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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
1. 21 marca ogłoszony został przetarg na 
wykonanie robót budowlanych w ra-
mach zadania inwestycyjnego pn. „Prze-
budowa Domu Ludowego w Zawadce 
Brzosteckiej” realizowanego w ramach 
poddziałania Wsparcie na wdrażanie ope-

racji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres prac obejmuje:
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku z nowymi 

tynkami zewnętrznymi (po uprzednim skuciu wysta-
jących części płyty stropowej) oraz docieplenie stropu 
nad parterem;

- wykucie 2 otworów okiennych;
- wykucie otworu podokiennego dla wstawienia drzwi 

balkonowych;
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej 

i zewnętrznej;
- wykonanie nowej izolacji pionowej ścian fundamen-

towych;
- demontaż ściany czołowej z blachy trapezowej na ścianę 

murowaną z pustaków gazobetonowych;
- przebudowę instalacji sanitarnych (wod.-kan., gaz, c.o.);
- wykonanie dodatkowego trzonu kominowego wen-

tylacji grawitacyjnej;
- przebudowę instalacji elektrycznej;
- renowację okładzin wewnętrznych na ścianach; 
- malowanie ścian wewnętrznych.

Termin składania ofert upływa 5 kwietnia br. – wtedy 
też poznamy oferty cenowe. Jeżeli nie pojawią się inne 
przeszkody, to prace powinny zostać zakończone do 29 
czerwca br. 

2. Znamy oferty cenowe wykonawców, którzy ubiegali się 
o udzielenie zamówienia na wykonanie miejsc postojo-
wych koło Domu Ludowego w Nawsiu Brzosteckim. Naj-
korzystniejszą ofertę złożyła Firma Handlowo-Usługowa 
Grzegorz Ligęzka ze Strzegocic. W wyniku prac powstanie 
zatoka z dziesięcioma miejscami postojowymi z nawierzch-
nią z kostki betonowej gr. 8 cm. Całkowity koszt robót

(zgodnie ze złożoną ofertą) wyniesie 124.870,31 zł, a termin 
zakończenia ustalono na 29 czerwca br.

3. Pod koniec marca rozstrzygnięty został również przetarg 
na transport i rozładunek pospółki, żwiru, piasku oraz 
kruszywa. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło dwie 
oferty, z których najkorzystniejsza okazała się oferta Firmy 
Handlowo-Usługowej Grzegorz Ligęzka ze Strzegocic.

Prosimy o zgłaszanie do sołtysów dróg i miejsc wyma-
gających uzupełnienia kruszywem lub żwirem. Pozwoli 
nam to na usystematyzowanie i zaplanowanie prac oraz 
ich sprawne wykonanie, gdy tylko wody gruntowe opad-
ną do poziomu pozwalającego na wprowadzenie w teren 
samochodów ciężarowych.

4. Rada Miejska w Brzostku stosunkiem głosów 8:6 przy jed-
nym nieobecnym podjęła uchwałę o włączeniu z dniem 
1 września 2018 roku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi 
do Szkoły Podstawowej w Brzostku. Projekt uchwały 
wcześniej uzyskał pozytywną opinię Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ 
Solidarność. Bardzo dziękuję radnym: Janowi Sarneckiemu, 
Annie Nowickiej, Jerzemu Kmiecikowi, Grażynie Cabaj, 
Alfredowi Nawracajowi, Krystynie Wójtowicz, Zofii Roś 
oraz Danielowi Wójcikowi za wsparcie tej uchwały. Dzięki 
ich postawie uczniowie szkoły podstawowej będą już od 
września mogli w pełni korzystać z budynku gimnazjum 
oraz zgromadzonych tam pomocy naukowych, pracowni 
lekcyjnych, a także z hali widowiskowo-sportowej. In-
formuję także, że w związku z kończącą się kadencją pani 
dyrektor Marii Przebiędy w najbliższym czasie ogłoszony 
zostanie konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Pod-
stawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku. 
Nowy dyrektor rozpocznie pracę od dnia 1 września 2018 
roku. Arkusz organizacyjny dla obu placówek, zgodnie 
z odpowiednimi przepisami, przygotują wspólnie obecni 
dyrektorzy szkoły podstawowej i gimnazjum, a nauczyciele 
obu placówek będą przy jego przygotowaniu traktowani 
jednakowo, ponieważ dotyczyć on będzie już nowego 
roku szkolnego. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

20 marca br. Rada Miejska w Brzostku obradowała na 
XXXIX sesji, zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Reali-

zując przyjęty porządek obrad, radni podjęli uchwałę w spra-
wie podziału Gminy Brzostek na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych. Wprowadzone zmiany do budżetu do-
tyczyły zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 33.967 zł. 
Środki te przeznaczono na zwiększenie wydatków na wy-
konanie placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu w Brzost-
ku. W dalszej części obrad Rada Miejska podjęła uchwałę 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/189/17 z dnia 28 marca 
2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Przyjęta zmia-
na dotyczyła włączenia Gimnazjum im. Królowej Jadwigi 
w Brzostku do Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Brzostku. Kolejną uchwałą ustalono wysokość 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów 
objętych wychowaniem przedszkolnym w roku kalendarzo-

wym, w którym kończą 6 lat, przyjmując stawkę za każdą 
godzinę zajęć powyżej pięciu godzin dziennie w wysokości 
0,50 zł. Na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców 
i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Grudnej 
Górnej nadano Szkole Podstawowej w Grudnej Górnej imię 
Danuty Siedzikówny „Inki”.

W dalszej części obrad podjęto uchwałę w sprawie uchwa-
lenia statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Brzostku oraz uchwałę w sprawie dopuszczenia 
zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy 
Brzostek za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym 
instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest 
pieniądz elektroniczny. Podjęto także uchwałę w sprawie 
niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 
w budżecie gminy na 2019 rok. W celu uregulowania stanu 
prawnego dróg gminnych radni podjęli uchwały w sprawie 
przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Dolnej 
oraz w Kleciach zajętych pod drogi gminne.

Treść podjętych uchwał prezentowana jest na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej.

Opracowała E. Sz. 

WALNE ZEBRANIE TOWARZYSTWA 
MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ

Tegoroczne walne zebranie TMZB odbyło 
się 6 marca. Po zakończeniu spraw procedu-

ralnych minutą ciszy i krótką modlitwą uczczono pamięć 
zmarłego, długoletniego członka Towarzystwa i przewodni-
czącego Komisji Rewizyjnej p. Józefa Serwińskiego. 

Skład Komisji uzupełnił p. Krzysztof Skórski. Po przed-
stawieniu Sprawozdania merytorycznego, finansowego oraz 
opinii Komisji Rewizyjnej zebrani członkowie udzielili ab-
solutorium zarządowi. 

Podczas dyskusji przedstawiono propozycję nadania p. Da-
nucie Stanek tytułu honorowego członka towarzystwa. Jed-
nogłośnie przyjęto uchwałę sankcjonującą ten wniosek.

 Dyskusja nad sprawami bieżącymi wzbudziła wielkie 
zaangażowanie uczestników. P. Tomasz Milian pogratulował 
Zarządowi działalności oraz wspaniałej organizacji, wraz 
samorządem, obchodów 650-lecia nadania praw miejskich 
Brzostkowi. Przedstawił również tłumaczenie nagrobnej in-
skrypcji, która spłonęła wraz z brzosteckim kościołem, Pawła 
Trojanowskiego. Tenże „20 października 1644 roku, w nocy, 
w domu w Januszkowicach przez zbójników z Podbieszcza-

dzia został zaskoczony. Doszczętnie ograbiony, trafiony kulą, 
jeden dzień został przy życiu.” Dyskutowano nad sposobem 
odtworzenia tablicy.

  Dużo emocji wzbudziła dyskusja nad propozycją 
zagospodarowania terenu i nad nazwą dla nowo powstają-
cej ulicy. Kontrowersje wzbudzała nie tyle nazwa, co sama 
ulica. Towarzystwo proponuje nazwę związaną ze 100-leciem 
odzyskania niepodległości - ul. Legionów. W związku z tym 
doniosłym dla wszystkich Polaków wydarzeniem posta-
nowiono zorganizować konkurs historyczny dla uczniów 
szkół podstawowych z gminy Brzostek oraz księgę pamięci 
zbierającą podpisy mieszkańców zamieszkujących na terenie 
gminy w 2018 r. Następnie dyskutanci ponownie wrócili do 
tematu ulic i parkingów. Część osób była za jak największą 
liczbą parkingów w samym centrum Brzostku, a pozostali 
uważali, że w centrum jest dość miejsc parkingowych, a nowe 
powinny powstawać na obrzeżach miasta. Centrum powinno 
pozostać miejscem zielonym, przeznaczonym na odpoczynek. 

Sekretarz TMZB

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA W SPRAWIE ODBIORU ODPADÓW Z POSESJI W BRZOSTKU
W ostatnich „Wiadomościach Brzosteckich” ukazał się ar-

tykuł podpisany przez mieszkańca Brzostku dotyczący 
częstotliwości odbioru śmieci, zawierający kilka pytań pod 
adresem Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz do 
Radnych Rady Miejskiej w Brzostku.

W artykule tym autor obszernie opisuje zachowanie miesz-
kańców miasta, którzy zanieczyszczają powietrze, ponieważ 
palą odpadami: „czuć wszystkie zapachy palonego plastiku, 
gumy, szmat i innych śmieci”, a „świadomość ekologiczna 
mieszkańców jest różna, ale każdy wie, że do właściwego 
funkcjonowania potrzebne jest ciepło, a ciepło daje wszystko, 
co da się spalić.” 

Z artykułu można wnioskować, że winnym takiego sta-
nu rzeczy jest zły system odbioru odpadów komunalnych, 
tj. zbyt mała częstotliwość odbioru, a nie sami mieszkańcy, 
którzy nielegalnie, wbrew przepisom prawa, zanieczyszczają 
powietrze. 

Z całą stanowczością należy podkreślić, że odbiór odpadów 

komunalnych z posesji w Brzostku raz w miesiącu w sezonie 
grzewczym nie jest działaniem antyekologicznym. Mieszkańcy 
powinni segregować i oddawać odpady tak samo w okresie 
grzewczym, jak i letnim z częstotliwością przewidzianą w har-
monogramie odbioru odpadów zatwierdzonym Uchwałą 
Rady Miejskiej. 

Zaznaczyć również należy, że zdarzają się pytania, dlaczego 
w okresie letnim na terenie Brzostku odpady są odbierane 
dwa razy w miesiącu, a na pozostałym terenie gminy tylko 
raz, przy jednakowych opłatach. Rozwiązanie takie zostało 
przewidziane przez ustawodawcę, który wymógł, aby z ob-
szarów miejskich odpady były odbierane w okresie letnim 
dwa razy w miesiącu. Niestety, nie została przewidziana 
możliwość różnicowania wysokości opłat. Wprowadzając 
dwukrotny odbiór odpadów przez cały rok na terenie Brzost-
ku, co leży w kompetencji Rady, sprawiedliwym byłoby 
wprowadzenie takiego samego rozwiązania na terenie całej 

Dokończenie na str. 5
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Rejon służbowy nr 1 

obejmujący teren miejscowości: Brzostek, 
Klecie, Bukowa, Januszkowice, Opacionka, 
Skurowa, Przeczyca. 

Dzielnicowy asp. sztab. Jerzy Wojnar
tel. kom. 572-908-516

e-mail: dzielnicowy.brzostek1@rz.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 2 

obejmujący teren miejscowości: Bączał-
ka, Siedliska-Bogusz, Smarżowa, Grudna 
Dolna, Grudna Górna, Głobikówka, Kamie-
nica Górna, Gorzejowa, Kamienica Dolna, 
Zawadka Brzostecka, Nawsie Brzosteckie, 
Wola Brzostecka.

Dzielnicowa st. sierż. Magdalena Stasiak
tel. kom. 572-908-515
e-mail: dzielnicowy.brzostek2@rz.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 3 

obejmujący teren miejscowości: Jodłowa 
Dolna, Jodłowa Górna, Dęborzyn, Dębowa, 
Dzwonowa, Zagórze, Wisowa.

Dzielnicowy st. sierż. Rafał Szot
tel. kom. 572-908-514

e-mail: dzielnicowy.brzostek3@rz.policja.gov.pl

POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO
czyli garść informacji o kontakcie z brzostecką Policją

Komisariat Policji w Brzostku, który mieści się przy ul. Mi-
ckiewicza 10, zasięgiem swojego działania obejmuje gminę 
Brzostek oraz gminę Jodłowa. Komendantem Komisariatu 
Policji w Brzostku jest podinsp. Mirosław Więcek. Teren ob-
sługiwany przez komisariat podzielono na 3 rejony. Poniżej 

prezentujemy dzielnicowych odpowiedzialnych za poszcze-
gólne rejony oraz dane kontaktowe.

Komisariat Policji w Brzostku nr tel. 14 670-63-71 
lub 14 683-09-97

Komendant Posterunku Policji w Brzostku zachęca miesz-
kańców do korzystania z narzędzia, jakim jest Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa udostępniona na stronach interne-
towych Policji. Jest to platforma elektroniczna, która pozwala 
informować służby o zagrożeniach na terenie danej miejsco-
wości i w ten sposób wpływać na poprawę bezpieczeństwa 
w swoim otoczeniu. Szczegóły w załączonej grafice.

OGŁOSZENIE
Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o.o. infor-
muje, że w dniach: 09.04.2018. – 13.04.2018. zostanie prze-
prowadzona zbiórka zużytego sprzętu RTV, AGD, odpadów 
wielkogabarytowych z terenu Gminy Brzostek.

Poniedziałek 09.04.2018 r.
Gorzejowa
Siedliska-Bogusz
Smarżowa

Wtorek 10.04.2018 r.
Bukowa
Klecie
Januszkowice
Opacionka

Środa 11.04.2018 r.
Kamienica Dolna 
Zawadka Brzostecka
Przeczyca 
Skurowa

Czwartek 12.04.2018 r.
Grudna Dolna
Grudna Górna
Bączałka
Kamienica Górna

Piątek 13.04.2018 r.
Wola Brzostecka
Nawsie Brzosteckie
Brzostek

Sprzęt RTV, AGD powinien być kompletny. Zbiórka prowadzona bę-
dzie od godz. 800 w kolejności miejscowości jak na harmonogramie.

gminy. Niestety, jak łatwo wywnioskować, wiązałoby się 
to z dużą podwyżką opłaty za odbiór śmieci. Podwyżką, 
która nie spodobałaby się nikomu z nas. Nie trzeba daleko 
sięgać pamięcią, jak mieszkańcy odebrali ostatnią podwyż-
kę tej opłaty. Wynikała ona z dwukrotnie większej ilości 
odbieranych odpadów w stosunku do czasu uchwalania 
wcześniejszej stawki.

Twierdzenie, że zarządzenie dwukrotnego odbioru śmieci 
na terenie Brzostku wpłynie na to, czym ludzie palą w pie-
cach, można porównać do stwierdzenia, że skoro mamy 
obowiązek edukacji, to analfabetyzm nie będzie występował. 
Niestety, jak wiemy, w dalszym ciągu występuje.

Należy dołożyć starań, aby wszyscy mieszkańcy naszej 
gminy zrozumieli konieczność dbania o środowisko. Prowa-
dzone są programy profilaktyczne przez nasz samorząd oraz 
Zakład Gospodarki Komunalnej, jak i szkoły. Świadomość 
ekologiczna, co można łatwo zauważyć, sukcesywnie wzra-
sta. Przykładem tego mogą być coraz rzadziej występujące 
dzikie wysypiska. Niestety, proces ten jest długi i wymaga 
żmudnej pracy nad zwiększeniem świadomości ekologicznej 
mieszkańców. Sądzę, że wcześniejszy i obecny artykuł będzie 
kolejnym kamieniem do budowy zdrowego i świadomego 
ekologicznie społeczeństwa. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzostku
Mateusz Domaradzki 

Dokończenie ze str. 4
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KOGO KALI MIAŁ NA MYŚLI?

Jak mogliśmy powyżej przeczytać, Kali – w sumie całkiem 
sympatyczny Sienkiewiczowski bohater – ma zamiar 

przenieść się do Brzostku, bo tu są ludzie, którzy podobnie 
jak on rozumieją różnicę między dobrem a złem. Tylko o kim 
wtedy myślał? Kto tu komu „ukraść krowa”?

Śmiech to zdrowie. Szczery śmiech rozprasza mroki. Po to 
też polski noblista wprowadził do swojej powieści właśnie 
Kalego, zabawnego w swych zachowaniach. Dzięki niemu 
fabuła nie była zbyt smutna i przytłaczająca.

O ile lepiej żyje się tym, którzy potrafią się śmiać, zwłaszcza 
z siebie. Widzą swoje wady, słyszą krytyczne uwagi na swój 
temat, ale nie robią z tego dramatu, nie mają pretensji do 
wszystkich dookoła. Na pewno nieraz odczuwają przykrość, 
bo nie każda krytyka jest konstruktywna, jednak do życia 
podchodzą z humorem. 

Piedestały
Niektórym ludziom wyjątkowo brakuje dystansu do siebie 

i choć odrobiny samokrytycyzmu. Wszystko, co usłyszą lub 
przeczytają, biorą do siebie, nawet jeśli nie jest wymienione 
ich nazwisko ani nic, co wskazywałoby na nich. A już nie 
ma gorszej rzeczy niż humorystyczne przedstawienie jakiejś 
sytuacji, w której uczestniczyli, bo to już, według nich, nor-
malnie świętokradztwo! Są to typowe skutki egocentryzmu. 
Takim ludziom wydaje się, że wszyscy ciągle na nich patrzą, 
o nich mówią, a nawet śnią. Wszystko odnosi się do nich. 
W ogóle cały świat się wokół nich kręci. Budują więc swoje 
piedestały albo zajmują już te gotowe i pilnie ich strzegą. 
Z wysokości piedestału decydują, co jest dobre, a co złe, 
w ogóle chcą wywierać wpływ na wszystko. Takie osoby 

otaczają się wręcz nimbem świętości. Dla przyzwoitości „od 
oka” temu zaprzeczają, ale gdyby zadrżały ich piedestały –
naruszone, a nawet tylko dotknięte przez kogoś, kto nie był 
dopuszczony do ich świty – ogłaszają apokalipsę.

Grzmią trąby jerychońskie
Kiedy już ktoś odważy się stanąć na ich drodze lub zrobi 

to zupełnie przypadkowo, wtedy ogarnia ich nieopanowana 
żądza zemsty, wręcz szał. Grzmią trąby jerychońskie. Wszyst-
kie chwyty dozwolone: grożenie, zastraszanie, pomawianie, 
pranie mózgu, okazywanie braku szacunku (który obejmuje 
cały ród tego, co się naraził), zapowiedź zemsty do piątego 
pokolenia włącznie, uprzykrzanie życia na wszelkie możliwe 
sposoby itd. Dla tych na piedestale cel jest jeden – zniszczyć 
tego robaka, który się nie ukorzył przed ich wielkością. Roz-
deptać go! Niech wie, gdzie jego miejsce!

A mogło być tak pięknie…
Byłoby pięknie, gdyby się wszyscy nawzajem szanowali, 

„nie obrzucali błotem”, nie budowali swojego prywatnego 
dobrobytu kosztem innych, gdyby bardziej patrzyli na sie-
bie i świat z przymrużeniem oka, a nie przez pryzmat manii 
wielkości i żądzy władzy. Wystarczy jak najlepiej wypełniać 
swoje obowiązki, rozwijać własne pasje (te nieszkodzące 
innym). Wtedy na pewno zabraknie czasu na wszelkie kno-
wania i snucie intryg. 

Tak więc z nadchodzącą wiosną zauważmy wreszcie tę 
„belkę w swoim oku” i nie mierzmy wszystkich swoją miarką, 
bo „nikt nie jest doskonały”, jak słusznie zauważył bohater 
filmu „Pół żartem, pół serio”.

Hakuna matata!
 U. Kobak

Kali powtarzać: Kalemu ukraść krowa, to źle; Kali ukraść 
krowa to dobrze. Kali mówić źle o innych, to dobrze; 

o Kalim mówić źle, o! to bardzo źle! Kali rządzić to dobrze; 
Kalim rządzić to źle.

Kali z pustyni i z puszczy przenieść się do Brzostku. Kali tu 
znaleźć człowieki, co myśleć jak Kali. Kali tu czuć się dobrze. 
Kali wielki pan. Kalemu wszystko się należeć.

Kali pozdrawiać
_______________

Dla przypomnienia: Kali to czarnoskóry bohater powieści Henryka 
Sienkiewicza pt. „W pustyni i w puszczy” (lektura obowiązkowa od 
kilkudziesięciu lat), który w swoisty sposób rozumiał różnicę między 
dobrem a złem.

KALI MÓWIĆ, RESZTA SŁUCHAĆ

ULICA STROMA – OBRAZ NĘDZY I ROZPACZY

Brzostek to miasto. I to, jak po-
twierdzają źródła historyczne, 

od 650 lat! Jednak kiedy idzie się 
ul. Stromą, lepiej zamknąć oczy 
(i zatkać nos), żeby nie widzieć 
(i nie czuć) wątpliwej „miejskości” 
stolicy naszej gminy. 

Topniejący śnieg odsłonił skład 
butelek i puszek po alkoholu na 
posesji biegnącej wzdłuż tej ulicz-
ki. Nierzadko można tam też za-
uważyć kilku panów z trudem 
utrzymujących równowagę. Nie-
stabilność w pionie zniechęca ich 
również do przemieszczania się, 

a ponieważ pęcherz ma ograni-
czoną pojemność, więc potrzeby 
fizjologiczne najlepiej załatwić na 
czyimś ogrodzeniu albo ścianie. 
Ten widok bynajmniej nie pre-
tenduje do obrazu rozwijającego 
się miasta. Wszyscy wiedzą, kto 
te śmieci tam zostawia, że pije się 
tam napoje „procentowe”, jednak 
nie widać działań, by tę sytuację 
zmienić. Policja chyba unika tego 
miejsca, podobnie jak większość 
mieszkańców. Może więc trze-
ba przenieść sklepy z alkoholem 
z rynku gdzieś na obrzeża? A może 

założyć monitoring z możliwością oglądania tego 
miejsca „na żywo” w Internecie? A może Czytelnicy 
„WB” mają pomysł, jak ten problem rozwiązać?

U.K .

Fot. Paweł Batycki
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STRAŻACY PODSUMOWALI ROK 2017

Dobiegła końca kampania sprawo-
zdawcza w Ochotniczych Strażach 

Pożarnych na terenie gminy Brzostek. 
Na przestrzeni niespełna 2 miesięcy 
(od połowy stycznia do początku mar-

ca br.) we wszystkich jednostkach OSP w gminie odbyły 
się walne zebrania sprawozdawcze. Oprócz miejscowych 
druhen i druhów brali w nich udział także przedstawiciele 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, 
członkowie władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej szczebla powiatowego i gminnego, 
przedstawiciele samorządu terytorialnego na czele z burmi-
strzem Wojciechem Staniszewskim oraz inne osoby, które 
przychylnie patrzą na działalność OSP i wspierają ją (w skła-
dzie uzależnionym od poszczególnych terminów).

Podstawowym celem zebrań we wszystkich 11 jednost-
kach było wypełnienie statutowego obowiązku, jakim jest 
ewaluacja działalności za rok poprzedni, przedstawienie 
planów działalności i finansowego na rok bieżący, udzielenie 
absolutorium zarządowi oraz utrwalenie tych postanowień 
w odpowiedniej dokumentacji. Nieodłączny element stano-
wiła dyskusja podsumowująca działalność jednostki na polu 
ratowniczym, szkoleniowym, działalności społecznej na rzecz 
środowiska lokalnego. Dyskusja ta przyniosła także plany na 
rok 2018 i dalszą przyszłość. Rozmawiano o planowanych 
inwestycjach i zakupach, pozyskiwaniu środków finansowych, 
szkoleniu strażaków, organizowaniu uroczystości, pracy na 
rzecz społeczności, działań profilaktycznych.

Kolejny rok z rzędu druhowie i druhny z naszych jedno-
stek brali udział w licznych akcjach ratowniczo-gaśniczych, 
ratując zdrowie, życie i mienie mieszkańców naszej gminy 
i osób przyjezdnych. W tych działaniach współpracowali 
z Państwową Strażą Pożarną, Państwowym Ratownictwem 
Medycznym, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Policją, 
samorządem, pogotowiem energetycznymi i gazowym oraz 
innymi instytucjami. Gasili pożary, ratowali ofiary wypadków 
drogowych, usuwali skutki silnego wiatru i innych (coraz 
częstszych) anomalii pogodowych, realizowali ratownictwo 
wodne, chemiczno-ekologiczne, techniczne, wysokościowe… 
Rok 2017 przyniósł w stosunku do 2016 wzrost liczby takich 
zdarzeń na terenie powiatu dębickiego o 13,8%. Łącznie było 
ich w powiecie 1249, z czego na terenie gminy Brzostek 180, co 
plasuje nas na 3. pozycji za miastem Dębica i gminą Dębica. 
Obecnie spośród 482 członków (w tym 35 kobiet) zrzeszo-
nych w 11 jednostkach OSP w naszej gminie bezpośrednio 
w działaniach ratowniczych uczestniczyć może 201 osób 
posiadających odpowiedni wiek (18-65 lat), przeszkolenie 
i aktualne badania lekarskie. Liczbę tę udało się osiągnąć 
dzięki prowadzonemu na przełomie roku 2017 i 2018 kursowi 
podstawowemu, który ukończyło łącznie 17 nowych druhów 
i druhen. W swoich działaniach dysponują specjalistycznym 
sprzętem i wyposażeniem, m.in. 23 pojazdami ratowniczo-
-gaśniczymi i specjalnymi oraz 2 łodziami ratowniczymi.

OSP to jednak nie tylko akcje ratownicze. To także szkolenie 
i ćwiczenia, których w ubiegłym roku nie zabrakło w naszej 
gminie. Oprócz tych prowadzonych w poszczególnych jed-
nostkach wyróżnić należy m.in. warsztaty gaszenia pożarów 
wewnętrznych dla strażaków z 3 województw zorganizowane 
przez OSP w Brzostku, ćwiczenia ratownictwa powodziowego 
dla jednostek powiatu jasielskiego i dębickiego, ćwiczenia 
z ratownictwa lodowego na zbiorniku wodnym w Kleciach. 
Szczególnym rodzajem ćwiczeń połączonym z rywalizacją 
sportową i atrakcjami dla publiczności są zawody sportowo-
-pożarnicze, które także w ubiegłym roku rozgrywaliśmy na 
szczeblu gminnym oraz powiatowym, gdzie reprezentowały 
nas tym razem jednostki z Brzostku i Nawsia Brzosteckiego. 

Dużym sukcesem było III miejsce na podium żeńskiej drużyny 
OSP w Brzostku. 

Strażacy wszystkich jednostek byli przez cały ubiegły rok 
żywo zaangażowani w prace społeczne, współpracę z parafiami, 
samorządem, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, 
szkołami i przedszkolami. Brali udział w uroczystościach pa-
triotycznych, gminnych, kościelnych. Organizowali i współor-
ganizowali wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, pamiętając też 
o strażackich jubileuszach. Prowadzili prelekcje i dni otwarte 
dla dzieci i młodzieży. Ilość i rozpiętość tych działań sprawia, 
że trudno je opisać w jednym artykule. Myślę jednak, że nie 
trzeba tego robić, gdyż mieszkańcy gminy doskonale znają 
naszych strażaków, wiedzą, że są jedną z najprężniejszych 
organizacji społecznych. Są zawsze widoczni i można zawsze 
na nich liczyć.

Podsumowując kampanię sprawozdawczą, w imieniu Za-
rządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzostku przekazuję 
wyrazy uznania wszystkim jednostkom, druhom i druh-
nom za przygotowanie oraz profesjonalne przeprowadzenie 
zebrań, całoroczną działalność i odniesione sukcesy. Życzy-
my kolejnych wspaniałych dokonań, ludzkiej życzliwości 
i satysfakcji z pełnionej społecznie służby. Zapewniamy 
o naszym wsparciu dla wszelkich inicjatyw mających na 
celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, wzbogacenie 
wyposażenia i wyszkolenia OSP oraz budowę i umacnianie 
pozytywnego wizerunku OSP w społeczeństwie. Do władz 
lokalnych apelujemy o dalszą równie dobrą współpracę 
z naszym Związkiem i poszczególnymi jednostkami na polu 
inwestycyjnym, szkoleniowym i innych w celu podnoszenia 
poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, co jest zadaniem 
państwa i samorządu. Jednocześnie wyrażamy wdzięczność 
za dotychczasowe, wieloletnie wsparcie.

Drogie Druhny i Druhowie! Jeszcze raz dziękujemy za do-
tychczasową współpracę i wyrażamy nadzieję, że wspólnie 
uda nam się wiele osiągnąć także w bieżącym roku. Naczelnik 
OSP w Siedliskach-Bogusz, dh Wojtek, często przytacza hasło 
wypisane na przedwojennym sztandarze tamtejszej jednostki: 
„W Jedności Siła” i tego się trzymajmy.

Ze strażackim pozdrowieniem
Za Zarząd Gminny OSP

Daniel Wójcik
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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ W GMINIE BRZOSTEK

41. edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom” cieszyła 

się w Brzostku dużą popularnością. W eliminacjach szczebla 
gminnego wzięło udział łącznie 31 uczennic i uczniów placó-
wek oświatowych z terenu gminy Brzostek, którzy wcześniej 
najlepiej poradzili sobie z eliminacjami wewnątrzszkolnymi. 
Celem turnieju jest zwiększanie wśród młodzieży wiedzy 
na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacji 
i działania Straży Pożarnej, profilaktyki przeciwpożarowej 
oraz popularyzacja pożarnictwa. Inicjatorem przedsięwzięcia 
jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, który przy jego organizacji współ-
pracuje z komendami powiatowymi Państwowej Straży 
Pożarnej oraz z samorządem lokalnym.

15 marca br. uczestnicy turnieju wraz z nauczycielami pro-
wadzącymi przybyli do sali narad Domu Kultury w Brzostku, 
gdzie punktualnie o godzinie 10:00 rozpoczęły się eliminacje 
gminne. Uczniowie podzieleni byli na trzy grupy wiekowe 
(klasy I-VI, klasy VII i gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne). 
Skala trudności i szczegółowości pytań dostosowana była 
osobno dla każdej grupy. Nad prawidłowym przebiegiem tur-
nieju czuwała komisja w składzie: kpt. Jan Moskal, kpt. Woj-
ciech Stobierski (funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej), 
dh Daniel Wójcik (Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP), Marta 
Dodolak (inspektor Urzędu Miejskiego w Brzostku ds. wojsko-
wych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej), Grzegorz 
Kudłacz (pracownik UM w Brzostku). Uczestnicy stanęli przed 
zadaniem rozwiązania 30 pytań testowych w wyznaczonym 

czasie 30 minut. Po jego upływie opuścili salę, natomiast 
komisja przystąpiła do oceny prac. Wyniki prac pisemnych 
nie przyniosły jednak pełnego rozstrzygnięcia i w drugiej 
grupie wiekowej doszło do dogrywki o trzecie miejsce, która 
miała formę odpowiedzi ustnej. Kiedy wszystko stało się 
jasne, nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników, w którym 
oprócz uczestników turnieju, opiekunów i członków komisji 
wziął udział także brzostecki burmistrz Wojciech Staniszewski. 
Młodzież mogła cieszyć się nie tylko z gratulacji przekaza-
nych przez włodarza 
i członków komisji, ale 
także z nagród w po-
staci sprzętu sportowe-
go, które ufundowa-
ne zostały z budżetu 
gminy. Oczywiście 
najcenniejsze trafiły 
do tych uczestników, 
którzy zajęli miejsca 
na podium eliminacji 
gminnych. Zdobywcy 
dwóch pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach 
wezmą udział w etapie powiatowym turnieju, który odbę-
dzie się 9 kwietnia. Poniżej publikujemy nazwiska uczniów 
z najlepszymi rezultatami. 

Klasy I-VI
I miejsce: Patryk Pocica - Szkoła Podstawowa w Smarżowej
II miejsce: Gabriela Świstak - Szkoła Podstawowa w Grudnej Górnej
III miejsce: Przemysław Dziadura - Szkoła Podstawowa w Brzostku 

Klasy VII i gimnazjum
I miejsce: Wiktor Kuczwara - Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku
II miejsce: Mariusz Wierzbicki - Szkoła Podstawowa w Grudnej Górnej
III miejsce: Paulina Chajec* - Zespół Szkół w Januszkowicach
IV miejsce: Daniel Chajec* - Szkoła Podstawowa w Smarżowej

Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce: Przemysław Gajda - ZS im. Jana Pawła II w Brzostku/Kleciach
II miejsce: Dominik Chodur - ZS im. Jana Pawła II w Brzostku/Kleciach

*Rozegrano dogrywkę o III miejsce

KOBIETY W BUKOWEJ ŚWIĘTUJĄ
Marzec wyjął grosik srebrny,
Teraz będzie mu potrzebny. 
Do kwiaciarni marzec pobiegł 
Kupić bukiet na Dzień Kobiet. 

8 marca to szczególny dzień dla każ-
dej kobiety. Jak co roku, tym razem 

10 marca o godz. 16.00 w domu ludo-
wym zebrały się Panie z Bukowej, aby 
wspólnie uczcić swoje święto. Wieczór 
upłynął wszystkim w miłej atmosfe-
rze, przy suto zastawionych stołach. 
Każda Pani otrzymała tulipana od 
naszej wspaniałej Radnej, Zofii Roś. 
Gest ten sprawił, że Panie poczuły się 
jeszcze bardziej wyjątkowe, a tradycji 
stało się zadość.

Spotkanie zostało przygotowane 
przez miejscowe Koło Gospodyń.

KGW w Bukowej

Jako organizatorzy składamy gratula-
cje i podziękowania za zaangażowanie 
w przygotowanie do turnieju wszystkim 
uczestnikom oraz ich opiekunom. Wdzięczni 
jesteśmy samorządowi gminy Brzostek za 
coroczne wsparcie finansowe, które wpły-
wa na podniesienie atrakcyjności imprezy. 
Wyrazy uznania za profesjonalną pracę kie-
rujemy do członków komisji prowadzącej 
eliminacje gminne. Zakwalifikowanym do 
etapu powiatowego życzymy powodzenia. 
Jesteśmy przekonani, że godnie reprezen-
tować będziecie naszą gminę. Już dziś za-
praszamy do udziału w kolejnych edycjach 
turnieju oraz zachęcamy do angażowania się 
w wszelkie inicjatywy związane z podnosze-
niem świadomości i wiedzy o pożarnictwie. 
Zapraszamy do współpracy z jednostkami 
OSP w Waszych miejscowościach. Wie-
rzymy, że wynikiem tych działań będzie 
wzrost poziomu bezpieczeństwa w naszym 
otoczeniu.

W imieniu organizatorów
Daniel Wójcik
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Fot. Krzysztof Dziedzic i Dariusz Dziedzic

XIII EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY MEGAMÓZGI 2018

Tegoroczna edycja finału turnieju Megamózgi zorgani-
zowana w Szkole Podstawowej w Siedliskach-Bogusz 

cieszyła się wielkim zainteresowaniem i zgromadziła naj-
lepszych gimnazjalistów, znawców przedmiotów ścisłych. 
Zwycięzcami w tym roku okazali się uczniowie Gimnazjum 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie, 
zdobywając pierwsze miejsce i główną nagrodę.

Konkurs matematyczno-przyrodniczy Megamózgi w Siedli-
skach-Bogusz ma swoją historię i jest najważniejszą imprezą 
w szkole od 2006 roku. Tegoroczny wielki finał konkursu 
pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty odbył 
się zgodnie z tradycją 21 marca. Honorowy patronat nad nim 
przyjęli również Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski 
oraz tygodnik „Obserwator Lokalny”. Spotkanie otworzył 
Dyrektor szkoły Stanisław Wójtowicz, który powitał zebra-
nych – uczestników konkursu i ich opiekunów oraz gości. 
Wśród zaproszonych znaleźli się między innymi: Burmistrz 
Brzostku Wojciech Staniszewski, Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Brzostku Mateusz Domaradzki, radni Daniel Wójcik 
i Andrzej Witek, pracownik Urzędu Miejskiego w Brzostku 
Anna Wal, dyrektorzy szkół Małgorzata Wójtowicz, Marzena 
Wal, Katarzyna Grygiel, przedstawiciel TV Brzostek Paweł 
Batycki, dzielnicowa Magdalena Stasiak.

Wielki finał konkursu Megamózgi 2018 poprowadził wi-
cedyrektor szkoły w Siedliskach-Bogusz Krzysztof Dziedzic. 
Na początku poinformował, że tegoroczne eliminacje do 
konkursu, podobnie jak w latach ubiegłych, cieszyły się 
dużym zainteresowaniem i uczestniczyło w nich 20 szkół 
z województwa podkarpackiego. Do finału zakwalifikowało 
się 11 zespołów. Wśród nich znaleźli się gimnazjaliści: Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Bratkowicach, Gimnazjum nr 1 z Od-
działami Dwujęzycznymi im. Św. Jadwigi Królowej w Jaśle, 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Sanoku, Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej, Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Gen. T. Bora Komorowskiego w Dębicy, 
Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy, Szkoły Podstawowej 
w Lipinach, Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. 
Kopernika w Krośnie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Jarosławiu, 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśniowej oraz drużyna 
gospodarzy ze Szkoły Podstawowej w Siedliskach-Bogusz. 

W pierwszej części finału uczestnicy mieli za zadanie rozwią-
zać test sprawdzający wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych. 
Po jego sprawdzeniu do drugiej części rozgrywek zakwalifiko-
wało się 6 najlepszych 3-osobowych zespołów. Zawodnicy 
musieli zmierzyć się z tremą przed publicznością oraz wyka-
zać się swoją wiedzą merytoryczną z różnych przedmiotów, 
rozwiązać trudne zadania praktyczne, 
fachowo udzielić pierwszej pomo-
cy, rozpoznać przedmiot poprzez do-
tyk. Zmaganiom towarzyszyły duże 
emocje, bo oprócz wiedzy i umiejęt-
ności liczył się także refleks, efektyw-
na współpraca w grupie oraz dobór 
odpowiedniej taktyki. Prym wiedli 
gimnazjaliści z Krosna, ale również 
zawodnicy z Jasła, Sanoka i Dębicy 
imponowali swoją wiedzą i taktyką. 
Eksperci oceniali poprawność wyko-
nania kolejnych zadań, a powołane 
przez organizatorów jury czuwało 
nad prawidłową punktacją i wyło-
nieniem laureatów. W jury konkursu 
ofiarnie pracowali: przewodnicząca 
Małgorzata Batycka – nauczycielka 
Zespołu Szkół w Brzostku, Katarzyna 

Kisielewska – nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego w Ko-
łaczycach, Jolanta Rębiś – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 
w Pilźnie oraz Leokadia Jędrzejczyk – nauczycielka Szkoły 
Podstawowej w Siedliskach- Bogusz.

Po dwugodzinnych emocjonujących rozgrywkach jury 
ogłosiło wyniki kon-
kursu. Pierwsze miej-
sce zdobył zespół Gim-
nazjum z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. M. 
Kopernika w Krośnie, 
na drugim uplasowali 
się uczniowie Gimna-
zjum nr 1 z Oddziała-
mi Dwujęzycznymi im. 
Św. Jadwigi Królowej w Jaśle, a trzecie przypadło drużynie 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Sanoku. Kolejne miejsca zajęli 
uczniowie: Miejskiego Gimnazjum nr1 w Dębicy, Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Gen. T. Bora Komorowskiego w Dębicy 
i Szkoły Podstawowej w Siedliskach-Bogusz. Członkowie 
zwycięskich drużyn otrzymali cenne nagrody rzeczowe – naj-
nowsze tablety, smartfony, zestawy karaoke oraz złote pu-
chary. Pozostali uczestnicy dostali inne przydatne urządzenia 

wielofunkcyjne i pa-
miątkowe dyplomy. 
Burmistrz Brzostku 
Wojciech Staniszew-
ski i Dyrektor SP 
w Siedliskach-Bogusz 
Stanisław Wójtowicz 
wręczyli nagrody ucz-
niom i pogratulowali 
zwycięzcom sukcesu. 

Podziękowali również wszystkim, którzy przyczynili się do 
sprawnej organizacji i przebiegu konkursu, podkreślając jego 
wysoką rangę.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim 
sponsorom tegorocznego konkursu. Są to: Burmistrz Brzostku, 
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji w ZS w Siedliskach-
-Bogusz, Firma Handlowa „Domicela”, Taurus, Hurtownia 
Jawit Krosno, Firma Produkcyjno-Handlowo-Transportowa 
„Wafelek” Januszkowice, Firma Handlowa Teanex, Renata 
Drwal-Podgórska Wola. Dziękują również uczestnikom kon-
kursu za wspaniałą postawę i wielkie emocje, a gościom za 
obecność. Zapraszamy wszystkich za rok! 

Celina Węgrzyn
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GMINA BRZOSTEK – DANE STATYSTYCZNE 
Przyrost naturalny w 2017 roku

(stan na dzień 31.12.2017)

Przyrost naturalny w gminie 

Brzostek w latach 1998-2017 
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Bączałka 5 2 280 1,07 323 87
Brzostek 31 34 2 741 -0,11 882 311
Bukowa 2 6 469 -0,85 518 91
Głobikówka 4 2 253 0,79 384 66
Gorzejowa 9 8 689 0,15 735 94
Grudna Dolna 5 8 401 -0,75 506 79
Grudna Górna 5 5 501 0,00 825 61
Januszkowice 8 10 880 -0,23 942 93
Kamienica Dolna 4 5 552 -0,18 352 157
Kamienica Górna 8 4 783 0,51 1 180 66
Klecie 4 9 662 -0,76 488 136
Nawsie Brzosteckie 10 5 847 0,59 620 137
Opacionka 1 1 424 0,00 398 106
Przeczyca 9 12 723 -0,41 719 101
Siedliska-Bogusz 11 6 1 020 0,49 1 238 82
Skurowa 10 5 419 1,19 416 101
Smarżowa 9 5 674 0,59 885 76
Wola Brzostecka 6 3 540 0,56 522 103
Zawadka Brzostecka 7 3 417 0,96 285 146
Razem 148 133 13 275 0,11 12 219 1,1

OD REDAKCJI

Nasza wina. W marcowym numerze 
błędnie podaliśmy dane dotyczące 

powierzchni poszczególnych miejsco-
wości w gminie Brzostek. Przeprasza-
my za zaistniałą sytuację. W związku 
z tym ponownie zamieszczamy dane 
statyczne, tym razem już dokładnie 
sprawdzone. „Wiadomości Brzosteckie” 
nie mają charakteru czasopisma nauko-
wego czy rocznika statystycznego, są 
natomiast informacyjno-kronikarskie. 
Piszemy o tym, co się dzieje na naszym 
lokalnym „podwórku”, aby Czytelni-
cy, którzy nie brali udziału w jakimś 
wydarzeniu, mogli o nim przeczytać. 
Piszemy też o tym po to, by pozostał 
dla następnych pokoleń ślad historii 
tworzonej przez mieszkańców gminy 
Brzostek. 

Przeglądając ten numer „Wia-
domości Brzosteckich”, zapewne 
Państwo zauważyli, że w marcu 
miało miejsce wiele ciekawych 
imprez edukacyjnych i kultural-
nych, a uczniowie naszych szkół 
mogli pochwalić się sukcesami 
w naukach ścisłych, w dziedzinie ar-
tystycznej i sporcie. Dobrze, że mamy 
uzdolnioną i chętną do pracy młodzież. 
Może kiedyś, po zdobyciu zawodu, po 
ukończeniu studiów, nie wszyscy prze-
niosą się stąd do większych miast, może 
ktoś z młodych zostanie tu dobrowolnie 
i będzie dbał o rozwój naszej gminy. 
Oby tak się stało.

W marcowych „WB” jeden z miesz-
kańców naszego miasteczka zadał szereg 
pytań Prezesowi Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i radnym Rady Miejskiej 
dotyczących częstotliwości odbioru 
śmieci z terenu Brzostku. Teraz zamieś-

ciliśmy odpowiedź Przewodniczącego 
Rady Miejskiej, w następnym numerze 
Prezes ZGK podzieli się z Czytelnikami 
wszystkimi spostrzeżeniami dotyczący-
mi segregacji śmieci i gospodarowania 
tymi odpadami. Skoro już o czystości 
mowa – czas na wielkie sprzątanie po 
zimie! Worków do segregowania śmieci 
na pewno nie zabraknie!

U. Kobak

PS
Właśnie (2 kwietnia) na brzosteckim 

niebie pojawiły się bociany, kierunek 
lotu – północ.

Gęstość 
zaludnienia
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Coraz więcej, coraz lepiej

III KONFERENCJA I KONKURS „Z NURTEM WISŁOKI – POZNAJMY SIĘ”
Tegoroczna trzecia edycja konkursu „Z nurtem Wisłoki – po-

znajmy się” organizowana przez Zespół Szkół im. Jana Pa-
wła II w Brzostku zgromadziła rekordową liczbę uczestników. 
Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie drużyn ze szkół 
powiatu dębickiego i jasielskiego zgłoszonych do rozgry-
wek zaskoczyli komisję ogromną inwencją i kreatywnością 
w przedstawianiu swoich miejscowości. Najlepsi w bieżącym 
roku okazali się – w kategorii szkół podstawowych - uczniowie 
z Brzostku, w kategorii gimnazjów – uczniowie z Bieździedzy. 
Konkurs poprzedzony był konferencją naukową, na której 
zaprezentowano cztery ciekawe referaty. 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku od roku 2016 
organizuje konferencję i konkurs „Z nurtem Wisłoki - poznaj-
my się”. Pomysłodawczyniami i organizatorkami pierwszej 
edycji były nauczycielki tej szkoły Anna Hudyma i Dorota 
Machaj. Celem inicjatywy w części konferencyjnej jest uka-
zanie wpływu rzeki Wisłoki na życie mieszkańców regionu 
w różnych aspektach: historycznym, ekologicznym, gospodar-
czym, zagrożenia powodziowego i in. Referaty na konferencji 
wygłaszają osoby profesjonalnie zajmujące się różnymi 
dziedzinami, ale ogólne założenie jest takie, że referaty te 
dotyczą otoczenia przyrodniczego i jego wpływu na nasze 
życie. Konferencja jest połączona z konkursem, w którym 
uczniowie mają za zadanie przygotowanie krótkiej prezentacji 
własnych miejscowości. Chodzi tu o to, by w możliwie naj-
atrakcyjniejszej formie przedstawić walory swojego miejsca 
zamieszkania, lokalną historię, atrakcje turystyczne, ciekawe 
postaci związane z regionem. W prezentacjach dopuszcza się 
wszelką rozmaitość form i sposobów, a więc scenki teatralne, 
makiety, filmy, fotoreportaże, wykłady, wiersze, piosenki itp., 
a specjalnie premiuje się aktywność zespołową. 

Tegoroczny konkurs i konferencja odbyły się 9 marca. Hono-
rowy patronat nad nimi przyjęli Starosta Powiatu Dębickiego 
Andrzej Reguła i Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski. 
Spotkanie otworzyła dyrektor ZS Brzostek Katarzyna Grygiel, 
która powitała zebranych – referentów, nauczycieli opiekunów, 
uczestników konkursu i przedstawicieli lokalnej społeczności. 
W tym roku w gronie gości konferencji i konkursu znaleźli się 
między innymi: Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzostku 
Mateusz Domaradzki, radny Rady Miejskiej w Brzostku 
Daniel Wójcik, kierownik Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku Marta Król. Szczególnie ciepłe słowa dyrektor 
Katarzyna Grygiel skierowała do sponsorów. Trzecią, obecną 
edycję konferencji i konkurs najmocniej wsparli: Starostwo 
Powiatu Dębickiego, Urząd Miejski w Brzostku, Krzysztof 
Czech - Piekarnia KOŁACZ w Kołaczycach, Magdalena i Krzysz-
tof Przebiędowie - firma „Marbet” w Brzostku, Związek Gmin 
Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle, Energia Odnawialna S.A. 
Oddział Zespół Elektrowni Wodnych Solina Myczkowce, 
Nadleśnictwo Dębica.

Po uroczystym otwarciu spotkania rozpoczęła się konfe-
rencja. Pierwszy referat przedstawiła Maria Lignar, Dyrektor 
Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle. Jej 
wystąpienie nosiło tytuł: „W trosce o środowisko – dobre 
praktyki, innowacyjne rozwiązania Związku Gmin Dorzecza 
Wisłoki”. Prelegentka ukazała zarys historii Związku Gmin 
Dorzecza Wisłoki, cele Związku, podejmowane działania 
proekologiczne ze szczególnym podkreśleniem projektu reali-
zowanego we współpracy ze Szwajcarią, a jest nim „Instalacja 
systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności 
publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin nale-
żących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Wystąpienie 
zostało zakończone krótkim filmem obrazującym poruszane 
w referacie tematy.

Drugą prelegentką była Bernadeta Rajchel, dr inżynier, 
Kierownik Zakładu Inżynierii Środowiska i Górnictwa w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia 
w Krośnie. Temat wystąpienia to „Zastosowanie metody 
georadarowej w poszukiwaniu skarbów”. Uczestnicy kon-
ferencji z zainteresowaniem najpierw obejrzeli prezentację 
georadaru. Po krótkim omówieniu zasad działania urządzenia 
prelegentka przedstawiła przykłady zastosowania meto-
dy georadarowej - w poszukiwaniu wycieków substancji 
chemicznych, rur, zakopanych zbiorników, badań podłoża 
w geologii i hydrogeologii. W końcowej części omówiła 
konkretne osiągnięcie w zastosowaniu tej techniki, jakim 
było wskazanie ukrytego pod ziemią położenia samolotu 
z II wojny światowej w Krościenku Wyżnym w 2015 roku.

Kolejne dwa wystąpienia dotyczyły gospodarki leśnej. 
Michał Jodłowski - Specjalista SL ds. budownictwa i bhp 
Nadleśnictwo Dębica przedstawił referat „Zagrożenia lasu 
od szkodników”. Dokonał w nim ogólnej charakterystyki 
obszaru, jaki obejmuje Nadleśnictwo Dębica, które na tym 
terenie zarządza lasami państwowymi i sprawuje nadzór 
nad prywatnymi. Następnie omówił zagrożenia w lasach, 
jakie przynoszą ze sobą najczęściej spotykane na tym terenie 
szkodniki. Są nimi osnuja gwieździsta dla sosny i chrabąszcz 
majowy dla lasów liściastych. W końcowej części referatu 
prelegent omówił sposoby zwalczania tych szkodników. 
Z kolei Andrzej Witek - leśniczy Leśnictwa Brzostek przed-
stawił referat zatytułowany „Działalność leśnictwa Brzostek 
– ogólna charakterystyka obszaru”. Na wystąpienie składał 
się film z komentarzem oraz omówienie Rezerwatu Kamera, 
gdzie występuje unikatowy krzew kłokoczka południowa, 
na terenie leśnictwa można też zwiedzić cmentarze z okresu 
I wojny światowej. 

Cztery konferencyjne referaty spotkały się z dużym za-
interesowaniem zebranych. Dały szeroki i zróżnicowany 
obraz zagadnień przyrodniczych, gospodarczych i naukowych 
tematycznie związanych z główną rzeką regionu i jej bezpo-
średnim przyrodniczym otoczeniem. 

Po zakończonej konferencji, w czasie przerwy, wszyscy 
zgromadzeni zostali przez organizatorów zaproszeni na po-
częstunek przygotowany przez uczniów klasy 3. technikum 
żywienia i usług gastronomicznych, zdobywających umie-
jętności zawodowe pod opieką nauczycielek Małgorzaty 
Kolbusz i Ewy Czyrni. Uczniowie pokazali swoje kulinarne 
kompetencje, przyrządzając zimne zakąski i danie ciepłe – zra-
zy w warzywach. Specjalny zestaw słodyczy na konferencję 
przekazała Piekarnia Krzysztofa Czecha z Kołaczyc, jednego 
ze sponsorów konferencji. Obok różnorodnych ciast i ciaste-
czek, szczególnym powodzeniem cieszył się wśród zebranych 

Dokończenie na str. 12
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smakowity, znacznych rozmiarów tort z logo szkoły. 

Po przerwie rozpoczęły się zmagania konkursowe. Ich miej-
scem była największa sala w budynku warsztatów szkolnych, 
udekorowana przez Dorotę Machaj, która także prowadziła 
konferencję i konkurs. Wypada tu również dodać, że w or-
ganizację całości przedsięwzięcia byli zaangażowani inni 
nauczyciele zespołu – Józef Nawracaj przygotował sprzęt 
nagłaśniający i komputerowy konieczny do jej przeprowa-
dzenia, a Grzegorz Kolbusz zajmował się jej fotograficzną 
dokumentacją. 

W jury konkursu zasiedli: Marta Król- kierownik Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, Teresa Młyniec – nauczy-
ciel bibliotekarz ZS w Brzostku, Krzysztof Przebięda – jeden 
ze sponsorów. 

Tegoroczna, trzecia edycja konkursu pokazała, że jego uczest-
nicy w każdym kolejnym roku rozszerzają gamę swoich 
artystyczno-promocyjnych działań. Prezentacje są coraz bo-
gatsze, spójniejsze, ciekawsze. Odwołują się do stale rozsze-
rzanego spektrum zagadnień i tematów z życia miejscowości, 
z których pochodzą uczniowie. Konkurs zatem przynosi spo-
dziewane efekty. Jest swoistą szkołą działań promocyjnych. 
Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wartościowe i ciekawe 
wystąpienia. Jury, po naradzie, postanowiło uhonorować 
następujące zespoły. 

W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce przy-
znano Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Brzostku. Uczniowie: Dżesika Gaweł, Oliwia Hals, Mateusz 
Nowak, Filip Płaziak i Aldona Rams, pod opieką nauczycielek 
Joanny Oprządek i Eweliny Hipszer przygotowali prezenta-
cję „Okiem reportera - miasto Brzostek”. W bardzo bogatej 
i wewnętrznie zróżnicowanej prezentacji uczniowie ubrani 
w historyczne stroje w postaci scenek teatralnych ukazywali 
kluczowe momenty z historii miasta - lokację, nadanie praw 
miejskich, pożary, najazdy w XVII w., okresy świetności i re-
gresu. Wszystko to było połączone w ramach jednej spójnej, 
reporterskiej narracji. Jury doceniło ogromny wysiłek ucz-
niów, a także bogactwo środków, jakimi posłużono się do 
pokazania historii Brzostku. 

Drugie miejsce w tej kategorii zajęła Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łękach 
Górnych. Uczniowie: Nadia Mazur, Aneta Paprocka, Patrycja 
Tadel, Konrad Surdel, Piotr Czuba przygotowani przez nauczy-
cielkę Barbarę Krupę-Buras przedstawili bardzo urozmaicony 
wewnętrznie program „Na ludowo, na wesoło, na sportowo 
- Łęki Górne zapraszają”. Walorem tej prezentacji była ogromna 
różnorodność użytych środków, a także szeroki zakres emocji, 
jakie w zebranych ona wywołała. Składała się z nagranego 
wywiadu z księdzem proboszczem, który mówił o renowacji 
starego kościoła i budowie nowego. Następnie pokazano 
zdjęcia ważnych obiektów zabytkowych takich jak na przy-
kład zespół dworsko-parkowy. Przedstawiono i omówiono 
makietę nowego kościoła. Duże wrażenie na publiczności 
i jury zrobił teatr cieni ukazujący sylwetkę i działania Jaku-
ba Szeli. Na koniec nie obyło się bez akcentów sportowych. 

O dużym znaczeniu sportu w życiu społeczności Łęk Górnych 
zaświadczyła scenka ukazująca lokalnych kibiców z szalikami 
wznoszącymi okrzyki wspierające miejscową drużynę piłkar-
ską. Jak widać z tego opisu – pełna różnorodność. 

Trzecie miejsce w kategorii szkół podstawowych zajęła 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle. Uczniowie: Natalia Tomkie-
wicz, Natalia Kubacka, Aleksandra Czernecka, Joanna Cygnar 
działający pod opieką nauczyciela Grzegorza Tomkiewicza 
zaprezentowali program „Moja ziemia, moje miasto – Jasło”. 
Składały się na nią plansze edukacyjne ukazujące zabytki 
Jasła. Wykonane zostały w technice akrylowej na jesiennych 
liściach, a były uzupełnione o zdjęcia obiektów użyteczności 
publicznej z zamontowanymi systemami energii odnawialnej. 
Do tego zaprezentowano film o Jaśle i omówiono podejmo-
wane przez szkołę działania proekologiczne. Szczególnym 
momentem w prezentacji była bardzo pięknie zaśpiewana 
przez Natalię Kubacką piosenka o Jaśle zatytułowana „Dzię-
kuję mojej ziemi”.

W kategorii szkół podstawowych wyróżnienie przypadło 
Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu z Błażkowej. Uczniowie: 
Katarzyna Hawra, Wiktoria Dębiak, Eryk Trojan, Michał Nocek 
i Dominik Pruchnik, pod opieką nauczycielki Justyny Stasiak-
-Hawry zaprezentowali program „Błażkowa – selfie z naturą”. 
Składała się na niego prezentacja komputerowa ukazująca 
historię Błażkowej i jej współczesność, z uwzględnieniem 

działań proekologicznych, jakie są podejmowane w tej 
miejscowości. Szczególne znaczenie w tej prezentacji 
zajmowało ukazanie sylwetki Karola Irzykowskiego, 
ważnego dla historii polskiej literatury krytyka lite-
rackiego urodzonego w Błażkowej. Odmiennością tej 
prezentacji był poczęstunek. Uczennica ubrana w strój 
ludowy częstowała publiczność swojskim jadłem – żu-
rem i proziakami.

Spośród zespołów jury wyróżniło osoby, które zasłu-
żyły na miano Indywidualności Konkursu. W kategorii 
szkół podstawowych tytuł ten otrzymali: Mateusz 
Nowak, Natalia Kubacka, Konrad Surdel.

Nie mniej zacięta rywalizacja panowała w kategorii 
gimnazjów. Tutaj pierwsze miejsce przypadło Gimna-

zjum w Bieździedzy. Uczniowie Julia Polar, Klaudia Koleta, 
Bartłomiej Szeląg, Jakub Baran, Jakub Jędrzejczyk przygoto-
wani przez nauczycielką Agatę Ochałek-Skałbę przedstawili 
program pod tytułem „Dawnymi - nowymi czasy”. Była to 
prezentacja multimedialna ukazująca przełomowe wyda-
rzenia z historii Bieździedzy połączona ze scenką teatralną 
opracowaną według pomysłu i scenariusza Agaty Ochałek-
-Skałby. Scenka ukazywała rycerzy Helwiga z Bieździedzy 
i jego sąsiada Kołacza z małżonkami, którzy szukali pomocy 
u Pustelnika-Świętego Męża. Jego ponadnaturalne zdolności 
miały im pomóc w poznaniu przyszłości osady. Te oczekiwania 
i pytania stworzyły narracyjną ramę, która dawała pretekst 
do ukazania w ciekawy i zaskakujący sposób późniejszej, 
a z naszej perspektywy już dokonanej historii Bieździedzy. 

Laureatami drugiego miejsca zostali uczniowie z Publicznej 
Dokończenie na str. 13
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Szkoły Podstawowej w Kołaczycach. 
Uczniowie: Kamila Krajewska, Katarzyna 
Węgrzyn, Monika Węgrzyn, Karol Janik 
przygotowani przez nauczycielkę Mał-
gorzatę Pawluś „Kołaczyce w przyjaźni 
z naturą”. Prezentacja składała się z filmu 
wykonanego częściowo z drona ukazu-
jącego piękno kołaczyckiej ziemi, jej za-
bytki i prowadzone przez mieszkańców 
działania proekologiczne. Prezentacja 
zawierała także piosenki i inscenizację. 
Wszystko to miało odpowiedzieć na 
pytanie: jak szukać swojego miejsca na 
ziemi, gdzie można być szczęśliwym. 

Trzecie miejsce przypadło Gimna-
zjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku. 
Uczennice Żaneta Trojan, Angelika Dzie-
dzic, Karolina Przybyło, Natalia Sambor-
ska, Aleksandra Wierzbicka pod okiem 
nauczycielki Krystyny Zdziarskiej przy-
gotowały przedstawienie „Sobótki nad 
brzostecką Wisłoką”. Uczennice ubrane 
w słowiańskie stroje, w wiankach po-
przez taniec wprowadziły zebranych 
w starodawny obrzęd sobótek po to, 
by ukazać jak najbardziej współczesne 
problemy. Niezaprzeczalną wartością tej 
inscenizacji było bardzo naoczne uka-
zanie spraw, jakie wiążą się z ochroną 

przyrodniczych zasobów regionu. In-
scenizacja poprzez personifikację Wi-
słoki w postaci dziewczyny pozwoliła 
w bardzo ciekawy sposób ukazać, w jak 
wielostronny sposób region jest zwią-
zany z tą rzeką. Inscenizacji towarzyszył 
pokaz zdjęć i piosenki wykonywane 
przy akompaniamencie gitary. Prze-
słanie było jasne: Wisłoka domaga się 
tego, by o niej pamiętać, dbać o nią, 
chroniąc przede wszystkim przed za-
nieczyszczeniami. 

W kategorii gimnazjów przyznano 
także dwa wyróżnienia. Pierwsze z nich 
otrzymała Szkoła Podstawowa nr 11 - 

Gimnazjum nr 4 w Dębicy. Ucznio-
wie: Yarosłav Datsenko, Krystian 
Kędzior, Filip Matłok przygotowani 
przez opiekun Marię Zacharę-Stępień 
przedstawili prezentację „Dębica 
w pigułce”. Była to wszechstronna 
prezentacja komputerowa mówiąca 
o gospodarce, zabytkach i działa-
niach ekologicznych uzupełniona 
o wypowiedź Yarosłava Datsenki – 
Ukraińca o jego spojrzeniu na Dębicę 
oczami przybysza z Charkowa. 

Drugie wyróżnienie przypadło 
drugiemu zespołowi z tej samej szkoły, 
czyli Szkoły Podstawowej nr 11 - Gimna-
zjum nr 4 w Dębicy. Uczniowie: Sandra 
Bielak, Katarzyna Kośniowska, Gabriela 
Świder także pod opieką Marii Zachary-
-Stępień pokazały prezentację kompu-
terową zatytułowaną „Wisłoka - daw-
niej i dziś” traktującą o historii Dębicy, 
atrakcjach gminy Dębica i działalności 
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. W ka-
tegorii gimnazjów także przyznano tytuł 
Indywidualności Konkursu. Otrzymały 
je Żaneta Trojan i Kamila Krajewska.

Wyniki konkursu ogłosiła dyrek-
tor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Brzostku Katarzyna Grygiel. Zwycięz-
cy otrzymali atrakcyjne nagrody ufun-
dowane przez sponsorów, a wszyscy 
uczestnicy pamiątki i zestawy materia-
łów promocyjnych. 

W tym miejscu chcę serdecznie po-
dziękować przede wszystkim Nauczycie-
lom opiekunom i Dyrektorom szkół, któ-
re zgłosiły zespoły do naszego konkursu. 
Jury, jak to w konkursach bywa, musi 
wskazać zwycięzców, ale dla każdego, 
kto widział prezentacje, jest oczywiste, 
że każda z nich niosła ze sobą ogromne 
walory, była wyrazem kreatywności, 
staranności i artystycznych uczniowskich 
talentów. Wszystko to nie mogłoby 
zaistnieć bez życzliwej nauczycielskiej 
opieki i umiejętnego motywowania 
podopiecznych. 

Tradycyjne słowa podziękowania 
kierujemy do Władz Powiatowych 
i Miejskich za życzliwość we wspiera-
niu naszego konkursu oraz do Spon-
sorów, którzy zapewniają atrakcyjne 
nagrody oraz pomagają nam sprawić, 
że pobyt dużej grupy Gości w murach 
naszej szkoły odbywa się w możliwie 
najbardziej komfortowych warunkach. 
Społeczność Zespołu Szkół im. Jana Pa-
wła II w Brzostku serdecznie dziękuje. 
Do zobaczenia za rok!

Anna Hudyma 

Dokończenie ze str. 12

Dokończenie na str. 14

„INKA - ZACHOWAŁAM SIĘ JAK TRZEBA”
Narodowy Dzień Pamięci Żołnie-

rzy Wyklętych, który obchodzony 
jest 1 marca, uczniowie Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzostku uczci-
li spektaklem teatralnym pt. „Inka- 
zachowałam się jak trzeba”. Jest to 
wzruszająca opowieść o aresztowa-
niu, przesłuchaniu i wyroku na młodej 
niespełna 18-letniej Danucie Siedzi-
kównie – „Ince”- sanitariuszce 5 Bryga-
dy Wileńskiej AK - dowodzonej przez 
majora „Łupaszkę”. Oskarżona przez 
władze komunistyczne za niepopeł-
nione zbrodnie, za marzenia o wolnej 
Polsce zapłaciła najwyższą cenę życia 
w jednym z gdańskich więzień. 

Cel, jaki przyświecał pracy nad spek-
taklem, to przybliżenie historii Żołnie-
rzy Wyklętych, a także pobudzanie 
młodzieży do refleksji nad hierarchią 
wartości w ich życiu. Sztuka uczy po-

stawy wierności prawdzie, bycia 
dobrym, pomocnym, wiernym 
swym ideałom, a przede wszyst-
kim bycia patriotą w czasach, kie-
dy młodzi ludzie nie do końca 
mają wykształcone poczucie od-
powiedzialności za własną ojczy-
znę. W dobie materializmu i kon-
sumpcji sztuka przedstawiająca 
losy Inki może być nieocenionym 
źródłem inspiracji w odkrywaniu 
tego, co naprawdę jest w życiu 
ważne. 

Uroczysty pokaz teatralny, od-
był się w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku. Wzięli w nim 
udział m in. Burmistrz Wojciech Stani-
szewski, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Mateusz Domaradzki, Zastępca Burmi-
strza Adam Kostrząb, Radny Daniel Wój-
cik, dyrekcja naszej szkoły Katarzyna 
Grygiel i Anna Hudyma oraz dyrekto-

rzy i nauczyciele szkół podstawowych 
i gimnazjalnych wraz z uczniami. Sztuka 
została poprzedzona prelekcją dr. historii 
Rafała Szczygła na temat: „Żołnierze 
Wyklęci działający na terenie powiatu 
dębickiego”. Z tego miejsca pragniemy 
serdecznie podziękować panu dokto-
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NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W BRZOSTKU

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalo-
nym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na 

lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce 
poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych 
i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego 
stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program 
składa się z 3 priorytetów, które realizuje MKiDN za pośred-
nictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN. 

Biblioteka Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku stała 
się beneficjentem Priorytetu 3 NPRCz w roku 2017, który do-
tyczył rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promowanie 
i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, 
w tym zakup nowości wydawniczych. Dzięki opracowanemu 
przez nas bogatemu programowi działań biblioteka szkolna 
otrzymała najwyższą pulę pieniędzy przeznaczoną na zakup 
nowości wydawniczych – 15 000 zł. Za uzyskane pieniądze 
zakupiłyśmy ok. 700 nowych książek, w tym lektury szkolne, 
książki popularnonaukowe i beletrystyczne, e-booki, książki 
z dziedziny literatury pięknej oraz poradniki. Planując zakup 
książek, uwzględniałyśmy potrzeby i zainteresowania zarów-
no uczniów, jak i ich rodziców.

 W okresie od marca do grudnia 2017 r. przeprowadziłyśmy 
szereg działań promujących czytelnictwo, które zapoczątko-

wane zostały 
akcją „Książki, 
które powin-
ny znaleźć się 
w bibliotece 
szkolnej” oraz 
„Szkolne Wy-
bory Książek”. 
Realizując pro-
gram, organi-
zowałyśmy 
różnorodne 
konkursy czytelnicze, m.in.: „Najlepszy Czytelnik Miesiąca”, 
„Najlepszy Czytelnik Roku”, „Najlepsza Klasa w Czytelni-
ctwie”, konkursy tematyczne: „VI Dyktando”, „Czy znasz 
swój region?”, błyskawiczne krzyżówki: „Planety Układu 
Słonecznego”, „Bohaterowie naszych lektur”, „Czy znasz 
ten tytuł?”, „Myślę logicznie”, „Jestem spostrzegawczy” oraz 
angażowałyśmy uczniów do udziału w konkursach zewnętrz-
nych: „Jedność w różnorodności, XVII Ogólnopolski Konkurs 
Filmowy – Filmowe Odsłony Historii”, „Pola nadziei”, w któ-
rych uczniowie zdobyli wysokie lokaty. Inną formą pracy 
z czytelnikiem były warsztaty biblioterapeutyczne mające 

rowi za przybliżenie faktów dotyczących antyko-
munistycznego podziemia działającego na naszym 
rejonie. Ze względu na duże zainteresowanie spektakl 
wystawiono dwukrotnie 1 marca – dla szkół podsta-
wowych i gimnazjów z gminy Brzostek, 4 marca dla 
społeczności lokalnej, a także 7 marca dla nauczycieli 
i uczniów naszego Zespołu Szkół. 

W rolę tytułowej bohaterki wcieliła się uczennica 
III klasy technikum Architektury Krajobrazu - Kinga 
Pruchnik. Jej gra aktorska zachwyciła widzów. Kinga 
świetnie przedstawiła emocje i rozterki odgrywanej 
przez siebie postaci – jej gesty, mimika twarzy, siła 
głosu nacechowana emocjami pozwoliły widzom 
zrozumieć, co czuli prześladowani i torturowani przez 
UB Żołnierze Wyklęci. Rolę bezlitosnego, okrutnego i bez-
względnego ubeka majora Gajewskiego zagrał Wojciech 
Zastawny uczeń III klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa. 
Swą grą aktorską wprawił widzów w podziw. Gesty, emisja 
głosu, ruch sceniczny, mimika, umiejętność analizowania 
tekstu, a także zdolność wywoływania i odgrywania uczuć 
sprawiły, że czuliśmy się jak w prawdziwym teatrze. Role 
więźniarek - umęczonych torturami sanitariuszek z oddziału 
Łupaszki zagrały uczennice I i II klasy technikum żywie-
nia i usług gastronomicznych: Julia Żygłowicz i Dominika 
Płaziak. Były one niemymi świadkami tortur zadawanych 
Ince przez okrutnego ubeka. W negatywną postać zdrajczyni, 
która nie dochowała wierności złożonej przysięgi wcieliła 
się Aldona Michońska. Rolę majora Łupaszki zagrał Marcin 
Marszałek uczeń II klasy technikum mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki.

Spektakl okazał się bardzo przejmujący i wycisnął niejedną 
łzę. Na emocjonalność przedstawienia niewątpliwy wpływ 
miała warstwa muzyczna. Na uwagę zasługują wzruszające 
kompozycje zaaranżowane przez niezwykle utalentowanych 
solistów: Karolinę Stasiowską – uczennicę klasy II technikum 
żywienia i usług gastronomicznych oraz Patryka Smołuchę 
– ucznia klasy II technikum mechanizacji rolnictwa i agro-
troniki, przy akompaniamencie Kamila Błoniarza – ucznia 

klasy IV technikum mechanizacji rolnictwa. Karolina i Patryk 
zachwycili widzów jakością wykonania piosenek, zaskoczyli 
skalą, barwą, siłą głosu, a przede wszystkim umiejętnością 
manipulacji głosem. Sztuka, którą zaprezentowaliśmy, po-
wstała z inicjatywy i pod opieką nauczycieli: Teresy Młyniec, 
Małgorzaty Augustyn oraz Małgorzaty Kmiecik w ramach 
ogólnopolskiego projektu edukacyjnego wydawnictwa No-
wej Ery „Projekt z klasą”, w którym zostaliśmy jako jedna 
z trzech szkół w Polsce nagrodzeni. Dzień ten stał się rów-
nież okazją do wręczenia dyplomów przez przedstawicieli 
wydawnictwa Nowej Ery dla uczestników oraz opiekunów 
projektu, przekazania szkole grantu oraz Certyfikatu „Dobrze 
Zaprojektowanej Szkoły”.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcie-
li wziąć udział w tym wydarzeniu, dziękujemy za wyrazy 
uznania, za owacje na stojąco, za wszelką życzliwość. Sztukę 
można również obejrzeć na stronie internetowej TV Brzostek. 
W swojej pracy z młodzieżą podejmujemy ambitne wyzwania 
edukacyjne, kształcimy nie tylko zawodowo, ale rozwijamy 
pasje i zainteresowania naszych uczniów przy użyciu różno-
rodnych metod aktywizujących. Cieszymy się, że mogliśmy 
w taki sposób uczcić ten szczególny dzień, że mogliśmy po-
kazać jak wspaniałą i chętną do działania mamy młodzież.

Małgorzata Augustyn

Dokończenie na str. 15

Dokończenie ze str. 13
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na celu integrację zespołów klasowych i rozwój zaintere-
sowań czytelniczych oraz akcje czytelnicze, m.in. Narodowe 
Czytanie „Wesela” S. Wyspiańskiego, „Dzień Głośnego Czyta-
nia”, Tydzień Bibliotek, Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 
Szkolnych, „Nie oceniaj książki po okładce”. Dopełnieniem 
ww. akcji były wystawy tematyczne – „Rok 2017 Rokiem 
Piłsudskiego, Conrada, Kościuszki” „Stanisław Wyspiański – 
Narodowe Czytanie”, „Twórczość Karola Wojtyły”, „Ziemia 
Brzostecka”, wystawy nowości czytelniczych. Dla uczniów 
naszej szkoły organizowałyśmy spotkania w czytelni z ab-
solwentami szkoły (Natalią Skrzynecką-Kaliną, Katarzyną 
Strojek). Ponadto uczestniczyłyśmy w spotkaniach autorskich 
Emilii Polak i Teresy Czyżowicz-Tęczy w PBW w Krośnie, 
a w PBW w Jaśle zorganizowałyśmy wystawę prac uczennicy 
kl. III TAK Natalii Gwiżdż. MBP w Jaśle i GBP w Brzostku 
przekazałyśmy monografię szkoły oraz przedstawiłyśmy listy 
zakupionych książek.

Czytelnictwo promowałyśmy również poprzez zamieszcza-
nie informacji w gazetce szkolnej „Plotka” oraz współpracę 
z Kawiarenką Literacką przy organizacji wieczornic: „Świat 
według Dulskich” i „99. rocznica Odzyskania Niepodległości” 
oraz z rodzicami, dla których organizowałyśmy wystawy pe-
dagogizujące, przygotowałyśmy prezentacje multimedialne 
i foldery poświęcone wpływowi czytelnictwa na rozwój 
młodzieży.

Zwieńczeniem naszych przedsięwzięć był projekt edu-
kacyjny „Sakralne ślady naszej przeszłości” w kategoriach: 
literackiej, fotograficznej i plastycznej – projekt miał formę 
konkursu, w którym udział wzięli uczniowie wszystkich 
klas technikum. Uczniowie wybraną przez siebie kategorię 
opracowali w oparciu o różne źródła: encyklopedie, albumy, 
przewodniki, Internet. Efektem końcowym było wykona-
nie wystawy „Sakralne ślady naszej przeszłości”, na której 
zostały umieszczone informacje o zabytkach sporządzone 
przez uczniów, zdjęcia, rysunki i artykuły. Laureaci konkursu 
wyłonieni przez komisję otrzymali nagrody.

Książki zakupione w ramach programu cieszą się dużym 
zainteresowaniem wśród młodzieży, co przyczynia się nie 
tylko do wzrostu czytelnictwa, ale także do podniesienia 

rangi słowa pisanego. Umiejętnie dobrana książka ma szansę 
wzmacniać w człowieku to, co najlepsze, stać się ważnym 
elementem jego samorozwoju. Pozwala też na wydobycie 
tego, co najszlachetniejsze z ludzkich możliwości, dyspozycji 
i zdolności, jeśli trafi w potrzeby odbiorcy (BwSz).

Teresa Młyniec, Joanna Betlej

Dokończenie ze str. 14

SUKCESY ARTYSTYCZNE UCZNIÓW ZS W BRZOSTKU
W TRADYCJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Niedzielę Palmową, ustanowioną 
przez Jana Pawła II Dniem Mło-

dzieży, a przypadającą w tym roku 25 
marca, uczniowie Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzostku uczcili udziałem 
w XII Powiatowym Konkursie na Pi-
sankę Ludową i Plastykę Obrzędową 
Związaną z Okresem Wielkanocnym. 
Organizatorem konkursu było Starostwo 
Powiatowe w Dębicy.

Naszą szkołę reprezentowali ucznio-
wie klasy I i II Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych: Dominika 
Płaziak, Sylwia Marcinek, Gabriela Mi-
ras, Karolina Lejkowska, Michał Dziedzic 
pod opieką nauczycieli: Moniki Sieradz-
kiej-Łukowicz i Małgorzaty Kolbusz. 
Przygotowany przez nasz zespół stół 
wielkanocny zachwycał różnorodnoś-
cią pięknych stroików, pomysłowością 
pisanek, nie zabrakło na nim smacznych 
tradycyjnych potraw oraz mazurków. 

Właśnie mazurek kajmakowy dekoro-
wany lukrem i przepięknymi żonkilami 
z masy cukrowej w wykonaniu Gabrieli 
Miras zajął I miejsce w kategorii „Ciasto 
Wielkanocne”. W kategorii „Najpiękniej-
sza Pisanka” nagroda za III miejsce przy-
padła Sylwii Marcinek, która wykonała 
pisanką techniką ażurową.

Cieszymy się, że mimo bardzo wy-
sokiej konkurencji artystów ludowych 

i instytucji zawodowo związanych z kul-
turą regionalną, nasi uczniowie osiągnęli 
tak wysoki sukces. Świadczy to o dużych 
zdolnościach, kreatywności i zaanga-
żowaniu naszej młodzieży w kulturę 
i tradycje obrzędowe regionu. Konkurs 
wprowadził nas w radosną atmosferę 
świąt wielkanocnych i tą radością prag-
niemy podzielić ze wszystkimi.

Małgorzata Kolbusz
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KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ W BRZOSTKU
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

 z innowacją aranżacje florystyczne
Technik architektury krajobrazu podczas nauki zawodu 

poznaje techniki projektowania, oznaczenia graficzne, two-
rzy rzuty, przekroje, rysunki martwej 
natury i otaczającego krajobrazu oraz 
projekty ogrodów w programach gra-
ficznych. Poznaje rośliny ozdobne, 
ich nazewnictwo polskie i łacińskie. 
Podczas zajęć praktycznych uczeń sa-
dzi kwiaty, krzewy, drzewa, zakłada 
kwietniki, kosi trawę, obsługuje sprzęt 
ogrodniczy. 

W trakcie nauki uczeń nabywa 
następujące umiejętności: aranżacji 
przestrzeni i wnętrz (łączenie kamie-
ni, wody i zieleni), aranżacji flory-
stycznych - projektowania i wykonywania kompozycji 
kwiatowych (innowacja programowa), dekorowania wnętrz 
materiałem roślinnym, projektowania i wykonywania syste-
mów nawadniania (oczka wodne, kaskady, baseny ozdobne), 
produkcji roślin ozdobnych, projektowania, wykonywania 
i konserwacji ogrodów, budowy i urządzania terenów zieleni 
zgodnie z przygotowaną dokumentacją.

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

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

serwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Przedmioty zawodowe
•	 Rośliny ozdobne
•	 Podstawy projektowanie architektury krajobrazu
•	 Urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów archi-

tektury krajobrazu
•	 Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury 

krajobrazu
Praktyka zawodowa odbywa się w pracowniach projek-

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

Architekt krajobrazu może być zatrudniony w biurach, 
instytucjach, wydziałach architektury i organizacjach społecz-
no-gospodarczych zajmujących się projektowaniem, zagospo-
darowaniem oraz konserwacją i pielęgnacją terenów zieleni; 
szkółkach roślin i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni; 
w ogrodniczych przedsiębiorstwach usługowych zajmujących 
się urządzaniem, projektowaniem i pielęgnowaniem terenów 
zieleni; może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

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

CUKIERNIK
Cukiernik to osoba zajmująca się 

zawodowo sporządzaniem wyro-
bów cukierniczych, ciast i ciaste-
czek, ich konfekcjonowaniem, de-
korowaniem, rozliczaniem produkcji. 
Zawód cukiernika można zdobyć, 
nabywając wiedzę i umiejętności 
w trzyletniej zawodowej szkole bran-
żowej. W trakcie nauki uczeń poznaje 
surowce i półprodukty cukiernicze, 
ocenia ich wartość odżywczą i przy-

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

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

cukierniczych.
Miejscem pracy cukiernika są zakłady, warsztaty i pra-

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

kontynuować naukę w Technikum Technologii Żywności, 
zdobywając kwalifikacje

T. 16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów 
spożywczych.

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

TECHNIK ŻYWIENIA I ORGANIZACJI 
 USŁUG GASTRONOMICZNYCH

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

podczas nauki nabywa wiedzę z zakresu planowania i or-
ganizacji żywienia, pro-
dukcji potraw i obsługi 
konsumenta.

Absolwent jest wypo-
sażony w umiejętności 
i bogatą wiedzę towa-
roznawczą o produktach 
żywnościowych, zna ich 
wartość odżywczą, umie 
sporządzać i podawać po-
trawy, komponuje posiłki i racjonalnie układa jadłospisy, 
planuje i organizuje produkcję gastronomiczną, kultywuje 
narodowe i regionalne tradycje kulinarne oraz kształtuje 
wzorce zdrowego żywienia w społeczeństwie. Jest przygo-
towany do prowadzenia działalności gospodarczej

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

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

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

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

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki podczas na-
uki zawodu poznaje zasady planowania eksploatacji i napraw 
pojazdów, środków transporto-
wych, maszyn i urządzeń rol-
niczych. W trakcie nauki uczeń 
nabywa umiejętności z zakresu 
regulacji, naprawy, diagnosty-
ki i oceny stanu technicznego 
pojazdów, środków transporto-
wych oraz maszyn i urządzeń. 
Posiada umiejętności doboru 
i konfiguracji systemów elektronicznych wspomagających 
automatyzację prac. Absolwent uzyskuje uprawnienia 
w zakresie prawa jazdy kat. B i kat. T, a także uprawnienia 
operatora kombajnu zbożowego oraz ma możliwość zdobycia 
uprawnień do obsługi wózków jezdniowych.

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

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

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

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

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

Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować na-

ukę na wydziałach inżynierii produkcji z zakresu eksploatacji 
systemów mechatronicznych, agrotroniki, rolnictwa precy-
zyjnego i innych kierunkach zależnie od indywidualnych 
zainteresowań. Absolwent ma uprawnienia do przejmowania 
gospodarstw rolnych oraz korzystania z funduszy UE. 

MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROL-
NICZYCH

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych pod-
czas nauki zawodu poznaje zasady obsługi, regulacji, naprawy 
i eksploatacji pojazdów, środ-
ków transportowych, maszyn 
i urządzeń rolniczych.

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

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

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

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

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

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

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

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

I MIEJSCE W POWIECIE!
20 marca w Domu Kultury i Kinie „Kosmos” 

w Dębicy odbył się XIII Powiatowy Konkurs 
Piosenki Angielskiej „English Song Competition”, 
adresowany do uczniów klas IV-VII szkół podsta-
wowych powiatu dębickiego. Organizatorami festi-
walu byli nauczyciele języka angielskiego Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębicy przy wsparciu 
Starostwa Powiatowego w Dębicy. Cel konkursu 
to popularyzacja języka angielskiego wśród dzieci, 
rozwijanie sprawności językowych oraz poszerzanie 
ich wiedzy i doświadczeń poprzez kontakt z nauką języka 
angielskiego oraz kulturą krajów anglojęzycznych. 

Szkołę Podstawową w Brzostku reprezentowali: Patrycja 
Czech, Anna Lemek (solistki), Oliwia Halz, Maja Kosowska 
(chórek), Emilia Dziedzic (taniec) oraz Bartłomiej Lemek 
(perkusja). Uczniów do konkursu przygotowali nauczyciele: 
Agata Zastawny – nauczyciel j. angielskiego oraz Wiesław 
Płaziak – nauczyciel muzyki. Ocena prezentowanych utwo-
rów i wykonawców uwzględniała: formę przekazu, popraw-

ność językową, choreografię, warsztat wokalny, osobowość, 
poczucie rytmu, dykcję, muzykalność oraz ogólny wyraz 
artystyczny. Uczniowie zaprezentowali dwie piosenki: „This 
is me” oraz „Run to you” i wywalczyli I miejsce. Dodatko-
wo Bartek Lemek otrzymał szczególne wyróżnienie za grę 
na perkusji. Jest to bardzo znaczące osiągnięcie uczniów na 
szczeblu powiatowym. Gratulujemy serdecznie i życzymy 
dalszych sukcesów!

M.L.
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SPOTKANIE WIELKANOCNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZECZYCY
Wielkanoc to najważniejsze święto w Kościele katoli-

ckim, obchodzimy je na pamiątkę Zmartwychwstania 
Chrystusa w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni 
Księżyca (od 21 marca do 25 kwietnia). Obchody Wielkanocy 
rozpoczyna się wczesnym rankiem procesją i mszą – która 
nazywa się rezurekcyjną. W tym dniu spożywany uroczyste 
śniadanie w gronie rodziny. Wielkanoc kończy okres Wiel-
kiego Postu i poprzedzający ją Wielki Tydzień. Powinna być 
czasem radości w gronie rodzinnym – z powodu świętowania 
wygranej Chrystusa nad śmiercią.

Tradycje związane z okresem Wielkiego Postu i Wielkanocy 
to bardzo ważny składnik naszej polskiej kultury i obyczajo-
wości, dlatego należy je pielęgnować i zachowywać. W Szkole 
Podstawowej w Przeczycy Spotkanie Wielkanocne stało się 
tradycją kultywowaną z roku na rok. W tym roku odbyło 
się 19 marca. Zostali na nie zaproszeni goście: Ks. Proboszcz 
Marek Marcićkiewicz, Burmistrz Wojciech Staniszewski, radny 

Alfred Nawracaj, 
sołtys wsi Suro-
wa Władysława 
Barbarzak i sołtys 
Przeczycy Stani-
sław Nawracaj, 
przedstawiciele 
Stowarzyszenia, 
grono pedagogicz-
ne, rodzice i mło-
dzież szkolna.

Przedstawienie przygotowała klasa III pod kierunkiem 
Haliny Lejkowskiej. 

Świąteczna sceneria, barwne stroje wykonawców, suto 
zastawiony stół wielkanocny postawiony w centralnym 
miejscu, a na nim: koszyczek z jajkami, baby wielkanocne, 
baranek, doniczka z zielonym owsem, rzeżuchą, dekoracyjne 

zające i kurczaki, wiosenne kwiaty, 
bazie, bukszpan, palmy wielka-
nocne i inne świąteczne symbole 
podkreślały atmosferę przygoto-
wań do Wielkiejnocy.

Spotkanie miało na celu przy-
pomnienie i utrwalenie polskiej 
tradycji i obyczajowości związanej 
ze świętami wielkanocnymi. Ucz-
niowie przybliżyli nam tradycje, 
takie jak: święcenie kolorowych 
palm w Niedzielę Palmową, ma-
lowanie jaj w Wielkim Tygodniu, 
święcenie pokarmów. Ta ciekawa 
lekcja poglądowa przerodziła się we wspaniałą zabawę, kiedy 
zaprezentowano poniedziałek wielkanocny. Chłopcy przebrani 
za dyngusiarzy w zabawny sposób przypomnieli zwyczaj cho-
dzenia z kurkiem, zbieranie datków, pokarmów oraz śmigus-
-dyngus – zwyczaj, który polegał na symbolicznym biciu 
witkami wierzbowymi lub palmami po nogach i oblewaniu 
się zimną wodą, co symbolizowało wiosenne oczyszczenie 
z brudu i chorób, a w późniejszym czasie także i z grzechu. 
Podczas spotkania uczniowie złożyli wszystkim życzenia 
świąteczne, do których dołączyli się: dyrektor szkoły Joanna 
Przewoźnik oraz Burmistrz Wojciech Staniszewski. Obecny na 
przedstawieniu Ks. Proboszcz wprowadził nas w symbolikę 
wielkanocną, którą jest baranek i jajko. To przez krew Baranka 
Bożego Jezusa zyskaliśmy wyzwolenie od śmierci. Jajko to 
symbol odradzania się i zmartwychwstania.

Występ młodych artystów spowodował, iż wszystkim 
udzieliła się radosna, świąteczna atmosfera. Po występie 
zaproszeni goście udali się na tradycyjny, wielkanocny żurek 
z jajkiem.

H. L.

NIEDZIELA PALMOWA W PRZECZYCY

Niedziela Palmowa to jedno z najważniejszych świąt 
w kościele katolickim. Ustanowione jest na pamiątkę 

uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Wtedy to Me-
sjasz miał wjechać do miasta na osiołku, a wiwatujące na 
jego cześć tłumy witały go między innymi palmowymi 
gałązkami. Tradycyjnie wierni przynoszą tego dnia do 
kościoła kolorowe palmy wielkanocne.

W niektórych regionach Polski, np. w Małopolsce mają 
one od kilku do kilkunastu metrów wysokości, biorąc 
udział w konkursach na największą palmę. To właśnie 
tymi kolorowymi palmami symbolizującymi nieśmier-
telność duszy i zmartwychwstanie witany jest Chrystus.

Podobnie w Przeczycy od kilkunastu lat kontynuowana 
jest tradycja wykonywania palm pięknych i wysokich 
z użyciem różnych materiałów jak np.: kwiaty sztuczne, kwiaty 
z materiału i bibuły, zielone gałązki bukszpanu, bazie, pędy 
wikliny i inne. Ponieważ corocznie w Szkole Podstawowej 
w Przeczycy organizowany jest konkurs na „najładniejszą pal-
mę”, uczniowie bardzo chętnie przystępują do niego. W tym 
roku uczniowie klasy 4. wspólnie z wychowawcą Urszulą 
Przybyło wykonali palmę wysoką na 7 metrów, używając 
wiklinowych pędów i sztucznych kwiatów. Oprócz tej naj-
wyższej palmy w konkursie wzięło udział jeszcze kilkanaście 
mniejszych i większych palm, zdobywając nagrody, dyplo-
my i wyróżnienia. Wszystkie jednak cechowała staranność 
i dokładność wykonania oraz różnorodny dobór materiałów. 
W Niedzielę Palmową orszak uczniów ubranych w stroje 
rzeszowskie i krakowskie wyruszył z palmami spod budyn-

ku szkoły w stronę kościoła, aby wziąć udział w uroczystej 
procesji. Po zakończonym nabożeństwie wykonawców pięk-
nych palm czekała jeszcze niespodzianka w postaci nagród 
ufundowanych przez Ks. Rafała za najładniejsze palmy. 

Niedziela Palmowa w Przeczycy gromadzi z roku na rok 
coraz większe rzesze wiernych, którzy przyjeżdżają z różnych 
okolic, aby podziwiać atmosferę rozpoczynającego się Wiel-
kiego Tygodnia, który jest czasem duchowego przygotowania 
do Wielkanocy. 

Bardzo serdecznie pragniemy podziękować Ks. Rafałowi 
za ufundowanie nagród oraz panom Wojtkowi Gonetowi 
i Piotrowi Czołce za podjęcie trudu niesienia dużej palmy.

Urszula Przybyło

Fot. Ks. Rafał Żelazny

Fot. Agata Rachowicz
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„MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ”
 Charytatywny wieczorek poetycko-muzyczny 
„I nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
Czy pierwsza jest ostatnia czy ostatnia pierwsza…”

15 marca w Szkole Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim 
odbył się wieczorek poetycko-muzyczny, którego mo-

tywem przewodnim była miłość. Przygotowany został przez 
uczniów, absolwentów i nauczycieli tej szkoły. W trakcie 
wieczorku prowadzono akcję charytatywną na rzecz Tomusia 
Pacany z Kamienicy Górnej. Podczas spotkania każdy z gości 
mógł poczęstować się słodkościami przygotowanymi na tę 
okazję.

Młodzi wykonawcy poprzez wiersze i piosenki starali się 
przekazać, że miłość ma różne oblicza i niejedno imię, że każda 
jest trochę inna. Słowami św. Pawła, św. Jana Pawła II, Nor-

wida, Baczyń-
skiego mówio-
no o miłości do 
Boga, do ojczy-
zny. W pięk-
nych wierszach 
i wzruszających 
piosenkach 
młodzi dzięko-
wali za miłość 

rodzicielską, która nie liczy na wzajemność i zawsze przebacza. 
Nie zapomniano też o miłości mężczyzny i kobiety, dzięki 
której człowiek może harmonijnie się rozwijać i doznawać 
szczęścia. Każdy przecież marzy o miłości, chce kochać i być 
kochanym. Pojawiła się też refleksja, czy czasem nie wahamy 
się okazać komuś miłości, czy nie zwlekamy z tym, aby po-

EWA ŚWIĘCH ZASZALAŁA

Liceum Ogólnokształcące w Pil-
źnie ogłosiło konkurs „Powia-

towy Salon Poetycki Petrycego”, 
w którym Ewa Święch, gimna-
zjalistka z Brzostku, postanowiła 
zaprezentować napisany przez sie-
bie wiersz pt. „Przemijanie”. Utwór 
naszej poetki-amatorki wzbudził 
zainteresowanie komisji i dzięki 
temu jego autorka zdobyła II miej-
sce w tych zmaganiach literackich. 
Gratulacje!

U.K .
Poniżej prezentujemy nagrodzony wiersz:

Przemijanie

Liść - w nim tętni życie.
Jest początkiem i końcem.
Jest jak człowiek,
Młody listek ma piękny, zielony kolor,
W każdej z żyłek płynie moc życia.
Jest bez skazy jak dziecko,
Ale przecież nie zawsze tak będzie.
Nadejdzie jesień - ale nie taka jak wszystkie.
To będzie jesień życia.
Okres dla człowieka, 
W którym jego siła i piękno odejdą.
Gdy kończy się czas, 
Słabnie, potrzebuje troski.
A liść?
Jest samotny.
Traci swój blask,
Odcienie się zmieniają.
Kształt już nie ten sam co kiedyś.
Traci resztki sił.
Opadł.
Nie oddycha,
Nie może już wydobyć tchu.
Ogarnia go ciemność.
Nie zobaczy już niczego prócz śmierci.

KOLEJNY SUKCES 
MATEMATYCZNY 
MATEUSZA RAMUTA

13 marca 2018 roku Mateusz Ramut, uczeń Gimnazjum im. 
Królowej Jadwigi w Brzostku wraz z trzema koleżanka-

mi z klasy – Dorotą Szybist, Magdaleną Wal oraz Katarzyną 
Boroń, po eliminacjach szkolnych wziął udział w Powia-
towym Konkursie Matematycznym „As Matematyczny”. 
Uzyskał tytuł laureata, zajmując drugie miejsce. Uroczyste 
podsumowanie konkursu odbyło się 23 marca w Miejskim 
Gimnazjum nr 1 w Dębicy. Konkurs co roku odbywa się pod 
patronatem Starosty Powiatu Dębickiego Andrzeja Reguły.

To już kolejne osiągnięcie Mateusza w konkursach ma-
tematycznych. Te sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie 
ciężka i systematyczna praca utalentowanego ucznia na 
lekcjach, dodatkowych zajęciach z matematyki. Olbrzymia 
liczba zadań, które rozwiązuje, przygotowując się do kolej-
nych konkursów okazała się receptą na sukces.

A jaką radę ma Mateusz dla wszystkich, którzy chcą osią-
gać podobne sukcesy:
Aby osiągnąć sukces matematyczny przede wszystkim trzeba 
lubić matematykę. Samo to jednak nie wystarczy. Dopiero 
ciężką pracą i nauką możemy dojść do upragnionego celu. 
Ważne jest także, żeby w dniu konkursu być wyspanym.

Przed nim kolejne konkursy. Powodzenia!

Małgorzata Piekarczyk

wiedzieć o swojej miłości ludziom wtedy, gdy oni jeszcze 
żyją. Młodzi artyści przypomnieli nam o tym słowami 
wiersza ks. J. Twardowskiego: „Spieszmy się kochać ludzi, 
tak szybko odchodzą…”.

Wieczorek uznaliśmy za udany, goście opuszczali salę 
wzruszeni i zadowoleni, a my cieszymy się, że udało nam 
się zebrać dla Tomka 1179 zł. 

Aleksandra z klasy VII

Fot. Piotr Kawalec



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 4/201820

A TERAZ PO NASZEMU… 
Część 2

W marcowym numerze zamieściliśmy pierwszą dawkę 
naszej gwary. Wszystko po to, aby choć w małym 

stopniu zachować znajomość języka naszych przodków. 
Już coraz mniej osób posługuje się tą odmianą języka. 

Słychać jeszcze charakterystyczne cechy w wymowie, ale 
słownictwo z dnia na dzień bardziej zlewa się z polszczyzną 
ogólną. Dzieje się to głównie za sprawą nieograniczone-
go dostępu do telewizji czy Internetu, przemieszczania się 
ludności oraz częstszych kontaktów z bardziej odległymi 
miejscowościami. Ma na to również wpływ powszechne prze-
świadczenie, że tak się nie mówi, bo to nie wypada. Czasem 
jednak możemy wyrażać się poprawnie, ubierać się bogato 
albo po prostu „krzykliwie” czy jeździć „wypasionym” autem, 
jednak „słoma z butów i tak nam będzie wyłazić”, jeśli nie 
wyniesiemy odpowiedniej kultury z domu rodzinnego. Stąd 
wniosek, że od kogoś może „jechać wiochą”, jak to się niezbyt 
grzecznie określa, nawet jeśli wystrzega się mówienia gwarą. 
Z drugiej strony wielu ludzi świetnie wykształconych posłu-
guje się gwarą, ale oczywiście w sytuacjach nieoficjalnych 
(np. w swoim domu). Każdy ma jakiś rodowód, nie zawsze 
arystokratyczny, ale nie powinno się wstydzić własnego 
pochodzenia i udawać kogoś, kim się nie jest.

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.

U.K .
* * * 

Downi było straśnie źle dlo dzieci. Cza było na do dnia 
stawać i przed szkołom paś krowy. Potem sie szło na nogach 
cztery kilometry ze Zowadki do szkoły. A w szkole szkoda 
godać. Loli po łapach linijkom, jak sie czego nie wiedziało, 
zostawiali w kozie. Dziecko łojcom sie nie pożoluło, boby 
dostało jeszcze w domu. Do chołpy jak sie przyszło, nie było 
czasu na nauke, tylko zjadło sie i szło sie w pole z łojcami. 
Robiło sie do ciemny nocy, a dopiro potem pisało sie zadanie 
do lampy. Ło wakacjach dzieci na wsi nie wiedziały, bo były 
krowy do pasienio i robota w polu. Jedzenie było byle jakie, 
kapać sie lotało do Wisłoki bez lato, a w zime na miednicy. 
Spało sie po troje i po czworo na łóżkach i ślubanku. Ciężkie, 
łoj ciężkie to były czasy. Teroz jes dużo lepi.

Z babcią Natalią rozmawiał Kacper Zyguła.

* * * 
Jednego roku była tako zima, że koniom wąsy zamorzały, 

a śnigu było tyle, że możno było przez łokno z chołpy wyłazić. 
Ale chcioł nie chcioł cza było jechać do lasu po drzewo na pol. 
Na wiosne, jak słonko przyświci, byłoby mili, ale wtenczos 
som inne roboty: w polu cza sioć, kłopiec rozbirać, zimioki 
sadzić. Ni ma czasu na jazde w las!

Wstalimy do dnia, napaślimy krowy, konie, dojenie to była 
robota dla kobit. Późni sami my zjedli po skibce chleba i wypili 
po gornuszku mlyka, takiego ciepłego, prosto łod krowy. Nie 
takiego z Biedronki, ino takie prowdziwe Z PIANKĄ! To było 
mlyko… A jak z pencokiem albo zacirkom takiego pojod, to 
ino flaki czeszczały! Twoja prababka to lubiuła łosikowe, jo 
ino świże! Ale dobre, bo nie ło tym miołem ci łopowiadać.
Zaprząglimy razem z łojcem gniado do sań, tych roboczych, 
bo wasążek to był łodświętny. Wyzbiralimy poczebne rupieci 
i w drogę. Zaroz za nami mioł jechać mój stryjek, siwkiem 
z przodkami. Mama ze stryjenkom nom zapakowały kawołek 
szpeku i chleba, co go wcora łupiekła, w porządnym piecu, 
a nie w bladurze!

Pojechalimy na Wolo, bo tam my mieli las, nie za prędko, 
bo mróz aż skrzypioł. Jak my dojechali do lasu, konie my 
przywiązali postronkami do jódki i dalimy im siana, co my 
z chołpy wzięli. Koj tyż człowiek – jeś musi! Cza było sie 
wziąś do roboty. W lesie nikomu zimno nie było, bo rznęlimy 
„twojo-mojo”, nie było motorówek. A i okowitka na rozgrzanie 
była, aż my sie rozbirali, takie sie nom ciepło zrobiuło. Mi 
to ino od roboty, bo jo za mały bojs byłem na gorzołke. 
Podcięlimy jednego bucoka. Jak gruchnął, jak narobiuł rumoru, 
tak wystraszuł dzika z pobliskich krzoków. Dzik jak byk, stoi, 
ślipia w nos wlepio, a my w niego. Nie wiem, kto był bardzi 
w strachu, my czy łon? Jo to mało w gacie nie narobiuł! Na 
naszo uciechę konie poczuły zagrożenie i zaczoły rżeć i sie 
szarpać, mało postronków nie potargały. Dzik sie pewnie 
tego zlonk, bo sie łodwróciuł i polecioł w las. A my tam stoli 
jak dupoki i paczyli. Oczywiście ani łojciec, ani stryjek tego 
w chołpie nie łopowiadali, boby sie baby z nich śmioły, że 
takie chojroki a dzika sie zlękli.
Downi to były choć jakie przygody, nie to, co dzisio. Łoj 
inne to były czasy.

Opowiadał Józef Juszkiewicz, 
pradziadek Adriana Borowieckiego.

* * * 
Małom dziopka buła, jak żem do szkoły chodziła, to już 

musiałam krowy paś. Mama mnie gnała, żebym patyków 
urąbała, do lasu mnie brała. Babcia moja miaa krzoki, tam tyż 
mie mama brała, kija jakiego przyniś. No to co takie dziecko 
10 lat naniesie? Przecież to kawoł drogi, no to łona wzięła 
grubsze, a mnie takie cienkie naskładała, związała powrózkiem 
no i albom niesła na ramieniu, a nie, tom wlekła tak za sobą. 
A idź!... Agatka, lepi byś sie takich czasów nie doczekała, nie 
widziała, jakie my casy miały. 

Miałam pewnie, jo nie wiem, 12 lat? To już było po woj-
nie. W sąsiedztwie w jednym kawołku miały 3 morgi. No 
to przecież nie było kłosów, nie było maszyn, traktorów, ino 
najmowały ludzi po 10, po 12 i szłymy. To takie pole nazy-
wało sie stawisko i żnęłymy. Ciężko było, alem żnęła razem 
z niemi. Całe życie, Agata, takie było moje, robota i krowy 
i nie było wiency nic. Potem i wojna i choć jak było. A jak 
my ze Śląska szły na wysiedlenie. Nos Niemcy wygnali 
z chołpy, to, Boże kochany, przyszło tych Niemców cholera 
takich byków, takie wszysko straszne jakiesik takie. Tak sie 
wszysko boło tych Niemców. Wygnali cie z chołpy i koniec. 
I cza było zabrać manele i sie wynosić. I weg, weg, weg... Tata 
nie chcioł iś, no ale co? Musioł, bo chcieli szczylać i koniec. No 
to my poszły. Wzięłymy krowe, no i pozbirała nos, i Zośke, 
i Maryśke, i Staszke. Zośka to była tako mało, jo nie wiem, 
ile łona miała, lotało już taki pypul mały. No i zaprowadzili 
nos do Dęborzyna, tam ku moście. No to my poszły. Tato 
godo: „Łostej tutej z dziećmi, a jo pójde tam na górke, tam 
co kowol. Wezme – godo – wódki”. I ten Niemiec poszed 
za nim, bo samego go nie puścił. Poszed z niem. A mama 
nie pokapowała sie, o co chodziło, a łon jej nie powiedzioł, 
żeby nos wzioła i żeby my łuciekały. Prowadzili nos aż do 
Tarnowa. W Tarnowie wywaliły nos na taki pociąg, co krowy 
przewozili i tak nos zawieźli. O Królu złoty, jaki człowiek buł 
umencony. I zawieźli nos na Górny Śląsk. Jak już Niemcy 
prześli i wszysko sie łuspokojiło, to 2 tygodnie my szli na 
piechote. Nie buło pociągu, nie buło auta, nie buło nic. (…) 
Potem jak już my szły stamtąd, jak to wojna przeszła, to po-
rozchodziły sie. To czeba do chołpy wrocać. To tam dziesik 
na takim placu w polach rozbirali sie ci Niemcy czy to Polacy, 
jo nie wiem, ale zostawili wozy, konia, sanki. Tata przypro-
wadził konia, jakiegosik siana i na drugi dziej wybirałymy 
sie do chołpy. Nic nie buło do jedzenia, ino zimioki i kapu-
sta. No to z powrotem cza iś. Zima, śnig, mróz, tyle światy… 
Rany Boskie. Tak se myślałam, kiedy my zajdziemy, ani na 

Dokończenie na str. 21
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Zielno my nie dojdziemy do ty chołpy, a szłymy 2 tygodnie. 
Nocowałymy tak po chołpach. Co kawołek na gościejcu leżoł 
żołnierz, zabity, rozjechany, nik tego nie zbiroł. Przy jednym 
domu my sie zatrzymały, tata godo: „Może by my tu na noc 
zostali, bo tak już zaczoło sie mroczyć”. Pacze sie, a tata: „Nie! 
Nie tu!” „A czego?” „Bo żołnierz jes ło ściane łoparty, zabity. 
Na jednym kolanie klęczy, a na jednym jeszcze stoi.” Uszłymy 
kawołek dali, paczymy… Boże, furmanki jeżdżo po polach. 
Przy samym gościejcu dół taki wybrany i pełniusiejki wóz. 

Godom ci, Agatka, jak Boże kochany, tak buło naskładane tak 
tych zabitych żołnierzy i cywilów, tak jak snopków na żniwa 
na płolu, co się downi włoziło. No tak ich leżało, no godom 
ci i te chłopiska jeździły i na te wozy zbirali tych ludzi, no 
zabitych, no i składali i zwozili, bo cza buło ich pochować. 
A idźże, idź! Jo widziała te wojne, i to szczylanie, i wszysko, 
ale tyle takich śmierci, ludzi wyzabijanych, żeby tak leżało 
na polu, to do samy śmierci bede pamiętać…
Z sąsiadką Ireną Nawracaj rozmawiała Agata Samborska.

Dokończenie ze str. 20

KRÓTKO O MUZYCE, CZYLI WIECZÓR JAZZOWY Z THE TIME JUMP
11 marca br. mieliśmy okazję uczestniczyć w wieczorku 
jazzowym zatytułowanym „Jazz covers of pop songs”, zor-
ganizowanym przez zespół THE TIME JUMP w Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. Koncert, w moim od-
czuciu, bardzo udany, a zespół wart polecenia. Usłyszeć 
mogliśmy standardy jazzowe lub jazzowe interpretacje 
utworów popularnych, jak sugerował sam tytuł koncertu. 

Może na początek parę informacji na temat zespołu. THE 
TIME JUMP został założony przez Rafała Mirowskiego 

(saksofon altowy i tenorowy) i Kamila Nowickiego (per-
kusja), do którego dołączyli Bartłomiej Tyburowski (piano) 
i Marcin Pazdan (bas). W początkowym założeniu kwartet 
miał wykonywać muzykę wyłącznie instrumentalną, jed-
nak z biegiem czasu przekształcił się w kwintet wokalno-
-instrumentalny, po tym jak zaproszono do współpracy 
wokalistkę Joannę Kumięgę. Nietrudno więc domyślić się, że 
na koncercie pojawiły się utwory zarówno instrumentalne, 
jak i wokalno-instrumentalne. Chociaż dla uogólnienia użyto 
nazwy „wieczorek jazzowy”, to tak naprawdę trudno jedno-
znacznie zdefiniować muzykę, którą usłyszeliśmy: szczypta 
bluesa, trochę funku, kilka latynoskich rytmów, reasumując 
kawał dobrego groove’a, a więc jeśli kogoś odstraszyło „jazz” 
w tytule koncertu, to szkoda, bo może akurat znalazłby coś 
dla siebie. 

Nie pamiętam, kto jest twórcą sloganu, ale obiło mi się 
o uszy stwierdzenie, że „lubimy słuchać tego, co już znamy”. 
Podpisuję się pod tym, ale nie oznacza to jednak, że nie mo-
żemy spróbować czegoś nowego. Jeśli człowiek nie byłby 
ciekawy świata, to podejrzewam, że do tej pory uderzaliby-
śmy kamieniem o kamień, żeby wykrzesać ogień. Muzyka 
nie zawsze musi kojarzyć się z tańcem, disco polo, „Despacito” 
czy „Miłością w Zakopanem”. Oczywiście piszę pół żartem, 
pół serio, po prostu uważam, że czasem człowiekowi ciężko 
wyrwać się z utartych schematów, stereotypów i często idzie 
za głosem tłumu, nie weryfikując pewnych rzeczy na płasz-
czyźnie subiektywnych uczuć, a szkoda, bo kultura wyższa 

istnieje i czasem warto jej poświęcić więcej niż pięć minut. 
Z jednej strony obawiałem się o frekwencję, z drugiej zaś 
spodziewałem się, że stali bywalcy koncertowi pojawią się 
na pewno, co bardzo cieszy mnie, jak i pewnie wykonaw-
ców. Najwyraźniej to znak, że niekoniecznie na scenie musi 
pojawić się twórca radiowego przeboju, a kartą przetargową 
nie zawsze musi być piwo i kiełbasa z grilla. Myślę, że ci, co 
byli, z pewnością nie wyszli niezadowoleni, a kto nie był…, 
niech żałuje. Zapraszam następnym razem. 

O gustach się nie dyskutuje. Ja jednak to słowo w aspek-
cie muzyki zamieniłbym na „preferencje”, ponieważ każde-
mu z nas podoba się coś innego, a pojęcia „gust” użyłbym 
w kontekście świadomego wyboru tego, co niesie ze sobą 
jakąś artystyczną wartość. A z tym już bywa problem, po-
nieważ z reguły media podają nam gotową papkę muzycz-
ną, którą, jak niczego nieświadome małe dzieci, wcinamy 
ze smakiem. Na szczęście niektórym z nas ta potrawka nie 
smakuje lub, z braku alternatywy, zjadamy ją z niechęcią. 
Jednak ten powtarzający się rytuał może doprowadzić do 
tego, że w końcu zacznie nam smakować, a to już znak, że 
bezmyślność zaprowadziła nas w ciemny zaułek. Myślę, że 
warto jednak poszukiwać dobrego smaku na własną rękę, 
żeby nie zaprzepaścić potencjału kubków smakowych. 

Krzysztof Tyburowski



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 4/201822

Każdego roku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzost-
ku organizuje konkurs wielkanocny mający na celu 

kultywowanie tradycji związanych z okresem świąt 
Wielkiejnocy. Adresowany on jest głównie do uczniów 
ze szkół z terenu gminy Brzostek oraz podopiecznych WTZ 
i ŚDS. W bieżącym roku ponownie tematem konkursu 
był stroik wielkanocny. O tym, że cieszył się on dużym 
zainteresowaniem, świadczy fakt, że dostarczono aż 50 
prac, w tym uczniów ze szkół podstawowych: z Brzostku, 
Gorzejowej, Grudnej Górnej, Januszkowic, Kamienicy 
Górnej, Nawsia Brzosteckiego, Smarżowej, a także z Gim-
nazjum w Brzostku, z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
oraz prace podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej 
i Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku.

Na konkurs przekazane zostały także cztery prace dzieci 
przedszkolnych, które zostały ocenione poza konkursem. 
I tak I miejsce zdobyła praca zbiorowa przedszkolaków 
z Nawsia Brzosteckiego, II miejsce to stroik Szymona 
Malinowskiego z Przeczycy, III miejsce przyznano Pio-
trowi Sobczykowi z Przeczycy. Natomiast Emilia Szpak 
również z Przeczycy otrzymała wyróżnienie.

Wszystkie prace cechowała niezwykła pomysłowość, 
artyzm, przepiękne zdobnictwo. Przejawiały się różno-
rodne techniki wykonania nawiązujące do tradycyjnej 
symboliki wielkanocnej. W związku z tym niezwykle 
trudno było je miarodajnie ocenić i wybrać najciekawsze. 
Jednakże powołana przez organizatora Komisja, kierując 
się wymogami regulaminu, który zakładał samodzielność 
wykonania i zgodność z tradycją, przyznała nagrody 
następującym uczniom: 

KONKURS NA „STROIK WIELKANOCNY” 
W kategorii szkół podstawowych klas I-III: 
• I miejsce – Nikola Hołowicka z SP w Gorzejowej, 
• II miejsce – Filip Czapla z SP w Brzostku, 
• III miejsce – Lena Kwiatkowska z SP w Brzostku, 
• Wyróżnienie – Liliana Krajewska z SP w Gorzejowej. 
W kategorii szkół podstawowych klas IV-VI: 
• I miejsce – Karolina Konieczna z SP w Brzostku, 
• II miejsce – Patrycja Wołowiec z SP w Brzostku, 
• III miejsce – Kamila Płaziak z SP w Januszkowicach, 
• Wyróżnienie – Wiktoria Pietrzycka z SP w Grudnej Górnej. 
W kategorii kl. VII, gimnazja i szkoły średnie: 
• I miejsce – Katarzyna Gierut z Gimnazjum w Brzostku, 
• II miejsce – Krzysztof Kalina i Fabian Hołowicki z SP 

w Nawsiu Brzosteckim, 
• III miejsce – Sylwia Sondej z Zespołu Szkół im Jana Pawła 

II w Brzostku, 
• Wyróżnienie dla Gabrieli Miras z Zespołu Szkół im Jana 

Pawła II w Brzostku. 
W kategorii osób niepełnosprawnych: 
• I miejsce – Maria Stawarz z ŚDS w Brzostku, 
• II miejsce – Wawrzyniec Marczak z WTZ w Brzostku, 
• III miejsce – Anna Ochałek z ŚDS Brzostek, 
• Wyróżnienie – Justyna Stręk z WTZ w Brzostku. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy 
a laureaci nagrody. Serdecznie dziękujemy zarówno opiekunom, 
jak i uczestnikom za zainteresowanie i tak liczny udział w tym, 
jakże pięknym konkursie mającym na celu upowszechnianie 
tradycji wielkanocnych.

J.Z.

Z DZIAŁALNOŚCI BRZOSTECKIEGO KOŁA GOSPODYŃ…
Gospodynie reprezentujące zarząd koła, które jest zarejestro-

wane jako stowarzyszenie „Nasz Los w Naszych Rękach” 
w Brzostku działalność swą opierają na statucie organizacji. 
Tegoroczną aktywność, rozpoczęto początkiem stycznia od 
udziału delegatek w Powiatowym Opłatku Kół Gospodyń 
Wiejskich, który odbył się w Czarnej, w tamtejszym Gmin-
nym Centrum Kultury i Promocji. Spotkanie na tym szczeblu 
organizowane jest od kilku lat przez Powiatową Radę Kobiet 
w Dębicy, każdego roku w innej miejscowości i ma ono na 
celu integrację wszystkich tego typu 
organizacji. Jak zawsze, była to impreza, 
na której nie mogło zabraknąć takich 
osobistości jak: Prezes Wojewódzkiego 
Związku Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Rzeszowie – Mieczysław Bochenek, 
Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej 
Rady Kół Gospodyń w Rzeszowie – 
Stefania Michalik, Kierownik Powia-
towego Zespołu Doradztwa Rolniczego 
w Boguchwale – Dorota Szczykutowicz 
oraz przedstawiciele samorządu z gmi-
ny Czarna.

Tradycyjnie już, w tym samym miesiącu, w lokalu brzo-
steckiej organizacji odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci, 
które na stałe weszło do kalendarza imprez i jak zwykle 
miało uroczysty charakter. Uhonorowane zostało bowiem 
obecnością przedstawicieli samorządu, którzy osobiście mogli 
złożyć wszystkim babciom najlepsze życzenia.

Niedługo potem, bo początkiem lutego, przedstawiciel-
ki zarządu miały możność zaprezentować kronikę koła na 
IV Powiatowym Przeglądzie Kronik Kół Gospodyń Wiejskich 

w Starostwie Powiatowym w Dębicy. Udział w tej impre-
zie był okazją do publicznego wystawienia fotograficznych 
dokumentacji z działalności oraz wymiany doświadczeń 
z podobnymi organizacjami z całego powiatu dębickiego.

Sympatyczna uroczystość zorganizowana w marcu z oka-
zji Dnia Kobiet i zaszczycona obecnością Przewodniczącego 
Zarządu Miasta Jerzego Potrzeby była kolejną sprzyjającą 
okolicznością do wspólnego spotkania się wszystkich człon-
kiń. Była to znakomita propozycja spędzenia popołudnia 

wyjątkowo mile i radośnie na prowa-
dzeniu ożywionej dysputy w szerszym 
gronie, degustacji potraw i integracji 
w śpiewaniu tradycyjnych pieśni.

Z uwagi na fakt, iż ubiegły rok ka-
lendarzowy kończył czteroletnią ka-
dencję Zarządu, toteż jeszcze w marcu 
br. zorganizowano Walne Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym 
wybrano nowy skład Komisji Rewi-
zyjnej stowarzyszenia: Zuzanna Wójcik 
– przewodnicząca komisji, Stanisława 
Lemek i Barbara Nawracaj – członko-

wie komisji. Pozostały zarząd, otrzymawszy absolutorium 
Walnego Zebrania Członków, zachował niezmieniony skład. 
Na zabraniu tym padło też wiele konstruktywnych wniosków 
i propozycji odnośnie dalszej działalności organizacji, która 
w bieżącym roku obchodzić będzie 70-lecie swego istnienia. 
Uroczystości zaplanowano na wrzesień br. i obchodzona 
będzie wspólnie z OSP w Brzostku, która też świętować 
będzie jubileusz 130-lecia swej działalności.

E.M.

 Fotografie nagrodzonych prac na s. 24.
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NAGRODZONE STROIKI WIELKANOCNE Fot. Paweł Batycki
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TROPEM NIEZWYKŁYCH – PANI MELANIA KOBAKOWA, 
EMERYTOWANA NAUCZYCIELKA

„Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesie-
niach, na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. 
Tylko na takim fundamencie można też budować proces 
wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej 
pierwszorzędne zadanie…”

Jan Paweł II: Homilia, Wrocław, 1983 r.

Cały Brzostek zatopiony jest w niezwykle piękną, wiosenną 
aurę. Niebo lazurowe, pod którym płyną delikatne ob-

łoki, a przez nie przedzierają się całkiem ciepłe, kwietniowe 
promyki słońca ogrzewające rozwijającą się przyrodę po 
tegorocznej kapryśnej zimie. Jeszcze noce są zimne i zaciągają 
lodowatym podmuchem. Jeszcze ranki wstają leniwie i późno, 
jeszcze dni są krótkie, ale pomimo tego czuć zapach wiosny. 
Kwiecień plecień wciąż przeplata, trochę zimy, trochę lata - 
to przysłowie zdaje się być bardzo aktualne. Chociaż dzieci 
idące do szkoły ubrane są jeszcze w ciepłe czapki i rękawiczki, 
chociaż na nogach widać zimowe botki, to jednak w powie-
trzu czuć zbliżającą się wiosnę. Zapach ziemi, rozwijające się 
pąki na drzewach, ciepłe kolory na ogrodowych krzakach 
i te małe z ziemi wyrastające kwiatki – pierwiosnki, zawilce, 
przylaszczki – stoją gotowe do zrywania i tworzenia z nich 
bukietów wiosennych. Kępy śnieżyczek stoją już, niestety, 
z opuszczonymi kielichami, a właściwie z pochylonymi głów-
kami przekwitłych już kwiatów. Obok jednak rozgościły się 
kępy fiołków, które spomiędzy listków wypuszczają bardzo 
pachnące kwiaty. Polskie bratki ubarwiają przestrzenie rabat. 
Okazałe ogrodowe stokrotki swoimi biało-różowymi płatkami 
ubogacają te rabaty, a wśród nich stoją żółte żonkile i wyra-
stające już z pąkami tulipany. Wokół nich chodzą gospodynie 
z motyczkami i próbują użyźnić glebę. Trawy na łąkach są już 
w pełni zielone, a wśród nich widać żółte główki mniszków 
lekarskich, które już za chwile będą zbierane – same koszycz-
ki kwiatowe – i służyć będą do produkcji syropów. Wokół 
ogrodów domowych stoją okazałe, rozłożyste sosny, a na ich 
gałęziach widnieją jasnozielone przyrosty. I ta część gałązek 
będzie zbierana przez pracowite matki i przetwarzana na 
syropy wykrztuśne – i tak wiosną matki myślą już o swoich 
dzieciach, o ich zdrowiu podczas zimy. Nawet ludzie radośniej 
ze sobą rozmawiają, przystają, wracając z zakupów i z ra-
dością o czymś opowiadają. W dali rozciągają się uprawne 
pola, które o tej porze błyszczą mokrą ziemią oraz delikatną 
oziminą zbóż zasianych jesienią. Tu i ówdzie idzie miedzą 
gospodarz sprawdzający stan ozimin oraz kondycję ziemi do 
jarych zasiewów. Jeszcze dalej rozciągają się rozległe pasy 
lasów pięknie mieniące się różnorodnymi odcieniami zieleni. 
Gałęziami kołysze wiatr, a one rozsiewają zapach wiosny.

Tu na wzgórku koło cmentarza widok roztacza się niezwy-
kle piękny. Ten stok brzosteckiej ziemi naprawdę wpisuje się 
w nowoczesność naszej miejscowości. Po wojennych znisz-
czeniach nie ma znaku. Jak też i nie ma znaku po zagonach, 
na których rosły ziemniaki, tytoń albo szumiały łany zbóż. 
Dzisiaj te pola są zamienione na nowoczesne zagrody domowe, 
w których stoją budynki stawiane w drugiej połowie ubie-
głego stulecia, a wokół nich rozciągają się ogrody kwiatowe 
z kolorowymi rabatami, trawniki wystrzyżone. Wszystkie te 
posesje obsadzone są różnymi iglakami czy też niezwykłymi 
krzewami ozdobnymi. Jeszcze nie tak dawno na tym właśnie 
wzgórzu pasły się krowy, kozy, kury zbierały robaczki, a kogut 
od czasu do czasu swoim „kukuryku” dawał znać o istnieniu 
zagrody gospodarskiej. Dzisiaj w tych miejscach stoją okazałe 
garaże, a w nich nowoczesne samochody. Całkiem młodych 
ludzi prawie tutaj nie ma, bo wyjechali w daleki świat za 
„groszem”, a starsi już zwykle na rentach i emeryturach, schoro-
wani i tylko od czasu do czasu widać ich na tych podwórkach. 

I tak czas rzeźbi rze-
czywistość nie tyl-
ko nam, ale także 
wokół nas. I tylko 
w zadumie wspo-
minamy młode 
lata w rytm pio-
senki: „Ale to już 
było i nie wróci 
więcej. Choć w pa-
pierach lat przybyło to do przodu wciąż wyrywa głupie 
serce…”.

Jestem w ładnym, nowoczesnym domu na wzgórku, przy 
ruchliwej szosie wiodącej do Jasła, u Melanii i Witolda 
Kobaków. Pani Melania dzisiaj emerytowana nauczycielka. 
Patrzę i podziwiam tę kobietę. Przypominam sobie obraz 
młodej, pięknej „Barbie”, która przybyła do brzosteckiej szkoły 
podstawowej na początku lat 50. ubiegłego wieku. Była to 
kobieta średniego wzrostu, szczupła, zgrabna blondyneczka 
o dużych, myślących oczach i przepięknie ubrana w kolo-
rowe suknie, buty na wysokich obcasach, z ozdobami jak 
kolorowe paski do sukni, broszki czy też pończochy-nylony 
z ciemnym szwem – były to ówczesne trendy modowe. 
Już z daleka można było zauważyć, że ta ładna dziewczyna 
ubrana jest w zagraniczne ciuchy. I rzeczywiście - bo były 
to podarunki przesłane przez kuzynkę Albinę z USA. Pani 
Melania była zawsze pogodną i ciepłą osobą oraz łagodną, 
aczkolwiek wymagającą nauczycielką. Dziś ząb czasu wyrył 
swoje znamiona i na tej osobie. Jest schorowaną kobietą, 
wymagającą stałej opieki.

Kim była pani Melania? Skąd przyszła? Jak przebiegał ciąg 
jej pracy dydaktycznej? Czym zaskarbiła sobie stałą pamięć 
u uczniów? Jaką była matką i żoną? Jakie było jej miejsce 
w środowisku? Dlaczego zaskarbiła sobie miano człowieka 
niezwykłego?...

Melania Kobak z domu Ligęza przyszła na świat w 1933 
roku w wielodzietnej rodzinie. Było to akuratnie 6 lat przed 
wybuchem II wojny światowej i właściwie wtedy, kiedy 
trzeba było wysłać dziewczynkę do szkoły, rodzice musieli 
martwić się o jej bezpieczeństwo. Nad Polskę nadciągały 
hordy niemieckie. Wielkie zakusy Hitlera, dotyczące rzekomej 
„rasy panów”, jaką mieli być Germanie, stały się przyczyn-
kiem do zapanowania nad Europą i myślą, że w niedługim 
czasie podbije cały świat. Miał to być nowy świat, świat 
germański wymyślony przez Adolfa Hitlera. Niemcy szybko 
podbiły Austrię, Czechy i skierowały kolejny atak na naszą 
Ojczyznę. 1 września 1939 roku uderzyły hitlerowskie Niemcy 
z morza, z powietrza i z ziemi. Posuwając się szybko naprzód, 
bombardowały i niszczyły kolejne miasta, w nich nie tylko 
budowle mieszkalne, ale także zabytki kultury, szkoły, muzea, 
kościoły, zakłady pracy, a nade wszystko ginęli mieszkańcy 
naszego kraju. I właśnie w takich strasznych warunkach 
przyszło żyć i przeżyć dzieciństwo bohaterce naszej opowie-
ści, a to pokolenie zwane było „dziećmi wojny”. Właśnie 
te dzieci zamiast radośnie biegać z rówieśnikami, ostrożnie 
i z wielkim strachem szły szybko do szkoły, a potem jeszcze 
szybciej wracały do domu. Nie było zabaw na podwórku, nie 
było łakoci, ale był ciągły strach, a jeszcze do tego, w wie-
lodzietnych rodzinach dzieci musiały pomagać rodzicom 
w pracach polowych i w opiece nad młodszym rodzeństwem. 
Niektórzy ze współczesnych pisarzy „dzieci wojny” nazywali 
straconym pokoleniem.

Melania Kobak z domu Ligęza spędzała dzieciństwo w Sied-
liskach Bobowskich na ziemi gorlickiej. Matka Stefania Ligęza 

Melania wraz ze swoją matką i synami
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pochodziła z Łużnej i wychowywała czwórkę dzieci, a ponadto 
prowadziła małe gospodarstwo rolne, w którym pracowało 
także jej potomstwo. Ponieważ rodzina była duża, dochody 
z gospodarstwa nie wystarczały na jej utrzymanie. Dlatego oj-
ciec Franciszek dorabiał, pracując jako cieśla. Wynajmował się 
do budowy domów oraz budynków gospodarczych – stodół, 
stajen, obór – a nawet wyjeżdżał w Bieszczady. Jego czwórka 
dzieci - Stanisław, Edward, Maria i Melania – naukę odbywała 
w miejscowej podstawówce. Były to czasy, w których dzieci 
w klasach pierwszych uczyły się pisać rysikiem na tabliczce, 

a dopiero w kla-
sach wyższych 
wprowadzano 
kajety, inkaust 
i stalówkę zwy-
kłą , maczaną 
w atramencie. 
Książkami też 
posługiwały się 
dzieci wszystkie 
w rodzinie, ale za 
to książka była 
jak wielki skarb 

– szanowano ją i dbano o jej wygląd. Nauka szkolna i czy-
tanie odbywały się przy lampie naftowej i przy jednym 
stole, z którego zjadano posiłki, a potem wszystkie dzieci 
obsiadały go wkoło i uczyły się. Były to trudne warunki, 
ale za to dzieci uczyły się bardzo gorliwie i były niezwykle 
posłuszne nie tylko rodzicom, ale także nauczycielom. I takie 
to trudne dzieciństwo przeżyła Melania, dzisiejsza nauczy-
cielka -emerytka.

Po ukończeniu podstawówki Melania podjęła naukę 
w bardzo dobrym liceum pedagogicznym w Gorlicach. Była 
to wysoko oceniana szkoła średnia, w której uczyli jeszcze 
przedwojenni nauczyciele - bardzo wymagający, a sami do-
skonale przygotowani pedagogicznie. Byli oni wzorem dla 
uczącej się młodzieży i przyszłych nauczycieli. W tamtejszym 
liceum pedagogicznym, jak w każdej tego typu szkole, ważne 
były wszystkie przedmioty dydaktyczne, wraz z którymi 
uczono także elementarnych zagadnień metodyki nauczania. 
Niewiele na Podkarpaciu było średnich szkół przygotowu-
jących kadrę pedagogiczną, za to potrzeby oświatowe były 
duże. Ta gorlicka szkoła średnia stanowiła „kuźnię” dobrze 
przygotowanych do zawodu pedagogów. I właśnie tak przy-
gotowana była do pracy nauczycielka pani Melania z domu 
Ligęza Kobak. Maturę zdała w 1951 roku i otrzymała nakaz 
pracy w szkole podstawowej w Brzostku.

W tym czasie kierownikiem w brzosteckiej podstawówce 
był Kacper Świtkowski, znakomity matematyk i człowiek 
wielkiej dyscypliny. I tutaj Melania Kobak otrzymała przy-
dział dydaktyczny – język rosyjski i śpiew, a ponadto pro-
wadziła drużynę harcerską i przygotowywała na zajęciach 
świetlicowych programy artystyczne na święta i uroczystości 
państwowe, a tych było sporo. Ta pani miała niezwykły urok, 
jak również była niezwykłym nauczycielem i lubianym nie 
tylko przez młodzież, ale także przez rodziców i grono peda-
gogiczne, z którym przyszło jej pracować. Jednak niedługo 
nacieszyła się pracą w tej szkole, bo została wysłana do 
pracy w klecieckiej podstawówce. W tym czasie w Kleciach 
szkoła mieściła się w dawnym dworze ziemiańskim, a dzieci 
w znacznych liczbach siedziały w ciasnych salach szkolnych. 
Tutaj pani Melania oprócz śpiewu i rosyjskiego uczyła fizyki 
i biologii. Codziennie pieszo udawała się do Kleci z brzoste-
ckiego mieszkania, które mieściło się w drewnianej willi 
u pani Heleny Wołowiec. Trzeba było dobrze organizować 
czas, aby zdążyć z pisemnym przygotowaniem lekcji – kon-
spekty obowiązkowo pisało się na każdą jednostkę lekcyjną, 
a pensum godzin nauczyciela wynosiło 36 godzin tygodniowo. 

Oprócz tego prowadziło się drużynę harcerską, kółka poza-
lekcyjne, ale te zajęcia były traktowane jako praca społeczna. 
Ponadto każdy nauczyciel musiał być zaangażowany w czyny 
społeczne środowiskowe, które były zwykle organizowane 
w niedzielne przedpołudnie. Był też zaangażowany w dzia-
łalność środowiskową np. w KGW, w domach ludowych, 
klubach „Rolnik”, kursach dokształcających czy innych formach 
działalności społecznej. Nauka trwała przez 6 dni, więc dla 
siebie, dla nauczyciela pozostawało niewiele czasu. Ponadto 
trzeba było doskonalić wiedzę pedagogiczną, jeżdżąc na 
różne kursy i szkolenia. Jednak czas płynął szybko. Nasza 
bohaterka opowieści tym razem podjęła pracę w nawsień-
skiej podstawówce, gdzie kierownikiem była pani Helena 
Kopczyńska. Tam też szybko wrosła w rzeczywistość szkolną. 
Codziennie przed 7 rano wychodziła z domu do pracy, szła 
pieszo i wracała późnym popołudniem, a że była zgrabną 
i ładną kobietą, toteż powodzenie wśród młodzieży miała 
duże. Spośród młodych mężczyzn Witold Kobak, przystojny 
i elegancki młodzieniec, bardzo dobrze ułożony, zaprzyjaźnił 
się z panią Melanią i przyjaźń ta zakończyła się małżeństwem. 
W 1963 roku pobrali się i zaraz zaczęli marzyć o własnym 
domu. Wtedy to, aby na wsi pozostała inteligencja, władze 
gminy podjęły decyzję, że nauczyciele będą mogli kupować 
działki budowlane na korzystniejszych warunkach. Z tego 
natychmiast skorzystali Melania i Witold i wykupili działkę 

budowlaną na wzgórzu – ul. Łukasiewicza – przy głównej 
arterii drogowej, między posesjami Gryglów i Grelów. Rozpo-
częli tam budowę nowego domu. Wielką pomocą finansową 
były kredyty podjęte w brzosteckim banku spółdzielczym. 
Mąż pani Melanii Witold skończył krakowskie technikum 
samochodowe i podjął pracę jako kierowca weterynarii 
w Kołaczycach, a potem otrzymał etat w PKS w Jaśle, gdzie od 
rewizora przeszedł drogą awansu do kierownika diagnostyki. 
Tam też pracował do emerytury. Melania zaś na początku lat 
60. została przeniesiona już na stałe do szkoły podstawowej 
w Brzostku. Tutaj znowu musiała się przekwalifikować do 
nauczania początkowego. Zmienili też młodzi małżonkowie 
mieszkanie, wynajmując je u Barana na Równiach. Tutaj 
przyszli na świat dwaj synowie – Mariusz w 1966 roku 
i Wojciech w 1969 roku. Przyjście na świat dwóch synów 
wymogło na matce zmianę priorytetów życiowych. Wielka 
miłość do dzieci szkolnych, która zawsze była dominantą 
pracy tej pani, została połączona z miłością do własnych 
synów. Rozbudziło się w matce „do potęgi entej” to uczucie. 
Małżeństwo Melanii i Witolda Kobaków jest przykładem 
niezwykle pięknej miłości rodzinnej. To zakochany Witold 
chciał przychylić swojej pięknej żonie Melanii kawałek 
nieba. W domu panował zawsze spokój i wzajemne zrozu-
mienie. Witold pilnował budowy domu, a często też zaka-
sywał rękawy i po pracy zawodowej pomagał na budowie. 

Dokończenie ze str. 27

Z bratem Stanisławem i jego żoną Stanisławą 
(oboje siedzą) oraz z kuzynką Albiną

Uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej w Nawsiu Brzosteckim
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Dokończenie ze str. 28

Pani Melania pełną parą pielęgnowała 
swoich synków i pieliła kwiatki wokół 
domu. Do szkoły biegła bardzo szybko 
i wtedy niania piastowała synów. Po 
powrocie do domu troskliwa mama wo-
ziła chłopaków na spacer. Sama też pro-
wadziła kuchnię, dbając o to, aby dzieci 
jej miały zdrowe pożywienie. Często 
biegała z dziećmi na plac budowy, była 
pełna zachwytu nad dziełem tworzenia 
domu. Próbowała też pomagać, wykonując drobne prace 
i tutaj wykazywała się wielką siłą charakteru, pokazując 
wiele możliwości twórczych. Przez całe życie była bardzo 
elegancką osobą i dlatego też dbała o elegancki ubiór synów. 
Pozostawała w dobrych stosunkach z kuzynką Albiną z USA, 
która nie tylko przysyłała paczki żywnościowe i odzieżowe, 
ale także zasilała konto pani Melanii, gdyż zarobki nauczy-
cielskie były jak zwykle niskie. Pensję męża – też niezbyt 
dużą – pochłaniały kredyty zaciągnięte na budowę domu. 
„Grunt to rodzina”- śpiewali Starsi Panowie. Do tych słów 
dołączają się współczesne pokolenia, które dobrze wiedzą, 
że na rodzinie należy zawsze polegać. 

I tak dzieci państwa Kobaków rosły, a budowa domu zakoń-
czyła się. Z radością wielką młoda rodzina przeprowadziła się 
do własnych włości. Pani Melania wzięła do siebie swoją mat-

kę – już leciwą kobietę 
– którą bardzo pieczo-
łowicie się opiekowa-
ła aż do śmierci. Matka 
została pochowana na 
brzosteckim cmentarzu, 
w grobowcu rodzinnym. 
Często przyjeżdżali też 
pozostali członkowie 
rodziny Melanii, a ku-
zynka Albina, będąc 
dwukrotnie w Polsce, 
organizowała rodzinne 
wycieczki do Krynicy, 
Krakowa, Częstocho-
wy, w Bieszczady. Każ-
dy taki wyjazd jeszcze 
bardziej cementował 
więzy rodzinne. Sy-
nowie podjęli naukę 

w szkołach średnich, a że byli dobrze przygotowani w szkole 
podstawowej, toteż ukończyli szkoły średnie. Mariusz zdał 
maturę w technikum rolniczym, zaś Wojciech otrzymał dyplom 
ukończenia liceum zawodowego. Szukali pracy w kraju, ale 
kiedy nadarzyła się okazja wyjazdu za granicę, wykorzystali 
ją. Wojciech po dzień dzisiejszy pracuje we Francji. Tam 
też założył rodzinę, kupił mieszkanie, razem z żoną Agatą 
wychowują córkę Wiktorię. On też łoży pieniądze na noc-
ną opiekę matki. Zawsze był bardzo wrażliwym chłopcem 
i bardzo dobrym synem, stąd też niesie matce w podeszłym 
wieku pomoc. Starszy syn Mariusz nie miał takiego szczęś-
cia za granicą. Życie dało mu parę razy „kopniaka”, a że był 
uległym chłopcem, często popadał w tarapaty. Umiał także 
dźwigać się z nich i walczyć ze złymi nawykami, a dzisiaj 
jest wzorowym synem i opiekunem matki. Po śmierci ojca 
pozostał sam w Brzostku ze schorowaną i leciwą już matką. 
Sam systematycznie leczy się, aby wrócić do zdrowia. Jest 
wzorem opieki i troski nad ukochaną matką. A matka, pani 
Melania, ma serce pełne radości, że chłopcy – synowie – tak 
dobrze o nią dbają. Przypomina sobie, ile łez wylała przed laty. 
Bywało, że Mariusz wracał do domu z zagranicy z pustymi 
rękoma, okradziony i z duszą poranioną. Jednak modlitwa 

przyniosła uzdrowienie jego duszy, a cia-
ło ciągle leczy. 

Pani Melania Kobak była też czynną 
działaczką Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego, a po przejściu na emeryturę jako 
przewodnicząca prowadziła sekcję eme-
rytów i organizowała piękne spotkania 
z okazji Dnia Nauczyciela. Skrupulatnie 
czuwała nad realizacją funduszu osobo-
wego nauczycieli-emerytów i umiała 
wokół siebie gromadzić sporą grupę 
nauczycieli. Dziś pani Melania, senior-

ka, jest osobą schorowaną, ale jej „dusza” ciągle jest ciepła 
i życzliwa. I chociaż jej życie bardzo zniszczyła choroba syna, 
a potem śmierć ukochanego męża, to jednak wydźwignęła 
się psychicznie po tych wydarzeniach. Kocha bardzo jedyną 
wnuczkę Wiktorię i z niecierpliwością czeka na jej przyjazd 
wraz synem i synową. Kiedy ich nie ma, ogląda filmy, zdjęcia 
i wspomina dawne chwile, a jej oczy stają się coraz większe 
i spływają z nich łzy tęsknoty. Ze smutkiem też stwierdza, że 
już nie ma rodziców, sióstr, braci. Na brzosteckim cmentarzu 
jest pochowany także jej brat Stanisław, mgr inż. chemii 
z Krakowa, wraz z żoną, a obok nich spoczywa ukochany 
mąż Witold.

Dni i noce, radości i troski, sukcesy i porażki są dla niej 
znane. Borykanie się z losem, umiejętność pokonywania 
barier życiowych – to były dla niej znane elementy. Hart 
ducha, miłość do rodziny, życzliwość w stosunku do kolegów 
i koleżanek nauczycieli, rodziców uczniów i młodzieży, którą 
uczyła, jest przykładem jej niezwykłego życia i umiejętności 
pokonywania wszelkich barier ciążących na rodzinie. Niezwy-
kłość rozwiązywania trudności życiowych wypływa z dobrze 
rozumianego nakazu wiary: „zło dobrem zwyciężaj”. Myślę, że 
za przewodnią tezę życia pani Melanii można uznać właśnie 
te słowa, przyglądając się jej osobie w pracy dydaktycznej, jak 
również w życiu rodzinnym. W szkole umiała zawsze rozwią-
zać trudną sytuację wychowawczo-dydaktyczną, a w rodzinie 
nauczyła dzieci miłości do siebie, jak również szacunku dla 
każdego człowieka. Dziś schorowana już, wymagająca opieki, 
„opuszczona” przez męża, który nagle zmarł, otoczona jest dobrą 
opieką od synów. Chociaż Wojciech jest daleko od matki, to 
jednak sponsoruje opiekę nocną i często porozumiewa się 
drogą elektroniczną. Mariusz zaś troskliwie i czule opiekuje 
się kochaną matką i ta opieka i troskliwość jest wyrazem 
umiejętności wychowawczej matki i realizacji jej nakazów.

Dziś pani Melania z domu Ligęza Kobak jest dalej ele-
gancką, miłą i dystyngowaną kobietą. I tak jak w młodości 
była pełna uroku - chociaż życie jej nie było wcale lekkie 
i zwyczajne – tak i dziś jest pogodna, ciepło patrząca na 
świat. Oby Pan i Władca dał jej spokojną starość w miłości 
od synów, na zawsze.

Zuzanna Rogala

Melania Kobak z mężem Witoldem 
oraz synami Wojciechem 

i Mariuszem (w okularach)

Pani Melania z siostrą Marią z Gorlic 
(po środku) i kuzynką Albiną z USA

Spotkanie emerytowanych nauczycieli
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OPOWIEŚĆ O STANISŁAWIE GRABIE Z ZAGÓRZA

Zdarzyło się to pewnego razu w Przeczycy. Stałem wtedy 
nad grobem mego dziadka, Stanisława Graba z Zagórza. 

Nagle, zupełnie nieoczekiwanie zerwał się potężny wiatr, 
a wraz z nim pojawił się rzęsisty deszcz. I wtedy, ku mojemu 
zdumieniu, zobaczyłem, jak rosnący obok kościoła wiekowy 
dąb zaczyna powoli się przewracać. Miotany wiatrem na 
wszystkie strony coraz bardziej opadał w dół. Przez chwilę 
zatrzymał się, jakby chciał unieść swoje konary z powrotem 
w górę, ale wkrótce potem, z wielkim trzaskiem runął na 
ziemię. Ten trzask był jak głośne westchnienie. Po chwili 
wzeszła tęcza i otuliła go barwnym, śmiertelnym całunem. 
Zrobiło mi się niewymownie smutno. Ten dąb żył przez tyle 
lat. Był świadkiem wielu ludzkich historii. Wzrastały przy 
nim liczne pokolenia. Poczułem się, jakby odszedł ode mnie 
ktoś bliski z rodziny. Pojawiła się też inna refleksja. Przecież 
mój dziadek, przez cały czas swojej ziemskiej wędrówki, był 
jak ten dąb. Targany wichrami wojen, sieczony deszczem 
rozlicznych trudów, przez 80 lat nieustannie dźwigał się do 
góry, mocno wzrastając korzeniami w nie zawsze żyzną glebę, 
zwaną potocznie życiem. Na koniec powalił go podmuch 
śmierci, a Matka Boska Przeczycka, której był czcicielem, 
otuliła go troskliwie welonem swojej miłości. 

Stanisław Grab urodził się 12 II 1886 roku w Zagórzu. 
Chrzest otrzymał w Przeczycy 14 II 1886 roku. Rodzicami 
chrzestnymi byli: Michał Kurek z Marianna, żona Michała 
Dziedzica. Rodzicami Stanisława byli:; matka Weronika, córka 
Michała Dudka (rolnik) i Tekli Kurek (gospodyni domowa), 
ojciec - Wojciech Grab (rolnik), syn Jana (rolnik) i Apolonii 
Jarosz (gospodyni domowa).

Stanisław Grab, syn Wojciecha i Weroniki, mąż Anny Zimy, 
zamieszkały z Zagórzu w domu pod numerem 38 - zmarł 
14 stycznia 1966 roku, a pogrzeb odbył się 16 stycznia 1966 
roku w Przeczycy. Przyczyną śmierci było zapalenie oskrzeli. 
Został zaopatrzony świętymi sakramentami, był wyspowia-
dany i przyjął Komunię Świętą. Uroczystość pogrzebową 
celebrował ksiądz Józef Nóżka1. 

Stanisław Grab był jednym z pierwszych inicjatorów 
budowy nowego kościoła w Przeczycy. Chodził osobiście po 
domach i zbierał składki przeznaczone na tę budowę. Kiedy 
zmarł, odbył się jego uroczysty pogrzeb, a wspomniany wyżej 
ksiądz Józef Nóżka, podkreślał bardzo w kazaniu niezwykłe 
zasługi zmarłego w powstawaniu nowej, przeczyckiej świątyni, 
której budowę ukończono w 1906 roku - a także niebanalne 
zasługi dla miejscowej ludności i parafian.

Cofnijmy się jednak do czasów wcześniejszych, kiedy to 
Stanisław Grab cieszył się jeszcze zdrowiem i wykazywał 
wielką pasję działania. Otóż to on właśnie, jako pierwszy we 
wsi posiadł sztukę czytania i pisania. Te umiejętności przeka-
zał później swojej żonie Annie. Zanim jednak wstąpił z nią 
w związek małżeński, wyjechał na dłużej do USA. Powód? 
Chciał zarobić trochę grosza, gdyż rodzice jego narzeczonej 
uważali, że jest za biedny, by ożenić się z ich córką Anną 
i dlatego od początku byli przeciwni temu małżeństwu. Anna, 
jako jedynaczka, była przysłowiowym „oczkiem w głowie” 
swoich rodziców, którzy planowali bogato wydać ją za mąż. 
Gdy jednak Stanisław wrócił z Ameryki, mógł dokupić spory 
szmat pola i pojąć wreszcie za żonę swoją wybrankę.

Ze związku tego zrodziło się liczne potomstwo. Córki: Ste-
fania, Maria, Janina, Władysława, Genowefa oraz synowie: 
Władysław, Bronisław i Tadeusz. Jako pierwszy odszedł z tego 
świata Władysław. Zaginął na wojnie, nie wiadomo gdzie 
i kiedy. Obecnie żyje tylko w Oleśnicy Śląskiej córka Geno-
wefa, po mężu Dudkiewicz. Reszta odeszła do Pana z przyczyn 
naturalnych, zastawiając jednak po sobie potomstwo.

Czy mógł przypuszczać zagorzały zwolennik budowy 
kościoła w Przeczycy, gdy kwestował na ten cel razem ze 

Stanisławem Gromadzkim 
z Jaworza, że będą kiedyś 
rodziną? Z pewnością nie. 
Jego córka Maria, zwana 
później we wsi „piękną 
Marysią”, jeszcze się bo-
wiem nie narodziła, a syn 
Stanisława Gromadzkiego 
Józef, był wtedy zaledwie 
kilkuletnim chłopcem. 
Opatrzność Boża jednak 
zrządziła, że w przyszło-
ści ich dzieci poznały się 
i założyły rodzinę, która 
mieszkała przez długie lata 
w Strzegocicach koło Pilzna.

Stanisław Grab był 
niezwykle pobożnym 
człowiekiem. Jego wnucz-

ka, Lucyna Warchał z Zagórza wspomina, że dziadek często 
wyśpiewywał godzinki, już to siadając zimą na „suśni” czy 
też krzątając się po obejściu, przy licznych gospodarskich 
obowiązkach.

Marzył o tym, aby zostać organistą. Jednakże nigdy nie stać 
go było na opłacenie nauki w tym zawodzie. Jakże wtedy 
musiał się cieszyć, że mąż jego córki Marii, Józef, był wy-
kształconym organistą, grającym na organach w kościele oo. 
Karmelitów Pilznie, a który ten zawód, będący jednocześnie 
jego pasją, uprawiał przez ponad 50 lat.

Stanisław był przez wiele lat wójtem we wsi Zagórze. 
Wybrano go na to stanowisko nie tylko dlatego, że posiadał 
umiejętność czytania i pisania, choć to miało niebagatelne 
znaczenie, ale przede wszystkim z powodu ogromnego sza-
cunku i zaufania, jakim go darzono. Miał opinię człowieka 
mądrego i roztropnego, a przy tym był nadzwyczaj skromny. 
Nigdy też nie zawiódł nikogo w potrzebie. Miejscowa policja 
nierzadko radziła się go w trudnych sprawach kryminalnych. 
Wspomagał hojnie żebraków. Chłopom służył dobrymi rada-
mi i w ciężkich chwilach pocieszał, jak tylko mógł. A nierzadko 
też i nakarmił, jeśli ktoś nie miał co jeść. Z kolei żyjąca jeszcze 
jego córka Genowefa z dumą podkreśla, że ojciec bardzo dbał 
o kulturę języka i nigdy nie przeklinał, zaś w życiu rodzinnym 
ani razu nie dochodziło do żadnych kłótni.

Interesował się bardzo polityką. Prenumerował ciekawe 
dla niego gazety, na początku jako jedyny we wsi. Był też 

Stanisław Grab z czasów służby 
w wojsku austriackim

Stanisław Grab wraz z żoną Anną (z lewej) w gronie rodzinnym
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CZYTELNICY PISZĄ…
Radny Rady Miejskiej w Brzostku
Gustaw Hołowicki

Drodzy Czytelnicy „Wiadomości Brzosteckich”

Chętnie czytam „Wiadomości Brzosteckie” i artykuł „Bur-
mistrz Brzostku informuje”. W nr. 12 (248) z grudnia 2017 r. 

Pan Burmistrz Wojciech Staniszewski z okazji 3 lat pełnienia 
funkcji pisze (chwali się) o osiągnięciach i planach na przyszły 
rok. Na pytania mieszkańców Gminy Brzostek odpowiada-
łem, że mi się podoba jego postępowanie jako burmistrza. 
Nie twierdzę, że się całkiem zmieniło, ale ostatnie działania 
np. w sprawie budowy 2. części łącznika (drogi) – nie mogę 
pojąć, jak można komuś zabrać działkę specustawą z byle 
powodu. Państwo Lemkowie planują budować na tej działce 
duży budynek (hotel, restauracja), co potwierdzają ich doku-
menty w tej sprawie. Pan Burmistrz pisze w „Wiadomościach 
Brzosteckich”, że jest otwarty na nowych przedsiębiorców 
i nowe inwestycje. Jak jest w tym przypadku? Wszelkimi 
sposobami, lukami w przepisach się kombinuje, by im to 
zabrać. Wstyd. Wspólnie z rodziną prowadzimy ubojnię 
trzody chlewnej, wybudowaliśmy masarnię, bo jest mały 
zbyt na półtusze od naszych rolników. Na prośbę o umorze-
nie podatku Pan Burmistrz odpowiedział, że zrobiliśmy to, 
aby sobie poprawić byt i odmówił umorzenia. Na początku 

urzędowania Pana Burmistrza pytałem, jak można pomóc 
rolnikom z Gminy Brzostek. Odpowiedział, że nie wie. Na 
jednej z Komisji Rady Miejskiej mówiłem, żeby rolnikom 
zmniejszyć podatek gruntowy, bo jest mniejsza opłacalność 
i dzikie zwierzęta niszczą plony. Zostałem potraktowany jak 
głupek przez większość Radnych i Urząd. Pytam, co oferuje 
Pan Burmistrz rolnikom, jaką pomoc? Dobrze, że powstał 
sklep wielkopowierzchniowy. Z ośrodkiem zdrowia wszyscy 
wiedzą, jak było. Może i dobrze, że jest teraz konkurencja, ale 
to nie tylko zasługa Pana Burmistrza. W jubileuszowym 250. 
nr. „Wiadomości Brzosteckich” z lutego 2018 r. Pan Burmistrz 
prostuje kłamstwo w sprawie budowy łącznika na działce 
Państwa Lemków. Jak się wypowiedziałem dla „Obserwatora 
Lokalnego”, że jako Radni zostaliśmy wprowadzeni w błąd 
w tej sprawie, tak dalej podtrzymuję. Na pytanie o zgodę 
Państwa Lemków Pan Burmistrz powiedział, że rozmowy 
trwają i wszystko jest na dobrej drodze, a tak nie było. I kto 
tu kłamie? Dlaczego zaginął list polecony od Państwa Lem-
ków w sprawie budowy na działce? Plany na 2018 rok są 
ambitne, ale zaplanować to nie wszystko. Dzień się chwali 
po zachodzie słońca, takie jest przysłowie i taka jest prawda. 
Potraktujmy wszystkie sprawy uczciwie, realnie i uwierzmy, 
że na czyjej krzywdzie sobie szczęścia się nie zbuduje.

Gustaw Hołowicki 

wielkim społecznikiem. W jego domu odbywały się burzliwe 
zebrania, na które chłopi przychodzili tłumnie tak, że często 
miejsca w izbie brakowało i nie było gdzie przysiąść, a dym 
z fajek kłębił się gęsto.

Często też, przybierając odświętne ubranie, jeździł do Krako-
wa na spotkania z Wincentym Witosem, wielkim działaczem 
ówczesnego ruchu ludowego. Znał go osobiście. Zawzięcie 
na tych spotkaniach dyskutował, nieraz zbijając z pantałyku 
Witosa, który notabene bardzo sobie cenił te rozmowy. Obaj 
też mieli wiele ze sobą wspólnego, nie tylko ze względu na 
chłopskie pochodzenie.

Wincenty Witos, przyszły wielki mąż stanu, a wcześniej 
poseł do Austriackiej Rady Państwa w Wiedniu (19.11.1918), 
był najpierw przez wiele lat wójtem we wsi Wierzchosła-
wice, niedaleko Tarnowa. Stanisław Grab, jak już wcześniej 
wspomniałem, był wójtem w Zagórzu. Jeden i drugi odbywał 
służbę wojskową w armii austriackiej, najpierw w piechocie, 
a później w artylerii. Oddziały, w których służyli, stacjono-
wały w Tarnowie, Krakowie i Krzesławicach. Łączyły ich też 
wspólne poglądy polityczne, zwłaszcza te, które dotyczyły 
przyszłości państwa polskiego i jego struktur rządowych.

Co ich dzieliło? W okresie po 1918 roku, kiedy Polska 
odzyskała niepodległość, Wincenty Witos był trzykrotnie 
premierem. Cóż, Stanisław Grab nie zrobił nigdy politycznej 
kariery, gdyż do niej nie dążył. A szkoda, bo z pewnością 
sprawdziłby się na jakimś wysokim stanowisku państwo-
wym, co najmniej jako minister. Zapisał się za to w pamięci 
potomnych jako niestrudzony rycerz Niepokalanej, rycerz 
Matki Boskiej Przeczyckiej. On to był od początku gorącym 
zwolennikiem przemianowania nazwy kościoła w Przeczycy 
z pw. Św. Michała Archanioła na pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny. W związku z tym ochoczo wszedł 
w skład Komitetu Parafialnego starającego się o tę zmianę. 
Jego też podpis wśród wielu innych (w tym między innymi 
Stanisława Gromadzkiego z Jaworza), figuruje pod petycją 
do Ojca Świętego, aby Parafia uzyskała przywilej Statuy 
Matki Boskiej Przeczyckiej2. Proboszczem był wtedy sławny 
ks. Stanisław Konopacki, który w imieniu parafian zajął się 

tą sprawą - wspomagany przez wielu 
innych hierarchów Kościoła, a zwłasz-
cza przez bp. Jana Sebastiana Pelczara.

Historia tych zabiegów jest długa 
i bogata, ale w końcu została uwień-
czona powodzeniem. Stało się, że Oj-
ciec Święty Pius XI wydał stosowne 
zezwolenie. Dzień 15 sierpnia 1925 
roku był dla Stanisława Graba dniem 
wyjątkowym, a przy tym niezwykle 
radosnym. Wtedy bowiem podczas 
odpustu na Zielną, odbyła się uro-
czysta koronacja Matki Boskiej Prze-
czyckiej. Tego uroczystego aktu dokonał ks. bp. Karol Józef 
Fischer. Z jaką radością musiały potem, następnego poranka 
rozbrzmiewać godzinki śpiewane przez Stanisława i jakże 
szczególny wymiar w kontekście tak ważnego wydarzenia 
uzyskały słowa: „Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą, 
zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą…”

Jak widać życie Stanisława Graba z Zagórza było nieroze-
rwalnie związane z historią parafii przeczyckiej. Z pewnością 
też i z historią wiekowego dębu rosnącego obok kościoła 
w Przeczycy, a którego na moich oczach powaliła wichura. 
Będąc naocznym świadkiem tego zdarzenia, śmiało mogę po-
wiedzieć jedno - ten dąb umierał godnie. Tak jak mój dziadek.

Adam Gromadzki
Wnuk Stanisława Graba

Autor serdecznie dziękuje proboszczowi Kościoła w Przeczy-
cy Ks. Markowi Marcićkiewiczowi za udostępnienie kronik 
parafialnych.
(Endnotes)
1 Informacje z kronik parafialnych kościoła w Przeczycy.

2 Wszyscy członkowie Komitetu Parafialnego, których podpisy widnieją pod petycją 
wnoszącą o uzyskanie przywileju na uroczystą Koronację Statuy Matki Boskiej 
Przeczyckiej: Włodzimierz Kaczorowski - kolator, Ks. Stanisław Machnik - proboszcz, 
Ks. Dr Józef Jałowy, Czech Józef - Przewodniczący Komitetu Parafialnego, Nykiel 
Jan z Kamienicy, Grab Stanisław z Zagórza, Grzesiakowski Wojciech z Kamienicy. 
Naczelnicy gmin: Szpak Adam z Przeczycy, Ramut Jakub ze Skurowej, Kolman 
Franciszek z Dęborzyna, Grab Stanisław z Zagórza, Gromadzki Stanisław z Jaworza 
Górnego, Nykiel Jan z Kamienicy.

Grób Stanisława 
Graba w Przeczycy

Gorzejowa, 26.02.2018 r.
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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 You Tube

LIWOCZ

Liwocz jest górą największą,
Liwocz jest górą najpiękniejszą,
Namalowany ciemną zielenią,
Spojony ptaków filharmonią.

Wiatr smaga tam jodły i buki,
Blask słońca oznacza szczyt góry,
Owiewa go stara historia,
Scala ludowa melodia.

Na szczyt droga prowadzi,
Przy krzyżu wieniec wiernych tułaczy,
Skarbów Liwocza bronią rycerze,
Pokoju nasza Panienka strzeże.

Z Liwocza jest widok mi drogi,
Dywany pól oraz wstęga Wisłoki,
Kres horyzontu rysują Tatr góry,
A ponad głowami kołtunią się chmury.

PATRZĄC W TO WSZYSTKO
W ZACHWYCIE,
DZIĘKUJĘ CI PANIE ZA ŻYCIE!

ILE

ile jest jeszcze dni nieznanych
ile zakątków nieodkrytych
historii ludzi napotkanych
mórz i galaktyk bezimiennych

ile zakrętów w życiu czeka
gór niepojętych wodospadów
ile uśmiechów szczerych dłoni
ile złorzeczeń żmii jadu

ile się uda sklecić wierszy
ile piosenek da zaśpiewać
ile strun urwać w swej gitarze
i atramentu narozlewać…

ŻAGLOWIEC PRAGNIEŃ

Płynąłem żaglowcem pragnień
Z morską nimfą
Skradzioną w zaklętym zamku

W refleksach słońca
Śpiewałem miłość i szczęście
Wielobarwnych motyli

Z białą mewą
Obiecałem
Czystość i radość
Aż po wieczność

Zanurzyłem się
W głębinach oczu
Przestworzach dusz

Zatraciłem się w tajemnicach
Wysp i meandrów
Boskiego ciała

Przestałem żyć

Szkwał przeniósł sztorm

Żaglowiec sięgnął skał

Nazajutrz odpłynąłem
Trawlerem rybackim

ROZMAWIAŁEM Z KAMIENIEM

W jaskini
Rozmawiałem 
Z kamieniem

Opowiedziałem 
Wszystko 

Zadałem tysiąc
Pytań

Powiedz coś wreszcie!!!

LITERY I NUTY

wśród liter błądzę w moich snach
gdy cichy zefir nutki sypnie
latawcem lecę w morze gwiazd
z księżycem gęste mleko piję

płynę wśród jezior i wśród skał
śpiewaniem pieszczę leśną ciszę
z puchaczem gonię się gdy mgła
uśmiecham się do leśnych istnień

żegluję gdy deszcz łzami łka
wyciągam ręce do staruszka
tańczę w zachwycie póki gra
jeszcze młodzieńcza moja dusza

CZY TO SEN

Dzień 
Przywitał mnie
Łzą na szybie

W oczach 
Mam strach
Sennej nagonki

Uciekałem
Przed okrucieństwem
Świata

Nie zabiło mnie
Otwarłem oczy

POLUBIŁEM SIEBIE

uciekałem przed sobą
w labiryncie miast
goniłem złudne szczęście
przeklętych marzeń
kupowałem zatrutą miłość
kamieniami i blichtrem
oszukiwałem przyjaźń
iluzorycznymi obietnicami
z przekonaniem
udowodniałem słuszność
swoich prawd
biegłem coraz szybciej
cofając się jak rak
coraz wyżej
aż na urwisko

spadając w czeluść
przemyślałem życie
wpadłem w głębiny morskie
a fale wyrzuciły mnie na brzeg
usiadłem na progu domu
pozbierałem swój świat
do małego worka
dotarłem do siebie
spojrzałem sobie w twarz
i odnalazłem siebie
sprzed lat

SIELANKOWE ŻYCIE

Kolorowe łąki nieprzebrane
maki i rumianek
brzęk owadów w kwiatach
na pochwałę lata
szelest wody w rzece
w winnika muszelce
szum wiatru w sitowiu
szczere lustro stawu
zapach macierzanki
i chabrowe wianki
ciepło słonecznych promyków
pogoń polnych koników
olśnienie paziem królowej
bosą nogą po trawie
firletka poszarpana
i głowa w łopianach
krople letniego deszczu
zachwyt barwną tęczą
gromkie błyskawice
pijawki, szczypawice
zmierzch dnia smutny
powrót do domu okrutny
sny kolorowe
życie sielankowe.
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Tamara Zwierzyńska-Matzke „Czasami wołam 
w niebo”
„Czasami wołam w niebo” jest opowieścią 
o nadziei i miłości, dających człowiekowi siłę 
w walce z chorobą. Tamara, trzydziestoletnia 
dziennikarka, dowiaduje się, że jest chora na 
raka. Wspierana przez męża Svena, bliskich 
i przyjaciół. Rok zmaga się z chorobą. Swoje 
doświadczenia utrwala w pamiętniku, a później zaczyna pisać 
książkę. Nie zdąży jej skończyć. Umiera 2 grudnia 2000 roku. 
Notatki, dziennik oraz listy do przyjaciół i rodziny zebrał Sven 
Matzke, pozostając wierny przesłaniu Tamary.

Nick Vujicic „Nie daj się gnębić”
Bez rąk, bez nóg, bez możliwości obrony – jako 
nastolatek Nick Vujicic był często na celow-
niku szkolnych dręczycieli. Dlatego doskonale 
rozumie, jak to jest być ośmieszanym i poniża-
nym. Zna paraliżujące uczucie strachu, że to się 
nigdy nie skończy, wie, co to koszmary nocne 
i ból brzucha. Rówieśnicy wyśmiewali go za 
inność, ale Nick nauczył się, że nie musi grać 
według reguł narzuconych przez szkolnych i podwórkowych 

agresorów. Żaden dręczyciel nie może dyktować tego, kim 
masz być!

Gabriel Michalik „Kobieta pracująca”
Dzieje życia Ireny Kwiatkowskiej będą spo-
rym zaskoczeniem dla miłośników talentu 
niezapomnianej Kobiety Pracującej z „Czter-
dziestolatka”. Bohaterka niniejszej książki 
stroniła od wywiadów, pokrywając skrom-
ność twierdzeniem, że wszystko, co miała do 
powiedzenia, zdążyła już wypowiedzieć na 
scenie. Tymczasem losy Pani Ireny obfitowały 
w dramatyczne zwroty, niezwykłe przypadki i trudne sytu-
acje, z których tylko za sprawą niespodziewanego uśmiechu 
Fortuny udało się wyjść obronną ręką. Było w losach tej ge-
nialnej kruszynki sporo czułości, humoru, czasem zjadliwego, 
ale zwykle dobrodusznego, otwartość na drugiego człowieka, 
na jego wrażliwość, ale przede wszystkim – było pragnienie 
ciągłego doskonalenia się, zarówno w artystycznym zawodzie, 
jak i w trudnej sztuce dobrego życia.

ZAGADKA LOGICZNA
Loteria 

Na loterii sprzedano 10000 losów ponumerowanych od 
0000 do 9999. Losowanie odbywa się w następujący 
sposób: 

- wyciąga się na chybił trafił liczbę trzycyfrową; 
- wszystkie losy, których numer zawiera wszystkie cyfry 

wyciągniętej liczby są wygrywające. 
Wyciągnięto, losowo, liczbę 116. Losami wygrywającymi 

będą zatem wszystkie losy zawierające co najmniej dwie 
jedynki i co najmniej jedną szóstkę i tylko te losy. Ile 
będzie losów wygrywających?

Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

O Michale Wołodyjowskim
- Że też w tak małym ciele taki może 

być animusz i wigor! [...]Niechże go kule 
biją! albo lepiej: niech mu Bóg szczęści!

- On by diabłu w trzecim złożeniu 
rogi obciął.

- Żeby twój dowcip wart był twojej 
szabli, to byś już hetmanem wielkim na 
miejscu pana Rewery Potockiego był.

- ...Czego ci cudza gęba do ucha nie 
powie, to ci własny dowcip nie podszepnie.

- ...co z niego za kameduła, kiedy jemu i włosy na brodzie 
nie rosną. Tyle co u mnie na pięści!

- On i mszy nie potrafi zaśpiewać, a jeśli i zaśpiewa, to 
szczury z klasztoru pouciekają, bo będą myślały, że koczur 
miauczy wesele odprawując.

- Drugiego tak na białogłowską cnotę zawziętego nie 
znalazłbyś we wszystkich zako... chciałem powiedzieć: we 
wszystkich pułkach z całego komputu...

O Januszu Radziwille
- Znam go od dawna, bośmy razem w szkołach byli i pensa 

za niego odrabiałem. Zawsze się kochał w wojnie i dlatego 
lubił ze mną lepiej niż z innymi kompanię trzymać, bom ja 
także wolał konia i dzidkę niż łacinę.

O Janie Kazimierzu
-Króla gdyby pies ukąsił, zaraz by mu przebaczył i jeszcze 

by mu sperkę dać kazał. Takie już u niego serce!

O Rzędzianie
- Lubię frantów i toć prorokuję, że wyjdziesz na człowieka, 

jeśli bydlęciem nie zostaniesz.
- Z wyjątkiem swego pana, z samego on by diabła skórę 

zdarł, żeby sobie kołnierz z niej uczynić.

O Rochu Kowalskim
- Lepiej to nawet, że nie będziesz miał dzieci, bo mniej 

kpów będzie po świecie grasowało...
- Pan Kowalski? Już żelazny hełm na głowie nosi i słusznie, 
bo kapusta z sagana najlepsza.

SENTENCJE 
zlotemysli.com
•	 Jeżeli ktoś obstaje uparcie przy swoim i uważa, że 

jest całkowicie niezależny i nie podlega żadnym 
wpływom, to wtedy jego rozwój jest niemożliwy.

•	 Aby uzdrowić siebie, swoje życie i relacje z innymi, 
potrzebujesz najpierw oczyścić swój umysł.

•	 Chcesz zobaczyć zmianę – zmień myślenie.
•	 Człowiek poprzez swój sposób myślenia, może się 

zbudować konstruktywnie albo destrukcyjnie znisz-
czyć.

•	 Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie 
miał go na krytykę innych.

•	 Spokój wewnętrzny trzeba sobie po prostu wypra-
cować przez trud.

•	 Człowiek mądry uczy się na własnych błędach. Ale 
człowiek bardzo mądry uczy się na własnych błędach 
i innych.

•	 Nasz świat jest w naszym wnętrzu, w naszych my-
ślach, emocjach i uczuciach i to on kreuje naszą dobrą 
lub złą rzeczywistość.

•	 To, czym jesteś, kształtuje świat, w którym żyjesz. 
Kiedy Ty się zmieniasz, także zmienia się Twój świat 
i rzeczywistość wokół Ciebie.

Wybrała
Maria Kawalec

Wybrała Maria Kawalec
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Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej kwiecień 2018
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Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za gatunek? Fot. strona 48) wraz z wypełnionymi 
kuponami należy dostarczyć do 30 kwietnia 2018 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4.
Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

POZIOMO:
1) Krótka, ręczna broń palna. 5) Potocznie: umiejętność, 
zdolność, zręczność, spryt, dryg. 11) Bezsens; niedorzecz-
ność, absurd, głupstwo, brednia. 12) Wstążka z aksa-
mitu. 13) Przepływa przez Lizbonę 15) Ogół klientów 
zakładu, sklepu, urzędu. 16) Odbiorca listu 17) Mikołaj 
z Nagłowic 18) Ten, kto pilnuje, strzeże. 22) Miasto i port 
na wyspie Honsiu. 23) Mydełko, nuta. 24) Sylabowa 
nazwa dźwięku h 25) Drugi księżyc Jowisza 26) Dzie-
cko zaraz po urodzeniu. 27) Mała polana. 29) Jednostka 
gruntów rolnych 30) Tragediopisarz gr.; „Antygona”, „Król 
Edyp”, „Elektra”. 31) Stolica Uzbekistanu. 32) Opłata 
dla Charona 33) Człowiek bardzo bogaty. 34) Marka 
batonów. 35) Wieża meczetu, z której muezin zwołuje 
wiernych na modlitwę. 36) Poręczycielka, żyrantka.

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

PIONOWO:
1) Drewniany pajacyk wystrugany przez Dżepetta. 2) Ortodok-
syjny odłam muzułmanów, przeciwstawny szyitom. 3) Mo-
nika, reporterka z TVN 4) Osoba, która uczy się samodzielnie 
i tylko egzaminy zdaje w szkole. 6) Dziki koń żyjący na 
prerii. 7) Nastawienie działalności na zysk 8) Mieszka-
niec Rygi. 9) Aktorka grywająca role kochanek lub uwodzi-
cielek. 10) Młody, nieduży las. 14) Mocne piwo angiel-
skie 19) Przepowiadająca przyszłość, zwłaszcza nadejście 
kataklizmów, kary bożej. 20) Nauka o gospodarce. 21) Upa-
dek moralny. 23) Trójkątny żagiel na forsztagu. 24) Przełącz-
nik, wyłącznik, czujnik. 25) Całokształt wiedzy i zdolności 
umysłowych człowieka. 27) Zakład piorący ubrania, bieliznę 
itp.; pomieszczenie przeznaczone do prania. 28) Twórca lub 
odtwórca dzieła sztuki. 29) Jeden z muszkieterów.
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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 kolorowych.

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

 ¾ Reklamy zamieszczane będą wyłącznie w drugiej po-
łowie 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.

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.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI
Z MARCOWEGO NUMERU

Zagadka logiczna: Rolnik i kura najpierw przeprawiają się 
przez rzekę (lis i ziarno razem są bezpieczne), pozostawia 
kurę na brzegu i wraca. Następnie, rolnik zabiera lisa na 
drugi brzeg, a ponieważ nie może zostawić lisa i kury 
razem, zabiera ze sobą kurę z powrotem. I znowu, ponie-
waż nie można zostawić razem kury i ziarna, zostawia 
kurę i zabiera ziarno na drugi brzeg i zostawia je z lisem. 
Potem wraca po kurę i wraca na drugi brzeg po raz ostatni.

Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Nagietek

Hasło krzyżówki: Gniew gniewem, a interes interesem.

Nagrody książkowe wylosowali: Anna Misielak ze Smar-
żowej (krzyżówka), Katarzyna Boroń z Kleci (zagadka 
logiczna), Natalia Wyłonas z Dęborzyna (zagadka przy-
rodnicza).
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SPOTKANIE Z POŻYTECZNYMI MIKROORGANIZMAMI CZ. 28
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.

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

Porady eksperta
NASZE OGRODY

Złoty deszcz – Złotokap Waterera

To niezwykle atrakcyjne, małe drzewko, powstałe ze skrzy-
żowania złotokapu alpejskiego ze złotokapem pospoli-

tym jest warte polecenia do każdego ogrodu. 
Posiada ładny, wąski pokrój, grube gałęzie, 
lekko błyszczące liście, a przede wszystkim 
luźno zwisające, jaskrawożółte, miododajne 
kwiatostany, które pojawiają się obficie od 
maja do czerwca i są niezwykłą ozdobą ogro-
du. Nazwa rodzajowa dobrze oddaje charak-
ter tego krzewu, gdyż zwisające kwiatostany 
dosłownie kapią od złocistożółtych kwiatów, 
a „złoto” z długich gron przez miesiąc płynie 
strumieniami, prawie zasłaniając liście.

Złotokap może być prowadzony w formie 
piennej, bowiem dobrze znosi cięcie i formo-
wanie. Dorasta do 5 m wysokości i 3 m szero-
kości. Natychmiast po kwitnieniu zaczynają 
się tworzyć owocostany w formie strąków 
długości około 8 cm, które pełną dojrzałość 
osiągają w październiku i pozostają ozdobą 
drzewka aż do wiosny. Dobrym tłem dla 
kwiatów są też dekoracyjne ciemnozielone, 

złożone, trójlistkowe liście osadzone na długich ogonkach. 
Przypominają powiększoną wersję liści koniczyny. Listki mają 
5-8 cm długości i są całobrzegie, w młodości szaro owłosione. 
Pień i dolne części rośliny pozostają bezlistne.

Jedyną wadą złotokapu jest toksyczny alkaloid – cytozyna 
występujący głównie w nasionach, a także we wszystkich 
częściach rośliny, jest to substancja silnie trująca! Dlatego 
nie powinno się go sadzić w bezpośrednim sąsiedztwie 
placu zabaw.

Złotokap potrzebuje stanowisk słonecznych, ciepłych, osło-
niętych od wiatru. Krzewy najlepiej rosną na glebach świe-
żych, żyznych, umiarkowanie wilgotnych i przepuszczalnych, 

o odczynie lekko zasadowym lub obojętnym, 
choć dobrze sobie radzą także na glebie kwaś-
nej. Rośliny wykazują znaczną odporność na 
suszę, zanieczyszczenie powietrza oraz cho-
roby i szkodniki. Są umiarkowanie odporne 
na mróz. W chłodniejszych rejonach kraju, 
zwłaszcza na wschodzie, młode rośliny należy 
starannie okrywać na zimę. W surowe zimy 
przemarzać mogą również pędy starszych 
okazów. W centrum i na zachodzie kraju zło-
tokapy zimują dobrze. Ponieważ większość 
roślin jest szczepiona na podkładce, należy 
systematycznie usuwać dzikie pędy.

Podczas kwitnienia złotokap Waterera 
wzbudza powszechny zachwyt, dlatego 
powinien być sadzony pojedynczo w wy-
eksponowanych miejscach ogrodów przydo-
mowych i w zieleni publicznej. q

Naturalna żyzność gleby

Zastanawiające jest, jak w okresie, kiedy nie były stosowane 
nawozy mineralne, rośliny uprawne zaspokajały swoje 

potrzeby pokarmowe. Musiały korzystać z naturalnej żyzności 
gleby. Czy można określić, jak ta naturalna żyzność gleby jest 
duża, czy są granice jej wielkości? Ten artykuł jest tylko próbą 
udzielenia na to odpowiedzi. Liczby, które tutaj podaję, nie 
pretendują do ścisłych danych, mają tylko odzwierciedlić 
problem. Swoje obliczenia oparłem na uprawie pszenicy. 
Pszenica na wytworzenie jednej tony ziarna pobiera z gleby: 18 
kg azotu, 7,5 kg fosforu, 8 kg potasu, 7 kg wapnia. Weźmy pod 
uwagę okres 400 lat, a więc od XVI do XIX wieku. Średni plon 
pszenicy w XVI wieku (wg Andrzeja Wyczańskiego) wynosił 
0,85 t/ha. Średni plon pszenicy w XIX wieku (wg Wikimedia 
Commons) wynosił 2,5 t/ha. Przyjąłem więc, że średni plon 
za ten okres wynosił 1,2 t/ha. Uznać należy, że wywożono 
z gleby tylko ziarno, słoma wracała w postaci obornika. Tak 
więc w ciągu 400 lat, aby pokryć zapotrzebowanie pszenicy 
na składniki, potrzeba było na hektar: 8640 kg azotu, 3600 
kg fosforu, 3840 kg potasu, 3360 kg wapnia. Czy ta powiedz-
my wzorcowa gleba traciła naturalną żyzność, czy ulegała 
zakwaszeniu? Nie, wręcz przeciwnie, w miarę doskonalenia 
odmian plony rosły i gleba dawała rady zaspokoić rosnące 
zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Oczywiście do-
skonalono metody uprawy, doskonalono płodozmiany, ale 
jeden czynnik był stały, nie było zewnętrznego nawożenia 
mineralnego i nie ingerowano chemicznie w życie mikrobio-
logiczne gleby. Natomiast po powstaniu dużych aglomeracji 

coraz więcej składników mineralnych wywożono bezpo-
wrotnie z gleby, ale nawet to nie zmniejszyło jej naturalnej 
żyzności. W tym rolnictwie gleba traktowana była jak żywy 
organizm. W połowie XX wieku nastąpił zwrot. Glebę zaczęto 
traktować jako zbiór minerałów, którym to zbiorem można 
dowolnie manewrować dla osiągnięcia maksymalnych ko-
rzyści. Na pola wkroczyło nowoczesne rolnictwo. Symbolami 
tego rolnictwa były nawozy mineralne, wapno, chemiczne 
środki ochrony roślin. Rzeczywiście to nowoczesne rolnictwo 
przy pomocy nowych odmian, zapewniło skokowy wzrost 
plonów. Wszyscy byli zadowoleni z wyjątkiem gleby, ale 
kto by się jej pytał o zdanie. Nieliczni, którzy stawali w jej 
obronie, byli uciszani argumentem, tak musi być, bo potrzeba 
coraz więcej żywności. Aż to nowoczesne rolnictwo po latach 
radosnego panowania zaczęło dostawać zadyszki. Na ten 
sam plon trzeba było stosować coraz więcej nawozów - czy 
to nie jest zastanawiające? Kto ma z tego korzyści? Doszło 
nawet do tego, że Stacja Chemiczno-Rolnicza radzi nie nawo-
zić, a plony mizerne. Postępowało zakwaszanie gleb, a więc 
wapnowanie dawało efekty, ale krótkotrwałe. Nowoczesne 
rolnictwo spowodowało olbrzymie spustoszenie w życiu 
mikrobiologicznym gleby. Zmalało tworzenie się próchnicy, 
a wzrosły procesy gnilne. W glebie zaczęło ubywać próch-
nicy ze wszystkimi tego konsekwencjami, a więc: malejąca 
pojemność wodna i coraz trudniejsza uprawa. To nowoczesne 
rolnictwo daje wysokie plony o coraz gorszej wartości bio-
logicznej. W konsekwencji pojawia się coraz więcej chorób 
roślin, zwierząt i ludzi. Czy zatem rezygnować ze stosowania 
nawozów mineralnych? Nie, ale powinny one stanowić ze 
względu na między innymi koszty - uzupełnienie, naturalnej 
żyzności gleby a nie podstawowy sposób odżywiania roślin. 
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Czy jest na to rada? Oczywiście. Nawet te nowoczesne 
i wydajne odmiany gleba da rady wyżywić. Należy 
jej tylko przywrócić życie, zniszczone przez nowoczesne 
rolnictwo, to znaczy przywrócić prawidłową mikrobio-
logię, a więc i naturalną żyzność. Można to zrobić przy 
pomocy preparatów mikrobiologicznych. 

Przykłady z małych i dużych pól. 
Pole Pana Prajsa z Kosiny, powiat Łańcut.
Demonstracja została założona w 2003 roku, na 

działce o powierzchni 0,40 ha. Postanowiliśmy, że na 
tym polu nie będziemy stosować żadnych nawozów ani 
środków chemicznych tylko preparaty mikrobiologiczne. 
Start był następujący: pH- 4,3, fosfor- 11,4 mg/100g, 
potas- 14,0 mg/100g, magnez- 3,9 mg/100g.

Zasiano buraki cukrowe- plon 45 t/ha. Plony w na-
stępnych latach: 2004- jęczmień 5 t/ha,, 2005- buraki 
cukrowe 60 t/ha, 2006- pszenica jara 5,5 t/ha, 2007- jęczmień 
5,0 t/ha, 2008- buraki cukrowe 62 t/ha, 2009- pszenica ozima 
5,0 t/ha, 2010- rzepak ozimy 3 t/ha, 2011- pszenica ozima 
5,5 t/ha. 

Przez cały okres corocznie badano pH i zawartość skład-
ników pokarmowych, ich stan utrzymywał się na poziomie 
średnim. W roku 2012 wyniki były następujące: pH- 6,75 
mg/100g, fosfor- 16,7mg/100g, potas- 23,5 mg/100g, mag-
nez- 4,0 mg/100g. Zasiane były buraki cukrowe- plon 55 t/ha. 

Badanie gleby przeprowadzone zostało przed zbiorem. 
Przez cały czas pH systematycznie rosło i już w 2006 roku 
wynosiło 5,2.

Więc policzmy: w czasie od 2003 do 2012 roku do wytwo-
rzenia: - 26 ton ziarna rośliny potrzebowały- azotu- 468 kg, 
fosforu- 195 kg, potasu- 208 kg, wapnia- 182 kg.
- 217 ton korzenia buraka cukrowego- azotu- 486 kg, fosforu- 

117 kg, potasu- 737 kg.
- 3 ton nasion rzepaku- azotu- 90 kg, fosforu- 54 kg, pota-

su- 30 kg.
Ile to kosztuje? (ceny z 2013 roku)- azot- 3410 zł, fosfor- 

1464 zł, potas- 3315 zł- razem 8189 zł, czyli rocznie 818,90 zł. Tę 
kwotę można zaoszczędzić, pomniejszając ją o średnioroczny 
wydatek na pożyteczne mikroorganizmy- około 230 zł/ha. 
Trzeba również dodać, ze nie ma wydatków na chemiczną 
ochronę, gdyż rośliny są zdrowe.

Teraz duże gospodarstwo. Zamieszczona tabela przedstawia 
zawartość składników pokarmowych w gospodarstwie; Kra-
kowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Polan Sp. z o.o. 
w Krakowie, oddział Krzczonów w roku 2010.

Poprzednie badanie tych samych pól, przeprowadzone 
było w 2003 roku. Właściwie, nie było tutaj prawie żadnych 
zmian. Tylko dlaczego? Skoro od sześciu lat na tych polach 

nie stosowano nawożenia fosforem i potasem, stosowano 
natomiast preparaty mikrobiologiczne.

Jakie tutaj uzyskano oszczędności, każdy może sobie sam 
policzyć, jeżeli plony w tym gospodarstwie wynoszą średnio: 
pszenica- 7,8 t/ha, kukurydza- 8-11 t/ha, rzepak- 3,5- 4,8 t/ha, 
cebula- 40- 60 t/ha.

Omawiając naturalną żyzność gleby, nie możemy pomi-
nąć problemu resztek pożniwnych. Zawierają one niekiedy 
zaskakująco dużo składników pokarmowych. Według prof. 
dr. hab. Czesława Szewczuka z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie, w słomie zbóż na 1 ha pozostaje: 28 kg azotu, 12 
kg fosforu, 85 kg potasu. W słomie rzepakowej: 43 kg azotu, 
18 kg fosforu, 121 kg potasu. W słomie kukurydzy: 72 kg azotu, 
41 kg fosforu, 194 kg potasu. Według Rolniczego Doradztwa 
w uprawie buraka cukrowego LIZ, w liściach buraka cukro-
wego pozostaje na polu: 112 kg azotu, 27 kg fosforu, 170 kg 
potasu. Jak widać, są to wielkości nie do pogardzenia. Jest 
tylko jeden warunek, resztki pożniwne muszą spróchnieć, 
a nie zgnić. Aby to zapewnić, gleba musi mieć prawidłową 
mikrobiologię, musi być żywa. Możemy to dzisiaj osiągnąć 
przy niewielkich nakładach 

(300- 400 zł/ha)przy użyciu preparatów mikrobiologicznych. 
Jak zatem widać naturalna żyzność gleby stanowi ogromny, 
niedoceniony dotychczas potencjał twórczy i może znacznie 
zmniejszyć koszty w rolnictwie. Korzystanie z jej zasobów jest 
korzystne tak dla rolnika, jak i dla gleby, a w konsekwencji 
dla nas, konsumentów.

Dotychczasowe myślenie (nawiasem mówiąc niezbyt 
stare), jak się nie posypie, to nie urośnie - nie ma przyszłości.

Wykorzystując materiały Dyrektora Podkarpackiego Cen-
trum Mikroorganizmów w Jasionce inż. Wojciecha Sowiń-
skiego, opracował Janusz Kolbusz.

GROCH Z KAPUSTĄ 
Inka

Przypadający 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych ustanowił w 2011 r. parlament „…w hołdzie 

Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego 
podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa 
Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczy-
wistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, 
z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowie-
ckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.
Czwartego marca w niedzielę można było w Domu Kultury 
w Brzostku obejrzeć spektakl zatytułowany: „Inka – za-
chowałam się jak trzeba” w wykonaniu uczniów Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku-Kleciach. To była okazja 
dowiedzieć się na ten temat czegoś więcej, tym bardziej, 
że spektakl poprzedzony był prelekcją na temat Żołnierzy 

Wyklętych pochodzących z powiatu dębickiego. Oczywiście 
z takiej możliwości skorzystałam, aby docenić trud młodzieży 
związany z wyuczeniem się i wykonaniem ról, poświęcony 
wolny czas, dojazd i rezygnację z prywatnych przyjemności.
Pomimo niejednorodnej oceny roli i znaczenia powojennego 
ruchu oporu niezwykle wzruszające jest to, że na przykładzie 
młodej, siedemnastoletniej dziewczyny Inki mogłam obejrzeć 
„na własne oczy”, jak wyglądało przesłuchanie przez Urząd 
Bezpieczeństwa. Uczennica odgrywająca tę rolę była bardzo 
przekonująca – pobita, zmęczona, nakłaniana różnymi meto-
dami zarówno przez przesłuchującego, jak i namawiana przez 
swoją koleżankę do wydania osób i tajemnic organizacji – 
dotrzymała złożonego ślubowania za cenę życia.

Uczeń grający rolę przesłuchującego ubeka był bardzo 
wiarygodny – pewny swego, nielitościwy, bezwzględny, 
podstępny i kiedy odczytał już wyrok śmierci – na chwilę 
zgasło światło i rozległ się strzał z pistoletu – nie sposób było 

Dokończenie na str. 38
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powstrzymać się od łez.
W nastrój i grozę tamtych dni wprowadziło nas 

dwoje utalentowanych uczniów – dziewczyna i chło-
piec w wieku ówczesnych z ruchu oporu – śpiewając 
pięknymi głosami bardzo smutne i sugestywne pieśni, 
wzruszające do głębi, przy akompaniamencie podkładu 
muzycznego granego „na żywo” na organach. Doceniam 
też trud pozostałych więźniarek, leżących bez ruchu na 
twardej podłodze „więzienia” podczas całego spektaklu.

Na zakończenie widownia nagrodziła aktorów i ich 
opiekunów gromkimi brawami – dziękujemy.

Jadąc na ten spektakl sądziłam, że być może nie zdo-
będę już wolnego miejsca – bo godzina przedstawienia 
odpowiednia (14.30, czyli po obiedzie), ksiądz na ogło-
szeniach parafialnych poinformował o miejscu i czasie 
spektaklu kilkakrotnie w ciągu dnia, temat spektaklu 
ciekawy i aktualny, wysokiego poziomu przedstawie-
nia można było się spodziewać po występie szkoły 
w dniu Odzyskania Niepodległości, spektakl nieod-
płatny (a bilet do Teatru w Tarnowie na „Kolację dla 
głupca” w cenie 60 zł) – więc co zatrzymało niektórych 
mieszkańców naszego miasteczka i okolic w domach? 
Czy Inka zginęła po raz drugi na próżno? Czy śmierć kury 
na rosół zrównoważyła śmierć 17-letniej Inki – przecież 
zginęła ona również dla Was! Dlaczego mieszkańcy są 
tacy bierni – bardziej cenią „święty spokój”, kanapę, 
kawę, przelewanie z próżnego w puste? Przykładem 
też jest uczestnictwo (a raczej jego brak) mieszkańców 
w „Orszaku Trzech Króli”, organizowanym kolejny raz 
w tym roku – przecież to wymagało zaangażowania 
się młodzieży, przygotowania strojów, nauczenia się 
ról i pieśni. Nic dziwnego, że ksiądz Przypek zapytany 
przez redaktor naczelną „Wiadomości Brzosteckich”, 
co napisać w gazecie o orszaku, odpowiedział: „Że się 
odbył”. No, ręce po prostu opadają.

Czy dla większości miejscowego społeczeństwa „mieć” 
jest dużo ważniejsze niż „być”? Przecież „nie samym 
chlebem żyje człowiek”…

BRZOSTECKIE GIMNAZJUM NA PODIUM W ZAWODACH POWIATOWYCH

27 lutego 2018 roku w Dębicy odbyły się powiatowe 
zawody w piłkę siatkową dziewcząt. Do rozgrywek 

przystąpiło 7 drużyn. W grupie A spotkały się MG II Dębica, 
Jodłowa, Lipiny i Góra Motyczna. Grupa B to Nagawczyna, 

Brzostek i Róża. Na parkiecie nikt nie od-
puszczał. Zacięta gra świadczy o tym, że każ-
demu zależało na osiągnięciu jak najlepszego 
wyniku. Gimnazjalistki z Brzostku wygrały 
swoją grupę i ostatecznie zdobyły III miejsce 
w powiecie, co jest dużym sukcesem naszych 
siatkarek. 

Klasyfikacja końcowa: I miejsce MG II Dę-
bica, II miejsce Jodłowa, III miejsce Brzostek, 
IV miejsce Nagawczyna, V miejsce Lipiny, 
VI miejsce Róża i VII miejsce Góra Motyczna.

Gratuluję i dziękuję za zaangażowanie, 
sportową walkę oraz za uczestniczenie w tre-
ningach.

Skład drużyny: Żaneta Trojan, Ewelina Frą-
czek, Monika Kawalec (1), Monika Kawalec 
(2), Monika Synowiecka, Natalia Kopacz, Alek-
sandra Zięba, Karina Augustyn, Dominika 
Gonet, Magdalena Oprządek, Kinga Kolbusz. 

Składam serdeczne podziękowania Krzysz-
tofowi Halsowi za pomoc w przygotowaniu 
drużyny.

M. Machaj

Dokończenie ze str. 37 Jak doktor wytargał mnie za uszy…
Od 1 lutego w Brzostku mamy dwie placówki służby zdrowia 

i część mieszkańców gminy przepisała się do niepublicznej. Ja 
od 40 lat korzystałam z obecnej publicznej (SGPZOZ) i przez ten 
czas zawsze byłam zadowolona ze świadczonych przez nią usług 
medycznych. Na emeryturze „jest czas chorować” – jak mówią 
niektórzy, więc i ja postanowiłam wziąć się za zadawnione dolegli-
wości. W lutym odbyłam wizytę u lekarza Grzegorza Kułaka, po raz 
pierwszy. Jedną z przyczyn były dolegliwości uszne - wydzielina, 
swędzenie, gorsze słyszenie jednym uchem – poprosiłam więc 
o skierowanie do laryngologa. Jakież było moje zdziwienie, gdy 
lekarz zapytał, czy chcę, aby on przepłukał mi uszy? Oczywiście 
z chęcią zgodziłam się na taką ekspresową terapię medyczną – bez 
dodatkowej rejestracji, czekania i dojazdu. Jeszcze nigdy w ciągu 
tych 40 lat nie zdarzyło się, aby jakikolwiek lekarz wykonał ja-
kikolwiek zabieg medyczny osobiście – nawet na wyjęcie szwów 
musiałam jechać do poradni chirurgicznej do Jasła. Przeszliśmy 
do gabinetu zabiegowego i doktor z niewielką pomocą pielęg-
niarki obejrzał za pomocą odpowiedniego przyrządu, co moim 
uszom dolega (przy okazji ciągnąc za uszy celem udostępnienia 
kanału słuchowego – należało mi się, bo dość długo zwlekałam 
z wizytą i grzebałam w uszach patyczkiem higienicznym, czego 
robić nie wolno), następnie kilkukrotnie płukał uszy do momentu, 
aż już nic tam nie zalegało. Dostałam wskazówki co do dalszego 
postępowania oraz pytanie, czy nadal potrzebuję skierowanie do 
laryngologa – z czego zrezygnowałam, gdyż wykonany zabieg 
rokował pozbycie się dolegliwości. 

Rozmawiałam z osobą, której dolegały hemoroidy odbytnicy 
(pojawiło się krwawienie przy oddawaniu stolca) i ten sam doktor 
obejrzał dolegliwość, znieczulił jakąś maścią i zbadał wstępnie 
przed skierowaniem do specjalisty. Często poważne choroby jamy 
brzusznej zaczynają się właśnie od jelita grubego – moje dwie 
znajome zeszły z tego świata wskutek „brania na przeczekanie” 
takich dolegliwości.

Dlaczego o tym piszę? Bo tak sobie zawsze wyobrażałam do-
brego lekarza pierwszego kontaktu – a z takim właśnie postępo-
waniem spotkałam się po raz pierwszy na Wyspach Kanaryjskich, 
kiedy dopadło mnie zapalenie wyrostka robaczkowego.

Janina Słupek
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POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ AMATORÓW 2018
W sobotę 17 marca 2018 r. na zapro-

szenie Starostwa Powiatowego 
w Dębicy reprezentacja Gminy Brzostek 
uczestniczyła w Powiatowym Turnieju 
Piłki Siatkowej Amatorów. Sportowe 
zmagania odbyły się w Hali Sportowej 
Zespołu Szkół nr 2 w Dębicy. W tur-
nieju wzięło udział sześć drużyn, które 
reprezentowały: Miasto Dębica, Mia-

sto i Gminę Pilzno, Gminę i Miasto 
Brzostek, Gminę Dębica, Gminę Jod-
łowa oraz Gminę Żyraków. W brzoste-
ckiej drużynie zagrali: Szymon Golec, 
Szymon Stanek, Jakub Kalita, Dawid 
Wodzisz, Łukasz Bik, Patryk Mroczek, 
Marcin Kolbusz. Opiekunem drużyny 
był instruktor OSiR Brzostek Krzysztof 
Hals. Turniej został rozegrany w dwóch 

grupach, gdzie rywalizacja 
toczyła się systemem „każdy 
z każdym”. Gmina Brzostek 
rozgrywała mecze w gru-
pie „B”, w której spotkała 
się z Gminą Jodłowa oraz 
Miastem Dębica. Oba spot-
kania po zaciętej walce, nie-
stety, wygrali przeciwnicy, 
którzy wykorzystali swoje 
doświadczenie zdobyte pod-
czas występów w ligowych 
meczach. Pomimo przegranej 
zawodnicy byli zadowoleni 
z przebiegu i wyniku me-

czów. Zebrane doświadczenie na pewno 
zaprocentuje w przyszłych zawodach 
i turniejach, w których chłopcy będą 
brali udział. Po zakończonym ostatnim 
spotkaniu wszystkie drużyny otrzymały 
z rąk Starosty Dębickiego pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe, nato-
miast trzy pierwsze zespoły - puchary. 
Statuetkę dla „Najlepszego zawodnika” 
odebrał Jacek Szelest, zawodnik z Żyra-
kowa. Pomimo zajętego ostatniego miej-
sca brzostecka drużyna zagrała dobre 
zawody, walcząc jak równy z równym 
w każdym meczu, pokazując naprawdę 
wielkie serce do gry. 
Ostateczna klasyfikacja:
I miejsce – Miasto Dębica
II miejsce – Gmina Żyraków
III miejsce – Gmina Jodłowa
IV miejsce – Gmina Dębica
V miejsce – Miasto i Gmina Pilzno
VI miejsce – Miasto i Gmina Brzostek 

Magdalena Kawalec

POWIATOWY SUKCES SPORTOWY W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW

1 marca to kolejny dzień zmagań brzosteckich gimnazja-
listów. Tym razem Brzostek wystąpił w roli gospodarza, 

a w Hali im. Agaty Mróz-Olszewskiej gościliśmy zawodników 
z Paszczyny, MG nr 1 Dębica, Bobrowej, Lipin, Róży i Jodłowej. 

Zawodnicy z Brzostku wyszli z pierwszego miejsca w swojej 
grupie, pokonując Różę i Bobrową. W meczu półfinałowym 
przyszło się nam zmierzyć z dobrze grającymi Lipinami i to 
spotkanie wygraliśmy 2:1, tym samym awansowaliśmy do 

finału. O III miejsce wałczyły drużyny z Bobrowej i Lipin. 
Mecz zakończył się wynikiem 2:1 dla Bobrowej. W finale 
Brzostek zmierzył się z Paszczyną. Po zaciętej walce i wielu 
zwrotach akcji nasi zawodnicy w tie-breaku musieli uznać 
wyższość kolegów z Paszczyny. Wyniki zawodów:

I miejsce Paszczyna, II miejsce Brzostek, III miejsce 
Bobrowa, IV - Lipiny, V - MG nr 1 Dębica, VI - Róża i VII 
- Jodłowa. Skład brzosteckiego zespołu: Łukasz Lisak, Ra-
fał Sołtys, Karol Siwek, Szymon Szarek, Wojciech Kapała, 
Dominik Nawracaj, Michał Bujak Karol Zastawny, Jacek 
Machaj. Najlepszym atakującym według sędziów został 
Karol Siwek. 

Serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc w organizacji 
zawodów. Atmosferę podczas meczów zapewnili nieza-
wodni kibice. Jesteście najlepsi!!!

M. Machaj

Fot. Natalia Staniszewska
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TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DRUŻYN MIESZANYCH

W sobotę 10 marca w Hali Sportowej im. Agaty Mróz-
-Olszewskiej w Brzostku pojawiła się duża grupa mi-

łośników siatkówki, która wzięła udział w Turnieju Piłki 
Siatkowej Drużyn Mieszanych. Do turnieju zgłosiło się 
osiem drużyn, każda z nich musiała mieć w swoich szeregach 
minimum trzy przedstawicielki płci ładniejszej, które cały 
czas przebywały na boisku podczas rozgrywanych spotkań. 
Niestety, z przyczyn zdrowotnych drużyna z Pilzna nie mogła 
wziąć udziału w turnieju. Po wcześniejszym losowaniu grup 
drużyny przystąpiły do gier. Po rozegraniu dziewięciu meczów 
grupowych przystąpiono do fazy pucharowej. Po krótkiej 
przerwie rozegrano mecze półfinałowe, z których zwycięsko 
wyszły drużyny Chrząszczyrzewoszyce oraz MUKS Bilard 
IKS i to one walczyły o triumf z całym turnieju. Natomiast 
przegrani (Dzika Ekipa, Emeryci z Kępy) rozegrali mecz o III 
miejsce. Tryumfatorem turnieju została drużyna MUKS Bilard 
IKS, która przegrała przez cały turniej jednego seta. Wszystkie 
mecze, choć zaciekłe, były prowadzone w przyjacielskiej at-
mosferze, a o zwycięstwie drużyn w poszczególnych meczach 
decydowała mieszanka doświadczenia, zgrania i szczęścia oraz 
mniejsza liczba popełnianych błędów. Na trybunach także 
panowała przyjacielska atmosfera i można było usłyszeć 
wzajemne wsparcie. Po zakończeniu meczu finałowego odbyło 
się uroczyste posumowanie turnieju oraz wręczenie nagród. 
Każda drużyna, która uczestniczyła w turnieju, otrzymała 
pamiątkowy puchar oraz dyplom. Zwycięska drużyna otrzy-
mała pamiątkowe statuetki i medale, a pozostałe drużyny 
na podium medale. Wybrano także najlepszą zawodniczkę 
i zawodnika turnieju, którymi zostali: Iwona Bąk (MUKS 
Bilard IKS), Mateusz Mikosz (Chrząszczyrzewoszyce). Nagrody 
wręczał Radny Rady Miejskiej w Brzostku Daniel Wójcik. 
Duże brawa i słowa uznania dla wszystkich uczestników 
turnieju. Gratulacje dla zwycięzców oraz słowa podzięko-
wania kierujemy do sędziów zawodów: Piotra Kozła, Piotra 
Elerta oraz do pomagających w prowadzeniu rozgrywek: 
Julianny Wojdyły oraz Marty Majewskiej. Do zobaczenia 
na następnym turnieju. 

Magdalena Kawalec

Szczegółowe wyniki:

Grupa „A”
Kooks Team – Emeryci z Kępy  1:2 (25:17, 13:25, 12:15)
Dzika Ekipa – Emeryci z Kępy  0:2 (21:25, 23:25)
Dzika Ekipa – Kooks Team  2:1 (14:25, 30:28, 15:13)
Grupa „B”
Drin Team – Chrząszczyrzewoszyce  0:2 (20:25, 14:25)
Drin Team – MUKS Bilard IKS  0:2 (14:25, 23:25)
MUKS Bilard IKS – Popiela Team  2:0 (25:17, 25:18)
Popiela Team – Chrząszczyrzewoszyce  0:2 (12:25, 21:25)
Drin Team – Popiela Team  1:2 (25:21, 21:25, 15:17)
Chrząszczyrzewoszyce – MUKS Bilard IKS  1:2 (27:25, 19:25, 11:15)
Półfinał I
Dzika Ekipa – MUKS Bilard IKS  0:2 (15:25, 17:25)
Półfinał II
Emeryci z Kępy – Chrząszczyrzewoszyce  0:2 (15:25, 17:25)
Mecz o 3. miejsce
Dzika Ekipa – Emeryci z Kępy  0:2 (25:27, 26:28)
Finał
MUKS Bilard IKS – Chrząszczyrzewoszyce  2:0 (25:20, 25:15) 

Klasyfikacja końcowa:
1. MUKS Bilard IKS
2. Chrząszczyrzewoszyce
3. Emeryci z Kępy
4. Dzika Ekipa
5. Popiela Team
6. Kooks Team
7. Drin Team

Fot. Nina Wodzisz
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TERMINARZ ROZGRYWEK LIGI: DĘBICA: KLASA B GRUPA 1
RUNDA II

Kolejka 10 w dniach 08-04-2018
L.p. Gospodarze  Goście Data Godz. Miejsce
46 Brzostowianka Brzostek  pauzuje w kolejce
47 Baszta Zawada Paszczyniak Paszczyna 2018-04-08 11:00 Stadion Gminny „BASZTA” w Zawadzie (Zawada)
48 Borkovia Borek Wielki LZS MAŁA 2018-04-08 11:00 Borek Wielki 58
49 Piast Wolica Piaskowa KS BYSTRZYCA 2018-04-08 11:00 Stadion Piłkarski UKS PIAST Wolica Piaskowa (Wolica)
50 Kaskada II Kamionka Korona Góra Ropczycka 2018-04-08 14:00 KP Kaskada (Kamionka)
Kolejka 11 w dniach 15-04-2018
L.p. Gospodarze  Goście Data Godz. Miejsce
51 Kaskada II Kamionka pauzuje w kolejce
52 Korona Góra Ropczycka Piast Wolica Piaskowa 2018-04-15 14:00 Stadion sportowy w Górze Ropczyckiej (Góra Ropczycka 3)
53 KS BYSTRZYCA Borkovia Borek Wielki 2018-04-15 14:00 Klęczany 2
54 LZS MAŁA Baszta Zawada 2018-04-15 14:00 Mała 35
55 Paszczyniak Paszczyna Brzostowianka Brzostek 2018-04-15 14:00 Paszczyniak Paszczyna (Paszczyna)
Kolejka 12 w dniach 22-04-2018
L.p. Gospodarze Goście Data Godz. Miejsce
56 Paszczyniak Paszczyna pauzuje w kolejce
57 Brzostowianka Brzostek LZS MAŁA 2018-04-22 14:00 Okrągła (Brzostek, Okrągła 26)
58 Baszta Zawada KS BYSTRZYCA 2018-04-22 11:00 Stadion Gminny „BASZTA” w Zawadzie (Zawada)
59 Borkovia Borek Wielki Korona Góra Ropczycka 2018-04-22 11:00 Borek Wielki 58
60 Piast Wolica Piaskowa Kaskada II Kamionka 2018-04-22 11:00 Stadion Piłkarski UKS PIAST Wolica Piaskowa (Wolica)
Kolejka 13 w dniach 29-04-2018
L.p. Gospodarze Goście Data Godz. Miejsce
61 Piast Wolica Piaskowa pauzuje w kolejce
62 Kaskada II Kamionka Borkovia Borek Wielki 2018-04-29 14:00 KP Kaskada (Kamionka)
63 Korona Góra Ropczycka Baszta Zawada 2018-04-29 14:00 Stadion sportowy w Górze Ropczyckiej (Góra Ropczycka 3)
64 KS BYSTRZYCA Brzostowianka Brzostek 2018-04-29 14:00 Klęczany 2
65 LZS MAŁA Paszczyniak Paszczyna 2018-04-29 14:00 Mała 35
Kolejka 14 w dniach 06-05-2018
L.p. Gospodarze Goście Data Godz. Miejsce
66 LZS MAŁA pauzuje w kolejce
67 Paszczyniak Paszczyna KS BYSTRZYCA 2018-05-06 14:00 Paszczyniak Paszczyna (Paszczyna)
68 Brzostowianka Brzostek Korona Góra Ropczycka 2018-05-06 14:00 Okrągła (Brzostek, Okrągła 26)
69 Baszta Zawada Kaskada II Kamionka 2018-05-06 11:00 Stadion Gminny „BASZTA” w Zawadzie (Zawada)
70 Borkovia Borek Wielki Piast Wolica Piaskowa 2018-05-06 11:00 Borek Wielki 58
Kolejka 15 w dniach 13-05-2018
L.p. Gospodarze Goście Data Godz. Miejsce
71 Borkovia Borek Wielki pauzuje w kolejce
72 Piast Wolica Piaskowa Baszta Zawada 2018-05-13 11:00 Stadion Piłkarski UKS PIAST Wolica Piaskowa (Wolica)
73 Kaskada II Kamionka Brzostowianka Brzostek 2018-05-13 11:00 KP Kaskada (Kamionka)
74 Korona Góra Ropczycka Paszczyniak Paszczyna 2018-05-13 14:00 Stadion sportowy w Górze Ropczyckiej (Góra Ropczycka 3)
75 KS BYSTRZYCA LZS MAŁA 2018-05-13 14:00 Klęczany 2
Kolejka 16 w dniach 20-05-2018
 L.p. Gospodarze Goście Data Godz. Miejsce
76 KS BYSTRZYCA pauzuje w kolejce
77 LZS MAŁA Korona Góra Ropczycka 2018-05-20 14:00 Mała 35
78 Paszczyniak Paszczyna Kaskada II Kamionka 2018-05-20 14:00 Paszczyniak Paszczyna (Paszczyna)
79 Brzostowianka Brzostek Piast Wolica Piaskowa 2018-05-20 14:00 Okrągła (Brzostek, Okrągła 26)
80 Baszta Zawada Borkovia Borek Wielki 2018-05-20 11:00 Stadion Gminny „BASZTA” w Zawadzie (Zawada)
Kolejka 17 w dniach 27-05-2018
L.p. Gospodarze Goście Data Godz. Miejsce
81 Baszta Zawada pauzuje w kolejce
82 Borkovia Borek Wielki Brzostowianka Brzostek 2018-05-27 14:00 Borek Wielki 58
83 Piast Wolica Piaskowa Paszczyniak Paszczyna 2018-05-27 14:00 Stadion Piłkarski UKS PIAST Wolica Piaskowa (Wolica)
84 Kaskada II Kamionka LZS MAŁA 2018-05-27 14:00 KP Kaskada (Kamionka)
85 Korona Góra Ropczycka KS BYSTRZYCA 2018-05-27 14:00 Stadion sportowy w Górze Ropczyckiej (Góra Ropczycka 3)
Kolejka 18 w dniach 03-06-2018
L.p. Gospodarze Goście Data Godz. Miejsce
86 Korona Góra Ropczycka pauzuje w kolejce
87 KS BYSTRZYCA Kaskada II Kamionka 2018-06-03 14:00 Klęczany 2
88 LZS MAŁA Piast Wolica Piaskowa 2018-06-03 14:00 Mała 35
89 Paszczyniak Paszczyna Borkovia Borek Wielki 2018-06-03 14:00 Paszczyniak Paszczyna (Paszczyna)
90 Brzostowianka Brzostek Baszta Zawada 2018-06-03 14:00 Okrągła (Brzostek, Okrągła 26)
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Działając na podstawie Uchwały X/57/2015 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokali użytkowych poło-
żonych w budynku wielorodzinnym nr 5A w Brzostku, stanowiących własność Gminy Brzostek ogłaszam: 

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 10 o powierzchni użytkowej 
100,25 m2 położony w budynku wielorodzinnym nr 5A przy ulicy Aleksandra Gryglewskiego w Brzostku wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie (działce 
nr 216/3 o pow. 0,4835 ha) - stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00044589/9. Z lokalem nr 10 związany jest udział 10025/121263 
w częściach wspólnych budynku, oraz w gruncie działki ewidencyjnej 216/3. Lokal nr 10 zgodnie z przedłożonym zaświadczeniem Starosty Dębickiego z dnia 02.06.2015 r. 
znak: AB.6740.9.2015 stanowi samodzielny lokal w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali.

Działka 216/3 jest zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 5 i nr 5A. W budynku 5A znajduje się część magazynowo-usługowa. Budynek 
o zróżnicowanej wysokości: dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony w części mieszkaniowej, zaś w części usługowej parterowy, niepodpiwni-
czony. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi posiadają doświetlenie naturalne i sztuczne. Obiekt spełnia warunki techniczne, posiada węzły sanitarne z bieżącą wodą. 
W pomieszczeniach wykonano wentylację grawitacyjną. Wysokość pomieszczeń w lokalu nr 10 wynosi 3 m. Lokal położony jest na parterze w średnim stanie technicznym, 
przeznaczony do remontu kapitalnego. 

W obecnym stanie technicznym lokal może być użytkowany jako warsztat, garaż lub magazyn. Obecnie nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
dla Gminy Brzostek. Według zapisów studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 
z dnia 30.08.2012r. nr XIX/135/2012 działka 216/3 położona w Brzostku - oznaczona symbolem 1MW - to obszar zabudowy wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi dla 
mieszkańców lub drobną wytwórczością. Teren uzbrojony w sieć elektryczną, kanalizacyjną, gazową, wodociągową. Dojazd z drogi o nawierzchni asfaltowej. Działka nr 
216/3 położona w Brzostku zlokalizowana jest na terenie układu urbanistycznego - zgodnie z Rejestrem zabytków Decyzją Nr A-150 z dnia 11.03.1978 r. 

Dane konstrukcyjno-materiałowe: fundamenty – żelbetonowe; ściany – pustak gazobetonowy, cegła ceramiczna na zaprawie cementowo-wapiennej; strop - żelbeto-
nowy; posadzki: lastrico, gładź cementowa, dach – drewniana konstrukcja pokryta blachą nad częścią mieszkalną, stropodach pokryty papą na lepiku nad lokalem 10/5A; 
stolarka - drewniana, stalowa; tynki – wapienno-cementowe; instalacje – elektryczna; gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna, elewacja - tynk gładki cementowy.

Lp Wyszczególnienie Pow.lokalu 
m2 

Udział w częściach 
wspólnych budynku 

i gruncie

Wartość rynko-
wa gruntu

Wartość ryn-
kowa lokalu 
bez gruntu

Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

Wartość rynkowa nieru-
chomości lokalowej 

(brutto) 

Wadium 
zł

1.

Nieruchomość lokalowa nr 10 
położona w Brzostku przy ul. 
Gryglewskiego wraz z udziałem 
w działce nr 216/3 o pow. 4835 m2

100,25 10025/121263 7 480,- 41 994,- 300,00 49 774,- 5 000,-

IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM 
W BRZOSTKU (sala konferencyjna) W DNIU 27 KWIETNIA O GODZ. 10 30 

1. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 5000,00 
zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w formie pieniądza przelewem do dnia 23 kwiet-
nia 2018 r. na konto Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 
0006). Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego 
Gminy tj. najpóźniej 23.04.2018 r.

2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 
ceny nabycia nieruchomości.

3. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po od-
wołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni 
od dnia: odwołania przetargu; zamknięcia przetargu; unieważnienia przetargu; 
zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

4. Gmina Brzostek zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca lokalu o miejscu 
i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. W przypadku uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy notarialnej 
tj. nieprzystąpienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawia-
domieniu lub braku wpłaty ceny do dnia zawarcia umowy, wpłacone wadium 
nie podlega zwrotowi.

5. Lokal użytkowy wolny jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest 
przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym 
i staje się członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej Na Gryglewskiego. Obowiązek 

dostosowania lokalu do prowadzenia w nim działalności oraz uzyskania w tym 
zakresie stosownych pozwoleń, jeżeli takie będą wymagane, spoczywa na Nabywcy. 

6. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokona-
niem wpisu w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

7. Burmistrz Brzostku ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej 
przyczyny, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

8. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwier-
dzenie wniesienia wadium, podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo NIP, 
aktualny odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

9. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Przetarg bę-
dzie ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej 
niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

10. Zorganizowane zostały trzy przetargi: I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony 
(Licytacja) w dniu 06 lipca 2017 r. o godz. 1030, II Publiczny Przetarg Ustny Nie-
ograniczony (Licytacja) w dniu 26.10.2017 r. o godzinie 1030, III Publiczny Przetarg 
Ustny Nieograniczony (Licytacja) w dniu 12.01.2018 r. o godzinie 1030 – wszystkie 
zakończone wynikiem negatywnym.

11. Dodatkowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w biurze nr 7 w Urzędzie 
Miejskim w Brzostku lub pod numerem tel.146803005.

Brzostek, dnia 22.03.2018 r. 

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA
IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Brzostku – stanowiącego własność Gminy Brzostek 

PSY SZUKAJĄ DOMU

Marzec okazał się czarnym miesią-
cem dla psów – aż 8 (w tym ma-

leńkie szczeniaki) straciło swoje domy, 
ale ta ósemka miała jednak odrobinę 
szczęścia, bo trafiła do schroniska, gdzie 
oczekuje na wrażliwych ludzi o dobrym 
sercu. Miejmy nadzieję, że te czworo-
nogi wkrótce trafią do nowych domów.

Wszystkie psy oczekujące na nowych 
właścicieli są zdrowe, łagodne, mogą 
trafić do rodzin z dziećmi, tolerują inne 
osobniki swojego gatunku. Niektóre 
mogą przejawiać lękliwość wynikającą 
z traumatycznych przeżyć, związanych 
zwłaszcza z biciem. Jednak jeśli trafią 
w „dobre ręce” i będą łagodnie prowa-
dzone, 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 NUME-
RZE „WB” ZWIERZAKÓW.

Oto krótkie informacje o poszczególnych 
pieskach:
• 8/2017 – mały, czarny piesek znaleziony 

w kwietniu 2017 r. w Brzostku na ul. 
Słonecznej,

• 11/2017 – mała suczka czarna 
z brązowym podpalaniem, znaleziona 
wraz ze szczeniakiem w maju 2017 r. 
w Głobikówce,

• 14/2017 – duża, brązowa suka znalezio-
na w maju 2017 r. w Siedliskach-Bogusz,

• 21/2017 – pies średniej wielkości, jas-
nobrązowy, o kręconym włosie, znale-
ziony w lipcu 2017 r. w Kleciach,

• 7/2018 – mała suczka czarna z pod-
palaniem znaleziona w lutym 2018 r. 
w Bączałce,

• 16/2018 – mały pies jasnobrązowy 
z odcieniem biszkoptowym, znalezio-
ny w marcu w Skurowej,

• 20/2018 – duży biało-brązowo-czarny 

pies znaleziony w marcu w Nawsiu 
Brzosteckim,

• 21/2018 – ciemnobrązowa suka śred-
niej wielkości znaleziona w marcu 
w Nawsiu Brzosteckim,

• 22/2018 – mała czarno-brązowo-bura 
suczka (ok. 1-2 miesiące) znaleziona 
w marcu w Grudnej Dolnej,

• 24/2018 – mały czarno-brązowo-bury 
piesek (ok. 1-2 miesiące) znaleziony 
w marcu w Grudnej Dolnej,

• 25/2018 – czarny pies średniej wielkości 
powypadkowy – otwarte złamanie 
kości przedramienia (podjęto leczenie), 
znaleziony w marcu w Przeczycy,

• 26/2018 – pies średniej wielkości, czar-
ny z białymi łapkami, zabrany w marcu 
ze Skurowej,

Psy można obejrzeć w Brzostku 
przy lecznicy weterynaryjnej Kazimie-
rza Kłęka.
Kontakt: Wojciech Pacana tel. 14 6803 
006, Urząd Miejski p. nr 8.
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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 30 kwietnia na adres: wiadomosci@brzostek.pl



Fot. Paweł Batycki"Z NURTEM WISŁOKI - POZNAJMY SIĘ"



Co to za gatunek?

Zagadka przyrodnicza

Fot. Zuzanna Szukała z PrzeczycyFot. Arkadiusz Trychta z Nawsia Brz.

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

Opisy psów na s. 43

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 .
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