i szczerą opieką mieszka z dwoma synami w rodzinnej 
miejscowości. Urodziła siedmioro dzieci, doczekała się 
11 wnuków i 12 prawnuków.

Całe swoje życie ciężko pracowała na roli. Przeżyła trud-
ne czasy wysiedlenia. Mieszkając w ciężkich warunkach, 
mogła liczyć na pomoc swoich dzieci. 

O setnych urodzinach Pani Zofii pamiętali Burmistrz 
Brzostku, przedstawiciel KRUS, sołtys Grudnej Górnej, 
składając Jej szczere życzenia, zdrowia, wszelkiej pomyśl-
ności, błogosławieństwa Bożego i kolejnych jubileuszy. 
W miłej atmosferze mogliśmy się dowiedzieć, że Pani Zofia 
lubi czytać książki, nie używając okularów. Jest osobą miłą, 
serdeczną, często żartującą, biegle posługującą się komórką.

Barbara Zięba

Fot. Barbara Zięba
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TAKE FIVE I KONCERT KOLĘD

W tym roku już po raz czwarty byliśmy świadkami „Koncertu 
kolęd”. Czy możemy mówić o tradycji? Myślę, że w pewnym 

sensie tak. Ważne, że są osoby, które chętnie podejmują tego typu 
inicjatywy, których w naszej gminie jest jak na lekarstwo. Wi-
docznie łatwiej wydać pieniądze na fajerwerki, „gwiazdę”, która 
bierze ogromne pieniądze przeważnie tylko za to, że jest „gwiazdą” 
(często niereprezentującą niczego szczególnego) niż na rozwijanie, 
wspieranie i promowanie miejscowych talentów. Cóż, „taki mamy 
klimat”. Cieszy jednak fakt, że powoli zaczyna się to zmieniać, czego 
przykładem jest chociażby cykliczność koncertu kolęd czy ostatni 
musical „Młodzi miastu”.

Wracając do tematu. Bardzo zaskoczyła mnie frekwencja. Co praw-
da w ubiegłym roku była już wysoka, ale ostatni koncert pokazał, że 
jednak jest popyt na kulturę wyższą, która, niestety, gości na deskach 
sceny widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
dość rzadko. Szkoda tylko, że osoby, które dotarły przed samym 
koncertem, zmuszone były zrezygnować ze względu na brak miejsc 
(i to w korytarzu). Pan Burmistrz Wojciech Staniszewski zapewnił 
jednak na zakończenie, że w przyszłym roku ten problem zostanie 
rozwiązany, a koncert odbędzie się w hali widowisko-sportowej. 

Koncert uważam za udany, mimo paru drobnych wpadek, które, 
biorąc pod uwagę całokształt, można wybaczyć. Bardzo podobało 
mi się, że w tym roku postawiono na tradycję w doborze repertuaru, 
a więc mieliśmy możliwość posłuchania tradycyjnych kolęd (duży 
plus) w nietradycyjnych aranżacjach (jeśli ktoś był na poprzednich 
koncertach, już wie, że w przypadku TAKE FIVE to „standard”). Było 
disco, ska, rock, rock&roll, blues, czyli dla każdego coś miłego. Cieka-
wym pomysłem było wykorzystanie dość popularnej kompozycji 
W. A. Mozarta („Marsz Turecki”) w kolędzie „Gdy się Chrystus rodzi” 
oraz mocno rockowa wersja spokojnej kolędy „Mizerna cicha”. Uwagę 
przykuła autorska „Kolęda zagłady” wykonana przez Paulinę Ziębę 
w duecie z kompozytorem tejże kolędy Bartłomiejem Tyburowskim. 
Tekst autorstwa Krzysztofa Tyburowskiego nawiązuje do wspomnień 
więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu dotyczących obcho-
dów Bożego Narodzenia. Koncert zwieńczyła kolęda „Pójdźmy wszy-
scy do stajenki” wykonana przez wszystkich uczestników koncertu.

Reasumując, wielkie brawa i podziękowania dla organizatorów 
i wykonawców. Szczerość to wyrażanie tego, co się myśli (czuje) 
w sposób zgodny z rzeczywistością, a więc myślę, że moje odczucia 
i myśli zawarte w artykule wpisują się w definicję szczerości.

Uczestnik koncertu



Fot. Paweł Batycki
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Orszak Trzech Króli w Brzostku

ŚPIEWAĆ! NIE GADAĆ!

I kto by pomyślał, że trzej królowie tego roku będą wę-
drować w sprzyjających warunkach atmosferycznych, 

nie narażając się na wychłodzenie organizmu, odmrożenia 
i inne niedogodności klimatyczne polskiej zimy. Nauczeni 
doświadczeniem sprzed dwunastu miesięcy na wszelki 
wypadek wybrali krótką trasę kończącą się w ogrzewanym 
kościele. Życie tymczasem niesie różne niespodzianki, stąd 
6 stycznia trawa na brzosteckim rynku mocno się zieleniła, 
a czyste niebo wręcz zachęcało do kąpieli słonecznych. 

Naród jednak, wbity w kierat rutyny, niechętnie ko-
rzystał z uroków całkiem przyjemnej styczniowej wiosny 
i jak zwykle niezbyt licznie dołączył się do królów, pasterzy 
i przedstawicieli innych profesji spieszących powitać Nowo 
Narodzonego. Paru odważnych rodziców z dzieciątkami 
i kilkunastu starszych dołączyło do grupy wyruszającej 
z kościoła, a prowadzonej przez uczestników Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej, którzy dzielnie wspierali swoją obecnością 
głównych organizatorów przemarszu, czyli Gimnazjum im. 
Królowej Jadwigi w Brzostku i tutejszą parafię z KSM na 
czele. Głównodowodzący barwnym korowodem, ks. Piotr 
Przypek, mając oczy dookoła głowy, pilnował, by wszystko 
szło zgodnie z planem. Opowiadał o wydarzeniu, a i stro-
fował uczestników, jeśli zaistniała taka potrzeba. No bo 
jeśli mamy śpiewać kolędę, to śpiewamy, a nie gadamy. 
Ot co! I tak orszak z krótkimi postojami – kiedy młodzież 
przedstawiała scenki, w tym nawet kuszenie przez węża 
– niemalże w ciszy obszedł rynek dookoła, aby powrócić 
w progi świątyni. Tam trzej królowie pokłonili się Ma-
leńkiemu Jezusowi, a wszyscy mogli posłuchać koncertu 
kolęd w wykonaniu uzdolnionych uczniów Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzostku, która to szkoła również po-
zytywnie odpowiedziała na zaproszenie do udziału w tym 
przedsięwzięciu.

Ks. Przypek, zapytany o to, co napisać w gazecie o or-
szaku, odpowiedział lakonicznie: „Że się odbył”. Staraliśmy 
się w miarę spełnić jego życzenie, więc relacja jest krótka.

U. Kobak
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Przedszkolny bal karnawałowy

Brzosteckie przedszkole pod przewodnictwem Dyrektor 
Doroty Nawracaj organizuje coroczny bal karnawało-

wy. Jest to szczególne wydarzenie, któremu towarzyszą 
niezapomniane emocje i doskonała atmosfera. Dzieci wraz 
z rodzicami pojawiają się w oryginalnych kreacjach, jak 
gdyby wprost z kartek znanych bajek i baśni. Precyzja 
w odwzorowaniu stroju daje sposobność, aby przez chwilę 
poczuć magię fantastyki w realnej rzeczywistości. Nieod-
zownym partnerem sprzyjającym przeprowadzeniu takiego 
widowiska jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku Katarzyna Grygiel. Dzięki jej uprzejmości mogli-
śmy oddać się znakomitej, wspólnej zabawie. Początkowo 
każda, nowo przybyła rodzina z wielkim zaangażowaniem 
próbowała dostrzec pod niekonwencjonalnym przebraniem 
swoich przyjaciół i znajomych. Kiedy pomyślnie udało się to 
zrobić, następowało czułe przywitanie i wyrażanie zachwytu 

nad pomysłowością i per-
fekcyjnym wykonaniem 
ubioru. Artyści z rzeszow-
skiego Teatru Bazyl, którzy 
prowadzili nasz bal, z wiel-
ką skutecznością zaprasza-
li uczestników do tańców 
integracyjnych, konkursów 
i zdrowej rywalizacji ze-
społowej. Pani Dyrektor, 
jako Cruella De Mon oraz 
nauczycielki i pracownice 
placówki w przebraniach 
dalmatyńczyków czynnie 
towarzyszyły zebranym 
uczestnikom podczas licz-
nych aktywności na par-
kiecie. W chwili poczucia, 
że należy zregenerować 
siły, każdy mógł udać się 
do specjalnie przygotowa-
nej sali, gdzie znajdował 
się poczęstunek w posta-
ci m.in.: owoców, ciastek, 
ciepłych i zimnych napoi. 
Wkład w jego ufundowa-
nie miał Pan Piotr Wójcik, 
za co pięknie dziękujemy. Zwieńczeniem całej imprezy 
okazało się rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy strój 
karnawałowy. Początkowo zainteresowane rodziny zgła-
szały swoją kandydaturę u członków komisji oceniającej 
przede wszystkim pomysłowość, wykonanie i wkład indy-
widualnej pracy. Następnie w trakcie prezentacji mogliśmy 
podziwiać rodziców mknących ze swoimi pociechami po 

wybiegu niczym profesjonalni modele i modelki. W kolej-
nym etapie jury po burzliwych naradach wyłoniło trzech 
laureatów i przyznało dodatkowo siedem wyróżnień. Do 
grona szczęśliwców zaliczają się: Lena Kopeć z rodzicami 
i bratem, którzy zdobyli pierwsze miejsce, Jakub Matysik 
z rodzicami i siostrą uplasowali się na drugiej lokacie, nato-
miast Oskar Szarek z rodzicami i siostrą zajęli trzecią pozycję. 
Każda z wymienionych rodzin oprócz niezmierzonej radości 
i satysfakcji płynącej z dostrzeżenia ich nieprzeciętnych 
zdolności, otrzymała atrakcyjne nagrody rzeczowe związane 
z promowaniem zdrowego i pełnego inwencji stylu życia. 
Sponsorami owych upominków byli: Anna Kumorek, Piotr 
Wójcik, a także Agnieszka i Grzegorz Szwedowie. Dyplomy 
pocieszenia i słodycze powędrowały do rodziny: Natana 
Nawracaja, Karoliny i Magdaleny Nowickich, Amelii Za-
stawny, Doroty Skocz, Szymona Myśliwca, Leny Piątek 

oraz Mai i Zuzanny Podlasek. 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
przyłączyli się do działań realizowanych w celu zorgani-
zowania takiego znamienitego przedsięwzięcia, a swoją 
postawą prezentują chęć podejmowania wspólnego wysiłku 
mającego na uwadze zaspokajanie potrzeb przedszkolaków.

Beata Barbarzak 

Fot. Piotr Wójcik
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PRZECZYCY
W Szkole Podstawowej w Przeczycy zapraszanie babć i dziadków 

na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stale wpisaną 
w repertuar imprez przedszkolnych. Święto babci i dziadka to dzień 
niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla dziadków 
i babć. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.

19 stycznia w oddziale przedszkolnym odbyła się ta wspaniała im-
preza. Na wstępie dyrektor Joanna Przewoźnik przywitała wszystkich 
gości ciepłymi słowami i złożyła serdeczne życzenia. W pięknie ude-
korowanej sali dzieci wraz z wychowawczynią Agatą Rachowicz przy-
gotowały ciekawy program artystyczny. W trakcie 
uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać 
swoich wnuków w rożnych formach artystycznych. 
Przedszkolaki zaprezentowały wiersze, piosenki, 
tańce oraz inscenizację „Jak to z dziadkiem i babcią 
było”. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje 
role, a goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa 
kierowane pod ich adresem. Po części artystycznej 
dzieci zaprosiły miłych gości na słodki poczęstunek, 
a także obdarowały ich upominkami wykonanymi 
własnoręcznie – były to piękne tulipany.

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmo-
sferze. Dzieci przez wiersz, piosenkę, taniec oraz 
grę aktorską mogły wyrazić kochanym babciom 
i dziadkom swoje uczucia za trud włożony w po-
moc w ich wychowaniu. Dziadkowie byli bardzo 

zadowoleni i dumni 
ze swoich wnucząt.

Agata Rachowicz

10 LAT GRUPY ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW (AA) 
„ZODIAK” W BRZOSTKU
Wspólnota Anonimowych Alkoholików powstała 

w 1935 r. w USA, a następnie rozpowszechniła się na 
cały świat. W Polsce pierwsze informacje o AA pojawiły się 
w latach 50. XX wieku, ale pierwsza grupa Anonimowych 
Alkoholików powstała w 1974 r. w Poznaniu.

W Brzostku Wspólnota Anonimowych Alkoholików (AA) 
pojawiła się 10 lat temu. Pierwsze spotkanie, czyli „mityng” 
AA miało miejsce w styczniu 2008 roku i od tej pory grupa, 
która przyjęła nazwę „Zodiak” spotyka się w każdy czwartek 
o godz. 17.00 w Domu Kultury w Brzostku.

Założyciele tej grupy po dzień dzisiejszy utrzymują trzeź-
wość i nadal wspierają swoim doświadczeniem nowo 
przybyłych, którzy potrzebują pomocy. W początkowym 
okresie istnienia grupy wspierali i pomagali nam przyjaciele 
ze Wspólnoty AA z Jasła, na których i dzisiaj możemy liczyć. 
I w ramach niesienia posłania Anonimowych Alkoholików 
staramy się i my dzisiaj pomagać nowo powstałym grupom 
AA i wspierać ich swoim doświadczeniem na drodze do 

wyzdrowienia z alkoholizmu.
Alkoholizm to choroba – potężna, przebiegła i podstępna. 

Dotyka ona zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Bez względu 
na wiek, wykształcenie, zawód, status społeczny – alkohol 
zniewala i uzależnia, niszczy zdrowie, rozbija rodziny. Lu-
dzie nadużywający alkoholu – mają kłopoty z prawem, są 
wyrzucani z pracy, popadają w długi, a nawet tracą życie.

Przez 10 lat funkcjonowania grupy AA „Zodiak” wiele 
osób skorzystało z naszego wsparcia i doświadczenia nie 
tylko z terenu gminy Brzostek, ale i z sąsiednich miejsco-
wości. Przychodząc na mityng AA, to TY sam decydujesz, 
czy chcesz iść drogą trzeźwości. Jedynym warunkiem przy-
należności do AA jest pragnienie zaprzestania picia.

Więc czekamy na Ciebie w każdy czwartek o godz. 17.00 
w Domu Kultury w Brzostku – jeśli uważasz, że masz 
problem z alkoholem. Wszystkim, którzy nas wspierali 
i pomagali, serdecznie dziękujemy.

Grupa AA „Zodiak”

Fot. Agata Rachowicz
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CO SŁYCHAĆ W ZAWADCE…
 Powitanie Nowego Roku
„Są bowiem w życiu rzeczy, o które warto walczyć do sa-
mego końca”. Nowy 2018 rok powinien być tym, czym dla 
Romea była Julia, czyli czymś, o co należy się starać i dbać 
po ostatni dzień. Jak to się mówi, najtrudniej zawsze jest 
zacząć, ale dzięki współpracy Sołtysa Zawadki Brzosteckiej 
Marcina Sasa, Sołectwa Zawadki Brzosteckiej, zespołu 
„SEMPRE” oraz OSP Skurowa pod koordynacją Ireneusza 
Pruchnika mieliśmy okazję ułatwić sobie start w Nowy 
Rok oraz przywitać go w hucznym stylu z elementami 
tradycyjnymi, które obecnie stają się już rzadkością.

1 stycznia koło południa zebrali się mieszkańcy Zawad-
ki Brzosteckiej pod domem ludowym, rozpalili ognisko, 
a potem?... Było już tylko lepiej! Chwilę później przybyło 
do nas wielu gości z niedalekiej wsi Skurowa. Nie dotarli 
jednak samochodami czy piechotą, a wozami ciągniętymi 
przez konie kierowane przez furmanów. Tętent kopyt, 
strzały batem, muzyka i radosny śpiew! Obraz wsi, który 
pamiętają tylko starsi mieszkańcy. Dzięki obecności zespołu 
„SEMPRE” nadejście Nowego Roku dało się odczuć nie 
tylko jednym zmysłem. Śpiew i muzyka przez jakiś czas 
wypełniały całą wieś nastrojem dobrej zabawy i radości, 
a przez to kiełbasy z ogniska czy tradycyjna już wódka 
smakowały jeszcze lepiej. Ten dzień stał się wyjątkowy 
z powodu wydarzenia, które współtworzyliście, drodzy 
Mieszkańcy oraz nasi Goście!

Podziękowania dla furmanów: Kazimierza Woźnego, 
Poldka Nogi, Andrzeja Chajca, Wojciecha Stawarza, An-
drzeja Kiecy, Janusza Czecha, Wiesława Truciny, Zdzisława 
Pruchnika, Ireneusza Pruchnika. To w dużej mierze dzięki 
Wam Nowy Rok w naszej wsi był obchodzony tak licznie 
i tak ciekawie.

Spotkanie opłatkowe i wspólne kolędowanie
Kiedy za oknem pogoda nie rozpieszcza, nic tak nie popra-
wia samopoczucia jak wspólne spędzanie czasu. W Zawadce 
zawsze dbamy o to, aby uczta była nie tylko dla ciała, bo 
oprócz poczęstunku wszyscy uczestnicy odmówili modlitwę 

razem z Ks. Markiem Mnichem. Tym razem odwiedził nas 
również Ryszard Tomaszewski, dyrektor Banku Spółdziel-
czego Rzemiosła w Brzostku. Nie mogło zabraknąć także 
muzyki granej przez kapelę z Zawadki Brzosteckiej pod 
przewodnictwem Zbigniewa Rasia, która pomagała cieszyć 
się wspólnymi chwilami spotkania ponad 40 seniorów.

Dawid Surdel

BABCIE I DZIADKOWIE W DNIU SWOJEGO ŚWIĘTA W NAWSIU BRZOSTECKIM

Kultywując nową, sołecką tradycję, po raz drugi w Nawsiu 
Brzosteckim został zorganizowany Dzień Babci i Dziad-

ka. Połączone obchody odbyły się dokładnie w kalenda-
rzowe święto Babci, niedzielę 21 stycznia 2018 r. Miejmy 
nadzieję, że dziadkowie nie mieli za złe wyboru takiej daty, 
w końcu kochają mocno swoje babcie. Dżentelmeńskim zaś 
obowiązkiem jest ustępowanie pierwszeństwa kobietom. 

Tego dnia od godzin popołudniowych było już widać, 
że Dom Ludowy w Nawsiu Brzosteckim po raz kolejny 
żyje pełnią sołeckiego życia. Panie z Koła Gospodyń, Rady 
Sołeckiej, Radny, Pani Sołtys czynili ostatnie przygotowa-
nia do tego wielkiego, jedynego w swoim rodzaju święta. 
Pomiędzy tyloma Paniami, w okolicach kuchenno-orga-
nizacyjnego zamieszania swoje miejsce odnalazło rów-
nież dwóch młodszych panów, którzy jak nie z jednej, to 
z drugiej strony próbowali swoich sił w kuchni, czyniąc to 
z różnym dla siebie skutkiem. W każdym razie, jak później 
się okazało, wszyscy spisali się na medal.

Gdy zapadał zmrok, w nawsieńskim Ludowcu życie tęt-
niło pełną piersią. Babcie i Dziadkowie dopisali, wspaniale 
przystrojone stoły się zapełniły, kuchnia była gotowa do 
rozdania poczęstunku, a dziewczynki odbyły już próbę 
generalną przed swoim występem pod czujnym okiem 
wymagającej reżyserki. Gdy drzwi się zamknęły, rozpo-
częły się występy przygotowane przez wnuczki, nie brakło 
wierszyków, pięknych piosenek chwytających za serce oraz 
humorystycznych akcentów. Tutaj należy wymienić osobę, 
której to zawdzięczamy, czyli Marzenę Dunajską, należą się 

jej wielkie podziękowania. To ona przygotowała młodzież 
i zaangażowała pomocników. Następnie rozpoczęło się 
kolędowanie i śpiewy, w tym pomagał Wojtek Kapała 
na akordeonie i Małgorzata Dunajska na gitarze. W tym 
czasie rozpoczęło się częstowanie słodkościami, gorącymi 
napojami i gorącym daniem. 

Rozmów, śpiewów, kawałów, ciekawych historii z daw-
nych lat i uśmiechu nie brakowało, a radosne miny zarówno 
Babć, Dziadków, jak i wnucząt wskazywały, że właśnie 
tego w tym dniu było im wszystkim trzeba. Uważam, 
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NATALIA PONOWNIE NAJLEPSZA … TYM RAZEM W POLSCE!
Początek nowego roku 

przyniósł uczniom Zespo-
łu Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku kolejny sukces. 
Do długiej już listy wyróż-
nień i nagród, uczennica kla-
sy trzeciej Technikum Archi-
tektury Krajobrazu Natalia 
Gwiżdż dołączyła kolejną 
pozycję. Została laureatką 
III Konkursu Historycznego 
„Wojna polsko-bolszewicka 
1919 – 1920 w obronie gra-
nic i niepodległości”, zdo-
bywając I miejsce w kate-
gorii projekt serii znaczków 
pocztowych.

Tegoroczna, trzecia już 
edycja konkursu zorganizo-
wana przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego, 
odbyła się pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
W skład Komitetu Honorowego weszli m. in. Ministrowie: 
Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Edukacji Narodowej oraz Prezes NBP, a patronat medialny 
nad konkursem objęły TVP POLONIA i TVP INFO. Konkurs 
cieszył się ogromnym zainteresowaniem nie tylko w Pol-
sce, ale także za granicą. Zgłoszenia napłynęły z Wielkiej 
Brytanii, Austrii, Białorusi, Bułgarii, Egiptu, Francji, Grecji, 
Irlandii, Kanady, Litwy, Szkocji, Szwajcarii, Ukrainy i USA. 
Uczniowie wykonywali swoje prace w kilku kategoriach: 
film, komiks, praca plastyczna, poezja, plakat i projekt serii 
znaczków pocztowych, a ich tematyka dotyczyła wydarzeń 
wojny z bolszewikami w latach 1919 – 1921. 

Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych znalazły się 
prace dwóch naszych uczennic: Agnieszki Szydłowskiej 
w kategorii plakat oraz Natalii Gwiżdż. I właśnie trzy 
czarno-białe znaczki zaprojektowane przez Natalię wzbudziły 
zainteresowanie wśród członków jury, które uznało je za 
najlepsze spośród nadesłanych z całego kraju prac. Fakt 
ten cieszy tym bardziej, że w skład komisji konkursowej 
wchodzili znawcy sztuk plastycznych: dr hab. Maciej Alek-

sandrowicz i dr hab. Zdzisława Ludwiniak z warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, Wojciech Boberski z Instytutu 
Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz dr Natanaela Wiesława 
Błażejczyk - Konsultant Konferencji Episkopatu Polski ds. 
ochrony zabytków sakralnych.

Laureatów konkursu nagrodzono 12 stycznia 2018 r. na 
uroczystej gali zorganizowanej w siedzibie Narodowego 
Banku Polskiego przy ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie. 
Na uroczystości prowadzonej przez dziennikarkę TVP Agatę 
Konarską obecni byli m.in. przedstawiciele Rady Ministrów, 
Prezesa NBP, organizatorzy konkursu oraz krewni Witolda 
Pileckiego: syn Andrzej Pilecki oraz córka rotmistrza Zofia 
Pilecka-Obtułowicz, która wręczała Natalii jedną z nagród. 
Obecni byli także reporterzy TVP Polonia, na antenie której 
ukazał się reportaż dotyczący tegorocznej edycji konkursu 
(http://polonia24.tvp.pl/35611891/12012018-konkurs-histo-
ryczny). Wśród nagród wręczanych laureatom znalazły się 
wyjątkowe przedmioty, jak chociażby replika szabli z 1921 
roku, osadzona na drewnianej podstawie z mosiężną tab-
liczką, na której wygrawerowano imię i nazwisko laureata. 

Serdecznie gratulujemy Natalii i cieszymy się z jej suk-
cesu. Mamy także pewność, że nie będzie ostatnim.

Józef Nawracaj

że wydarzenie można zaliczyć do tych udanych, a sukces 
motywuje do dalszego działania. Dlatego już planujemy 
kolejne wydarzenia w sołectwie. Wszystko to jest możliwe 
dzięki zgodzie i chęci współpracy, którą z każdym takim 
wydarzeniem widać coraz wyraźniej. 

Ten konkretny dzień został zorganizowany przez Sołtys 
Annę Ziębę wraz z Radą Sołecką, Panie z Koła Gospodyń 
z jej Przewodniczącą na czele Krystyną Kawalec i Radnego 
Miejskiego Mateusza Domaradzkiego. Wszystkim razem 
i każdemu z osobna, poczynając od organizatorów przez 
muzyków, a kończąc na gościach, należą się podziękowania. 
To dzięki nim ten dzień stanął pod znakiem radości. 

Mateusz Domaradzki 

Fot. Józef Nawracaj
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OPŁATEK W KOLE EMERYTÓW I RENCISTÓW W BRZOSTKU
Jak co roku o tej porze, dokładnie 10 stycznia, w brzo-

steckim domu kultury odbył się opłatek emerytów 
i rencistów zrzeszonych w miejscowym kole. Na spotkanie 
zostali zaproszeni goście: reprezentanci Zarządu Emerytów 
i Rencistów z Dębicy i Pilzna oraz przedstawiciele samorzą-
du: Burmistrz Wojciech Staniszewski, Zastępca Burmistrza 
Adam Kostrząb, Ks. Proboszcz Marek Mnich. Spotkanie 
rozpoczęła przewodnicząca zarządu Jadwiga Węgrzyn, która 
powitała wszystkich zebranych i złożyła noworoczne ży-
czenia. W następnej kolejności wystąpiły dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Brzostku, które zaprezentowały spektakl 
taneczno-muzyczny „Dziewczynka z zapałkami”. Inscenizacja 
została przygotowana pod kierunkiem Elżbiety Ryby-Stanek 
i Grażyny Maziarz – pedagogów z tej szkoły.

Potem odbyła się część oficjalna rozpoczęta przez pro-
boszcza miejscowej parafii, który odmówił zwyczajowe 
modlitwy i ewangelię oraz poświęcił opłatki, po czym 
wszyscy, jak nakazuje obyczaj, połamali się nimi, składając 

sobie życzenia. Jak zwykle nie mogło zabraknąć tradycyj-
nych potraw wigilijnych przygotowanych przez zarząd koła 
w Brzostku. Nie obyło się też bez wspólnego śpiewania 
kolęd i pastorałek oraz opowieści o dawnych obrzędach 
w okresie bożonarodzeniowym. Spotkanie kamerował Pa-
weł Batycki z brzosteckiej telewizji. Wzięło w nim udział 
ponad 80 emerytów i rencistów z całej gminy. Wszyscy 
bardzo miło i w nastroju jeszcze świątecznym spędzili 
popołudnie, a tak liczna frekwencja świadczy o popular-
ności tych spotkań, które przyczyniają się do umacniania 
społecznych więzi.

Zarząd na czele z przewodniczącą serdecznie dziękuje 
pedagogom i dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Brzostku, 
którzy swym przepięknym artystycznym występem uświet-
nili spotkanie oraz wszystkim osobom, które pomagały 
w organizacji tej uroczystości.

Sekretarz koła 
Wanda Szarek 

IMPREZKA NA CMENTARZU?

Niedawno pisaliśmy o tym, jak to niektórzy wynoszą 
swoje śmieci do kosza przy plebanii. Czytelniczka „WB” 

nadesłała do nas zdjęcie zrobione na odmianę przy cmen-
tarzu – nie dość, że resztki zniczy i chryzantem są byle jak 
i byle gdzie „ciśnięte”, to jeszcze jakiś dowcipniś albo urzą-
dził sobie imprez-
kę na cmentarzu, 
albo podrzucił pu-
ste puszki, butelki 
po alkoholu i inne 
odpady zmarłym 
– przecież i tak się 
nie sprzeciwią. My 
jednak myślimy, 
że ten „gość” po 
prostu zaczyna się 
już przeprowadzać 
na drugi świat i – 
póki jeszcze może 
– zataszczył na 
cmentarz rzeczy 
najbliższe jego ser-
cu, żeby na zawsze 
mieć je przy sobie.

Redakcja
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Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych w gminie i w powiecie
Zapoczątkowana w XIII w. przez św. Franciszka z Asyżu 

tradycja budowy szopek bożonarodzeniowych trwa do 
dzisiaj. Wznosi się je w kościołach, zdobią nasze domy, 
szkoły, rynki miast, instytucje. Towarzyszą corocznym 
obchodom Bożego Narodzenia, symbolizują pokój, miłość 
i nadzieję poprzez pojawienie się Dzieciątka Jezus w żłób-
ku. Starostwo Powiatowe w Dębicy już po raz dwunasty 
ogłosiło Powiatowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych. 
Celem konkursu jest zachowanie tradycji budowania szopek, 
pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek 
z wprowadzeniem akcentów regionalnych oraz ich prezen-
tacja jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej. 
Eliminacje gminne tego konkursu organizowane są przez 
domy kultury na terenie gmin powiatu dębickiego. W tym 
roku również Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
było organizatorem tych eliminacji. Niezmiennie od lat 
konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Nie można 
tutaj pominąć kwestii różnorodności materiałów, z jakich 
wykonywane są szopki, oraz oryginalności pomysłów. 
W historii dwunastu lat konkursu pojawiały się u nas 
szopki o różnorodnych interpretacjach: w postaci Stadionu 
Narodowego w Warszawie, szopka przedstawiona jako 
kościół parafialny w Gorzejowej, tegoroczny nowy pomysł 
wykonania szopki ze sztućców, przewijały się także postacie 
św. Jana Pawła II, kardynała Wyszyńskiego jako pielgrzy-
mów zmierzających powitać Dzieciątko Jezus. 

Tegoroczne prace także prezentowały ogromną pomy-
słowość ich wykonania. Na eliminacje gminne dostarczono 
blisko 40 szopek w czterech kategoriach uczestnictwa. Tym 
razem laureatami w kategorii szkół podstawowych zostali: 
Nikola Kapłon i Patrycja Potępa z Przeczycy jako zwycięż-
czynie, na drugim miejscu Izabela Janiga z Brzostku, trzecie 
miejsce Weronika Raś z Grudnej Górnej i wyróżniono pracę 
Kacpra Kopcia z Brzostku. W kategorii kl. VII i gimna-

zjów: najwyżej oceniono pracę Antoniego Jurkiewicza z SP 
w Nawsiu Brzosteckim, drugie miejsce przyznano Norberto-
wi Ząbikowi z ZS w Januszkowicach i trzecie Sebastianowi 
Ziębie z Gimnazjum w Brzostku. Kolejna kategoria, w której 
biorą udział uczestnicy WTZ i ŚDS w Brzostku, przedstawia 
się następująco: Justyna Zając z WTZ na pierwszym miejscu, 
Anna Ochałek z ŚDS na drugiej pozycji i trzecie dla Justyny 
Stręk z WTZ. Następna kategoria, czyli szopki wykony-
wane rodzinnie: największe zainteresowanie i uznanie za 
pomysłowość wśród zwiedzających i komisji oceniającej 
zyskała praca rodziny Pociców ze Smarżowej, na drugim 
miejscu znalazła się Natalia Jaworowska z Brzostku, a na 
trzecim – Julita Synowiecka z Brzostku, wyróżnienie zdobył 
Oskar Augustyn z Kamienicy Dolnej. Zwycięskie szopki 
(I miejsca) zostały przekazane na eliminacje powiatowe 
do Dębicy i nie można tutaj nie wspomnieć, że szopki 
te zdobywają wysokie lokaty i co roku jest ich więcej 
wśród wyróżnionych. Również i w tym roku 23 stycznia 
br. w Galerii Sztuki MOK w Dębicy został rozstrzygnięty 
Powiatowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych. Komisja 
konkursowa, oceniając szopki, zauważyła prace wykona-
ne przez naszych uczniów i ich rodziny. W tegorocznym 
konkursie zostało nagrodzone 3 prace. W kategorii szkół 
podstawowych wyróżnienie zdobyła praca Nikoli Kapłon 
i Patrycji Potępy z Przeczycy. W kolejnej kategorii – prac 
wykonanych przez osoby niepełnosprawne – wyróżniono 
szopkę wykonaną przez Justynę Zając z WTZ, natomiast 
wśród szopek rodzinnych rodzina Pociców ze Smarżowej 
zdobyła II miejsce.

Jesteśmy dumni, że brzosteckie szopki spotykają się z tak 
dużym uznaniem na szczeblu powiatowym. Gratulujemy 
wszystkim Laureatom i życzymy dalszych sukcesów w tej 
dziedzinie sztuki.

J.Z.

Kacper KopećJulita Synowiecka z Brzostku

Natalia Jaworowska z BrzostkuRodzina Pociców ze Smarżowej
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Justyna Stręk

Anna Ochałek Justyna Zając

Weronika RaśIzabela Janiga

Nikola Kapłon i Patrycja PotępaSebastian Zięba

Norbert ZąbikAntoni Jurkiewicz

Oskar Augustyn z Kamienicy Dolnej
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WOŚP W BRZOSTKU ZAGRAŁA NA REKORD
14 stycznia po raz 26. w Polsce i poza jej granicami zagrała 

w ramach kolejnego finału Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy. Jak co roku cel akcji stanowiła zbiórka środków 
finansowych na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego, 
którego brakuje w naszych szpitalach. Hasłem tegorocznego 
finału było wyrównywanie szans w leczeniu noworod-
ków. Tradycyjnie już w organizację i wsparcie tej imprezy 
włączyli się mieszkańcy miasta i gminy Brzostek skupieni 
wokół Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. Nasz 
brzostecki „sztabik” działa już od lat w ramach dębickiego 
Sztabu „Kwiatek”.

Po raz drugi w organizację brzosteckiego finału włączył 
się także Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku. 13 i 14 stycz-
nia w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej im. Agaty 
Mróz-Olszewskiej w Brzostku rozegrany został 3. Zimowy 
Turniej Futsal. Wzięło w nim udział 25 drużyn, a podczas 
rozgrywek prowadzona była przez wolontariuszy zbiórka 
na cele WOŚP. Zawodnicy przekazali też cenne pamiątki 
sportowe, które przeznaczono na licytację w ramach finału.

Od wczesnych godzin porannych 14 stycznia wolonta-
riuszki prowadziły zbiórkę w kilku punktach na terenie 
miasta oraz w Kamienicy Górnej. Natomiast kulminacja 
imprezy nastąpiła od godziny 15:00. W sali widowiskowej 

Domu Kultury w Brzostku zgromadzili się licznie miesz-
kańcy gminy, aby podziwiać występy dzieci i młodzieży 
szkolnej oraz wziąć udział w licytacjach na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Na początek wystąpili najmłodsi przedstawiciele naszej 
społeczności. Podopieczni Przedszkola Publicznego w Brzost-
ku zaprezentowali zgromadzonym jasełka, a ich występ 
został nagrodzony gorącym aplauzem i brawami. Następnie 
swoje umiejętności przedstawiła grupa taneczna biorąca 
udział w zajęciach prowadzonych w naszym domu kultury. 
Kolejnym punktem programu był przepiękny spektakl ta-
neczny i wokalny, pt. „Dziewczynka z zapałkami” w wyko-
naniu uczniów Szkoły Podstawowej w Brzostku. Doskonale 
przygotowana choreografia, popisy gimnastyczne, piękne 
stroje i niezwykły wokal wcielającej się w główną rolę Ani 
Lemek wprowadziły publiczność w zachwyt. 

Następny w kolejności występ przygotowała szkoła 
podstawowa z Przeczycy. Cztery żywiołowe układy ta-
neczne oraz piosenka ożywiły zebranych na sali. Efekt ten 
skutecznie podtrzymali uczniowie i uczennice szkoły w Ja-
nuszkowicach, którzy również zabawiali widzów tańcem 
i śpiewem. Gimnazjum w Brzostku reprezentowała znana 

Z ŻYCIA WTZ - JASEŁKA 2018

Choć w liturgii Kościoła okres Bożego Narodzenia dobiegł 
już końca, to nasza polska tradycja pozwala nam aż do 

św. Matki Boskiej Gromnicznej na przeżywanie tajemnicy 
Bożego Narodzenia, wspólne kolędowanie i dzielenie się 
opłatkiem.

Tajemnicę Bożego Narodzenia dobrze ukazuje szereg 
niepojętych antytez w jednej z najbardziej dziś popularnych 
kolęd pióra Franciszka Karpińskiego: Bóg - a rodzi się, moc 
truchleje, Pan niebiosów jest obnażony, ogień krzepnie, 
blask, który ciemnieje, a nieskończony ma granice.

Jezus Chrystus, Światłość ze Światłości, poprzez swoje 
wcielenie rozproszył mroki grzechu, niezgody, poczucia bez-
sensu i wszelkiej słabości. Zapragnął On zamieszkać także 
w każdym z nas, aby przywrócić człowiekowi jego synowską 
godność utraconą z powodu grzechu i nieposłuszeństwa.

Boże Narodzenie to tajemnica wiary w sercach, które 
zamieniają się w żłóbek, aby Go przyjąć w duszach, pozwa-
lając Bogu, by z pnia ich ubóstwa wyrosła odrośl wiary, 
nadziei i miłości.

Interpretację tej tajemnicy na deskach Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku przedstawili dla licznie zgro-
madzonej publiczności - Rodziców, Opiekunów, społecz-
ności brzosteckich szkół - Uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej.

Oryginalne, przeplatane wspólnym śpiewem kolęd i to-
warzyszącymi im oklaskami jasełka już po raz kolejny 
zintegrowały lokalną społeczność. I chociaż w trakcie przy-
gotowań i prób były też chwile trudne i chwile zwątpienia, 
czy podołamy, ponieważ co rusz pojawiały się informacje, 
że aktorzy zachorowali, że wydarzenia losowe nie pozwolą 
osobom odgrywającym główne role uczestniczyć w przed-
stawieniu, ale mimo to nie przerywaliśmy prób, przygoto-
wań i cieszymy się, że doprowadziliśmy dzieło do premiery. 

Wszystkim należą się wyrazy podziękowania i uznania: 
aktorom za grę i poświęcenie, opiekunom i pracownikom 
WTZ za zaangażowanie, a przybyłej publiczności za obecność 
i gromkie brawa. 

Alicja Kawalec-Przetacznik

Dokończenie na str. 21
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Dokończenie ze str. 20

już publiczności z licznych występów i udziału w wielu 
konkursach wokalistka Gabrysia Płaziak. W trakcie takiej 
imprezy nie mogło zabraknąć uczestniczek zajęć wokalnych 
prowadzonych w Domu Kultury w Brzostku. Reprezentant-
kami tej grupy artystycznej były tego dnia: Ola Dunajska, 
Emilka Czachara, Ania Lemek, Patrycja Czech, Małgosia 
Dunajska oraz Julita Maduzia.

Zgodnie z coroczną tradycją pokaz udzielania pierwszej 
pomocy oraz prezentację sprzętu medycznego przepro-
wadzili druhowie OSP w Brzostku. Wszystkie te atrakcje 
przeplatały się z prowadzonymi ze sceny licytacjami na 
rzecz Orkiestry. Wylicytować można było zarówno gadżety 
przekazane przez sztab WOŚP, jak również te podarowane 
przez Urząd Miejski w Brzostku w tym przez Burmistrza, 
sportowców biorących udział w turnieju, firmy, osoby 
prywatne, stowarzyszenia jak choćby OSP w Brzostku czy 
Ruch Integracji Społecznej, szkoły – np. patera wykuta 
przez uczniów ZS im. Jana Pawła II w Brzostku/Kleciach. 
Zgromadzeni w domu kultury mogli również posilić się 
muffinkami przygotowanymi przez społeczność Zespołu 
Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Nawsiu Brzosteckim i przy 

okazji wesprzeć Orkiestrę. Uczniowie obu tych placówek 
(Nawsie Brzosteckie i Klecie) byli szczególnie mocno za-
angażowani w pracę wolontariuszy.

Podsumowaniem wszystkich atrakcji tego wieczoru 
było tradycyjne „Światełko do Nieba”. Pokaz fajerwerków 
zgromadził na brzosteckim rynku licznych widzów. Nad ich 
bezpieczeństwem czuwali strażacy OSP w Nawsiu Brzo-
steckim. Po tych wrażeniach pozostała jeszcze praca przy 
podliczeniu zebranych środków, które następnie zostały 
przekazane do dębickiego sztabu. Wynik tegorocznego finału 
w naszej gminie okazał się absolutnym rekordem. Zebrana 
kwota wyniosła 11 150 zł; 8,36 euro; 1 koronę szwedzką 
oraz złoty pierścionek (poprzedni rekord to 6700 zł). Na tę 
sumę złożyło się 6834,76 zł z puszek wolontariuszy, 3425 zł 
z licytacji, 890,24 zł zebrane przy stoisku z muffinkami 
przygotowanymi przez Zespół Szkół w Nawsiu Brzosteckim. 

Dziękując wolontariuszom, występującej młodzieży 
i wszystkim ludziom dobrego serca, którzy swoim zaanga-
żowaniem lub przekazanymi środkami wsparli szczytną ideę 
zakupu sprzętu medycznego dla ratowania zdrowia i życia 
noworodków, już dziś zapraszamy na kolejne finały WOŚP.

Daniel Wójcik
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TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 
 z innowacją aranżacje florystyczne

Technik architektury krajobrazu podczas nauki zawodu 
poznaje techniki projektowania, oznaczenia graficzne, tworzy 
rzuty, przekroje, rysunki martwej natury 
i otaczającego krajobrazu oraz projek-
ty ogrodów w programach graficznych. 
Poznaje rośliny ozdobne, ich nazewni-
ctwo polskie i łacińskie. Podczas zajęć 
praktycznych uczeń sadzi kwiaty, krzewy, 
drzewa, zakłada kwietniki, kosi trawę, 
obsługuje sprzęt ogrodniczy. 

W trakcie nauki uczeń nabywa na-
stępujące umiejętności: aranżacji prze-
strzeni i wnętrz (łączenie kamieni, wody 
i zieleni), aranżacji florystycznych - pro-
jektowania i wykonywania kompozycji 
kwiatowych (innowacja programowa), 
dekorowania wnętrz materiałem roślinnym, projektowania i wy-
konywania systemów nawadniania (oczka wodne, kaskady, ba-
seny ozdobne), produkcji roślin ozdobnych, projektowania, wy-
konywania i konserwacji ogrodów, budowy i urządzania terenów 
zieleni zgodnie z przygotowaną dokumentacją.

Kwalifikacje zawodowe
RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych 

obiektów architektury krajobrazu
RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konser-

wacją obiektów małej architektury krajobrazu
Przedmioty zawodowe
•	 Rośliny ozdobne
•	 Podstawy projektowanie architektury krajobrazu
•	 Urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury 

krajobrazu
•	 Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury 

krajobrazu
Praktyka zawodowa odbywa się w pracowniach projek-

towych, urzędach, w których komórki zajmują się zielenią, 
w firmach zajmujących się projektowaniem zieleni, sklepach 
ogrodniczych, kwiaciarniach, szkółkach roślin ozdobnych.

Architekt krajobrazu może być zatrudniony w biurach, 
instytucjach, wydziałach architektury i organizacjach społeczno-
-gospodarczych zajmujących się projektowaniem, zagospo-
darowaniem oraz konserwacja i pielęgnacją terenów zieleni; 
szkółkach roślin i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni; 
w ogrodniczych przedsiębiorstwach usługowych zajmujących 
się urządzaniem, projektowaniem i pielęgnowaniem terenów 
zieleni; może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę 
na wydziałach architektury, architektury krajobrazu, ogrodnictwa 
i innych kierunkach zależnie od indywidualnych zainteresowań. 
Absolwent ma uprawnienia do przejmowania gospodarstw rol-
nych oraz korzystania z funduszy UE. 

CUKIERNIK
Cukiernik to osoba zajmująca się 

zawodowo sporządzaniem wyrobów 
cukierniczych, ciast i ciasteczek, ich 
konfekcjonowaniem, dekorowaniem, 
rozliczaniem produkcji. Zawód cu-
kiernika można zdobyć, nabywając 
wiedzę i umiejętności w trzyletniej 
zawodowej szkole branżowej. W trak-
cie nauki uczeń poznaje surowce 
i półprodukty cukiernicze, ocenia 
ich wartość odżywczą i przydatność 

technologiczną, sporządza ciasta, słodkie desery, lody. Tworzy 
masy, kremy, glazury i zna ich zastosowanie w produkcji wyro-
bów cukierniczych. Stosuje obowiązujące w branży spożywczej 
zasady higieny pracy.

Kwalifikacje zawodowe
T. 04. Produkcja wyrobów cukierniczych
Przedmioty zawodowe
•	 Technologie produkcji cukierniczej
•	 Technika w produkcji cukierniczej
Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnych pracowniach 

cukierniczych.
Miejscem pracy cukiernika są zakłady, warsztaty i pracownie 

cukiernicze przy restauracjach oraz własne firmy.
Na podbudowie szkoły zawodowej cukiernicy mogą konty-

nuować naukę w Technikum Technologii Żywności, zdobywając 
kwalifikacje

T. 16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spo-
żywczych.

Połączenie kwalifikacji T.04 i T.16 predysponuje do tytułu 
zawodowego Technik Technologii Cukierniczej.

TECHNIK ŻYWIENIA I ORGANIZACJI 
 USŁUG GASTRONOMICZNYCH

z innowacją żywienie i obsługa pokładowa
Technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych 

podczas nauki nabywa wiedzę z zakresu planowania i organi-
zacji żywienia, produkcji 
potraw i obsługi konsu-
menta.

Absolwent jest wypo-
sażony w umiejętności 
i bogatą wiedzę towaro-
znawczą o produktach 
żywnościowych, zna ich 
wartość odżywczą, umie 
sporządzać i podawać po-
trawy, komponuje posiłki 
i racjonalnie układa jadłospisy, planuje i organizuje produkcję ga-
stronomiczną, kultywuje narodowe i regionalne tradycje kulinar-
ne oraz kształtuje wzorce zdrowego żywienia w społeczeństwie. 
Jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej

Kwalifikacje zawodowe:
T. 06. Sporządzanie potraw i napojów.
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
Przedmioty zawodowe:
•	 Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
•	 Podstawy żywienia człowieka
•	 Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych
•	 Obsługa konsumenta
•	 Organizacja usług gastronomicznych
Praktyka zawodowa odbywa się w pracowniach gastrono-

micznych oraz w zakładach gastronomii otwartej i zamkniętej 
na terenie całego kraju.

Miejscem pracy technika żywienia są zakłady żywienia 
zbiorowego (stołówki, bary, restauracje, pensjonaty, kawiar-
nie itp.), instytucje zajmujące się obrotem żywnością, służba 
zdrowia (szpitale, sanatoria, placówki sanitarno-epidemiolo-
giczne), organizacje ochrony konsumenta, instytucje zajmujące 
się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności. Ponadto 
absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą 
w zakresie usług gastronomicznych: cateringu, agroturystyki itp.

Zdobyte kwalifikacje zawodowe mogą być poszerzane po-
przez kontynuację nauki na wyższych uczelniach, na kierun-
kach: żywienie człowieka, technologia żywności, dietetyka, 
towaroznawstwo żywności i pokrewnych.
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TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 
 I AGROTRONIKI

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki podczas nauki 
zawodu poznaje zasady planowania eksploatacji i napraw pojaz-
dów, środków transportowych, 
maszyn i urządzeń rolniczych. 
W trakcie nauki uczeń nabywa 
umiejętności z zakresu regula-
cji, naprawy, diagnostyki i oce-
ny stanu technicznego pojaz-
dów, środków transportowych 
oraz maszyn i urządzeń. Posiada 
umiejętności doboru i konfigu-
racji systemów elektronicznych wspomagających automatyzację 
prac. Absolwent uzyskuje uprawnienia w zakresie prawa 
jazdy kat. B i kat. T, a także uprawnienia operatora kombajnu 
zbożowego oraz ma możliwość zdobycia uprawnień do obsługi 
wózków jezdniowych.

Kwalifikacje zawodowe
MG.03.Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi 

stosowanych w rolnictwie 
MG.42. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolni-

ctwie
Przedmioty zawodowe
•	 Podstawy rolnictwa
•	 Pojazdy, maszyny i urządzenia techniczne w rolnictwie 
•	 Przepisy ruchu drogowego
•	 Naprawa pojazdów i maszyn rolniczych
•	 Agrotronika
Praktyka zawodowa odbywa się w przedsiębiorstwach zaj-

mujących się produkcją, obrotem i serwisem ciągników, maszyn 
oraz środków transportowych dla rolnictwa. Dla chętnych orga-
nizowane są też praktyki zawodowe w firmach zajmujących się 
produkcją rolną i ogrodniczą na terenie Unii Europejskiej. 

Miejscem pracy technika mechanizacji rolnictwa i agrotro-
niki są przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie 
obrotu sprzętem rolniczym, serwisem gwarancyjnym 
i pogwarancyjnym pojazdów i maszyn; przedsiębiorstwa 
zajmujące się produkcją rolną, dystrybucją oraz 
przetwórstwem. Absolwent szkoły może także samodzielnie 
prowadzić działalność gospodarczą w zakresie produkcji rolni-
czej, świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwi-
sowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego. 

Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę 
na wydziałach inżynierii produkcji z zakresu eksploatacji syste-

mów mechatronicznych, agrotroniki, rolnictwa precyzyjnego 
i innych kierunkach zależnie od indywidualnych zainteresowań. 
Absolwent ma uprawnienia do przejmowania gospodarstw rol-
nych oraz korzystania z funduszy UE. 

MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN 
ROLNICZYCH

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych pod-
czas nauki zawodu poznaje zasady obsługi, regulacji, naprawy 
i eksploatacji pojazdów, środków transportowych, maszyn i urzą-
dzeń rolniczych.

W trakcie nauki uczeń na-
bywa umiejętności z zakresu 
regulacji, naprawy, diagnosty-
ki i oceny stanu technicznego 
pojazdów, środków transporto-
wych oraz maszyn i urządzeń 
stosowanych w rolnictwie. Po-
siada umiejętności doboru, obsługi i agregatowania pojazdów 
i maszyn. 

W trakcie nauki uzyskuje uprawnienia w zakresie prawa jazdy 
kat. B i kat. T, a także operatora kombajnu zbożowego oraz ma 
możliwość zdobycia uprawnień do obsługi wózków jezdniowych.

Kwalifikacje zawodowe
MG.03.Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi 

stosowanych w rolnictwie
Absolwenci, którzy zdobędą kwalifikację MG.42. Eksplo-

atacja systemów mechatronicznych w rolnictwie i uzupełnią 
wykształcenie ogólne, uzyskają tytuł zawodowy TECHNIK 
MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Przedmioty zawodowe
•	 Podstawy rolnictwa
•	 Maszyny i urządzenia techniczne w rolnictwie 
•	 Pojazdy rolnicze
•	 Przepisy ruchu drogowego
•	 Naprawa pojazdów i maszyn rolniczych
Miejscem pracy mechanika-operatora pojazdów i maszyn 

rolniczych są przedsiębiorstwa technicznej obsługi wsi i rolni-
ctwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność 
gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, 
naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do 
sprzętu rolniczego. 

Absolwent ma uprawnienia do przejmowania gospodarstw 
rolnych oraz korzystania z funduszy UE.

BIBLIOTEKA W NOWYM LOKALU

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzostku 
wkroczyła w rok 2018 z nowym lokalem. 

Siedziba /rynek 25 – stare przedszkole/, gdzie 
mieszczą się zasoby biblioteczne, zyskała na 
estetyce i korzystnych zmianach. O wiele 
mniejsze przeszkody architektoniczne dają 
swobodę dotarcia i poruszania się po biblio-
tece. Przestrzeń na parterze zajmuje literatura 
piękna i niebeletrystyka, piętro – literatura 
dla dzieci i młodzieży, czytelnia ogólna i czte-
ry stanowiska komputerowe z dostępem do 
internetu – bezpłatnie. 

Czytelniku, wstąp, obejrzyj i skorzystaj. 
Zapraszamy.

M. Kawalec
Fot. Paweł Batycki



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 2/201824

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KAMIENICY DOLNEJ

JASEŁKA W KAMIENICY DOLNEJ

Ze świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych 
tradycji i zwyczajów. Jednym z nich jest odgrywanie 

scenek, które wydarzyły się ponad dwa tysiące lat temu 
w Betlejem.

Także w naszej kaplicy, 21 stycznia 2018 r., mogliśmy 
na nowo przeżyć magię świąt Bożego Narodzenia, dzięki 
jasełkom wystawionym przez uczniów naszej szkoły. Mali 
aktorzy wspaniale prezentowali się na tle bożonarodzenio-
wej dekoracji. Chór aniołów ustawił się po prawej stronie 
ołtarza, a na tle jodełki przystrojonej w białe szydełkowe 
bombki i szopki stanęli Maryja, której rolę odegrała Ania 
Olszowy i Józef, w którego wcielił się Aleksander Dobosz. 
Następnie zjawili się Trzej Królowie w osobach Filipa, 
Janusza i Antka. Nie zabrakło także pastuszków i sympa-
tycznych diabełków. Urzekły nas starannie dobrane stroje 
oraz rekwizyty, z którymi wystąpili mali artyści. Sceny 
wydarzeń betlejemskich przeplatane były przepiękną gamą 
kolęd, a gra dziewczynek na dzwonkach i Antka na key-
boardzie podbiły serca słuchaczy. Spektakl został ciepło 
przyjęty przez zebranych i nagrodzony gromkimi brawami. 
Dla uczniów była to okazja do kształcenia umiejętności 
wyrażania uczuć i przeżyć, wzmacnianie więzi emocjonalnej 
z rodziną i środowiskiem oraz rozwijanie indywidualnych 

predyspozycji i uzdolnień aktorskich. 
Nad całością czuwała Alicja Czapla przy wsparciu nauczy-

ciela muzyki Jerzego Wojnarowskiego. Wdzięczni jesteśmy 
rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie strojów, 
szczególnie Ewelinie Hipszer. Dziękujemy małym artystom, 
którzy dołożyli wielu starań, aby dostarczyć nam miłych 
wrażeń.

L.B.

22 stycznia 2018 roku w na-
szej szkole po raz kolejny 

odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Część 
artystyczną rozpoczęła grupa 
przedszkolna. Następnie przed 
licznie zgromadzonymi gośćmi 
wystąpiły klasy młodsze. Na 
program występów złożyły się 
wzruszające wiersze, piosenki 
oraz tańce. Po swoich wystę-
pach dzieci obdarowały swoje 
babcie i dziadków pięknymi, 
własnoręcznie wykonanymi 
laurkami oraz odśpiewały dla 
nich „Sto lat”. Spotkanie zakoń-
czyło się słodkim poczęstun-
kiem, który zorganizowały 
Panie z Rady Rodziców.

Małgorzata Ryba

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki
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By marzenia skrzydła miały... czyli…

OFERTA BRZOSTECKIEGO PRZEDSZKOLA
„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym, jak żyć, co robić, jak 

postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat” 
(Robert Fulghum)

Dzieciństwo to czas zabawy, zwariowanych pomysłów, pierwszych przyjaźni, ale przede wszystkim 
odkrywanie własnych zdolności twórczych. Najlepszym drogowskazem do własnego ja jest 

nasze brzosteckie przedszkole mieszczące się w nowym budynku przy ul. Szkolnej 9. Tylko tutaj 
dzieci mogą miło i bezpiecznie spędzić najpiękniejsze chwile dzieciństwa, a także poznać bezcenne 
wartości oraz rozwinąć skrzydła. Każdy dzień w przedszkolu to niezapomniana przygoda, która 
umożliwi Państwa pociechom twórcze spędzanie czasu oraz obudzi w nich ducha odkrywcy pod 
czujnym okiem profesjonalnej i doświadczonej kadry pedagogicznej. Wszystko to na wyciągnię-
cie ręki. Szanowni Rodzice, nie zwlekajcie, już dziś zawitajcie w nasze skromne progi. Udzielimy 
wszelkich niezbędnych informacji o procesie rekrutacyjnym na nowy rok szkolny. Serdecznie 
zapraszamy Przyszłych Przedszkolaków! ZAPISY OD 1 MARCA 2018 R.

Zajęcia prowadzone w naszym przedszkolu dostosowane są do możliwości, zainteresowań 
i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców:

• zapewniamy dobrą opiekę i wychowanie dzieci
• dbamy o wszechstronny rozwój wychowanków,
• tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę,
• wykorzystujemy w pracy atrakcyjne metody nauczania, 
• uwzględniamy indywidualne podejście do każdego dziecka,
• zatrudniamy wykształconą i ambitną kadrę pedagogiczną,
• posiadamy bardzo dobre wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne,
• promujemy zdrowy styl życia,
• jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.

W przedszkolu organizowane są bezpłatne zajęcia: 
• religia - dwa razy w tygodniu, w każdej grupie wiekowej
• j. angielski – codziennie w każdej grupie wiekowej
• terapia logopedyczna - indywidualna oraz grupowa 
• terapia pedagogiczna - indywidualna oraz grupowa 

Stosujemy tradycyjne metody i formy pracy oparte na metodyce wychowania przedszkolnego 
oraz nowoczesne rozwiązania, które zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny 
sposób na osiąganie sukcesów.

Tradycje przedszkola:
* Zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które po raz pierwszy zostały przyjęte do przedszkola.
* Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
* Jesienne spotkanie lub wyjazd integracyjny
* Pasowanie na przedszkolaka
* Dzień Pluszowego Misia 
* Andrzejki 
* Mikołajki
* Spotkanie wigilijne
* Dzień Babci i Dziadka
* Bal Karnawałowy
* Przedszkolaki z biało-czerwoną
* Dzień Mamy i Taty
* Dzień Dziecka
* Wycieczka dzieci, rodziców i nauczycieli 
* Uroczyste pożegnanie przedszkola. 

Fot. A. Cholewiak
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OSP ZAWADKA BRZOSTECKA
Pomysłodawcą i inicjatorem powstania jednostki stra-

żackiej w Zawadce Brzosteckiej był ówczesny sołtys tej 
wsi Mieczysław Dziedzic. Zebranie założycielskie odbyło 
się 11 kwietnia 1965 roku. Do organizacji postanowiło 
przystąpić około 25 osób, które spośród siebie wybrały 
pierwszy zarząd OSP w składzie: prezes Edward Czernik, 
naczelnik Stanisław Lisak, zastępca naczelnika Mieczysław 
Dziedzic, sekretarz Jan Oprządek, skarbnik Jan Cisoń. Prze-
wodniczącym komisji rewizyjnej wybrany został Edward 
Grzesiakowski.

Początek lat 70. to okres, w którym przystąpiono do utwo-
rzenia remizy na bazie rozbudowy istniejącego budynku 
domu ludowego. Dzięki zaangażowaniu praktycznie całej 
społeczności Zawadki w prace prowadzone w czynie społecz-
nym budowę udało się zakończyć już po roku. Zgromadzony 
staraniami strażaków sprzęt pożarniczy można było przenieść 
do nowego lokum z blaszanego garażu, w którym do tej pory 
był przechowywany. W skład ekwipunku wchodziła m.in. 
motopompa pożarnicza M-400, którą następnie zastąpił 
model M-800. W tym okresie wybudowano w sąsiedztwie 
remizy także zbiornik przeciwpożarowy o pojemności ok. 
50 tys. litrów wody. Funkcjonuje on do dziś, stanowiąc 
zabezpieczenie wodne na wypadek pożaru. Konserwacją 
i utrzymaniem zbiornika zajmu-
ją się druhowie OSP w Zawadce 
Brzosteckiej. 

Przez wiele lat OSP w Zawadce 
Brzosteckiej nie posiadała swoje-
go własnego pojazdu. W przypad-
ku alarmu druhowie korzystali 
ze swoich prywatnych środków 
lokomocji, przed laty były to ciąg-
niki, bądź zastępy konne. Sytuacja 
uległa zmianie w 2017 roku, kiedy 
to OSP w Grudnej Dolnej weszła 
w posiadanie nowego pojazdu 
pożarniczego i postanowiła prze-
kazać dotychczas użytkowanego 
żuka druhom z Zawadki. Obecnie pojawia się okazja, by żuka 
wymienić na nowszy, bardziej sprawny i nowocześniejszy 
pojazd. Druhowie mają nadzieję, że już wkrótce stanie się to 
faktem. W ostatnim czasie działania jednostki intensyfikują 
się, dołączają nowi druhowie i druhny, nawiązano dobrą 
współpracę z Radą Sołecką, lokalnym stowarzyszeniem, 
władzami samorządowymi. Sprzyja to m.in. pozyskiwaniu 
umundurowania wyjściowego, koszarowego. 
Zarząd OSP w Zawadce Brzosteckiej podejmuje 
też działania na rzecz pozyskania sprzętu i wy-
posażenia ratowniczego. 

Jednostka jest reprezentowana na zawodach 
sportowo-pożarniczych. Do tej pory większymi 
sukcesami były m.in. I miejsce w zawodach 
gminnych w 1985 roku, II miejsce w zawodach 
rejonowych w 1986 roku, VII miejsce również 
na zawodach rejonowych w 1987 roku, II miej-
sce w gminie w 1993 roku. Sukcesy odnosili 
strażacy OSP Zawadka Brzostecka także w zawo-
dach młodzieżowych w Siedliskach-Bogusz oraz 
w rozgrywkach piłkarskich drużyn OSP gminy 
Brzostek, w których zajęli w 2017 roku II miejsce. 

Strażacy z Zawadki Brzosteckiej brali czyn-
ny udział w akcji przeciwpowodziowej w 2009 
i 2010 roku. Ratowali mienie i inwentarz z pod-
topionych gospodarstw, wypompowywali wodę 
z zalanych domów, piwnic, studni. Pamiętnym 

wydarzeniem w historii jednostki jest pożar domu Jana 
Surdela w Brzostku w latach 80. Trudne warunki pogodowe 
spowodowane intensywnymi opadami śniegu i mrozem 
uniemożliwiły pojazdom kilku jednostek straży dojazd na 
miejsce. Zdołali tego dokonać jedynie druhowie z Zawadki, 
którzy poruszali się zaprzęgiem konnym i po dotarciu na 
miejsce ugasili pożar. 

OSP Zawadka Brzostecka bierze aktywny udział w ży-
ciu społeczności lokalnej. Druhny 
i druhowie uczestniczą w przy-
gotowaniu i przeprowadzeniu 
festynów rodzinnych, uświet-
niają i zabezpieczają uroczysto-
ści kościelne (Boże Ciało, odpust, 
warta przy Grobie Bożym) oraz 
państwowe i patriotyczne. Przed 
laty prowadzili także kontrole 
przeciwpożarowe w swoim re-
jonie działania. Przy jednostce 
działał również zespół muzyczny 
przygrywający podczas zabaw, 
festynów, zawodów.

Obecnie skład jednostki two-
rzy ponad 30 osób, które wspierane są przez grono zasłużo-
nych Seniorów. Zarząd OSP w Zawadce Brzosteckiej działa 
w składzie: prezes Andrzej Gil, naczelnik Marcin Sołtys, 
wiceprezes Mateusz Gil, zastępca naczelnika Kamil Piątek, 
skarbnik Tomasz Oprządek, sekretarz Piotr Sokół, gospodarz 
Dominik Mucha.

Daniel Wójcik

W pierwszym rzędzie od lewej: Jan Dobosz, Mieczysław 
Dziedzic, Stanisław Lisak, Jan Oprządek; stoją od lewej: 

Kamil Szela, Mateusz Gil, Grzegorz Szela, Piotr Lisak, Marcin 
Sołtys, Emilian Kolbusz, Piotr Marcinek, Tomasz Kula

Druhowie OSP Zawadka Brzostecka wraz z pojazdem marki Żuk. 
Obecni na zdjęciu także sołtys Marcin Sas, burmistrz Wojciech 

Staniszewski, prezes gminny OSP Daniel Wójcik

Spotkanie integracyjne po oficjalnych obchodach 
Dnia Strażaka. 4 maja 2002 roku
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WYCIECZKA DO CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE
26 stycznia 2018 roku grupa 40 uczniów z klas II i III 

Gimnazjum w Brzostku pojechała na wycieczkę do 
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie pod opieką Ka-
tarzyny Machowskiej, Ignacego Wojdyły i Pawła Baty-
ckiego. Centrum Nauki Kopernik mieści się na Wybrzeżu 
Kościuszkowskim nad Wisłą. Zostało otwarte jesienią 2010 
roku jako wyjątkowa interaktywna ekspozycja urządzeń 
i technologii. Celem wycieczki było rozbudzanie ciekawości 
uczniów, wspomaganie samodzielnego poznawania świata 
i uczenia się oraz inspirowanie młodzieży do dalszej nauki.

Przed przyjazdem do Centrum Nauki młodzież miała 
okazję obejrzeć Stadion Narodowy. 

Wizyta w centrum rozpoczęła się zajęciami w laborato-
rium, gdzie uczniowie uczestniczyli w zajęciach z aerody-
namiki. Prowadzący przeprowadził szereg doświadczeń 
pokazujących dynamikę powietrza, jego opór oraz siłę 
nośną. Po lekcji uczniowie mogli przez 3 godziny korzystać 
z ponad 450 eksponatów muzeum, z których każdy można, 
a nawet trzeba było dotknąć i sprawdzić jego działanie. 

Zwiedzanie zakończyło się godzinną, zapierającą dech 
w piersi, interaktywną prelekcją w planetarium. Ucznio-
wie odbyli niesamowitą podróż 3D w poszukiwaniu życia 
w kosmosie. 

Ostatni punkt programu wycieczki to zwiedzanie „Kró-
lewskiego Ogrodu Światła” przy Muzeum Pałacu Króla Jana 
III w Wilanowie. Jest to wystawa plenerowa, w ramach 
której tysiące kolorowych lampek ułożono w finezyjne 
kształty. Uczniowie odwiedzający wilanowski park po 
zmroku wkroczyli w przestrzeń, gdzie mogli się poczuć jak 
na królewskim dworze. Intensywna nauka zmęczyła na-
wet tych najbardziej zaangażowanych i głodnych wrażeń. 
Dopiero odpoczynek na tzw. Złotych Tarasach rozbudził na 
nowo ciekawość uczniów.

Młodzież biorąca udział w wycieczce wykazała się dużą 
chęcią poznawania świata oraz wysoką kulturą osobistą. Po 
intensywnej nauce i aktywnie spędzonym dniu uczniowie 
gimnazjum wrócili pod szkołę w doskonałym humorze. 

Ignacy Wojdyła

W Brzostku od 1 lutego funkcjonują dwie (konkuren-
cyjne?) placówki służby zdrowia. W związku z tym 

„Wiadomości Brzosteckie” zwróciły się z prośbą do Pani 

Sylwii Kosowskiej-Furman (kompetentnej i niezatrud-
nionej w żadnej z tych placówek) o wyjaśnienie, jaka jest 
różnica między publiczną i niepubliczną służbą zdrowia.

PUBLICZNA CZY NIEPUBLICZNA SŁUŻBA ZDROWIA?… OTO JEST PYTANIE...
Wybór lekarza rodzinnego i przychodni to ważna decy-

zja. Lekarz rodzinny jest tym, u którego pacjent w pierwszej 
kolejności szuka pomocy w wypadku wystąpienia dole-
gliwości niewymagających nagłej pomocy. Do lekarza 
rodzinnego zwykle łatwo jest się dostać, nic nie trzeba za 
to płacić (koszty pokrywa NFZ, jeżeli jesteśmy ubezpie-
czeni), a kompetentny medyk może pomóc nam rozwiązać 
większość pospolitych problemów zdrowotnych, bez ko-
nieczności wyczekiwania w długich kolejkach do lekarzy 
specjalistów. Pielęgniarki i położne to również profesjo-
nalistki (w naszym kraju wciąż najczęściej kobiety), które 
nie tylko pomagają lekarzowi rodzinnemu, ale także pełnią 
ważne funkcje w opiece nad całą rodziną. Kompetentna 
pielęgniarka i położna rodzinna będzie dbała o nasze 
wizyty profilaktyczne, kalendarz szczepień naszych dzie-
ci, szybko i bezboleśnie pobierze krew do badania. Przed 
wyborem przychodni warto zatem poznać bliżej temat.

Podstawowa opieka zdrowotna (w skrócie POZ) to naj-
ważniejszy element systemu opieki zdrowotnej gwaran-
towanej przez państwo. Ustawa o działalności leczniczej 
określiła zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych 

i wyszczególniła: publiczne i niepubliczne zakłady opieki 
zdrowotnej. Jaka jest różnica?

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Utworzony został przez centralne organy administracji 

rządowej, wojewodę, jednostkę samorządu terytorialnego 
(np. gminę).

Publiczne zakłady opieki zdrowotnej mogą mieć for-
mę: jednostek budżetowych, zakładów budżetowych lub 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
(w skrócie SPZOZ lub SGPZOZ – Samodzielny Gminny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej).

SPZOZ (lub SGPZOZ) prowadzi działalność polegająca 
na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, funkcjonuje jako 
organizacja non profit (nienastawiona na zysk). Podmiot 
ten posiada osobowość prawną, działa samodzielnie, a jego 
podstawowym źródłem utrzymania są środki przekazane 
przez płatnika – Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Dokończenie na str. 28
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Międzyszkolny turniej tenisa stołowego 
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

25 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku odbył się międzyszkolny turniej tenisa 

stołowego o puchar Dyrektora Szkoły. W turnieju brały 
udział szkoły podstawowe oraz gimnazja. 

W kategorii szkoły podstawowe: indywidualnie pierw-
sze miejsce zajął Sebastian Perełka, drugie – Daniel Wal, 
trzecie – Michał Stręk.

Natomiast w kategorii gimnazja: indywidualnie pierwsze 
miejsce zajął Seweryn Kędzior, drugie – Adrian Pietrucha, 
trzecie – Natalia Świstak.

W kategorii drużynowej:
Szkoły Podstawowe:

1. miejsce: Szkoła Podstawowa w Sowinie
2. miejsce: Szkoła Podstawowa w Gorzejowej
3. miejsce: Szkoła Podstawowa w Kamienicy Górnej
 Gimnazja: 
Miejsce: Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz

W. Bonarek

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (w skrócie NZOZ) 

nie jest samodzielną formą prawną. Nie ma osobowości 
prawnej i może funkcjonować jako instytucja lub organi-
zacja utworzona np.: między innymi przez fundację, stowa-
rzyszenie, spółkę. Struktury i zasady działania utworzonego 
w ten sposób podmiotu określa jego statut. Może prowadzić 
działalność leczniczą w oparciu o podpisaną umowę z płat-
nikiem NFZ lub odpłatnie. NZOZ w zależności od formy 
prawnej, jaką przybrał, nastawiony jest zawsze na zysk.

Podstawą funkcjonowania publicznych jak i niepub-
licznych zakładów opieki zdrowotnej jest pacjent. To 
jego deklaracja wyboru warunkuje istnienie przychod-
ni. Wyboru lekarza, pielęgniarki czy położnej dokonuje 
się poprzez dobrowolne złożenie w wybranej przez pa-
cjenta przychodni wypełnionego i podpisanego druku 
deklaracji opieki w podstawowej opiece zdrowotnej. 
Od momentu złożenia deklaracji wyboru można korzystać 
z usług lekarza rodzinnego (POZ).

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej wskazuje, że 
pacjent nie ma obowiązku złożenia deklaracji we wszystkich 
trzech zakresach świadczeń (wykonywanych przez lekarza, 
pielęgniarkę czy położną) w tej samej przychodni.

Co to oznacza dla pacjenta? Należy pamiętać, że wybie-
rając w danej przychodni lekarza rodzinnego dla siebie, nie 
musimy w tej samej placówce wybrać lekarza dla dziecka. 
Jedynym ograniczeniem jest to, że lekarz POZ – czy to dla 
nas, czy dla naszego dziecka musi udzielać wizyt w ramach 
umowy podpisanej z NFZ. Poza tym warunkiem mamy 
pełną dobrowolność – możemy więc wybrać lekarza dla 
siebie w jednej placówce, natomiast pediatrę dla dziecka 
w innej. Takiego samego wyboru możemy dokonać z pie-
lęgniarką czy położną.

Ustawodawca narzuca jednak pewne ograniczenia co 
do bezpłatnego wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej 

podstawowej opieki zdrowotnej. Zmian dokonać można 
nie częściej niż dwa razy w danym roku kalendarzowym, za 
każdą kolejną zmianę pacjent musi zapłacić 80 zł. Opłaty 
tej nie ponoszą pacjenci, którzy:
• dokonali zmiany wyboru z powodu zmiany miejsca 

zamieszkania,
• musieli dokonać zmiany wyboru z powodu zaprzestania 

udzielania świadczeń przez przychodnię, lekarza, pielęg-
niarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej,

• dokonali zmiany wyboru z przyczyn powstałych po 
stronie przychodni, lekarza, pielęgniarki lub położnej 
podstawowej opieki zdrowotnej,

• musieli dokonać zmiany wyboru z powodu ukończenia 
18 r. ż. (lekarz pediatra może sprawować opiekę nad 
dzieckiem do ukończenia przez niego 18 r. ż.).

Zmieniając lekarza, pielęgniarkę czy położną POZ, należy 
pamiętać o przekazaniu swojej dokumentacji medycznej 
nowemu świadczeniodawcy. Przychodnia ma obowiązek 
udostępnić pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawo-
wemu lub osobie upoważnionej dokumentację medyczną 
w postaci kopii, odpisu lub wyciągu. Za udostępnienie 
dokumentacji przychodnia pobiera opłatę, którą pokrywa 
pacjent.

Mam nadzieję, że przybliżyłam Państwu temat publicznej 
i niepublicznej służby zdrowia i będą Państwo mogli doko-
nać świadomego wyboru swoich opiekunów medycznych.

Sylwia Kosowska-Furman
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemów Zarządzania

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Źródło:
1. Ustawa o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku (tekst 

jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 z poź. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece 

zdrowotnej (Dz.U. 2017 poz. 2217)

Dokończenie ze str. 27

Fot. Grzegorz Kolbusz
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PACJENCIE, WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE

Ośrodek Zdrowia w Brzostku to nie kaprys ani fata-
morgana. Istnieje od kilkudziesięciu lat i wiernie słu-

ży pacjentom, zmieniają się czasy i personel, a Ośrodek 
Zdrowia jak istniał, tak istnieje i istnieć będzie – na fakt 
ten żadne życzenia, a nawet moce nie mają wpływu. 
Pacjenci mogą tylko dokonać wyboru: publiczny czy 
niepubliczny, a wiedza i tak z tej samej książki pochodzi. 
Instytucja zakładu opieki to zarówno doświadczenie 
kadry, jak i zasoby finansowe. W Ośrodku Zdrowia 
i jednego, i drugiego pod dostatkiem, tylko czerpać, 
korzystać, a zdrowie samo dopisze!

Personel SGPZOZ w Brzostku i Smarżowej

USG Dopler Color 
ceny konkurencyjne w dniu 14-03-2018

LISTA NA BADANIA:
USG DOPPLER
 -  szyja (tętnice)  .................................................................... 55 zł

 -  kończyny dolne (tętnice)  ................................................ 55 zł

 -  kończyny dolne (żyły)  ..................................................... 55 zł

 -  ECHO SERCA (od lat 15)  ................................................... 55 zł

 -  TARCZYCY  ........................................................................... 55 zł

 -  USG AORTY BRZUSZNEJ  ................................................ 55 zł

 (BADAŃ JAMY BRZUSZNEJ NIE WYKONUJEMY)

 -  USG DOPLER TĘTNIC NERKOWYCH  ........................... 55 zł

 -  USG NEREK  ...................................................................... 55 zł

 -  USG PŁUC  ......................................................................... 55 zł

 -  USG STAWÓW ................................................................. 55 zł

(CENA DOT. JEDNEGO WYBRANEGO STAWU)

 -  USG PIERSI  ....................................................................... 55 zł

TESTY ALERGOLOGICZNE- metoda ELISA

Test laboratoryjny metodą ELISA polega na oznaczeniu 
stężeniu swoistego IgE w surowicy krwi. Wynik testu jest 

użyteczny przy identyfikowaniu alergenów odpowiadających 
za specyficzne uczulenia, a co za tym idzie przy ocenie klinicznej 
chorób na tle alergicznym.

80 alergenów w dwóch panelach: pokarmowym i wziew-
nym w jednym badaniu. Gwarancja wykrywalności dla naszego 
testu wynosi 0,36 KU/L

Badanie polega na pobraniu krwi (z żyły lub palca) i określeniu 
w badaniu laboratoryjnym poziomu swoistego igE w surowi-
cy krwi. Badane alergeny to m. in.: z pokarmowych - mleko, 
jajko, zboża, orzechy, ryby, warzywa oraz wziewne – trawy, 
drzewa, nasiona wybranych roślin, pleśnie, kurz i sierść zwierząt 
(kota i psa) oraz pierze. Zaleca się wykonywanie badania dla 
dorosłych i dzieci od 3. roku życia.

Nie ma konieczności odstawiania leków p/alergicznych.

Pacjent nie musi być na czczo, ale minimum 2 godziny po 
posiłku.

Cena 59 zł

Data badania 05-03-2018 w godz. 1100 - 1230

Rejestracja w SGPZOZ w Brzostku

Dobra wiadomość dla kobiet w ciąży!

Od 1 stycznia 2018 r. podanie immunoglobuliny 
anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej w 28-30. 

tygodniu ciąży (o ile nie wykryto u niej przeciwciał anty-
-RhD) jest finansowane w ramach świadczeń gwaran-
towanych. Konflikt serologiczny ma miejsce wtedy, gdy 
kobieta o ujemnym Rh oczekuje dziecka, którego ojciec 
jest Rh+. Dzieje się tak, ponieważ płód najprawdopo-
dobniej odziedziczył po mężczyźnie antygen D. Jeżeli 
w trakcie ciąży krew płodu przedostanie się do krwiobiegu 
matki, jej komórki odpornościowe wytworzą przeciwciała 
atakujące krwinki dziecka. Podanie kobiecie immuno-
globuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej w 28-30. 
tygodniu ciąży zapobiega konfliktowi serologicznemu. 
Świadczenie to jest w całości finansowane ze środków 
publicznych i realizowane w poradni ginekologiczno-
-położniczej Ośrodka Zdrowia w Brzostku.

Czy należy zmienić lekarza rodzinnego 
z powodu studiowania w innym mieście?

Nie ma obowiązku zmiany lekarza rodzinnego ze względu 
na zmianę miejsca zamieszkania. Jednak z praktyczne-

go punktu widzenia lepiej jest mieć swoją przychodnię POZ 
w miejscowości, w której aktualnie się mieszka. Warto się 
zastanowić, gdzie w ciągu roku będzie się przebywało więcej 
– w mieście rodzinnym czy w mieście odbywania studiów. 
Każdemu pacjentowi przysługuje prawo bezpłatnej zmiany 
lekarza POZ (dwa razy w ciągu roku) – w czasie trwania roku 
akademickiego student może więc wybrać przychodnię pod-
stawowej opieki zdrowotnej w mieście, w którym studiuje, 
natomiast w wakacje wrócić do przychodni w mieście rodzin-
nym. Ponadto każdy pacjent (czyli również student) powinien 
pamiętać, że w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia 
może skorzystać z porady lekarza rodzinnego w innej placówce 
niż ta, w której złożył deklarację.

Źródło: Art. 9 ust. 1-5 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o podstawowej opiece zdrowotnej

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

Porady eksperta
NASZE OGRODY

WAŻNA INFORMACJA
Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 28 lutego na adres: wiadomosci@brzostek.pl

Czas na rozmnażanie roślin balkonowych 
przez sadzonki

Rośliny balkonowe to bardzo często rośliny wieloletnie, 
które przechowujemy przez okres zimy w miejscach 

zabezpieczonych przed mrozem. Podczas przechowywania 
zimowego ograniczamy ich podlewanie oraz zaprzestajemy 
nawożenia – rośliny przechodzą swoisty stan spoczynku. 
Zazwyczaj na przełomie lutego i marca rusza ich wegetacja. 
Wtedy trzeba skrócić wszystkie pędy. Zabieg ten stymu-
lująco wpłynie na wytworzenie nowych przyrostów oraz 
poprawi rozkrzewienie przechowywanych egzemplarzy. 
Część najdorodniejszych ściętych pędów możemy potrak-

tować jako sadzonki wierzchołkowe i wykorzystać je do 
rozmnożenia roślin. Do roślin balkonowych rozmnażanych 
przez sadzonki należą: pelargonia, koleus Blumego, fuk-
sja, heliotrop peruwiański, złocień krzewiasty, lantana, 
kocanka włochata. Nie warto przechowywać i rozmnażać 

przez sadzonki surfinii, ponieważ są one wyjątkowo po-
datne na choroby wirusowe i jest bardzo prawdopodobne, 
że nie będziemy mogli utrzymać nowych roślin w dobrej 
kondycji zdrowotnej. Idealna sadzonka powinna mieć 
ok. 8-10 cm. i posiadać 2-3 pary liści. Należy pobrać ją ze 
szczytowej części silnego pędu (nie może być zdrewniała) 
i pozbawić kwiatów oraz nadmiaru liści. Koniec sadzon-
ki przed umieszczeniem w podłożu warto też zanurzyć 
w ukorzeniaczu dla roślin zielnych, gdyż przyspieszy to jej 
ukorzenienie i rozwój. Ścięte pędy ukorzeniamy, wtykając 
je do wcześniej przygotowanego podłoża. Możemy wyko-
rzystać gotowy substrat do ukorzeniania bądź przygotować 
go samodzielnie, mieszając odkwaszony torf z piaskiem 
w proporcji 1:1. Podłożem wypełniamy doniczki lub skrzynki 
– pojemnik zawsze musi mieć otwory w dnie, aby umożli-
wić odprowadzenie nadmiaru wody. Sadzonki zagłębiamy 
w wilgotne podłoże niezbyt głęboko, ale tak, aby się nie 
przewracały. Pojemniki z sadzonkami ustawia się w cie-
płym i widnym miejscu, ale nie na słońcu (najlepszy jest 
parapet okienny, pod którym jest grzejnik). Zanim sadzonki 
wytworzą korzenie, trzeba utrzymywać odpowiednią wil-
gotność powietrza – najlepiej zraszając je od czasu do czasu. 

Można nałożyć od góry torebkę 
foliową rozpiętą na stelażu z drutu 
bądź patyczków albo szklany słój. 
Sadzonki najlepiej ukorzeniają się 
w temperaturze około 20°C. Pamię-
tajmy, aby podłoże nie wysychało, 
ale też nie było zbyt wilgotne. Po 
3–4 tygodniach sadzonki powinny 
wytworzyć korzenie – można po-
znać to po tym, że lekko pociągnięte 
mocno trzymają się w ziemi, a na 

pędach są młode listki. Ukorzenione sadzonki przesadza się 
pojedynczo do pojemników wypełnionych żyzną ziemią. 
Na balkonach bądź tarasach młode rośliny najlepiej posa-
dzić, gdy minie już niebezpieczeństwo przymrozków, czyli 
po 15 maja. q

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony na parterze w Domu Ludowym w Siedliskach-Bogusz - stanowiący 
własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00063240/0 - przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej 
działalności dla wsi.

Lokal użytkowy położony jest na parterze budynku Domu Ludowego w Siedliskach-Bogusz na działce oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 632 o powierzchni 0,22 ha, stanowi własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00063240/0.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 55,9 m2 (hala sprzedaży i zaplecze). Lokal wyposażony jest w energię elektryczną 
i bieżącą wodę.

Cena wywoławcza czynszu najmu lokalu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi  14,40 zł + 23  % VAT-u miesięcznie.
 Wadium dla lokalu wynosi 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR 

o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006).  
Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, wywóz odpadów komunalnych oraz 

podatek od nieruchomości pod działalnością gospodarczą. W lokalu brak ubikacji. Najemca obowiązany jest uzyskać stosowne 
pozwolenia wraz z przystosowaniem lokalu do prowadzonej działalności oraz ubezpieczyć lokal na koszt własny. 

Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca  na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie  o średnioroczny wskaźnik  cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2018 rok).
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem ww. lokalu nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.

Brzostek, dnia 02.02.2018 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU 
z dnia 02 lutego 2018 r.

  o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do  najmu w drodze przetargu
- stanowiących  własność Gminy Brzostek 
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Dokończenie na str. 32

SPOTKANIE Z POŻYTECZNYMI MIKROORGANIZMAMI CZ. 26
Janusz Kolbusz - ukończył Pedagogikę Resocjalizacyjną 
na Uniwersytecie Rzeszowskim, od kilku lat zajmuje się 
wdrażaniem praktycznego zastosowania probiotyków 
na terenie Podkarpacia. Prowadzi Pogórzańskie Centrum 
Mikroorganizmów w Brzostku.

Dziś coraz powszechniejsza jest świadomość zagrożeń, 
które niesie ze sobą chemiczne i genetycznie modyfi-

kowane rolnictwo. Coraz częściej i chętniej interesujemy 
się naturalnym rolnictwem. Świadoma uprawa i chów sta-
nowią kulturową i gospodarczą innowację, która wymaga 
odpowiedniej wiedzy i stałego wysiłku. Fundamentalną 
różnicą pomiędzy naturalnym rolnictwem a chemizacją 
rolnictwa jest to, że rolnik współpracuje z Naturą, nie 
próbuje jej sobie podporządkować. Przyjazne środowisku 
rolnictwo to nie uprawa roślin - a gleby; to nie produkcja 
zwierząt, a chów lub ich hodowla. To budzenie w glebie 
życia i różnorodności biologicznej. Monokultura upraw 
wraz z eliminacją chwastów i owadów oznaczają sterylne 
środowisko, które nie potrafi samo się kontrolować. Bio-
logiczna różnorodność zgodnie uznawana jest za podsta-
wę życia i jego rozwoju. W rolnictwie nie chodzi o NPK, 
o nasłonecznienie, powietrze, ale o zachowanie i budzenie 
w glebie bioróżnorodności życia. A jej fundamentem są 
mikroorganizmy. Ich najbardziej podstawową pracą jest 
przetwarzanie materii organicznej i nieorganicznej w formy 
przyswajalne dla roślin i zwierząt. Bez mikroorganizmów 
nasza Ziemia byłaby martwą skałą. Część rolników powie, że 
żadna ilość mikroorganizmów nie może być tak skuteczna, 
jak wywiezienie ton obornika czy oprysk pola fungicydami. 
Są one zbyt małe, by być potężne, zbyt nieprzystępne, by 
mieć kluczowe znaczenie. Mimo to powodzenie rolnictwa 
cały czas zależy od mikrobów. Każdy, kto kiedykolwiek 
widział pryzmę obornika czy kompostu wie, czym jest siła 
mikroorganizmów. Każdy, kto zażywał bakterie kwasu mle-
kowego, by wrócić do zdrowia po kuracji antybiotykami, 
odczuł tę siłę. Wieś to nie miejsce, a rolnictwo to nie tylko 
dział gospodarki. To także nieporównywalny z niczym 
kapitał, przekazywany z pokolenia na pokolenie. Naszą 
powinnością jest przekazanie go dzieciom, wnukom, tym, 
którzy przyjdą po nas. Ten kapitał jest naszym naturalnym 
bogactwem. Na co dzień nie pamiętamy, że nasze decyzje 
i wybory mają swoje trwałe konsekwencje nie tylko dla 
nas samych, ale również dla środowiska. Zapominamy, 
że komfort ma swoją wysoką cenę i to naszym dzieciom 
przyjdzie opłacić ten rachunek. Aby wprowadzić w życie 
te myśli, przedstawiam państwu nowe wyroby wytwórni 
Probiotics Polska™. Dzięki ich zastosowaniu możemy zwrócić 
Naturze zdrowie, a co za tym idzie, jej plony będą dla nas 
przyjazne. Zmniejszy się zawartość szkodliwych substan-
cji chemicznych, a zwiększy się procent jabłka w jabłku, 
ziemniaka w ziemniaku, maliny w malinie itd. Pozwólmy 
Naturze pokazać, na co ją stać. 

1. Witalny ogród™ - ZDROWA GLEBA to skoncentrowany, 
naturalny środek mikrobiologiczny do gleby Atest PZH/
HT-3293/2017 Autorskie połącze-
nie siły pożytecznych mikroorga-
nizmów, minerałów i pokrzywy 
zwyczajnej! Starannie dobrane mi-
nerały w Witalny ogród™ - ZDRO-
WA GLEBA stanowią bazę rozwoju 
dla unikatowej kompozycji żywych, 
niemodyfikowanych genetycznie, 
pożytecznych mikroorganizmów, 
które wzajemnie się wspierając, 
wypierają chorobotwórczą mikro-

florę. Mieszanka wzbogacona o przefermentowany wyciąg 
z pokrzywy zwyczajnej jest doskonałym wsparciem natu-
ralnych procesów, które powinny zachodzić w zdrowej 
glebie. Witalny ogród™ - ZDROWA GLEBA: 
- kondycjonuje glebę poprawiając jej strukturę i regulując 
stosunki powietrzno-wodne, 
- biodezynfekuje glebę, 
- przyspiesza rozkład masy organicznej i procesy próchnicze, 
- poprawia żyzność i wzbogaca życie biologiczne gleby, 
- stymuluje system korzeniowy roślin, 
- optymalizuje gospodarkę wodną i pH gleby.
Dostępne w pojemnościach 1 i 5 litrów.

2. Witalny ogród™ - ZDROWA ROŚLINA to skoncentro-
wany, naturalny środek mikrobiologiczny do pielęgnacji 
wszystkich roślin. Atest PZH/HT-3294/2017 Kompozycja 
pożytecznych mikroorganizmów fermentowana z octem 
winnym i alkoholem dla lepszej 
kondycji i odporności Twoich ro-
ślin. Witalny ogród™ - ZDROWA 
ROŚLINA to kompozycja żywych, 
niemodyfikowanych genetycznie, 
pożytecznych mikroorganizmów. 
Pożyteczne mikroorganizmy 
zawarte w preparacie Witalny 
ogród™ - ZDROWA ROŚLINA 
wzajemnie się wspierają i jako 
zespół wypierają chorobotwór-
czą mikroflorę, zmieniając kierunek procesu mikrobiolo-
gicznego na regenerację i rewitalizację. Witalny ogród™ 
- ZDROWA ROŚLINA:
- kondycjonuje i wzmacnia rośliny, 
- wspiera naturalną odporność sadzonek i dużych roślin 
na czynniki stresowe, 
- wspiera kiełkowanie roślin, 
- działa repelentnie na niektóre szkodniki, 
- wspomaga wigor i witalność roślin, 
- zwiększa wartości odżywcze i walory smakowe uzyski-
wanych plonów,
- zapewnia zdrowy wygląd i zapach roślin.
Dostępne w pojemnościach 1 i 5 litrów.

3. PreBioHumus™ to superkoncentrat nawozu humino-
wego z dodatkiem mikroelementów w postaci chelatów.
Naturalny stymulator wzrostu lub 
aktywności pożytecznych mikro-
organizmów w glebie. Zalecany do 
stosowania z ProBio Emami™ 
Atest PZH/HT-2566/2011

Działanie pożytecznych mikroor-
ganizmów i kwasów humusowych 
na glebę: 
- poprawiają strukturę i żyzność 
gleby, 
- ułatwiają wytwarzanie struktury 
gruzełkowej, 
- zwiększają ilość pustych przestrzeni oraz przepuszczalność 
wody w glebach ciężkich, 
- pomagają utrzymać właściwą wilgotność gleby, 
- podnoszą pojemność wodną gleb lekkich, 
- korzystnie wpływają na właściwości sorpcyjne gleby, 
- poprawiają właściwości buforowe gleby, 
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ZAPROSZENIE

Organizatorzy projektu „Młodzi Mają 
Głos!” i Centrum Kultury i Czytelni-

ctwa w Brzostku zapraszają wszystkich 
mieszkańców gminy Brzostek na charyta-
tywną debatę oksfordzką, która odbędzie 
się o 16 lutego o godzinie 18:00 w Domu 
Kultury w Brzostku. Naprzeciwko sie-
bie staną drużyny „Młodzi Mają Głos” 
i samorządowców z Gminy Brzostek, 
w której składzie zobaczymy między 
innymi burmistrza Brzostku Wojciecha 
Staniszewskiego, przewodniczącego Rady 
Miejskiej Mateusza Domaradzkiego czy 
radnego Kamienicy Dolnej Pawła Hip-
szera. Podczas debaty będą zbierane pie-
niądze na ciężko chorego Tomka Pacanę, 
mieszkańca Kamienicy Górnej, który 
dzięki Państwa hojności może otrzymać 
szansę leczenia w drogiej, zagranicznej 
klinice. Z celem debaty związana jest jej 
teza, która brzmi „Dobrze widzi się tylko 
sercem”. Wszyscy będą mieli okazję zoba-
czyć, czy Samorządowcy i Organizatorzy 
„Młodzi Mają Głos!” uważali na lekcjach 
języka polskiego i na ile ich umiejętności 
przemawiania będą w stanie porwać 
przybyłą publiczność. 

- zapobiegają uwstecznianiu składników pokarmowych, 
- optymalizują pobieranie substancji pokarmowych przez korzenie 
do rośliny, 
- zapewniają rozwój pożytecznej mikroflory oraz podnoszą biolo-
giczną aktywność gleby, 
- wzmacniają rozwój systemu korzeniowego.

Idealny duet na resztki pożniwne: PreBioHumus™ + EmFarma Plus™
- bardzo szybki rozkład resztek pożniwnych, 
- ograniczenie występowania chorobotwórczych patogenów,
- wzrost zawartości materii organicznej w glebie, 
- optymalizacja środowiska mikrobiologicznego gleby, 
- poprawa struktury gleby.

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA: 
- wspomaga wchłanianie substancji odżywczych poprzez korzenie 

i liście, 
- efekty stymulujące i regenerujące, 
- uniwersalne zastosowanie dla wszystkich roślin, 
- idealny do używania w kombinacji z nawozami, pestycydami 

i stymulatorami wzrostu, 
- najwyższy poziom czystości substancji huminowych i fulwowych, 
- wyjątkowa rozpuszczalność z wodą, 
- brak osadów, 
- łatwe zastosowanie, 
- dobry stosunek: cena- efekt,
- surowiec - lignosulfonian (produkt przerobu drewna).

Obszary i metody stosowania PreBioHumus™: 
- kompleksowe dokarmianie roślin uprawnych, 
- zaprawianie sadzonek, ziarna, nasion, 
- oprysk dolistny roślin, 
- nawożenie doglebowe.

Zawartość substancji huminowych: do 90% suchej masy, w tym: 
sole kwasów huminowych 80- 85%, kwasy fulwowe 15- 20%, ma-
kro- i mikroelementy: (% suchej masy): nie mniej niż: K- 9, S- 3, nie 
więcej niż: Fe- 0,02, Mn- 0,012, Cu- 0,12, Zn- 0,12, Mo- 0,15, B- 0,15, 
Co- 0,12, śladowe ilości: Ca, Si, Mg. pH – 8,5.

Dzięki stuprocentowej rozpuszczalności PreBioHumus™ może być 
stosowany w systemach nawadniania kropelkowego w uprawach 
polnych i szklarniowych. PreBioHumus™ może być bez problemu 
używany ze wszystkimi rodzajami opryskiwaczy, w tym z małymi 
i bardzo małymi modelami.
Dostępny w opakowaniach 0,5 i 1 kg.

Zalecane dawkowanie
Rolnictwo, ogrodnictwo

Aplikacja Częstotliwość Dawka

Oprysk gleby 1 x w sezonie, wymie-
szać z glebą 0,5 – 1 kg / 200 – 300 l / ha

Zaprawianie nasion/ziarna 1 x w sezonie 100 g / 10 l / 1tona nasion

Podlewanie 1 x w sezonie na 
początku wegetacji

100 – 250 g / 200 – 300 
l / ha

Oprysk w połączeniu z nawoza-
mi mineralnymi 2 – 3 x w sezonie 30 – 150 g / ha

Oprysk w połączeniu z pesty-
cydami każdorazowo 50 g / 10 l / ha

Nawadnianie kropelkowe 2 – 3 x w sezonie 30 – 50 g / ha
Hobby, dom

Zaprawianie nasion, moczenie 
sadzonek 3 – 4 godzin 5 g / 10 l wody

Podlewanie, oprysk dolistny 1 raz na 7 – 10 dni 5 g / 10 l wody

Opracował Janusz Kolbusz
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CZY WIESZ, ŻE…

JERZY GRONKIEWICZ – LEKARZ, KTÓRY PRZYJMUJE 

W BRZOSTECKIM OŚRODKU ZDROWIA, PISZE WIERSZE I ŚPIEWA

Poniżej prezentujemy jego krótką notkę biograficzną oraz kilka utworów 
poetyckich.
Jerzy Gronkiewicz urodził się 29 września 1965 r. w Jaśle. 
Studiował w Katowicach. Od 1992 roku wykonuje zawód 
lekarza. Jego przygoda z pisaniem poezji i prozy na dobre 
rozpoczęła się 2007 roku w Ząbkowicach Śląskich. W 2008 
roku wydał pierwszy tomik poezji dla dzieci pt. „Pośród 
skałek”. W 2016 roku wydał tomik poezji dla dorosłych 

pt. „Moja Droga”. Do 
części swoich utwo-
rów komponuje muzykę – powstają piosenki, które z akom-
paniamentem gitary przedstawia na spotkaniach autorskich. 
Jego utwory i piosenki można odnaleźć na portalach spo-
łecznościowych Facebook i YouTube.

NASZE KOCHANE BABCIE
babcie moje ukochane
ciepłe czułe delikatne
kocham Was przy blasku słońca
w nocy miłość nie ma końca
kocham za uśmiechy szczere
za słodkości których wiele
za troskliwość zaufanie
nawet za drugie śniadanie
prawdy mądre i życiowe
mam poukładane w głowie
babcia zaraz szepnie słowo
dziadka kocha i szanuje
jak żyć dobrze pokazuje
mogę śpiewać jej piosenkę
szczerze pocałować w rękę
objąć mocno i przytulić
przy tym trochę się rozczulić

co by było życie warte
gdyby nie kochane babcie
w dniu ich święta piękne róże
i całusy prosto w buzię

SYMULANT KOWALSKI
Panie doktorze bo ja mam zawał
czuję że zaraz będę odpływał
zlituj się doktor daj aspirynę
trochę wolnego, to może minie

Kowalski łotrze ty symulancie
ciągle naciągasz zakład na kasę
lenia masz we krwi a serce zdrowe
szoruj do pracy bo więcej powiem

Kowalski w skruchę poszedł jak zawsze
poprosi majstra o lżejszą pracę
skłonił się grzecznie cicho oddalił
i poszedł prosto do poczekalni

nagle na środku wywinął orła
zsiniał zesztywniał i ducha oddał
pośród pacjentów wrzawa powstała
doktor spokojnie na nią te słowa

zobaczcie wszyscy cały Kowalski
przez niego zawsze same niesnaski
zawziął się w sobie aż życie stracił
i wolał umrzeć niż iść do pracy

KOCHAJĄCY TATO – MARTYNCE 
Tato, a ty mnie kochasz?!
Kocham Cię, moja córeczko!
Kochasz dużo czy mało?!
Najmocniej moja gwiazdeczko!
Ale ty nie cyganisz?
Prawdę Ci mówię szczerą.
A tęsknisz czasem za mną?
Z tęsknoty umieram!
A jak mnie kochasz tato?!
Gorąco i beztrosko!
Bardziej zimą czy latem?!
Najbardziej kocham wiosną!
Ale powiedz naprawdę?
Mówię całkiem poważnie.
A chciałbyś mnie przytulić?!
Ja o tym tylko marzę!
A kochać nie przestaniesz?
Kocham Cię w nieskończoność!
A jak ciebie zabraknie?!
Będę Cię z nieba kochał!
A za co ty mnie kochasz?!
Kocham za piękne oczy!
I za co jeszcze tato?!
Za Twój uśmiech uroczy!
A za co jeszcze kochasz?!
Nawet za złoślistewka!
To kochasz, czy nie kochasz?!
Kocham Ciebie Martynka!

IDĘ
idę tam gdzie mnie nie ma
parasol gwiazd nad głową mam
jak zmęczę się to dobra rzeka
zawiedzie mnie gdzie ogień trwa

idę tam gdzie mnie nie ma
przyszłości nie mam w miejscu stać
tam bory szumią strumyk śpiewa 
w słonecznej kuli błyszczy ptak

idę tam gdzie mnie nie ma
człowieka po drodze odgadnę
wody ze źródła popiję
zarobię na pajdę chleba
do siebie na chwilę wpadnę

PIERNIKOWA CHATA
W chatce z piernika
Ukryłem się w tajemnicy
Przed wszystkimi
Jest mi tu bardzo dobrze
Ciepło i przytulnie
Beztrosko i bezpiecznie
Myślę sobie o niczym
Nic nie robię
Nikt ode mnie niczego nie oczekuje
Ani ja też nie potrzebuję niczego
Nie mam tu zegara komputera
Smartfona ani telewizora
Mogę spać ile tylko zechcę
Lub gwizdać melodie
Jakie mi przyjdą do głowy
Układam rymowanki 
Dla Jasia i Małgosi
Mogę mieć gwiazdkę z nieba
Wystarczy że tylko wystawię
Rękę przez okno
Mogę jeść do woli
Piernikowe meble
I lukrowane śnieżne firanki
Albo marzę o czym chcę
I wszystko się spełnia
Jak mi się nudzi
Wołam Babę Jagę
I wtedy się strasznie boję
Bardzo mi się tu podoba
Nie wiem czy zdradzę swoją ta-
jemnicę…

PSYCHOLOG W AKCJI
Stoją dwaj goście na skraju miasta
jeden psycholog drugi artysta
lubią przystanek autobusowy
bo toczą tutaj wzniosłe rozmowy

nagle autobus zajechał z piskiem
artysta pyta jaki miał numer
psycholog bystry jak górska woda
siódemka a chcesz o tym pogadać

Kolejne wiersze w następnym numerze 
„Wiadomości Brzosteckich”
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Tropem niezwykłych – Janina Surdel, najstarsza 
mieszkanka Zawadki Brzosteckiej
„Co mi mówisz górski strumieniu?
w którym miejscu ze mną się spotykasz?
ze mną, który także przemijam — 
podobnie jak ty... 
Czy podobnie jak ty?
(Pozwól mi się tutaj zatrzymać — 
pozwól mi się zatrzymać na progu,
oto jedno z tych najprostszych zdumień.)
Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół
i lasy milcząco zstępują w rytmie potoku
— lecz zdumiewa się człowiek!
Próg, który świat w nim przekracza,
jest progiem zdumienia.
(Kiedyś temu właśnie zdumieniu nadano imię Adam.)”

Jan Paweł II: „Tryptyk Rzymski”

Lutowa aura 2018 roku jest bardzo kapryśna i zmienna. 
Czasami wiatr mocno zawieje, potęgując temperaturę 

ujemną, to znowu wycisza się, a słoneczko wtedy przedziera 
się przez chmury, przesyłając na ziemię lekkie ocieplenie. 
Innym znów razem niebo zakryte jest pledem chmur, 
a z nich zlatują gęste płatki śniegowe prosto spadające na 
ziemię, tworzące małe zaspy i górki śniegowe. Najbardziej 
zadowolone są dzieci, które całymi gromadami zbierają 
się na podwórkach wokół domów, a tam wojują, lepiąc 
kule śniegowe i obrzucając się nawzajem gałkami. Czasami 
z tych bitewnych poletek coraz to głośniej rozlega się głosik 
wołający pomocy, bo oto owa osoba jest właśnie kozłem 
ofiarnym w bitwie śnieżkami. Radość i śmiech rozlegają 
się coraz głośniej, a odważni walczą białymi kulkami jakby 
słychać było intonację piosenki: „Zima, zima, zima… pada, 
pada śnieg. Jadę, jadę w świat sankami, sanki dzwonią 
dzwoneczkami: dzyń, dzyń, dzyń…”. Dzieciaki uwijają się 
bardzo szybko i za chwilę takiej zabawy widać już ubitą 
górkę śniegową i dalejże z górki na pazurki zjeżdżają san-
kami, a pozostałe dzieci toczą już kule śniegowe, potem 
układają je i wyrasta duży, okazały bałwan. Na głowę 
kładą mu starą miskę, nos widnieje duży marchewkowy, 
oczy wyłożone węgielkowymi kamykami, a uśmiech u bał-
wanka widnieje od ucha do ucha. Ten stworek śniegowy 
ma włożoną starą miotłę w rękę po to, aby wyglądać jak 
strażnik na podwórku.

Dzisiaj wzgórza okryte śniegiem stoją puste i nigdzie nie 
widać śladów narciarzy, tylko gdzieniegdzie widnieją tropy 
susów zajęczych czy też szlaków wyznaczonych przez dziki. 
W słońcu śnieg jarzy się kolorami brylantów i tylko od czasu 
do czasu silniejszy podmuch wiatru unosi tumany śnieżnego 
pyłu, który kręci się, unosi coraz to wyżej i wyżej, aż wreszcie 
nie widać go gołym okiem. A wyżej ciemnieje ściana lasu 
zawadzkiego. Stoi jakby w bezruchu i chroni wzgórek, na 
którym wybudowane są domy z garażami, ogrodzone, jak 
również i te domki, które pozostały z budowy za czasów 
PRL. W oknach tych domów widnieją przeróżne firany, 
długie, haftowane i te krótkie – to pewnie kuchenne, a ni-
żej znajdują się kwiaty doniczkowe. Światło w kuchniach 
jest potrzebne do przygotowywania posiłków, a w tych 
domach jeszcze gotuje się obiady i całe rodziny zasiadają 
przy stole. Do tych domów prowadzą odśnieżone drogi, na 
których widnieją przetarte ślady samochodowe, a w ogro-
dach i sadach jest pusto i cicho, nawet psy podwórkowe 
schowały się do budy. Tylko od czasu do czasu przelatują 
szare wróbelki, siadają na gałązkach drzew i wydziobują 
spod kory schowane robaczki. Na niektórych gałązkach 

kołyszą się sznureczki z kulkami słoniny, do których raz za 
razem przylatują piękne ptaszki z żółtymi brzuszkami - to 
są nasze polskie sikorki – i wydziobują przygotowany dla 
nich tłuszczyk. Z budki ptasiej wychyla się główka, ale 
szybko chowa się gdzieś. Absolutną ciszę zakłóca od czasu 
do czasu głośny krzyk kwiczoła, który chciałby przegonić 
zbliżających się ludzi. Tylko dostojny kos chodzi odważnie 
pod drzewami, coś tam wydziobuje, drapie pazurkami, 
a potem odlatuje w dal. 

Na tym zawadzkim wzgórzu zaszły wielkie zmiany. Na 
dawnych torach saneczkowych i trasach narciarskich stoją 
dziś wybudowane domy, a na podwórkach nigdzie nie 
widać sanek ani też żadnego zimowego sprzętu sportowego. 
Cóż to się z nimi stało? Gdzie są gromady dzieci?... A jeszcze 
nie tak dawno zjeżdżały ze wzgórza od samego rana całe 
grupy radosnych dzieci, buzie ich były czerwone i tylko 
noski wystawały z kominiarek. Było pełno gwaru, śmie-
chu, a czasem też i płaczu. Chciałoby się zapytać gdzie się 
podziały tamte zabawy. Przecież to jeszcze nie tak dawno 
zimowe sporty na wsi rozwijały się z pokolenia na poko-
lenie. Jeżdżono na sankach zbijanych z desek albo też na 
workach wypchanych sianem i te pojazdy to dopiero była 
frajda. Zwykle u podnóża zjazdu taka zabawa kończyła się 
fikołkiem, a po nim było pełno śmiechu i radości. Były 
zjazdy nartami wystruganymi przez wiejskich wszechpo-
tężnych rzemieślników, którzy wszystko potrafili zrobić. 
Potrafili też wystrugać drewniane łyżwy i każdy wiejski 
mały stawek pokryty taflą lodową zamieniał się w lodo-
wisko. I tak też było w domu bohaterki tego opowiadania, 
94-letniej jubilatki, Janiny z domu Dobosz Surdelowej, 
która niedawno odeszła do Domu Ojca.

Janina z domu Dobosz 
Surdelowa przyszła na 
świat w 1923 roku w wie-
lodzietnej rodzinie. Rodzi-
ce Janiny, Helena i Józef 
Doboszowie, mieszkali 
i żyli w Zawadce Brzoste-
ckiej. Należeli do średnio-
zamożnej grupy chłopów, 
którzy utrzymywali się 
z pracy na roli. Kiedy za-
częły przychodzić na świat 
dzieci w domu żyło się 
coraz to skromniej. Cho-
ciaż był koń, którym ob-
rabiał gospodarz nie tylko 
własne pola i on był przy-
czynkiem do zarobku, to 
jednak w rodzinie żyło się 
coraz biedniej. Nie tylko w rodzinie Doboszów standard 
życia obniżał się, ale w całej Galicji było biednie i dlatego 
z tej dzielnicy Polski, na mocy międzynarodowych porozu-
mień, trwała wielka fala emigracyjna do Europy Zachodniej, 
a przede wszystkim do Francji. Duża liczba i naszej młodzieży 
z Ziemi Brzosteckiej falami wyjeżdżała do pracy, a w 1937 
roku wśród wyjeżdżających była też matka Janiny Helena 
Dobosz wraz z najstarszą córką, która zostawiła dom i całe 
gospodarstwo nie tylko na głowie męża, ale także przede 
wszystkim córce Janinie, która nie tylko gotowała potrawy, 
ale także pracowała w polu i opiekowała się 8-letnim bra-
tem Jaśkiem. 12-letnia Janina ponadto, że miała „na głowie” 

Janina Surdel
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młodszego brata, musiała 
prowadzić kuchnię i upra-
wiać warzywa czy też ra-
zem z ojcem pracować na 
polu ziemniaczanym lub 
żniwnym. Na taką mło-
dą dziewczynkę te zajęcia 
były zbyt ogromne, ale Ja-
ninka nauczona była pracy 
i z tych zadań zleconych 
przez matkę wywiązywa-
ła się bardzo starannie. 
Gorzej było z uczęszcza-
niem do szkoły. Ojciec 
większość dnia pracował 
z koniem na roli, natomiast 
do domu przyjeżdżał na 
obiad i wszystko trwało 
tak w porządku zaplano-
wanym przez matkę do 1939 roku.

Zakusy Hitlera na podbicie nie tylko Europy, ale całego 
świata były duże. Już wojska hitlerowskie zajęły ościenne 
Austrię i Czechosłowację, a potem 1 września o godzinie 
4.45 spadły bomby na Warszawę, Szlezwik-Holstein stał 
na Morzu Bałtyckim i ostrzeliwał Westerplatte. Katowicka 
radiostacja została opanowana przez faszystów, a nad całą 
Ojczyzną rozpoczęło się ostrzeliwanie z powietrza i lądu. 
Zniszczenia, pożary, zabici ludzie – to były pierwsze dni 
strasznej II wojny światowej, która miał trwać bardzo długo. 
Po 4 tygodniach wojny niemiecko-polskiej, 28 września jak 
to pisze Żukrowski, „żołnierz polski wystrzelił ostatni nabój”, 
a klęska wrześniowa u żołnierza polskiego rozrosła się do 
rozmiarów apokaliptycznych…

Matka Janiny wróciła też do kraju i rodzina rozpoczęła 
życie, takie jak w każdej rodzinie polskiej w tamtym czasie. 
Niemcy nawiedzali domy gospodarzy, rekwirowali zwie-
rzęta, nawet zabierali ostatnią krowę, która była żywicielką 
rodziny. Gospodarze kryli te zwierzęta, a sami też uciekali, 
aby nie być zabieranym na roboty fortyfikacyjne czy też na 
roboty do III Rzeszy. W lesie zawadzkim też były bunkry 
niemieckie i do ich budowy zabierani byli mieszkańcy tej 
ziemi. We wsi zapanował strach i cierpienie i tak życie 
trwało przez całą wojnę. Nadeszło lato 1944 roku, a front 
nadciągał coraz bliżej. Ludność cywilna została wysiedlona 
za Wisłokę. Szli ludzie jak pielgrzymi z tobołkami zebranej 
żywności, z małymi dziećmi na ręku, niektórzy prowadzili 
krowę czy też kozę. Jeszcze inni na wozach wieźli starsze 
osoby i maleńkie dzieci. Rodzina Janiny też wybrała się 

na wysiedlenie do Przeczycy i oni właśnie mieli szczęście, 
że zostali przyjęci przez Adama Ramuta. Byli tam trakto-
wani bardzo przyjaźnie i ta przyjaźń przetrwała po dziś 
dzień. Po powrocie z wysiedlenia rodzina Janiny zastała 
dom zniszczony, a tu trzeba było rozpoczynać nowe życie. 
Janina wyszła za mąż za Stanisława Surdela i zamieszkała 
w jego rodzinnym domu. Przyjaźń z rodziną Ramutów 

okazywana była bardzo często, a szcze-
gólnie widoczna była w dni odpusto-
we w Przeczycy, kiedy to cała rodzina 
zajadała wspólnie obiad i częstowana 
była domowymi wypiekami. Bywa-
ło też tak, że rodziny te spotykały się 
w dniu imienin u Surdelów i też były 
częstowane nie tylko obiadem, ale także 
wypiekami domowymi. Siedzieli przy 
stole w ogrodzie, zwykle mężczyźni 
grali w karty, a kobiety gawędziły nie 
tylko o sprawach gospodarczych, ale 
także o wychowaniu dzieci i innych 

problemach. Ta przyjaźń między rodziną Surdelów a Ra-
mutów trwała długie lata, aż do śmierci gospodarzy.

Młode małżeństwo Janiny i Stanisława Surdelów miesz-
kało na „surdelówce” w drewnianym domku i młodzi 
małżonkowie wzięli się za solidną pracę na roli, gdyż 
wiedzieli, że muszą zapracować na nowy dom. Janina 
rozpoczęła tam hodowlę trzody chlewnej od maciory, przez 
hodowlę prosiaków i sprzedaż ich. Każdy zarobiony grosz 
składali na zaplanowaną budowę domu. Z wyhodowanych 
prosiąt dwa razy w roku ubijali jedno na Święta Godne 
i Wielkanoc. Umieli też dzielić się tak zwaną świeżyzną, 
także z ubitego prosiaka duża część mięsa rozdawana była 
jako poczęstunek rodzinie czy też sąsiadom. Był to piękny 
zwyczaj, który wyrósł z tradycji przez pokolenia.

Rodzina Janiny i Stanisława Surdelów zaczę-
ła się rozrastać i przychodziły na świat kolejne 
dzieci. Najstarsza córka Zofia w szkole była 
bardzo pracowitą uczennicą i zawsze marzyła 
o tym, aby pracować w sklepie. Po ukończeniu 
szkoły zawodowej handlowej podjęła pracę 
w handlu w Tarnowie, tam wyszła za mąż, 
urodziła troje dzieci, tam też dopełniła żywo-
ta. Drugim dzieckiem Janiny i Stanisława był 
Kazimierz, który już jako dziecko upatrzył sobie, 
że będzie górnikiem i tak się też stało, iż po 
ukończeniu szkoły podstawowej wyjechał na 
Śląsk, tam podjął naukę w szkole zawodowej, 
a następnie został zatrudniony w Kopalni „Wie-
czorek” w charakterze ratownika. Podczas pracy 
podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, a obec-
nie jest już na emeryturze. Wraz z żoną cieszą 
się z sukcesów 2 córek, które też już są dorosłe. 
Trzecim dzieckiem był Mieczysław, który był 

chłopakiem zdolnym technicznie i imał się też różnych prac. 
Wyjeżdżał do Czechosłowacji, gdzie za zarobione pieniądze 
zakupywał towary, których w Polsce nie było i przywoził 
je, ale najczęściej rozdawał jako prezenty. Lubił dzielić się 
swoimi pieniędzmi. Zmarł w wieku 58 lat. Czwartym dzie-
ckiem była Marysia, dziewczynka bardzo zdolna, pogodna 
i pracowita. Wydawało się, że ona „przeskoczy świat”, ale 
los chciał inaczej. W 1970 roku uległa groźnemu wypadko-
wi samochodowemu, w którym zginęła na miejscu wraz 
z swoją ciotką Heleną Doboszową z domu Grzesiakowską, 
na drodze prawie tuż przed domem. Marysia zginęła na 
miejscu, a jej zwłoki zostały przywiezione do domu. Był 
to straszny cios dla całej rodziny. Bardzo boleśnie śmierć 
przeżyły siostry, ojciec i matka, która najbardziej cierpiała 

Transport na roboty do Francji, 4.04.1937

Babcia Helena Dobosz - 
pierwsza od prawej

Mąż Janiny 
Stanisław 

Surdel
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przez długie lata. Matka zajęła się gospodarowaniem i spro-
wadziła na podwórze hodowlę drobiu, a przede wszystkim 
gęsi były jej ulubionym ptactwem. Z tych gęsi składała 
pióra na poduszki i pierzyny nie tylko dla siebie, ale przede 
wszystkim dla córek. Była bardzo dobrą gospodynią. W pie-
cu chlebowym wypiekała nie tylko pyszny chleb, ale także 

podpłomyki, które do 
dziś są dzieciom mi-
łym wspomnieniem. 
Pamiętają też zapach 
pieczonych gęsi.

Piątym dzieckiem 
Janiny i Stanisława 
Surdelów była He-
lena. One też nale-
żała do bardzo solid-
nych i pracowitych 
uczniów. W domu 
pomagała w pra-
cach gospodarskich, 
ukończyła szkołę 
zawodową i podję-
ła pracę w zakładzie 
cukierniczym „Li-
wocz” w Brzostku, 
gdzie pracowała aż do 
momentu likwidacji 
zakładu. Wyszła za 

mąż za Kazimierza Nawracaja i z tego małżeństwa wyro-
sło troje dzieci. Obecnie jest wdową i mieszka w swoim 
domu obok rodzinnego gospodarstwa. Córka Stanisława 
po ukończeniu szkoły zawodowej też pracowała w zakła-
dach „Liwocz”, a po ich likwidacji opiekowała się ojcem, 
który żył 88 lat, a w ostatnich miesiącach poruszał się na 
wózku inwalidzkim. Ta córka zapewniła mu dobrą opie-
kę na stare lata. Najmłodszą córką jest Wiesława, która 
upatrzyła sobie zawód pielęgniarki i po ukończeniu studium 
pielęgniarskiego w Tarnowie podjęła pracę w szpitalu, 
a obecnie pracuje w Wojewódzkim Szpitalu im. św. Łukasza 
w Tarnowie na oddziale neurochirurgii. Jest „zawołaną” 
pielęgniarką z sercem opiekującą się ciężko chorymi osoba-
mi. Wyszła za mąż za Jana Grzesiakowskiego, wybudowali 
dom, w którym mieszkają po dziś dzień z jedyną córką 
Dorotą i jej mężem oraz ukochanym wnuczkiem Adrian-
kiem. Właśnie ta córka była fachową pomocą w trudnych 
momentach życia ojca, jak również matki.

Gospodarstwo rolne Janiny i Stanisława Surdelów zaj-
mowało się też uprawą buraka cukrowego, z którego sprze-
daży pieniądze zagospodarowywali na zakup materiałów 
budowlanych. Ojciec Stanisław, jak większość mężczyzn 

z tamtych lat, zajmował się także rzeźnictwem i masarstwem. 
Chodził do uboju świń i wyrobu z nich kiełbas, kaszanek, 
pasztetów, salcesonów, szynek, boczków, karczków u są-
siadów i znajomych. Z tego też źródła czerpał pieniądze. 
Dzieci wspominają ojca jako wspaniałego człowieka, po-
godnego, pracowitego, który nigdy nie podnosił głosu na 
matkę. Ponad to, że był bardzo zapracowany, obowiązkowo 
uczestniczył w niedzielnych Mszach Świętych w Brzostku, 
ale też bardzo często rodzina chodziła przed cudowny obraz 
Matki Bożej Przeczyckiej i tam wypraszała łaski dla dzieci 
i wnucząt. Ojciec dał też przykład, jak należy kochać i szano-
wać żonę i matkę. Razem też rodzice odpoczywali, chodząc 
do domu ludowego na różne uroczystości i zabawy i tam 
wsłuchując się w muzykę, śpiewali, tańczyli ludowe tańce.

Janina, chociaż bardzo była obłożona obowiązkami do-
mowymi – wychować siedmioro dzieci to jest wielka sztuka, 
praca w gospodarstwie to też jest wielkim obciążeniem – 
pomimo tych prac udzielała się społecznie we wsi. Była 

przewodniczącą koła gospodyń wiejskich i organizowała 
różne kursy dla kobiet, m.in. gospodarstwa domowego, 
szycia, zdrowego gotowania czy też gastronomiczne uczące 
przygotowania wypieków, sałatek, surówek i innych sma-
kołyków. Ponadto Janina organizowała w lecie przez koło 
gospodyń wiejskich tak zwane dziecińce dla dzieci ze wsi, 
których rodzice pracowali przy żniwach. Aż dziw bierze, iż ta 
kobieta znajdowała siły na tyle różnych form pracy. Jesienią 
zaś organizowała tak zwane podskubki, na zakończenie któ-
rych były oskubki z jadłem domowym i tańcami ludowymi. 
Na tych właśnie spotkaniach cała wieś tańczyła i śpiewała 
i ten obyczaj wspólnego odpoczynku został po dziś dzień. 
Niedawno nasza bohaterka obchodziła 94. urodziny. Tam 
było dużo życzeń, kwiatów, śpiewów i radości, a nasza ju-
bilatka cieszyła się i łzy radości spływały z jej oczu, kiedy 
wnukowie i siedmiu prawnuków wyśpiewywało jej „żyj 
nam jeszcze sto lat”. Ale najradośniejszym przeżyciem były 
życzenia prawnuka Adrianka, który życzył kochanej prababci 
jeszcze stu lat. Biesiadowanie odbyło się w bardzo rodzinnej 
i ciepłej atmosferze. Jubilatka opowiadała, zebrana rodzina 
słuchała opowieści i wydawało się, że ten czas pozostanie 

długo jeszcze. Jednak los chciał ina-
czej. Na początku stycznia tego roku 
zmarła nasza jubilatka. Cała rodzina 
i wieś – była najstarszą mieszkanką 
Zawadki Brzosteckiej – odprowadziła 
Ją na cmentarz brzostecki.

I dziś zapytać się możesz „Dokąd 
płyniesz górski strumieniu? W któ-
rym miejscu ze mną się spotkasz…”. 
Janina już ze swoim strumieniem 
spotkała się, a my jeszcze czekamy…

Zuzanna Rogala

90. urodziny Janiny Surdel. Z kuzynami Mieczysławem 
Dziedzicem i Heleną Czernik

Janina Surdel z córkami i wnuczką

Janina i Stanisław Surdelowie 
z dziećmi

Wnuczek Wiesławy 
Adrianek
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Groch z kapustą 
Miłość na całe życie

Miłość jest potrzebna człowiekowi na każdym etapie 
życia. Zmienia się ona i przekształca w miarę upływu 

czasu. Trzeba bardzo o nią dbać, aby nie minęła. W mał-
żeństwie muszą o to starać się oboje małżonków – to rola 
dla dwojga. Wbrew pozorom najbardziej jest potrzebna 
w starszym wieku, kiedy dzieci już wyfruną z gniazda 
rodzinnego i nadmierne wtrącanie się do ich życia jest 
szkodliwe dla obu stron.

Zawsze patrzyłam z podziwem a nawet z zazdrością na 
starsze pary trzymające się na spacerze za rękę, patrzyłam, 
jak silniejsze z nich cierpliwie pomaga słabszemu, jak 
z uśmiechem znoszą starcze ograniczenia, licząc na siebie 
nawzajem. Według mnie zasługiwali na podziw, że potrafili 
zachować miłość i wzajemny szacunek przez całe życie.

Ale życie to nie sielanka i zawsze może nas spotkać 
przykra niespodzianka, sprawdzająca nasze przywiązanie, 
szacunek i chęć wzajemnej pomocy. To jak w powiedzeniu: 
„Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. Ważne jest, 
czy wyjdziemy z tej przykrości poranieni, skłóceni, odda-
leni od siebie, czy wyjdziemy z niej zwycięsko, umocnieni 
w przekonaniu, że zawsze możemy na siebie liczyć.

„- Niekiedy myślę o małżeństwach, które po latach decy-
dują się na separację, tłumacząc: nie rozumiemy się, oddalili-
śmy się od siebie. Może nie nauczyli się w porę przepraszać, 
prosić o wybaczenie - powiedział papież Franciszek. - Ja 
zawsze radzę nowożeńcom: kłóćcie się, ile chcecie, niech 
latają talerze, ale nigdy nie kończcie dnia bez zgody - dodał 
papież wśród wielkiego aplauzu i entuzjazmu słuchaczy.

(…) Chciałbym zaproponować małżonkom, by zawsze 
praktykowali trzy słowa, które wyrażają trzy postawy. (…) 

Małżeństwo jest czymś tak pięknym, że trzeba je chronić, 
bo ma trwać na zawsze. Te trzy słowa, które mogą pomóc 
przeżyć życie małżeńskie, w którym występują trudności, to: 
pozwól, przebacz, dziękuję” – powiedział papież Franciszek.

Tu przytoczę urywek z tekstu z Internetu (https://mdcb.pl/
typowa_k/nie-idz-do-lozka-w-zlosci/, który mną wstrząsnął 
swoją trafnością w odwzorowaniu typowej kłótni małżeń-
skiej i próby wyjścia z niej zwycięsko:

„Padły złośliwe słowa, niektóre zostały z trudem po-
wstrzymane, ale nadal unoszą się nad wami w powietrzu. 
Usiadłeś z daleka od niej. Wziąłeś do ręki książkę, telefon 
albo pada. Wiesz, że ignorowanie jej jest najgorsze. A ty 
będziesz to robił specjalnie, minuta po minucie, godzina 
po godzinie, jedna lokacja po drugiej. Jeszcze będzie bła-
gała o chwilę uwagi. Usiadłaś z daleka od niego. Wzięłaś 
do ręki książkę, telefon albo lakier do paznokci. Niech zo-
baczy, że masz do roboty o wiele ważniejsze rzeczy niż 
interesowanie się jego osobą. Pfff. Ale on zrobił dokładnie 
to samo. Łajdak. Jak mógł? Ty mu po prostu pozwalasz 
ochłonąć, ale on to już na pewno cię nie kocha. Dąsa-
nie się czasem wychodzi na zdrowie. Gdy się nie dąsasz, 
mówiła moja mama, chociaż trochę, to znaczy, że może ci 
wcale nie zależy. Tak to sobie zawsze tłumaczę. Ale nigdy, 
przenigdy nie chodź spać zły czy pokłócony, z zaciśniętym 
w złości sercem i głową pełną wymówek, bo następny 
ranek będzie równie przykry jak ten wieczór. 

Złość przespaną przez noc o wiele łatwiej utrzymać i prze-
ciągnąć kilka dni. Łatwiej się zacietrzewić. A potem bę-
dzie już coraz trudniej. Więc wyciągnij rękę. Przytul. Przeproś 
albo daj się przeprosić. Co ci szkodzi. Przecież są ważniejsze 
sprawy na świecie niż ten brudny talerz po pizzy”.

W następnej „kapuście” rozwinięcie tego tematu.

Janina Słupek



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 2/201838

Pai Kit Fai „Córka konkubiny”
Południowe Chiny, rok 1906. Bailing ma 

zaledwie piętnaście lat, potrafi czytać i pisać, 
jest wysoka, dumna i niezwykle piękna. 
Farmer Yik-Munn kupuje ją dla rozryw-
ki za tysiąc sztuk złota i gwałci pierwszej 
nocy – licząc po cichu, że urodzi mu synów. 
Niestety, na świat przychodzi córka, na-
zwana później Li Xia, czyli Piękna. Farmer planuje pozbyć 
się niechcianego dziecka, zakopując je w ziemi. Widząc to, 
matka dziewczynki popełnia samobójstwo. Ostatecznie 
Li Xia zostaje pozostawiona przy życiu. Gdy kończy pięć 
lat, ojciec zaczyna krępować jej stopy, traktując to jako in-
westycję. Lotosowe stopy mają zapewnić Lii powodzenie 
u mężczyzn, a farmerowi – znacznie wyższą cenę u poten-
cjalnego kupca. Dziewczynka buntuje się przeciwko temu 
procederowi. W końcu zostaje sprzedana. Przed śmiercią 
ratuje ją angielski kapitan i po kilku latach bierze za żonę. 
Z tego związku przychodzi na świat córka. Wierna służąca 
ucieka z dzieckiem w głąb Chin. Tam zaczyna się koszmar.

Richard Flanagan „Ścieżki północy”
To opowieść o Dorrigo Evansie – chi-

rurgu internowanym w japońskim obo-
zie, gdzie jeńcy są wykorzystywani przy 
budowie Kolei Śmierci w Birmie. Bliski 
rozpaczy, uwięziony w azjatyckiej dżungli, 
Evans codziennie musi walczyć o ocalenie 
podlegających mu żołnierzy przed głodem, 
cholerą, katowaniem… W tym piekle nie 
może przestać myśleć o jednym: o romansie z żoną swego 

wuja sprzed dwóch lat. Ale pewnego dnia otrzyma list, 
który zmieni jego życie na zawsze.

Jest to historia o wielu rodzajach miłości i śmierci. O woj-
nie i o prawdzie, do której dochodzi się z wiekiem. A także 
o sukcesie, który osiąga się tylko po to, by uświadomić 
sobie, co się straciło.

Howard Blum „Szpiedzy Kajzera”
Pełna dramatyzmu i napięcia, wciąga-

jąca historia szpiegowska, której echo po-
brzmiewa złowieszczo również w naszych 
czasach. Opowiada o tym, jak wyrafinowana 
obca organizacja wywiadowcza wszczęła 
tajną kampanię terroru – na którą składały 
się zamachy bombowe, wojna biologicz-
na i morderstwa – skierowaną przeciwko 
niczego niepodejrzewającej Ameryce z przełomu wieków 
XIX i XX i o tym, jak raczkujący wywiad amerykański – 
nienazywany jeszcze CIA, próbował sprostać zadaniu, jakim 
była obrona bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Trudna 
misja powstrzymania agentów wroga została powierzona 
kapitanowi stojącemu na czele brygady saperskiej policji 
miasta Nowy Jork, którego można na dobrą sprawę nazwać 
pierwszym szefem departamentu bezpieczeństwa krajowego 
powołanego wiele lat później do koordynowania działań 
prowadzonych przez amerykańskie agencje rządowe w ob-
liczu zagrożenia terrorystycznego na początku XXI wieku 
i jego ludziom.

ZAGADKA LOGICZNA
Wiek dziewcząt

Średnia wieku Ani, Katarzyny i Natalii wynosi 15 lat. Natalia 
jest o 5 lat starsza od Ani. Dziesięć lat temu Natalia była dwa 
razy starsza od Katarzyny. Ile lat ma każda z dziewcząt? 

Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

Jest na to rada
Baba jednego górnika użala się przed sąsiadem:
- Co na to poradzić, mój sąsiedzie, chłop mój przy-
chodzi codziennie do dom pijany, zaniedbuje rodzina, 
w dom nie siedzi, ino cięgiem w restauracji.
- Moja sąsiadko, jest na to jedna rada.
- A jako? Godejcie!
- Załóżcie szynk w doma.

J J J
Przy śniadaniu
Przy śniadaniu górnicy rozprawiają o babach.
- Wiesz, Antek – pado Paweł – kobieta to prawdziwa 
męczennica.
- Ja, Paweł – godo ze smutkiem Antek – kobieta też 
jest bardzo wytrzymała na ból.
- Skąd wiesz? Od lekarza?
- Nie, od szewca, który kole mnie mieszka.

J J J
Mazur dosiada konia
Mazur podpity na konia oklep siadał, a gdy usiąść nie 
mógł, wzywał świętych do pomocy, każdego z osobna:
- Święty Walenty, dopomóżta!
- Święty Macieju! A nuż ta!
Ale gdy to nie pomogło, zawołał:
- Wszyscy święci dopomóżta!
A gdy przez konia aż na drugą stronę się przesadził, 
wołać począł:
- Hola,  hola! Hola! Nie wszyscy razem!

jest kołem
ratunkowym
na morzu życia

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI ZE STYCZNIOWEGO NUMERU

Zagadka logiczna: 26
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Rudbekia 
Hasło krzyżówki: Co innego prostota, a co innego prostactwo

Nagrody książkowe wylosowali: Stanisława Łukowicz z Opa-
cionki (krzyżówka), Justyna Ignarska z Januszkowic (zagadka 
logiczna), Julia Pietrzycka z Brzostku (zagadka przyrodnicza).

SENTENCJE
¾ Wyrzuć, czego za dużo, i nieś tylko tyle, ile możesz 

udźwigać. /Arystyp z Cyreny/
¾ Nieszczęśliwy jest ten, kto nie umie znosić nieszczęścia.  

/Bias z Prieny/
¾ Największej trwogi doznaje ten, kto usilnie pragnie być 

szczęśliwy. /Bion Borystenita/
¾ Będąc silnym, bądź łagodnym, aby bliźni raczej cię sza-

nowali, niżby mieli się ciebie bać. /Chilon/
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ROZWIĄZANIE:
luty 2018

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej luty 2018

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?

"

"

luty 2018

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za ga-
tunek? Fot. strona 48) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć 
do 28 lutego 2018 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 
Czerwca 4.
Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród 
książkowych.

POZIOMO: 6) Smaczna kiełbasa 
na pizzy 8) Mit. gr.: bogini zwy-
cięstwa. 10) Projektodawca, ini-
cjator. 11) Cios kończący walkę 
bokserską 13) Podobna do pep-
si 14) Płat mięsa w sosie 16) Pola 
… gwiazda filmu niemego. 19) … 
ucha, śniegu. 20) Rupieć ,staroć; 
gruchot,klekot 21) Obwódka ofi-
cerskiej czapki 23) Imię żeńskie - 4 
IX 24) Ziołowy lek na przeziębie-
nie. 25) Potocznie o kimś głupa-
wym. 26) Tse-tung, chiński przy-
wódca 28) Pniak z korzeniami po 
ścięciu drzewa; karpa. 31) Zgrubienie 
na języku. 33) Jerzy aktor teatr. i film.; 
„Noce i dnie”, rola Wokulskiego w „Lal-
ce”. 36) Maksym ros. pisarz, dramaturg 
i publicysta. 37) Ssak drapieżny z ro-
dziny psów. 38) Kapitan z powieści 
J. Verne’a.  39) Wzór, według którego 
coś jest wykonane. 40) Człowiek śnie-
gu. 41) Stolica Zimbabwe. 42) Film 
z B. Lindą 43) Wał z ziemi, pod tor 
kolejowy
PIONOWO: 1) Pora roku po wioś-
nie. 2) Noga psa. 3) Potomstwo ssa-
ków pochodzące z jednej ciąży. 4) Do 
cedzenia. 5) Odmiana gruszy; ma-
słówka. 7) Kotek, kiciuś. 8) Wypo-
czynek nocny poza domem. 9) Stan 
w zach. części USA, w Górach Skalistych; 
stolica Denver. 12) Prawo: opiekun 
ustanowiony przez sąd. 14) Zardze-
wiałe zelastwo 15) Otacza lagu-
nę 17) Słynni bracia, zbieracze baśni 
i podań ludowych. 18) Wyspa Odyse-
usza. 22) Miasto nad Wisłą. 25) Hi-
malajska koza 26) Rycerz z Bogdańca; 
postać z powieści „Krzyżacy” H. Sienkie-
wicza. 27) Pierścień z wyrytym w oczku 
herbem lub monogramem. 28) Żaba 
reporter; ze świnką Piggy 29) Prze-
starzale: drewniana lub żelazna zasuwa 
zewnętrzna u drzwi lub bramy, rodzaj 
rygla. 30) Obchodzi imieniny 28 stycz-
nia. 32) Pisze wiersze. 34) Mit. gr.: 
władca Frygii mający dar zmieniania 
wszystkiego w złoto. 35) Spożywczy 
lub rybny 39) Wyspa na Morzu Ir-
landzkim należąca do Wielkiej Brytanii.
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BRZOSTECKA LIGA SIATKÓWKI ZAKOŃCZONA… 

Brzostecka Liga Siatkówki w nie-
dzielę 7 stycznia zakończyła swo-

je rozgrywki, które trwały od poło-
wy października. Tego dnia w Hali 
Sportowej im. Agaty Mróz-Olszew-
skiej odbyły się mecze finałowe oraz 
podsumowanie pierwszej edycji ligi. 
Organizatorem był Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Brzostku. W pierwszym 
meczu tego dnia spotkały się drużyny 
Volley Team oraz Wyrewolwerowani 
Rewolwerowcy, które walczyły o 3. 
miejsce w tegorocznej edycji. W fazie 
zasadniczej obie drużyny spotkały się 
ze sobą dwukrotnie. W pierwszym 
spotkaniu wygrała Volley Team, zaś 
w rundzie rewanżowej Wyrewolwe-
rowani Rewolwerowcy. Od początku 
lepiej spisywał się Volley Team i szyb-
ko wygrał dwa sety. W trzecim secie 
Rewolwerowcy znaleźli swój rytm gry 
i pewnie wygrali 25:22. W czwartym 
secie walka była bardzo wyrównana, 
a od początku przeważali Rewolwerow-
cy, wychodząc na prowadzenie 18:12 
i wydawałoby się, że czekać nas będzie 
tie-break. Drużyna Volley Team wzięła 
swój drugi czas, po którym zdobyła 7 

punktów z rzędu i wyszła na prowadze-
nia 19:18. Końcówka seta była bardzo 
wyrównana przy stanie 24:24, zawod-
nicy Volley Team zachowali zimną 
krew, zdobywając kolejne dwa punkty 

i po ostatniej akcji mogli cieszyć się 
ze zwycięstwa w secie oraz w całym 
spotkaniu 3:1. W finale zmierzyły się 
dwie najlepsze drużyny po rundzie 
zasadniczej Szczelny Blok oraz Dzika 
Ekipa. Obie drużyny do spotkania po-
deszły bardzo poważnie, od początku 
walczyły o każdy punkt. Pierwszy set 
padł łupem Dzikiej Ekipy, drugi zaś 
Szczelnego Bloku. W trzeciej odsłonie 
meczu Dzika Ekipa kontrolowała prze-
bieg seta, wygrywa-
jąc 25:22. Czwarty, 
jak się okazało, był 
ostatnim setem, zdo-
minowanym przez 
graczy Dzikiej Ekipy, 
choć początek seta 
należał do Szczelne-
go Bloku, który pro-
wadził już 7:3. Dzika 
Ekipa zareagowała 
szybko biorąc czas 
i w bardzo krótkim 
czasie odrobiła stra-
tę. Z każdą kolejną 
akcją Dzika Ekipa 
coraz bardziej kon-
trolowała przebieg wydarzeń na boi-
sku, ostatecznie pewnie wygrywając 
25:19. Dzika Ekipa potwierdziła swo-
ją dominację, wygrywając finał 3:1. 
Pierwsza edycja BLS przebiegła bar-
dzo sprawnie i pozytywnie. Można 
powiedzieć, że amatorskie rozgrywki 
siatkarskie dają możliwość sportowej 
zdrowej rywalizacji w duchu fair play. 
Po zakończonych spotkaniach zaprosze-
ni goście Burmistrz Miasta Brzostek 
Wojciech Staniszewski, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Mateusz Domaradz-
ki oraz Kierownik Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Brzostku Andrzej Piękoś 
wręczali puchary i medale zespołom 
uczestniczącym w lidze. Nagrodzony 

został również najlepszy zawodnik 
finału, którym został Mateusz Sob-
czyk ze Szczelnego Bloku. Dziękuje-
my wszystkim zawodnikom za udział 
w tegorocznej edycji ligi siatkówki oraz 
gratulujemy zwycięzcom. Wszystkim 
drużynom biorącym udział w turnieju 
składamy podziękowania za wspaniałą 
grę i wysoki poziom sportowy. Mamy 
nadzieję, że spotkamy się na kolejnych 
imprezach siatkarskich.

Wyniki:
Mecz o 3. miejsce
Volley Team - Wyrewolwerowa-
ni Rewolwerowcy 3:1(25:17, 25:18, 

22:25, 26:24)
Finał
Dzika Ekipa - Szczelny Blok 3:1 (25:23, 

26:28, 25:22, 25:19)

Klasyfikacja końcowa ligi BLS:
1. Dzika Ekipa 
2. Szczelny Blok 
3. Volley Team 
4. Wyrewolwerowani Rewolwerowcy 
5. Gimnazjum Brzostek 

Magdalena Kawalec

TRZECIA EDYCJA ZIMOWEGO HALOWEGO TURNIEJU W FUTSAL TURNIEJU ZA NAMI
Turniej rozgrywany był w ramach 26. Finału Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przedsięwzięcie 
zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku. 
W sobotę 13 stycznia na parkiet wybiegło 24 zespoły 
przydzielone na pięć grup, w których rywalizowano sy-
stemem „każdy z każdym”. Przez blisko 10 godzin w Hali 
Sportowej im. Agaty Mróz Olszewskiej w Brzostku by-
liśmy świadkami wielu meczów, w których prócz wal-
ki i sportowej rywalizacji oglądaliśmy wiele świetnych 
akcji ofensywnych okraszonych bramkami oraz ogrom 
fantastycznych parad bramkarskich. W czasie pierwszego 
dnia turnieju oglądaliśmy 110 goli w 46 spotkaniach gru-
powych, co daje średnią 2,4 bramki na każde spotkanie. 
Z Grupy „A” z kompletem punktów awansowała drużyna 
Falafel Kebab Osiedle Guzikówka, zaś z drugiego Szyb-

cy i Wściekli. W grupie „B” z taką samą liczbą punktów 
awansowały LZS Mała i LKS Łopuchowa. W grupie „B” 
z pierwszego miejsca awansowała spisująca się rewelacyj-
nie drużyna Futbolowi Artyści składająca się z młodych 
zawodników. Z drugiego miejsca awansowała Korona Góra 
Ropczycka. W grupie „D” występowały wyłącznie druży-
ny z gminy Brzostek, z której pewnie awansował zespół 
Spoceni w Lodówce i Hos-Pol. Z ostatniej grupy „E” awans 
uzyskały Liwocz i Siedliska-Bogusz.

W drugim dniu rywalizacji (niedziela) rozegrano fazę 
pucharową, gdzie zwycięzca pozostawał w grze, a przegrany 
żegnał się z turniejem. Już pierwsze mecze pokazały, że nikt 
tanio skóry nie sprzeda. Często dochodziło do ostrych starć, 
a pomoc medyczna miała pełne ręce roboty. Po rozegra-
nych meczach ćwierćfinałowych przyszedł czas na mecze 
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półfinałowe, w których spotkały się: Falafel Kebab Osiedle Guzikówka z LZS 
Mała, Futblowi Artyści z Siedlisk-Bogusz. Oba spotkania stały na najwyższym 
poziomie, pełne zwrotów akcji i emocji. Ostatecznie zwycięsko z pojedynków 
półfinałowych wyszły LZS Mała oraz Siedliska-Bogusz. Mecz o trzecie miejsce 
rozegrały drużyny Futbolowi Artyści oraz Falafel Kebab Osiedle Guzikówka. Po 
jednostronnym pojedynku Falafel Kebab Osiedle Guzikówka rozgromił przeciwni-
ków 5:0 i ostatecznie zakończył rywalizację na trzecim miejscu. W finale spotkały 
się ze sobą zespoły LZS Mała i Siedlisk-Bogusz. Już w drugiej minucie spotkania 
wynik otworzył Patryk Nowak z LZS Mała. Kolejna bramka na LZS Mała padła 
po szybkiej kontrze. Niestety, zawodnikom z Siedlisk-Bogusz nie udało się trafić 
bramki kontaktowej, a w końcówce spotkania trzecią bramkę strzeliła LZS Mała 
i po gwizdku kończącym spotkanie mogli się cieszyć ze zwycięstwa w całym 
turnieju. Po zakończonym finale odbyła się dekoracja najlepszych drużyn. Dla 
wyróżniających się zawodników przewidziano również nagrody i tak statuetkę 
najlepszego strzelca turnieju otrzymał Patryk Nowak (LZS Mała) z dorobkiem 
9 trafień. Najlepszym bramkarzem turnieju został zawodnik Konrad Nowak 
z Futbolowych Artystów, a statuetkę najlepszego zawodnika turnieju otrzymał 
Wojciech Munia z drużyny Falafel Kebab Osiedle Guzikówka. Nagrody wręczał 
Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski oraz Kierownik OSiR-u w Brzostku 
Andrzej Piękoś. Gratulujemy zwycięzcom, a także dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za udział oraz zapraszamy do wzięcia udziału w następnej edycji. Poniżej 
przedstawiamy szczegółowe wyniki oraz klasyfikację końcową.

Grupa „A”
Falafel Kebab Osiedle Guzikówka – LKS Brzostowianka Brzostek 3:0
Kolekcjonerzy Goli – Juniorzy 2:0
Szybcy i Wściekli – LKS Brzostowianka Brzostek 2:1
Falafel Kebab Osiedle Guzikówka – Kolekcjonerzy Goli 1:0
Szybcy i Wściekli – Juniorzy 2:0
LKS Brzostowianka Brzostek – Kolekcjonerzy Goli 1:0
Szybcy i Wściekli – Falafel Kebab Osiedle Guzikówka 0:3
Juniorzy – Falafel Kebab Osiedle Guzikówka 0:6
Szybcy i Wściekli – Kolekcjonerzy Goli 0:0
Juniorzy – LKS Brzostowianka Brzostek 1:2
Grupa „B”
LZS Mała – Lubzina Juniorzy 2:0
Półprofesjonalny Klub Piłki Halowej – Lubzina 1:0
LKS Łopuchowa – Lubzina Juniorzy 2:0
LZS Mała – Półprofesjonalny Klub Piłki Halowej 4:2
LKS Łopuchowa – Lubzina 1:0
Lubzina Juniorzy – Półprofesjonalny Klub Piłki Halowej 2:3
LKS Łopuchowa – LZS Mała 3:0
LZS Mała – Lubzina 0:0
LKS Łopuchowa – Półprofesjonalny Klub Piłki Halowej 1:0
Lubzina – Lubzina Juniorzy 2:1
Grupa „C”
Korona Góra Ropczycka – Futbolowi Artyści 0:1
Bez Nazwy – Futbolowi Artyści 0:0
Brejzer Jodłowa – Korona Góra Ropczycka 2:1
Orki z Majorki – Futbolowi Artyści 0:2
Bez Nazwy – Brejzer Jodłowa 1:1
Orki z Majorki – Korona Góra Ropczycka 0:1
Futbolowi Artyści – Brejzer Jodłowa 1:1
Orki z Majorki – Bez Nazwy 3:0
Korona Góra Ropczycka – Bez Nazwy 1:0
Orki z Majorki – Brejzer Jodłowa 2:0

Grupa „D”
My Tu Tylko Sprzątamy – Liderzy 2:1
My Tu Tylko Sprzątamy – Hos-Pol 1:2
Spoceni w Lodówce – Liderzy 2:0
Spoceni w Lodówce – My Tu Tylko Sprzątamy 4:2
Liderzy – Hos-Pol 1:1
Spoceni w Lodówce – Hos-Pol 2:2
Grupa „E”
Siedliska-Bogusz – FC Dzwonowa 2:0
Baspol Lipiny – FC Dzwonowa 1:0
Liwocz – Siedliska – Bogusz 1:1
FC Sowina – FC Dzwonowa 0:1
Baspol Lipiny – Liwocz 0:3
FC Sowina – Siedliska-Bogusz 0:0
FC Dzwonowa – Liwocz 0:4
FC Sowina – Baspol Lipiny 1:1
Siedliska – Bogusz – Baspol Lipiny 7:0
FC Sowina – Liwocz 1:2
1/8 
Korona Góra Ropczycka – Hos-Pol 0:0 k. 5:4
LKS Łopuchowa – Szybcy i Wściekli 2:1
1/4
Falafel Kebab Osiedle Guzikówka – Liwocz 4:0
Korona Góra Ropczycka – LZS Mała 0:1
LKS Łopuchowa – Futbolowi Artyści 1:1 k. 2:3
Spoceni w Lodówce – Siedliska-Bogusz 0:2
PÓŁFINAŁ I
Falafel Kebab Osiedle Guzikówka – LZS Mała 1:2
PÓŁFINAŁ II
Siedliska-Bogusz – Futbolowi Artyści 1:0
MECZ O 3 MIEJSCE 
Falafel Kebab Osiedle Guzikówka – Futbolowi Artyści 5:0

FINAŁ
Siedliska-Bogusz – LZS Mała 0:3
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
LZS Mała
Siedliska-Bogusz
Falafel Kebab Osiedle Guzikówka
Futbolowi Artyści
Miejsca 5-8:
– Korona Góra Ropczycka
– Liwocz
– LKS Łopuchowa
– Spoceni w Lodówce
Miejsca 9-10:
– Hos-Pol
– Szybcy i Wściekli
Miejsca 11 – 15:
– Baspol Lipiny
– LKS Brzostowianka Brzostek
– My Tu Tylko Sprzątamy
– Orki z Majorki
– Półprofesjonalny Klub Piłki Halowej
Miejsca 16 – 20:
– Brejzer Jodłowa
– FC Dzwonowa
– Kolekcjonerzy Goli
– Liderzy
– Lubzina
Miejsca 21-24:
– Bez Nazwy
– FC Sowina
– Juniorzy
– Lubzina Juniorzy

Magdalena Kawalec
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likując materiał nadesłany, redakcja nie bierze 
odpowiedzialności za treść, która może być 
sprzeczna z naszymi poglądami. Przesłanie ma-
teriałów niezamawianych nie jest równoznaczne 
z ich opublikowaniem, będą one zamieszczane w 
gazecie w miarę możliwości. Redakcja zastrzega 
sobie prawo do skracania materiałów oraz do 
korekty w zakresie poprawności językowej.

2. ZIMOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ ZAKOŃCZONY
Szczegółowe wyniki:
Grupa „A”
OSP Góra Motyczna – Wataha 0:2 (19:25, 18:25)
Profesjonalni Amatorzy – Dragon Team 0:2 (21:25, 21:25)
Dragon Team – Wataha 0:2 (16:25, 15:25)
Profesjonalni Amatorzy – OSP Góra Motyczna  1:2 (22:25, 25:23, 13:15)
Wataha – Profesjonalni Amatorzy 2:0 (25:14, 25:16)
OSP Góra Motyczna – Dragon Team  2:0 (25:18, 25:20)
Grupa „B”
Rest - Chrząszczyrzewoszyce  2:0 (25:19, 25:14)
Chrząszczyrzewoszyce – Szczelny Blok 2:0 (25:17, 25:23)
Rest – Szczelny Blok 2:0 (25:12, 25:21)
Grupa „C”
Volley Jodłowa – Promil Głobikowa  1:2 (25:27, 25:9, 11:15)
Pilzno – AKS Nieokiełznani Pędziwiatrowie 0:2 (14:25, 20:25)
Promil Głobikowa – AKS Nieokiełznani Pędziwiatrowie 0:2 (21:25, 21:25)
Volley Jodłowa - Pilzno 2:1 (14:25, 25:22, 15:11)
Pilzno – Promil Głobikowa 2:1 (21:25, 25:18, 15:7)
AKS Nieokiełznani Pędziwiatrowie - Volley Jodłowa  2:0 (25:23, 25:17)
Grupa „D”
Sokół Dobrków I - Sokół Dobrków 2:0 (25:15, 25:16)
Dzika Ekipa – Gotowi Na Wszystko 2:0 (25:16, 25:10)
Sokół Dobrków – Gotowi Na Wszystko 2:0 (25:15, 25:18)
Sokół Dobrków I - Dzika Ekipa 2:0 (25:21, 25:23)
Dzika Ekipa - Sokół Dobrków 2:0 (25:16, 25:18)
Sokół Dobrków I– Gotowi Na Wszystko 2:0 (25:13, 25:22)
Ćwierćfinał I 
Wataha - Dzika Ekipa  2:0 (25:14, 25:15)
Ćwierćfinał II: 
Rest – Pilzno  2:0 (25:15, 25:17)
Ćwierćfinał III
AKS Nieokiełznani Pędziwiatrowie - Chrząszczyrzewoszyce 2:0 v.o  (drużyna 
Chrząszczyrzewoszyce nie stawiła się na mecz)
Ćwierćfinał IV
Sokół Dobrków I - OSP Góra Motyczna  2:0 (25:22, 25:13)
Półfinał I
Rest – Wataha  2:0 (25:19, 25:20)
Półfinał II
Sokół Dobrków I - AKS Nieokiełznani Pędziwiatrowie  0:2 (17:25, 23:25)
Mecz o 3. miejsce
Sokół Dobrków I - Wataha 1:2 (27:25, 14:25, 8:15)
Finał
AKS Nieokiełznani Pędziwiatrowie – Rest  2:0 (25:18, 25:20)

Klasyfikacja końcowa:
AKS Nieokiełznani Pędzi-
wiatrowie
Rest
Wataha
Sokół Dobrków I
Przedział miejsc 5-8
Chrząszczyrzewoszyce 
Dzika Ekipa
OSP Góra Motyczna
Pilzno

Przedział miejsc 9-12
Dragon Team
Sokół Dobrków
Szczelny Blok
Volley Jodłowa
Przedział miejsc 13-15
Gotowi na Wszystko
Profesjonalni Amatorzy 
Promil Głobikowa

Magdalena Kawalec

W dniach 27 – 28 stycznia do Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej 
w Brzostku zawitali siatkarze oraz siatkarki, którzy rywalizowali w drugiej 

edycji Zimowego Turnieju Piłki Siatkowej. Do turnieju zgłosiło się 15 dru-
żyn nie tylko z terenu gminy Brzostek, ale również z Dębicy, Dobrkowa, 
Głobikowej, Jodłowej, Jasła, Ropczyc, Pilzna. Punktualnie w sobotę o 9:00 
rozpoczęto pierwszy dzień rywalizacji. Zespoły zostały podzielone na cztery 
grupy, w których grały systemem „każdy z każdym” do 2 wygranych setów. 
Do ćwierćfinałów awansowały dwie najlepsze drużyny z poszczególnych 
grup. Z grupy „A”: Wataha, OSP Góra Motyczna. Z grupy „B”: Rest, Chrząsz-
czyrzewoszyce. Z grupy „C” AKS Nieokiełznani Pędziwiatrowie, Pilzno. Z grupy 
„D”: Sokół Dobrków I, Dzika Ekipa. W drugim dniu turnieju rozegrano fazę 
pucharową. Mecze ćwierćfinałowe zwyciężały drużyny, które zajęły pierwsze 
miejsca w grupach. W pierwszym meczu półfinałowym zmierzył się zespół Rest 
z Watahą, z którego zwycięsko wyszła drużyna Rest, wygrywając 2:0. W drugim 
półfinale zmierzyli się zeszłoroczni finaliści AKS Nieokiełznani Pędziwiatrowie 
oraz Sokół Dobrków I. Tym razem AKS Nieokiełznani Pędziwiatrowie wzięła 
odwet za zeszłoroczną porażkę w finale, pewnie wygrywając 2:0 i tym samym 
awansując do finału. Wataha oraz Sokół Dobrków I stanęły naprzeciwko sie-
bie w pojedynku o brązowy medal. Po zaciętym i wyrównanym boju, szalę 
zwycięstwa na swoją stronę w tie-break przechyliła drużyna Wataha, która 
dzięki temu zwycięstwu wskoczyła na najniższy stopień podium. W finale 
spotkały się drużyny AKS Nieokiełznani Pędziwiatrowie oraz Rest, w której 
wystąpili byli siatkarze z klubów takich jak Resovia Rzeszów, MOSiR Jasło, 
Karpaty Krosno, Stal Mielec, AZS Politechnika Rzeszów. Zawodnicy z AKS 
Nieokiełznani Pędziwiatrowie nie przestraszyli się bardziej utytułowanych 

i doświadczonych kolegów (drużyna Rest zdobyła 
brązowy medal w XXII Mi-
strzostwa Polski Old Boy’ów 
w Piłce Siatkowej im. Woj-
ciecha Zielińskiego w 2017 
roku) i zdecydowanie poko-
nali 2:0 (25:18 i 25:20) i trium-
fowali w całym turnieju. Po 
zakończonym finale odbyło 
się wręczenie nagród. Zwy-
cięzcy turnieju otrzymali pa-
miątkowy puchar, statuetki, 
a pozostałe drużyny medale. 

Najlepszym za-
wodnikiem tur-
nieju został wybrany Marcin Strzałka 
(AKS Nieokiełznani Pędziwiatrowie). 
Wręczenia nagród dokonał kierownik 
OSiR-u Andrzej Piękoś. 

Dziękujemy wszystkim zawodni-
kom za uczestnictwo w turnieju oraz 
sędziom całego turnieju, którymi 
byli: Monika Opozda, Ewa Stolarz, 
Stanisław Jacher, Henryk Habel, Ja-
kub Brudny oraz sędziom stolikowym: 
Darii Wodzisz, Natalii Staniszewskiej, 
Juliannie Wojdyle, Marcie Majew-
skiej. Już teraz zapraszamy w marcu 
na kolejny turniej.



39-230 Brzostek
ul. Szkotnia23

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

KASACJA POJAZDÓW TEL. 606 347 031, 666 842 379

- Skup i sprzedaż złomu stalowego i kolorowego
- Materiały budowlane i hutnicze
- Materiały opałowe
- Kruszywa, kliniec, piaski, żwiry
- Sklep wielobranżowy
- Nawozy, środki ochrony roślin
« NOWOŚĆ: Kołdry, pościele, poduszki, ręczniki

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU
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PODARUJ 
MI 1% 

SWOJEGO 
PODATKU

Witam serdecznie. 

Jestem Damian, mam 9 lat. Urodziłem się z obustron-
nym głębokim niedosłuchem. W wieku 17 miesięcy 

miałem operację wszczepienia implantu ślimakowego. 
Jestem pod stałą opieką Poradni Surdologopedycznej 
w Krośnie. Chodzę do II klasy, bardzo lubię konstruować 
ciekawe pojazdy z klocków, chciałbym kiedyś zorgani-
zować moją własną wystawę klocków lego. A tak po 
cichu marzę o spotkaniu z Robertem Lewandowskim. 
Uczęszczam do szkoły muzycznej, gdzie stawiam pierwsze 
kroki jako początkujący perkusista. Zwracam się z proś-
bą do wszystkich ludzi dobrego serca o przekazanie dla 
mnie 1% podatku.Pieniążki pozyskane w ten sposób 
pozwolą na pokrycie kosztów związanych z użytkowa-
niem implantu ślimakowego, aparatu słuchowego oraz 
na spełnianie moich marzeń.
DANE POTRZEBNE DO PIT:
1. NAZWA OPP: FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ
2. KRS: 0000037904
3. W RUBRYCE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 1% - 

WPISUJEMY IMIĘ I NAZWISKO PODOPIECZNEGO: 
DAMIAN RAŚ 9836

ZA POMOC I WSPARCIE Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJĘ.
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HARMONOGRAM
odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzostek w 2018 r.
Brzostek-ulice: Stara Droga, 11 Listopada, 
Schedy, Rynek, Wąska, Szkolna, Węgierska, 
Ogrodowa, Słoneczna, Ks. Ostafińskiego, 
Równie, 20 Czerwca, Mickiewicza, Targowa

4 styczeń, 1 luty, 1 marzec, 5, 19 kwiecień, 7, 17 maj, 
7, 21 czerwiec, 5, 19 lipiec, 2, 16 sierpień, 6, 20 wrzesień,  
4, 18 październik, 5 listopad, 6 grudzień

Brzostek-ulice: Okrągła, Szkotnia, Polna, 
Gryglewskiego, Furgalskiego, Ks. Jałowego, 
Winiarza, Woronieckiego, Ks. Niezgody, 
Królowej Jadwigi, Łukasiewicza, Mysłow-
skiego, Zielona, Żydowska

5 styczeń, 2 luty, 2 marzec, 6, 20 kwiecień, 4, 18 maj,  
8, 22 czerwiec, 6, 20 lipiec, 3, 17 sierpień, 7, 21 wrzesień,  
5, 19 październik, 2 listopad, 7 grudzień

Nawsie Brzosteckie, Wola Brzostecka 3 styczeń, 7 luty, 7 marzec, 4 kwiecień, 2 maj, 6 czerwiec, 4 lipiec,  
1 sierpień, 5 wrzesień, 3 październik, 7 listopad, 5 grudzień

Zawadka Brzostecka, Kamienica Dolna 
15 styczeń, 19 luty, 19 marzec, 16 kwiecień, 21 maj, 18 czerwiec, 
16 lipiec, 20 sierpień, 17 wrzesień, 15 październik, 19 listopad, 
17 grudzień

Klecie, Bukowa 
16 styczeń, 20 luty, 20 marzec, 17 kwiecień, 15 maj, 19 czerwiec, 
17 lipiec, 21 sierpień, 18 wrzesień, 16 październik, 20 listopad, 
18 grudzień

Januszkowice, Opacionka 
17 styczeń, 21 luty, 21 marzec, 18 kwiecień, 16 maj, 20 czerwiec, 
18 lipiec, 14 sierpień, 19 wrzesień, 17 październik, 21 listopad, 
19 grudzień

Przeczyca, Skurowa, 
/Klecie, Bukowa Zawodzie/

22 styczeń, 26 luty, 26 marzec, 23 kwiecień, 28 maj, 25 czerwiec, 
23 lipiec, 27 sierpień, 24 wrzesień, 22 październik, 26 listopad, 
24 grudzień

Gorzejowa, Siedliska-Bogusz 
23 styczeń, 27 luty, 27 marzec, 24 kwiecień, 22 maj, 26 czerwiec, 
24 lipiec, 28 sierpień, 25 wrzesień, 23 październik, 27 listopad, 
20 grudzień

Smarżowa, Głobikówka 
24 styczeń, 28 luty, 28 marzec, 25 kwiecień, 23 maj, 27 czerwiec, 
25 lipiec, 22 sierpień, 26 wrzesień, 24 październik, 28 listopad, 
21 grudzień,

Grudna Górna, Grudna Dolna 
25 styczeń, 22 luty, 22 marzec, 26 kwiecień, 24 maj, 28 czerwiec, 
26 lipiec, 23 sierpień, 27 wrzesień, 25 październik, 22 listopad, 
27 grudzień

Kamienica Górna, Bączałka 
26 styczeń, 23 luty, 23 marzec, 27 kwiecień, 25 maj, 22 czerwiec, 
27 lipiec, 24 sierpień, 28 wrzesień, 26 październik, 23 listopad, 
28 grudzień

Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

Miejscowości: Przeczyca, Skurowa, Gorzejowa, Siedliska-Bogusz, Smarżowa, Głobikówka, Grudna 
Dolna, Grudna Górna, Kamienica Górna, Bączałka:
 drugi wtorek miesiąca i dzień odbioru w tych miejscowościach

Miejscowości: Nawsie Brzosteckie, Wola Brzostecka, Zawadka Brzostecka, Kamienica Dolna, Klecie,  
Bukowa, Januszkowice, Opacionka:
 pierwszy wtorek i trzeci piątek miesiąca

Miasto Brzostek: 
 trzeci czwartek miesiąca i dzień odbioru na poszczególnych ulicach

WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 2/201846

 Na czerwono zaznaczono zmienione 
daty odbioru śmieci



CENNIK REKLAM I OGŁOSZEŃ
Opłata za zamieszczenie czarno-białej reklamy lub ogłoszenia w jednym numerze:

1 strona A4 150 zł
½ strony A4 80 zł
¼ strony A4 lub mniej 50 zł

Opłata za zamieszczenie kolorowej reklamy lub ogłoszenia w jednym numerze:
1 strona A4 300 zł
½ strony A4 160 zł
¼ strony A4 lub mniej 100 zł

 ¾ Reklamy i ogłoszenia w kolorze będą zamieszczane w przypadku wolnego miejsca na 
stronach kolorowych.

 ¾ Jeśli cały numer będzie wydany w kolorze, obowiązują opłaty za ogłoszenia lub rekla-
mę czarno-białą.

 ¾ Reklamy zamieszczane będą wyłącznie w drugiej połowie miesięcznika.
 ¾ Płatności należy dokonywać na numer konta podany w stopce gazety.
 ¾ Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wydaje rachunki za zamieszczenie reklamy.
 ¾ Nie pobieramy opłat za podziękowania pogrzebowe.
 ¾ Nie pobieramy opłat za ogłoszenia z jednostek organizacyjnych gminy.

8/20175/2018

11/2017

14/2017

PSY SZUKAJĄ DOMU

1 /2018

Do brzosteckiego schroniska dołączyły kolejne psiaki, które 
straciły dom. Wraz z kilkoma innymi czworonogami pilnie 

wypatrują dobrych dusz chętnych do zaopiekowania się nimi. 
Może wkrótce los się do nich uśmiechnie? Jest też do wzięcia 
biało-brązowy terier, którego właściciel odda wraz z dokumentacją.
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 SWO-
ICH DOMÓW ZAGUBIONE LUB WYPĘDZONE PSY.
SZUKAMY NOWYCH WŁAŚCICIELI DLA PRZEDSTAWIONYCH 
W TYM NUMERZE „WB” ZWIERZAKÓW.

Oto krótkie informacje o poszczególnych pieskach:
 ¾ 8/2017 – mały, czarny piesek znaleziony w kwietniu 2017 r. 
w Brzostku na ul. Słonecznej,

 ¾ 11/2017 – mała suczka czarna z brązowym podpalaniem, zna-
leziona wraz ze szczeniakiem w maju 2017 r. w Głobikówce,

 ¾ 14/2017 – duża, brązowa suka znaleziona w maju 2017 r. 
w Siedliskach-Bogusz,

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

 ¾ 1/2018 – mały, biszkoptowy pies w typie pekińczyka, znale-
ziony na początku stycznia 2018 r. w Bukowej,

 ¾ 5/2018 – duża, czarna suka znaleziona w styczniu 2018 r. 
w Skurowej.

Psy można obejrzeć w Brzostku przy lecznicy weterynaryjnej 
Kazimierza Kłęka.
Kontakt: Wojciech Pacana tel. 14 6803 006, Urząd Miejski p. nr 8.

21/2017

Oddam teriera wraz z dokumentacją



Fot. Gabriela Czekaj z Kleci

Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Filip Czekaj z Kleci

Fot. Monika Zdziarska z Kleci

Fot. Kamila Wojdyła z Januszkowic

Fot. Eżbieta Domaradzka z Nawsia B.
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Zagadka przyrodnicza

Fot. Anna Augustyn z Januszkowic

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 .


