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Dokończenie na str. 4

JÓZEF NOSAL PERFEKCJONISTA

Lutowe, jubileuszowe „Wiadomości Brzo-
steckich” skłoniły nas do ponownego 

przejrzenia archiwalnych numerów. Od 
razu rzuca się w oczy, jak wyraziste piętno 
odcisnął na naszym miesięczniku śp. Józef 
Nosal. 

Odkąd On przejął stronę techniczną, 
a później też szefowanie zespołowi redak-
cyjnemu, czasopismo nabrało „wyglądu”, 
zostało uporządkowane, pozbyło się cha-
osu w sposobie zamieszczania materiałów. 
Widać było dbałość o estetykę, a nawet 

większą poprawność językową. Pan Józef 
starał się „dopieścić” każdy numer, z na-
leżytą uwagą przyglądał się wszystkim, 
nawet najdrobniejszym szczególikom. By-
lejakość czy robienie czegoś „na odczepne” 
nie wchodziły w grę.

W marcu mija już trzecia rocznica śmierci 
śp. Józefa Nosala, wciąż jednak pozostaje 
żywy we wszystkich numerach „Wiado-
mości Brzosteckich”, które zredagował. My 
też o Nim pamiętamy.

Redakcja „WB”

1. Poznaliśmy oferty cenowe firm chęt-
nych do wykonania placów zabaw i si-
łowni zewnętrznych w ramach zadania 
inwestycyjnego „Poprawa infrastruktu-
ry rekreacyjnej w gminie Brzostek” oraz 
„Budowa rodzinnego placu rekreacyjnego 

z urządzeniami rekreacji indywidualnej i obiektami małej 
architektury w miejscowości Brzostek”. Na ogłoszenie 
o przetargu odpowiedziało 7 firm, a najkorzystniejsze z nich 
to oferta firmy DESTAR Sp. z o.o. z Chmielowa (zadanie 
nr 1 i 2) oraz Zakładu Kształtowania Terenów Zielonych 
DOL-EK Kazimierz Doleciński z Tarnowa (zadanie nr 3 i 4). 
Po dopełnieniu wszelkich formalności ok. połowy marca 
powinny zostać zawarte stosowne umowy. Przewidywany 
termin zakończenia prac to 30 maja br.

2. 22 lutego br. podpisana została umowa na wykonanie 
II etapu budowy drogi łączącej DK 73 z ul. Mysłowskie-
go w Brzostku. Za niespełna 1 mln zł firma EUROVIA 
POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie wykona pozostałą 
część łącznika. Prace rozpoczną się po 15 marca, a zakończą 
przed 31 sierpnia br.

3. 28 lutego br. w Szkole Podstawowej w Brzostku odbyła 
się I Rada Budowy, której głównym punktem było prze-
kazanie placu budowy i omówienie kluczowych założeń 
związanych z rozpoczętą inwestycją. O postępach prac 
będziemy informować w kolejnych numerach „WB”.

4. Podpisane zostały umowy na wykonanie kolejnych pięciu 
odcinków dróg za łączną kwotę niespełna 560 tys. zł: 

a) Przebudowa drogi gminnej ul. Zielona w miejscowości 
Brzostek w km 0+073 – 0+196 – ZUH Gałuszka Joanna 
z Jaworza Dolnego (cena oferty 125.586,96 zł).

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 – Przedsię-
biorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dębicy (cena oferty 
201.461,85 zł). 

c) Przebudowa drogi wewnętrznej k/Stasika w m. Smar-
żowa – wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 
82,00 m.b. – FH-U Grzegorz Ligęzka ze Strzegocic (cena 
oferty 35.074,30 zł).

d) Przebudowa drogi wewnętrznej k/Smagacza w m. Grudna 
Górna – wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 
471,00 m.b. – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. 
z Dębicy (cena oferty 110.806,36 zł).

e) Przebudowa drogi wewnętrznej k/Śliwy w m. Kamienica 
Górna – wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 
273,00 m.b. oraz remont 320 m.b. poprzez wykonanie 
profilowania nawierzchni tłuczniowej destruktem asfal-
towym – FH-U Grzegorz Ligęzka ze Strzegocic (cena oferty 
86.372,65 zł).

Termin wykonania ustalony został na koniec sierpnia br.
Burmistrz Wojciech Staniszewski

„O CO TU WŁAŚCIWIE CHODZI?”
Nie jestem zwolennikiem reformy edukacji w kształcie, 

jaki zaproponowała minister Zalewska. Niemniej jednak 
nie jest moją rolą dyskutować na temat jej zasadności, ale 
ją wdrażać. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej złożyłem 
projekt uchwały w sprawie włączenia Gimnazjum im. Kró-
lowej Jadwigi do Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Brzostku. Celami zasadniczymi są:
1. Stworzenie możliwości korzystania przez uczniów z po-

mieszczeń lekcyjnych znajdujących się w obecnym gim-
nazjum, zwłaszcza z pracowni informatycznej, chemicznej, 
fizycznej i biologicznej, których nie posiada obecnie szkoła 
podstawowa. Takie rozwiązanie pozwala także uczniom 
korzystać z hali widowiskowo-sportowej. Brak uchwały 
spowoduje wyłączenie budynku gimnazjum z możliwości 
wykorzystywania jego zasobów przez uczniów szkoły 
podstawowej. Byłoby to bardzo dotkliwe zwłaszcza dla 
uczniów klas siódmych i ósmych, bo to oni korzystaliby 

głównie ze wspomnianych wcześniej klasopracowni.
2. Budynek obecnej szkoły podstawowej przy ul. Szkolnej 

jest za mały i w przypadku pojawienia się kolejnych 
oddziałów, które od września br. będą klasami ósmymi, 
grozi to prowadzeniem zajęć w systemie dwóch zmian. To 
z kolei skutkuje komplikacjami związanymi z dowozami 
uczniów i ewidentnie podnosi ich koszty. Byłoby to także 
ogromną uciążliwością dla rodziców. Wprawdzie podczas 
sesji przekonywano mnie o tym, że wszyscy uczniowie 
zmieszczą się w obecnym budynku, ale szczerze mówiąc, 
nie czuję się uspokojony. Po pierwsze kiedy przejąłem bu-
dynek starej szkoły na potrzeby przedszkola i rozpocząłem 
jego remont i przebudowę, głośno utyskiwano na fatalne 
warunki lokalowe, jakie „zostały zafundowane” dzieciom 
i nauczycielom w szkole podstawowej. Ze zdumieniem 

BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
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więc usłyszałem, że jest tam obecnie miejsce 
na kolejne klasy - ósme. Po drugie nie znajduję 
żadnych racjonalnych powodów do tego, by 
budynek gimnazjum stał prawie pusty, a dzie-
ci w szkole podstawowej miałyby się tłoczyć, 
cierpieć z powodu braku pomocy naukowych, 
a warunki pracy i nauki zdecydowanie by się 
pogorszyły.

3. Nie jestem głuchy na zalecenia ministerialne. 
Napomina się przecież samorządy, aby tak 
wprowadzać zmiany, by nie ucierpiał na tym 
uczeń, nie likwidowano miejsc pracy nauczy-
cieli, a szkoła pozwalała na taką organizację 
pracy, w której dzieci będą mogły część książek 
zostawiać w szkole i nie dźwigać ciężkich ple-
caków. Taką możliwość daje w naszym przypadku tylko 
nauka w dwóch budynkach. Dzieci i młodzież będą miały 
w ten sposób przestronne szatnie i możliwość pozosta-
wiania niektórych podręczników w szkole.

4. Utrzymywanie gimnazjum w stanie wygaszania skutkuje 
obowiązkiem wypłacania dla zwalnianych nauczycieli 
tej szkoły odpraw. Ponieważ w szkole podstawowej go-
dzin przybywa, jest logiczna obawa, że część nauczycieli 
z gimnazjum otrzyma odprawę, a potem rozpocznie pracę 
w szkole podstawowej. W moim rozumieniu byłaby to 
zwykła niegospodarność. Połączenie obu szkół skutkuje 
tym, że arkusz organizacyjny na nowy rok szkolny będą 
wspólnie przygotowywać obecny dyrektor szkoły pod-
stawowej i dyrektor gimnazjum. Z naszych analiz wynika, 
że w najbliższym roku szkolnym wystarczy godzin dla 
wszystkich. Fakt jest jednak niezaprzeczalny, że nie uda 
się utrzymać godzin ponadwymiarowych, które do tej 
pory posiadała część nauczycieli w szkole podstawowej. 
Rozumiem te osoby, które stracą nadgodziny, ale muszę na 
całą sprawę patrzeć całościowo i niesprawiedliwe byłoby 
zwalnianie w jednej szkole nauczycieli i utrzymywanie 
godzin ponadwymiarowych w drugiej. Do tego dyrektor 
szkoły podstawowej w sytuacji wygaszania gimnazjum 
mógłby sobie dobierać nauczycieli według własnego 
uznania - na zasadzie: tego lubię, a tego nie. Oczywiście 
absolutnie nie posądzam obecnego dyrektora o takie za-
miary, ale moje doświadczenie nakazuje mi podchodzić 
do podobnych spraw z ogromną rezerwą.

5. Owszem, Ministerstwo Edukacji pozwala na wygaszanie 
szkół gimnazjalnych. Jednak wyraźnie w swoich komen-
tarzach nalega, by w te miejsca albo tworzyć szkoły po-
nadgimnazjalne, ewentualnie szkoły podstawowe, albo 
włączać gimnazja do szkół podstawowych. Utworzenie 
liceum czy innej szkoły średniej wymaga zgody władz 
powiatowych i w tej sprawie otrzymaliśmy jasny sygnał, 
że takiego wsparcia nie dostaniemy. Wynikało to z faktu, 
że w Brzostku istnieje już Zespół Szkół im. Jana Pawła II. 
Przeprowadziłem konsultacje w sprawie utworzenia w na-
szym mieście drugiej szkoły podstawowej. Nie ukrywam, 
że byłem gorącym orędownikiem takiego pomysłu, uwa-
żałem bowiem, że konkurencja działa zawsze z zyskiem 
dla wszystkich. Zwolennikami takiego rozwiązania była 
także dyrekcja i nauczyciele Gimnazjum Królowej Ja-
dwigi w Brzostku. Pomysł został jednak skrytykowany 
przez Zarząd Gminny PiS (tu uczciwie muszę przyznać, 
że niektóre argumenty były zasadne). Widząc, że nie 
mam szans na przeforsowanie tego pomysłu w Radzie 
Miejskiej bez takiego wsparcia, zrezygnowałem z jego 
realizacji. Pozostały zatem tylko dwa rozwiązania. Jedno 
to wygaszenie gimnazjum i zwolnienie pracujących tam 
nauczycieli, a drugie to włączenie gimnazjum do szkoły 
podstawowej. Wybrałem to drugie rozwiązanie. Projekt 

uchwały został po burzliwych obradach zatwierdzony 
przez Radę Miejską, ale do dziś nie potrafię zrozumieć, 
dlaczego pomysłu włączenia bronił burmistrz i radni 
klubu Samorząd dla Mieszkańców, w tym radny Daniel 
Wójcik (sic!), a przeciw temu rozwiązaniu głosował cały 
klub radnych PiS. Jestem w stanie jakoś zrozumieć tych 
członków rady, których bliscy pracują w szkole podstawo-
wej i głosowali przeciw, ale nie pojmuję, dlaczego w taki 
sam sposób głosowali koledzy, którzy nie mają swoich 
bliskich w tej placówce. Przecież pomysł reformy edukacji 
był sztandarowym punktem programu wyborczego PiS 
i to rząd premier Szydło wniósł ten projekt do sejmu. 
Logicznym się zatem wydaje, że właśnie na wsparcie tego 
klubu powinienem liczyć. Argumentację o tym, że powin-
no się poprzedzić taką decyzję konsultacjami, uznaję za 
zwykły wybieg, bowiem kiedy rok temu podejmowana 
była decyzja o wygaszaniu gimnazjum, nikt o takie kon-
sultacje w Radzie Miejskiej nie zabiegał. Zresztą ustawę 
o reformie edukacji podjął sejm i nie bardzo wiem, co 
miałaby w tej sprawie zmienić narada dyrektorów, o którą 
w trakcie sesji tak zabiegano. Rola dyrektorów rozpocznie 
się w momencie podjęcia uchwały przez Radę Miejską. 
Wtedy wspólnie usiądą do przygotowania arkusza or-
ganizacyjnego dla połączonych szkół. Dalsze opóźnianie 
tej decyzji mogłoby skutkować tym, że dyrektor szkoły 
podstawowej samodzielnie musiałby przygotować nowy 
arkusz i nauczyciele z gimnazjum nie mieliby wtedy 
swojego przedstawiciela przy jego przygotowaniu. Jedno-
cześnie dyrektor gimnazjum, układając arkusz dla swojej 
wygaszanej placówki, zmuszony byłby - wobec braku 
godzin dla części nauczycieli - wręczyć im wypowiedze-
nia i wypłacić przewidziane prawem odprawy. Podczas 
sesji zadałem pytanie „O co tu właściwie chodzi?”, bo 
jeśli chodzi o to, by odsunąć dyrektora gimnazjum od 
powstania nowego arkusza organizacyjnego, to można 
to było po prostu powiedzieć.

Szanowni Mieszkańcy,
zauważyłem od pewnego czasu, że im bliżej wyborów samo-
rządowych, tym częściej padają pod moim adresem zarzuty, 
że burmistrz niczego z nikim nie konsultuje, ukrywa przed 
mieszkańcami swoje plany, nie prowadzi dialogu. Chcę zatem 
przypomnieć moim adwersarzom, że chcąc, by wszystko było 
dla mieszkańców jasne i transparentne, wprowadziłem zwy-
czaj nagrywania sesji Rady Miejskiej, powołałem TV Brzostek, 
w każdym kolejnym numerze „Wiadomości Brzosteckich” 
obszernie informuję o planach, etapach i wykonaniu kolejnych 
inwestycji. W każdym sołectwie raz do roku odbywają się 
zebrania wiejskie. Otwarte są dla mieszkańców „Wiadomo-
ści Brzosteckie” i nieraz publikowano w nich teksty mocno 

Dokończenie na str. 5

Dokończenie ze str. 3
Bóg zmartwychwstał,
Odwalił groby naszych domów
Byśmy stanęli. Na światło spojrzeli
Byśmy wołaniem wielkim odetchnęli.

E. Bryll

Radosnego przeżywania Tajemnicy Zmartwychwstania, 
optymistycznego spojrzenia na świat, silnej wiary w prawdę, 
uczciwość i sprawiedliwość, a także miłych świąt spędzonych 
w gronie najbliższych życzy Państwu

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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Dokończenie ze str. 4

CO ZA DZIWY…
To nie boli!

Tak sobie kiedyś idę i patrzę, a tu cała miejscowość opla-
katowana. Wprawdzie bardziej w oczy rzucała się folia samo-
przylepna niż samo ogłoszenie, ale zerknęłam, co to takiego 
nam owa kartka wieszczy. Ano, ktoś tam zaprasza mieszkańców 
na jakieś tam zebranie, które… i tu nieco dalej trzy błędy 
językowe w jednej linijce. Zniechęciło mnie to do dalszej lek-
tury, gdyż dość napoprawiam się wypracowań uczniowskich 
i w wolnych chwilach nie mam ochoty patrzeć na błędy. 
Jednak duża czcionka na końcu tekstu całą swoją wielkością 
zwróciła moją uwagę na nieszczęsną formę dopełniacza lp. 
nazwy tej miejscowości. Tylko ktoś, kto z niej nie pochodzi, 
użyje końcówki –a. A to przecież pisali jej reprezentanci! 
Dla mnie takie niechlujstwo językowe jest co najmniej 
niesmaczne i wyraża lekceważenie samej polszczyzny oraz 
tych, którzy mają „jakie takie” obycie w języku ojczystym. 
Każdy popełnia błędy, ale jeśli podaje się tekst do publicz-
nej wiadomości, warto poprosić kogoś, kto się na tym zna, 
o jego sprawdzenie. Przecież to nie boli – ani poprosić, ani 
sprawdzić. Miałam o tym nie pisać, bo jak zwykle padną 
komentarze: znów się czepia, nie ma się czym zająć itd. Może 
rzeczywiście to moje „skrzywienie zawodowe”, ale znalazłam 
w Internecie wypowiedź kogoś, kto myśli tak samo jak ja. 
Od razu poczułam się lepiej – to jest nas już dwoje! To mnie 
ośmieliło do wyrażenia moich spostrzeżeń. Dostało się przy 
okazji odpowiedzialnym za tę stronę, że pozwolili na publi-
kowanie tekstu z tyloma błędami. Racja – bo jak mamy uczyć 
dzieci i młodzież poprawnego posługiwania się językiem 
polskim, jeśli w materiałach zamieszczanych w Internecie 
czy w gazetach są błędy? 

Nie pozwalam!
Skoro mowa o Internecie, który – nawiasem mówiąc – po-

żera nasz czas, to wspomnę o jednej ciekawostce. Pod koniec 
lutego ukazała się na jednej z oficjalnych stron samorządo-
wych najnowsza produkcja filmowa, tzn. kolejny (po dłuższej 
przerwie) odcinek lokalnego serialu. Krótko przedstawię, cóż 
takiego ciekawego w tym odcinku. 

Otóż w teatralnej scenerii, z zachowaniem starożytnej zasa-
dy trzech jedności: miejsca, czasu i akcji, odbywały się obrady. 
Stroje niby współczesne były, polszczyzna również, ale reżyser 
umiejętnie wprowadził koloryt epoki Polski szlacheckiej, gdzie 
zrywanie sejmów i wetowanie stało na porządku dziennym. 
Już na samym wstępie prowadzący obrady – młodzik jeszcze, 
choć już pod wąsem, a nawet i brodą – usilnie przypominał, 
kiedy publika może głos zabierać. Marny jednak jego mowa 
skutek wywarła, albowiem jeden z waćpanów radnym nie-
będący, nie zważając na słowa młokosa i przyjąwszy pozę 
agresora, ruszył ku prezydium, groźnie pokrzykując. Na nic 
się zdało nawoływanie do spokoju. Trzeba było przerwę 
ogłosić, by krewki watażka zapał ostudził. Ostudził, ale nie 
na długo. Raz po raz, wąs podkręciwszy, szturmem radę chciał 
brać i „nie pozwalam” wołać. Zachowaniem swym zamęt 
jeno zasiał. Jednakże przy młodości siła i obrady prowadzący 
sytuację opanował tudzież dysputę zakończył. 

Zdawać by się mogło, że to czasy współczesne, jednak 
wyraźnie powiało przeszłością. Dawniej ci, co zrywali sejmy, 
zazwyczaj reprezentowali czyjeś prywatne interesy. Miejmy 
nadzieję, że tym razem tak nie było… 

UK

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Brzostku miała miejsce w dniu 
22 lutego 2018 br. Realizując porządek obrad, radni przyjęli 
zmiany do budżetu gminy na 2018 rok poprzez wprowadzenie 
wolnych środków w kwocie 1.300.000 zł pozostałych jako 
nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budże-
tu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 
Zmiany w planie wydatków dotyczyły zwiększenia środków 
na drogi publiczne gminne i drogi wewnętrzne, ochotnicze 
straże pożarne, szkoły podstawowe i przedszkola. Zwiększono 
również wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska na oświetlenie ulic, placów, dróg oraz wydatki na 
termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Brzostku 
i opracowanie projektu rewitalizacji Rynku w Brzostku. Kon-
sekwencją zmian uchwały budżetowej było wprowadzenie 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek. 
Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie projektu zmiany 
uchwały Nr XXVII/189/17 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 
2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 
ustawą - Prawo oświatowe poprzez włączenie Gimnazjum 

w Brzostku do Szkoły Podstawowej w Brzostku z dniem 
1 września 2018 roku. W związku ze zmianą w ustawach 
ustrojowych jednostek samorządowych i Kodeksie wybor-
czym przyjęto uchwałę w sprawie podziału Gminy Brzostek 
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 
W dalszej części obrad radni podjęli uchwały w sprawie zasad 
udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji 
celowej z budżetu Gminy udzielanej spółkom wodnym oraz 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 
2018 rok. Kolejną uchwałą przyjęto wieloletni plan rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
na lata 2018 – 2020 będących w posiadaniu ZGK Sp. z o.o. 
w Brzostku. W celu regulacji stanu prawnego dróg gminnych 
przyjęto darowizny działek położonych w Bączałce, Janusz-
kowicach i Przeczycy oraz wyrażono zgodę na dzierżawę 
nieruchomości położonych w Kamienicy Dolnej i Kamieni-
cy Górnej na rzecz Multimedia Polska Sp. z o. o. z siedzibą 
w Gdyni w celu wybudowania szafy telekomunikacyjnej 
i przyłącza telekomunikacyjnego i energetycznego.

Treść podjętych uchwał prezentowana jest na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej.

Opracowała E. Sz. 

krytyczne względem mojej osoby. Jestem stale dostępny 
na portalach społecznościowych, w których nie stronię od 
dyskusji i nie uciekam przed wywiadami. Drzwi mojego ga-
binetu są dla wszystkich otwarte. Wszędzie, gdzie konsultacje 
społeczne są niezbędne, takie rozmowy mają miejsce. Projekt 
rewitalizacji brzosteckiego rynku jest chyba tutaj najlepszym 
przykładem… Natomiast nie widzę absolutnie potrzeby 
dyskutowania „z wszystkimi o wszystkim”, bowiem takie 

działanie sprzyja tylko bałaganowi i niemożności podjęcia 
decyzji. No chyba, że o to chodzi. Zapisy prawa szczegółowo 
opisują uprawnienia i kompetencje jednostek samorządu te-
rytorialnego. Wystarczy stosować się do tych zapisów i robić 
wszystko zgodnie i w granicach obowiązującego prawa, a bez 
trudu można zauważyć, że wszystko układa się w logiczną 
całość. A że nie każdy ma w tym tyle władzy, ile by chciał, 
to już zupełnie inna sprawa. „Rarus fortuna sua contentus” 
jak mawiali starożytni… „Mało kogo los jego zadawala”…

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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GMINA BRZOSTEK – DANE STATYSTYCZNE 

Przyrost naturalny w 2017 roku

(stan na dzień 31.12.2017)
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Bączałka 5 2 280 1,07 522 54
Brzostek 31 34 2741 -0,11 882 311
Bukowa 2 6 469 -0,85 398 118
Głobikówka 4 2 253 0,79 285 89
Gorzejowa 9 8 689 0,15 825 84
Grudna Dolna 5 8 401 -0,75 885 45
Grudna Górna 5 5 501 0,00 620 81
Januszkowice 8 10 880 -0,23 518 170
Kamienica Dolna 4 5 552 -0,18 1180 47
Kamienica Górna 8 4 783 0,51 735 107
Klecie 4 9 662 -0,76 352 188
Nawsie Brzosteckie 10 5 847 0,59 384 221
Opacionka 1 1 424 0,00 719 59
Przeczyca 9 12 723 -0,41 506 143
Siedliska-Bogusz 11 6 1020 0,49 323 316
Skurowa 10 5 419 1,19 1238 34
Smarżowa 9 5 674 0,59 942 72
Wola Brzostecka 6 3 540 0,56 488 111
Zawadka Brzostecka 7 3 417 0,96 416 100

Razem 148 133 13275 0,11 12219 1,1

Przyrost naturalny w gminie 

Brzostek w latach 1998-2017 

Statystyka parafii Brzostek 
I KOMUNIA 86
BIERZMOWANIE 56
ZAPOWIEDZI 44

CHRZTY ŚLUBY POGRZEBY
Bukowa 2 1 6
Brzostek 32 13 32
Klecie 7 1 8
Nawsie B. 12 7 3
Wola B. 6 2 4
Zawadka B. 7 - 3
Spoza parafii 11 2 2
Razem 77 26 58
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Fot.  M. Dudek

„Mężczyźni wolą kobiety ładne niż mądre, ponieważ łatwiej im przychodzi patrzenie niż myślenie”. Tak stwierdził 
Stanisław Jerzy Lec. A czego oczekują kobiety od mężczyzn?

NA DZIEŃ KOBIET IDEAŁ MĘŻCZYZNY

Rok temu pytaliśmy mężczyzn o ideał kobiety. Chętnie 
zdefiniowali swoje wymagania. Tym razem poprosiliśmy 

kobiety (w różnym wieku), by anonimowo przedstawi-
ły swoje oczekiwania względem płci brzydszej. Panowie, 
sprawdźcie, czy jesteście ideałem mężczyzny!

• Według mnie mężczyzna powinien być błyskotliwy 
i wrażliwy, aby móc inspirować ludzi w swoim otoczeniu. 
Ważny jest także dystans do siebie i poczucie humoru 
włączane w codzienne obowiązki. Ponadto skromność, 
opanowanie oraz odpowiedzialność, które pozwolą na 
osiągnięcie stabilizacji w życiu prywatnym i zawodowym; 
natomiast obowiązkowość i pracowitość zapewnią racjo-
nalne realizowanie własnych celów, a także zaspokajanie 
wszelkich potrzeb.

• Już się wyleczyłam z ideałów.
• 1. Z pasją (jakąkolwiek:), 2. Pracowity, 3. Uprzejmy, 4. Ze 

sporym poczuciem humoru.
• W związku jestem od zarania 

dziejów, więc moje ideały zmie-
niają się wraz z wiekiem. I jak tu 
nadążyć? Jest mnóstwo cech po-
zytywnych dla mężczyzn, ale nie 
ma faceta, który by je wszystkie 
posiadał. Czyli ideałów nie ma. 
Cóż, panowie możecie poczuć się 
zagubieni, ale warto próbować, 
warto się starać. Tak naprawdę 
to powinien być dobry i inte-
ligentny.

• Książę z bajki, ale to towar bar-
dzo deficytowy.

• Ponoć nie ma ideałów... Ale 
ogólnie opiekuńczy, o wysokiej 
kulturze osobistej, życiowo nie-
zawodny - można na nim po-
legać w każdej sytuacji, nieźle 
sytuowany, dbający o wygląd 
fizyczny. I sprawiający kobiecie 
miłe niespodzianki - bilet do 
kina czy teatru, kwiaty, zapro-
szenie do restauracji, bon na ma-
saż relaksacyjny... Niekoniecznie 
przystojny, bo to po pewnym 
czasie już nie jest ważne.

• Musi mieć parę wad, żebym miała go za co „lać”, trochę 
przygłuchy, żeby nie słyszał, jak się „drę”, najlepiej jakiś 
ze złotą rączką.

• Wysoki brunet. Przede wszystkim inteligentny i zabawny, 
żeby nie miał much w nosie. Lubię ludzi wesołych.

• Normalny. Wysoki, przystojny brunet, może być szatyn, 
ale nie ciemnoskóry. Uprzejmy, miły.

• Dawno, dawno temu… kilkanaście lat i kilka kilogramów 
temu moim ideałem mężczyzny był wysoki, postawny, 
wysportowany blondyn o niebieskich oczach. Najlepiej 
na białym rumaku i z bukietem czerwonych róż w zę-
bach. A teraz? Życie – ten reżyser losu – nauczyło mnie, 
że obrazek z młodości dobry jest dla ckliwych nastolatek. 
W dojrzałym związku liczą się inne rzeczy niż sam wygląd. 
Mój ideał mężczyzny to facet odpowiedzialny, który wie, 
czego chce, który potrafi mi zapewnić bezpieczeństwo 
i stabilizację, ale który także jest wrażliwy i ma dobre 
serce. Musi być wierny i lojalny. Na pewno powinien być 

oczytany i umieć znaleźć się w towarzystwie. Wymarzony, 
idealny mężczyzna powinien być partnerem w życiu co-
dziennym, powinien umieć słuchać i rozmawiać. Dobrze 
by było, gdyby miał poczucie humoru i znał się na żartach. 
Niekoniecznie musi pomagać mi w kuchni, ale powinien 
umieć wymienić żarówkę. Choć raz na czas powinien być 
romantyczny i zafundować mi kolację przy świecach.

• Wierny, uczciwy. Powinien kochać żonę i liczyć się z jej 
zdaniem. Wygląd nie ma znaczenia.

• Szczery, żeby nie było tajemnic między nami. Fajnie jest, 
gdy mamy takie same pasje, bo wtedy fajnie możemy 
spędzać razem czas. Musi tolerować moje wady i moich 
przyjaciół.

• Żeby był dojrzały i nie zachowywał się jak szczeniak. Żeby 
nie narzucał mi swoich pomysłów. Żeby nie decydował, 
z kim mogę się przyjaźnić. Musi mnie wspierać w trudnych 
chwilach. Musi mnie kochać bezgranicznie.

• Mężczyzna ideał... takie coś jednej kobiecie się kiedyś 
przyśniło i obudziwszy się wybuchnęła gorzkim i żałos-
nym szlochem. Opowiedziała sen przyjaciółkom. Też się 
popłakały. (Joanna Chmielewska cytat z książki „Jak 
wytrzymać z mężczyzną”) Facet idealny? Taki, który może 
być wszędzie... a woli być przy mnie. Według mojego 
skromnego zdania mężczyzna powinien być zdecydowany 
i silny. Pogodny, miły i czuły. Jako mąż i ojciec powinien 
być oparciem, przykładem, dbać o rodzinę, czyli być od-
powiedzialnym, ale - z odrobiną szaleństwa. W związku 
szczery i prawdomówny, umiejący słuchać i starać się 
zrozumieć najbliższych. Dobrze, gdy ma także poczucie 
humoru, dystans do siebie. Rozwija swoje pasje, zaraża 
nimi innych. Dba o swój wygląd i ma zawsze… czyste 
buty. No i nie nosi skarpetek do sandałów.

I co, Panowie, jesteście idealni?
U. Kobak

Z okazji Dnia Kobiet dla naszych Czytelniczek PLUSZAKI, które nigdy nie zawiodą...
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WAŻNE INFORMACJE DLA PACJENTÓW
Jak długo ważna jest recepta lub skie-
rowanie?
 Pacjenci często miewają wątpliwości 
lub po prostu nie wiedzą, po jakim czasie 
traci ważność skierowanie do specjalisty 
albo wystawiona przez lekarza recepta. 
 Pacjenci mają prawo do świadczeń 
opieki zdrowotnej bez skierowania w za-
kresie podstawowej opieki zdrowot-
nej, w tym nocnej i świątecznej opieki 
lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej 
w formie ambulatoryjnej i wyjazdowej. 
 Na podstawie skierowania pacjent 
ma prawo do badań diagnostycznych, 
leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji 
leczniczej, leczenia szpitalnego oraz am-
bulatoryjnych świadczeń specjalistycz-
nych. Skierowanie zachowuje ważność 
tak długo, jak długo są aktualne podsta-
wy do wystawienia skierowania, czyli 
jaki jest stan zdrowia pacjenta. Skiero-
wanie utrzymuje ważność do momentu 
realizacji, np. przyjęcia do szpitala lub 
wizyty u specjalisty. Po objęciu pacjenta 
opieką danej poradni skierowanie waż-
ne jest tak długo, jak długo utrzymuje 
się problem zdrowotny będący przy-
czyną wydania skierowania i jak długo 
lekarz specjalista prowadzący pacjenta 
wyznacza terminy kolejnych wizyt. Ze 
względu na nowy problem zdrowotny 
u pacjenta konieczne jest nowe skiero-
wanie do poradni.

Skierowania, w których obowiązuje 
data ważności: 
• Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe 

podlega weryfikacji co 18 miesięcy, 
licząc od dnia jego wystawienia, jeżeli 
w tym czasie pacjent nie zdoła skorzy-
stać z leczenia uzdrowiskowego, może 
zostać poproszony przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia o ponowną weryfika-
cję skierowania, ale nie wiąże się to ze 
zmianą kolejki na liście oczekujących;

• Skierowanie na zabiegi fizjoterapeu-
tyczne w warunkach ambulatoryjnych 
traci ważność, jeżeli nie zostanie zare-
jestrowane w zakładzie rehabilitacji 
w terminie 30 dni od daty wysta-
wienia, natomiast zabiegi mogą być 
wykonane w późniejszym terminie;

• Skierowanie na rehabilitację stacjo-
narną jest ważne, dopóki istnieją prze-
słanki wskazujące na potrzebę podjęcia 
działań diagnostycznych lub terapeu-
tycznych;

• Skierowanie do szpitala psychiatrycz-
nego - jego ważność wygasa po upły-
wie 14 dni. 

Skierowanie nie jest potrzebne do na-
stępujących lekarzy specjalistów:
• Ginekologa i położnika
• Onkologa
• Psychiatry
• Wenerologa
• Dentysty 

Skierowanie nie jest wymagane w sta-
nach nagłego zagrożenia zdrowia lub 
życia (tj. Szpitalny Oddział Ratunko-
wy lub Nocna i Świąteczna Opieka 
Zdrowotna).
Pacjent jest zobowiązany do dostarcze-
nia oryginału skierowania nie później 
niż w terminie 14 dni roboczych od dnia 
dokonania wpisu na listę oczekujących 
pod rygorem skreślenia z listy. Skiero-
wanie do poradni, pracowni lub na lecze-
nie szpitalne można dostarczyć osobiście, 
przez osobę trzecią lub wysłać pocztą. 

Recepta jest dokumentem uprawnia-
jącym do otrzymania leków w aptece 
lub podstawą do ich refundacji. Recepta 
umożliwia między innymi zdobycie le-
ków, które nie są dostępne w ogólnej 
sprzedaży. Maksymalna data realizacji 
recepty wynosi przeważnie 30 dni, wy-
jątki dotyczą recept wystawianych na 
antybiotyki, wyroby medyczne spro-
wadzane z zagranicy i wytwarzane dla 
indywidualnych pacjentów. 
Recepta ma ograniczoną datę ważności. 
Terminy realizacji recept reguluje Rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 
recept lekarskich i zgodnie z tym Roz-
porządzeniem recepta ważna jest: 
Przez 30 dni od daty jej wystawienia, 
święta i inne dni wolne od pracy nie 
mają wpływu na termin jej realizacji; 
(Recepta jest ważna 30 dni od momentu 
wystawienia i tak np.: otrzymałeś od 
lekarza receptę wystawioną 1 paździer-
nika – ostatnim dniem jej realizacji jest 
30 października - a nie 31 października!);
• Przez 30 dni od „daty realizacji od dnia”, 

w przypadku recept na dwa lub trzy 
kolejne miesiące, czas ważności recepty 
jest ważny od naniesionego na recep-
cie terminu realizacji przez lekarza „od 
dnia”; 

• Przez 7 dni w przypadku recept na an-
tybiotyki do stosowania wewnętrzne-
go – doustne, pozostałe np.: w postaci 
maści w terminie 30 dni;

• Przez 120 dni w przypadku recept na 
leki lub wyroby medyczne sprowa-
dzane z zagranicy dla użytkowników 
indywidualnych; 

• Przez 120 dni w przypadku recept na 
preparaty immunologiczne wytwa-
rzane dla indywidualnych pacjentów;

• 30 dni ważne są recepty na tzw. leki 
robione, czyli preparaty wykonywane 
na zamówienie według receptury.

Zlecenie na zaopatrzenie w comiesięczne 
refundowane środki pomocnicze np.: 
pieluchy jednorazowe, sprzęt stomijny 
czy cewniki - należy zrealizować w cią-
gu 30 dni. Takie zlecenie może być 
wystawione na okres nie dłuższy niż 
trzy kolejne miesiące oraz może zostać 
zrealizowane wyłącznie w miesiącach, 
na które zostało wystawione, z wyłą-
czeniem miesięcy, które już upłynęły. 

W przypadku zaopatrzenia comiesięczne-
go nie trzeba każdorazowo potwierdzać 
zlecenia w NFZ przed jego realizacją. Przy 
cyklicznym zaopatrzeniu wydawana jest 
pacjentowi tzw. Karta Zaopatrzenia Co-
miesięcznego - ważna 12 miesięcy ka-
lendarzowych. Dzięki takiej karcie nie 
trzeba co miesiąc potwierdzać zlecenia 
w punktach NFZ.
 
Zlecenia na pozostałe środki pomocnicze 
np.: aparaty słuchowe, protezy piersi, 
peruki czy poduszki przeciwodleżynowe, 
a także zlecenia na przedmioty ortope-
dyczne np.: wózki inwalidzkie, protezy 
kończyn, kule, laski i inne – nie ma okre-
ślonej daty ważności, jednak po reali-
zacji zlecenia na środki pomocnicze po 
bardzo długim terminie pacjent zostanie 
poproszony przez NFZ o wyjaśnienia. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
tylko określony lekarz specjalista może 
przepisać wskazany sprzęt ortopedyczny 
lub pomocniczy (np.: zlecenie na aparat 
słuchowy wystawia laryngolog, na wó-
zek inwalidzki zlecenie może wystawić 
ortopeda, neurolog, reumatolog itp.).

O czym jeszcze należy pamiętać?
• W przypadku wypisania pacjentowi 

na recepcie więcej niż jednego leku, 
termin realizacji recepty liczony jest 
indywidualnie dla każdego z leków.

• Terminy ważności recept nie mogą 
być w żaden sposób zmieniane, tj. 
przedłużane. Zrealizowanie przez ap-
tekę recepty po terminie uznaje się za 
działanie naruszające prawo i wiąże 
się przede wszystkim z koniecznością 
zwrotu refundacji za dany lek, jeżeli 
z taką został wydany.

• Wszelkie poprawki na awersie recep-
ty mogą być dokonywane wyłącznie 
przez osobę wystawiającą receptę, czyli 
lekarza i niezbędna jest każdorazowo 
jego pieczątka i podpis.

• Odpisy recept realizuje się w terminie 
odpowiadającym terminowi realizacji 
recepty.

Źródło:
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 

recept lekarskich z 8 marca 2012 r. (Dz. U. z 2016 
r. poz. 62; zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1261)

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 lipca 2011 
r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowi-
skowe albo rehabilitację uzdrowiskową. (Dz. 
U. z 2011 r. nr 142 poz. 835)

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 maja 2017 
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wy-
dawanych na zlecenie. (Dz. U. z 2017 poz. 1061)

 Szanowni Czytelnicy „Wiadomości 
Brzosteckich”, piszcie na adres redakcji 
(wiadomosci@brzostek.pl), jakie tema-
ty związane z ochroną zdrowia Was 
interesują, a ja postaram się Państwu 
przybliżyć tę tematykę. 

Sylwia Kosowska-Furman
Pełnomocnik Dyrektora ds. Syste-

mów Zarządzania Szpital Wojewódzki 
im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
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POLSZCZYZNA ŚWIĘTUJE?

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiono 
w 1999 roku, ale jakoś nie cieszy specjalną popular-

nością. Mało kto wie, że obchodzi się go 21 lutego. Nikłe 
zainteresowanie językiem ojczystym jest charakterystyczne 
dla środowisk, w których niewielkie znaczenie przypisuje się 
gruntownemu wykształceniu. Często spotykamy się również 
z przeświadczeniem, że znamy język polski, bo przecież posłu-
gujemy się nim na co dzień. Jednak im dokładniej „wgryzamy” 
się w niego, tym bardziej zauważamy swoją niewiedzę czy 
nawet nieporadność językową. Mamy wtedy więcej dylema-
tów, jak powinno się mówić, która forma jest poprawna. Nasz 
język należy do trudnych (rządzi nim mnóstwo reguł i jeszcze 
więcej wyjątków), cechuje go też bardzo bogate słownictwo 
(np. nadużywane słowo fajny ma kilkanaście odpowiedników 
o bardziej konkretnym znaczeniu, ale lenistwo językowe 
skłania nas, by ich nie stosować). Mimo wszystko każdy 
Polak powinien starać się wypowiadać poprawnie, w razie 
wątpliwości korzystać ze słowników i poradników (nikt nie 
wie i nie umie wszystkiego) i oczywiście dbać o kulturę sło-
wa. W ten sposób podkreślamy naszą tożsamość narodową, 
okazujemy szacunek dla ojczyzny i nie ulegamy modzie na 
zaśmiecanie własnego języka obcymi naleciałościami czy też 
wulgaryzmami.

Język ojczysty to nie tylko język ogólnopolski, którym 
posługujemy się w sytuacjach oficjalnych, to także różne 
jego odmiany. Tu należy wspomnieć o gwarze. My, miesz-
kańcy Ziemi Brzosteckiej, też mamy swoją gwarę. Na pewno 
w mniejszym stopniu różni się ona od języka ogólnopolskiego 
niż np. gwara śląska. Jednak zupełnie inaczej brzmi nasza 
mowa, „kiedy zaczynomy głodać po naszemu, a nie po pajsku”. 
Niestety, coraz rzadziej słyszy się tę prawdziwą, tutejszą gwarę. 
Dla młodzieży często jest to już jakiś dziwaczny, niemalże obcy 
język, wzbudzający niezłe rozbawienie. Na pewno wynika 
to z fałszywego przekonania, że „tak się nie mówi”. Po części 
trzeba tu przyznać rację, bo rzeczywiście gwarą powinniśmy 
się posługiwać w domu, nieoficjalnie. Ale od czego jest 
dwujęzyczność?! W środowisku rodzinnym mówimy biegle 
gwarą, a w sklepie, szkole, urzędzie itd. używamy poprawnych 
form języka ogólnopolskiego. Przetrwanie gwary wpływa na 
podkreślenie naszej przynależności regionalnej, dzięki czemu 
nikt nas nie pomyli np. z Kaszubem. Służy także zachowaniu 
pełnego bogactwa polszczyzny. „Jestem z Bukowy”, „Jestem 
ze Zowadki” – w gwarze powinno to brzmieć dumnie! 

U. Kobak

A teraz PO NASZEMU… 
Część 1

Języki, którymi posługuje się coraz mniej ludzi, stają się 
martwe (jak np. łacina) lub całkowicie zanikają. To może też 
stać się z tutejszą gwarą, co na pewno zubożyłoby w pewien 
sposób nasz ojczysty język. Tylko od nas zależy, jak długo 
nasze „swojskie godanie” będzie żywe.

Poniżej publikujemy teksty z użyciem gwary opracowane 
przez brzosteckich gimnazjalistów na podstawie rozmów 
przeprowadzonych z różnymi osobami, najczęściej z rodziny, 
zamieszkującymi na terenie gminy Brzostek. Konieczność 
zapisu gwarowego uniemożliwiła w wielu wypadkach za-
chowanie poprawności ortograficznej.

*****
Jo żem wychłowała sześcioro dzieci. Downi za naszych 

czasów cza było se wszytko zrobić samemu. Namleć w żar-
nach, namleć zboża gadom, krowy wydoić, masło w maśnice 
narobić, pyncoków łutuc w stempie. W płolu siekło sie kosa-
mi, a jak dzieciaki wracały ze szkoły, musiały paś krowy na 

powrósku na miendzy. Robiło się tyż na drutach i międlica 
była, cierlica tako do robienio nici z lnu. Zimy były wielkie, 
nie takie jak teroz. Dzieci musiały nogi łowijać łonucami. 
Cza było zapolić pod blachom, żeby ciepło było i łogrzać się 
na suśni. Kobity myły wsyćko na miednicy. W chołpie nie 
było wody i telefonów komórkowych ani stacjonarnych 
nawet. Jak chciaaś cosik powiedzieć, toś musiaa iść, zapukać 
w okno, żeby ci łuchylili. Jak sie ta któremusik nudziło, to 
czytali książki, chodzili somsiady jedni do drugich, śpiwali, 
łopowiadali choj co. Chłopy grali w karty, a kobity skubały 
pióra na poduszki i pierzyny. Jak skojczyły skubać pióra, na-
piekły placków i siedziały, jadły i łopowiadały bajki. Człek 
był zajęty robotą, to czas pryntko przelecioł, a wiecorami sie 
pośpiewało. Na nogach sie późni przyszło do chałpy, a jak ta 
jaki chłopok łodwióz na rowerze na ramie, to się było zado-
wolonym i ucieszonym. Nie tak jak teroz każdy paczy tylko 
żeby autem jechać, a downi casy były inne. W nocy choć 
kiedy to my do księżyca jeździły na sankach, na włorkach. 
Naschodziło sie tych dzieciaków spod sąsiadów. Tukło sie to 
po polach, śniegami uflajdane. Sami se porobili łyżwy, narty, 
słomom worek nabili i jeździli het do księżyca i zdrowszy 
byli wszyscy. A jak sie tak człek łorobił cały dziej, to paczył 
zjeść wieczerze i bachnąć sie na prycie. 

Z babcią Wiktorią rozmawiała Gabriela Płaziak.

***** 
W kiedysiejszych czasach w szkołach uczniowie ubierali 

granatowe mundurki z białym kołnirzem. Na lekcjach mu-
siało być cicho, a bajdor, co rozrabiał, dostawał po rękach 
liniją. Kiedysik hajno było inacy. Żadyn ni mioł książek, ino 
nauczycielka zaś miała. Autobusów hajno nie było, ino cza 
było na nogach łazić. A jak ktosik nie suchał pani abo rozra-
biał, to klękał w kącie na grochu abo stoł z podniesionymi 
rękami. Szkoła kiedysik była zbudowano z drywna, dach sie 
przykrywało papom, podłogi były z desek, a ściany zaś bie-
lone wapnem. Ino lekcje sie skojczyły, to szlimy do obcych 
sadów zbirać japka. A po zabawach ojce kazali nam się uczyć.

Z babcią Danutą rozmawiał Jakub Siedlik.

***** 
Ni wim, co ci powiedzieć, dziecko drogie, bo już chłodze 

po tym świcie doś dugo, ale łopowim ci tako historyje, co 
mi na pamińci zaligła najbardzi.

Downi, downi, jak jo jeszcze była mało, to nie było tych 
całych gumioków czy jak tak godosz tych autów. Przódy to 
ino rafiok i konie byuły i tak się jeździuło. Roz je se umyślaa 
takiem rafiokiem z tatkiem mojem i naszem somsiadem do 
Brzostku na jarmak jechać. Ino ni wim, czy ty wisz, że my na 
takiem przechylisku siedziały (mieszkały). No i jak sie z taki 
regimencki góry zjiżdżało, to cza było łuważać, co by se łeba 
ło kamienie ni rozwalić i kuni przy łokazji ni zabić. No, a tym 
naszym rafiokiem to cza buło łuważać jeszcze bardzi, bo to 
dziadajstwo drywnione, hamulca ni grama ni mioło i cza 
było brać tako suke do hamowania. Co sie tak paczysz? Ni 
wisz, co to suka jes? Ło ludzie, ludzie, co sie z tym światym 
dzieje?! Suka to tako blacha abo kawołek łopony, co sie pod 
koło rafioka kładło, żeby zahamować. No i my se szyscy tak 
razym jechali i my hamowali cało droge, aż my z ty górki 
zjechali. Jak my byli już koło Wisłoki, nasz sąsiad ostawił 
tam suke, żeby jej na jarmak ni brać, bo to ino dodatkłowy 
cinżor na prom by my wzieli. Rzucił kawołek ty łopony za 
krzok i my pojechali dali. Późni nos tyn prom zabroł i my 
na tyn jarmak poszli. Ło tym jarmaku to ci łopowiadała nie 
bede, bo nic cikawego sie tam ni stało. No i po tym jarmaku 
jak my wrócili tym promym, to wrocilimy tom samom dro-
gom co przódy. Somsiad zeskoczył z rafioka i poszed za tego 
krzoka, co tak przódy suke rzucił, żeby jo zabrać, ale nic tam 
nie znaloz. W tym czasie, co on sie tam ciskoł ze złości, to 
my sie chichrali z niego. Jak przyloz na tego rafioka, to mój 
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Dokończenie na str. 12

O WYŻSZOŚCI KOTÓW NAD PSAMI LUB ODWROTNIE

No co? Chcesz mnie pogłaskać? 
No, w ostateczności mo-

żesz, ale nie po brzuchu. Oooo, tu, 
tu. Pod brodą. Jeszcze za uchem. 
Wystarczy. Nie podoba ci się, że 
burczę? To łapy z daleka. Ja de-
cyduję, ile tych Twoich pieszczot. 
A tak w ogóle to bym coś zjadł. 
Nie pamiętasz, gdzie jest lodówka? 
Chodź, zaprowadzę cię. Przy oka-
zji poocieram się o Twoje nogi, to 
dasz mi lepszy kąsek. No, nie… ta 
wędlina jest nieświeża! Ale tamto 
coś ładnie pachnie. Daj mi, jeśli 

chcesz mnie później głaskać. A teraz pić. Mleko? Może być… 
Brzuch mam już pełny. Czas na toaletę. Muszę wleźć na twoje 
łóżko, masz wygodną poduszkę… Hop! To teraz moje miejsce. 
Nie przeszkadzać! A wołaj sobie, wołaj. Robię co innego. Jeśli 
będę chciał, sam przyjdę, nie musisz na mnie „kiciać”. Później 
wytrzep poduszkę, bo zostawiłem tam trochę sierści, a nie lubię 
spać w brudach. No to trzeba się jeszcze pobawić. Te kable 
są fajne. Pohuśtam się. O, coś spadło. A, to tylko telewizor. 

Jakby co, mnie tu nie było… Tylko nie krzycz, nie cierpię tego. 
I nie ganiaj z tą ścierą za mną. To głupio wygląda. Taki duży, 
a chce bić małego! I nie mów, że psocę. Ja się po prostu nudzę, 
a i o kondycję muszę zadbać. Zaraz, zaraz. Zrobię słodkie oczy… 
Na mnie przecież nie można się gniewać. A tak w ogóle to 
nawet cię lubię. Fajny jesteś, ale nie będę cię słuchał jak pies. 
Mnie to nie przystoi. Kotem jestem!

Czy przypadkiem nie była tu mowa o Waszym pupilu?
Od wieków trwa spór, kto jest lepszy – psy czy koty. 

O psach pisaliśmy już dość dużo ze względu na współpracę 
z brzosteckim schroniskiem, więc tym razem poświęciliśmy 
odrobinę miejsca kotom, bo i one mają swoich fanów wśród 
Czytelników „WB”, a poza tym te futrzaki w lutym święto-
wały swój Międzynarodowy Dzień. W tym sporze chyba 
żadna ze stron nie da za wygraną, choć jest też wiele osób, 
które jednakowo lubią i psy, i koty albo w ogóle ich nie 
lubią. A one są po prostu inne. 

Czy wśród nas jest więcej wielbicieli psów, czy kotów? 
Aby to sprawdzić, przeprowadziliśmy krótki sondaż:

tatko sie zaśmioł, żeby łogłoszenie napisoł. Cało droge my 
nic z tatkiem ni mówiuły, ino my sie pod nosym chichrały. 
Ale nojlepsze to dopiro nastympnego dnia było. Wylazłam 
rano z domu do szkoły, bom jeszcze miała tyle lot, co do 
szkoły żem chodzić musiała. No i se schodze z ty regimencki 
górki i pacze, a to cosik na drzywach płorozwieszane. Podłaże 
płod drzywo i paczym, a to kartka z takiem łogłoszeniem: 

„Chamie łoddej suke. Styd i hajba.” Tak żem się śmioła cało 
droge, że mie bebech rozboloł i żem sie do szkoły spóźniuła 
i po łapach żem od nałuczycielki dostała. Te całe łogłoszenia 
wisiały pore dni, a późni znikły nagly jak ta suka. Ino kartki 
sie pomindzy krzokami znalozły, a nieszczynsno suka już ni.

Z babcią Ireną rozmawiała Anastazja Trucina.
cdn.

Na nasze ręce wpłynęło zapytanie mieszkańca Brzostku kierowane do odpowiednich władz, dotyczące częstotliwości od-
bioru śmieci. Ponieważ sprawą tą interesuje się wiele osób, publikujemy je na łamach gazety i oczekujemy na odpowiedź.

PYTANIA DO PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
ORAZ DO RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

Mówi się, że Podkarpacie to region Polski, w którym nie 
ma jeszcze tak zanieczyszczonego powietrza jak na te-

renach bardziej uprzemysłowionych. Jednak kiedy w sezonie 
grzewczym idzie się pod wieczór ulicami Brzostku, szczególnie 
tam, gdzie jest większe skupisko domów, trudno zauwa-
żyć tę czystość powietrza. Czasem trudno nawet zauważyć 
osobę przechodzącą w pobliżu, bo wszędzie snuje się gęsty, 
gryzący oczy i nos dym, aż ciężko oddychać. Czuć wszystkie 
zapachy palonego plastiku, gumy, szmat i innych śmieci. 
Śnieg w Brzostku tylko przez chwilę, po tym jak spadnie, jest 
biały. Zaraz widać na nim czarny nalot z sadzy. Przecież to 
wszystko wniknie w ziemię w naszych ogródkach, a póź-
niej posadzimy sobie tam jarzyny i będziemy się cieszyć, że 
mamy ekologiczne jedzenie. Zjemy wszystkie wyprodukowane 
przez nas zanieczyszczenia. A to, czego nie zjemy, znajdzie się 
w naszych płucach wraz z wdychanym powietrzem. Ludzki 
organizm wchłonie wszystkie toksyny i zaczną się choroby. 
Krowy zjedzą skażoną trawę, a człowiek wypije mleko czy 
zje ser wzbogacony truciznami. Świadomość ekologiczna 
mieszkańców jest różna, ale każdy wie, że do właściwego 
funkcjonowania potrzebne jest ciepło, a ciepło daje wszystko, 
co da się spalić. 

Tu mam pytania do Pana Prezesa Zakładu Gospodarki 
Komunalnej oraz do Radnych Rady Miejskiej: 

Czy odbiór śmieci z posesji w Brzostku w sezonie grzew
czym tylko raz w miesiącu to świadome działanie anty

ekologiczne? Nasuwa się jednoznaczna odpowiedź. Ludzie 
śmieci spalą, więc się oszczędzi.

Komu ta oszczędność ma służyć? 
Czy przypadkiem nie zachęca się w ten sposób mieszkań

ców do robienia porządków przez spalanie śmieci w piecu? 
Jakoś nie widać, żeby w zimie było wystawianych więcej 
worków w dniu, kiedy są odbierane śmieci.

Czy rzeczywiście aż tak podniosłyby się koszty wywozu 
śmieci, jeśli zwiększyłoby się częstotliwość odbioru śmieci 
w sezonie grzewczym? Jak bardzo zwiększyłyby się stawki 
płacone przez mieszkańców za wywóz śmieci 2 razy w każ
dym miesiącu? Nie każdy ma czas i możliwość, aby we 
własnym zakresie wywozić śmieci do punktu odbioru. Trudno 
też robić z własnego auta śmieciarkę, bo ciężko pozbyć się 
zapachu niektórych odpadów. Gospodarowanie odpadami 
w naszej gminie wyraźnie rozmija się z polityką rządu.

Jakie działania są podejmowane, aby przekonać miesz
kańców, że palenie śmieci lub byle jakiego opału zatruwa 
środowisko, a więc i nas? 

Proponuję Panu Prezesowi i Radnym wieczorny spacer 
ulicami Brzostku. Zapachy przednie. Nie trzeba drona z czuj-
nikiem, by wiedzieć, kto i co spala wieczorową porą.

Bardzo proszę o wyczerpującą odpowiedź na powyższe 
pytania, które nurtują wielu mieszkańców naszego miasteczka.

Mieszkaniec Brzostku
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Co wolisz – psy czy koty?
• Wychowałem się w małej podkarpackiej wiosce. Każdy 
gospodarz posiadał przynajmniej jednego kota, większość 
miała również psy. Posiadanie dużego psa świadczyło, że 
gospodarz był „zamożny” i szanowany w środowisku. My 
w gospodarstwie mieliśmy zawsze kilka kotów oraz psa. 
Gdy byłem mały, pies był średniej wielkości, później wil-
czur. W latach 70.-80. popularnymi imionami psów w na-
szej wiosce były: dla małych - Pikuś, Kajtek, Ciapek, Żaba, 
Mucha; dla średnich - Burek, Misiek, Kruczek; dla dużych 
– Brytan, Cygan, Morus, Saba. Nasz, jak wspomniałem, 
był średni i miał imię REX (jedyny pies z takim imieniem 
w okolicy – dziwne, bo nie mieliśmy 
jeszcze TV i prawdopodobnie bajki 
„Reksio” jeszcze nie było). Wśród kotów 
na wiosce jedynie „wybitne” osobniki 
posiadały imiona. U nas w domu duże, 
szare kocury miały imiona: Maciek I, 
Maciek II, Maciek III... aż do wygaś-
nięcia linii. Z imion żeńskich utkwiła 
mi w pamięci Lisica. Na wsi psy i koty 
to zwierzęta pracujące, były to osobniki 
bardzo zaradne, gdyż dożywały sędzi-
wego wieku. Oczywiście czasem trafił 
się kot, który brzydził się myszy i po-
lował na ptaki, no ale taka postawa 
była w naszym domu nietolerowana 
i taki osobnik był szybko „eliminowany”. Podsumowując, 
co wolę, kota czy psa? Odpowiem: gdy mieszkałem na wsi, 
miałem obydwa i nie wskażę, który był lepszy. Postscriptum: 
Obrzęd kastracji dla psów lub kotów nie był praktykowany 
za moich czasów na wsi.

• Kotów nie cierpię, bo ryczą pod oknami w nocy, brudzą 
ściany, a psy są głupie.

• I tu mam duży dylemat... Jeżeli można oddać głos po jednym 
na kota i psa, to proszę to uwzględnić  ze wskazaniem na 
psy - za ich posłuszeństwo, karność, oddanie właścicielowi; 
koty - za indywidualizm, przydatność w gospodarstwie 
domowym (łowność) oraz za bardzo pozytywny wpływ na 
nasze emocje, odprężający, kojący i „leczniczy” tzw. koto-
terapia. Sprawdzone w kilku hospicjach dla starszych osób 
w USA. Ale każdy, kto ma kota, to potwierdzi 

• Lubię wszystkie zwierzęta zarówno psy, jak i koty, ale uwa-
żam, że koty są niezależne, dlatego nie zawsze potrzebują 
właściciela i stąd są fałszywe. A pies, dobrze prowadzony, 
potrafi okazać przyjaźń, wierność w przeciwieństwie do ko-
tów. Koty są pokraczne z wyglądu w porównaniu z psami.

• Co wolę? Oczywiście psy! Przecież pies to najlepszy przy-
jaciel człowieka. W niektórych przypadkach jedyny. Lubię 
psy duże, najbardziej podobają mi się owczarki niemieckie. 
Niestety, moje warunki mieszkaniowe nie pozwalają na 
posiadanie pieska. Trzymanie psa w mieszkaniu, kiedy przez 
długi czas w ciągu dnia nie ma nikogo, to nie jest huma-
nitarne. Pies potrzebuje ruchu, odpowiedniego miejsca do 
wybiegania się i towarzystwa. Ale, kiedyś...

• Wolę psy, bo koty takie są… fałszywe, choć to bardzo dra-
styczne określenie. Psy są wierne. Pies przywita pana, a kot 
tylko leży i patrzy, czy mu coś do miski wrzucę.

• Psy, bo są wierniejsze i bardziej pożyteczne, bo straszą zło-
dzieja. Kot się łasi, łapie ptaki i sika po autach.

• Psy, bo bardziej pilnują człowieka niż koty, są przyjemniejsze, 
chociaż ponoć koty leczą chore miejsca.

• Chyba jednak psy, chociaż zajmują mi miejsce na fotelu. Ten 
mój szczeka na mnie, bo teściowa się nim głównie zajmuje.

• Psy, bo odstresowują, są przyjazne. Nigdy bym się ich nie 
pozbyła. Są wierne. Kocie odchody cuchną.

• Psy! Co za pytanie!? Ja mam takiego fajnego w domu.
• Na razie mam kota i dobrze mi z tym.

• Koty to jak kobiety – gadać do nich, a one i tak swoje. 
Przez to wolę psy, chociaż moja kocica i tak mi ciągle śpi 
na kolanach.

• Psy, bo koty to dranie, a psy miluśkie.
• Zdecydowanie wolę koty. Nie dają się zniewolić, podpo-
rządkować, chodzą swoimi drogami. Sprzątają po sobie, 
nie hałasują, nie domagają się natarczywie pieszczot, nie 
są łakome. Przywiązują się do właściciela, przynoszą mu 
upolowane jedzenie (myszy, ptaszki, rybki), aby go poczęsto-
wać. Przybiegają na dźwięk swojego imienia. Są delikatne 
i ostrożne, a jednocześnie bojowe - potrafią obronić się nawet 
od dużego psa. Odprowadzają właściciela kawałek do pracy 
i czekają na niego na drodze na powrót. Pięknie mruczą, 

grzeją, mają właściwości terapeutyczne, 
można je głaskać bez końca. Potrafią się 
obrazić na właściciela z powodu wyjazdu 
czy otrzymanej bury i „boczyć się” przez 
jakiś czas. Można z nim wspaniale się 
porozumieć.
• Dla mnie psy i koty mają taką samą 
wartość, wzajemnie się uzupełniają – psy 
obdarowują człowieka przyjaźnią, a na 
przyjaźń kota trzeba sobie zasłużyć. No 
i wtedy jest równowaga w przyrodzie.
• Kotki są tak samo urocze jak pieski. Nie 
neguję żadnego osobnika. Oba gatunki 
mają wady i zalety. Mam psa, który ko-
cha bezinteresownie, jest dobrym kom-

panem i umie się podporządkować. Jednego nie potrafi 
– mówić . Natomiast koty chodzą własnymi drogami, 
zamykają się w swoim świecie, są niezależne i nie spełniają 
zachcianek swojego pana. Pozwalają na chwilę głaskania, 
a potem oddalają się. Taki to koci charakter. Mimo to, wy-
bierając, zdecydowałabym się na dwa milutkie futrzaki. 
Teraz już za późno na ułożenie prawidłowych relacji między 
dziesięcioletnim labradorem a nowym kocim przybyszem. 
Pamiętajmy o jednym, że posiadanie zwierzaka, to nie tylko 
przyjemność, również szereg obowiązków.

• Psy - są bardziej przywiązane do człowieka. Wydają się 
bardziej przyjacielskie.

• Pies czy kot??? Zdecydowanie pies. A dlaczego? Zawsze 
miałam słabość do tych czworonogów. Już jako nastolatka 
byłam szczęśliwą posiadaczką pieska o imieniu Dżeki. Był 
u nas w domu 14 lat, a kiedy trzeba było go uśpić, nie było 
chętnych, by go zawieźć do weterynarza. Potem był jeszcze 
Reks i Czika. Psy kojarzą mi się z wiernością i radością, jaką 
wnoszą w życie. Potrafią się odwdzięczyć za opiekę, choćby 
głupim merdaniem ogona i wyrazem mordki pt. „No, przytul 
mnie…”. Koty z kolei są - według mnie - fałszywe, chodzą 
swoimi ścieżkami i łapią myszy… Brrrr!!! Żaden, który był 
u nas, nie zagrzał długo miejsca. Może stąd ten brak moje-
go przywiązania do tego – skądinąd – miłego stworzenia.

• Nie lubię psów ani kotów.
• Trudno wybrać. Lubię i psy, i koty. Ja mam kota i psa. 
I jeden, i drugi jest przyjacielski.

• Psy, bo są bardziej przyjazne i ładniejsze niż koty.
• Psy, bo mówi się, że pies to przyjaciel człowieka. Miałam 
kota, ale to nie to samo. Teraz mam psa, zawsze przybiegnie, 
kiedy mnie widzi.

• Koty są dla leniwych, psy dla aktywnych. Ja mam psa 
i kota

• Psa w zasadzie nie miałam, to chyba wolę koty. Lubię, jak 
siedzi mi na kolanach, ogrzewa, mruczy, można go głaskać, 
a w nocy wychodzi na zewnątrz.

• Lubię je jednakowo. Pies daje mi poczucie władzy (słucha 
mnie!), a kot przywołuje do porządku (wyraźnie daje do 
zrozumienia, że człowiek nie rządzi).

• Ani pies, ani kot. Lepszy jest papug.
U. Kobak

Dokończenie ze str. 11
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Niektórzy wolą psy, inni koty, a jeszcze inni… kozy. O swojej pasji hodowlanej pisze Barbara Hawra 

MINIHODOWLA KÓZ ANGLONUBIJSKICH „ROYAL” 
W BRZOSTKU
Po wielu latach tułaczki za chlebem 

wróciliśmy na pacyny, tutaj czas 
dla nas się zatrzymał, to i my zatrzyma-
liśmy się tutaj na zawsze.

Przygoda z kozami zaczęła się w ubie-
głym roku, kiedy przyjechały do nas 
piękne stworzenia o sarniej urodzie. Nie 
mogę zrozumieć dlaczego o nich mówi 
się, że „kozy są rodem z piekła”... więc 
odpowiem: „a ja jestem rodem z nieba 
i do szczęścia nic więcej mi nie potrzeba”.

Naprawdę nasze szczęście to nasze 
kozy. Nasza mała Birka Carina jest figlar-

na, zaczepna i ciągle chce się pieścić. Na-
tomiast nasz król dostojny RM Gaspar 
prezentuje się znakomicie pomimo groź-
nego spojrzenia, ale w wielkich orzecho-
wych oczach widać pokorę. W żadnym 
stworzeniu nie widziałam tyle spokoju 
i miłości. Gdy delikatnie przytulam się 
do jego policzka, wtedy on przymyka 
oczy, a ja słyszę jego oddech. Gdy drapię 
go za uchem i po szyi, to mój Gaspar, cap 
nad capami, łagodnieje pomimo swojej 
siły i wielkości. Następna nasza księż-

niczka, bo hodowlę nazwaliśmy „Royal”, 
czyli królewska, jest bardzo duża, mocno 
zbudowana, a mimo to bardzo szybka 

i zwinna... to RM Carmen.
Nie wiem, czy to bieda, czy zamiłowa-

nie do kóz pchnęło nas w tym kierunku. 
A może chcemy zatrzymać czas na chwilę 
i przystanąć, miło odpoczywać w ich to-
warzystwie. Ale po każdym odpoczynku 
idziemy do przodu, bo kto nie idzie do 
przodu, ten się cofa. To nie życie daje 
nadzieję, ale nadzieja podtrzymuje życie. 
Obecnie utarło się powiedzenie i wielu 
ludzi zgodnie z nim żyje: „po co ci to 
i na co?”. Oni potrafią tylko obsługiwać 
pilota do telewizora i zręcznie posługują 

się otwieraczem do bute-
lek... Następnym moim 
spostrzeżeniem jest to, że 
ciągle mówią, że nic się 
nie opłaca robić. Muszą 
chyba oduczyć się jeść, 
bo to też jest praca. My 
kochamy to, co robimy, 
a za to kozy kochają nas.

A teraz opiszę pokrótce 
tę rasę. Są to kozy anglo-
nubijskie. To piękna i in-
teresująca rasa 
wyhodowana 
w Wielkiej 

Brytanii poprzez skrzyżowa-
nie kozy pochodzącej z Indii 
z lokalną rasą angielską, a na-
stępnie uszlachetniona rasą 
hodowaną w Egipcie. Tak po-
wstała hybryda o nazwie An-
glo-Nubian, dla której pierw-
sza księga hodowlana została 
założona w 1913 r. Główną 
zaletą tej rasy, dla której jest 
ona tak poszukiwana, ceniona 
i znana, jest wysoka wydaj-

ność mleczna. 
Ich mleko nie posiada 
żadnego zapachu. Jest 
smaczne, o lekko śmie-
tankowym posmaku, 
posiada najwyższy 
procent tłuszczu spo-
śród wszystkich kozich 
ras, dzięki czemu nadaje 
się do produkcji różnego 
rodzaju serów, jogurtów 
i masła. Koza anglonu-
bijska cechuje się ła-
godnym charakterem 
i pogodnym usposo-
bieniem. W codziennym 
obejściu przywiązuje się 
do opiekunów i dlatego 

nie nadaje się do hodowli w dużych sta-
dach. Należy dodać, że kozły tej rasy nie 
wydzielają tak intensywnego, perma-

nentnego, przykrego zapachu, który jest 
charakterystyczny dla innych osobni-
ków ras kóz. Zewnętrzne cechy wizualne 
określające tę rasę to długie, zwisające 
uszy, wyrazisty rzymski nos oraz długie, 
smukłe nogi. Charakterystyka tych kóz 
to przede wszystkim inteligencja, spokój 
i łagodność.

Teraz z pewnością ludzie będą nas na-
zywać „koziarze”. Nam to nie przeszkadza, 
my jesteśmy Koziarze, ale szczęściarze! 
Nie trzeba żałować, że się starzejemy, 
bo ten przywilej nie jest dostępny dla 
wszystkich. Pomimo różnych dolegli-
wości mamy zdrowe serca, życzliwe 
ludziom, otwarte dla wszystkich też 
życzliwych ludzi. I uważamy, że „kto 
ma kozę w obejściu, temu bieda do okna 
nie zapuka”.

Ciągle w tej dziedzinie uczymy się od 
lepszych i zdobywamy nowe doświad-
czenia. Skromnie chylimy czoła przed 
młodą lek. wet. Dagmarą Wojnarow-
ską, która zawsze dokładnie obsłucha, 
pomierzy, zważy, a w razie potrzeby 

skutecznie wyleczy. Regularnie obcina 
im pazurki (czyli kopytka), odrobacza, 
pobiera krew do badań, na podstawie 
których wiemy, że stado jest wolne od 
chorób.

Zdradzimy jeszcze tajemnicę, że 
wkrótce, tzn. w marcu zawitają w na-
sze progi dwie wspaniałe młode kozie 
panienki. Jedna z hodowli „Ranczo Mi-
lagros” z Krakowa, a druga z najlepszej 
hodowli ze Słowacji. Są to też jak nasze, 
anglonubijskie w 100% rasy z pełnym 
rodowodem.

Życzymy wszystkim miłośnikom 
zwierząt dużo zdrowia i radości z tego, 
co robią. I to prawda, że „cudze chwa-
licie, swego nie znacie, sami nie wiecie, 
co posiadacie”.

Barbara Hawra

Birka Carina

RM Carmen

RM Gaspar
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STYPENDYŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W BRZOSTKU

Projekt Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjal-
nych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018” współfi-

nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego adresowany jest do młodzieży szcze-
gólnie uzdolnionej kształcącej się w ponadgimnazjalnych 
szkołach zawodowych, która osiąga wysokie wyniki z przed-
miotów zawodowych. Jego celem jest indywidualizacja pro-
cesu nauczania wdrożona poprzez opracowanie i realizowanie 
pod opieką nauczyciela Indywidualnych Planów Rozwoju 
edukacyjnego (IPR). 

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku wsparciem 
stypendialnym zostało objętych w bieżącym roku szkol-
nym trzech ambitnych i zdolnych uczniów, którzy otrzymali 
stypendia w kwocie 4000 zł (400,00 zł/mc). Są to: Klaudia 
Machowska (kl. IV TŻ), Gabriela Miras (kl. II TŻ) i Łukasz 
Tragarz (kl. IV TM). Uczniowie ci w roku szkolnym 2016/2017 
otrzymali promocję z wyróżnieniem. Mają oni na swoim 
koncie wiele sukcesów w różnorodnych konkursach szkolnych, 
powiatowych oraz wojewódzkich zarówno przedmiotowych, 

jak i zawodowych. Spełnili oni kryteria ustalone przez Sejmik 
Województwa Podkarpackiego. Uzyskali wymaganą liczbę 
punktów z merytorycznej oceny złożonych przez siebie sty-
pendialnych wniosków, które były przyznawane za wysoką 
średnią ocen, szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie 
przedmiotów zawodowych i przedmiotów ogólnych powią-
zanych z zawodem oraz opracowali Indywidualne Plany 
Rozwoju Edukacyjnego na rok szkolny 2017/2018. 

Przyznane stypendia uczniowie przeznaczyli na opłacenie 
uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych - szkoleniach, kur-
sach, konferencjach, seminariach, wycieczkach edukacyjnych 
oraz na zakup pomocy dydaktycznych i oprzyrządowania 
– komputerów, oprogramowania, kamer, aparatów fotogra-
ficznych, sprzętu laboratoryjnego i optycznego, kalkulatorów 
graficznych, czytników e-book oraz materiałów papierniczych 
niezbędnych do realizacji IPR.

Stypendyści, realizując Indywidualne Plany Rozwoju 
Edukacyjnego, poszerzają wiedzę z zakresu przedmiotów 
zawodowych i ogólnokształcących poprzez udział w kon-
kursach przedmiotowych, kołach zainteresowań, warsztatach 
i sesjach popularnonaukowych w PWSZ Krosno oraz w kur-
sach podnoszących kwalifikacje zawodowe (kurs baristy, 
kelnera, barmana – uczennice TŻ; kurs spawania metodą 
MIG i TIG oraz kurs operatora obrabiarek sterowanych nu-
merycznie – uczeń TM), a także przygotowują się do udziału 
w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Ponadto 
opracowują publikacje i prezentacje na tematy związane z ich 
zainteresowaniami - Klaudia Machowska (kl. IV TŻ) pisze 
broszurę na temat „Wartości prozdrowotne owoców” oraz 
pracuje nad przygotowaniem sesji popularnonaukowej dla 
przedstawicieli lokalnej branży gastronomicznej, której tema-
tem będą „Nowoczesne trendy w gastronomii i żywieniu”, 
natomiast Gabriela Miras (kl. II TŻ) tworzy prezentację dla 
gimnazjalistów na temat zdrowego stylu życia.

Warto podkreślić, że uczniowie klas czwartych korzystają 
ze wsparcia stypendialnego już po raz drugi. Ponadto Łu-

Dokończenie na str. 15

FERIE 2018

Czas ferii zimowych bardzo szybko dobiegł końca i powrót 
do szkoły stał się rzeczą oczywistą. Dom kultury i biblio-

teka przygotowały na czas zimowego wypoczynku ofertę 
dla dzieci i młodzieży, aby mogły go spędzić aktywnie. Od 
poniedziałku do piątku odbywały 
się zajęcia świetlicowe, w ramach 
których miłośnicy zajęć artystycz-
nych mogli rozszerzać zdolności 
manualne, rysując i malując. Od-
bywały się także gry ruchowo-
-zwinnościowe, quizy i konkursy. 
Natomiast w zaciszu nowego lo-
kalu biblioteki oczekiwały na za-
interesowanych różnorodne zajęcia 
z dziedziny czytelnictwa.

Niedzielne popołudnia zaplano-
wano tak, aby dzieci mogły spędzić 
je wspólnie z rodzicami i rówieśnikami. Tak więc 4 lutego 
(niedziela) gościł na deskach brzosteckiej sceny teatr „Sce-
na na Scenie” z Krakowa ze spektaklem edukacyjnym pt. 
„Księga Lasu”. Była to przepiękna i barwna opowieść zachę-
cająca młodych widzów do refleksji nad dokonywaniem 
wyboru pomiędzy dobrem i złem. Spotkanie prowadzone 

było w interaktywnej formie i stwarzało pretekst do roz-
mowy ze swoimi pociechami na ważne tematy. Na drugą 
niedzielę ferii – 11 lutego został przygotowany bardziej lekki 
i rekreacyjny program, jednak zawierający ważne edukacyjne 
elementy. Trzy godziny dobrej, wspólnej zabawy zapewniło 
Centrum Animacji „Tęczowa Dolina” z Brzostku. Tematem 
przewodnim było hasło: „Odkrywamy świat zwierząt” – pełna 

przygód podróż po kuli ziemskiej. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć 
konkursów, quizów, ogromnych 
baniek mydlanych, balonowego 
zoo i uwielbianego przez dzieci 
malowania twarzy. Nie możemy 
pominąć faktu, że we wszystkich 
konkursach najmłodsi współza-
wodniczyli z rodzicami, którzy 
zostali zaproszeni do wspólnej za-
bawy. Z twarzy uczestników tych 
młodszych i tych trochę starszych 
nie schodził uśmiech i dopisywał 

wszystkim dobry humor. Szkoda tylko, że tak mało osób 
skorzystało z proponowanych zabaw. Aby wrócić wspomnie-
niami do tamtych dni, zamieszczamy kilka fotografii z tych 
spotkań i zapraszamy do obejrzenia fotogalerii na Facebooku 
Centrum Kultury i Czytelnictwa.

Justyna Zegarowska
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CORAZ WIĘKSZE SUKCESY 
MAGDALENY NOWAK
Magdalena Nowak, uczennica Gimnazjum im. Królowej w Brzostku, 

została finalistką konkursu z biologii organizowanego przez Kura-
torium Oświaty w Rzeszowie. Nie jest to jedyny sukces gimnazjalistki 
w dziedzinie przyrodniczej. Magda zajęła III miejsce w XIII Powiatowej 
Olimpiadzie Ekologicznej organizowanej przez I LO w Dębicy w roku szk. 
2016/2017. Należy wspomnieć, że również była członkiem 4-osobowego 
zespołu, który uczestniczył w etapie rejonowym konkursu „Poznajemy Parki 
Krajobrazowe Polski” organizowanego przez Zespół Karpackich Parków Kra-
jobrazowych w Krośnie. Przed nią następne zmagania, gdyż zakwalifikowała 
się do projektu Adamed SmartUP organizowanego przez firmę Adamed. 
„Adamed SmartUP – jak mówi ulotka informacyjna – to projekt naukowo-
-edukacyjny skierowany do uczniów ponadgimnazjalnych, mający na celu 
popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wsparcie rozwoju pasji 
i zainteresowań szczególnie uzdolnionej młodzieży. Podstawą inicjatywy 
jest platforma internetowa adamedsmartup.pl oraz program stypedialny, 
który składa się z innowacyjnego obozu naukowego, programu indywidu-
alnych konsultacji edukacyjnych oraz wsparcia finansowego dla najlepszych”. 
Magda znalazła się wśród 100 najlepszych uczestników wybranych do 
dalszych zmagań. Należy nadmienić, że w ww. projekcie uczestniczył nasz 
były gimnazjalista, Jaromir Hunia. Społeczność uczniowska oraz nauczyciele 
życzą jej sukcesów podobnych do tych osiągniętych przez starszego kolegę.

Janina Wojdyła

XXI KONKURS MATEMATYCZNY DLA GIMNAZJALISTÓW

23 stycznia 2018 r. w I Liceum Ogólnokształcą-
cym w Dębicy odbył się finał XXI Powia-

towego Konkursu Matematycznego dla klas trze-
cich gimnazjum. Po eliminacjach szkolnych nasze 
gimnazjum reprezentowało siedmioro uczniów: 
Michał Ramut, Emilia Szymańska, Kamil Piekarczyk 
oraz Michał Nykiel – uczniowie klasy trzeciej oraz 
Mateusz Ramut, Katarzyna Boroń, Jakub Batycki 
z klasy drugiej.
Pięcioro z nich zostało nagrodzonych w tym kon-
kursie, uzyskując wysokie miejsca. Michał Ramut 

zdobył tytuł laurea-
ta drugiego miejsca, 
M a t e u s z  R a m u t 
i Emilia Szymańska 
wyróżnienie, a Ka-
mil Piekarczyk i Ka-
tarzyna Boroń tytuł 
finalisty. 
Bardzo się cieszymy, że mamy 
w szkole tak dużą liczbę uczniów 
uzdolnionych matematycznie. 
Dziękujemy im za ogromną pra-
cę, którą wykonują, rozwiązując 
gigantyczną liczbę zadań często 
na poziomie maturalnym. Bo jak 
mówią: „trening czyni mistrza”, 

niezależnie w jakiej dziedzinie. Uroczyste podsumowanie 
konkursu odbyło się 20 lutego 2018 r., gdzie uczniowie otrzy-
mali dyplomy i upominki. Połączone było ono z wykładem 
dr Marthy Łąckiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konkurs 
ten został wpisany w bieżącym roku na listę konkursów 
kuratoryjnych.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Małgorzata Piekarczyk

kasz Tragarz jest także stypendystą Prezesa Rady Ministrów. 
W ubiegłym roku szkolnym otrzymał promocję z wyróżnie-
niem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole 
(5,06) oraz zdobył tytuł laureata XLI Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych w bloku mechanizacji rolnictwa 
w Kijanach.

Uczniowie poprzez realizację Indywidualnych Programów 
Rozwoju Edukacyjnego oraz uzyskane wsparcie finansowe 
mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, pogłębiać 
wiedzę i umiejętności, a przede wszystkim realizować ma-
rzenia. Gratulujemy im talentu i twórczego podejścia do in-
teresujących ich zagadnień oraz życzymy dalszych sukcesów 
edukacyjnych. 

Joanna Betlej

Fot. Paweł Batycki

Fot. Martyna Samborska
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Mądrością serca jest służba bliźniemu. 
(Papież Franciszek) 

DZIEŃ CHOREGO W JANUSZKOWICACH

Corocznie 11 lutego w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej 
z Lourdes w Kościele powszechnym obchodzony jest Świa-

towy Dzień Chorego, który ustanowiony został w 1992 roku 
przez świętego Jana Pawła II. Celem obchodów jest zwrócenie 
uwagi na specyficzną sytuację chorych, cierpiących zarówno 
duchowo, jak i fizycznie, objęcie ich modlitwą oraz zwrócenie 
uwagi i uwrażliwienie społeczeństw na potrzebę niesienia 
pomocy. Przypomina też o tych, którzy są blisko chorych, 
otaczając ich troską i miłością. Tematem tegorocznego XXVI 
Światowego Dnia Chorego są słowa, które Jezus kieruje z krzy-
ża do swojej Matki Maryi i do 
stojącego obok Niej Jana: „Oto 
syn Twój (...) Oto Matka twoja. 
I od tej godziny uczeń wziął Ją 
do siebie”. Ojciec Święty Franci-
szek w ogłoszonym z tej okazji 
orędziu zwraca uwagę na Mary-
ję, która jest symbolem pełnej 
czułości i wytrwałości opieki 
nad cierpiącymi. Pisze o macie-
rzyńskim powołaniu Kościoła 
w stosunku do osób będących 
w potrzebie i chorych. Papież 
podkreśla, że „macierzyńskie 
powołanie Maryi, powołanie 
do opieki nad dziećmi przechodzi na Jana i na cały Kościół”.

10 lutego w parafii Januszkowice odchody Światowego 
Dnia Chorego zorganizowało Parafialne i Szkolne Koło Caritas. 
Z tej okazji w kościele parafialnym pod wezwaniem Zwiasto-
wania Najświętszej Maryi Panny kapłani: ks. prałat Tadeusz 
Preis i ks. proboszcz Stanisław Mirek odprawili Mszę Świętą. 
Swoją modlitwą objęli starszych, samotnych, cierpiących, 
wszystkich tych, którzy zmagają się z krzyżami dnia codzienne-
go. Eucharystia połączona była z sakramentem namaszczenia 

chorych. Kapłani udzielili zgromadzonym sakramentu poprzez 
namaszczenie ich dłoni i czoła. Tradycyjnie wszyscy otrzymali 
obrazki opracowane przez CARITAS Diecezji Rzeszowskiej 
z Matką Bożą Niepokalaną - patronką Gorlic, fragmentem 
orędzia i Błogosławieństwem Apostolskim Papieża Franciszka 
oraz zapewnienie modlitwy za chorych i towarzyszące im 
osoby przez Jana Wątrobę - Biskupa Rzeszowskiego. 

Na drugą część obchodów Dnia Chorego organizatorzy 
zaprosili wszystkich starszych i chorych mieszkańców wsi, 
sołtysów – Bolesława Pieniądza i Stanisława Jantonia, rad-

nego Ryszarda Chajca oraz ks. 
prałata Tadeusza Preisa i ks. pro-
boszcza Stanisława Mirka na 
wspólne spotkanie w Domu Lu-
dowym w Opacionce. Podczas 
poczęstunku przygotowanego 
przez panie z Parafialnego Koła 
Caritas zaproszeni goście obej-
rzeli przedstawienie pt. „Trzy 
klucze do nieba” w wykonaniu 
uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej w Januszkowicach. Była 
to opowieść o królu, który 
zdobył wszystko i poszukiwał 
kluczy otwierających bramę 

nieba. Po latach spędzonych na poszukiwaniach i dobrych 
radach anioła, król zaczął zwracać uwagę na rzeczy, których 
dotąd nie dostrzegał i w nich odnajdywał radość i szczęście. 
W końcu odnalazł upragnione klucze, a stało się to dopiero 
wtedy, gdy zrozumiał, że w życiu najważniejsze są dobroć 
i miłosierdzie oraz wtedy, gdy odnalazł Jezusa. Dzięki tej hi-
storii wszyscy zebrani mogli na nowo odkryć w życiu swoje 

Dokończenie na str. 17

PROFILAKTYCZNE SPOTKANIE Z POLICJANTEM 
W SZKOLE W JANUSZKOWICACH

15 lutego br. uczniowie klas VI i VII Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach uczestniczyli 

w prelekcji profilaktycznej przeprowadzonej dla nich przez 
dzielnicowego - asp. sztab. Jerzego Wojnara.

Spotkanie to odbyło się w ramach akcji informacyjno-
edukacyjnej pt. „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok 
szkolny” zaprojektowanej przede wszystkim z myślą o ucz-
niach szkół podstawowych. Akcja ta to element kampanii 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. 

„Kręci mnie bezpieczeństwo”. 
Idea akcji zakłada kontynuowanie oraz zacieśnianie współ-

pracy Policji z placówkami oświatowymi. Akcja „Kręci mnie 
bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” została objęta patro-
natem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji Mariusza Błaszczaka oraz wpisana do Harmonogra-
mu działań na rok szkolny 2017/2018 r. w ramach Programu 
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem 
bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. 

Głównym celem projektu jest kształtowanie i propa-
gowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie 
bezpieczeństwa poprzez systematyczne prowadzenie działań 
profilaktycznych i edukacyjnych. Nasi uczniowie razem z Pa-

nem Dzielnicowym zmierzyli się z zagadnieniem bezpieczeń-
stwa w Internecie. Mamy nadzieję, że spotkanie przyniesie 
zamierzone skutki.

Marta Karmelita

Fot. Zigniew Kowalski
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KS. DR JÓZEF JAŁOWY – PATRON SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W PRZECZYCY I NASZ WIELKI RODAK

Ks. Dr Józef Jałowy to niewątpliwie 
postać nieprzeciętna. Przyszło mu żyć 

i działać w czasach bardzo trudnych. Swą 
działalność rozpoczął w okresie zaborów 
i kontynuował w niepodległej Polsce. 
Przeżył I i II wojnę światową, poznał 
gorzki smak czasów komunistycznych, 
zawsze wierny zasadom, w które głę-
boko wierzył. Wiara ta pomagała mu 
przeżyć ciężkie czasy. Był wspaniałym 
wychowawcą, oddany swoim ucz-
niom. W sposób przystępny wyjaśniał 
im prawdy wiary, ukazywał, co znaczy 
żyć wiarą. Otoczony miłością i szacun-
kiem swoich wychowanków, kształ-
tował ich postawy moralne, religijne 
i patriotyczne. Jest to wzór osobowy 
postaci, która żyła i pracowała na na-
szym terenie, a także przyczyniła się do 
tak wielu ważnych wydarzeń znanych 
współcześnie nie tylko w Przeczycy, ale 
też w Rzeszowie, gdzie dał się poznać 
jako gorliwy kapłan, oddany powołaniu, 
człowiek modlitwy i zawierzenia. Wy-
budował kościół pw. Chrystusa Króla 
w Rzeszowie. Od chwili nadania na-

szej szkole imienia, kontynuowana jest 
pamięć o Naszym Rodaku. Corocznie 
odbywa się akademia na tę okoliczność. 
Dzień ten jest zawsze wielkim wydarze-
niem dla całej szkoły. Te daty zapisują 

się na kartach historii, to następny etap 
tworzenia tradycji, którym bliska jest 
przeszłość i przyszłość szkoły.

Wiesława Skocz 

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZECZYCY

W tym r. szk. 2017/18 przypada 
64. rocznica śmierci ks. dr. J. Ja-

łowego, patrona naszej szkoły. Od 
2002 roku kontynuowana jest pamięć 
o naszym Rodaku i tak w dniu 20 lu-
tego 2018 roku o godz. 9.50 w Szkole 
Podstawowej w Przeczycy odbył się 
uroczysty apel z okazji Święta Patrona 
Szkoły pod hasłem: „Oto jest kapłan 
wybrany…”. Uczniowie klas starszych, 
aby przypomnieć dzieciom i młodzie-
ży sylwetkę patrona, przygotowali 
pod kierunkiem opiekunki W. Woj-
dyły montaż słowno-muzyczny, 
w którym oprócz życiorysu patrona 
można było posłuchać wybranych 
fragmentów z życia ks. dr J. Jałowe-
go z książki pt. „Moje wspomnienia” 
opracowanej przez ks. prof. dr. hab. 
Bogdana Stanaszka. Uczniowie re-
cytowali wiersze o patronie, a także 

śpiewali pieśni maryjne. Na zakoń-
czenie akademii ks. M. Marcićkiewicz 
bardzo ciekawie opowiadał uczniom 
o życiu i działalności naszego księdza 
J. Jałowego. Dzień ten jest wielkim 
wydarzeniem dla całej społeczności 
szkolnej. Postać ks. dr. J. Jałowego, 
wybitnego kapłana, przyjaciela, opie-
kuna dzieci i młodzieży ma ogromną 
wartość w wychowaniu młodego po-
kolenia. Wszyscy chcemy, aby nasze 
dzieci wyrosły na dobrych i wartoś-
ciowych ludzi, a wzorem do naśla-
dowania jest nasz patron – oddany 
Bogu i ludziom. Był księdzem z pasją 
i kapłanem z misją, człowiekiem zaan-
gażowanym w sprawy ludzi i kościoła. 
Nasza szkoła jest dumna, że nosi imię 
tak zacnego kapłana.

W. Wojdyła

klucze do nieba, którymi są: klucz miłości dla wszystkiego 
co żyje, klucz miłości do drugiego człowieka i klucz miłości 
do Boga. Po części artystycznej członkowie Szkolnego Koła 
Caritas złożyli wszystkim uczestnikom uroczystości serdeczne 
życzenia oraz kwiaty. 

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, występują-
cy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a uśmiechnięci 

i zadowoleni goście złożyli organizatorom podziękowania. 
Tegoroczne Święto Chorych w Januszkowicach było – jak co 
roku – okazją do modlitwy, refleksji, wzruszeń, podzielenia 
się doświadczeniami i napotkanymi problemami oraz moż-
liwością spotkania z innymi ludźmi, dostrzeżenia wszystkich 
tych, którzy cierpią na duszy i ciele. Po raz kolejny pokazało, 
że takie spotkania są potrzebne, bo cierpienie jest wpisane 
w życie każdego człowieka.

C. Węgrzyn

Dokończenie ze str. 16

Fot. Agata Rachowicz
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W czwartek 15 lutego 2018 r. w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzostku odbył się IV Powiatowy Kon-

kurs Piosenki Obcojęzycznej. Uczestnicy konkurowali ze 
sobą w trzech grupach: gimnazja oraz soliści i zespoły szkół 
ponadgimnazjalnych. Motywem przewodnim tegorocznego 
konkursu była muzyka lat 80.

Jury w składzie: Kierownik Centrum Kultury i Czytelni-
ctwa w Brzostku Marta Król, Barbara Nowak – filolog języka 
angielskiego, absolwent Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku – organista Parafii Brzostek Klaudiusz Spicha, 
Leopold Wójcik - emerytowany Kierownik Domu Kultury 
w Brzostku oraz właściciel księgarni, przedstawiciel sponso-

rów konkursu Artur Potrzeba. 
Laureaci otrzymali nagrody książkowe, pamiątkowe statu-

etki oraz dyplomy, które wręczyli Dyrektor Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Brzostku Katarzyna Grygiel oraz zaproszeni 
goście: Starosta Powiatu Dębickiego Andrzej Reguła oraz 
Wiceburmistrz Brzostku Adam Kostrząb.

Dziękujemy wszystkim za udział i serdecznie gratulujemy 
zwycięzcom. Szczególne podziękowania składamy na ręce 
Starostwa Powiatowego oraz Artura Potrzeby za ufundowanie 
nagród w konkursie, a także dla TV Brzostek za zdjęcia i film 
z występami młodzieży. 

MSŁ MO

Lp. Szkoły gimnazjalne Szkoły ponadgimnazjalne
Zespoły

Szkoły ponadgimnazjalne
Soliści

I miejsce
Anna Witalis, 

Sylwia Samborska 
Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Kołaczycach

Natalia Mikuła, 
Radosław Cacała 

I Liceum Ogólnokształcące 
w Dębicy

Natalia Ligęzka 
Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy

II miejsce
Aleksandra Bal 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. ks Jana Czuby w Słotowej

The Flowers 
Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego w Dębicy

Aleksandra Występek
I Liceum Ogólnokształcące 

w Dębicy

Kinga Madej
II Liceum Ogólnokształcące 
im. ks. Jana Twardowskiego 

w Dębicy

III miejsce

Monika Chajec, 
Anna Zegarowska, 
Kamila Kowalska 

Szkoła Podstawowa im. Adama 
Mickiewicza w Januszkowicach

Karolina Chmura, 
Szymon Ziaja 

II Liceum Ogólnokształcące 
im. ks. Jana Twardowskiego 

w Dębicy

Wiktoria Kosińska 
Zespół Szkół Ekonomicznych 

im. Janusza Korczaka 
w Dębicy

Joanna Stryczek
I Liceum Ogólnokształcące 

w Dębicy

Wyróżnienie
Wiktoria Górka, 
Magdalena Bal 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. ks. Jana Czuby w Słotowej

Kinga Kochan, 
Gabriela Noga 

Zespół Szkół Ekonomicznych 
im. Janusza Korczaka w Dębicy

Mariola Drzał 
Zespół Szkół Ekonomicznych 

im. Janusza Korczaka 
w Dębicy

Sylwia Stelmach 
Zespół Szkół nr 2 im. 

Eugeniusza Kwiatkowskiego 
w Dębicy

Spośród wszystkich wykonawców jury wyłoniło następujących laureatów:

IV POWIATOWY KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W BRZOSTKU

Fot. Paweł Batycki
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ROZUM CZY SERCE. KTO PŁACI ZA DOBRO?

W sali kinowej w Domu Kultury w Brzostku gasną światła. 
Około siedemdziesięciu osób wpada w konsternację. 

Awaria czy może celowy zabieg? Wszak tylko parę osób wie, 
że za kurtyną siedzi pewna młoda dama, która ma władzę 
nad włącznikami. Dlaczego zatem gasi światło w samym 
środku toczącej się debaty?

Ciemność, która zapanowała, to nicość. Czerń przed naszy-
mi oczami pokazuje nam, jak ułomny jest ludzki wzrok. Jak 
kruche jest to, co widzimy. 

- Czy właśnie zatraciliście Państwo to, co jest w Waszym 
życiu ważne? - pyta w zupełnej ciemności mówczyni propo-
zycji. - Nie wydaje mi się. Bo to, co najważniejsze, znajduje 
się w naszym sercu - dodaje. 

„Dobrze widzi się tylko sercem…” - znajomy cytat dla tych, 
którzy w szkole podstawowej uważali na lekcjach języka 
polskiego. Niektórzy teraz 
dopowiadają sobie zapew-
ne w myślach „...najważ-
niejsze jest niewidoczne dla 
oczu”. Tak właśnie brzmiał 
temat charytatywnej de-
baty oksfordzkiej organi-
zowanej w ramach akcji 
„Debatujemy dla Tomka!”, 
w której zmierzyli się Or-
ganizatorzy edukacyjnego 
projektu Młodzi Mają Głos 
i Samorządowcy z Gminy 
Brzostek. Po stronie samo-
rządowców przy jednym 
stole zasiedli Paweł Hipszer, 
Adam Kostrząb, Wojciech 
Staniszewski i Mateusz 
Domaradzki. Po stronie 
Drużyny Młodzi Mają 
Głos wystąpiła Ewa Jusz-
kiewicz, Dominik Surdel, 
Martyna Pietruszewska 
i Bartłomiej Ziaja. Ósemka 
odważnych, która zebrała 
się tu w jednym celu: po-
móc choremu Tomkowi Pacanie, małemu mieszkańcowi 
Kamienicy Górnej, który cierpi na ciężką chorobę SMA ob-
jawiającą się zanikiem mięśni. 

Był pot na czole, niepewne ruchy przy mównicy i łamiący 
się ze zdenerwowania głos. Burmistrz Kostrząb zaprosił nas 
w podróż po historii filozofii. Dominik Surdel, aby udowodnić 
słuszność swoich racji, dopuścił się nawet kradzieży butelki 
wody ze stołu swoich oponentów, aby pokazać że woda 
równie dobrze może ugasić pragnienie, jak i nas wszystkich 
utopić. Najbardziej doświadczony życiowo debatant, burmistrz 
Wojciech Staniszewski, zauważył, jak nieroztropne mogą 
być porywy serca. Wszak gdyby Parys nie stracił głowy dla 
Heleny, nie byłoby wojny trojańskiej. Tak zaciętą debatę 
przyszło oceniać trójce absolwentów projektu „Młodzi Mają 
Głos!” Marii Szydłowskiej, Faustynie Zdziarskiej i Domini-
kowi Sobczykowi.

I przed napisaniem ostatecznego wyniku debaty, aby 
potrzymać Cię, Czytelniku, chwilę w niepewności, muszę 
przeprosić opozycję i napisać akapit, w którym zdecydowanie 
wygra serce. Mianowicie czas na podziękowania, bez któ-
rych to wydarzenie by się nie odbyło. Dziękujemy bardzo 
Andrzejowi Królowi, aktorowi Teatru im. Ludwika Solskiego 
w Tarnowie, marszałkowi debaty, który – jak zauważył jeden 
z mówców – gdyby nie miał dobrego serca, na pewno nie 
przyjechałby z Tarnowa na to wydarzenie. Pani Kazimierze 

Gotfryd, przewodniczącej Caritas Brzostek za organizację zbiór-
ki pieniędzy, dyrekcjom wszystkich szkół biorących udział 
w projekcie „Młodzi Mają Głos!”, które postanowiły włączyć 
się w zbiórkę pieniędzy, a wcześniej nie prowadziły akcji 
pomocy dla Tomka, czyli szkołom w Januszkowicach, Strzego-
cicach i Jodłowej. Podziękowania należą się także sponsorom 
licytacji fantowej, która odbyła się w trakcie debaty, a byli to: 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Brzostku, Gmina Brzostek, Pizzeria Państwa Gol-
ców i Danuta Adamska. Na końcu pragniemy podziękować 
osobom, które były odpowiedzialne za przygotowanie poczę-
stunku. Tutaj ukłony kierujemy w stronę Małgorzaty i Kingi 
Grygiel, Bogusławy i Oli Szczepkowicz, a także Bogusławy 
Juszkiewicz. Chcemy także podziękować Elżbiecie Łukasik, 
Piotrowi Sieńkowskiemu, Kornelii Szczepkowicz i Dawidowi 

Surdelowi za pomoc 
techniczną w trakcie 
debaty. Jak widać, 
trochę się tych „serc” 
nazbierało.

Po krótkiej prze-
rwie nadszedł czas na 
ogłoszenie wyników. 
Głosami publiczności 
lepsi okazali się or-
ganizatorzy projektu 
„Młodzi Mają Głos!”, 
którzy wygrali sto-
sunkiem 28:27. Jury 
uznało, że padł remis 
ze „wskazaniem” na 
stronę samorządow-
ców, wśród których 
zapanowała wielka 
radość i ulga. Jak 
potem podkreślali, 
zdecydowanie ła-
twiej jest brać udział 
w zebraniach wiej-
skich i sesjach Rady 
Miejskiej, niż wystę-

pować w takiej debacie. Tym większy dla nich podziw i sza-
cunek, że zdecydowali się wziąć udział w tym wydarzeniu. 

Piętnaście minut wcześniej
Wspomniana na początku tekstu młoda dama zapala zza 

kurtyny światła i zaraz na mównicę wchodzi niżej podpi-
sany. Zadaje pytanie, jak lepiej powiedzieć do żony/męża: 
„Postaw ziemniaki na obiad”, czy „Proszę, kochanie, postaw 
ziemniaki na obiad”. Przy założeniu, że mąż/żona są dobrymi 
ludźmi, cel jest taki sam i ziemniaki zostaną postawione na 
obiad. Ale jaki jest skutek? W pierwszym przypadku żaden, 
a w drugim? Odpowiedz sobie, Czytelniku, sam, co czujesz, 
gdy Twój ukochany okazuje Ci serce w najprostszym słowie 
„Kochanie”. 

- Serce nas tutaj przywiodło, ale na końcu to rozum nam 
podpowie, ile jesteśmy w stanie dzisiaj pomóc – nie daje 
jednak za wygraną kończący debatę mówca opozycji, Ma-
teusz Domaradzki. 

Kto koniec końców płaci za dobro, rozum czy serce? Śmiem 
twierdzić, że to jest jak z dobrą imprezą. Nieważne kto płaci, 
ważne, że wszyscy się dobrze bawią. Ważne, że Tomek jest 
bliższy osiągnięcia celu. Dokładnie o 2723 złote, jakie udało 
się uzbierać w trakcie całej akcji. 

Bartek Ziaja – współorganizator wydarzenia
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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 po-

stępować, 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 profe-
sjonalnej i doświadczonej kadry pedagogicznej. Wszystko to na wyciągnięcie 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 po-
trzeb 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. 



FERIE NA SPORTOWO Z OSIR-EM

TENISIŚCI W AKCJI

Debiut siatkarek OSiR-u



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 trauma-
tycznych przeżyć, związanych zwłaszcza z biciem. Jednak jeśli trafią 
w „dobre ręce” i będą łagodnie prowadzone, przestaną uciekać np. 
na widok podniesionej dłoni. 
DZIĘKUJEMY OSOBOM, KTÓRE JUŻ PRZYGARNĘŁY DO SWOICH 
DOMÓW ZAGUBIONE LUB WYPĘDZONE PSY.
SZUKAMY NOWYCH WŁAŚCICIELI DLA 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, 
znaleziona wraz ze szczeniakiem w maju 2017 r. 
w Głobikówce,

 ¾ 7/2018 – mała suczka czarna z podpalaniem znaleziona 
w lutym 2018 r. w Bączałce,

 ¾ 8/2018 – mały, brązowo-biały pies znaleziony w lutym 
w Brzostku,

 ¾ 9/2018 – średniej wielkości czarny pies, znaleziony w lutym 
w Kamienicy Dolnej (po wypadku),

 ¾ 13/2018 – długowłosy, czarny podpala-
ny pies w typie owczarka niemieckiego 
znaleziony w lutym w Głobikówce,

 ¾ 14/2018 – czarno-biały, młody pies zna-
leziony w lutym w Woli Brzosteckiej,

 ¾ 15/2018 – brązowo-biały, młody pies 
znaleziony w lutym w Woli Brzosteckiej.

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

8/2017 13/2018

11/2017

8/2018

PSY SZUKAJĄ DOMU

7/2018

9/201814, 15/2018

FERIE W BRZOSTECKIM DOMU KULTURY

KOZY ANGLONUBIJSKIE
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TROPEM NIEZWYKŁYCH - MARIA ZDZIARSKA, 
NAUCZYCIELKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZEJOWEJ

„Taki to już mój los będzie,
Takie to już miłowanie: 
Przywitanie, pożegnanie, 
Pożegnanie, wspominanie...”

Julian Tuwim: „Los”

Marcowe widoki z siedliskiego wzgórza „mówią”, że już 
niebawem nadejdzie wiosna. W lesie jeszcze widnieją 

śniegowe górki, ale już z nich ciekną strużki wody, a wokół 
nich tworzą się miękkie, błotne ścieżki i dróżki prowadzące 
przez las. Drzewa zaś delikatnie zmieniają kolor, i tak iglaki: 
sosny, świerki i jodły wypuszczają już jasnozielone odrosty, 
które tworzą barwny obraz wśród ciemnozielonych igieł 
dużych drzew. Ich zapach jest niepowtarzalny. Szczególnie 
w momentach, kiedy słońce dobrze przyświeci, rozciąga się 
mocny, żywiczny zapach. Na drzewach liściastych widnieją 
coraz to grubsze znamiona rodzących się nowych liści. Zmie-
niają się też kolory na jaśniejsze, jakby chciały powiedzieć, 
że już żyją i że płyną w nich świeże soki. Niższe piętro ro-
ślinne w lesie jest całe w brązowo-zielonej krasie. Maliny 
wypuszczają pierwsze pachnące pąki listków, a wraz z nimi 
i jeżyny budzą się do życia. Nawet paprocie leśne przybierają 
wiosenne kolory, stają się całkiem wysokie i okazałe jak na 
ten miesiąc, a w ich środkowej koronie widać zawiązki no-
wych liści. Wszystkie krzewy budzą się do życia i zmieniają 
swój kształt i wygląd. Pod lasem widnieje odkryty od śniegu 
trawnik, a na nim nikły dywanik zielonej trawy, pokryty 
małymi główkami rodzących się podbiałów. Jeszcze chwila 
i to miejsce stanie się barwnym, kolorowym dywanem, jakby 
chciało powiedzieć: „Już kwitną na łące kwiatki woniejące. 
Wiosenka, wiosenka kwiatki woniejące. A w dalekim lesie głos 
kukułki niesie – wiosenka, wiosenka – głos kukułki niesie.”

Na ścieżkach leśnych widnieją tropy lisów, wilków, dzików 
oraz odciski raciczek saren i koziołków, jeleni, łosi… Wszystkie 
te ślady jakby dopiero co utworzone. Pewnie tędy szły w po-
szukiwaniu pożywienia. Drzewa lekko kołyszą się, delikatnie 
jakby śpiewały kołysankę. Pachnie żywicą, a jasne kolory 
wnoszą radosny nastrój. Jest tutaj bajecznie miło, a widoki 
spod tej górki spływające w dół, w dalszą przestrzeń, są cie-
kawe i miłe oku. Pola jeszcze tu i ówdzie zakryte są płachtą 
śniegową, która w słońcu jarzy się różnymi barwami jak 
kolorowa perełka. Pomiędzy tymi połaciami pól nieśmiało 
wyciągają swoje główki - listki - trawy, a wśród nich pęki 
mniszku lekarskiego wyrzucają swe lekko żółte kolory. Jest 
tutaj uroczo i ciekawie. Tylko wierzba – iwa – najbardziej od-
ważna jakby nic sobie nie robi z mroźnych jeszcze nocy i już 
wypuściła swoje pierwsze kotki, które w słońcu wyglądają 
jak srebrne, przylepione pączki. Całe są upstrzone żółtym 
proszkiem, co z dali wygląda bardzo ciekawie. Tu i ówdzie 
przelatują stada wron, gromady gołębi, które delikatnie 
zakręcają swoje kółka i wracają do gniazd. A wróble – któ-
rych w tym roku jest jakby więcej – ze swoim „ćwir, ćwir” 
siadają na gałązkach krzewów i wydziobują resztki nasion. 
I tak można by było patrzeć w nieskończoność i obserwować 
rodzącą się do życia przyrodę. 

Schodzę niżej, a przy drodze wiodącej z Kamienicy Dolnej 
do Grudnej stoi drewniany domek –niewielki – ale ładnie 
pomalowany, ogrodzony siatką, a przy bramce spotykam 
właścicielkę tej posesji, emerytowaną nauczycielkę z Gorze-
jowej, Marię Zdziarską.

Pani Maria Zdziarska, już dziś leciwa kobieta, przeszła 
niezwykle trudną drogę życia, w której cierpienia i tragedie 
zamykały kolejne etapy. Innym kobietom odbierałyby siły 
do dalszego życia, a naszej bohaterce dodawały nowych 

sił i zmuszały do pokonywania trudnych i niezwykłych 
wydarzeń po to, aby utrzymać rodzinę, wykształcić dzieci, 
pomóc im stawać na „dorosłych” drogach życia i wreszcie 
po to, aby stawać się potrzebną dla środowiska. Spróbujmy 
prześledzić losy życia tej kobiety, która szła niezwykłymi 
drogami, ale zawsze dochodziła do celu, jakby chciała swoim 
życiem udowodnić, że 

„Droga, którą idę, nie wybiera łatwych tras,
W czasie, który minie, odbić chce własny ślad”.
Maria Zdziarska z domu Salamon pochodzi z Lubli na ziemi 

strzyżowskiej, z wielodzietnej, ubogiej rodziny chłopskiej. Oj-
ciec jej, Jan Salamon, przybył do tej wsi z Jesienia Brzeskiego 
i tutaj poznał ładną i pracowitą kobietę Ludwikę z domu 
Knap, z którą się ożenił. Zamieszkał w jej rodzinnym domu, 
w którym już 
przebywał brat 
z bratową i dzieć-
mi. Dziś trudno 
nam sobie wyob-
razić, jak w takiej 
ciasnocie mogło 
się pomieścić 
dwie rodziny i żyć 
w pełnej zgodzie 
i symbiozie. I tam 
właśnie, w tym 
domu, przyszła 
na świat nasza bohaterka – pani Maria. Rodzina żyła bardzo 
skromnie i ubogo, gdyż dla ojca – ślusarza we wsi nie było 
zajęcia, jedynie wynajmował się do prac polowych u bogat-
szych gospodarzy. Pomimo tego brakowało podstawowych 
produktów do życia – ziemniaków czy zboża. Biedni miesz-
kańcy tej wsi chodzili z prośbą do bogatszych gospodarzy 
za jałmużną i otrzymywali kromkę chleba czy miarkę ziem-
niaków. Z tymi produktami wracali do domu, a że w domu 
u Marii była krowa – żywicielka, to od niej wystarczało 
mleka dla dwóch rodzin. Biedni chłopi wynajmowali się też 
za parobków i otrzymywali zapłatę w formie wyżywienia. 
Ratunkiem był też dwór ziemiański, w którym pracowały 
całe rzesze ludzi, nie tylko mężczyzn, ale także kobiet, które 
ustawiane były do pracy w kuchni, pielęgnacji dzieci, piele-
nia grządek, żniw i omłotów czy też zbierania ziemniaków. 
Dzieci chodziły bardzo skromnie ubrane, na bosaka, bądź 
w trepach drewnianych wyłożonych słomą. Tak szły nie 
tylko do pracy, ale też do szkoły. Pani Maria Zdziarska jako 
młoda dziewczynka też tak biegała do „przybytku nauki” 
i w pierwszej klasie uczyła się pisać rysikiem na tabliczce, 
a od drugiej klasy już pisała w zeszycie ołówkiem. Całą tę 
edukację „wybił z rytmu” wybuch drugiej wojny światowej. 
I tutaj do wsi wkroczyli Niemcy, zajmując szkołę na własne 
lokum, a dzieci uczyły się u księdza na plebanii. Biedni go-
spodarze uciekali ze swoimi zwierzętami domowymi do lasu, 
gdzie ukrywali swój dobytek, gdyż hitlerowcy rekwirowali 
zwierzęta na ubój dla swojego wojska. Okupant zabierał też 
wymłócone zboże i chłopi, aby zachować ziarno dla siebie, 
zakopywali je w dołach. Był to trudny okres, do tego jeszcze 
bardzo niespokojny. Mężczyźni ukrywali się przed łapanka-
mi i wywozami do budowy niemieckich fortyfikacji, bądź 
do pracy w III Rzeszy. Nie było dnia, żeby ktoś nie zginął, 
a cierpienia i łzy nie wysychały z oczu.

Nadszedł dzień 15 sierpnia 1944 roku. Front zbliżał się bar-
dzo szybko, pół kilometra od wsi stały wojska niemieckie, 

Maria z córką Krystyną i wnuczkami 
Dianą i Marysią na osiedlu w Krakowie
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a sowieckie zbliżały się od wschodu błyskawicznie. Po wkro-
czeniu oszalałych żołnierzy radzieckich panika zapanowała 
we wsi. Szczególnie w strasznej sytuacji znalazły się kobiety, 
na które napadali żołdacy i obdzierali je z godności. Rodzi-
na Marii Zdziarskiej schowała się w piwnicy pod domem. 
Jednak akcje wojskowe, strzelanina, pożary domów, stodół 
i obór, płacz i niemoc obrony swojego dobytku odbierały 
rodzinie wiarę w normalne życie. Kiedy ustała strzelanina, 
domownicy wyszli z piwnicy, rodzice prowadzili małe dzieci, 
niosąc w tobołkach drobne sprzęty domowe i szli w kierunku 
Frysztaka. Rodzina Marii dotarła do Łęk, gdzie w jednej izbie 
mieszkało sześcioro dzieci w bardzo skromnych warunkach 
higieniczno-sanitarnych. I w takich warunkach przyszedł na 
świat najmłodszy brat naszej bohaterki. Jednak dane im było 
przetrwać do końca wojny. Przez całą zimę dzieci nie chodziły 
do szkoły, ani też do kościoła. Kiedy front odsunął się, ru-
szyły całe rzesze pielgrzymów z małymi dziećmi na ręku do 
swoich włości. Przez całą wędrówkę towarzyszyła im myśl: 
„Będziemy mieszkać w swoim własnym domu, będziemy 
stąpać po swych własnych schodach. Nikt jeszcze o tym nie 
mówił nikomu, lecz wiatr już szepcze cicho po ogrodach…” 
i przyszli, ale widok był przerażający. Właściwie nie było 
własnych domów. Stały tylko ruiny i zgliszcza, z których wy-
łaniały się ściany bez dachów, zwęglone i spalone fragmenty 
domów bez okien, bez drzwi, bez pozostawionych sprzętów 
domowych. Wszystko to – cały dobytek – było rozszabrowane 
i znowu dwie wielodzietne rodziny mieszkały w jednej izbie. 
Jedli tak zwane żelazne placki z zebranych z pól zmrożonych 
ziemniaków. Dobrze, że krowa - żywicielka została, to i ten 
trudny okres przetrwali. I takie to niezwykłe dzieciństwo – 
jak wszystkie dzieci wojny – przeżyła pani Maria Zdziarska. 
I znowu ojciec poszedł na żebry, po to, aby przynieść odrobinę 
ziemniaków i ziaren zbóż do 
wsadzenia w pole. I zaczęło się 
znowu biedne pokonywanie 
każdego dnia. Od razu ruszyła 
edukacja w szkole, gdzie uczyły 
się w klasach starsze i młodsze 
roczniki razem. Dzieci do szko-
ły przychodziły głodne i bar-
dzo biednie ubrane. Panowała 
wszawica i świerzb, a szkoły za-
bezpieczały minimalne warunki 
odżywcze, podając po jednej 
łyżce tranu każdemu dziecku tą 
samą łyżką. W takich warun-
kach „przetrwała” Maria, cho-
dząc do 4., 5. i 6. klasy. W szkole tej pracowało tylko czworo 
nauczycieli, ucząc wszystkich przedmiotów objętych siatką 
godzin i poziom nauczania był bardzo niski. Musiała się wiele 
natrudzić, aby uzupełnić braki edukacyjne, idąc do szkoły 
we Frysztaku. Pokonywała codziennie 3,5 km drogi. Zimą 
były to spartańskie warunki dla małej dziewczynki, skromnie 
odzianej, idącej w drewniakach. W domu też zaczęło się dziać 
źle. Wtargnęła choroba, której uległa matka. Przeszła operację 
i niestety odeszła z tego świata. Małe dzieci musiały same 
sobie radzić. Ojciec dojeżdżał do pracy w kamieniołomach 
w Stępinie rowerem, a Maria rozpoczęła naukę w liceum 
ogólnokształcącym w Strzyżowie. Dojeżdżała rowerem do 
Frysztaka do stacji kolejowej, skąd pociągiem udawała się 
do Strzyżowa. Jak były to ciężkie warunki, trudno sobie na-
wet wyobrazić. A nasza niezwykła bohaterka przeżyła ten 
ciężki czas odważnie. Całe życie rodziny Salamonów legło 
w gruzach. Troje małoletnich dzieci pozostało w domu, a syn 
Stanisław został wysłany do babci. Dziećmi opiekował się 
brat z bratową, stwarzając bardzo skromne warunki do życia.

Maria po ukończeniu 10 klasy w liceum ogólnokształ-

cącym dostała nakaz pracy i od września 1952 roku została 
zatrudniona w szkole podstawowej w Siedliskach, ukończyła 
kurs pedagogiczny i stała się dorosłym odpowiedzialnym 
człowiekiem. Nie tylko za siebie samą, ale także za los dzieci 
szkolnych, które uczyła. Bardzo serdecznie została przyjęta 
przez kierownika szkoły panią Julię Chajec. Otrzymała pensum 
godzin i uczyła języków polskiego oraz rosyjskiego. Znalazła 
mieszkanie, w którym całe wieczory, przy lampie naftowej, 
spędzała, czytając literaturę pedagogiczną i przygotowując się 
do zdawania matury. Praca w szkole w tamtych czasach odby-
wała się przez 6 dni, a dzieci uczyły się po 6 godzin dziennie. 
Do każdej lekcji nauczyciel pisał konspekt, który musiał być 

zatwierdzony przez 
kierownika szko-
ły. Za tę pracę pani 
Maria otrzymywała 
450 zł, a po uzyskaniu 
matury 600 zł. Były 
to bardzo mizerne 
pobory, ledwo wy-
starczające na czynsz 
i bardzo skromne 
wyżywienie. Dlate-
go też nauczyciele 
wiejscy prowadzili 
małe gospodarstwa 
domowe.

W sierpniu 1954 
roku pani Maria z Salamon wyszła za mąż za Jana Zdziar-
skiego, jako dziewiętnastoletnia dziewczyna zaczęła wieść 
żywot mężatki, nauczycielki i działaczki społecznej, gdyż była 
przewodniczącą Związku Nauczycielstwa Polskiego. Młode 
małżeństwo zamieszkało w domu rodzinnym męża, w któ-
rym mieszkało dwoje dorosłych dzieci teściów. Mąż Marii 

dojeżdżał do pracy w Dębicy, 
a potem wysłany był do pracy 
w Częstochowie i na Śląsku. 
Niedługo przyszła na świat 
pierwsza córka Marii, którą po 
urlopie macierzyńskim matki 
opiekowała się ciocia. Maria 
zaś podjęła trzyletnie studium 
nauczycielskie w Rzeszowie 
na kierunku biologia. Rodzina 
powiększała się dość szybko. 
Matka zaś pracowała, pod-
nosiła swoje kwalifikacje za-
wodowe, pracując wciąż przy 
lampie naftowej i pomagała 

także w pracach gospodarskich rodziny. Była zdrową, silną 
i zahartowaną w pokonywaniu trudności kobietą i tym ra-
zem dzielnie radziła sobie z trudami życia. Z bardzo dobrym 
wynikiem ukończyła studium nauczycielskie w Rzeszowie 
i z niezwykłą miłością macierzyńską wychowywała córki, 
a mąż znowu zaczął pracować w Dębicy w zakładach urządzeń 
chłodniczych. Młode małżeństwo z pieczołowitą dokładnością 
odkładało pieniądze na budowę domu. Czasy w PRL słynę-
ły z tego, że wszystkie materiały budowlane przydzielano 
mieszkańcom z rozdzielnika. Dlatego też mąż Marii podjął 
się wyrabiania cegły z gliny na własnym polu. Małżonkowie 
złożyli wniosek o przyznanie pożyczki budowlanej w banku 
spółdzielczym w Brzostku, a kiedy otrzymali pieniądze, roz-
poczęli budowę. Za rok dom stał już wybudowany. Było to 
wielkie święto rodzinne. Wigilię w 1961 roku cała rodzina 
spożywała we własnym domu. Na razie było wykończone 
tylko jedno pomieszczenie i kuchnia. Rodzina szybko po-
większyła się i w 1962 roku przyszło na świat piąte dziecko. 

Dokończenie ze str. 25

Zawadka Brzostecka, czerwiec 2001 
- I Komunia Święta wnuka Patryka 

Maria Zdziarska z mężem Janem

Z córkami i wnukami - Kanada 1990 r.
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Dokończenie ze str. 26

Starsze dzieci chodziły już 
do szkoły i do przedszkola. 
Mąż podjął pracę w miej-
scowym sklepie, aby wię-
cej pracować przy wykoń-
czeniu domu i szybciej 
spłacić pożyczkę bankową. 
Zaczęli młodzi małżonko-
wie uprawiać pole, chować 
krowę i trzodę chlewną, 
które to zwierzęta przyno-
siły im pieniądze na wy-
kończenie domu. We wsi 
też następowały zmiany 
na lepsze. Zelektryfikowa-
no wieś, a nasza bohaterka 
kupiła pralkę elektryczną 
i telewizor. Życie w tej ro-
dzinie zaczęto wieść dość 
wygodne. Wielkim wydarzeniem rodzinnym była pierwsza 
Komunia Święta w 1963 roku, do której przystąpiły dwie 
najstarsze córki – Krystyna i Irena – i skromne przyjęcie 
przygotowali rodzice we własnym domu. Radość w rodzinie 
była wielka. Mąż Marii był organizatorem pieśni i tańca, 
a ówczesny kierownik szkoły pan Stanisław Kita prowadził 
kapelę ludową. W nowo wybudowanym budynku mieścił 
się sklep, sala kinowa, a na piętrze mieściły się biura urzędu 
gminy, biblioteka i świetlica. Maria Zdziarska wraz z mężem 
wdała się w działalność społeczną na rzecz wsi. W domu też 
działo się dobrze, gdyż małżeństwo Marii i Jana było udane 
i razem wspierali się nie tylko w pracy, nie tylko w działalno-
ści społecznej, ale także w wychowaniu dzieci. Nadarzyła się 
okazja zmiany pracy, oczywiście za lepsze wynagrodzenie. Jan 
Zdziarski został zatrudniony na żwirowni w Kleciach. Rodzice 
byli bardzo zadowoleni z tej możliwości, gdyż pozwalało to 
szybciej spłacić pożyczkę, jak również wykonać centralne 
ogrzewanie i bardziej unowocześnić mieszkanie. Myśleli 
też o odkładaniu pieniędzy na dobre kształcenie własnych 
dzieci. Jednak los chciał inaczej, jakby był potwierdzeniem 
powiedzenia „śpiesz się powoli a dalej dojdziesz”. Mąż Marii 
Jan, jadąc samochodem do Jasła, uległ wypadkowi i zmarł 
na miejscu. Był to straszny cios dla młodej matki pozo-
stawionej z pięciorgiem dzieci. Jednak niezwykła kobieta, 
matka, nauczycielka, jaką jest Maria Zdziarska, szybko wzięła 
się za siebie. Ogarnęła się z tragedii, a za pieniądze z polisy 
ubezpieczeniowej męża spłaciła pożyczkę i wykończyła dom. 
Możemy zapytać, skąd miała siłę… Pewnie odpowiedź jest 
prosta – umiała zawsze dźwigać swój krzyż i nie myśleć, 
że on jest najcięższy. Trzeba być niezwykłą osobą, żeby to 
wszystko zrozumieć, ale Maria należy do tych niezwykłych 
i niepokonanych.

Od września 1969 roku już pracowała w szkole podstawo-
wej w Gorzejowej, bo tam miała krótszą drogę do pokonania. 
Córkę Krystynę wysłała do liceum plastycznego w Krako-
wie, Irena studiowała prawo też w Krakowie, a syn Jerzy 
jak na chłopca przystało podjął naukę w szkole zawodowej. 
I tak rodzina trwała i stawała się silna i coraz pełniejsza. Po 
dziewięciu latach wdowieństwa Maria wyszła ponownie za 
mąż, też za wdowca Jana Zdziarskiego, który wychowywał 
troje małoletnich dzieci. Nasza bohaterka stała się dla nich 
dobrą macochą. Swój dom pozostawiła synowi, a sama zaś 
zamieszkała w drewnianym domku, w którym mieszkali 
rodzice męża. Mając 49 lat, poszła na wcześniejszą emeryturę 
po 32 latach pracy pedagogicznej. Później pracowała jeszcze 
3 lata na pół etatu. W czasie pracy nauczycielskiej ukończyła 
zawodowe studia wyższe i była bardzo dobrą nauczycielką 
i wychowawczynią. Los tak chciał, że z drugim mężem prze-

żyła 34 lata i kiedy 
on się rozchorował, 
przez 9 lat bardzo 
skrupulatnie opie-
kowała się nim, 
a potem z radością 
pomagała włas-
nym dzieciom, kie-
dy zakładały swoje 
rodziny. 

Syn Piotrek 
przejął gospodarkę, 
wybudował z żoną 
nowy dom, pracu-
je też zawodowo. 
Córka Basia mieszka z rodziną w Zawadce Brzosteckiej, ma 
wielodzietną rodzinę, o którą bardzo dba i bardzo się nią 
cieszy. Najmłodszy syn Paweł wyjechał do Irlandii, gdzie 
wraz z żoną pracuje i dobrze się im powodzi.

A dzieci z pierwszego małżeństwa rozjechały się niemalże 
po całym świecie. Trzy córki po stanie wojennym wyjechały 
do obozu dla uchodźców we Włoszech. Tam też były ponad 
rok, a następnie zostały skierowane do Kanady. Najmłod-
sza córka wraz z mężem po dwóch latach wróciła do Italii 
i tam mieszka po dziś dzień. Dwie pozostałe córki mieszkają 
w Kanadzie w Thunder Bay i w Vancouver. Do tej ostatniej 
jeździła matka, aby pomóc w opiece nad dzieckiem. Następnie 
jeździła do starszej córki w Thunder Bay i tam też opiekowała 
się małymi wnuczkami. Podczas pobytu w Kanadzie zwie-
dzała miasta i zabytki tego kraju. Po powrocie do ojczyzny 
odwiedzała też córkę mieszkającą w Rzymie i tam też jeździła 
szlakiem zabytków kultury. 

I tak bardzo energicznie płynie dalej życie naszej bohaterki. 
Dzisiaj mieszka sama w małym drewnianym domku. Ma 
ułożone stosy albumów ze zdjęciami dzieci i wnucząt. Jest bar-

dzo żywotna, chociaż ma 
83 lata. Bierze też udział 
w życiu społecznym wsi 
i bardzo ciekawie i chęt-
nie opowiada o włas-
nych losach. I chociaż nie 
chce mówić, że tęsknota 
za „swoimi”, daleko za-
mieszkałymi na drugim 
końcu świata, bardzo jej 
doskwiera, to od czasu do 
czasu jej niebieskie oczy 
zachodzą mgłą i widać, że 
pani Maria cierpi z tego 
powodu. Wszystkie prze-
życia smutne – wczesna 
śmierć matki, sieroce 
dzieciństwo, trudy na-
uki w ciężkich warun-
kach, małżeństwo z pię-
ciorgiem dzieci i bycie 

wdową od 33. roku życia i samotne borykanie się z truda-
mi w wychowywaniu gromadki z pierwszego i drugiego 
małżeństwa, dziewięcioletnia choroba męża… Przecież to 
wszystko jest prawie nie do udźwignięcia. A ona przeszła 
przez te i inne jeszcze bardzo ciężkie wydarzenia i okresy 
życia, a pomimo to jest pogodną i życzliwą kobietą. Kocha 
ludzi, cieszy się sukcesami wnuków, utrzymuje stały kontakt 
z koleżankami, w miarę sił pracuje społecznie. Taki to już 
los człowieczy zamknięty w miłości i smutku, radości i tru-
dzie życia, w powitaniach i pożegnaniach, w znojnej pracy, 
w radości i słonych łzach. Przez wszystkie te etapy przeszła 
nasza niezwykła bohaterka, podążając swoją życiową drogą.

Zuzanna Rogala

Pod rzymskim Koloseum 
z córką Ireną i wnuczką Kasią

Z wnuczkami Dianą, Pauliną 
i Mariolką w Siedliskach-Bogusz

W rzymskim ogrodzie z wnukami
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CZYTELNICY PISZĄ...

WSPOMNIENIA O ZAGŁADZIE LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ W BRZOSTKU
W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
W 1942 roku rozpoczęto całkowitą zagładę ludzi narodowości 

żydowskiej – Holokaust. Ludność narodowości żydowskiej, 
która zamieszkiwała w Brzostku do lat okupacji stanowiła, wg 
mojego rozeznania, co najmniej 15-20%. Bogatsze rodziny jak: 
Goldmanowie, Olingowie, Szwartzowie, Krepsowie i inni posiadali 
kamienice w rynku. Biedniejsi mieszkali w okolicach przedmieść. 
Była synagoga (bożnica).

W miesiącu, bodajże czerwcu 1942 roku jednego dnia nocą 
wypędzono z domów wszystkich Żydów i zgrupowano na rynku 
w Brzostku, przygotowanych na śmierć – masową zagładę.

Miałem wówczas 11 lat, szkoła w tym dniu była nieczynna – 
zamknięta. Wracając do domu, do Kleci, od kościoła brzosteckiego 
zobaczyłem na rynku obraz przerażający. Rynek był zapełniony 
koczującymi Żydami, starcami, dziećmi. W uszach słuchać było 
wielki płacz i jęki. Zauważyłem samochód ciężarowy z paką, na 
który ładowano Żydów (ok. 30 osób) i wywożonych na stracenie.

Jako dziecko 11-letnie ogarnął mnie ogromny strach, bo pomy-
ślałem sobie: a gdyby mnie złapano na rynku z podejrzeniem, że 
plączę się jako dziecko żydowskie, to podzieliłbym los tych dzieci. 
Biegiem powróciłem do domu w Kleciach.

Później w Kleciach od domu obserwowałem co 2-3 godziny 
przejazdy tego samochodu, załadowanego do pełna Żydami. 
Wywożono ich do lasu między Kołaczycami a Jasłem. Tam przed 
wykopywanymi dołami rozstrzeliwało ich gestapo i strącało do 
tych dołów. Zwłoki polewano wapnem z wodą i zasypywano 
ziemią. Do kopania dołów, polewania wapnem i zakopywania 
trupów użyto tzw. junaków. Byli to młodzi Polacy, schwytani 
przez okupanta na przymusowe roboty, niewywożeni do Niemiec, 
a umieszczeni byli w obozach do przymusowych robót na rzecz 
okupanta. Od nich w późniejszych czasach uzyskiwaliśmy opisy 
tego mordu. Przerażające było to, że ziemia na tych mogiłach 
poruszała się przez kilka dni po egzekucji. Czyli wiele osób zostało 
pogrzebanych żywcem.

Spora liczba Żydów, którzy zdołali uciec oprawcom, ukrywała 
się po wioskach nad Wisłoką i w okolicznych lasach oraz polach. 
Tragedię tę przeżywałem w wielkim strachu. Wiązało się to 
z jakąkolwiek pomocą w ratowaniu ludności żydowskiej przed 
śmiercią. Aby zdobyć się na taką odwagę, trzeba było liczyć się 
z tym, że podzieli się los mordowanych Żydów. Stało się tak 
w przypadku rodziny Jantoniów w Woli Brzosteckiej, ukrywającej 
rodzinę żydowską.

Pamiętam, jak moi rodzice rozważali możliwość ukrycia młodej 
(16-18 lat) i ślicznej Żydówki o imieniu Dorka z rodziny Leizorów 
(dom drewniany Pruchników pod kościołem). Jednak strach przed 
śmiercią nie pozwolił na ten krok. Taki czyn groził samounice-
stwieniem całej rodziny. Trzeba było mieć bardzo dobry pomysł, 
aby z tym konspirować się i nie dać się wykryć. Obawy były 
bardzo duże. Wystarczyło, że dziecko nieświadomie opowiedziało 
komuś, że w jego domu ukrywa się osoba żydowska. Szybko ta 
wiadomość dotarła na posterunek policji granatowej. O osobach 
donoszących do władz okupacyjnych było wówczas głośno. Po 
dniu zagłady nastąpiło wyłapywanie ukrywających się Żydów 
w polach, w krzakach nad Wisłoką itp. Przeprowadzali tę akcję 
policjanci granatowi narodowości polskiej, zapamiętałem ich 
nazwiska: Lenartowicz i Sadowski (nie pochodzili z Brzostku, 
prawdopodobnie przybyli z Krakowa).

W niedzielę po zagładzie wywieźli furmanką schwytanych 
ukrywających się Żydów na miejsce straceń. Do tej furmanki 
tenże policjant Lenartowicz doprowadził schwytanego chłopczy-
ka (5-6 lat) syna Żyda Mortka i wrzucił do niej jak „kota”. Miało 
to miejsce na skrzyżowaniu drogi nr 73 z drogą do Januszkowic. 
Widziałem to na własne oczy, bo z dziećmi z Kleci biegliśmy za 

tą furmanką do drogi na Januszkowice. Dziecko złapane zostało 
w ziemniakach na polach pod Januszkowicami. Żadna osoba po-
chodzenia żydowskiego zamieszkująca w Brzostku nie uratowała 
się przed zagładą. Pozostały jedynie osoby z rodzin pochodzących 
z Brzostku, będących za granicą: w USA i krajach nieokupowanych 
przez Niemcy.

Żadna osoba narodowości polskiej nie jest uhonorowana od-
znaczeniem „SPRAWIEDLIWY WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA”, 
za wyjątkiem pośmiertnie rodzina Jantoniów z Woli Brzosteckiej 
(tego nie znam), która zginęła wraz z ukrywaną rodziną żydowską.

Po zagładzie Żydów w Brzostku nastąpiło szabrowanie pozosta-
wionego przez nich majątku. Co cenniejsze i wartościowe zostało 
skonfiskowane przez władze okupacyjne. Mniej wartościowe 
przedmioty użytku domowego zostały zebrane przez władze 
miejscowe i wystawione na przetarg (licytację) na rynku. Trwało 
to kilka dni, nie cieszyło się to powodzeniem. Ale pewna liczba 
osób uchciwiła się na takie łupy i chwaliła sobie, że się „wzboga-
cili”. W opisie powyższym użyłem zapamiętanych wydarzeń i na-
zwisk, aby nie być gołosłownym i podawać zmyślonych fantazji, 
wszystko można sprawdzić. Starsze osoby w moim wieku mogą 
to potwierdzić, jeżeli nie utracili pamięci z tych lat.

Do opisania tych wspomnień zainspirowała mnie obecna 
sytuacja. O tym, że antysemityzm jest w Polsce zakorzeniony od 
dawna, nie da się zaprzeczyć. Od młodych lat słuchałem starszych 
ludzi, którzy szydzili sobie z Żydów, mówiąc o nich tylko w ne-
gatywnym świetle. Słuchałem opowiadanych o nich kawałów. 
Najobrzydliwszym wyzwiskiem było: „Ty Żydzie”, „Chodzisz jak 
Żyd” itp. Po zagładzie Żydów w Brzostku słyszałem wypowie-
dzi: „Hitler zrobił w Polsce dwie dobre rzeczy: wybudował drogi 
i wybił Żydów”.

W tym tkwiła niechęć niesienia pomocy i ratowania ginących 
oraz obawa przed tym, że zostanie się zdradzonym przez sąsiadów, 
którzy byli zadowoleni z tego, co się stało. To jest plama na na-
szym dobrym imieniu i przyćmiewa dobre czyny osób niosących 
pomoc i ratunek.

Przyczyną tego była niska świadomość społeczna. Brak walki 
ze złymi nawykami i cechami, które sprowadzały nas na złą dro-
gę. Są to: egoizm, myślenie tylko o sobie, fałszywy patriotyzm, 
ksenofobia i rasizm. Chwalimy się tylko tym, co uczyniliśmy 
„dobrego”, a nie potępiamy tego, co zrobiliśmy złego. Jesteśmy 
odporni na uwagi i popadamy w gniew na tego, kto się w czymś 
nie zgadza z nami. To wszystko zrodziło się ze złego wychowania 
społeczeństwa od młodych lat.

Obawiam się powtórki z historii wydarzeń powyżej opisanych, 
jeżeli nie będziemy ostrzegać i wychowywać młodego pokolenia, 
przekazywać im całej prawdy z dziejów naszego narodu, co było do-
brego, ale też co było złego. Dbajmy o pamiątki narodowe, o czym 
już pisałem w poprzednich numerach „WB”. Mówmy o dobrych 
działaniach naszego narodu, ale potępiajmy złe postępowania. 
Bądźmy tolerancyjni wobec inaczej myślących od nas. Jedno-
stronność prowadzi do pewnego ekstremum – skrajności. Nadmiar 
jakiegoś żywiołu zawsze doprowadza do katastrofy. Nadmierna 
i przekraczająca znaki ostrzegawcze szybkość samochodu kończy 
się katastrofą i śmiercią ludzi. Tak samo jest w dziejach państw 
i narodów, gdzie potęgi, cesarstwa i imperia upadały i ginęły.

Bądźmy rozsądni, myślmy logicznie i trzeźwo, a unikniemy tych 
katastrof. Myślę, że większość naszego społeczeństwa brzosteckie-
go pójdzie tą drogą, a „WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE” w tym 
pomogą. Tego życzę redakcji „WIADOMOŚCI BRZOSTECKICH” 
i Czytelnikom.

Z poważaniem
Bolesław Kowalski z Kleci 
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OSP SKUROWA

Początki istnienia OSP w Skurowej sięgają 1965 
roku, kiedy z powodu braku ochotników likwi-

dacji uległa dowodzona dotychczas przez Franciszka 
Wala i Józefa Machowskiego jednostka w Przeczycy. 
Tworzenia jednostki w Skurowej podjęli się Antoni 
Baran, Wojciech Baran i Władysław Łukasik, który 
został wybrany pierwszym prezesem. Funkcję na-
czelnika jako pierwszy pełnił Edward Szpak.
Początkowo skromny sprzęt pożarniczy, jaki udało 
się z trudem zgromadzić, przechowywano w zabu-
dowaniach Wojciecha Barana. Były to m.in. ręczna 
pompa i wóz konny, którym strażacy udawali się 
na miejsce pożaru. W późniejszym czasie zaprzęg 
konny został zamieniony na przyczepę do traktora 
i w ten sposób ochotnicy ze Skurowej ruszali do akcji. 
Pierwszy pojazd, którym był samochód marki Żuk, 
otrzymała OSP Skurowa w 1997 roku. Stało się to 
motywacją do poprawy gotowości bojowej druhów. Pojazd 
przysłużył się nie tylko przy gaszeniu pożarów, ale brał udział 
także w akcjach przeciwpowodziowych. Z braku własnej 
siedziby pojazd przechowywano w garażu domu ludowe-
go. Jednak już w 1998 roku sytuacja ta uległa zmianie. Po 
wieloletnim wysiłku strażaków do użytku oddano budynek 
remizy, który stanął na działce należącej kiedyś do Wła-
dysława Łukasika. W latach 70. w związku z planowaną 
budową sklepu i strażnicy grunt ten nabyły władze gmin-
ne. Środki finansowe pochodziły z dochodów uzyskanych 
podczas organizowanych zabaw tanecznych i z datków 
przekazywanych przez mieszkańców Skurowej, którzy ofiarnie 
włączyli się także w same prace budowlane. Wyróżnili się 
przy tych pracach szczególnie Antoni Baran, Wojciech Baran 
i Władysław Łukasik. Pustaki na budowę przekazał Eugeniusz 
Kania. Uroczystość oddania remizy do użytku stała się okazją 
do uhonorowania zasłużonych druhów. Złotym medalem „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczony został Leopold Ramut; 
srebrnym – Eugeniusz Dudek, Stanisław Chajec, Włodzi-
mierz Ramut i Jacek Dziedzic, a brązowym – Czesław Szpak, 
Józef Gil i Józef Malinowski. Odznaczenia „Strażak Wzorowy” 
otrzymali Stanisław Barbarzak i Jarosław Baran. Przez kolejne 
lata działalności jednostki naczelnikami byli kolejno: Edward 
Szpak, Władysław Łukasik, Eugeniusz Dudek, Bogdan Bło-
niarz i Jacek Dziedzic. 

W 2006 roku na czele nowo wybranego zarządu stanęli 
prezes Franciszek Błoniarz i naczelnik Ireneusz Pruchnik. 
Nowy zarząd przy współpracy z druhami i druhnami jednostki 
położył duży nacisk na unowocześnienie budynku remizy, 
poprawę wyposażenia jednostki oraz szkolenie członków OSP 
Skurowa. W tym samym roku z jednostki OSP w Brzostku 
strażacy otrzymali nowszego żuka, starego przekazując do 
OSP Grudna Górna. Również w 2006 roku ufundowano 
dla jednostki sztandar, który symboliką nawiązuje do kultu 
Matki Bożej Przeczyckiej i św. Floriana. Uroczyste nadanie 
sztandaru miało miejsce 25 lipca 2010 roku. Wydarzenie to 
zgromadziło oprócz druhów i mieszkańców Skurowej także 
wielu znamienitych gości, w tym parlamentarzystów, samo-
rządowców wszystkich szczebli, przedstawicieli władz ZOSP 
RP i PSP. W czasie tego strażackiego święta zgodnie z uchwałą 
zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP złotym medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Franciszek 
Błoniarz, Bogdan Błoniarz, Zbigniew Baran, Julian Barbarzak 
i Bronisław Pruchnik. 

Zarząd jednostki podjął też inicjatywę zakupu umunduro-
wania wyjściowego, dzięki czemu druhowie i druhny pięk-
nie prezentują się podczas wszelkiego rodzaju uroczystości. 
W 2009 roku OSP Skurowa została wyposażona w średni 
samochód ratowniczo-gaśniczy (GBA) marki Iveco, a w 2010 

otrzymała terenowego nissana. Stałej poprawie ulegało 
i nadal ulega wyposażenie jednostki w sprzęt ratowniczo-
-gaśniczy i wyposażenie osobiste strażaków. (m.in. hełmy, 
ubrania specjalne, pilarka, motopompa, pompa szlamowa). 
To wyposażenie oraz ukończone przez druhów szkolenia po-
zwalają im brać udział w gaszeniu pożarów, a także w akcjach 
związanych z zapobieganiem i usuwaniem skutków powodzi 
i innych klęsk żywiołowych. 

W lutym 2014 roku powołana została z inicjatywy naczel-
nika Ireneusza Pruchnika i przy wsparciu zarządu Młodzieżo-
wa Drużyna Pożarnicza dziewcząt. Druhny wchodzące w jej 
skład prężnie uczestniczą w życiu jednostki, reprezentując 
ją na zawodach sportowo-pożarniczych, dożynkach, pikni-
kach, uroczystościach patriotycznych i parafialnych. Zarówno 
młodzieżowe, jak i seniorskie drużyny OSP Skurowa biorą 
udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, zaj-
mując czołowe lokaty, co skutkowało kilkakrotnym udziałem 
i reprezentowaniem gminy Brzostek na zawodach szczebla 
powiatowego. 

Członkowie OSP Skurowa oprócz działalności ratowniczej 
oraz sportowej są także animatorami życia kulturalnego 
i społecznego swojej miejscowości i okolicy. Organizują 
zabawy taneczne, kuligi zimowe, biorą udział w imprezach 
środowiskowych, piknikach przy szkole w Przeczycy. Z radością 
służą również Bogu i społeczności parafii przeczyckiej, m.in. 
pełniąc wartę przy Grobie Bożym, uświetniając uroczystości 

odpustowe, Boże Ciało i inne procesje, a także wykonując 
prace społeczne przy świątyni i w jej otoczeniu. 

Na 2015 rok przypadał jubileusz 50-lecia istnienia jednostki 
OSP w Skurowej. Z tej okazji we współpracy z władzami gmin-
nymi i przy bardzo dużym wkładzie pracy druhów i druhen 
na czele z zarządem zorganizowano uroczystość jubileuszową, 
która najpierw w kościele w Przeczycy, a następnie na placu 

Siedzą od lewej: Ireneusz Pruchnik, Oliwia Pruchnik, Leopold Ramut, Stanisław 
Chajec, Michał Ramut, Franiczek Błoniarz; stoją od lewej: Martyna Pruchnik, 
Jarosław Baran, Natalia Pruchnik, Mateusz Hendzelewski, Beata Błoniarz. Beata 
Szady, Justyna Bałucka, Anna Barbarzak, Damian Sękiewicz, Piotr Pruchnik; z tyłu 
stoją od lewej: Norbert Pruchnik, Adam Pruchnik, Bartłomiej Bałucki, Andrzej 

Błoniarz, Wojciech Bałucki, Artur Pruchnik, Michał Bałucki

Dokończenie na str. 30

Druhny i druhowie OSP Skurowa podczas uroczystości Rezurekcji 
w kościele w Przeczycy w 2012 roku
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Dorota Machaj – ukończyła agronomię oraz marketing 
i zarządzanie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, studia 
podyplomowe w zakresie kształtowania i pielęgnacji terenów 
zielonych, uczy w Technikum Architektury Krajobrazu w ZS 
w Brzostku

Porady eksperta
NASZE OGRODY

Zwiastuny wiosny

Pod koniec zimy każdy posiadacz ogrodu z niecierpliwoś-
cią wyczekuje oznak zmieniającej się pory roku. Choć 

zima w swojej bieli jest sama w sobie zachwycająca, jednak 
większa jej część jest szara, co wzbudza w nas tęsknotę za 
kolorami. Wyglądamy pierwszych, nieśmiało rozwijających 
swe płatki kwiatów – zapowiedzi zbliżającej się wiosny! Na 
przedwiośniu każdy kwiat wydaje się cudem natury. Jeszcze 
panuje niska temperatura, ale niektóre rośliny jakby wcale 
jej nie odczuwają, bo już rozwijają swe delikatne płatki. 
Dotyczy to jednak tylko gatunków odpornych, którym nie 
szkodzi mróz do około -2°C. Jeśli zima jest łagodna, to przed-
stawiciele naszej flory – przebiśniegi, krokusy, wawrzynek 
wilczełyko i leszczyny – a także goście z zagranicy, np. oczary, 
rozwiną się już w lutym. Dla rozwiniętych wczesnowio-
sennych kwiatów sporym zagrożeniem może być powrót 
silniejszych mrozów następujący po dłuższym ociepleniu, 
które je „rozhartowało”. Przy spadku temperatury poniżej 
-3°C płatki oraz jeszcze zamknięte pąki ulegają zniszczeniu. 
Ratunkiem dla nich może być ponowne lekkie okrycie roślin 
(przynajmniej na noc) agrowłókniną, gałązkami gatunków 
iglastych albo kapturkami z kartonu. Wczesne kwiaty po-
prawiają nam nastrój – ale to nie wszystko. Dają też nektar 
pszczołom, które zwabione słońcem wcześniej niż zwykle 
wyleciały z ula, a także pierwszym motylom, które właśnie 

wylęgły się z poczwarek. Najwcześniejsze gatunki roślin ce-
bulowych rozwijają kwiaty, zanim na drzewach pojawią się 
liście, i wykorzystują ten krótki czas, gdy gałęzie jeszcze nie 
rzucają cienia. Okres wegetacji tej grupy kończy się w maju 
lub czerwcu, kiedy liście zasychają, a cebulki „zasypiają”, by 
znów obudzić się w przyszłym roku. Rośliny te są niziutkie, 
jakby ich kwiaty bały się zbytnio wychylić, ale utrzymują 
się przez kilka tygodni, a to właśnie za sprawą długo panu-
jącego chłodu. Ich cebulki warto sadzić (jesienią) w grupach 
po kilkanaście sztuk, dzięki czemu podczas kwitnienia tworzą 
spore barwne plamy. W jednym miejscu mogą rosnąć przez 
kilka lat. Pierwszych zwiastunów wiosny można dopatrzyć 
się też na skalniakach, gdzie kwitnie naradka, miłek wio-
senny czy wrzosiec. Swoje główki dumnie unoszą śnieżnik 
lśniący i śnieżnik Forbesa o błękitnych lub lawendowych 
kwiatach, śnieżyca wiosenna o dość dużych kwiatach i nieco 
skromniejsza, ale urocza śnieżyczka przebiśnieg. Do tego zna-
mienitego grona w marcu dołączają kolejne piękne rośliny, 
których o tej porze roku jest już całkiem sporo. Wśród nich 
jedno z pierwszych miejsc zajmuje niezwykle atrakcyjny 
i posiadający całe mnóstwo pięknych odmian ciemiernik 
mieszańcowy (ogrodowy). Marzec to również pora kwitnienia 
bardzo nietypowej, ale niezwykle pięknej magnolii gwiaź-
dzistej, której urocze, pełne, białe kwiaty, złożone z wąskich 
płatków, pojawiające się na bezlistnych pędach, wyglądają 
bardzo atrakcyjnie, a także pora kwitnienia innych krzewów 
ogrodowych, takich jak np. leszczyna pospolita, czarująca 
swoimi żółtymi, długimi, zwisającymi baziami, nieco podobny 
do niej, ale bardziej wrażliwy na mrozy i posiadający zupeł-
nie inne kwiaty leszczynowiec skąpokwiatowy, rozwijający 
drobne, żółte, niewielkie kwiaty dereń właściwy (inaczej 
jadalny) czy zachwycająca licznymi, żółtymi kwiatami for-
sycja pośrednia.q

w centrum miejscowości zgromadziła liczne delegacje i go-
ści. W jej trakcie zasłużeni członkowie zostali odznaczeni 
medalami i odznakami. Odznaczona została również cała 
jednostka i jej sztandar, który udekorowano srebrnym me-
dalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Przygotowanie do tej 
pięknej uroczystości stało się także okazją do modernizacji 
placu przed remizą oraz odświeżenia budynku.

W 2017 roku dużym ciosem dla jednostki było nieoczeki-
wane odejście prezesa Franciszka Błoniarza, który odszedł 
na wieczną wartę do Pana. Jednak dzięki wewnątrzorga-
nizacyjnej solidarności, wzajemnemu wsparciu i sprawności 
w działaniu jednostka zachowała płynność działania. W tym 
samym roku na wyposażenie OSP Skurowa trafił dzięki dotacji 
MSWiA agregat prądotwórczy. Po wielu staraniach ze środ-
ków gminy Brzostek, a także przy udziale wkładu własnego 
jednostki i wsparcia społeczności parafialnej na czele z ks. 
proboszczem Markiem Marcićkiewiczem udało się wymienić 
wysłużony i będący w złym stanie technicznym samochód 
marki Nissan. Zastąpił go będący po świeżej karosacji, dużo 
nowszy i nowocześniejszy pojazd marki Ford Ranger. Oby 

dobrze służył strażakom i lokalnej społeczności. 
Obecnie skład jednostki stanowi grupa ok. 70 osób (dorośli 

i MDP), którzy są wspierani przez aktywną grupę zasłużonych 
seniorów. Zarząd OSP Skurowa tworzą: Ireneusz Pruchnik – 
Naczelnik-Wiceprezes, Krzysztof Baran – Prezes, Magdalena 
Łukasik – Sekretarz, Grzegorz Łukasik – Skarbnik, Piotr Pruchnik 
– Wiceprezes, Jan Ramut – Wiceprezes - Gospodarz, Andrzej 
Błoniarz – Zastępca Naczelnika - Wiceprezes

Daniel Wójcik

Strażacy OSP Skurowa po uroczystości poświęcenia pojazdu Ford Ranger
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SPOTKANIE Z POŻYTECZNYMI MIKROORGANIZMAMI CZ. 27
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.

Dobrostan zwierząt - to stan fizycznego i psychicznego zdro-
wia osiągany w warunkach pełnej harmonii zwierzęcia 

w jego środowisku. O dobrostanie możemy mówić, kiedy 
system chowu zaspokaja podstawowe potrzeby zwierząt, 
przede wszystkim w zakresie: żywienia, dostępu do dobrej ja-
kościowo wody, potrzebnej przestrzeni życiowej, zapewnienia 
towarzystwa innych zwierząt, leczenia, higieny utrzymania, 
mikroklimatu pomieszczeń, warunków świetlnych. Jednocześ-
nie nie pozwala na okaleczanie zwierząt oraz zapewnia im 
schronienie przed złymi warunkami klimatycznymi. Wszędzie 
tam, gdzie warunki odbiegają od naturalnie sprzyjających 
rozwojowi zwierząt, zastosowanie ProBio Emów™ - kompo-
zycji probiotycznych mikroorganizmów bioasekuruje przed 
inwazją patogenów i korzystnie wpływa na poprawę zdrowia 
zwierząt i stanu otoczenia, a nawet rozstrzyga o dobrostanie 
stada. Dobrostan zwierząt jest bowiem ściśle powiązany z ja-
kością wody dostarczanej zwierzętom, powietrzem, jakie jest 
w pomieszczeniu, właściwym postępowaniem z obornikiem, 
gnojówką i gnojowicą, a także przygotowaniem i przecho-
wywaniem pasz. Mając na uwadze te cele, chcę przedstawić 
państwu dwie nowe linie produktów wytwórni Probiotics 
Polska™ oparte na bazie pożytecznych mikroorganizmów, 
dedykowane dla kotów i koni.

Linia produktów do pielęgnacji kotów to efekt wielolet-
niego doświadczenia w zastosowaniu pożytecznych mikro-
organizmów w żywieniu i kosmetologii. ProBioAnimalia 
CATUS jest więc wykorzystaniem bioaktywnego potencjału 
mikroorganizmów w pielęgnacji i karmieniu kotów oraz 
zapewnieniu im właściwej, naturalnej higieny.

1. ProBioAnimalia CATUS - spray do pielęgnacji uszu, dziąseł 
i skóry.

Dobroczynne mikroorganizmy towarzyszą nam 
od zawsze, nie tylko podczas otrzymywania za-
kwasów chlebowych i innych produktów fermen-
tacji. To one odpowiedzialne są między innymi za 
naturalną ochronę organizmu: zarówno w przy-
padku bariery zewnętrznej (mikroflora skóry), jak 
i w procesach wewnętrznych (przewód pokarmowy). 
Współcześnie mikroorganizmy znalazły swoje zasto-
sowanie w diecie i kosmetykach dla ludzi: uznano 
je za bezcenne źródło aminokwasów, witamin i enzymów. 
Przy udziale mikroorganizmów otrzymuje się przykładowo 
linozynę (podnosi odporność skóry na wirusy, ma działanie 
przeciwnowotworowe) czy walinę (odpowiada za procesy 
naprawcze komórek). Pomaga ograniczać rozwój bakterii 
i grzybów odpowiadających za powstawanie stanów zapal-
nych. Regularne stosowanie kształtuje równowagę mikroor-
ganiczną, co zapobiega namnażaniu patogennej mikroflory 
w sytuacjach stresowych, zaburzeniach odporności, podczas 
kuracji antybiotykami, sterydami itp. DZIAŁANIE: łagodzenie 
stanów zapalnych dziąseł, uszu i skóry, odbudowywanie 
mikroflory po zabiegach odrobaczania i zwalczania pasożytów 
zewnętrznych, wzmocnienie odporności, ograniczenie świądu, 
łagodzenie skutków - zapobieganie alergiom pokarmowym 
i kontaktowym. SPOSÓB UŻYCIA: Spryskiwanie miejsc 
chorych i zmienionych (dziąseł, uszu, skóry). Dla najlepszego 
efektu stosować 2-3 razy dziennie. Używać do czyszczenia 
i pielęgnacji uszu. SKŁAD: Probiotyczne szczepy mikroorga-
nizmów (Bifidobacterium animals, B. bifidum, B. longum, 
Lactobacillus acidophilus, L.bulgaricus, L.casei, L.fermentum, 
L.plantarum, L.lactis), woda, fermentowane zioła: natka pie-

truszki, nagietek, rumianek, bazylia, tymianek, żurawina owoc, 
mięta. Mikroorganiczny spray jest w pełni naturalnym 
preparatem. Nie zawiera organizmów modyfikowanych 
genetycznie. Nie zawiera substancji toksycznych dla czło-
wieka i zwierząt oraz konserwantów. Bezpieczny dla kociąt. 

2. ProBioAnimalia CATUS - neutralizator zapachów.
Do higienizacji otoczenia oraz neutralizacji zapa-

chów. Zawiera żywe, probiotyczne szczepy mikro-
organizmów oraz organiczne olejki: tymiankowy 
i lawendowy. Preparat wykorzystuje aktywne 
działanie przyjaznej mikroflory, która niweluje 
zapachy pochodzenia zwierzęcego. DZIAŁANIE: 
Biohigienizacja otoczenia: utrzymywanie równo-
wagi mikroorganicznej, co pozytywnie wpływa 
na zdrowie zwierząt i domowników, odświeżanie 
powietrza, minimalizowanie nieprzyjemnych zapachów or-
ganicznych, redukowanie kurzu i alergenów w powietrzu. 
SPOSÓB UŻYCIA: Używać do oprysku:- pomieszczeń, miejsc 
zabrudzonych przez kota, kociej sierści zanieczyszczonej odcho-
dami itp., - kocich kuwet (żwirek i dno kuwety po wymianie 
żwirku). Miejsca szczególnie zabrudzone, brzydko pachnące 
należy obficie spryskać, pozostawić na kilka minut, by bak-
terie mogły zadziałać, następnie zetrzeć szmatką, szczotką 
lub odkurzyć,- posłań, kocyków, transporterów, zabawek.

Preparat można stosować dla innych zwierząt domowych: 
do higienizacji klatek ptaków i gryzoni poprzez oprysk 
szuflad, żerdek, poideł itp. Nie powoduje przebarwień ko-
lorowych tkanin, nie niszczy dywanów. Kwasy organiczne 
zawarte w preparacie pozwalają na skuteczne czyszczenie plam 
na tapicerkach i dywanach. SKŁAD: kultury żywych mikroor-
ganizmów (Bifidobacterium animalis, B. bifidum, B. longum, 
Lactobacillus acidophilus, L.bulgaricus, L.casei, L.fermentum,L.
plantarum, L.lactis), naturalne olejki eteryczne (z tymianku 
i lawendy). Neutralizator jest w pełni naturalnym prepara-
tem. Nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie 
(GMO). Nie zawiera substancji toksycznych dla człowieka 
i zwierząt, konserwantów i detergentów chemicznych.

Linia produktów do pielęgnacji koni - ProBioAnimalia 
EQUUS - to efekt wieloletniego doświadczenia w zastoso-
waniu pożytecznych mikroorganizmów w żywieniu i kos-
metologii. ProBioAnimalia EQUUS jest wykorzystaniem 
bioaktywnego potencjału mikroorganizmów w pielęgna-
cji i karmieniu koni oraz zapewnieniu im właściwej, natu-
ralnej higieny.
Na serię ProBioAnimalia EQUUS składają się: Mikroorga-
niczny HIGIENIZATOR dla koni, Mikroorganiczny SPRAY 
DO KOPYT, Mikroorganiczny SPRAY NA OWADY dla koni 
Wyroby serii ProBioAnimalia EQUUS dedykujemy koniom 
i ich ludziom. 

3. ProBioAnimalia EQUUS – higienizator
Do codziennej pielęgnacji skóry i sierści koni, 

higienizacji otoczenia oraz neutralizacji organicz-
nych zapachów.

Zawiera żywe, probiotyczne szczepy mikroorga-
nizmów, ekstrakty ziołowe oraz olejek melisowy. 
DZIAŁANIE: Skóra i sierść: utrzymywanie rów-
nowagi mikroorganicznej, wspomaganie leczenia 
bakteryjnych i grzybiczych schorzeń skóry, odży-
wianie i poprawianie wyglądu okrywy włosowej, 
grzywy, ogona, wypieranie chorobotwórczej mikroflory i ha-
mowanie bądź uniemożliwienie jej rozwoju, profilaktyka 
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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.
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJ-
SKIM W BRZOSTKU W SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 11 KWIETNIA 
2018 r. O GODZ. 1000 

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) do dnia 6 kwietnia 2018 r.

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 obowią-
zany 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).
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, 
podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2014. 1490).  Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet 
czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po 
zakończeniu przetargu. 
Brzostek, dnia 27.02.2018 r.

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na wynajem lokalu użytkowego położonego w Siedliskach-Bogusz – stanowiącego własność Gminy Brzostek

i wspomaganie leczenia alergii, łagodzenie świądu (alergie, 
ukąszenia owadów), usuwanie zabrudzeń.

Higienizacja otoczenia: utrzymywanie równowagi mi-
kroorganicznej, odświeżanie powietrza, minimalizowanie 
nieprzyjemnych zapachów organicznych, redukowanie stresu 
i nerwowości konia poprzez ograniczanie emisji amonia-
ku i uspokajające działanie olejku melisowego, redukowanie 
kurzu i alergenów w powietrzu (zapobieganie i ograniczanie 
kaszlu koni), ograniczanie rozwoju populacji much w stajni. 
SPOSÓB UŻYCIA: Do oprysku: okrywy włosowej (np. przed 
lub po czyszczeniu zwierzęcia), ogonów – łagodzi świąd 
i zapobiega wycieraniu, boksu stajennego (przed sprzątaniem, 
ścieleniem) – higienizacja oraz neutralizacja amoniaku, odzieży 
i butów opiekuna konia (po pracy w stajni), kantarów, cza-
praków, derek, ochraniaczy i owijek – biohigienizacja. SKŁAD: 
kultury żywych mikroorganizmów (Bifidobacterium animalis, 
B. bifidum, B. longum, Lactobacillus acidophilus, L.bulgaricus, 
L.casei, L.fermentum,L.plantarum, L.lactis), fermentowane 
zioła z upraw ekologicznych (mięta, kwiat rumianku, nagie-
tek), naturalny olejek eteryczny (melisowy).

Higienizator jest w pełni naturalnym preparatem. Nie 
zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO). 
Nie zawiera substancji toksycznych dla człowieka i zwierząt, 
konserwantów i detergentów chemicznych. Nie powoduje 
przebarwień. Bezpieczny dla źrebiąt.

4. ProBioAnimalia EQUUS - spray do kopyt
Do codziennej pielęgnacji kopyt, strzałki ko-

pytowej oraz pęcin. Zawiera żywe, probiotyczne 
szczepy mikroorganizmów, zioła oraz organiczne 
olejki o działaniu przeciwbakteryjnym.

DZIAŁANIE: pielęgnowanie i regenerowa-
nie zniszczonych rogów kopytowych - szcze-
gólnie w przypadku osłabionych oraz gniją-
cych środkowych i bocznych rowków strzałkowych, 
neutralizowanie szkodliwego wpływu amoniaku 
ze ściółki oraz ochrona przed drobnoustrojami, które uczest-
niczą w rozkładzie strzałki. Mikroorganizmy probiotyczne 
zapobiegają rozwojowi beztlenowców wywołujących procesy 
gnilne. Ekstrakt ziołowy ma silne działanie przeciwbakteryj-
ne w stosunku do szczepów beztlenowych. Róg strzałkowy 
po 3-4 dniach stosowania preparatu staje się mocniejszy, 
a rowki strzałkowe zachowują odpowiednią elastyczność, 
profilaktyka oraz wspomaganie leczenia grudy. SPOSÓB 
UŻYCIA: Używać do oprysku: kopyt i pęcin (wcześniej należy 
dokładnie oczyścić kopyto kopystką), wnętrza strzałki – jeśli 

jest głęboko uszkodzona (aplikować preparat, maksymalnie 
zbliżając do niej trigger). Można również opryskać watę lub 
gazę i umieścić wewnątrz strzałki. SKŁAD: kultury żywych 
mikroorganizmów (Bifidobacterium animalis, B. bifidum, 
B. longum, Lactobacillus acidophilus, L.bulgaricus, L.casei, 
L.fermentum,L.plantarum, L.lactis), melasa z trzciny cukro-
wej, fermentowane zioła z upraw ekologicznych (nagietek, 
podbiał, korzeń łopianu), naturalne olejki (z pestek grejpfruta 
i drzewa herbacianego).

Spray jest w pełni naturalnym preparatem. Nie zawiera 
organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO). Nie 
zawiera substancji toksycznych dla człowieka i zwierząt, 
konserwantów i detergentów chemicznych. 

5. ProBioAnimalia EQUUS - spray na owady
Do oprysku sierści koni przed wyprowadzeniem 

na padok, pastwisko, jazdę - w celu ograniczenia 
ukąszeń oraz zapobiegania świądowi i odczynom 
alergicznym. Zawiera żywe, probiotyczne szczepy 
mikroorganizmów, ekstrakty ziołowe oraz orga-
niczne olejki z geranium i oregano.

DZIAŁANIE: odstraszanie: much, komarów i in-
nych owadów latających, łagodzenie świądu, ni-
welowanie opuchlizny, zapobieganie powstawaniu 
odczynów zapalnych i alergicznych po ukąszeniach owadów. 
SPOSÓB UŻYCIA: Używać do oprysku: -okrywy włosowej 
konia, pachwin, brzucha, grzywy i ogona (w trakcie lub po 
czyszczeniu zwierzęcia, przed wyjściem na padok, pastwi-
sko),- miejsc ukąszeń – łagodzi świąd, zmniejsza opuchlizny, 
zapobiega powstawaniu ropni (np. pokleszczowych),- okolic 
oczu (w przypadku stanów zapalnych spojówek wywołanych 
przez meszki).

Nie powoduje podrażnień oczu, działa łagodząco, prze-
ciwzapalnie, przeciwobrzękowo. SKŁAD: kultury żywych 
mikroorganizmów (Bifidobacterium animalis, B. bifidum, 
B. longum, Lactobacillus acidophilus, L.bulgaricus, L.casei, 
L.fermentum,L.plantarum, L.lactis), fermentowane zioła 
z upraw ekologicznych (nagietek, bazylia, babka lancetowa-
ta), naturalne olejki eteryczne (z geranium i oregano).

Mikroorganiczny spray jest w pełni naturalnym prepara-
tem. Nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie 
(GMO). Nie zawiera substancji toksycznych dla człowieka 
i zwierząt, konserwantów i detergentów chemicznych. Nie 
powoduje przebarwień. Bezpieczny dla źrebiąt.
 

 Opracował Janusz Kolbusz

Dokończenie ze str. 31
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STRONA POETYCKA

Jerzy Gronkiewicz – lekarz, który przyjmuje w brzosteckim 
ośrodku zdrowia, pisze wiersze i śpiewa. 
Urodził się 29 września 1965 r. w Jaśle. Studiował w Katowicach. Od 1992 roku wyko-
nuje 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 utworów komponuje muzykę – powstają piosenki, które 
z akompaniamentem gitary przedstawia na spotkaniach autorskich. Jego utwory 
i piosenki można odnaleźć na portalach społecznościowych Facebook i YouTube.

TU I TERAZ
przeszłość zostawmy historykom
nie tłuczmy garnków też na głowie
za to co było w naszym życiu
za to ile ktoś zrobił błędów
bo nie ma wpływu na to człowiek

plany się czasem kłębią w głowie
chcemy mieć wszystko już natychmiast
ale czy jutro będzie zdrowie
czy żyć będziemy na tym świecie
więc czy masz wpływ na swoją przyszłość

a może jednak z rannym brzaskiem 
przytulić żonę ucałować
dzieci pochwalić i uściskać
po pracy usiąść do obiadu 
uśmiechnąć się i porozmawiać

wieczorem pójść na długi spacer
z rozmowy zawsze coś wynika
ważne by widzieć w swoim życiu
tego co nie ma już nadziei
i dać mu rękę gdy usycha

żyjmy radośnie tu i teraz
powierzmy Bogu jutro przyszłość
czerpiąc ambrozję z piękna świata
kochając i szanując siebie
spokojnie idźmy dając miłość

CIECHOCINEK CIĘ ZAPRASZA*****
Na deptaku w Ciechocinku
Porą letnią albo zimną
Wpadłem z hukiem wprost w gromadkę
Panien nawet całkiem całkiem

Z pierwszą czołem się zderzyłem
Drugiej ręce zawiesiłem
Wbiłem zęby w jej tętnice
I poczułem serca bicie

Trzecia wzięła mnie w objęcia
Zakręciła wokół palca
Tocząc w piersiach się znalazłem
Różowiutkiej małej Barbie

W tańcach śpiewach i chichotach 
Otworzyłem złote wrota
Do lokalu pod gwiazdkami
I zająłem się paniami

Już do końca nie pamiętam
Obudziła mnie kelnerka
Pokazała mi rachunek
I to był pobytu koniec

MAKI I CHABRY – POLONII I TUŁACZOM
Maki i chabry pośród łanów złotych zbóż
I zapach polskiej ziemi ukochanej
Na zawsze w mej pamięci pozostaną już
Czy będę w domu czy los mój nieznany

Gdy burza grzmiała pioruny łapałem
Tańczyłem tęczą skryty pod łopianem
Gdy tarcza słońca chowała się w ogniu
Płonąłem mocą spojrzeń marzeń śmiałych

Wśród gwiazd błądziłem kometą spadałem
Poznałem wszystkie oblicza księżyca 
A gdy już dzieckiem wszechświata zostałem
Zacząłem błądzić w oczu tajemnicach

Mijali ludzie kontynenty lata
Pielgrzymowanie zacząłem w dzieciństwie
Mam ogród dom psa oraz kota
Lecz jak się wzbiłem w lot to nadal krążę

PERŁY I KRYSZTAŁY
Szopen wysypał perły z worka
garścią kryształów we mnie cisnął
i zatoczyłem się pijany
a obok stała rzeczywistość

patrzę a nieba lekko lecą
pierwsze gwiazdeczki tego roku
a na sopelkach pod powieką
nutki kołyszą się zmysłowo

tańczę na śniegu cały w szadzi
w rytmie mazurka i nokturnu
w środku jeziora w pełnej krasie
gra wirtuozka fortepianu

z całym impetem gonię do niej
to w piruetach to w podskokach
kradnę ją w futrze śnieżnobiałym
i w anielskiego puchu tiulach

porywam słysząc głośne echo
Fryderykowych sonat mgielnych
łabędzie tańczą już na śniegu
śpiewając z nami skoczne pieśni

można by umrzeć w takiej chwili
wznosząc się lekko w takt muzyki
albo popłynąć z wiatrem halnym
do szopenowskiej snu krainy

ROZDARTA SOSNA
Rozdarta nadmorska sosna
Umierała krzycząc
Na cztery strony świata
Ląd zionął ogniem
Z boku wiał szkwał

Spłonęła stojąc

Wiatr rozwiał popiół
Przypływ oczyścił plażę

ZIARNKO PSZENICY
och jaka radość dziś w psychiatryku
pan ordynator sukces osiągnął
długo to trwało ale jest efekt
pan Malinowski już ziarnkiem nie jest

pomogły leki psychoterapia
elektrowstrząsy i konsultacja
badania różne krwi kału moczu
zakazy ciężkie i święty spokój

jakże się cieszy pan Malinowski
odeszły żale kłopoty troski
ziarnkiem pszenicy już się nie czuje
o jakże życie teraz smakuje

prosto do domu bieży chodnikiem
i nagle widzi zwierzę wskroś dzikie
kura czubatka dziobie jak dzięcioł
wszystko co spotka o jakże jęknął

biegnie i wali do drzwi pięściami
ordynatorze ziemia się wali
jak to pan zdrowy jest przecież cały
nie jest pan ziarnkiem pszenicy małej

tak wiem doktorze ja wiem to dobrze
ja jestem zdrowy nie jestem zbożem
ale czy potwór co dziobie wszystko
wie że nie jestem smaczną pszenicą?!!!!!!

BETON
Zderzyłem się 
Z murem
Zabolało 
Przez chwilę
Byłbym zapomniał
Gdyby guz
Nie zakwitł
Tęczą
Patrząc
W lustro
Dotarło do mnie
Królestwo betonu

Kolejne wiersze w następnym numerze 
„Wiadomości Brzosteckich”
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Michael D. O’Brien „Dom Sophii”
Paweł Tarnowski od zawsze szukał swojego 

miejsca na świecie. Wyjechał do Francji, chciał 
zostać malarzem, niestety w pogoni za marze-
niami stracił nadzieję i wszystkie pieniądze. 
Po powrocie do kraju odziedziczył dom Sophii, 
małą, niepozorną księgarnię w sercu warszaw-
skiej Starówki. Magiczna rzeczywistość ukryta 
pomiędzy rzędami książek bardzo szybko stała się dla niego 
bezpiecznym azylem. Kiedy świat pogrążył się w chaosie 
wojny, w życiu Pawła nastąpiła rewolucja. Pomógł Dawidowi, 
młodemu Żydowi zbiegłemu z getta. Jeden dobry uczynek 
nadał sens bezcelowemu dotychczas życiu mężczyzny, a dom 
Sophii okazał się nie tylko kryjówką dla uciekającego przed 
śmiercią Żyda – był schronieniem dla takich wartości, jak 
dobro, człowieczeństwo i poświęcenie.

O’Brien w piękny sposób pisze o różnych rodzajach miłości, 
poszukiwaniu swojego miejsca, opisuje architekturę ludzkiej 
duszy, że potrafi ona przetrwać największe zawieruchy i ocalić 
to, co najważniejsze. 

Remigiusz Mróz „Rewizja”
Żona i córka robotnika z Ursynowa giną 

tragicznie w niewyjaśnionych okolicznościach. 
Ich polisa na życie jest tak wysoka, że 
towarzystwo ubezpieczeniowe nie spieszy się 
z wypłaceniem odszkodowania. Pogrążony 
w żałobie mężczyzna spodziewa się problemów, 
ale to, co go spotyka, przechodzi jego najśmielsze 
obawy. Ubezpieczyciel odmawia wypłaty, 

twierdząc, że robotnik zamordował rodzinę. Potem prokuratura 
stawia mu zarzuty, a on rozpoczyna walkę o uniewinnienie 
i własny honor. Pomaga mu prawniczka, która niedawno 
pogrzebała całą swoją karierę.

Jednym słowem – powieść dynamit. Rozwój wypadków 
wkracza coraz głębiej – oszołamia czytelnika. 

Joanna Bator „Rok Królika”
Autorka bestsellerowych romansów hi-

storycznych Julia Mrok kieruje się dwoma 
pragnieniami: rozkoszy i opowieści. By je 
zaspokoić, z nikim się nie liczy i nie zważa na 
skutki swoich poczynań, ale kiedy posuwa się 
za daleko, w końcu musi zniknąć z własnego 
życia. Zmienia tożsamość i wygląd, opuszcza 
swoich dwóch kochanków. Z Warszawy wy-
jeżdża do Ząbkowic Śląskich – miasteczka, do którego bardziej 
pasuje dawna nazwa Frankenstein. Wszechobecna atmosfera 
grozy zagęszcza się zwłaszcza w jednym hotelu w mieście, 
gdzie uciekinierka postanawia wynająć pokój. Jego tajem-
nicza właścicielka, Wiktoria Frankowska, prowadzi w nim 
Spa pod Królikiem. Potworna tajemnica, jaka wiąże się z tym 
miejscem, sprawi, że Julia będzie musiała na nowo zmierzyć 
się ze swoją przeszłością i podjąć decyzję.

Joanna Bator uhonorowana Nagrodą Nike w 2013 roku 
za powieść „Ciemno prawie noc”.

ZAGADKA LOGICZNA
Farmer
Pewien farmer musi przeprawić przez rzekę lisa, kurę i worek 
ziarna. Ma łódkę, ale może zabrać tylko siebie i jeden do-
datkowy bagaż. Jeżeli pozostawi lisa i kurę razem na brzegu, 
to lis zje kurę. Jeżeli pozostawi kurę i ziarno, to kura je zje. 
W jaki sposób rolnik powinien się przeprawić przez rzekę? 

Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

Krotochwile i maksymy Imć Pana Zagłoby

O sobie samym
 ¾ …Jan Zagłoba, herbu Wczele, co każdy snadno poznać 
może choćby po onej dziurza, która w czele kula rozbój-
nicka mi zrobiła, gdym się do Ziemi Świętej za grzechy 
młodości ofiarował.

 ¾ Za młodych lat był ze mnie gładysz nie lada. Żebym tylko 
waści opowiedział, za co palmę w Galacie otrzymałem! 
Widzisz tę dziurę na moim czele? Dość, gdy ci powiem, 
że mi ją rzezańcy w seraju tamecznego baszy wybili.

 ¾ Gładkość nigdy na złe nie wychodzi, a ja tego pierwszym 
przykładem, bo gdy mnie Turcy w Galacie oko wypalili, 
chcieli wypalić i drugie, gdy mnie żona tamecznego 
baszy uratowała, a to dla nadzwyczajnej mojej urody…

 ¾ Nieraz się tam jeszcze podwiki za człowiekiem oglądają, 
co i w Warszawie w czasie elekcji bywało. Wołodyjow-
ski świadek!

 ¾ Lepiej mi było księdzem zostać, do czego miałem i po-
wołanie, bom człek spokojny i wstrzemięźliwy. Mój 
Boże, mój Boże! Byłbym teraz kanonikiem krakowskim 
i śpiewałbym godzinki w stallach, bo mam głos bardzo 
piękny. Ale cóż! Za młodu podobały mi się podwiki! Nie 
uwierzysz waćpan, jaki był ze mnie gładysz! A com się 
na którą spojrzał, to jakby w nią piorun trzasł.

 ¾ …nadtom był zawsze wstrzemięźliwy w napoju, od czego 
mam teraz oddech krótki.

 ¾ Trzech rzeczy potrzebuje moja odwaga, a to: jeść dobrze, 
pić dobrze i wyspać się.

 ¾ Ja nie kaczka, a mój brzuch nie czółno. Zawsze miałem 
abominację do wody…

  

MĄDROŚCI WSCHODU
 ¾ Największym powodem do chwały nie jest to, że ni-
gdy nie upadamy, ale to, że potrafimy się po upadku 
podnieść.

 ¾ Naprawdę mam szczęście. Zawsze, gdy popełniłem jakiś 
błąd, ktoś mi go wypomniał.

 ¾ Nie cel jest ważny, ale droga do celu.
 ¾ Młodość potrzebuje radości, wiek dojrzały pracy i przy-
jaciół, starość – spokoju.

 ¾ Trzy są sposoby zdobywania mądrości. Pierwszy to 
refleksja – najbardziej szlachetny, następnie naślado-
wanie – jest on najłatwiejszy, a trzeci to doświadczenie 
– najbardziej gorzki ze wszystkich.

 ¾ Wszystko ma swoje piękno, ale nie każdy je widzi.
 ¾ Ten kto zwycięża innych ludzi, jest tylko silny. Ten, kto 
zwycięstwo nad sobą samym odnosi, jest człowiekiem 
potężnym.

 ¾ Wejście na szczyt góry zamęczyć może konia, gniew – 
człowieka.

Wybrała
Maria Kawalec
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ROZWIĄZANIE:
marzec 2018

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej marzec 2018

"

"

"

"
KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za gatunek? Fot. strona 44) wraz z wypełnionymi 
kuponami należy dostarczyć do 31 marca 2018 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4.
Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

POZIOMO:
5) Zespół, klika. 8) Małe pierożki do barszczu. 9) Gło-
wonóg kopalny z dużą spiralną muszlą. 11) Uczeń 
kończący średnią szkołę ogólnokształcącą; maturzy-
sta. 13) Gaik, zagajnik. 15) Pies z serialu „Czterej 
pancerni i pies”. 17) Sprzeciw, protest. 19) Anna 
dla kolegów 20) Roślina zielna z rodziny jaskrowa-
tych. 21) Samochód z Korei Pd. 23) Biały puder 
używany jako kosmetyk do pielęgnacji skóry. 24) Ed-
gar Allan, autor „Kruka” 25) Skoczna - wpada 
w ucho. 27) Szerokie, wygodne krzesło z poręczami 
(np. na biegunach). 28) Roślina, używana jako przy-
prawa kuchenna. 32) Imię męskie - 6 XII; Stępow-
ski 35) Wyścig rozgrywany w etapach. 37) Matka 
lub teściowa 38) Jednostka monetarna m.in. Serbii, 
Algierii, Iraku, Jordanii. 39) Budynki mieszczące składy 
i kramy z suknem. 40) Trasa specjalnie wytyczona, 
zwykle oznakowana. 41) Pismo dodatkowe, dołączone 
do głównego dokumentu.

PIONOWO:
1) Drzewo lub wysoki krzew o szarej, gładkiej ko-
rze 2) Bohaterka powieści „Krzyżacy” H. Sienkie-
wicza. 3) Mały sklepik, na ogół z odzieżą i galan-
terią. 4) Konkurencja polegająca na strzelaniu do 
rzutków z myśliwskiej broni śrutowej. 6) Uprzy-
jemnianie, upiększanie. 7) Ścianka boczna pudeł-
ka zapałek; draska. 10) Mały Ireneusz. 12) Bezład, 
chaos, nieporządek, zamęt. 14) Gatunek kawy arab-
skiej. 16) Zgromadzenie religijne; na jego czele stoi 
przeor; opactwo. 17) Imię Pyrkosza, Pileckiego, Ga-
dowskiego. 18) Leonid (1917-70), żeglarz; ustanowił 
rekord samotnej żeglugi bez zawijania do portu na 
jachcie „Opty” (1967-69). 22) W starożytnej Grecji: 
piękna i wykształcona kurtyzana. 25) Jednostka ilości 
energii. 26) Roślina dostarczająca włókien i olei-
stych nasion. 27) Mała forma, naczynie do pieczenia 
ciastek. 29) Jedna z konkurencji w podnoszeniu cię-
żarów. 30) Skóra na torby, kurtki. 31) Podany na 
kopercie listu. 33) ... Lozano, trener siatkarzy 34) Lu-
dowy zwyczaj witania wiosny, gaik. 35) Danuta; 
piosenkarka. 36) London, Nicholson 38) Kwas de-
oksyrybonukleinowy.

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?
marzec 2018

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z LUTOWEGO NUMERU

Zagadka logiczna: Ania 13, Katarzyna 14, Natalia 18 
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Dąbrówka rozłogowa
Hasło krzyżówki: Słowo raz dane ma być wiernie dotrzymane
 

Nagrody książkowe wylosowali: Krzysztof Ka-
walec z Brzostku (krzyżówka), Marta Pietrzycka 
z Brzostku (zagadka logiczna), Wiktoria Wyłonas 
z Dęborzyna (zagadka przyrodnicza). 
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INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA PODKARPACIA SENIORÓW 
W TENISIE STOŁOWYM 

11 lutego 2018 r. w Hali Sportowej im. 
Agaty Mróz-Olszewskiej w Brzost-

ku odbyły się Mistrzostwa Podkarpacia 
Seniorów w Tenisie Stołowym. Zdo-
bywcy pierwszych dwóch miejsc za-
grali na 86. Indywidualnych Mistrzo-
stwach Polski 4 marca w Raszkowie. 
Organizatorami Mistrzostw w Brzostku 
był: Podkarpacki Okręgowy Związek 
Tenisa Stołowego, LKS Brzostowian-
ka Brzostek. W zawodach tych nie za-
brakło zawodników reprezentujących 
LKS Brzostowianka Brzostek. Klub re-
prezentowała jedna seniorka i trzech 

seniorów. Natalia Chrząszcz uplaso-
wała się w przedziale miejsc 9-12, zaś 
najlepszym seniorem z brzosteckiego 
klubu był Jacek Andreasik, zajmując 
miejsce w przedziale 13-16. W turnieju 
brał udział jeszcze Adrian Wilisowski 
oraz Adam Piekarczyk. W rywalizacji 
seniorów zwyciężył Piotr Cyrnek (PKS 
Kolping Jarosław), pokonując w finale 
Krzysztofa Niemca (GMKS STRZELEC 
Frysztak). Złoty krążek w potyczkach 
seniorek stał się łupem Pauliny Krużel 
(KSTS Krosno), która w finale pokonała 
swoją koleżankę z drużyny Dominikę Dokończenie na str. 37

GROCH Z KAPUSTĄ 

Jeśli może być dobrze, to dlaczego jest źle?
Gdy jesteśmy po pięćdziesiątce, dzieci już nie potrzebują 

naszej opieki – skończyły się choróbki, kłopoty dorastania, 
pierwsze miłości, wybieranie zawodu, ponoszenie kosztów 
kształcenia. Wyfrunęły z domu rodzinnego, przeboleliśmy 
już syndrom opuszczonego gniazda, cieszy nas, że dzieci 
same sobie radzą i nie potrzebują naszej nadmiernej troski. 
Każdy powinien przeżyć swoje życie po swojemu, a nie pod 
dyktando innych – dorosłe dzieci muszą same odpowiadać 
za swoje lepsze czy gorsze wybory życiowe.
No a co z nami, rodzicami? 

Zaczyna być ważne, czy nie oddaliliśmy się od siebie jako 
małżonkowie przez te lata, czy łączą nas wspólne zaintereso-
wania, czy potrafimy znaleźć to, co nas łączy, a nie podkreślać 
to, co nas dzieli. Czy umiemy sobie przebaczać, przeprosić lub 
przyjąć przeprosiny, czy jesteśmy dla siebie uprzejmi na co 
dzień, doceniamy siebie nawzajem?

Rozmawiając ze znajomymi, przeprowadzałam swoiste 
podsumowanie zachowań, które najbardziej rażą i dener-
wują drugą połówkę i są najczęstszym powodem do kłótni. 
A oto one: bałaganiarstwo, niedocenianie wysiłku sprzątania, 
trzaskanie drzwiami, prymitywne zachowanie przy stole, 
niepodnoszenie/opuszczanie deski sedesowej, nieopuszczanie 
klapy na sedesie, wyzwiska, dłubanie publiczne w nosie, 
kichanie/kaszlenie bez zakrywania ust i nosa, charkanie 

i plucie, nieopróżnianie kieszeni przed oddaniem ciuchów do 
prania, nieuzgadnianie domowych wydatków, niegaszenie 
zbędnego światła, niezamykanie wszelkich drzwi, niecenzu-
ralne słownictwo, brak higieny osobistej, żądanie obsługi 
kelnerskiej przy stole itd.

Pomimo że są to podstawowe zasady współżycia spo-
łecznego, wymaganie ich stosowania często spotyka się ze 
zdecydowanym sprzeciwem jednej ze stron. A przecież na-
leży uwzględnić słuszną rację drugiej strony, z którą dzieli 
się wspólną życiową przestrzeń, aby druga strona również 
czuła się „jak u siebie w domu”. I tak sprawy pozornie błahe 
mogą doprowadzić do kłótni, wyzwisk a nawet rękoczy-
nów. Jak to jest w powiedzeniu: jeśli ktoś chce uderzyć psa, 
to kij zawsze się znajdzie. Wtedy pojawia się pytanie, kto 
ma pierwszy wyciągnąć rękę do zgody – jak i czym zasypać 
powstałą wyrwę? Zazwyczaj robi to strona mądrzejsza (co 
nie znaczy, że winna) – bo czy warto marnować ten kawałek 
życia, który nam pozostał, na głupie kłótnie? A co będzie, jak 
jedno z małżonków zacznie chorować i będzie potrzebować 
opieki – znacznie łatwiej jest usłużyć drugiemu człowiekowi, 
jeśli wzbudza on sympatię, niż nienawiść. 

W Piśmie św. jest napisane, (Mateusz 18,21-35): „Wtedy 
Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: «Panie, ile razy mam 
przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 
siedem razy?». Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem 
razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy»”.

Niestety, za to „wybaczanie i pojednanie” na ogół zabiera 
się stale ta sama strona, utwierdzając przekonanie w drugiej, 

że to ona jest zawsze winna. Wybacza-
nie 76 razy jest trudne, ale ten 77. to już 
kropla przepełniająca czarę goryczy… 
A bez przebaczenia i pojednania życie 
we dwoje staje się piekłem na ziemi 
i obie strony będą się ze sobą męczyć.

Każde nieporozumienie dobrze jest 
„przepracować” – spokojnie przeanali-
zować (niekoniecznie od razu) powód 
kłótni, powiedzieć, co nas szczegól-
nie boli, dotyka, co powinna zmienić 
w swoim zachowaniu każda ze stron, 
aby nie czuć tego żalu, krzywdy, upo-
korzenia – wspólnie poszukać tego, co 
łączy, a nie dzieli.

W następnej „kapuście” – porady 
na uzdrowienie „starego, dobrego 
małżeństwa”.

Janina Słupek 

I wiem, gdy łzę swoją trzymam 
Jak złoty kamyk z procy - 
Zrozumie mnie mały Baranek 
Z najcichszej Wielkiej Nocy.

Pyszczek położy na ręku - 
Sumienia wywróci podszewkę - 
Serca mojego ocali

J. Twardowski „Wielkanocny pacierz”

Wielkanoc przynosi radość, której starczy dla wszystkich. Dzięki 
niej życie staje się piękne, rodzą się nowe nadzieje, ludzi przenika lekkość 
pozwalająca pokonać wiele trudności. Otwórzmy się więc na tę radość!

Tego wszystkim Czytelnikom życzy 

Zespół redakcyjny "Wiadomości Brzosteckich”
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Dokończenie na str. 38

PODSUMOWANIE ZIMOWYCH FERII NA SPORTOWO Z OSIR-EM 
Wszystko, co dobre, szyb-

ko się kończy – tak 
mogą powiedzieć uczniowie, 
dla których ferie zimowe są 
już tylko wspomnieniem. 
W ich trakcie część dzieci 
i młodzieży z naszej gminy 
postanowiła aktywnie spę-
dzić wolny czas, korzystając 
z oferty przygotowanej przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Brzostku. W tegoroczne 
ferie OSiR postawił na ak-
tywność i różnorodność. 

Zimowy wypoczynek roz-
poczęliśmy od drugiej edycji 
Zimowego Turnieju Piłki Siat-
kowej. Przez dwa dni (27.01 
– 28.01) w Hali Sportowej 
im. Agaty Mróz-Olszewskiej 
w Brzostku gościli siatkarze 
oraz siatkarki. Do zawodów 
zgłosiło się 15 drużyn nie tyl-
ko z terenu gminy Brzostek, 
ale również z Dębicy, Dob-

rkowa, Głobikowej, Jodło-
wej, Jasła, Ropczyc i Pilzna. 
W sobotę o godzinie 9:00 
rozpoczął się pierwszy dzień 
rywalizacji. Zespoły zostały 
podzielone na cztery grupy, 
w których grały systemem 
„każdy z każdym” do dwóch 
wygranych setów. Do ćwierć-
finałów awansowały dwie 
najlepsze drużyny z poszcze-
gólnych grup. Następnego 
dnia rozegrano fazę pucha-
rową. Mecze ćwierćfinałowe 
wygrały drużyny, które zaję-
ły pierwsze miejsca w gru-
pach, potwierdzając tym sa-
mym, że choć siatkówka jest 
grą błędów, to nie rządzi nią 
przypadek. 

W pierwszym półfinało-
wym pojedynku zmierzyły 
się zespoły Rest i Wataha. 2:0 
zwyciężył Rest. W drugim 
półfinale stanęli naprzeciw 

siebie zeszłoroczni finaliści 
AKS Nieokiełznani Pędziwia-
trowie oraz Sokół Dobrków I. 

Tym razem AKS Nieokiełzna-
ni Pędziwiatrowie wziął od-
wet za zeszłoroczną porażkę 
w finale, pewnie wygrywa-
jąc 2:0.

Wataha oraz Sokół Dob-

rków I walczyli w meczu 
o brązowy medal. Po zacię-
tym i wyrównanym boju 
szalę zwycięstwa na swoją 
stronę w tie-breaku prze-
chyliła Wataha, która dzięki 
temu zwycięstwu wskoczyła 
na najniższy stopień podium. 
W finale spotkały się drużyny 
AKS Nieokiełznani Pędziwia-
trowie oraz Rest, w której wy-
stąpili byli siatkarze z klubów 
takich jak Resovia Rzeszów, 
MOSiR Jasło, Karpaty Kros-
no, Stal Mielec czy AZS Poli-
technika Rzeszów. Zawodnicy 
z AKS Nieokiełznani Pędzi-
wiatrowie nie przestraszyli się 
bardziej utytułowanych i do-
świadczonych kolegów (dru-
żyna Rest zdobyła brązowy 
medal w XXII Mistrzostwach 
Polski Old Boyów w Piłce 
Siatkowej im. Wojciecha Zie-

DEBIUT SIATKAREK OSIR BRZOSTEK 
Za siatkarkami, które uczęszczają 

na treningi pod wodzą trenera 
Krzysztofa Halsa, pierwszy debiut w po-
ważnym turnieju. Dzięki zaproszeniu od 
MKS Ryglice dziewczęta w niedzielę 11 
lutego 2018 r. wystąpiły w Feryjnym 
Turnieju Piłki Siatkowej Młodziczek, 
który odbył się w Woli Lubeckiej. Sta-
nowiło to szczególnie ważne wydarze-
nie dla młodej kadry OSiR Brzostek, 
ponieważ było to ich pierwsze wystą-
pienie w turnieju siatkarskim. Oprócz 
brzosteckiej drużyny wystąpiły jeszcze 
Omega Rzuchowa, LKS Szynwałd oraz 
gospodarz turnieju MKS Ryglice. Poziom 
wszystkich drużyn był bardzo zbliżony, 
o czym świadczy fakt, że 4 na 6 meczów 
zakończyły się tie-breakami. Debiut 
drużyny można zaliczyć do udanych 
pomimo przegranych meczów. Wynik 
nie był najważniejszy, najważniejsze to 

dobra zabawa, a przy okazji szlifowanie 
swoich umiejętności siatkarskich oraz 
kształtowanie sportowego charakteru. 
Po rozegranych meczach wszyscy musi-
my wyciągnąć wnioski. Na treningach 
solidniej trenować, korygować błędy, 
a przede wszystkim skupić się na wy-
konywanych ćwiczeniach. Wierzymy, 
że zebrane doświadczenia zaowocują 

w następnych zawodach. Drużyny otrzy-
mały pamiątkowe puchary i dyplomy, 
a ponadto najlepsza zawodniczka z każ-
dej drużyny dostała kubek. Nagrody zo-
stały ufundowane przez Biuro Promocji 
Gminy Ryglice.

Wyniki:
Brzostek - Ryglice 1-2 (27-25,23-25,11-15)
Szynwałd - Rzuchowa 0-2 (23-25, 17-25)
Ryglice – Rzuchowa 2-1 (25-21, 20-25, 15-10)
Szynwałd – Brzostek 2-1 (25-20, 16-25,15-9)
Szynwałd – Ryglice 2-1 (19-25,25-20,15-12)
Rzuchowa – Brzostek 2-0 (28-26,25-18)

Kolejność końcowa:
1. MKS Ryglice 5 pkt.
2. Omega Rzuchowa 5 pkt.
3. LKS Szynwałd 4 pkt.
4. OSiR Brzostek 2 pkt.

Magdalena Kawalec

Banaś. Oprócz gier pojedynczych roze-
grano gry podwójne oraz gry mieszane. 
Otwarcia zawodów oraz wręczenia pu-

charów i medali dokonali: Prezes Klubu 
Wojciech Bonarek oraz Prezes POZTS 
Grzegorz Kielar. 

Turniej został zorganizowany z do-
tacji Gminy Brzostek w ramach rea-
lizacji zadania publicznego z zakresu 
rozwoju sportu – „Szkolenie dzieci 
i młodzieży, organizowanie współ-
zawodnictwa sportowego w tenisie 
stołowym”. Gratulujemy medalistom 
osiągniętych wyników, a wszystkim 
uczestnikom wzorowej postawy przy 
stołach i sportowego zachowania w cza-
sie zawodów, jednocześnie życzymy 
dalszych sukcesów sportowych.

Zarząd LKS 
Brzostowianka Brzostek

Dokończenie ze str. 36
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Dokończenie ze str. 37
lińskiego w 2017 roku) i po-
konali ich 2:0 (25:18 i 25:20), 
tym samym zapewniając so-
bie zwycięstwo w całym tur-
nieju. Najlepszym zawodni-
kiem został wybrany Marcin 
Strzałka (AKS Nieokiełznani 
Pędziwiatrowie).

Po turnieju przyszedł czas 
na organizację wycieczek dla 
dzieci i młodzieży. Na pierw-
szy ogień poszedł kryty ba-
sen w Dębicy. Największą 
furorę zrobił dmuchany tor 
przeszkód. Sądząc z uśmie-
chów uczestników wyjazdów, 
wnioskujemy, że im się po-
dobało. 

Kolejnym obiektem, jaki 
odwiedziliśmy podczas ferii 
(i to dwukrotnie), było lodo-
wisko w Dębicy. Samo przy-
gotowanie się do wejścia na 
lód zajęło trochę czasu. Trzeba 
było wypożyczyć łyżwy i do-
pasować je do swojego roz-
miaru buta, co wcale nie oka-
zało się tak banalnie proste. 
Gdy wszyscy byli gotowi, 
przez ponad dwie godziny 
można było szlifować umie-
jętność jazdy na łyżwach. 
Każdy jeździł jak umiał, nie-
którzy częściej leżeli na lodzie, 
niż trzymali postawę piono-
wą, ale wiadomo, praktyka 

czyni mistrza. Łącznie na lo-
dowisko wybrało się 47 osób. 

W planach mieliśmy także 
wypad na narty do pobliskie-
go Gogołowa, ale iście wio-
senna aura nie pozwoliła nam 
poszaleć na stoku. 

Pierwszy tydzień ferii za-
kończył Konkurs Wyciska-
nia Sztangi Leżąc, który po 
raz trzeci odbył się w piąt-
kowy wieczór. W tegorocz-
nej edycji konkursu wzięło 
udział 17 zawodników, którzy 

zmierzyli się w dwóch kate-
goriach wiekowych (16–18 
lat oraz powyżej 18 lat). Za-
wody w Brzostku z roku na 
rok cieszą się coraz większą 
sławą, co skutkuje obec-
nością zawodników z coraz 
odleglejszych miejscowości 
(Tarnowiec, Rzeszów, Rudna 
Wielka, Trzcinica, Umieszcz, 
Sądkowa).

Po godzinie 18:30 rozpoczę-
ło się ważenie zawodników, 
zaś po jego zakończeniu ofi-
cjalne rozpoczęcie zawodów. 
Każdy z uczestników konkur-
su wykonywał trzy próby, 
które później były przeliczane 
w formule Wilksa. O klasyfi-
kacji końcowej decydowało 
wyciśnięcie największego cię-
żaru. Każdy został przeliczo-
ny odpowiednio do wagi na 
ilość punktów według For-
muły Wilksa. Jako pierwsi 
do rywalizacji przystąpili za-
wodnicy w kategorii 16 – 18 
lat, a potem ruszyły zmagania 
w kategorii powyżej 18 lat. 

W kategorii 16 – 18 lat wy-
grał Daniel Dzierwa, podno-
sząc 115 kg. Daniel w porów-
naniu do ubiegłorocznego 
konkursu poprawił się o 20 
kg. Wtedy zaliczył próbę 95 
kg (co dało mu 3. miejsce). 
Być może w przyszłym roku 
stanie na podium w starszej 
kategorii wiekowej. O pozo-
stałe miejsca „na pudle” wal-
czyło dwóch zawodników: 
Grzegorz Stasiowski oraz Kac-
per Jasica. Obaj zawodnicy 
zaliczyli próbę 100 kg, ale po 
przeliczeniu punktów w for-
mule Wilksa drugie miejsce 
zajął ubiegłoroczny zwycięzca 
konkursu Grzegorz Stasiowski 
(mniejsza waga ciała), a na 
najniższym stopniu podium 
stanął Kacper Jasica. 

W starszej kategorii uczest-
nicy walczyli z ciężarami po-
wyżej 100 kg. Najlepszym 
zawodnikiem został Adrian 
Dubiel z Nawsia Kołaczyckie-
go, wyciskając 157,5 kg w dru-
giej próbie. Wynik Adriana 
jest najwyższym rezultatem, 
jaki podniesiono podczas 
wszystkich edycji konkursu. 
Drugie miejsce wywalczył 
Marek Zajchowski, który 
wycisnął 150 kg. Brązowy 
medal zdobył Maciej Bajer 
z wynikiem 150 kg. Po zakoń-
czeniu rywalizacji kierownik 
OSiR-u Andrzej Piękoś wrę-
czył za pierwsze trzy miejsca 

w poszczególnych katego-
riach: puchary, medale oraz 
nagrody rzeczowe. 

W drugim tygodniu ferii 
przyszedł czas na najbardziej 
oczekiwany i oblegany wy-
jazd, jakim była podróż do 
FlyParku w Rzeszowie. Czeka-
ły tam różnej wielkości tram-
poliny, ścieżki akrobatyczne, 
baseny z gąbkami i inne 
atrakcje. Część młodzieży 
wykazała się umiejętnością 
wykonywania różnego typu 
salt i przewrotów, inni woleli 
spokojne skoki. Po wspania-
łej zabawie wszyscy udali się 
do McDonalda, gdzie uzu-
pełniliśmy stracone kalorie. 
Wszyscy wrócili cali i zdrowi, 
a przede wszystkim zadowo-
leni z wyjazdu. 

W drugim tygodniu ferii 
odbył się również 3. Otwarty 
Turniej Halowej Piłki Nożnej. 
Do rywalizacji przystąpiło 16 
drużyn, które walczyły o naj-
wyższe miejsca w czterech 
grupach. W każdej rozgrywa-
no mecze systemem „każdy 
z każdym” po 10 minut. Od 
pierwszego gwizdka rywali-
zacja była zacięta, a zawod-
nicy wkładali w grę mnóstwo 
zaangażowania i serducha. Po 
znakomitej fazie grupowej 
przyszedł czas na ostateczne 

rozstrzygnięcia. Osiem pozo-
stających w turnieju zespo-
łów rywalizowało w meczach 
ćwierćfinałowych: Futbolowi 
Artyści – AC Pajace, Hos-Pol 
Gorzejowa – Kasacja, Alko-

-Team – Wyrewolwerowani 
Rewolwerowcy, Liwocz – LKS 
Strażak Lubzina. Jeden mecz 
ćwierćfinałowy dostarczył 
widzom nie lada emocji. 
W regulaminowym czasie gry 
wynik nie został rozstrzyg-
nięty, więc o awansie decy-
dowały rzuty karne. Te nieco 
lepiej wykonywali zawodni-
cy z drużyny AC Pajace i to 
oni awansowali do półfinału. 

W wielkim finale spotkały 
się zespoły Alko-Team oraz 
Kasacja. Po bardzo wyrówna-
nym meczu lepsi okazali się 
zawodnicy z drużyny Alko-
-Team, wygrywając 3:1 i to 
oni mogli cieszyć się ze zwy-
cięstwa w całym turnieju. 
W meczu o trzecie miejsce 
pewnie wygrała ekipa AC Pa-
jace, pokonując Liwocz 2:0. Po 
zakończonym finale wręczono 
nagrody dla najlepszych dru-
żyn oraz nagrody indywidu-
alne: król strzelców Damian 
Kostrząb (Alko-Team), najlep-
szy bramkarz Dawid Cielec 
(AC Pajace). 

Tegoroczne ferie zimowe 
dobiegły końca, ale dla wielu 
pozostaną na długo w pa-
mięci. Każdy z nas miał jakiś 
plan na tę, tak długo przecież 
oczekiwaną, dwutygodniową 
przerwę od zajęć szkolnych. 
Ci, którzy chcieli aktyw-
nie spędzić ten wolny czas, 
skorzystali z bogatej oferty 
przygotowanej przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Brzostku. 
Każdy mógł w niej znaleźć coś 
dla siebie, od doskonalenia 
umiejętności jazdy figurowej, 
poprzez pląsy w wodzie, aż 
po sportową rywalizację. Je-
steśmy bardzo zadowoleni 
z faktu, iż wyjazdy cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. 
To budujące, że jest jeszcze 
młodzież, która pamięta 
o aktywnym spędzaniu wol-
nego czasu. Łącznie zajęcia 
zorganizowane przez OSiR 
w Brzostku w ramach ferii 
zimowych 2018 przyciągnęły 
418 uczestników. Wszystkim 
dziękujemy za wspólnie spę-
dzony czas i już dziś zaprasza-
my do udziału w kolejnych 
przygotowywanych przez nas 
przedsięwzięciach. Wszelkie 
informacje dotyczące imprez 
organizowanych przez OSiR 
Brzostek można śledzić na 
bieżąco na stronie interne-
towej www.osir.brzostek.pl. 

Magdalena Kawalec



CENNIK REKLAM I OGŁOSZEŃ

Opłata za zamieszczenie czarno-białej reklamy lub ogło-
szenia 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 ogłosze-
nia 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 ko-
lorowych.

 ¾ Jeśli cały numer będzie wydany w kolorze, obowią-
zują opłaty za ogłoszenia lub reklamę 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 orga-
nizacyjnych gminy.
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PODARUJ 
MI 1% 

SWOJEGO 
PODATKU

Witam serdecznie. 

Jestem Damian, mam 9 lat. Urodziłem się z obustronnym 
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 zorganizować moją 
własną wystawę klocków lego. A tak po cichu marzę 
o spotkaniu z Robertem Lewandowskim. Uczęszczam do 
szkoły muzycznej, gdzie stawiam pierwsze kroki jako po-
czątkujący perkusista. Zwracam się z prośbą do wszystkich 
ludzi dobrego serca o przekazanie dla mnie 1% podatku.
Pieniążki pozyskane w ten sposób pozwolą na pokrycie 
kosztów związanych z użytkowaniem implantu ślimakowe-
go, 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.

Sprzedaż 
miodu spadziowego 

oraz propolisu

„Pasieka Gucio”

Brzostek 
tel. 692 027 761
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TOMEK CZEKA NA TWOJĄ POMOC
8-tygodniowy Tomek Pacana z Kamienicy 

Górnej zapadł na bardzo groźną chorobę 
genetyczną SMA (rdzeniowy zanik mięśni), 
która nieleczona prowadzi do szybkiej śmier-
ci. Jedyną szansą dla chłopca jest kosztowne 
leczenie za granicą. Do momentu pojawie-
nia się pierwszych objawów choroby dzie-
cko 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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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

WAŻNA INFORMACJA
Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 31 marca na adres: wiadomosci@brzostek.pl





Fot. Wiktoria Zięba z Woli B.
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Zagadka przyrodnicza

Fot. Zuzanna Szukała z Przeczycy Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Gabriela Czekaj z Kleci Fot. Arkadiusz Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego Fot. Małgorzata Grzesiakowska z Kamienicy Dolnej

Fot. Anna Augustyn z Januszkowic

Kącik fotograficzny
Masz aparat? Robisz zdjęcia? Pochwal 

się nimi. Prześlij je wraz z imieniem i na-
zwiskiem oraz miejscem zamieszkania na 
adres: wiadomosci@brzostek.pl. Przesłanie 

tych danych oznacza zgodę na ich publi-
kację w „Wiadomościach Brzosteckich” 
w podpisie pod zdjęciem. U.K .


