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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE

Wraz z nadej-
ściem wiosny 

rozpoczęły się prace 
drogowe. W chwili 
obecnej na wielu 
gminnych drogach 

trwa usuwanie skutków zimy (likwi-
dacja przełomów i spękań) oraz remonty 
nawierzchni bitumicznej polegające na 
uzupełnianiu ubytków. Ponadto rozpo-
częte zostało transportowanie pospółki, 
żwiru i kruszyw na drogi utwardzone. 

Rozpoczęte zostało również asfalto-
wanie kolejnych odcinków dróg żwi-
rowych. 
1. Nowa nawierzchnia została już po-

łożona na drodze „na Laskowiec” 
w Przeczycy. Wykonano w sumie 
dwa odcinki o łącznej długości 465 
m.b. W ramach prac zlikwidowano 
przełomy istniejącej nawierzchni żwi-
rowej, wyprofilowano i zagęszczono 
podłoże, wykonano dwie warstwy 
podbudowy (o łącznej gr. 20 cm) oraz 
dwie warstwy nawierzchni bitumicz-
nej (o łącznej gr. 7 cm). Po obu stro-
nach jezdni ułożono pobocza z kru-
szyw łamanych o szerokości 50 cm. 
Całkowity koszt tych robót wyniósł 
145.815,52 zł.

2. Również droga wewnętrzna k. sta-
dionu w Siedliskach-Bogusz ma już 
nową nawierzchnię. Za niespełna 100 
tys. zł przebudowano 282 m.b. drogi. 
Wykonano profilowanie i zagęszcza-
nie podłoża, 15 cm podbudowę oraz 
dwuwarstwową nawierzchnię bitu-
miczną (o łącznej gr. 7 cm). Ponadto 
wykonano zjazdy oraz ułożono pobo-
cza. Z uwagi na trybunę dla kibiców 
znajdującą się w sąsiedztwie drogi, 
konieczne było wbudowanie elemen-
tów zwiększających bezpieczeństwo. 
Na odcinku ok. 50 m wbudowany 
został krawężnik drogowy oraz ba-
riera energochłonna

3. W ubiegłym tygodniu rozpoczął 
się długo oczekiwany remont dro-
gi Grudna Dolna – Smarżowa – Bą-
czałka. Przewidywany koszt prac to 
przeszło 460 tys. zł, jednak ten nie-
spełna półtorakilometrowy odcinek 
jest w chwili obecnej jednym z naj-
bardziej zdegradowanych, a zarazem 
najbardziej uczęszczanych odcinków, 
spośród gminnych dróg. Remont 
zostanie wykonany metodą recy-
klingu polegającą na przetworzeniu 
istniejącej nawierzchni w warstwę 
konstrukcyjną, na której położone 
zostaną dwie warstwy nowej na-
wierzchni bitumicznej (o łącznej gr. 
7 cm). W ramach prac wymienione 
zostaną przepusty, wykonane zostaną 
również nowe pobocza oraz zjazdy. 

4. Trwają prace przy drodze gminnej 
„na Łazy” w Siedliskach-Bogusz. 
Połowa (690 m.b.) z prawie półto-
rakilometrowego odcinka ujętego 
do przebudowy otrzyma dwuwar-
stwową, siedmiocentymetrową na-
wierzchnię bitumiczną na istnieją-
cej podbudowie uzupełnionej 5 cm 
warstwą profilową. Natomiast druga 
część (669 m.b.) będzie utwardzona 
tłuczniem (po uprzednim profilowa-
niu i zagęszczeniu podłoża położone 
zostaną dwie warstwy zagęszczanej 
podbudowy tłuczniowej o łącznej 
grubości 20 cm). Zakres prac obejmuje 
ponadto likwidację przełomów, wy-
mianę przyczółków na przepustach 
oraz ułożenie poboczy.

5. Trwa przebudowa drogi wewnętrz-
nej „na Zbiorniki” w Grudnej Górnej. 
W wyniku prac na odcinku o dłu-
gości 471 m.b. położona zostanie na-
wierzchnia bitumiczna (dwie warstwy 
o łącznej gr. 7 cm) na 20 cm dwu-
warstwowej podbudowie. Ponadto 
zostaną ułożone nowe pobocza, a ist-

niejące zjazdy zostaną utwardzone 
kruszywem.

6. Rozpoczęły się prace związane z prze-
budową drogi wewnętrznej koło Śli-
wy w Kamienicy Górnej. W ramach 
inwestycji wykonane zostanie łącznie 
593 m.b. drogi w dwóch odcinkach. 
Na pierwszym odcinku (o dł. 273 m.b.) 
położone zostaną dwie warstwy na-
wierzchni bitumicznej (3 i 4 cm) na 
5 cm warstwie profilowej. Drugi od-
cinek to 320 m.b. nawierzchni tłucz-
niowej z destruktem asfaltowym na 
20 cm warstwie profilowej. Ponadto 
wzdłuż całej drogi wykonane zostaną 
zjazdy i pobocza.

7.  26 kwietnia br. wybrany został wy-
konawca robót budowlanych związa-
nych z przebudową Domu Ludowego 
w Zawadce Brzosteckiej. Umowa zo-
stanie podpisana z firmą GOR-BUD 
s.c. z Gorlic, która za kwotę 282.275,06 
zł wykona m.in. ocieplenie ścian ze-
wnętrznych oraz stropu, wymianę sto-
larki okiennej i drzwiowej, przebudo-
wę instalacji sanitarnych (wod.-kan., 
gaz, c.o.) oraz instalacji elektrycznej, 
malowanie ścian wewnętrznych. Pla-
nowany termin zakończenia prac zo-
stał ustalony na 29 czerwca br.

8.  W odpowiedzi na ogromne zainte-
resowanie „solarami” informuję, iż 
4 kwietnia zostało ogłoszone postę-
powanie o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie inwestycji 
w ramach projektu „Instalacje syste-
mów odnawialnych źródeł energii na 
terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pil-
zno”. Termin wykonania to 31 paździer-
nika. Na chwilę obecną otwarcie ofert 
przewidziane jest na 11 maja – wtedy 
powinniśmy poznać firmy zaintere-
sowane wykonaniem inwestycji oraz 
ich oferty cenowe, które będą miały 
decydujący wpływ na finalną liczbę 
instalacji objętych dofinansowaniem.

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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SZANOWNI PAŃSTWO,
wielkimi krokami zbliża się koniec 

kadencji i kolejne wybory samo-
rządowe. Uprzedzając nieco fakty, 
pragnę poinformować, że jesienią 
nie będę po raz kolejny ubiegał się 
o mandat radnego Rady Miejskiej 
w Brzostku.

Uważam, że w naszym środowi-
sku jest wiele osób, które mają zapał do działania, dobre 
pomysły i wystarczająco dużo energii, by zająć to miejsce 
i godnie reprezentować Mieszkańców. Nie oznacza to oczy-
wiście rezygnacji z mojej działalności dla Miasta i Gminy, 
która przynosi mi radość i satysfakcję. Nadal chcę poświęcać 
czas dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Ruchu Ludowego, 

działać w LGD „Liwocz”, Towarzystwie Miłośników Ziemi 
Brzosteckiej, wspierać kluby sportowe, inne stowarzyszenia 
i dobre inicjatywy.

Przed nami jeszcze pół roku wytężonej pracy w tej kaden-
cji samorządu. W tym czasie nadal będę popierał i inicjował 
inwestycje poprawiające jakość życia Mieszkańców Miasta 
i Gminy Brzostek oraz wszelkie pozytywne inicjatywy 
społeczne. Liczę na Państwa współpracę, a po upływie 
odpowiedniego czasu na pewno poinformuję o dalszych 
planach.

Z wyrazami szacunku

Radny Rady Miejskiej w Brzostku
Daniel Wójcik

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
26 kwietnia 2018 roku Rada Miejska w Brzostku obrado-

wała na XL sesji. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad radni 
podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
2018 rok, dokonując zmian w planie wydatków poprzez prze-
niesienia. Zwiększono wydatki na drogi publiczne w kwocie 
380.000 zł, w tym na budowę oświetlenia drogowego w pasie 
DK 73 w miejscowości Bukowa 180.000 zł i 200.000 zł na 
pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego na remont drogi 
powiatowej Nr 1317R Kamienica Dolna – Grudna Górna. 
W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono wydatki 
o kwotę 403.000 zł z przeznaczeniem na następujące zada-
nia: przebudowa domu ludowego w Zawadce Brzosteckiej 
oraz budowa altany w Bukowej, przebudowa parkingu przy 
ośrodku zdrowia w Brzostku, odwodnienie budynku domu 
ludowego w Głobikówce. W dziale „Oświata i wychowanie” 
zwiększono wydatki o kwotę 84.500 zł między innymi na 
zadanie termomodernizacji budynków szkół w Kamienicy 
Dolnej i Smarżowej. Zmniejszenia planowanych wydatków 
dotyczyły działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowi-

ska”. W dalszej części obrad radni podjęli uchwałę w sprawie 
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania 
ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym 
przypadających Gminie Brzostek i jej jednostkom podległym 
oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej. 
Kolejna uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na podwyższenie 
kapitału zakładowego spółki – Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej Sp. z o.o. w Brzostku i objęcie nowych udziałów. Rada 
Miejska w Brzostku zatwierdziła sprawozdanie finansowe 
Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Brzostku oraz sprawozdanie finansowe instytucji 
kultury – Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2017 
rok. W celu regulacji stanu prawnego drogi gminnej, radni 
wyrazili zgodę na przyjęcie darowizny działki położonej 
w Kamienicy Dolnej.

Treść podjętych uchwał prezentowana jest na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej.

Opracowała E. Sz. 

„PRZEDSZKOLAKI Z BIAŁO-CZERWONĄ”

Zwykle poranne słońce przemyka ospale przez brzosteckie 
kamienice, próbując znaleźć ostatnie szczątki ciszy. Ciężkie 

dudnienie i piekący oczy pył bezlitośnie wyliczają tempo 
śpieszących się donikąd brzostowian, którzy łapią ostatnie 
krople powietrza, by zdążyć do pracy, szkoły, na umówione 
spotkanie, zakupy… 

27 kwietnia nadjeżdżających z daleka podróżnych witały 
jednak przebijające kurtyny szarości nuty poloneza, lekko 
opadające na kwiaty brzosteckich plantów. Oto oni! Właśnie 
nadeszli ze skromnej ulicy, dumnie dzierżąc biało-czerwone 
flagi, przypominając mieszkańcom o Święcie Flagi Polskiej. 
Oto oni! Mali artyści, którym udało się na chwilę zatrzymać 
pośpiech i zimny świat, by wspólnie z mieszkańcami wskrzesić 
polskie wartości, takie jak wiara, ojczyzna, miłość, polskość, 
brzosteckość, spokój. 

Najmłodsi brzostowianie o Święcie Polskiej Flagi pamiętają 
co roku, jednak po raz pierwszy postanowili zaprezentować 
swój repertuar dla wszystkich mieszkańców, by wspólnie 
zaśpiewać dla ojczyzny oraz wyrazić swoją miłość, oddanie 
i podziw. Szczególne wzruszenie wywołały wiersze i piosenki 
zaprezentowane przez 6-latki oraz dostojny polonez zatań-
czony przez 5-latki z brzosteckiego przedszkola. Każdy mógł 
przez chwilę zadumać się nad pytaniem, ile w nas jest jeszcze 
Biało-Czerwonej Polski? Czy w natłoku codziennej szarości 

umiemy jeszcze wierzyć, mieć ciągle nadzieję i prawdziwie 
kochać? Czy jeszcze jesteśmy tutaj? 

Po uroczystości przedszkolaki wraz z Panią Dyrektor i na-
uczycielkami przemaszerowali ulicami Brzostku, rozdając 
mieszkańcom flagi oraz kreując nastrój biało-czerwonego 
poranka. Mimo zgiełku, samochodowej kaskady, morza 
ulicznych drgań i spraw. Tu wciąż Polska. 

B.H.

Fot. Paweł Batycki
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KONSTYTUCJA 3 MAJA MA 227 LAT

W październiku 1788 roku zebrał się Sejm, który został 
skonfederowany. Nie można go było zerwać. Na sej-

mie skonfederowanym nie działa liberum veto. Gdy się 
zorientowano w Petersburgu, że na tym sejmie wybuchł 
bunt przeciwko Rosji, za późno było na jego zrywanie. Ka-
tarzyna II doszła do wniosku, że najpierw pokona Turcję, 
z którą od 1797 roku była w stanie wojny, a potem uderzy na 
Polskę. Dzięki temu Sejm Wielki zyskał cztery lata faktycznej 
suwerenności. Podczas jego obrad zostało podjętych wiele 
ważnych problemów. Do najważniejszych z nich należały:
• Zwiększenie armii do 100.000 żołnierzy (nie zostało to 

zrealizowane),
• Nowe „Prawo o sejmikach” (m.in. pozbawienie szlachty-

-gołoty prawa głosu),
• Nowe prawo o miastach królewskich (m.in. prawo miesz-

czan do nietykalności osobistej, zakupu ziemi i otrzymy-
wania urzędów).

Największymi osiągnięciami Sejmu Czteroletniego były 
postanowienia dotyczące reformy ustrojowej państwa, którą 
przeprowadzili patrioci, ogłaszając Konstytucję 3 maja 1791 
roku. Konstytucja została przeprowadzona w formie zamachu 
stanu (pod nieobecność konserwatywnych posłów). Przy-
gotowywanie konstytucji trwało dość długo, redagowanie 
odbywało się w tajemnicy. Największy wpływ na ukształto-
wanie treści ustawy miał król Stanisław August Poniatowski, 
Scipione Piattoli, Ignacy Potocki, a także Hugo Kołłątaj.

Najważniejsze postanowienia Ustawy Rządowej to:
• Polska monarchią konstytucyjną z trójpodziałem władz,
• Monarchia dziedziczna (po Stanisławie Auguście Ponia-

towskim – dynastia Wettynów)
• Zniesienie liberum veto (uchwały podejmowane więk-

szością głosów),
• Zniesienie instrukcji sejmikowych (posłowie reprezen-

tantami całego narodu),
• Dwuizbowy parlament wybierany na dwuletnią kadencję,
• Pozbawienie praw wyborczych szlachty-gołoty,
• Wprowadzenie przedstawicieli mieszczan do sejmu tzw. 

plenipotentów,
• Powołanie rządu – Straży Praw z królem na czele,
• Zagwarantowanie tolerancji religijnej (katolicyzm pozostał 

religią panującą),
• Zagwarantowanie opieki państwowej dla chłopów (ale 

bez konkretnych zmian - nie zlikwidowała społeczeństwa 
stanowego, ponieważ takie radykalne zmiany mogły 
spowodować niezadowolenie i opór szlachty),

• Obowiązek korekty konstytucji co 25 lat.
• Rzeczpospolita stawała się państwem unitarnym (jedno-

litym) zamiast unią – zniesiony został podział państwa 
na Koronę i Litwę.

Znaczenie Konstytucji 3 maja było bardzo duże, choć jej 
działanie, niestety, krótkotrwałe. Wielką wartością stało się 
porozumienie pomiędzy królem a opozycją, która poparła 
reformy. Konstytucja była silnym bodźcem, pobudzającym 
świadomość dużej części szlachty i mieszczan. Dzięki niej 
społeczeństwo wyszło ze śpiączki, pojawiły się nadzieje na 
reformy, a tym samym na poprawę kondycji Rzeczypospo-
litej. Niestety, już rok po uchwaleniu ustawy zasadniczej, 
rozpoczęła się zbrojna interwencja Rosji, a niedługo później 
nastąpił II rozbiór Polski.

Konstytucja 3 maja do dziś niesie sporo uniwersalnych 
przesłań dla nas, Polaków. Pozostaje wzorem politycznego 
porozumienia pomiędzy skłóconymi stronami. W 1791 r. klasa 
polityczna wywodząca się ze szlachty umiała zrezygnować 
ze stanowego egoizmu, przyznając przywileje mieszczanom. 
Mimo wielu zastrzeżeń przyjęto również model monarchii 
dziedzicznej, który sprzyjał stabilizacji państwa. Tym samym 
wykazano się wyobraźnią i elastycznością. Istotną wartością 
było długofalowe myślenie i działanie dla dobra kraju, które 
zostało obliczone na lata, a nie tylko na jedną kadencję Sejmu.

Święto Konstytucji 3 maja powinno być dla nas, współ-
czesnych, nie tylko upamiętnieniem tego doniosłego aktu, 
ale przede wszystkim wspomnieniem wspaniałej polskiej 
tradycji demokratycznej z całym bagażem doświadczeń, wad 
i zalet, jakie za sobą niosła. Powinno być też świętem kom-
promisu, jaki legł u podstaw naszych rodzimych tradycji 
republikańskich. Tego kompromisu, który do dziś nie stracił 
na aktualności, będąc większym wyznacznikiem dojrzałości 
demokracji niż polityczne kłótnie.

R.W.

3 MAJA W BRZOSTKU
3 maja cała Polska świętowała kolejną rocznicę uchwalenia 

pierwszej w Europie Konstytucji. Również biało-czerwono 
przystrojony Brzostek dołączył do wszystkich miast i mniej-
szych miejscowości cieszących się z tak znaczącego wkładu 
naszej Ojczyzny w rozwój demokracji. Atmosfera tego dnia 
była wyjątkowo gorąca, a to za sprawą majowego upału. 
O godz. 11.00 w strugach niemalże oślepiającego słońca na 
terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej zebrały się delegacje 

władz samorządowych, różnych instytucji i poczty sztanda-
rowe, by wspólnie udać się do kościoła parafialnego, gdzie 
o 11.30 została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji 
Ojczyzny. Następnie, zgodnie z tradycją, uczestnicy obchodów 
udali się w miejsca pamięci znajdujące się na terenie Brzostku, 
aby złożyć wiązanki kwiatów. Fotografie z tych uroczystości 
prezentujemy poniżej oraz na s. 24.

Red.
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Dokończenie na str. 7

KATYŃ

Katyń – to słowo stało się symbolem zbrodni przeciwko 
ludzkości, jaka miała miejsce 78 lat temu na terenie Związ-

ku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Wymordowano 
wtedy ponad 20 tysięcy Polaków, którzy byli najbardziej 
niebezpieczni dla okupantów zarówno radzieckich, jak i nie-
mieckich, bo posiadali wykształcenie i odmówili współpracy 
z wrogami. Od jednego strzału w głowę lub w kark ginęli 
polscy oficerowie, policjanci, naukowcy, nauczyciele, urzęd-
nicy… Pochowano ich we wspólnych mogiłach, a sprawę 
utajniono z przyczyn politycznych. Nawet alianci woleli tę 
kwestię przemilczeć. Przez dziesięciolecia obowiązywał zakaz 
mówienia o tym ludobójstwie. Do dziś nie są wyjaśnione 
wszystkie tajemnice. 

10 kwietnia o godz. 18.00 w brzosteckim kościele parafial-
nym odprawiono uroczystą mszę św. za poległych i pomordo-
wanych na Wschodzie oraz za ofiary katastrofy smoleńskiej. 

Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele lokalnych władz 
samorządowych i szkół. Delegacje złożyły wiązanki kwia-
tów i zapaliły znicze pod pomnikiem katyńsko-smoleńskim 
znajdującym się na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

U.K .

Są takie ślady, które człowiek zostawia na tej ziemi, a odciskają się w niebie. Tych śladów nie zatrze czas.

NIECODZIENNY GOŚĆ W BRZOSTECKIEJ PARAFII
Radosne, wiosenne słońce jeszcze bardziej rozświetliło 

brzostecką świątynię oczekującą na przybycie Ks. Bp. 
Jana Wątroby, któremu przypadło wizytowanie tutejszej 
parafii w dniach 22 i 23 kwietnia.

Ostatnia wizytacja kanoniczna w Brzostku miała miejsce 
w 2013 r., kiedy proboszczem był śp. Ks. Jan Cebulak. Wiele 
się od tego czasu zmieniło. Odżyło wnętrze kościoła dzięki 
odnowionej malaturze ścian, przebudowaniu prezbiterium 
z nowym ołtarzem i ambonką, odnowieniu figur świętych 
i zakupowi drobniejszego wyposażenia wpływającego rów-
nież na wygląd całości. Ks. Biskup gratulował Proboszczowi 
Ks. Markowi Mnichowi, który dokonał tak wielu zmian 
w świątyni w ciągu zaledwie dwóch lat, co dobrze świadczy 
o gospodarzu i zaangażowaniu parafian.

Ks. Proboszcz w słowach powitania kierowanych do Ks. Bi-
skupa Ordynariusza krótko przypomniał bogatą historię 
wspólnoty parafialnej, a następnie przedstawił „stan duchowy 
i materialny” parafii. Podkreślił, że „większość mieszkańców 
to ludzie żyjący z Bogiem i czujący przywiązanie do Kościoła. 
Uczestniczą w codziennych Mszach świętych, nabożeństwach 
oraz rekolekcjach i pielgrzymkach do wielu sanktuariów 
w kraju i za granicą.” Podziękował wszystkim wspólnotom 
i grupom działającym przy parafii za ich świadectwo wiary. 
Wspomniał też o dniu 15 października 2017 r., kiedy rozpo-
częła się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu 
będąca owocem jubileuszu 100. rocznicy Objawień Fatim-

skich i Roku Liturgicznego. Proboszcz zaznaczył, że „jest to 
błogosławiony czas i dar dla naszej parafii”. Mówił także 
o wielkiej ofiarności i pracowitości parafian, dzięki którym 
rozwija się Żywy Pomnik Jana Pawła II, czyli Warsztaty 
Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy. Bez 
wielkiego zaangażowania parafian na pewno nie udałoby 
się wymienić okien w nawach bocznych kościoła, wykonać 
nowej instalacji odgromowej, naprawić dzwonów i zegara 
na wieży oraz wymienić oświetlenia i nagłośnienia kościoła, 
a jednak wszystkie te prace zostały wykonane i to w krótkim 
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czasie. Dzięki ofiarom składanym przez Róże Różańcowe 
zakupiono też stacje Drogi Krzyżowej. Bardzo dobrze ukła-
da się współpraca parafii ze szkołami, Urzędem Miejskim, 
Ochotniczą Strażą Pożarną, policją i wszystkimi ludźmi dobrej 
woli. Ks. Marek Mnich wspomniał także o ofiarnej pracy 
pani kościelnej, Małgorzaty Wójcik, która z niesamowitym 
poświęceniem troszczy się o piękno świątyni i jej otoczenia. 

Program wizytacji był bardzo napięty. Już przed oficjal-
nym powitaniem w Brzostku Ks. Bp Jan Wątroba spotkał 
się z parafianami w Bukowej, w samo południe podczas 
Mszy św. dokonał konsekracji ołtarza w kościele parafialnym. 
Później nadszedł czas na rozmowę ze wszystkimi grupami 
duszpasterskimi działającymi przy parafii, czyli Radą Para-
fialną, Akcją Katolicką, Różami Różańcowymi, Parafialnym 
Zespołem i Szkolnymi Kołami Caritas, Grupą Modlitewną, 
Wspólnotą Galilea, Margaretkami, Katolickim Stowarzysze-
niem Młodzieży, Liturgiczną Służbą Ołtarza. Następnie Ks. Bp 
Ordynariusz odwiedził chorych i spotkał się z rodzicami 
księży pochodzących z brzosteckiej parafii. Na zakończenie 
pierwszego dnia wizytacji Ks. Biskup udzielił sakramentu 
bierzmowania młodzieży z III klas gimnazjów z Nawsia 
Brzosteckiego i Brzostku.

Po pracowitej niedzieli poniedziałek rozpoczął się wizyto-
waniem szkół funkcjonujących na terenie parafii, tj. Zespołu 
Szkół w Brzostku, Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim, Gim-
nazjum w Brzostku i Szkoły Podstawowej w Brzostku. Biskup 

Wątroba szczerze się zamartwiał, co stanie się z tak wspaniałą 
patronką brzosteckiego gimnazjum, Królową św. Jadwigą, 
i jadwiżańskim sztandarem, kiedy gimnazjum wygaśnie. Po 
krótkich spotkaniach w szkołach Ordynariusz udał się na 
Warsztaty Terapii Zajęciowej i do Środowiskowego Domu 
Samopomocy. Zakończenie wizytacji kanonicznej nastąpiło 
podczas Mszy św. o godz. 12.00.

Ks. Biskup Jan Wątroba swoją serdecznością i otwartością 
zyskał serca brzosteckich parafian.

U. Kobak

Najważniejsze jest to, żeby ludzie trochę lepiej segrego-
wali śmieci.

JAK TO Z TYMI ŚMIECIAMI JEST…
LESZEK BIENIEK, Prezes Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Brzostku 
mówi prawie wszystko o gospodaro-
waniu odpadami.

Jakie błędy mieszkańcy najczęściej 
popełniają w segregowaniu śmieci?

Najczęstszym błędem, i myślę, że 
ogólną bolączką, jest nieprawidłowe 

segregowanie śmieci. W workach przeznaczonych do określo-
nego rodzaju śmieci zdarzają się inne, przykładowo w workach 
z plastikiem jest makulatura. Dla nas (Zakładu Gospodarki 
Komunalnej – dop. red.) jest to poważny problem, ponie-
waż firmy, które odbierają od nas określony rodzaj śmieci, 
podwyższają pobierane od nas opłaty za odbiór tych śmieci, 
jeśli w workach pojawiają się odpady innego rodzaju. Za źle 
posegregowane śmieci płacimy tzw. balast, czyli np. to, co nie 
powinno być w plastiku, a jest, zwiększa koszty przekazania 
śmieci, co w ogóle zwiększa koszty naszej spółki. Problemem 
jest również, jeśli np. w worku na szkło jest tylko dwie butelki, 
mimo że w regulaminie widnieje zapis, że worki powinny 
być wypełnione co najmniej w 90%. Jest to kolejny koszt, 
który zwiększa wydatki ze względu na to, że wtedy worków 
zużywa się dużo więcej. Zdarzało się już, że w jednym wor-
ku był złom, szkło, plastik i papier. Wbrew pozorom śmieci 
źle segregują osoby niezależnie od poziomu wykształcenia 
– wynika to prawdopodobnie z niskiej świadomości ekolo-
gicznej, a także z przekonania, „że i tak odbiorą, bo przecież 
płacę”. Jeśli już mam te worki do segregacji, to powinienem 
się zastanowić, gdzie co wrzucić.

Mieszkańcy pytają, do jakich worków mają wrzucać 
rozbite żarówki, ceramikę czy kości zwierzęce.

Jeśli chodzi o żarówki, tak jak i baterie, to jest całkiem od-

mienny zestaw, ale my to przyjmujemy w punkcie odbioru 
śmieci. Mamy osobne pomieszczenia na świetlówki, żarówki 
(nawet te rozbite) i te odpady odbiera od nas zupełnie inna 
firma, która utylizuje te śmieci. Od nas tego typu śmieci są 
przekazywane do Lublina lub do Krakowa. Ani żarówek, ani 
baterii, a także przeterminowanych leków nie można wrzu-
cać do śmieci ogólnych. Odpady niebezpieczne są zbierane 
oddzielnie.

Ceramika powinna być segregowana do worków białych 
na odpady poza segregacją. U nas czasami jest dostarczana 
ze szkłem. Firma, która od nas odbiera szkło, trochę nam to 
odrzuca, ale nie jest to duży problem. Największym prob-
lemem jest zła segregacja podstawowych materiałów, czyli 
plastiku, szkła, makulatury i złomu.

Kości zwierzęce wrzucamy do worków białych, w których 
są odpady niepodlegające segregacji.

Gdzie można legalnie wywieźć śmieci niepodlegające 
segregacji lub posegregowane, których nie chcemy prze-
trzymywać na własnej posesji?

Te śmieci można przywieźć do Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej do punktu odbioru odpadów (tzw. PSZOK), który 
czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 
do 15.00 i dodatkowo w soboty w godz. od 10.00 do 14.00. 

Co się dzieje ze śmieciami odbieranymi z posesji?
Wszystkie odpady, które odbieramy z posesji lub są do 

nas przywożone przez mieszkańców, zgodnie z przepisami 
oddajemy do firm, które zajmują się przetwarzaniem śmieci. 
Mamy podpisane umowy z różnymi firmami, które odbierają 
poszczególne rodzaje śmieci. I tak – śmieci niesegregowane 
i „bio” oddajemy do Paszczyny, plastik i szkło do Błażowej, 
sprzęt RTV, AGD do Lublina, przeterminowane leki do Krako-
wa, papier do Dębicy. Wszystkie śmieci przekazujemy do firm, 
które mają uprawnienia, by przetwarzać określone rodzaje 
śmieci. Podstawową rzeczą jest to, że każdy kilogram śmieci, 
który wyjeżdża od nas poza bramę, musi być ewidencjono-
wany w sposób oficjalny. W przeciwnym razie my, jako firma, 
nie mielibyśmy z tego ani złotówki dochodu. W naszym 
interesie jest, aby wszystkie odpady przekazywane były 
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zgodnie z kartami przekazania 
tam, gdzie powinny trafić i to 
Urząd Miejski kontroluje na 
bieżąco.

Jakie są stawki za tonę 
przekazywanych śmieci w za-
leżności od ich rodzaju?

Po pierwsze jest to tajem-
nica handlowa. Stawki w róż-
nych firmach są różne, kształ-
tuje się to w granicach 300 
– 400 zł od tony. My musimy 
płacić za samo oddanie tych 
śmieci. Przykładowo plastik – 
załóżmy 150 zł od tony, my 
płacimy za to, że firma go od 
nas odbierze, nie wspominając 
już o kosztach zbiórki, kosz-
tach worków i transportu. To 
wszystko zależy od rodzaju 
odpadów i od firmy, która je 
odbiera. 

W tej chwili mamy prob-
lem z oponami. Nie ma ich 
kto od nas odebrać, a u nas obecnie robi się składowisko 
opon, ponieważ w firmach, które wymieniają opony, każą 
sobie płacić za ich pozostawienie, natomiast my jesteśmy 
zobowiązani przyjąć to od ludzi bezpłatnie, więc mieszkańcy 
przywożą je do nas. Jednak występuje kłopot z odbiorcami, 
nawet za odpłatnością. Nikt nie chce brać opon, bo potem 
jest problem z ich recyklingiem.

Ile ton śmieci miesięcznie wywozi się z terenu na-
szej gminy?

To zależy, czy są to miesiące zimowe czy letnie, bo jednak 
w miesiącach letnich jest tych śmieci dużo. Zwiększa się też 
ilość śmieci, gdy w kwietniu lub październiku zbieramy od-
pady RTV, AGD oraz wielkogabarytowe. Generalnie w roku 
2017 było 1330 ton oddanych przez nas odpadów, czyli ponad 
100 ton miesięcznie. Jeżeli porównamy objętościowo tonę 
szkła i tonę plastiku, to jest znacząca różnica. Np. na kon-
tenerze, który ma 33 m3 objętości plastiku, mieści się około 
3,5 tony, czyli takich kontenerów z plastikiem jest, powiedzmy, 
kilkanaście w miesiącu. Plastiku jest stosunkowo najwięcej.

Czy zwiększa się ilość oddawanych śmieci?
Tak, systematycznie się to zwiększa. Jeżeli w roku 2016 

mieliśmy 1100 ton, a w 2017 – 1300, czyli zwiększyło się to 
o ok. 200 ton, czyli wzrost nastąpił w granicach 18%. To dobrze, 
bo świadczy to o tym, że te śmieci trafiają do nas, a nie leżą 
gdzieś tam w lasach, oprócz tego 4- czy 5-procentowego pułapu 
śmieci, które pewni ludzie – jak ja to nazywam – „szanując 
tradycję”, wywożą do lasu, bo dziadek wywoził śmieci do 
lasu i ojciec też wywoził. Dziwię się, że jeszcze tak się dzieje. 
Chociaż obserwuję, że jest tego już mniej. Szczególnie w soboty, 
nawet te świąteczne (jak np. Wielka Sobota), kiedy u nas jest 
czynne, ludzie przywożą do nas śmieci i gabaryty różnego 
rodzaju, więc pod tym względem sytuacja się poprawia, choć 
oczywiście nie jest jeszcze idealna.

Co, oprócz zwiększającej się świadomości ekologicznej 
mieszkańców, wpływa na to, że tych śmieci wywozi się 
coraz więcej?

Uważam, że większa ilość śmieci wiąże się przede wszyst-
kim z wyższym poziomem finansowym mieszkańców. Im 
ludzie mają więcej pieniędzy, tym więcej korzystają z różnego 
rodzaju dóbr, więc jest więcej śmieci, zwłaszcza plastikowych 

opakowań czy sprzętu RTV i AGD. Ludzie w tej chwili częś-
ciej wymieniają telewizory, lodówki czy pralki. U nas tego 
rodzaju odpadów jest coraz więcej. Ludzie po prostu kupują 
nowe rzeczy, a stare oddają.

Czy nie opłacałoby się częściej odbierać od mieszkańców 
śmieci niż wracać kilkakrotnie w ten sam dzień na tę samą 
ulicę, bo wystawionych worków jest np. kilkanaście przed 
większością posesji i nie mieszczą się na aucie ZGK?

Oczywiście można rozważać różne warianty zbiórki śmieci, 
natomiast wszystko wiąże się głównie z kosztami transportu 
i zbiórki. Jeśli podwoi się częstotliwość zbiórki, to podwoją 
się koszty paliwa, koszty osobowe. My w tej chwili zbieramy 
odpady wg harmonogramu ustalonego z Gminą Brzostek 
i wg tego są kalkulowane opłaty. Myślę, że bardzo istotny 
jest fakt, że w naszej gminie nigdy nie było i nie ma ograni-
czenia ilościowego, jeśli chodzi o worki. Worki są bezpłatne. 
Przykładowo, jeżeli ktoś wystawi 10 worków, to dostanie 10. 
Nie ma tak, że dostaje się dwa, a za 3., 4. trzeba płacić. Tu pod 
każdym względem jest pozytywny sygnał dla ludzi, że każdą 
ilość worków odbieramy. Czasem, kiedy zbieramy odpady 
wielkogabarytowe, ludzie wystawiają części samochodowe. 
My akurat części samochodowych nie odbieramy, bo nie 
jesteśmy do tego uprawnieni. Tutaj są właśnie czasem nie-
porozumienia. Najważniejsze jest to, żeby ludzie trochę lepiej 
segregowali śmieci. To jest sprawa chyba bardziej edukacji 
na poziomie szkół, żeby szczególnie uczulić na to, że jeżeli 
segregujemy śmieci, to róbmy to dobrze. Podobna sytuacja 
jest – co obserwujemy – z zaśmiecaniem rowów przydrożnych. 
Myślę, że chociaż może wydawać się to pod jakimś wzglę-
dem niewychowawcze, to logiczne byłoby, gdyby co jakiś 
czas młodzież – ja nie mówię, że wszyscy śmiecą – powinna 
przejść i posprzątać. Wtedy by wiedzieli, że jeśli nie będą 
rzucać śmieci, to nie będą sprzątać. Dawniej tak nas uczono 
w szkole szanować środowisko i nie widzę, żeby nam, „trochę 
starszym”, wyszło to na złe pod względem wychowawczym.

Te śmieci są brudne, mogą być niebezpieczne, np. rozbi-
te szkło…

W wielu przypadkach widzi się kubki po lodach, butelki czy 
kartony po napojach. Wydaje mi się, że to z reguły głównie 
młodzi wyrzucają.

Fot. Paweł Batycki
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Skoro jesteśmy przy zaśmieconych rowach. Kto jest za 
nie odpowiedzialny?

Właściciel drogi. Np. jeżeli droga jest krajowa to Generalna 
Dyrekcja Dróg i Autostrad, przy drogach powiatowych od-
powiedzialny jest powiat, a przy drogach gminnych – gmi-
na. W tym roku na zlecenie gminy sprzątaliśmy rowy przy 
drogach gminnych w Januszkowicach, Bukowej, Opacionce 
i w części Kleci, a w miarę możliwości czasowych posprzątamy 
w pozostałych miejscowościach. Przy pozostałych drogach 
niebędących własnością Gminy Brzostek my nie sprzątamy, 
bo to nie jest nasza sprawa.

W Brzostku obserwuje się największe zaśmiecenie. Czy 
ZGK lub gmina może dojść do porozumienia w sprawie 
sprzątania przynajmniej początkowych odcinków dróg po-
wiatowych zbiegających się w centrum naszego miasteczka?

Posprzątać zawsze można, tylko że jeżeli się kogoś nauczy, 
że robi się coś za niego, to on się do tego przyzwyczai. Gmi-
na może monitować do powiatu, żeby zrobił porządek przy 
swoich drogach.

Na ul. Słonecznej (drodze powiatowej) ciągle jest mnó-
stwo śmieci i mieszkańcy sami muszą je zbierać.

Tu się trzeba zastanowić, kto śmieci. Generalnie, jeżeli jest 
czysto, to człowiek, który chciałby rzucić jakieś śmieci, to się 
wstrzyma od tego. Ale jeśli leżą już jakieś śmieci, to rzuci na-
stępne. My się musimy nauczyć szanować siebie nawzajem 
i swoje środowisko.

Może gdyby były kosze, ludzie wrzuciliby do nich śmieci, 
których nie chciałoby się im nieść.

Są takie sytuacje, że – przykładowo – do koszy na Rynku 
mieszkańcy wynoszą swoje domowe śmieci zamiast wy-
stawiać je co 2 tygodnie w workach przed posesją. Idą na 
zakupy i przy okazji wyrzucą śmieci.

Czy są podejmowane jakieś działania względem ta-
kich osób?

A jakie? Przecież nikt nie postawi przy koszu policjanta. 
Ja mogę to widzieć i mogę czuć się „zniesmaczony” tym, kto 
to robi, ponieważ znam te osoby. W życiu bym sobie nie 
pomyślał, że to właśnie one to robią.

W styczniowym numerze „WB” młodzież poddawała 
propozycje, co zrobić, by w Brzostku i całej gminie było 
bardziej czysto. Czy zapoznał się Pan z tymi pomysłami?

Nie czytałem. To oni do mnie to pisali?!
Między innymi.
To co tam pisali?

Młodzież najczęściej proponowała, by jednak było wię-
cej koszy.

Nie może być takiej sytuacji, że co 15 czy 20 m będzie kosz. 
Młodzież widzi w tym problem, ale to jest tylko wygodni-
ctwo. Jeżeli mam papierek, a nie ma kosza, to wkładam go 
do kieszeni i zabieram ze sobą. Nigdzie na świecie nie ma 
co 15-20 m koszy. Można tych koszy postawić dziesiątki, ale 
powiem rzecz brutalną, z doświadczenia, bo sprzątamy rów-
nież przystanki autobusowe: są kosze na przystankach i jest 
śmietnisko wokół koszy. Zdarzyło się w dwóch czy trzech 
przypadkach, że kosze zostały zniszczone, więc wzięliśmy je do 
remontu. Na przystankach wtedy było czyściutko. Nie było 
żadnych śmieci, nie było zarzewia, że tam się rzuca – obojętnie 
czy do kosza, czy obok. Tu nie chodzi o to, że koszy jest mało, 
tu chodzi o pewną świadomość ludzi. Oczywiście każdemu 
byłoby wygodniej, gdyby był kosz w miejscu, gdzie sobie 
pomyślę. Niech Pani popatrzy na kostkę. Czy są kosze, czy 
ich nie ma – ile jest śladów po gumie! I to nie tylko w Polsce. 

U nas pod „Centrum” są 2 kosze, a i tak wszędzie są śmieci. Ale 
to jest sprawa kultury. Trzeba dużo czasu, żeby ludzie nauczyli 
się nie śmiecić. Tu jest przeolbrzymia rola szkół, jeśli chodzi 
o nauczenie dzieci podstawowych nawyków. Nauczyliśmy się, 
że dziecku nie można zwrócić uwagi, że wszystko mu wolno. 
Jednak trzeba je uczyć, że muszą szanować środowisko, nasze 
wspólne środowisko.

Młodzież proponowała również, by wywieszać tablice 
informujące o karach za śmiecenie i tablice z zakazem wy-
rzucania śmieci.

Wywieszamy tablice o zakazie wyrzucania śmieci w różnych 
miejscach. Czasem to pomaga, ale nie zawsze, bo są takie 
tereny, gdzie ludzie od wiek wieków byli przyzwyczajeni, 
że tam wysypują śmieci, co wcale nie znaczy, że robią to 
nasi mieszkańcy. Np. pod skałką w Skurowej mogą to robić 
przejezdni. To się zmienia, to się poprawia, ale jest jeszcze 
wiele takich przypadków, że ludzie są w stanie wywieźć 
wersalkę do lasu i ją tam wyrzucić, a nie przywiozą jej do 
nas, mimo że tu jest równy teren, asfalt pod samą bramę 
i nie ma żadnych opłat. Czasem tak bywa. Nie na wszystko 
mamy wpływ. Wspólnie z Gminą (z Panią Moniką Lemek) 
co roku jeździmy do szkół, gdzie rozdajemy uczniom np. to-
rebki ekologiczne (w ramach promocji – dla każdego ucznia), 
ale przede wszystkim rozmawiamy na te tematy, zwłaszcza 
z przedszkolakami i dziećmi z najmłodszych klas, bo od nich 
trzeba tę edukację zacząć. Na te zagadnienia powinni rów-
nież zwracać uwagę nauczyciele, zwłaszcza biologii i chemii.

Młodzież podsuwała też pomysł, by dodatkowo kogoś 
zatrudnić do sprzątania Brzostku.

Została zatrudniona osoba do sprzątania Rynku i okolic 
i mam wrażenie, że widać tego efekty. Dodatkowe zatrud-
nienie zawsze generuje dodatkowe koszty dla naszej spółki.

Przecież macie dochody ze zbiórki śmieci. 
To nie jest tak. Mamy tyle, ile uda nam się przekazać śmieci. 

My nie mamy płaconego ryczałtu, płacą nam w zależności 
od ilości śmieci przekazanych oficjalnie do określonej firmy 
a nie zebranych śmieci. Zależy nam, żeby zebrać jak najwięcej 
śmieci. Dopiero gdy firma potwierdzi, że przyjęła od nas 5-10-
15 ton, to wtedy mamy z tego jakąś korzyść. To jest dobre 
rozwiązanie. W innych gminach mają ryczałt, dlatego nie są 
bardzo zainteresowani tym, ile tych śmieci uzbierają.

Wiele osób zauważa, że pani, która sprząta rynek, robi to 
bardzo dokładnie, z sercem i dzięki temu jest czysto.

Bardzo ładnie i dokładnie sprząta. Zatrudniłem Panią Halinę 
chyba półtora roku temu. Jest bardzo sumienna w wykony-
waniu swoich obowiązków. Na rynku jest czysto, kwiatki 
są pielęgnowane na bieżąco. Rzeczywiście są sygnały od 
mieszkańców, że sytuacja znacząco się poprawiła. To bardzo 
cieszy, ponieważ wygląd Rynku ma duże znaczenie dla nas 
tutaj mieszkających, jak również osób, które tutaj zatrzymują 
się np. na zakupy.

KARA GRZYWNY ZA ŚMIECENIE
„Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla 

publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, 
trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 zł 
albo karze nagany.” (Kodeks Wykroczeń art. 145)

Komendant brzosteckiego Komisariatu Policji podinsp. 
Mirosław Więcek podkreśla, że do zadań stałych Policji 
należy m.in. zwracanie uwagi na wykroczenia porządkowe, 
w tym na zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności 
np. rynku. Osoba, która śmieci, może być ukarana karą 
grzywny przez policjanta lub karą nagany przez sąd.
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Wracając do dzikich wysypisk (np. nad Wisłoką) – kto 
jest odpowiedzialny za sprzątanie takich miejsc?

Na pewno nie my. Jeżeli ktoś nam zleci likwidację wysy-
piska, to robimy to. My jesteśmy firmą, spółką.

Czy pobieracie za to jakieś opłaty?
Oczywiście. Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku nie 

jest zakładem budżetowym, tylko spółką, która – powiedzmy 
sobie szczerze – ma tylko te pieniądze, które zarobi.

Gdzie można zgłosić występowanie dzikiego wysypiska?
Do Urzędu Miejskiego, do ochrony środowiska. My sta-

wiamy tabliczki w różnych miejscach.

Mieszkańcy też zapytują, dlaczego nie ma koszy na od-
chody zwierzęce w centrum Brzostku.

Jest to temat na czasie. Przy hali sportowej były 2 czy 
3 kosze z oznakowaniem, że są na odchody zwierzęce, ale 
pewnie były wykorzystywane na inne śmieci. Myślę, że jest 
to sprawa do zrobienia, na pewno jest to potrzebne, jeżeli są 
chętni, by z tego skorzystać. Niedawno widziałem w Tarno-
wie takie fajne kosze, od razu z pojemniczkami. To nie jest 
wydatek bardzo wysoki i myślę, że to pomysł dobry. Jest to 
temat na czasie i powinien być rozwiązany.

Czy chciałby Pan Prezes dodać coś na zakończenie?
Mieszkańcy płacą określone pieniądze za śmieci, więc nie 

ma potrzeby, żeby te śmieci gdziekolwiek wyrzucać, bo my je 
odbierzemy. Jeżeli ktoś szybko chce się pozbyć śmieci, może 
do nas przyjechać i je zostawić. Powinniśmy sobie nawzajem 
pomagać. Wszyscy dbajmy o nasze środowisko tak, byśmy 
wszyscy mogli być dumni z czystości na terenie naszej gminy. 

Wywiad z Prezesem Leszkiem Bieńkiem przeprowadziła 
Urszula Kobak.

Dokończenie ze str. 9

LAUREACI TRZECIEGO MIEJSCA

W styczniu 2018 roku w Zespole nr 4 w Jaśle miała miejsce 
XVIII edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego 

im. Hugona Steinhausa. Konkurs ten co roku odbywa się 
na trzech poziomach: szkoła podstawowa, gimnazjum oraz 
szkoła średnia. W kategorii gimnazjum w rywalizacji brało 

udział 117 uczniów klas II i III z 17 gimnazjów. Uroczyste 
podsumowanie zmagań odbyło się 6 kwietnia.

Celem konkursu było promowanie młodzieży uzdolnionej 
matematycznie oraz rozwijanie zainteresowania uczniów 
różnych typów szkół nauką matematyki. Zadania wymagały 

nie tylko dużej wiedzy szkolnej, ale i sku-
pienia, sprytu, wyobraźni czy logicznego 
kojarzenia faktów. 

Uczniowie naszego gimnazjum i tym ra-
zem nie zawiedli. Mamy trzech laureatów!

W kategorii klas drugich Mateusz Ra-
mut uzyskał tytuł laureata trzeciego miej-
sca, natomiast na poziomie klas trzecich 
Kamil Piekarczyk oraz Michał Ramut 
również uzyskali tytuł laureata trzecie-
go miejsca. 

To już kolejne tak dobre wyniki naszych 
uczniów w konkursach matematycznych. 
Mateuszowi życzymy pierwszego miej sca 
za rok, a Kamilowi i Michałowi podob-
nych sukcesów w szkole średniej.

Powodzenia!

Małgorzata Piekarczyk

MŁODZI POLONIŚCI Z NASZEJ GMINY

Od października 2017 roku uczniowie z naszej gminy zmagali się lektu-
rami i zagadnieniami dotyczącymi II wojny światowej i brali udział 

w 3 etapach konkursu z języka polskiego, którego jak co roku organizatorem 
jest Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 

Mamy powód do dumy, ponieważ po raz drugi tytuł laureata zdobyła Julia 
Wójcik – uczennica siódmej klasy ze Szkoły Podstawowej w Gorzejowej. 

Mamy także kilku finalistów etapu wojewódzkiego: Michał Stręk i Klaudia 
Maziarka – Szkoła Podstawowa w Gorzejowej (opiekun W. Hołowicka), Ewe-
lina Raś i Mariusz Wierzbicki ze Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej (opie-
kun Małgorzata Śliwa), Daniel Chajec i Patryk Pocica ze Szkoły Podstawowej 
w Smarżowej (opiekun Danuta Wójcik). 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
w poznawaniu literackiego świata. 

W. Hołowicka Laureatka Julia Wójcik
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NOWE POMYSŁY NA CZYTANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZECZYCY

Upowszechnianie czytelnictwa i roz-
wijanie kompetencji czytelniczych 

wśród uczniów to jeden z priorytetów 
naszej szkoły w roku 2017/18.

Jego realizację rozpoczęła biblioteka 
szkolna wraz z nowym rokiem szkolnym. 
Na korytarzu, czyli w miejscu przestrzeni 
publicznej, wykonano gazetkę ścien-
ną pt. „Książki, które warto przeczytać”. 
W ten sposób uczniowie mieli okazję do 
wypożyczenia i przeczytania nowych po-
zycji książkowych zakupionych w tym 
roku przez bibliotekę. Podstawowym 

celem przedsięwzięcia była popularyza-
cja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bo-
gactwo polskiej literatury oraz potrzebę 
dbałości o polszczyznę. Kolejny konkurs 
sprawdzał wiedzę i umiejętności orto-
graficzne. Uczniowie, pisząc tekst dyk-
tanda, rozwiązując rebusy i krzyżówki, 
mogli sprawdzić swoje umiejętności 
ortograficzne. W tym roku szkolnym Mi-
strzem Ortografii została uczennica kl. III 
Magdalena Wal. Drugie miejsce zdobyła 
Nikola Kapłon, a trzecie Patrycja Potępa. 
Tłem do kolejnego konkursu było hasło 
„Czytam, bo lubię”. 17 kwietnia 2018 r. 
odbył się konkurs czytelniczy kl. I-VIII, 
do którego zgłosiło się 12 uczniów ze 
wszystkich klas. Składał się z dwóch 
etapów. W pierwszej części odbyła się 
prezentacja czytania, a w drugiej ucznio-
wie starali się zachęcić całą społeczność 
szkolną do przeczytania wybranych przez 
siebie pozycji. Pierwsze miejsce w grupie 
klas młodszych zdobyła Martyna Drąg, 
drugie Martyna Wal, a trzecie przypadło 
Filipowi Przybyło.

Natomiast w grupie klas starszych 
pierwsze miejsce zdobyła Amelia Bie-
lecka, drugie przypadło Bartłomiejowi 

Gonetowi, a trzecie wywalczyła Patry-
cja Wąsik.

Książka to dopiero: początek…- my-
ślimy, że wszystkie zorganizowane im-
prezy czytelnicze i konkursy stanowią 
skuteczny sposób kształtowania nawy-
ku sięgania po książkę i rozbudzenia 
potrzeby czytania. 

Wiesława Skocz

SPRAWDZIAN TRZECIOKLASISTY 2018 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZECZYCY
26 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbył się Ogólnopolski 

Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z wydawni-
ctwa Operon. Z klasy III do egzaminu przystąpiło 12 uczniów.

Przed sprawdzianem trzecioklasiści obejrzeli film terapeu-
tyczny z Bratkiem – integralny element sprawdzianu z ele-
mentami rozgrzewki ruchowej, mającej na celu zmniejszenie 
napięcia i stresu związanego z czekającym ich wyzwaniem. 
Jak zdradzają specjaliści z Operonu, pokazuje on skuteczne 
sposoby na opanowanie lęku i wzbudza w nich poczucie siły 
oraz gotowość do wykonania zadania. 

O godz. 9.15 dzieci zaczęły pisanie egzaminu. Na początek 
zmierzyły się z językiem polskim. Po przerwie przystąpiły 
do rozwiązywania zadań z matematyki. Na koniec odbył 
się minitest z przyrody. Po wszystkich częściach sprawdzianu 
uczniowie wysłuchali bajki Bratka pt. „O tym, jak ważne jest 
odczuwanie dumy ze swoich sukcesów”, której celem 
było wyciszenie i zrozumienie emocji towarzyszących 
temu wydarzeniu. Dzieci zakończyły swoje zmagania 
z uśmiechem na twarzy, mówiąc: „Test był bardzo łatwy”.

Uczniowie na teście wykazali się w zakresie różnych 
kompetencji, takich jak: czytanie, pisanie, wiedza o języ-
ku, sprawność rachunkowa oraz praktyczna umiejętność 
rozwiązywania zadań matematycznych. Z języka polskie-
go na teście do przeczytania był fragment tekstu Elż-
biety Zubrzyckiej „Filip i bociany. W tym roku wiosny 
nie będzie!”. Uczniowie mieli odpowiedzieć na pytania 
do tekstu. Do napisania było krótkie opowiadanie na 
temat: Czy udało ci się zrobić coś, co początkowo wy-
dawało ci się trudne? Co ci w tym pomogło? 

Z matematyki najtrudniejsze zadania to: 
a) Podczas trzech dni treningów bocian Michał prze-

leciał łącznie 1000 metrów. Pierwszego dnia przeleciał 
200 metrów, a drugiego 300. Ile metrów przeleciał 
bocian trzeciego dnia? 

b) W 2015 roku we wsi Bocianowo wykluło się 36 bo-
cianich piskląt. W 2016 roku było ich o 14 mniej. Natomiast 
w 2017 roku liczba bocianów, które przyszły na świat, równała 
się sumie piskląt z lat 2015 i 2016. Ile młodych bocianów 
wykluło się w 2017 roku w Bocianowie?

Wyniki sprawdzianu trzecioklasisty mogą pomóc w analizie 
postępu w nauce poszczególnych uczniów. Dzięki temu można 
przekonać się, czy potencjał ucznia został dobrze wykorzystany. 
Wyniki sprawdzianu mają być informacją zwrotną zarówno 
dla uczniów, rodziców, jak i nauczycieli.

NASZYM TEGOROCZNYM TRZECIOKLASISTOM ŻYCZYMY 
NIEUSTAJĄCEGO ZAPAŁU W CODZIENNEJ PRACY ORAZ 
POWODZENIA NA PIERWSZYM W ICH ŻYCIU EGZAMINIE!!!

H.L.

Fot. Agata Rachowicz

Fot. Halina Lejkowska
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OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU
Aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób starszych 

w Gminie Brzostek.
Zadanie publiczne finansowane ze środków otrzymanych od Gminy 

Brzostek, 
ul. Rynek 1, 39- 230 Brzostek,

realizowane przez STOWARZYSZENIE BYĆ DOBRYM JAK CHLEB
 ul. Szkolna 23, 39- 230 Brzostek

Stowarzyszenie Być dobrym jak chleb ogłasza nabór i zaprasza osoby w wieku 60+, zamieszku-
jące Gminę Brzostek, do realizacji zadania publicznego pt. Aktywizacja i integracja ze środowiskiem 
lokalnym osób starszych w Gminie Brzostek i udziału w projekcie Młodym być, bo wiek nie ma 
znaczenia. 

W ramach projektu przeprowadzone będą działania dla 30 osób 60+ z terenu Gminy Brzostek, 
mające na celu aktywizację i integrację ze środowiskiem lokalnym osób starszych poprzez organi-
zację warsztatów edukacyjnych, prelekcji na temat stylu życia osób 60+, spotkań aktywizujących 
społecznie, artystycznie i fizycznie oraz spotkań kultywujących tradycję w Gminie Brzostek.

Projekt zakłada realizację działań w ramach następujących bloków:

Edukacja - w ramach tego bloku zaplanowano, m.in., warsztaty z cyklu:
- Obywatel Senior - spotkanie integracyjne w Warsztatach Terapii Zajęciowej, pokazanie postawy 

społecznej wobec osób niepełnosprawnych. 
– Senior Wolontariusz - spotkanie z członkami Stowarzyszenia Być dobrym jak chleb; dyskusje do-

tyczące tego, czym jest wolontariat, jak wykorzystać potencjał i nagromadzoną wiedzę Seniorów 
i jak można czynnie włączyć się w pracę na rzecz innych oraz na rzecz środowiska lokalnego.

- Zatrzymać tradycję - Seniorzy pod okiem instruktora plastyki wykonają wspólnie z niepełnospraw-
nymi uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej tradycyjne wiązanki i dekoracje nagrobne.

- Nadchodzi świąteczny czas - integracyjne warsztaty na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej - 
Uczestnicy Projektu i Uczestnicy WTZ wykonają stroiki bożonarodzeniowe.

W ramach bloku Aktywność Społeczna i fizyczna zaplanowano integrację międzypokoleniową 
w środowisku lokalnym poprzez następujące działania:
- Święto chleba - wspólne pieczenie chleba i biesiadowanie. Przygotowane zostaną tradycyjne po-

trawy. Seniorzy zostaną zachęceni do opowieści o historii i tradycjach z ich lat młodości. 
- Piosenka jest dobra na wszystko - piknik plenerowy z udziałem kapeli ludowej, wspólne śpiewanie 

z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej i lokalnym środowiskiem. 
- Relaks dla duszy - zorganizowana zostanie jednodniowa wycieczka. 
- Hej kolęda, kolęda…- na zakończenie projektu odbędzie się wspólna Wigilia Uczestników Projektu, 

Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości w sali Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. 

W bloku Zdrowie zaplanowano spotkanie z lekarzem oraz gimnastykę.
Projekt realizowany będzie od maja do grudnia 2018 r., obejmuje on Beneficjentów kompleksowym 

wsparciem w formie różnorodnych zadań adekwatnych do potrzeb i oczekiwań, które ukierunkowane 
są na aktywizację, integrację oraz zaangażowanie w życie społeczne.

Projekt jest tak zaplanowany, aby stał się częściowo oddolną inicjatywą Beneficjentów i elemen-
tem stworzenia w środowisku lokalnym przedsięwzięcia długofalowego. 

Zapraszamy osoby, które ukończyły 60. rok życia, zamieszkują teren Gminy Brzostek, mają chęć 
do aktywnego działania i zdobywania nowych doświadczeń. 

Kontakt: 
Stowarzyszenie Być dobrym jak chleb, ul. Szkolna 23, 39 - 230 Brzostek
Tel. 14 6830778, 696 383 497, w terminie od 30 kwietnia 2018 r. do 11 maja 2018 r.

Prezes Stowarzyszenia Być dobrym jak chleb 
dr Alicja Kawalec-Przetacznik
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8 kwietnia 2018 r. nasza kapela Zastaw-
nych miała okazję zagrać do tańca 

w nie lada miejscu. Muzykanci zagościli 
w słynnej Piwnicy pod Baranami miesz-
czącej się przy Starym Rynku w Krako-
wie. Od pewnego czasu Zastawni stali 
się znani wśród fanatyków muzyki tra-
dycyjnej, jako zespół nie tylko kon-
certujący na scenie i stający w szranki 
konkursów folklorystycznych, ale przede 
wszystkim jako kapela potrafiąca grać 
do tańca. 

Pierwszym epizodem grania na za-
bawie przez kapelę Zastawnych był ze-
szłoroczny 51. „Ogólnopolski Festiwal 
Kapel i Śpiewaków Ludowych” w Ka-
zimierzu Dolnym nad Wisłą. Wtedy to 
kapela, oprócz konkursowego występu, 
na którym zajęła zaszczytne III miejsce, 
zagrała „pod noge” w klubie tańca tra-
dycyjnego „Tyndyryndy”, który działa 
przy Festiwalu. Zrobiła duże wrażenie 
na tancerzach i organizatorach, któ-
rych pasją jest przywracanie do życia 
dawnego stylu wiejskich potańcówek 
i zabaw. Jeszcze tego samego wieczoru 
nasza kapela zagrała dla wszystkich go-
ści w Kazimierzu, na dużej scenie tego 
najważniejszego w Polsce festiwalu mu-
zyki ludowej. Tańczyło wtedy ponad 
500 osób. Od tego momentu zrodził 
się pomysł zorganizowania potańców-
ki ludowej w naszych stronach. Uda-
ło się go ziścić w Nawsiu Brzosteckim, 
dzięki Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku, Sołectwu Nawsie Brzoste-
ckie oraz organizacji „Wiejskie Kluby 
Tańca”, która wraz z „Tyndyryndy” ini-
cjuje takie zabawy w całej Polsce. Warto 
wspomnieć, iż zabawa w Nawsiu Brzo-

steckim była pierwszą 
tego typu imprezą na 
Podkarpaciu. 

Po kilkumiesięcz-
nej przerwie kapela 
Zastawnych znów 
zagrała do tańca, tym 
razem w Piwnicy pod 
Baranami w Krakowie. 
Zebrani tancerze byli 
pod wrażeniem auten-
tyzmu muzyki naszych 
artystów. Tańczyli do 
granych przez kapelę 
oberków, sztajerów, 
polek, tramli i walczy-
ków. Nie obyło się bez 
inspirujących rozmów na 
temat naszej lokalnej mu-
zyki tradycyjnej, auten-
tycznych składów kapel, 
obrzędów czy technik gry 
na cymbałach. Bardzo 
cieszy fakt, iż większość 
tancerzy to młodzi ludzie, 
chcący zachować od za-
pomnienia tradycyjny 
sposób tańca.

Na koniec warto za-
stanowić się i pomyśleć 
o przywróceniu na stałe 
zabaw przy muzyce wiej-
skiej w naszych stronach. 
Sam fakt dużego zainteresowania zaba-
wą w Nawsiu Brzosteckim oraz wysoka 
frekwencja tańczących świadczą o tym, 
że w naszych stronach zamiłowanie do 
takiego właśnie tańca jest żywe w ser-
cach mieszkańców i na pewno stanie 
się odskocznią od współczesnej muzyki. 

W bardzo dużej mierze przyczyni się rów-
nież do kultywowania naszych tradycji 
pogórzańskich.

Jakub Zastawny

KAPELA ZASTAWNYCH W PIWNICY POD BARANAMI W KRAKOWIE
Fot. Katarzyna Niedźwiedzka i Zbigniew Szczuciński

Tegoroczni uczniowie klas III egzamin kończący 
gimnazjum mają już za sobą. Jedni wychodzili 

z sal egzaminacyjnych zadowoleni, inni z zasmu-
conymi twarzami. Teraz radzą swoim młodszym 
kolegom, jak się przygotować, by dobrze napisać 
testy, w których trzeba wykazać się wiedzą i umie-
jętnościami z języka polskiego, historii, wiedzy 
o społeczeństwie, matematyki, chemii, biologii, 
geografii, fizyki i języka obcego. Oto kilka ich 
propozycji:

 ¾ Po pierwsze nie należy się denerwować. Przy-
pomnieć sobie najważniejsze pojęcia, daty, 
wzory. Dużo zadań polega na logicznym my-
śleniu, więc odpowiedź można łatwo znaleźć.

 ¾ Rozwiązywać testy z poprzednich lat, gdyż 
konstrukcja pytań zwykle wygląda tak samo. 
Powtórzyć najważniejsze tematy.

 ¾ Nie stresować się. Przypomnieć sobie najważ-
niejsze rzeczy.

 ¾ Żeby najskuteczniej przygotować się do 
egzaminu, należy uczyć się całe 3 lata.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO?

Fot. Paweł Batycki

 ¾ Najlepiej uczyć się regularnie, zbierać najważniejsze notatki. Zacząć 
uczyć się wcześniej, a nie 3 dni przed egzaminem.

 ¾ Uczyć się po prostu na bieżąco.

Fot.Paweł Batycki

U.K .
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ŚWIĘTY FLORIAN – PATRON STRAŻAKÓW I NIE TYLKO

Początek maja większości osób kojarzy się z obchodzonymi 
w tym czasie świętami państwowymi i kościelnymi oraz 

związanym z nimi tzw. długim weekendem. Obecnie naj-
ważniejsza z tych uroczystości to Święto Narodowe Trzeciego 
Maja ustanowione na pamiątkę uchwalenia pierwszej polskiej 
konstytucji i obchodzone tego samego dnia święto kościelne 
- Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W różnoraki 
sposób kultywowane jest też Święto Pracy, które w przestrzeni 
publicznej nieco straciło na znaczeniu oraz względnie nowa 
data w kalendarzu świąt, czyli obchodzony 2 maja Dzień 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Przeglądając karty kalendarza, w sąsiedztwie tych świą-
tecznych dni znajdujemy także 
wspomnienie św. Floriana, które 
przypada w Kościele Katolickim 
na dzień 4 maja. O dacie tej pa-
miętają zwłaszcza strażacy i to 
zarówno Państwowej Straży Po-
żarnej, jak i zrzeszeni w OSP. Tego 
świętego obrali sobie za patrona 
i tego dnia obchodzą już od lat 
swoje święto. Jak się okazuje nie 
tylko oni. Kim był św. Florian? 
Jak stał się patronem strażaków? 
Kto jeszcze w sposób szczególny 
sprawuje jego kult? Postaramy się 
na te pytania odpowiedzieć w tym 
krótkim tekście.

Według żywotów świętych 
z VIII w., Florian z Lauriacum 
urodził się ok. 250 roku w Zeisel-
mauer (Dolna Austria). W mło-
dym wieku został dowódcą wojsk 
rzymskich, stacjonujących w Man-
tem, w pobliżu Krems (obecnie 
w północno-wschodniej Austrii). 
Był chrześcijaninem. Podczas prze-
śladowania chrześcijan przez cesa-
rza Dioklecjana został aresztowany 
wraz z 40 żołnierzami i przymu-
szony do złożenia ofiary pogań-
skim bogom. Wobec stanowczej odmowy wychłostano go 
i poddano torturom. Przywiedziono go do obozu rzymskiego 
w Lorch koło Wiednia. Namiestnik prowincji, Akwilin, sta-
rał się groźbami i obietnicami zmusić oficera rzymskiego do 
odstępstwa od wiary. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go 
biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie 

uwiązano kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. 
Miało się to stać 4 maja 304 roku. Jego ciało odnalazła Wa-
leria i ze czcią je pochowała. Nad jego grobem wystawiono 
z czasem klasztor i kościół benedyktynów, objęty potem przez 
kanoników laterańskich. Do dnia dzisiejszego St. Florian jest 
ośrodkiem życia religijnego w Górnej Austrii. Św. Florian jest 
patronem archidiecezji wiedeńskiej.

W roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, 
syna Bolesława Krzywoustego, Kraków otrzymał znaczną 
część relikwii św. Floriana, co stało się przyczynkiem do roz-
woju jego kultu w naszym kraju. W delegacji odbierającej 
relikwie miał się znajdować także bł. Wincenty Kadłubek, 

późniejszy biskup krakowski. Ku 
czci św. Floriana wystawiono 
w dzielnicy miasta, zwanej Klepa-
rzem, okazałą świątynię w miejscu, 
gdzie według legendy zatrzymały 
się konie wiozące relikwie świę-
tego na Wawel. Konie tak długo 
nie chciały ruszyć z miejsca, aż 
zdecydowano o wybudowaniu 
kościoła. Kiedy w 1528 r. pożar 
strawił tę część Krakowa, ocalała 
jedynie ta świątynia. Mieszkańcy 
poczytali to za cud i odtąd zaczęto 
św. Floriana czcić w całej Polsce 
jako patrona podczas klęsk poża-
ru, powodzi i sztormów. Kraków 
jeszcze dzisiaj obchodzi pamiątkę 
św. Floriana jako święto. Florian 
jest patronem Austrii i Bolonii 
oraz Chorzowa; ponadto hutników, 
strażaków i kominiarzy, a także 
garncarzy i piekarzy. W Warsza-
wie pod wezwaniem św. Floriana 
jest katedra warszawsko-praska. 
W ikonografii przedstawia się go 
najczęściej w stroju rzymskiego 
oficera, z naczyniem z wodą do 
gaszenia ognia lub wprost gaszą-
cego pożar. Czasami jako księcia. 

Bywa, że w ręku trzyma chorągiew. Jego atrybutami są: ka-
mień młyński u szyi, kolczuga, krzyż, miecz, palma męczeńska, 
płonący dom, orzeł, tarcza, zbroja.

W naszej gminie podobnie jak w całym kraju strażacy 
świętują 4 maja uroczyście. W poszczególnych kościołach 

odbywają się nabożeństwa w intencji druhen, 
druhów i ich rodzin, w remizach organizo-
wane są oficjalne zbiórki i spotkania inte-
grujące społeczność strażacką, w niektórych 
jednostkach przyjęła się tradycja odwiedzania 
strażaków-seniorów, którzy ze względu na 
wiek i stan zdrowia nie mogą uczestniczyć 
w organizowanych obchodach. Tak było też 
w roku bieżącym. Jednak ze względu na termin 
zamknięcia składu „Wiadomości Brzosteckich” 
obszerna relacja z tegorocznego Dnia Strażaka 
w gminie Brzostek pojawi się dopiero w nu-
merze czerwcowym. Tymczasem wszystkim 
strażakom i przedstawicielom innych grup 
zawodowych, którym patronuje św. Florian, 
przesyłamy życzenia wszelkiej pomyślności 
i błogosławieństwa za jego wstawiennictwem.

Daniel WójcikFot. archiwalna
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Fot. archiwum
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KINGA PRUCHNIK LAUREATKĄ XLII EDYCJI OWIUR W KIJANACH

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden 
z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wie-

dzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym 
kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Ministerstwo 
Środowiska. Patronem medialnym XLII edycji Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji 
Rolnictwa i Agrobiznesu APRA oraz multiportal agropolska.
pl. Zmagania organizuje Komitet Główny OWiUR przy 
Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

156 uczniów wystartowało w eliminacjach okręgowych 
XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 
w Kijanach (pow. łęczyński, woj. lubelskie) w tym 5 ucz-
niów z Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Brzostku: Kinga 
Pruchnik, Natalia Gwiżdż, Dominika Markiewicz, Julia 
Żygłowicz, Dominik Mikuś i Łukasz Tragarz. Uczniowie do 
olimpiady przygotowywali się pod okiem opiekunów – na-
uczycieli przedmiotów zawodowych – Ewy Czyrni, Grzegorza 
Grzesiakowskiego i Doroty Machaj. Przygotowując się do 
udziału w olimpiadzie, uczniowie korzystali nie tylko ze 
szkolnych podręczników, ale również zdobywali wiedzę z pra-
sy branżowej. Olimpijczycy zmagali się w siedmiu blokach 
tematycznych: mechanizacja rolnictwa, produkcja roślinna, 
produkcja zwierzęca, weterynaria, gastronomia, technologia 
żywności oraz architektura krajobrazu.

Uczniowie do Kijan przyjechali ze szkół w województwie 
lubelskim i podkarpackim, a startujący w bloku weterynaria 
także z województwa małopolskiego i śląskiego.

Pierwszym sprawdzianem wiedzy był test pisemny, na 
którego rozwiązanie uczniowie mieli dokładnie godzinę. 
Później przyszedł czas na zadania praktyczne. Z obu części 

olimpijczycy mogli uzyskać maksymalnie po 60 punktów, 
czyli łącznie 120. 

Z każdego bloku do eliminacji centralnych zakwalifiko-
wały się dwie lub cztery osoby (w zależności od liczby osób, 
które w danym bloku przystąpiły do eliminacji), mające 
największą liczbę punktów. Wśród reprezentantów naszej 
szkoły najwyżej uplasowała się KINGA PRUCHNIK, zajmując 
II wysoką lokatę. Kinga będzie reprezentować Zespół Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzostku na eliminacjach centralnych 
XLII edycji OWiUR, które odbędą się na terenie Uniwer-
sytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w dniach 7-8 czerwca. 
Jej opiekunem jest Dorota Machaj. Życzymy powodzenia!

Dorota Machaj 

KOLEJNY SUKCES AGNIESZKI!
W XVIII Ogólnopolskim Konkursie Filmowym Gwiazdy 

współczesnego kina zorganizowanym przez II LO im. 
A. F. Modrzewskiego w Rybniku w szkolnej rywalizacji wzięła 
udział młodzież gimnazjalna i licealna z całej Polski, nadsy-
łając 120 prac. Wśród nich uczennica Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzostku, uczęszczająca do III klasy Technikum 
Architektury Krajobrazu, Agnieszka Szydłowska, która zajęła 
1. miejsce za pracę plastyczną Igrzyska śmierci.

Celem konkursu było rozwijanie umiejętności analizy 
zjawisk związanych ze współczesną kinematografią, kształ-
towaniem różnych form wypowiedzi artystycznej oraz inspi-
rowanie do własnych poszukiwań w świecie szeroko pojętej 
kultury. 10 kwietnia na uroczystym finale połączonym z wrę-
czeniem dyplomów i nagród, prof. Tadeusz Miczka, dyrektor 
Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych 
Uniwersytetu Śląskiego i juror konkursu wygłosił wykład na 

temat współczesnych gwiazd filmowych. Agnieszka nagrodę 
odebrała z rąk malarki Marii Budny-Malczewskiej, jurora kon-
kursu, która w wygłoszonym werdykcie podkreśliła bardzo 
wysoki kunszt artystyczny pracy, świadczący o nadzwyczaj 
dojrzałym warsztacie twórczym, umiejętności wykorzysta-
nia odpowiednich środków wyrazu i precyzji wykonania. 
Jury zwróciło uwagę na samodzielne przełożenie obrazu 
filmowego na dzieło plastyczne i doceniło inwencję autorki 
pracy w przetworzeniu filmowego kadru, co było efektem 
głębszego przemyślenia ilustrowanego filmu. W konkursie 
nagrodę otrzymała również uczennica klasy III Technikum 
Architektury Krajobrazu Natalia Gwiżdż, za solidny warsztat 
artystyczny pracy, który odznacza się precyzją w odtwarzaniu 
kadrów filmowych.

Teresa Młyniec
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SUKCES SYLWII SONDEJ W KONKURSIE „PIĘKNA NIEPODLEGŁA 2018” 

Uczennica klasy 2. TŻ Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku, Sylwia Sondej, zajęła drugie miejsce w ka-

tegorii praca wizualna konkursu „Piękna Niepodległa 2018” 
organizowanego przez dębickie I LO i Starostwo Powiatowe 
w Dębicy. 

Sylwia zrealizowała 
bardzo ciekawy projekt . 
Przedstawiła mapę powiatu 
dębickiego podzieloną na 
poszczególne gminy. W każ-
dej z nich ukazała jeden 
charakterystyczny element 
kojarzący się z narodową 
historią, kulturą lub dzie-
dzictwem przyrodniczym. 
I tak: w gminie Brzostek 
- dąb w Januszkowicach, 
w mieście Dębica – pomnik 
żołnierzy AK, w gminie Dę-
bica – pomnik poległych, 

w gminie Pilzno – kościół św. Jana Chrzciciela, w gminie 
Żyraków – dwór w Korzeniowie, w gminie Jodłowa – pomnik 
Konstytucji 3 maja, w gminie Czarna – kościół św. Jadwigi. 

Rozdanie nagród odbyło się w Domu Kultury „Kosmos” 
w Dębicy, gdzie również w formie wystawy zaprezentowano 
prace zgłoszone do konkursu. W gali zamknięcia uczestniczyły 
władze powiatowe, organizatorzy i grono uczestników. Po 
uroczystości nasza laureatka udzieliła wywiadu dla lokalnej 
telewizji. Gratulujemy. 

Anna Hudyma

DZIEŃ OTWARTY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W BRZOSTKU
26 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 

w Brzostku odbył się Dzień Otwarty, w którym wzięli 
udział uczniowie okolicznych gimnazjów chcący zapoznać 
się z ofertą edukacyjną naszej placówki. W tym roku swoją 
obecnością zaszczycili nas gimnazjaliści z Gogołowa, Siedlisk-
-Bogusz, Parkosza, Dobrkowa, Kołaczyc, Jasła, Wróblowej, 
Łęk Dolnych, Strzegocic, Zwiernika, Bieździedzy, Lublicy, 
Sieklówki, Sowiny, Brzostku i Januszkowic. 

Na naszych gości czekało mnóstwo atrakcji, dzięki którym 
mogli poznać specyfikę naszej szkoły oraz panujący w niej 
klimat, a przy okazji zapoznać się z oferowanymi przez nas 
kierunkami kształcenia, takimi jak: w zakresie technikum - 
technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architek-
tury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 
a w zakresie branżowej szkoły I stopnia - cukiernik oraz 
mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Uczniowie pod opieką nauczycieli naszej szkoły przygoto-
wali dla młodszych kolegów interesujące pokazy i warsztaty 
z zakresu zarówno żywienia, mechanizacji, jak i architektury 
krajobrazu. Gimnazjaliści zapoznali się z carvingiem, czyli 
kulinarną sztuką rzeźbienia w owocach i warzywach, podjęli 
pierwsze próby tworzenia dekoracji ciast oraz ozdób cukier-
niczych z masy cukrowej i karmelowej, a także zdobienia 
kawy. Ponadto wzięli udział w pokazie robienia drinków 
bezalkoholowych oraz zapoznali się z zasadami zdrowego stylu 
życia. Mogli również podziwiać oraz degustować prawdziwe 
arcydzieła wyrobów cukierniczych i kulinarnych.

Najwięcej emocji wśród przyszłych absolwentów gim-
nazjów budziły chwile spędzone za kierownicą szkolnego 
samochodu do nauki jazdy i ciągnika rolniczego New Holland 

TD5.105 podczas próbnej jazdy na szkolnym placu mane-
wrowym, pokaz sterowania ciągnika systemem „iso pilot” 
oraz konkurs zmiany koła. Gimnazjaliści zapoznali się także 
z tajnikami fachu kowalskiego, obejrzeli ekspozycję wyrobów 
kowalstwa artystycznego oraz sprzęt spawalniczy.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się również prezentacja 
kierunku technik architektury krajobrazu, w ramach której 
gimnazjaliści mieli możliwość zapoznać się z projekcją mul-
timedialną dotyczącą ww. zawodu, obejrzeć materiał szkół-
karski - krzewy i drzewka ozdobne, a także prace uczniów 
przedstawiające projekty ogrodów i kompozycje kwiatowe. 
Dla chętnych zostały zorganizowane zajęcia rysunku „Każdy 
potrafi rysować”, które dostarczyły uczestnikom wielu nie-
zapomnianych wrażeń. 

Zwiedzanie szkoły uświetnił występ zespołu muzycznego 
oraz poczęstunek przy grillu, w czasie którego gimnazjaliści 
mogli swobodnie porozmawiać z uczniami i nauczycielami 
naszej szkoły, zdobyć szczegółowe informacje dotyczące 
funkcjonowania naszej placówki oraz dowiedzieć się, dlaczego 
warto kontynuować w niej naukę. 

Nasz Zespół to szkoła, w której panuje przyjazna atmosfera 
oparta na wzajemnym zaufaniu, tolerancji i poszanowaniu 
godności drugiego człowieka. Jej kameralny charakter sprawia, 
że każdy uczeń czuje się w niej bezpiecznie i komfortowo. Ma 
zapewnione odpowiednie warunki zarówno do zdobywania 
wiedzy i umiejętności, jak i rozwijania zainteresowań.

Dziękujemy gimnazjalistom za tak liczne przybycie i zapo-
znanie się z ofertą edukacyjną naszej szkoły oraz życzymy im 
trafnych decyzji w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej.

Joanna Betlej



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 5/201818

Podstawowa Opieka Zdrowotna Lekarz POZ
poniedziałek – piątek  w godz. 7:00 – 18:00
Rejestracja  w godz. 7:00 – 18:00
sobota  w godz. 8:00 – 11:00
Rejestracja  w godz. 8:00 – 10:40

Rejestracja telefoniczna do lekarza POZ
14 683 04 72, 14 680 50 80
poniedziałek – piątek  w godz. 7:30 – 17:30 

Poradnia dla kobiet

środa  w godz.  8:00 – 13:00
czwartek  w godz. 14:00 – 18:00
piątek  w godz.  8:00 – 16:00

Zapisy na wizyty osobiście lub telefonicznie pod nume-
rem 14 680 50 89
Pacjentki zapisane telefoniczne proszone są o potwier-
dzenie wizyty osobiście w godzinach pracy lekarza 
REJESTRACJA - Osobiście w godzinach pracy lekarza

Poradnia Stomatologiczna

poniedziałek w godz. 8:00 - 19:00
wtorek  w godz. 8:00 - 18:00
środa  w godz. 8:00 - 18:00
czwartek  w godz. 8:00 - 19:30
piątek  w godz. 7:00 - 19:00

Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Brzostku przyjmuje zapisy do lekarzy pod-
stawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek i położnych 
środowiskowych.

Deklarację wyboru lekarza Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej można pobrać wypełnić w rejestracji ośrodka 
zdrowia w Brzostku i Smarżowej.

Nasi pracownicy służą pomocą przy wypełnieniu for-
mularza.

Pacjenci z listy lekarza Samodzielnego Gminnego Pub-
licznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku w ramach 
podstawowej opieki zdrowotnej mogą korzystać z darmo-
wych porad u lekarzy specjalistów: neurologa dziecięcego, 
zakaźnika, psychiatry, kardiologa, medycyny estetycznej, 
alergologa, diabetologa oraz psychologa.

Do podstawowych zadań Zakładu należy:

 ¾ Udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej (świadczenia lekarza, pielęgniarki, położnej, 
pielęgniarki medycyny szkolnej),

 ¾ Udzielanie świadczeń diagnostycznych i leczniczych w do-
stępnym zakresie, w tym:
 ◦ Badanie krwi, moczu, pobieranie materiału do badań 

u noworodka,
 ◦ Badanie EKG, USG, ciśnienia krwi, spirometrii, saturacji,
 ◦ Opatrywanie ran, usuwanie szwów (pojedynczych, 

ciągłych, stripy, stoplery, klamerki metalowe),
 ◦ Wziernikowanie uszu, płukanie ucha i oka, usuwanie 

woskowiny z uszu,
 ◦ Tlenoterapia, koncentratory tlenu,
 ◦ Naświetlanie lampą solux,
 ◦ Bilanse zdrowia dzieci i młodzieży,
 ◦ Szczepienia obowiązkowe i dodatkowe dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych,
 ◦ Iniekcje domięśniowe, dożylne, podskórne, śródskórne, 
 ◦ Podawanie leków metodą wziewną, doustną, dożyl-

ną – wlewy kroplowe, doobytniczą, transdermalną, 
metodą butterfly (za pomocą motylka),

 ◦ Zakładanie i okresowa wymiana cewników do pęche-
rza moczowego, sondy dożołądkowej, wykonywanie 
wlewów doodbytniczych,

 ◦ Opieka nad pacjentem ze stomią, PEG (metoda odży-
wiania pacjenta, który nie może przyjmować pokarmu 
drogą doustną), wkłuciem centralnym, portem naczy-
niowym, cewnikiem, rurka tracheostomijną, sondą,

 ◦ Usuwanie kleszczy,
 ¾ Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

 ¾ Kierowanie na leczenie: stacjonarne, specjalistyczne, uzdro-
wiskowe, rehabilitacyjne,

 ¾ Realizacja wizyt domowych własnym transportem w uza-
sadnionych przypadkach,

 ¾ Organizowanie w ustalonym zakresie opieki medycznej 
w sytuacjach awaryjnych i klęsk żywiołowych,

 ¾ Prowadzenie oświaty zdrowotnej i działalności z zakresu 
promocji zdrowia,

 ¾ Dokonywanie okresowych ocen stanu zdrowia ludności 
w rejonie działania Zakładu,

 ¾ Prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki zdrowotnej 
i pomocy przedlekarskiej,- realizacja programu profilaktyki 
chorób układu krążenia, programu profilaktyki raka szyjki 
macicy, programu profilaktyki gruźlicy,

 ¾ Zapobieganie powstawaniu urazów chorób społecznych 
i zakaźnych poprzez działania profilaktyczne i szczepienia 
ochronne,

 ¾ Zlecenia transportu sanitarnego do najbliższego szpitala 
lub przychodni oraz transportu dalekiego,

 ¾ Udzielanie niezbędnej pomocy medycznej do czasu przy-
bycia karetki ratownictwa medycznego w stanach nagłego 
zagrożenia życia, 

 ¾ Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w opiece długoter-
minowej domowej, stomatologicznych i specjalistycznych,

 ¾ Udzielanie za odpłatnością świadczeń medycznych dla 
osób nieubezpieczonych, zapisanych do innych świad-
czeniodawców lub na życzenie pacjenta.

 ¾ Na wysokim poziomie kompleksowe świadczenia spe-
cjalistyczne z zakresu poradni K w wyniku współpracy 
z podstawową opieką zdrowotną.

Serdecznie zapraszamy!

Gabinet zabiegowy 
poniedziałek – piątek  w godz. 7:00 – 18:00
sobota  w godz. 8:00 – 11:00
niedziela  w godz. 8:00 – 10:00

Punkt pobrań
poniedziałek – piątek  w godz. 7:00 – 8:30
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POZNAJ SWOJE PRAWA, PACJENCIE
Część 1

Pacjentem jest każdy, kto korzysta ze świadczeń zdrowotnych lub 
zwraca się o ich udzielenie, niezależnie od tego czy jest chory, 

czy zdrowy.
Kto jest zobowiązany do poszanowania i przestrzegania praw 

pacjenta?
• Osoby wykonujące zawód medyczny: lekarze, pielęgniarki, 

położne, diagności, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni i inni 
profesjonaliści w opiece zdrowotnej oraz każda osoba uczestni-
cząca w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

• Podmioty udzielające świadczeń w opiece zdrowotnej lub współ-
uczestniczące w ich udzielaniu: szpitale, przychodnie, ośrodki 
zdrowia, poradnie, zakłady opiekuńczo-lecznicze, laboratoria 
diagnostyczne, praktyki lekarskie, pielęgniarskie czy położnicze. 

• Inne podmioty w ochronie zdrowia np.: organy władzy publicz-
nej właściwe w zakresie ochrony zdrowia tj. Minister Zdrowia, 
wojewoda, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich 
szczebli: gmina, powiat, województwo, Narodowy Fundusz 
Zdrowia, samorządy zawodów medycznych, producenci leków 
czy wyrobów medycznych, apteki.

Prawa pacjenta w Polsce są regulowane przez Konstytucję 
Rzeczpospolitej Polskiej, a także przez kilka ustaw, w tym ustawę 
o prawach pacjenta, Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W Polsce do najważniejszych praw pacjenta należą:
1. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-

ków publicznych.
2. Prawo do świadczeń zdrowotnych.
3. Prawo do opinii innego lekarza, pielęgniarki, położnej lub zwo-

łania konsylium lekarskiego.
4. Prawo do informacji.
5. Prawo do tajemnicy informacji związanych z pacjentem.
6. Prawo do wyrażenia zgody.
7. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej.
8. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia 

lekarza.
9. Prawo do poszanowania intymności i godności.

10. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
11. Prawo do opieki duszpasterskiej.
12. Prawo do umierania w spokoju i godności.
13. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
14. Prawo pacjenta do dochodzenia swoich praw.

Uważam, iż edukacja pacjentów w tym temacie jest jednym ze 
sposobów podnoszenia standardu świadczeń opieki zdrowotnej. 
Im lepiej pacjent będzie poinformowany, tym chętniej będzie 
współpracował z personelem medycznym. W kolejnych artykułach 
postaram się przybliżyć Państwu ww. tematykę z omówieniem każ-
dego punktu, czyli praw przysługujących pacjentom i ich rodzinom. 
Prawa te dotyczą każdego podmiotu leczniczego świadczącego usługi 
medyczne, ale w różnym stopniu może odbywać się ich realizacja.

1. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do rów-
nego dostępu do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, 
niezależnie od swojej sytuacji materialnej. Świadczenia te obejmują 
prawo do: świadczeń zdrowotnych (tj. działań służących profilaktyce, 
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia 
oraz wszelkich działań podejmowanych przez osoby wykonujące 
zawód medyczny), świadczeń zdrowotnych rzeczowych (należą do 
nich leki, wyroby medyczne, środki pomocnicze) i świadczeń towa-
rzyszących (tj. zakwaterowania i wyżywienia w szpitalu w formie 
całodobowej lub całodziennej oraz usługi transportu sanitarnego).

2. Prawo do świadczeń zdrowotnych
Każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych, które speł-

niają wymogi aktualnej wiedzy medycznej. Oznacza to, że pacjent 
oczekuje od lekarza, pielęgniarki, położnej, że sposoby leczenia czy 
pielęgnacji podejmowane są zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. 
Kiedy pacjent nie może uzyskać świadczeń zdrowotnych od razu 
(ze względu na ich ograniczoną dostępność), musi mieć możliwość 
skorzystania z rzetelnej listy oczekujących pacjentów. 

Kiedy życie pacjenta jest zagrożone, ma on prawo do natych-
miastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych. Warto pod-
kreślić, że o tym, czy przypadek jest pilny, czy może czekać, decyduje 
wyłącznie lekarz – nie rejestratorka i nie pielęgniarka. Lekarz, aby 
zakwalifikować pacjenta jako przypadek pilny lub stabilny, musi nie 
tylko ocenić aktualny stan pacjenta, ale również to, czy nie pogorszy 
się on w czasie oczekiwania np.: na zabieg. Takich kompetencji nie 
ma ani rejestratorka ani pielęgniarka. 

3. Prawo do opinii innego lekarza, pielęgniarki, położnej lub 
zwołania konsylium lekarskiego

Gdy dręczą pacjenta wątpliwości związane z jego leczeniem, 
może zażądać, aby lekarz skonsultował się z innym specjalistą albo 
zwołał konsylium lekarskie, natomiast położna czy pielęgniarka 
zasięgnęła opinii innej położnej bądź pielęgniarki. Zarówno takie 
żądanie pacjenta, jak i odpowiedź na nie (np. ewentualną odmowę) 
należy odnotować w prowadzonej dokumentacji medycznej.

4. Prawo do informacji
Prawo do informacji jest prawem pacjenta a nie rodziny. To pa-

cjent decyduje, komu (mężowi, żonie, bratu, siostrze, przyjacielowi) 
i jakie informacje o jego zdrowiu mogą być przekazane. Ma również 
prawo nie upoważniać nikogo w tej kwestii.

Do jakich informacji pacjent ma prawo?
• Może się on domagać wyjaśnień w sprawach swojego stanu 

zdrowia, a informacje muszą być udzielone w sposób zrozumiały 
dla pacjenta,

• Rozpoznania choroby, stosowanych metod diagnostycznych 
oraz leczniczych i ich ewentualnych następstw (ale i skutków 
ich zaniechania), rokowania oraz wynikach wdrożonego leczenia,

• Pacjent może także zadecydować, które z informacji o stanie 
zdrowia mogą być przekazywane osobom trzecim i wskazać 
owe osoby,

• Ma również możliwość zrezygnowania z otrzymywania infor-
macji (należy jedynie dokładnie określić zakres informacji, jakich 
nie chce otrzymywać),

• Pozostaje pytanie: co w sytuacji, kiedy pacjent straci przytom-
ność? Jak przedstawiają się wówczas prawa pacjenta? Ustawa 
przewiduje, że obowiązują wówczas ustalenia poczynione z daną 
osobą, kiedy ta była jeszcze świadoma.

• Pacjent może nie życzyć sobie np. by mówić o jego chorobie 
współmałżonkowi czy partnerowi życiowemu albo dorosłemu 
dziecku. Informacji o stanie zdrowia udziela wyłącznie lekarz, 
a jeżeli chodzi o zabiegi pielęgnacyjne – pielęgniarka. Informacje 
udzielane są bezpośrednio pacjentowi lub wskazanej przez niego 
osobie. Niekoniecznie musi to być osoba z rodziny.

Ponadto:
• Pacjent ma prawo do informacji o swoich prawach i informacja 

taka powinna być umieszczona w miejscu ogólnodostępnym, 
w którym przebywa pacjent.

• Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju świadczeń udzie-
lanych np.: przez szpital, przychodnię, ośrodek zdrowia oraz 
informacji o programach profilaktycznych realizowanych ze 
środków publicznych.

• Pacjent w aptece ma prawo do informacji o leku zastępczym, 
który jest tańszym odpowiednikiem leku znajdującego się na 
recepcie oraz do informacji o sposobie jego stosowania.

Cdn.

Sylwia Kosowska-Furman
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemów Zarządzania

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
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Z OKAZJI DNIA MATKI…
Czego młodzież życzy swoim Mamom:

• Z okazji Dnia Matki życzę Ci, Mamo, dużo zdrówka, 
bo to najważniejsze. Cierpliwości do mnie i mojego 
grzecznego rodzeństwa. Pieniążków, by ich nie brakło 
na nasze utrzymanie. Spełnienia marzeń. Wszystkiego 
najlepszego, Mamo!

• Aby chodziła zawsze uśmiechnięta i aby żyła długo 
i szczęśliwie w gronie najbliższych albo w wilii w Bar-
celonie.

• Stu lat lub więcej, więcej cierpliwości, wysokiej emerytury.
• Najlepszego humoru.
• Mojej mamie życzę dużo zdrowia, szczęścia, cierpliwości 

do mnie, dużo pieniędzy, skończenia budowy domu.
• Aby spełniło się jej największe marzenie. Aby ludzie 

docenili to, co robi dla nich bezinteresownie. Aby na jej 
twarzy nie było nigdy smutku, a łzy spływały tylko te 
ze szczęścia.

• Powodu do dumy ze swoich dzieci.
• Dużo pieniędzy, które potem na mnie wyda z miłości, radości 

z życia, mniej problemów z mężem, uśmiechu, którego jej 
nie brakuje i oby było więcej.

• Żeby się nie zmieniała, tylko dalej była taka, jaka jest.
• Grzeczniejszych dzieci, zdrowia, dożycia spokojnej starości.
• Żeby miała wreszcie spokój, żeby była ze mnie dumna, żeby 

wiedziała, że ją kocham, żeby wiedziała, że będzie w moim 
sercu do końca. Y

Wielkimi krokami zbliża się Dzień Matki. Z tej okazji młodzież wypowiedziała się na temat swoich Mam.

MŁODZI MÓWIĄ
Za co kocham moją Mamę?
• Kocham moją mamę za to, że zawsze jest przy mnie, mogę 

się zwrócić do niej z każdym problemem. Pomimo że cza-
sami sprawiam jej przykrość, ona i tak zawsze mi wybacza 
i czeka z pomocą. Robi wszystko, abym była szczęśliwa. 
Mogę z nią pożartować, pośmiać się. Wspiera mnie w moich 
pasjach. Kiedy dzieje się coś złego, broni mnie. Po prostu 
jest najlepsza.

• Za codzienne obiady i pomoc. Za to, że zawsze mogę na 
nią liczyć.

• Za miłość, gotowanie, sprzątanie. Po prostu za wszystko.
• Za cierpliwość. Za to, że mnie kocha, daje mi pieniądze, 

troszczy się o mnie, pomaga mi w życiu.
• Za wszystko, co mi dała, za jej miłość.
• Za cierpliwość, za ciężką pracę, za opiekę nade mną.
• Za wyżywienie, dach nad głową.
• Za to, że jest opiekuńcza, troskliwa. Potrafię powiedzieć 

jej o każdym moim problemie, zawsze wybacza mi moje 
błędy, pomaga mi w różnych sprawach. Zawsze stanęłaby 
w mojej obronie.

• Za troskę o rodzinę, cierpliwość do mnie, za to, że jest dla 
mnie wyrozumiała. Za to, że okazuje mi miłość, że jest cały 
czas radosna, że się dobrze z nią dogaduję. Za to, że się na 
mnie nie złości, choć czasem ma powody.

• Przede wszystkim za to, że jest przy mnie, gdy jej potrzebuję. 
Mogę powiedzieć jej o wszystkim, pomoże rozwiązać każdy 
problem. Za to, że jest dla mnie prawdziwą przyjaciółką.

• Za to, że zawsze stawia swoje dzieci na pierwszym miejscu, 
że zawsze przy mnie jest, mogę z nią porozmawiać, zawsze 
mi doradzi. Robi pyszne obiady.

• Za to, że mnie wychowała i dzięki niej jestem, jaka jestem. 
Za to, że ma do mnie cierpliwość, często stara się być dla 
nas najlepsza. Po prostu za wszystko.

• Kocham ją za to, jaka jest i za to, co mi dała w życiu, 
a dała mi bardzo dużo. Kocham ją za urodzenie mnie i za 
wychowanie.

• Za to, że jest, była i będzie. Za to, że kocha mnie i moje 

rodzeństwo i mogłaby oddać za nas życie. Za to, że wy-
trzymuje z nami na co dzień.

• Kocham moją mamę za trud wychowania mnie i mojego 
rodzeństwa. Za to, że jest zawsze wyrozumiała i o wszyst-
kim z nią mogę porozmawiać. Również za to, że ma wielką 
cierpliwość do mnie.

• Za to, że dała mi życie, że poświęciła całe swoje życie tylko 
dla mnie, że się o mnie troszczy i martwi i jest wsparciem 
w każdej trudnej sytuacji. Jej zawdzięczam wszystko.

• Za to, że jest moją mamą, że mnie wychowywała przez 
tyle lat, że zawsze mnie wspiera, że zawsze mogę na nią 
liczyć, że się dla mnie poświęca, że tyle dla mnie robi, że 
mi pomaga.

• Za to, że mnie kocha, wspiera, że jest ze mną na dobre i na 
złe, że daje mi wolność wyboru, pysznie gotuje, że zawsze 
staje w mojej obronie.

• Kocham ją za to, że jest, że dała mi życie. Jest ze mną 
w trudnych chwilach. Kocha mnie. Zawsze mogę na nią 
liczyć. Zawsze mi pomoże, okaże zrozumienie. Czasem, gdy 
jest to potrzebne, to zwróci uwagę, ale wiem, że nie robi 
tego dla przyjemności, tylko żebym zrozumiał, co zrobiłem 
źle. Wtedy nawet potrafi mnie pocieszyć i się uśmiechać.

• Za to, że jest przy mnie, pomaga mi, wspiera mnie, uczy mnie.
• Za to, że jest opiekuńcza, troszczy się o mnie, rozumie mnie, 

kocha mnie. 
• Za to, że jest troskliwa, kochająca, wyrozumiała i po prostu 

za to, że jest moją mamą.
• Kocham moją mamę, ponieważ nie wyrzuciła mnie jeszcze 

z domu. Mogę z nią porozmawiać na każdy temat.
• Swoją mamę kocham za wszystko. Za to, że jest ze mną 

przez cały czas. Pomaga mi, opiekuje się mną. Czasem się 
na mnie zdenerwuje, ale i tak jest najlepsza. Mogę z nią 
porozmawiać, wspiera mnie. Cieszy się z każdych moich 
sukcesów. Wytrzymuje ze mną, czego jej gratuluję. Nigdy 
nie pozwala, aby działa się nam krzywda. Chce dla nas jak 
najlepiej. Kocham ją za jej cierpliwość do mnie. Kocham 
ją za to, że nie jest stronnicza, każde swoje dziecko traktuje 
równo. Mamo, KOCHAM CIĘ!

Sondaż przeprowadziła U. Kobak

DLA 
MAMY
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WIERSZ DLA MAMY

Mama najpiękniejszy twór,
Mama nasza rodzicielka,
To ona nas uczy,
Wychowuje, pomaga
W rozwinięciu niewinnych gołębich skrzydeł.

To ona!
Stabilna jak głaz, silna jak zwierz,
Pomaga w przezwyciężeniu zła,
Ona wspiera jak najlepszy przyjaciel,
Musztruje jak najlepszy generał.
Ona! Moja mama!

Moja mama! Coś najlepszego na świecie!
Największy skarb całego świata.
Moja mama…

Martyna Nawracaj

* * *

Zawsze zbyt dorośli by poprosić o pomoc
Zbyt zarozumiali by zapytać o radę
Lecz gdy ciche łzy spływały nam po twarzy
Wracaliśmy jak syn marnotrawny
Pamiętamy o nich tak rzadko
Bo żal nam czasu na tak proste czynności
To jedno ważne wydarzenie
Dzień w którym jest czas by porozmawiać
I powiedzieć słowa tak ważne
Na co dzień zbyt ciche
Wypowiadane zbyt nierozważnie
Dziękuję że jesteś

Magdalena Wal

MOJEJ MAMIE

Kiedy myślę o mojej mamie,
widzę jej uśmiech,
który niczym słońce 
rozjaśnia nawet najciemniejsze dni.

Wiem, jak bardzo jej zależy na tym,
aby radość wypełniała każdą chwilę 
mego życia,
udzielają się jej moje smutki i żale.
Wie o mnie więcej niż ja sama.

Myślę czasem o tym,
że kiedy jej zabraknie,
ja stanę się jak kwiat,
którego nikt nie pielęgnuje.

Zastanawiam się,
czy kiedy będzie mnie naprawdę po-
trzebowała,
ja, pochłonięta codziennością,
znajdę czas na te dwa słowa:
„Kocham Cię”.

Katarzyna Boroń

* * *

Kochana osoba
Zawsze przy nas obecna
Cudowna mateczka.
Kiedy upadasz,
Ona podaje ci rękę
I choćbyś ogromną miał udrękę,
Ona stać przy tobie będzie.
Jest jak słońce,
Które rozświetla dzień.
Mama rozprasza każdy mrok,
Pomaga zrobić krok.
Kiedy nie wiesz, co robić,
Wystarczy ją poprosić,
Zawsze ci pomoże,
Nawet jeśli ty nie chciałeś jej pomóc.
Kiedy mama krzyczy na nas,
Nie należy się obrażać,
Bo każdy ma gorszy dzień,
A Ona i tak zawsze
KOCHA CIĘ!

Gabriela Czekaj

* * *

Ta, co na zmęczonych rękach nosiła,
Ta, co własną piersią karmiła,
To matka.

To ona rzewne łzy ocierała
Płynące z oczu
Miłością przepełnione.

To ona uczyła, jak chodzić,
Jak kochać drugiego człowieka
To ona w ciemne wieczory tuliła,
Ciepłe słowa otuchy mówiła.

Dawała nadzieję, by podnieść na duchu.
Słodka herbata, co w garnuszku ostygła,
Przypomina, jak bardzo ją kocham,
… matkę

Dorota Szybist

DZIĘKUJĘ

Każdy człowiek ma w swoim życiu cele
Odkrywa je w miarę upływających lat
Dzięki osobie która pomaga je kształtować
Dziękuję za to mamo

Na świecie jest wiele problemów
Dotykają one każdego z nas
Jednak rozwiązują się dzięki jednej osobie
Dziękuję za to mamo

Dziękuję za wszystko
Za miłość z twojego serca
Za zrozumienie kiedy nawet ja nie potrafię 
siebie zrozumieć
Za pocieszenie w złych chwilach
Za to że mnie zawsze kochasz
Dziękuję Y

Kinga Składanowska

DROGA MAMO

Moja droga mamo
Jesteś jak najpiękniejszy kwiat
Kwiat który nigdy nie więdnie

Choć nieraz 
Sprawiamy Ci problemy
Choć nieraz
Sprawiamy Ci wiele smutku
Ty i tak nas kochasz
Kochasz nad życie

Ty zawsze nam pomagasz
Stajesz po naszej stronie
Nigdy nas nie zostawisz
Zawsze będziesz z nami

Poison

MOJEJ MAMIE

Znów przyszedł maj.
Znów idę do Ciebie
Z bukietem róż,
Z życzeniami dla Ciebie

I chcę Ci dziękować
Za wszystko, co robisz,
Co już uczyniłaś
I co dla mnie zrobisz.

Bo wiem, że mnie kochasz,
Choć ja nie zasługuję.
Choć się dla mnie starasz, 
A ja nie dziękuję.

Więc dziś Cię przepraszam
I dziękuję za wszystko.
Za to, że mnie kochasz,
Że jesteś przy mnie blisko.

Pączek

ŻYCZENIA DLA MAMY

W tym miesiącu majowym
z okazji Dnia Matki
zawsze uśmiechu na twarzy
życzą ci twe dziatki.

Zawsze dobrego humoru,
cierpliwości do świata
i aby ci nie przeszkadzał
czasem nieznośny tata.

To nie koniec tych życzeń
dla kochanej Mamusi,
ciąg dalszy nastąpi,
lecz od jej córusi.

WIERSZE NA DZIEŃ MATKI
Tym razem młodzież próbowała wyrażać swoje uczucia 
językiem poetyckim… 
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CO SŁYCHAĆ W ZAWADCE…
„Czyn społeczny” w Zawadce Brzosteckiej

Kiedy trzy lata temu obejmowałem funkcję Sołtysa Za-
wadki Brzosteckiej, miałem w głowie pełno pomysłów na 
zmiany w mojej miejscowości, by uatrakcyjnić jej wygląd, 
stworzyć miejsca integrujące naszą małą społeczność, by móc 
ciekawie i na sportowo spędzać wolny czas. 

Jedną z pierwszych inicjatyw był pomysł stworzenia boi-
ska sportowego do piłki plażowej. Pamiętam, jak niektórzy 
z niedowierzaniem przysłuchiwali się planom jego powstania, 
patrząc na kilkuarowy kawałek zachwaszczonego nieużytku 
w centrum wsi. Do dziś wspominają, że miałem bombowe 
wejście jako sołtys, gdyż okazało się, że na placu tym znaj-
dowały się niewybuchy z drugiej wojny światowej. Początki 
zawsze bywają trudne, ale dziś, patrząc na dzieło naszych 
rąk, jestem dumny z naszych mieszkańców, że nie szczędząc 
swojego czasu, umiejętności i zdolności, wspólnymi siłami 
doprowadziliśmy ten teren do tak atrakcyjnego stanu. Cieszy 
widok grającej młodzieży, bawiących się dzieci w piasku czy 
dorosłych wypoczywających na ławeczkach… Jeszcze wszyscy 
mamy w pamięci ubiegłoroczny I Turniej Gminny w siat-
kówce plażowej i wspaniały sukces pary braci Sobczyków 
z Zawadki. Ale czas biegnie i na ten rok też zaplanowaliśmy 
prace społeczne przy naszej Arenie Zawadka... I tak czekają 
nas: nasadzenia nowych krzewów ozdobnych, nasadzenia tui, 
stworzenie loga Stowarzyszenia Nasza Zawadka, wykonanie 
schodów na boisko, malowanie ławek ogrodowych i prace 
porządkowe na obiekcie sportowym. Wszystko po to, by było 
jeszcze piękniej, jeszcze przyjemniej spędzać tu wolny czas...

Mawiają, że czyn społeczny umarł wraz z poprzednim 
nie do końca słusznym systemem, ale ja, patrząc na naszych 
mieszkańców, którzy spędzają wolne sobotnie popołudnia, 
pracując w pocie czoła, mam zgoła odmienne zdanie. Chciał-
bym tu w tym miejscu im wszystkim podziękować za zaanga-
żowanie, pracę i wspieranie mnie w działaniu. Pozwólcie, że 
wymienię ich z imienia i nazwiska: Gosia i Jan Strączkowie, 
Józef i Sylwek Czernik, Marysia Piątek, Renia Kopacz, Irena 
Czech, Marzena i Krzysiek Jadziniakowie, Jola i Andrzej Ki-
towie z Krakowa!!!, Beata i Janusz Augustynowie, Andrzej 
Gil - bez Was by tego nie było – czapki z głów...

Jestem przekonany, że nasze wspólne dzieło będzie wspie-
rało nas w przekonaniu, że warto chcieć coś więcej zrobić dla 
siebie, dla innych, niż tylko narzekać na marazm, kontestując 
wszystko i wszystkich pod sklepem z jasnym pełnym...

Nie brak nam pomysłów na rozwój naszego sołectwa i przy 
wsparciu mieszkańców jeszcze nieraz Was pozytywnie zasko-
czymy... A na razie póki co – do pracy... bo sobota się zbliża...

Sprzątanie Świata i nie tylko...
Już po raz kolejny wiosenne promienie słońca dały do 

zrozumienia, że czas zimy się skończył. Coraz śmielej kwitnące 
kwiaty, bujne trawniki czy rozwijające się pąki drzew oznaj-
miają, że wiosna na stałe rozgościła się u nas. A jak wiosna, 

to czas generalnych porządków w Zawadce Brzosteckiej.
Ekipy młodzieży i dzieci z opiekunami wyruszyły do boju, 

taszcząc ze sobą worki do segregacji śmieci i chęć naprawienia 
Świata na choć trochę lepszy i przyjazny nam, mieszkańcom. 
Sobotnie ciepłe popołudnie sprawiło, iż humory wszystkim 
dopisywały, a czas sprzątania płynął szybko i w dobrych 
nastrojach… Efekt pracy to ponad 20 worków śmieci se-
gregowanych przez naszych dzielnych młodych ekologów... 
Brawo Wy!... Zwieńczeniem całej akcji był pierwszy wspólny 
grill – och, jak wspaniale smakowała kiełbaska z rusztu przy 
rozmowach na świeżym powietrzu czy zabawach na boisku 
sportowym...

I tu w zasadzie można by relację zakończyć sztampowym 
„do zobaczenia za rok” czy czymś w tym stylu, ale pewnie nie 
byłbym sobą, gdybym nie dołożył kilku swoich przemyśleń 
- tak od sołtysa...

Porównując efekty akcji, trzeba z radością stwierdzić, iż 
generalnie z roku na rok świadomość ekologiczna wzra-
sta, co przekłada się zdecydowanie na czystsze przydrożne 
rowy, nasze obejścia domowe czy wokół domu ludowego, 
jak i boiska sportowego. Niezaprzeczalną zaletą naszej akcji 
jest to, iż uczestniczą w niej przeważnie dzieci i młodzież, co 
dobrze rokuje na przyszłość, bo czego Jaś się nie nauczy, to 
i Jan nie będzie umiał...

Ale żeby nie było też tak kolorowo, muszę kilka kamyczków 
do tego ogródka wrzucić... Trzydzieści osób uczestniczących 
w akcji to sporo jak na nasze sołectwo, ale byłem zszoko-
wany słowami pewnej matki, że „jej dziecko nie będzie po 
wsi zbierało śmieci, bo to wstyd”.

Nie wiem, kto komu wyrządza więcej krzywdy dzieciom 
siedzącym w domu z tabletami, laptopami, godzinami na 
Facebooku – rodzice pozwalający na wszystko czy może sołtys, 
który ma czelność nawoływać do wspólnego działania dla 
dobra całej społeczności...

Z przykrością też muszę stwierdzić, iż większość śmieci przez 
nas zebrana to butelki czy puszki po alkoholu, co niezbicie 
dowodzi, iż niestety sprawcami największego bałaganu są 
dorośli i młodzież. W obrębie domu ludowego mamy 5 ko-
szy, ale i tak często młodzież tam przesiadująca nie znajduje 
w nich adresata śmieci – przykre, ale prawdziwe, kiedy po 
nich musimy sprzątać.

Wstyd? Ale komu - czy tym, co sprzątają, czy...? Czy nie 
przyjemniej jest usiąść na ławce w miłym i czystym otocze-
niu...? To pytanie kieruję do młodzieży... Może to przeczyta. 
Choć wątpliwe – bo teraz się nie czyta – taka oto moda na 
nieczytanie, ale to temat na inną okazję.

Podsumowując naszą akcję, dziękuję wszystkim „odważ-
nym”, którzy brali udział w sprzątaniu świata... Wy dobrze 
wiecie, że to ma sens – edukacja zawsze przynosi owoce, choć 
na niektóre czasem trzeba czekać długo...

I nie bójmy się komuś zwrócić uwagę, że zaśmieca i nie 
bójmy się podnieść butelki czy puszki i wrzucić do kosza... 
Nie ugryzie nas też opakowanie po chipsach czy batonikach...

Z pozdrowieniem
Sołtys

Marcin Sas



Fot. Paweł Batycki„ŻOŁNIERKA” - NAJNOWSZY SPEKTAKL ARTYSTOKRATÓW

MŁODZI ZDOLNI

Pasjonaci czytania ze Szkoły Podstawowej w Przeczycy„Igrzyska śmierci” wykonane przez Agnieszkę Szydłowską
fot. Agata Rachowicz



ŚWIĘTOWANIE 3 MAJA W BRZOSTKU

DZIEŃ OTWARTY W ZESPOLE SZKÓŁ W BRZOSTKU

KAPELA ZASTAWNYCH GRA W PIWNICY POD BARANAMI Fot. Katarzyna Niedźwiedzka i Zbigniew Szczuciński

Fot. Paweł Batycki



START BIEGU
ul. M..N. Mysłowskiego przy Hali Sportowej 

im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Brzostku

14:30 Otwarcie biura zawodów

15:45 Zakończenie przyjmowania 

    zgłoszeń

16:00 Start biegu

17:15 Wręczenie nagród

17:45 Zamknięcie zawodów

OPŁATA STARTOWA
•  zgłoszenia internetowe w zależności od terminu od 20–50 zł      

   (informacje w regulaminie) 

•  zgłoszenia w biurze zawodów 60 zł

INFORMACJE O ZAPISACH I REGULAMIN BIEGU: 
www.osir.brzostek.pl oraz facebook / Bieg Uliczny w Brzostku

KATEGORIE
 1. Generalna mężczyzn

 2. Generalna kobiet 

 3. Kategoria wiekowa mężczyzn:

 • M1 od 16–18 lat (2002–2000) 

 • M2 19–39 lat (1999–1979) 

 • M3 40 i starsi (1978 i starsi)

 4. Kategoria wiekowa kobiet:

 • K1 do 30 lat (2002–1988)

 • K2 31 i starsze (1987 i starsze)

 5. Najlepszy zawodnik 

  zamieszkały w Gminie Brzostek

 6. Najlepsza zawodniczka

 zamieszkała w Gminie Brzostek

 7. Najstarszy zawodnik

 8. Najstarsza zawodniczka

DŁUGOŚĆ TRASY ok. 5 km

PROGRAM

Projekt realizowany w ramach obchodów 

stulecia odzyskania niepodległości



PRZEDOSTATNI ROCZNIK GIMNAZJALISTÓW

Młodzi poloniści ze Szkoły Podstawowej w GorzejowejGimnazjum w Siedliskach-Bogusz klasa 3b

Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz klasa 3a

Gimnazjum w Januszkowicach klasa 3Gimnazjum w Brzostku klasa 3c

Gimnazjum w Brzostku klasa 3bGimnazjum w Brzostku klasa 3a

Fot. Paweł Batycki

Fot. Stefan Kokoczka

Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim klasa 3
Fot. Piotr Kawalec
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PRZEDOSTATNI ROCZNIK GIMNAZJALISTÓW Z GMINY BRZOSTEK
Gimnazjum w Brzostku
Klasa 3a
Wych. Andrzej Szot

1. Bielański Krzysztof 
2. Bujak Michał 
3. Czaja Norbert 
4. Drechny Antoni 
5. Frączek Ewelina 
6. Gaweł Krystian 
7. Kamińska Anita 
8. Kapała Wojciech 
9. Kawalec Monika 

10. Krzysztofek Hubert 
11. Lisak Łukasz 
12. Machaj Jacek 
13. Mroczkowski Bartłomiej 
14. Nawracaj Dominik 
15. Siwek Karol 
16. Sołtys Rafał 
17. Szarek Szymon 
18. Wojdyła Wiktor 
19. Zastawny Karol 
20. Zięba Aleksandra 

Gimnazjum w Brzostku
Klasa 3b
Wych. Bożena Nycz

1. Bałucki Piotr 
2. Błoniarz Michał 
3. Dziadura Martyna 
4. Dziedzic Anna 
5. Grzesiakowska Aleksandra 
6. Kolbusz Justyna 
7. Kopacz Natalia 
8. Lemek Magdalena 
9. Michońska Paulina 

10. Michoński Bartosz 
11. Nowak Magdalena 
12. Nykiel Michał 
13. Ogrodnik Piotr 
14. Olkiewicz Patryk 
15. Piekarczyk Kamil 
16. Piwowar Jakub 
17. Podgórska Gabriela 
18. Rakowska Karolina 
19. Siedlarska Sylwia 
20. Starościk Marcin 
21. Stec Ewa 
22. Wnęk Paulina 
23. Woźny Marcelina 

Gimnazjum w Brzostku
Klasa 3c
Wych. Aleksandra Kobak-Hunia

1. Augustyn Karina 
2. Augustyn Krzysztof 
3. Barys Maria 
4. Dudek Kamil 
5. Dziadura Weronika 
6. Finek Krystian 
7. Gierut Katarzyna 
8. Jasicki Marcin 
9. Kawalec Monika 

10. Kolbusz Patrycja 
11. Łącka Julia 
12. Nowicka Natalia 

13. Podlasek Sebastian 
14. Podraza Rafał 
15. Pruchnik Mateusz 
16. Ramut Michał 
17. Surdel Aleksandra 
18. Surdel Gabriela 
19. Szymańska Emilia 
20. Trojan Żaneta 
21. Trucina Patryk 

Gimnazjum w Januszkowicach
Klasa 3
Wych. Stefan Kokoczka

1. Boroń Anna
2. Boroń Mateusz
3. Bronowicz Ilona
4. Chajec Paulina
5. Dziedzic Emilia
6. Fundakowska Dominika
7. Karmelita Mateusz
8. Kowalska Gabriela
9. Krupka Konrad

10. Krupka Michał
11. Krupka Przemysław
12. Machowska Katarzyna
13. Opiela Monika
14. Pruchnik Kacper
15. Stasiowska Angelika
16. Stasiowski Wojciech
17. Stępień Arkadiusz

Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim
Klasa 3
Wych. Krzysztof Skórski

1. Chajec Adrian
2. Gągała Adam
3. Grygiel Natalia
4. Kulczak Krystian
5. Kurek Kamil
6. Matyasik Łukasz
7. Ogrodnik Grzegorz
8. Pisarek Kacper
9. Podgórski Adrian

10. Raś Dawid
11. Raś Dariusz Dawid
12. Szczepkowicz Aleksandra
13. Szczepkowicz Oliwia
14. Szczur Katarzyna
15. Szynal Gabriela
16. Tyluś Krystian
17. Wilusz Marta

Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz 
Klasa 3a
Wych. Marta Śniadach

1. Gruszka Wiktoria
2. Grzesiakowska Sylwia
3. Jędrzejczyk Gabriela
4. Jędrzejczyk Mikołaj
5. Lemek Dominika
6. Lorek Katarzyna
7. Mężyk Bartłomiej
8. Miela Łukasz
9. Mijal Błażej

10. Nowika Zuzanna
11. Pocica Artur

12. Podkowińska Marzena
13. Raś Arkadiusz
14. Raś Paweł
15. Raś Regina
16. Różański Daniel
17. Smołucha Dominik
18. Szukała Natalia
19. Szynal Adam
20. Świstak Krzysztof
21. Wąsik Filip
22. Wojnar Patrycja
23. Wołowiec Marcin
24. Wróbel Karolina
25. Zastawny Dagmara

Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz 
Klasa 3b
Wych. Renata Wadas

1. Białas Gabriela
2. Chajec Patryk
3. Chłopek Paweł
4. Chodór Magdalena
5. Ciurkot Michał
6. Czyż Aleksandra
7. Czyż Anna
8. Czyż Szymon
9. Gibek Gabriela

10. Gliwa Edyta
11. Kalita Michał
12. Kieca Marcin
13. Kuczek Dominika
14. Kudłacz Justyna
15. Misielak Wiktor
16. Rakowska Karolina
17. Rakowski Dawid
18. Samborski Łukasz
19. Smagacz Oskar
20. Sobczyk Mateusz
21. Szydło Paulina
22. Szynal Gabriela
23. Wójcik Daniela
24. Zastawny Mateusz

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

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

Opłata za zamieszczenie kolorowej reklamy lub 
ogłoszenia w jednym numerze:

1 strona A4 300 zł
½ strony A4 160 zł
¼ strony A4 lub mniej 100 zł

 ¾ Reklamy i ogłoszenia w kolorze będą zamiesz-
czane 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 
połowie miesięcznika.

 ¾ Płatności należy dokonywać na numer konta 
podany w stopce gazety.

 ¾ Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wydaje rachunki za zamieszczenie reklamy.

 ¾ Nie pobieramy opłat za podziękowania po-
grzebowe.

 ¾ Nie pobieramy opłat za ogłoszenia z jednostek 
organizacyjnych gminy.
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„ŻOŁNIERKA” - KOLEJNA PREMIERA GRUPY TEATRALNEJ ARTYSTOKRACI

Zespół ten działa przy Centrum Kultury i Czytelnictwa od czte-
rech lat. Zrzesza on młodzież bardzo zróżnicowaną wiekowo, 

bowiem w jego skład wchodzą uczniowie szkół średnich, gim-
nazjum oraz z VI klasy szkoły podstawowej. O tym, że jest to 
szczególnie zgrana grupa, niechaj zaświadczy fakt, że działa 
niemal w tym samym składzie od początku swego istnienia. 
Młodzież ta jest niezwykle zdolna, aktywna, zdyscyplinowana 
i kreatywna.

 Kiedy na początku roku szkolnego na pierwszych zajęciach 
zaczęto zastanawiać się nad kolejnym spektaklem, wszyscy 
zgodnie orzekli, że musi to być sztuka, która by w szczególny 
sposób uświetniła stulecie odzyskania niepodległości. Wszak 
tak okrągła i niezwykle ważna rocznica zdarza się raz na setkę 
lat. Śledząc losy bojowniczek z przeszłości naszego kraju, wybór 
padł na Emilię Plater, której losy młodzież urzekły szczególnie. 
W ten to sposób narodził się autorski scenariusz spektaklu 
„Żołnierka”- opowieść o wiejskiej dziewczynie, która zapragnęła 
wcielić się w szeregi legionistów, by walczyć o wolność ojczy-
zny. Dziś kobieta żołnierz nikogo nie dziwi, ale w XIX w wieku 
było inaczej. Oprócz nuty patriotycznej celem spektaklu było 
pokazanie tła obyczajowego tamtych czasów – zwyczajów, spo-
sobu bycia i wierzeń ludności wiejskiej. Zadanie nie należało 
do łatwych, bowiem żeby oddać klimat tego wieku, należało 
nauczyć się gwary, która już, niestety, zanika i zmierzyć się 
z mentalnością epoki, co dla współczesnej młodzieży było nie 
lada wyzwaniem. Jednak dzięki niepojętej jak na ich wiek deter-
minacji dość szybko przyswoili sobie nie tylko dużą ilość tekstu, 
ale i znakomicie potrafili się wczuć w swoje role i przedstawić 
odgrywane postacie niezwykle wiarygodnie.

 Po wielu intensywnych próbach w ostatnią niedzielę kwiet-
nia, późnym popołudniem odbyła się premiera tego przed-
stawienia. Na wypełnionej po brzegi widowni nie zabrakło 
takich osobistości jak burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski, 

który przybył wraz z żoną Bernadetą oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Mateusz Domaradzki. Na widowni zasiedli również 
zaproszeni pedagodzy, uczący młodzież księża, przedstawiciele 
dyrekcji szkół, w których uczą się młodzi amatorzy sztuki ak-
torskiej oraz ich rodzice, koledzy i znajomi.

 Młodzież zagrała perfekcyjnie, wcielając się w role dzie-
więtnastowiecznych postaci ze wsi i dworu. Główną bohaterkę 
sztuki Marynę – tytułową Żołnierkę po aktorsku i mistrzowsku 
odtworzyła Gabriela Surdel, która zmierzyła się też z najwięk-
szą ilością tekstu do pamięciowego opanowania. Natomiast 
Martyna Dziadura niemal brawurowo, w sposób niezwykle 
sugestywny i wyrazisty zaprezentowała postać babki, wiejskiej 
zielarki tzw. „szeptuchy”, jakich w tamtych czasach nie brakowało. 
Zaś Anna Samborska dzięki swej subtelnej aparycji niesłychanie 
wiarygodnie zaprezentowała postać matuli, nadając jej cechy 
iście matczynej tkliwości. Wspaniale i niebywale ekspresyjnie 
zinterpretowały swe sceniczne postacie Weronika Dziadura 
i Aleksandra Boczar, utożsamiając się z wiejskimi dziewucha-
mi: pyskatą i kłótliwą Kaśką oraz stateczną i dojrzałą Zośką. 
Natomiast jedynego chłopca w tej wiejskiej rodzinie, który nie 
poszedł do wojska, bo był jeszcze za mały, znakomicie zagrał 
Filip Płaziak, dodając swej postaci barwnego a zarazem żar-
tobliwego uroku. Należy tu nadmienić, że jest uczniem dopiero 
VI klasy szkoły podstawowej. Jego rówieśnik Mateusz Nowak 
fantastycznie, z aktorską swadą odtworzył postać Ksawerego 
(syna dziedziczki), nadając jej niewiarygodną wyrazistość poprzez 
odpowiednie gesty i ruch sceniczny, których to sam był autorem. 
Zaś starsza od niego siostra Magdalena Nowak zagrała jego 
sceniczną matkę – dziedziczkę i zrobiła to bardzo przekonująco, 
a zarazem subtelnie. Jej krnąbrną córkę Honoratę wspaniale 
i realistycznie przedstawiła Oliwia Pietrzak. Niebywałego 
uroku dodała swej postaci nauczycielki Anieli – Aleksandra 
Zięba, która z empatią wcieliła się w tę rolę. Wszyscy zagrali 
na miarę zawodowych aktorów i zebrali od widowni owacje 
na stojąco. Zasłużyli na to, ponieważ napracowali się niemało 
zarówno podczas wcześniejszych prób, jak i w dniu występu, 
który trwał ponad godzinę, bo oprócz niezwykle wyczerpującej 
gry aktorskiej aktywnie pracowali przy zmienianiu dość skom-
plikowanej scenografii, co nie było sprawą łatwą. 

Jako opiekun grupy serdecznie dziękuję młodzieży za włożony 
wysiłek, pełne zaangażowanie i kreatywność. Pragnę podzię-
kować również ich rodzinom za wyrozumiałość i życzliwość 
oraz wypożyczenie starodawnego sprzętu i rekwizytów tudzież 
elementów scenografii. Podobne słowa kieruję również pod 
adresem pedagogów z poszczególnych szkół (z Liceum Ogól-
nokształcącego w Kołaczycach, Gimnazjum oraz Szkoły Podsta-
wowej w Brzostku), którzy chętnie wypożyczyli potrzebne nam 
„starocie” ze swoich izb pamięci, jak również OSP w Skurowej 
za wypożyczenie ławek drewnianych, które okazały się nie-
zwykle przydatne. 

Osobne wyrazy wdzięczności kieruję pod adresem Kacpra 
Klicha, obecnie studenta Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 
który mimo swych zajęć na uczelni ustawicznie wspierał ze-
spół, uczestnicząc w próbach i doradzając w różnych spornych 
kwestiach. Był on długoletnim uczestnikiem zajęć teatralnych 
w brzosteckim domu kultury (9 lat), a teraz jest sympatykiem 
zespołu. To on przygotował oprawę muzyczną do spektaklu, 
zainspirował i ukierunkował scenografię oraz reżyserię, zapro-
jektował zaproszenia. 

Nie sposób wymienić tu wszystkich, którzy w jakiś sposób 
przyczynili się do powstania tego spektaklu. Sądzę, że był okazją 
do przypomnienia tej jakże ważnej karty historii naszego kraju, 
pokazania tradycji i obyczajów panujących na wsi dziewięt-
nastowiecznej, a tym samym, mam nadzieję, do uświetnienia 
obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Elżbieta Michalik
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CZYTELNICY PISZĄ…

CHROŃMY DZIECI PRZED POLITYKĄ

Droga Redakcjo „Wiadomości Brzosteckich”, moim prag-
nieniem jest utrzymanie dalszej współpracy z „WB”. 

Usatysfakcjonowany jestem tym, że w rozmowach z czy-
telnikami, którzy mnie znają z młodych lat lub rozpoznają 
mnie, wyrażają mi uznanie za moje opisy z dawnych lat, 
przedstawiające życie nie tylko moje, ale całej naszej spo-
łeczności Ziemi Brzosteckiej. W wieku 87 lat, a w ostatnich 
latach życia w zdrowym jeszcze umyśle rodzi się wiele refleksji 
z przeżycia tych długich lat. Doświadczeniami swoimi naby-
tymi w życiu i wnioskami z nich chcę się podzielić z moimi 
rodakami z Ziemi Brzosteckiej. Przede wszystkim przekazać je 
młodszym pokoleniom, uczestniczącym w rządzeniu, nauce, 
budowie i rozwoju naszej Ziemi.

Nie jestem członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Brzosteckiej, ale jestem jego sympatykiem. Chciałbym, żeby 
ono było prawdziwym Towarzystwem dla wszystkich bez 
względu na poglądy, przynależności i sympatie polityczne, 
a nie tylko dla „samych swoich”.

Moje refleksje i przemyślenia może trącą polityką, czego 
unika Redakcja „WB”, ale trudno, takie są czasy, że każdą 
myśl czy wypowiedź oraz imprezę można uznać za polityczną. 
Niestety, Redakcja „WB” tej sytuacji nie uniknie, może ją 
tylko zminimalizować. W większości treść miesięcznika „Wia-
domości Brzosteckich” jest poświęcona młodzieży szkolnej, 
nauce i wychowaniu młodego pokolenia. W tej dziedzinie 
należy unikać polityki. Nawet „niewinna” wydawałoby się 
inscenizacja zorganizowana w szkole: „INKA – ZACHOWA-
ŁAM SIĘ JAK TRZEBA” jest czysto polityczna, bo rozegra-
na jako walka polityczna, która toczyła się w kraju 70 lat 
temu o władzę w państwie po wojnie, co dzieje się również 
w czasach obecnych. Dziecko omamione polityką straciło 
życie – zakatowane. Po jej śmierci wszyscy współcześni na 
tej tragedii chcą robić kariery.

Apeluję do grona nauczycielskiego w naszych szkołach: NIE 
WCIĄGAJCIE DZIECI DO POLITYKI! Miejcie na uwadze słowa 

wieszcza: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie dzieci chowanie”.
Z walki politycznej rodzi się agresja i nienawiść między 

dziećmi, bo dzieci lubią się wzorować na bohaterach. Później 
nauczyciele nie mogą sobie poradzić z agresją i nienawiścią 
wśród uczniów w szkole.

Owszem trzeba uczyć historii, przekazywać, co działo się 
na przestrzeni lat, w okresach: wojny, po wojnie i w latach 
późniejszych, ale w sposób obiektywny. Każde zdarzenie 
należy rozpatrywać dwustronnie, wywodząc je z realnej 
rzeczywistości. Każda strona posiada dobre i złe przymioty. 
Jest porzekadło: „Nie ma złego co by na dobre nie wyszło”. 
Należy mówić i przekazywać dzieciom i młodzieży, co było 
złego i co było dobrego. Były zbrodnie, ale była też twórcza 
praca całego narodu. Zdobywana wiedza, wzrost kultury, 
postęp w gospodarce mimo niedogodności. Po skończeniu 
nauk w takim państwie, nie może być człowiek ślepy i mówić, 
że Polski nie było, robiąc karierę na wrogości i nienawiści, 
piastując wysokie stanowisko w państwie.

Eliminować i tępić należy zło, jakim są wrogość i nienawiść. 
Uczyć i wpajać zasady zgodnego życia między ludźmi od 
dziecka to obowiązek rodziców i szkoły, bo: „zgoda buduje, 
a niezgoda rujnuje”.

Tak było i jest z naszą historią, ale tak nie musi być dalej, 
trzeba dążyć do zgody. Wychowujmy następne pokolenia, 
które będą żyć w zgodzie i urządzą naprawdę normalną, 
wolną Ojczyznę bez nienawiści i obłudy, wrogości i walki 
bratobójczej. Czy nas stać na to?

Bez zrozumienia naszej rzeczywistości i porozumienia się 
oraz odrzucenia wrogości i nienawiści nie osiągniemy nic. 
Ratujmy nowe pokolenie. Chrońmy dzieci przed wielką 
polityką. Tego życzę Redakcji „Wiadomości Brzosteckich” 
i Czytelnikom.

Z poważaniem
B. Kowalski

Klecie

PSY SZUKAJĄ DOMU

Wciąż jeszcze kilkanaście psów 
z brzosteckiego schroniska wy-

patruje promyczka nadziei na lepszą 
przyszłość – z nowym, oby bardziej od-
powiedzialnym, właścicielem, własnym 
miejscem do spania i miską jedzenia. 
Może ktoś z Państwa znajdzie pupila 
dla siebie na fotografiach zamieszczo-
nych na s. 47.

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 WYPĘ-
DZONE PSY.

SZUKAMY NOWYCH WŁAŚCICIELI 
DLA PRZEDSTAWIONYCH W TYM NU-
MERZE „WB” ZWIERZAKÓW.

Oto krótkie informacje o poszczegól-
nych pieskach:

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

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

 ¾ 6/2018 – średniej wielkości czarna 
suka znaleziona w styczniu w Sied-
liskach-Bogusz,

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

 ¾ 8/2018 – mały, biało-brązowy pies 
z podpalaniem znaleziony w lutym 
w Brzostku,

 ¾ 9/2018 – dość duży pies (zgłoszono, 
że po wypadku) znaleziony w lutym 
w Kamienicy Dolnej,

 ¾ 16/2018 – mały pies jasnobrązowy 
z odcieniem biszkoptowym, 
znaleziony w marcu w Skurowej,

 ¾ 20/2018 – duży biało-brązowo-
-czarny pies znaleziony w marcu 
w Nawsiu Brzosteckim,

 ¾ 21/2018 – ciemnobrązowa suka śred-
niej wielkości znaleziona w marcu 
w Nawsiu Brzosteckim,

 ¾ 23/2018 – mała, czarno-brązowa sucz-
ka w wieku ok. 2 miesięcy, znale-
ziona w marcu w Grudnej Dolnej,

 ¾ 26/2018 – pies średniej wielkości, 
czarny z białymi łapkami, zabrany 
w marcu ze Skurowej,

 ¾ 28/2018 – średniej wielkości brązowy 
pies znaleziony w marcu na pograni-
czu Brzostku i Nawsia Brzosteckiego.

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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Dokończenie na str. 31

TROPEM NIEZWYKŁYCH – RODZINA CZERKIESÓW
„Kochasz ty dom, rodzinny dom,
Co w letnią noc, skroś srebrnej mgły,
Szumem swych lip wtórzy twym snom,
A ciszą swą koi twe łzy?...
O, jeśli kochasz, jeśli chcesz
Żyć pod tym dachem, chleb jeść zbóż,
Sercem ojczystych progów strzeż,
Serce w ojczystych ścianach złóż!...”

Maria Konopnicka: „Pieśń o domu”

Zapachniało wszędzie majem. Ranek 
nadchodzi szybko i barwnie. Niebo 

rozjaśnia się coraz bardziej, a obłoki cał-
kiem małe, maleńkie odrywają się i jak 
w zaczarowanej bajce przybierają różne 
kształty. To suną bałwany, to znowu 
łączą się ze sobą i wyglądają jak stad-
ko owiec na hali, to znów przegonione 
wiatrem nabierają jakichś baśniowych 
kształtów. Coraz tu jaśniej i jaśniej. Nie-
boskłon staje się po chwili szaroniebie-
ski, a potem jaśniejszy i jaśniejszy. To 
zza linii horyzontu zaczyna jaśnieć coraz 
jaśniej. Wychylają się smugi jasnego 
światła, a potem wysuwa się krążek 
świetlny, od którego rozlewa się coraz 
to bardziej żółtopomarańczowe świat-
ło. Po chwili wysunie się cały krąg, 
a na polu stanie się jeszcze jaśniej, aż 
wreszcie świt otworzy podwoje dnia. 
Po chwili zadumy nad wschodem 
słońca docierają do człowieka zapa-
chy majowe. One świtem są słabe, ale 
po chwili, kiedy słońce osuszy krople 
rosy, z roślin wydostaje się coraz bar-
dziej intensywny zapach – zapach bzu, 
jaśminu, fiołków, konwalii, narcyzów, 
storczyków i innych kwiatów. Duże 
kiście rozkwitającego bzu pochylają 
się na dół, a każdy kwiatek jak dzba-
nuszek otwiera swoje podwoje. Nad 
nimi zaś słychać brzęczenie trzmieli, 
os i pszczół, które już od rana biorą 
się do zbierania nektaru, zapylania 
i odlatują dalej. Kwiaty jaśminu coraz 
to mocniej pachną i ściągają do siebie 
całe stadka owadów. Brzęczenie i szu-
my przedziwne można z bliska usłyszeć. 
W samym ogrodzie tulipany otwierają 
swoje płatki, hiacynty czekają na swoich 
„przyjaciół”, narcyzy białe mocno rozsy-
łają swoją woń, konwalie dzwonią zaś 
swoimi dzwoneczkami… Wielki ruch 
rozpoczyna się w ogrodzie.

Sady czarują człowieka swoim nie-
powtarzalnie pięknym kwieciem – biel 
z lekkim różem, to znów mocny odcień 
liliowy z żółtym kolorem dominują 
wśród różnych kolorów – a zapachy 
unoszące się w nich wzywają owady 
do zapylania i zbierania nektaru. Na 
krzewach ogrodowych widnieją cał-
kiem niezłe kiście gron porzeczek, kul-
ki zielonego jeszcze agrestu, borówek 
amerykańskich. Jeszcze niżej w ogrodzie 
rozciągają się długie, opielone rzędy tru-

skawek, mocno kwitnące i gdzieniegdzie 
wiążące już owoce. W trawie tu i ówdzie 
widnieją całkiem już duże poziomki. 
Zapowiada się niezły urodzaj owoców 
na soki, dżemy, konfitury, marmolady 
i inne wspaniałości. 

Tutaj na wzgórzu ulicy Słonecznej jesz-
cze niedawno były nawsieńskie Role 
ciągnące się spod Kamery w kierunku 
dzisiejszego Krzyża Jubileuszowego i da-
lej… Jeszcze niedawno rozciągały się 
długie pasy pól oddzielonych od siebie 
miedzami, na których pasły się krowy, 
kozy, owce. Wokół domostw gęgały 
gęsi, kaczki, indyki, pantarki i biegały 
stadka kur. Ten obraz prawie już w ca-
łości odszedł w przeszłość. Dzisiaj te za-
gony ciągną się już tylko gdzieniegdzie, 
bo w większości są tu zabudowania 
domowe z ogrodami, garażami, pięk-
nie ogrodzonymi posesjami. Nie ma 
wielorakiej uprawy roślin – zniknęły 
pola tytoniowe, zmniejszyły się pola 
buraczane i kukurydziane, a pozostały 
zboża, ziemniaki, tu i ówdzie stoją rzędy 
truskawkowe i malinowe. Tak zmienia 
się rzeczywistość na naszej Ziemi Brzo-

steckiej. Z tymi ziemiami od praojców 
związana jest niezwykle zżyta ze sobą, 
pracowita i bogobojna rodzina Czerkie-
sów. Już dziadek Franciszek Czerkies 
zasłużył sobie na miano niezwykłego 
człowieka. W okresie międzywojennym 
wyjechał za chlebem – jak wielu naszych 
rodaków – do Ameryki. W tamtych cza-
sach było wyobrażenie, że Ameryka to 
kraj mlekiem i miodem płynący. Nasz 
bohater osiedlił się w Chicago, a że był 
z rodu bardzo pracowitych jodłowian 
wziął się ochoczo do każdej pracy. Praco-
wał skrzętnie i zarobione pieniądze skła-
dał skrupulatnie do sakiewki. A kiedy 
było już ich sporo, wrócił w nasze stro-
ny. U Ziębów z Nawsia kupił całkiem 
spory szmat ziemi, a że był zaradnym 
gospodarzem rozbudował gospodarstwo, 
stawiając stajnię, spichlerze na zboże, 
stodołę i obory. Miał też kierat do miele-

nia zboża, a kiedy już zabudował swoje 
włości, ożenił się z pracowitą i urodziwą 
Agnieszką Janigą, też z Jodłowej. Ra-
zem prowadzili duże jak na owe czasy 
gospodarstwo, w którym było 4 konie, 
kilka krów, owce, trzoda chlewna. Nic 
dziwnego, że do pracy zatrudnił parobka, 
zaś do pomocy żonie w domu gosposię, 
która pomagała w kuchni, była opie-
kunką dzieci, jak również wykonywała 
ręczne prace w ogrodzie. Agnieszka była 
wzorową matką, żoną i kobietą. Zawsze 
ubrana była w długą spódnicę z zapas-
ką, bluzkę z długim rękawem, włosy 
przykryte miała chustką, a na nogach 
miała zawsze skórzane buty. Agniesz-
ka z Franciszkiem tworzyli wzorową 
rodzinę. Żyli bardzo spokojnie, nawza-
jem się szanowali, ciepło i czule ze sobą 
rozmawiali i wspólnie też podejmowali 
wszelkie decyzje.

Najstarszy ich syn Józef urodził się 
w 1924 roku, a potem przychodziły na 
świat następne dzieci: Kazimiera, Jan, 
Stanisław i najmłodsza Maria urodzona 
w 1939 roku. Do tej pory w rodzinie 
działo się bardzo dobrze. Artykuły rol-

ne wyprodukowane we 
własnym gospodarstwie 
sprzedawał Franciszek 
zaprzyjaźnionym Żydom 
brzosteckim. Między nimi 
kwitła przyjaźń, tak że za 
solidnie wyprodukowane 
artykuły spożywcze do-
stawał gospodarz dobrą 
zapłatę, a czasami nawet 
dzieci dostawały od Ży-
dów prezenty w postaci 
przyborów szkolnych czy 
książek. Starsze dzieci Ag-
nieszki i Franciszka Czer-
kiesów chodziły do szkoły. 
Matka bardzo dbała o do-
bre ich wyżywienie. Dla-

tego też co tydzień wypiekała wielkie 
bochny chleba, podpłomyków, a na 
święta smaczne drożdżowe buchty, bu-
łeczki z serem, strucle, babki, serniki 
i mazurki. Szczęśliwie żyła ta rodzina, 
aż do dnia kiedy Hitler zapragnął za-
władnąć całą Europą i światem. Według 
postanowień Führera zniknąć miała lud-
ność żydowska i dlatego też w okrutny 
sposób Niemcy zabijali i niszczyli tę na-
cję. Nawet w takich małych miejscowoś-
ciach jak Brzostek były getta żydowskie, 
z których wywożono nieszczęśników do 
niemieckich obozów zagłady. Janina 
– wnuczka – pamięta opowiadania 
o dziadku, który to podczas wojny zabił 
cielaka i wiózł to mięso na furmance 
okryte sianem i opałką. W pewnym 
momencie został zatrzymany przez eses-
mana, który usiadł na opałce i dojechał 

Babcia Agnieszka CzerkiesFranciszek Czerkies (stoi) 
i Michał Drzyzga
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do Frankiewicza. Tutaj wysiadł i kazał 
na siebie czekać. Nachodziła Franciszka 
myśl, aby uciec Niemcom, ale z tego 
pomysłu szybko zrezygnował. Po chwi-
li Niemiec wrócił, usiadł na furmance, 
a Franciszek podciął konia i jechał dalej. 
Dojeżdżali do kościoła, a tam Niemcy 
założyli szlaban i kontrolowali każdego 
przechodnia. Skóra na gospodarzu ścier-
pła, ale Niemiec, którego wiózł, kazał 
bez kontroli jechać dalej. Dowiózł owo 
mięso Żydom na Szkotnię, a że był czło-
wiekiem o niezwykle hardym duchu, 
podciął konia i wrócił szczęśliwie do 
domu. Tym razem nie jechał już przez 
rynek brzostecki, tylko krążył miedzami 
przez pola.

Rok 1941 przyniósł rodzinie Czer-
kiesów tragiczne wydarzenie. Niemcy 
szli na Wschód i rekwirowali co lepsze 
wozy i konie, aby sobie zabezpieczyć 
tabor dostawczy z prowiantem na front. 
Z gospodarstwa Czerkiesów zabrali wóz 
i dwa konie wraz z ojcem Franciszkiem. 
Jednak najstarszy syn Józef pobiegł na 
rynek brzostecki i zamienił się z ojcem, 
który wrócił do domu. Józef razem 
z całym taborem zaszedł aż po Odessę. 
Z ogromnym strachem obserwował nie-
ludzkie traktowanie jeńców wojennych 
przez Niemców. Sam też cudem przeżył 
i wrócił do domu. Pomogli mu w tym 
Ślązacy siłą wcieleni do wojsk niemie-
ckich. Kiedy porozumieli się, razem po-
wiedzieli Józefowi: „my musimy tutaj 
być, ale ty nie musisz”. Wsiadł Józef na 
konia i udał się bezdrożami, polami, 
omijając miasta i wsie, docierając z po-
wrotem do Brzostku. Ponieważ woj-
na przedłużała się i zbliżała się linia 
frontu, Józef zrobił wielki bunkier pod 
stodołą, w którym ukrywała się nie 
tylko rodzina, ale także sąsiedzi. Tam 
też Czerkiesowie chowali małą Żydów-
kę – dziecko to przechowywali pomimo 
grożącej ze strony hitlerowców kary 
śmierci. Udało się pomóc tej rodzinie 
żydowskiej i nic nikomu złego się nie 
stało, a kiedy Niemcy rewidowali dom, 
matka trzymała różaniec i zatopiona 
była cała w modlitwie. Córka Maria, 
która przypomina sobie te wydarzenia 
do dziś nie umie sobie wyobrazić, ile 
odwagi i bohaterstwa było w sercach jej 
rodziców. Ona pamięta też, jak Niemcy 
prowadzili tatusia – Franciszka – rzekomo 
na roboty do Wrocławia i on więcej 
nie wrócił, jak również nie wiadomo, 
gdzie jest jego grób. Lato 1944 roku 
było dla ludności brzosteckiej tragiczne. 
Nadciągał front rosyjski, a mieszkańcy 
zostali wysiedleni za Wisłokę. Duża 
rodzina Agnieszki Franciszka Czerkie-
sów podzieliła się, idąc na wysiedlenie. 
I tak matka z najmłodszą córką Marią 
zatrzymały się u wujostwa Janigów 
w Jodłowej. Najstarszy syn Józef i jego 
siostra Kazimiera zostali w Wisowej, 

a bracia Jan i Stanisław przyjęci zostali 
przez rodzinę Kaczków z Jodłowej. Życie 
na wysiedleniu było biedne, chociaż 
mieszkali u rodziny, która bardzo starała 
się pomóc. Kończyły się zapasy żywno-
ści, a tu jeszcze wiadomości z Brzostku 
przychodziły bardzo bolesne. Domy jak 
również budynki gospodarcze płonęły 
od pocisków zapalających. Pozostałe 
sprzęty domowe były rozszabrowane 
i kiedy rodzina wróciła z wysiedlenia, 
zastała resztki zabudowań i dom bez 
dachu. Jednak szczęśliwi byli, że są we 
własnym domu i serce rozpierała im 
nadzieja, jakby chcieli powtórzyć za poe-
tą: „Będziemy znowu mieszkać w swo-
im domu, Będziemy stąpać po swych 
własnych schodach. Nikt o tym jeszcze 
nie mówi nikomu, Lecz wiatr już o tym 
szepcze po ogrodach…”. Z tą nadzieją 
przystąpili do remontu i odbudowy 
gospodarstwa.

Był styczeń 1945 roku. Wielkie śniegi, 
ostry mróz, zamrożone pola ziemnia-
czane, a w domu nie było czym wy-
żywić dużej rodziny. Z takim właśnie 
problemem została matka z pięciorgiem 
dzieci. Życie było bardzo ciężkie. Dobrze, 
że łączyła ich miłość oraz umiejętność 
niesienia sobie 
nawzajem po-
mocy. Najstarszy 
syn Józef wziął na 
siebie obowiązek 
obsiania i zago-
spodarowania pól 
uprawnych. Ra-
zem z pozostałymi 
dziećmi remonto-
wali zniszczony 
dom. Efekty tej 
pracy były z dnia 
na dzień widocz-
ne i chociaż bieda 
nieraz zaglądała 
do garnka, chociaż 
trzeba było się żywić tzw. „plackami 
żelaznymi”, chociaż dostawało się tyl-
ko po kromce chleba z mlekiem – od 
święta posypanym cukrem – to jednak 
miłość w rodzinie oraz pomaganie sobie 
nawzajem było gwarantem przetrwania 
trudnych chwil. Potem Kazimierz i Sta-
nisław (synowie Józefa) wyjechali do 

Ameryki i przysyłali pomoc w postaci 
paczek z odzieżą i żywnością. Paczki te 
jednak były niejednokrotnie otwierane 
i penetrowane przez szabrowników – 
byle jakie zniszczone rzeczy były dołado-
wywane, zaś amerykańskie ubrania były 
kradzione. Szybko po wojnie syn Józef 
ożenił się z Katarzyną i mieli siedmio-
ro dzieci: Zofię, Franciszka, Kazimierza, 
Janinę, Stanisława, Jana i Władysława. 
Józef wybudował nowy dom, a w tej 
inwestycji pomagała mu cała rodzina. 
W tym gospodarstwie nie było konia, 
dlatego dniówki wypracowane koniem 
musieli odrabiać przy pieleniu roślin, 
sadzeniu, zbiorach plonów i omłotach. 
Córka Janina tak wspomina ten czas: 
„Chętnie szliśmy do pracy w polu, bo 
chcieliśmy ulżyć Mamusi, gdyż wszystko 
robione było ręcznie. Piekła Mama chleb, 
mieszając go ręcznie w dzieży – zapach 
tego wypieku idzie za mną przez całe ży-
cie. Prała odzież też ręcznie w dużej balii 
i na tarze. Białe rzeczy gotowała w du-
żym garnku, a potem krochmaliła je, 
by po wysuszeniu prasować żelazkiem 
z duszą. W naszym domu zawsze była 
biała, krochmalona pościel…”. Z rozrzew-
nieniem córka wspomina dom rodzinny, 

w którym pomimo ciężkiej pracy był 
czas na spotkania sąsiedzkie, czytanie 
książek i obowiązkowo przez ojca Pisma 
Świętego. Rodzice bardzo dbali o rozwój 
intelektualny dzieci – opowiada dalej 
Janina, że w domu panował spokój, 
nigdy ojciec nie krzyknął głośno na 
matkę. Troje dzieci ukończyło szkołę 
średnią, a troje zawodową. Sam ojciec 
Józef ukończył kurs czeladniczy o pro-
filu budowlanym, później mistrzowski, 
zdobywając uprawnienia budowlane. 
Bardzo dobrze umiał matematykę, której 
często uczył dzieci w domu. Pracował 
w zakładach ceramicznych w Tarnowie, 
później przeniósł się do Spółdzielni 
Usługowo-Wytwórczej w Brzostku, 
gdzie pracował na stanowisku mistrza 
budowlanego. Córka Zofia wyjechała do 
Katowic, gdzie wyszła za mąż i z tego 
małżeństwa wyrosło czworo dzieci. Syn 
Kazimierz i Stanisław wyjechali do USA. 

Zdjęcie ślubne Józefa i Kazimiery Czerkiesów

Stanisław i Kazimierz Czerkiesowie w USA
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Jan zamieszkał z rodziną w Krośnie, na-
stępnie przeprowadził się do Tarnowa. 
Władysław objął ojcowiznę i mieszka 
w domu rodzinnym. Janina, córka Józefa 
Czerkiesa i Katarzyny z domu Pacana, po 
ukończeniu szkoły średniej wyszła za 
mąż za Kazimierza Skórskiego i z tego 
małżeństwa wyrosło troje dzieci. Jerzy, 
mgr ekonomii, po ukończeniu Akademii 
Ekonomicznej w Warszawie z wynikiem 
bardzo dobrym tam się osiedlił, pracu-

je wraz z żoną też ekonomistką. Mał-
żeństwo to dorobiło się własną pracą. 
Kupili mieszkanie w Warszawie i tak są 
pochłonięci pracą, że rzadko przyjeżdżają 
do Brzostku, aczkolwiek tęsknią za mia-
stem rodzinnym. Córka Alicja też jest 
bardzo samodzielna. Ukończyła studia 
magisterskie w Akademii Ekonomicznej 
w Warszawie, tam wyszła za mąż i tam 
też mieszka w wykupionym mieszka-
niu. Widać na przykładzie życia tych 
dwóch młodziutkich rodzin, że rzetelna 
praca i dobre wykształcenie dają dobre 
rezultaty, bo bez finansowej pomocy 
rodziców żyją na swoim w stolicy.

Najmłodsza córka Agnieszki z domu 
Janiga Czerkies i Franciszka Czerkiesa, 
Maria, przyszła na świat w styczniu 1939 
roku. Całe jej dzieciństwo związane było 
z rodziną, a potem jako półsierota - ojciec 

zginął wywieziony przez Niemców do 
Wrocławia – poznała, co to ból, co to jest 
głód i od dziecka nauczyła się ciężkiej 
pracy i umiejętności życia w trudnych 
warunkach. Sama wspomina tak: „Bieda 

bardzo długo zaglądała nam w oczy”. 
Do brzosteckiej szkoły chodziła boso, 
a w zimie w butach drewniakach zrobio-
nych przez braci. Do Pierwszej Komunii 
Świętej sukienkę uszytą miała ze ślubnej 
sukni bratowej. Na zawsze pozostała jej 
pamięć tego dnia, gdyż ksiądz proboszcz 
poczęstował wszystkie dzieci białą kawą 
i kromą bułki z masłem… W szkole 
Maria była dobra uczennicą. Zosta-
ła wysłana do technikum rolniczego 
w Trzcinicy. Tutaj otrzymała stypendium 

i tylko dlatego było ją 
stać na ukończenie tej 
szkoły. W 1956 roku po 
otrzymaniu dyplomu 
maturalnego otrzymała 
też nakaz pracy w POM 
Komorowo. Następnie 
została przeniesiona do 
Ostrowi Mazowieckiej, 
a po czterech latach zo-
stała zatrudniona jako 
agronom na terenie wsi 
Kamienica Dolna, Siedli-
ska i Bączałka z biurem 
w Jaśle. Kolejnym miej-
scem pracy było Kółko 
Rolnicze w Brzostku 
i klubokawiarnia. Tu-
taj też poznała męża 

z Kamienicy Górnej, który pochodził 
z bardzo biednej rodziny, ale pracował 
już w Katowicach i tam też mieszkał 
w hotelu robotniczym. Młodzi pobrali 
się. Maria wyjechała do męża i zamiesz-
kali w wynajętym pokoiku. Przyszedł 
na świat syn Mirosław, który był cho-
rowitym dzieckiem i matka musiała 
szczególnie się nim opiekować. Pokoik, 
w którym mieszkali, był 
na poddaszu, bez wody 
i toalety – te wygody ulo-
kowane były na półpię-
trze. Ile trudu i wysiłku 
trzeba było przeżyć co-
dziennie z małym boba-
sem i niedogodnościami 
sanitarnymi. Dziś nawet 
trudno sobie wyobrazić, 
jak można tak żyć, ale 
tamto pokolenie nauczo-
ne było wyrzeczeń i tru-
dów od dziecka. Żyli oni 
nadzieją, że już niedłu-
go będzie lepsze i razem 
z pieśnią: „Budujemy nowy dom, Jeszcze 
jeden nowy dom, Naszym przyszłym, 
lepszym dniom…” ciężko pracowali na 
tę przyszłość. Później po trzech latach 
przyszła na świat córka. Matka poszła na 
urlop bezpłatny i razem z dziećmi przyje-
chała do rodziny w Nawsiu Brzosteckim, 
aż wreszcie doczekała się mieszkania 
w Katowicach, w którym mieszka po 
dziś dzień, ale niestety już od 18 lat jest 
wdową. Przysłuchując się opowieści 
tej kobiety, nasuwa się porównanie jej 
samej do Siłaczki Żeromskiego – tylko 

Maria miała jeszcze gorzej, bo nie pra-
cowała w charakterze nauczycielki po 
ukończeniu studium nauczycielskiego. 
Dzisiaj jest już leciwą kobietą. Córka do 
niej przyjeżdża w każdy weekend, a ona 
żyje wspomnieniami i tęskni do błękit-
nej Wisłoki w Brzostku i pięknych lasów 
Kamery. Chciałaby się kłaniać prochom 
swoich rodziców, idąc na cmentarz brzo-
stecki. Niestety, te pragnienia pozostają 
w sferze marzeń. Często telefonicznie 
porozumiewa się rodziną Czerkiesów 
rozrzuconą po różnych kontynentach, 
a oglądane zdjęcia potęgują tęsknotę. 
Tęsknota też coraz bardziej owiewa Sta-
nisława i Kazimierza, którzy wsłuchują 

się w śpiewaną tam przez 
emigrację piosenkę: 
„Śpiewa ci obcy wiatr, 
Zachwyca wielki świat, 
A serce tęskni. 
Bo gdzieś daleko stąd, 
Został rodzinny dom, 
Tam jest najpiękniej...”
i coraz bardziej przekonują 
się, że trzeba wracać do Polski.

Niezwykli ludzie z tej ro-
dziny Czerkiesów wyrośli, bo 
tak jak ich dziadek Franciszek 
przetrwał lata pracy w Ame-
ryce, wrócił i kupił spory płat 
ziemi w Nawsiu, na którym 

żyją dzieci i wnuki, tak nie dane mu było 
wytrwać z rodziną po wojnie. Zginął 
z rąk okupanta i nawet rodzina nie zna 
miejsca pochówku. Tak też młodzi wy-
jechali za lepszym życiem w świat, ale 
pozostali wierni rodzinie i Ojczyźnie. Są 
przykładem niezwykłych i nieugiętych, 
bezkompromisowych, pracowitych, wy-
trwałych oraz wspierających się nawza-
jem ludzi. Za Marią Konopnicką mogą 
powiedzieć: jeśli kochasz rodzinny dom 
– „…Sercem ojczystych progów strzeż…”.

Zuzanna Rogala

Maria Kania z domu Czerkies wraz z mężem

Janina Skórska z mężem, dziećmi oraz swoimi rodzicami, 
braćmi Władysławem i Stanisławem z jego żoną i córką

I Komunia Święta Alicji. Na zdjęciu 
z rodzicami Janiną i Kazimierzem 

Skórskimi oraz rodzicami chrzestnymi - 
bratem matki Janem i bratową Wiesławą

Syn Janiny Skórskiej 
Jerzy wraz z małżonką
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„JAJKO” W KOLE EMERYTÓW I RENCISTÓW

Jak co roku po świętach wielkanocnych w Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku odbyło się spotkanie tradycyjnie 

nazwane „Jajko”. Wzięło w nim udział około 90 emerytów 
i rencistów z terenu całej brzosteckiej gminy oraz zaproszo-
nych gości z sąsiednich gmin Pilzna i Dębicy. Nie zabra-
kło też przedstawiciela brzosteckiego samorządu burmistrza 
Wojciecha Staniszewskiego, który zarówno swą obecnością, 
jaki i ciepłymi słowami uświetnił to okazjonalne spotkanie.

Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca koła Jadwiga Wę-

grzyn, witając wszystkich zebranych i składając życzenia z oka-
zji minionych świąt wielkanocnych. Na początku tradycyjnie 
już wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brzostku, które 
tańcem i śpiewem uświetniły to wydarzenie. Jak zawsze 
występ był niezwykle atrakcyjny i znakomicie przygoto-

wany, za co zarząd koła serdecznie dziękuje zarówno 
występującym dzieciom, jak i przygotowującym ich 
pedagogom oraz dyrekcji szkoły. Po artystycznych 
występach odbyło się spotkanie przy tradycyjnie 
zastawionym stole. Nie zabrakło na nim wielkanoc-
nych babek, chrzanu i jajek, którymi zwyczajowo się 
dzielono, składając sobie wzajemnie życzenia.

Jak przystało na takie spotkanie, nie obyło się też 
bez śpiewania pieśni biesiadnych, różnorodnych opo-
wieści i wspomnień. 

Zarząd brzosteckiego koła emerytów i rencistów 
serdecznie dziękuje zarówno przedstawicielom władz samo-
rządowych i lokalnym mediom za uświetnienie tej imprezy, 
jak i wszystkim osobom, które w jakiś sposób pomogły w jej 
organizacji.

Wanda Szarek

POWIELKANOCNE SPOTKANIE W KOLE GOSPODYŃ

Wielkanoc to dość krótki czas świętowania, ale niezwykle 
każdemu bliski, rodzinny. Nie bez przyczyny święta te 

mają tak urokliwy klimat. Przypadają one bowiem na wio-
senną porę roku. 
A wiosna to budze-
nie się przyrody. To 
czas, kiedy rodzi 
się zieleń i kwiaty, 
a z jajek wykluwa-
ją się pisklęta. Jaj-
ko jest więc sym-
bolem nowego 
życia, dlatego tak 
ważną rolę speł-
nia podczas świąt 
wielkanocnych. 
Jajko to tradycja, 
więc jest go bardzo 
dużo na świątecz-
nym stole pod róż-
norodną postacią. 
I to nim dzielimy 
się, składając sobie 
życzenia.

Brzosteckie koło 
gospodyń na stałe 
do kalendarza im-
prez w swej działalności wpisało poświąteczne spotkanie 
pod nazwą „Jajko”. Nie zabrakło go i w tym roku. Uczest-
niczyło w nim 30 osób, co świadczy o popularności takich 
spotkań w naszym środowisku. Zawsze też zaprasza się na nie 

przedstawicieli władz samorządowych, księży i inne ważne 
osobistości. Cieszy fakt, że i w tym roku spotkanie zaszczy-
cił swą obecnością burmistrz Wojciech Staniszewski wraz 

z żoną Bernadetą, który 
nie szczędził ciepłych 
słów podczas dziele-
nia się jajkiem. Oprócz 
jajka, do którego był 
serwowany smaczny 
żurek, jak przystało na 
taką okoliczność, nie 
zabrakło chrzanu, tra-
dycyjnych ciast wiel-
kanocnych oraz innych 
przysmaków. Wszyscy 
mile spędzili czas na 
dyskusjach, wspo-
mnieniach i śpiewa-
niu pieśni biesiadnych. 
Ze względu na fakt, że 
za niespełna pół tygo-
dnia zaplanowana była 
wycieczka do Lwowa 
dla członkiń koła, więc 
omawiano sprawy z nią 
związane.

Reasumując, było to 
niezwykle udane popołudnie i potwierdziło konkluzję, że ta-
kie spotkania są bardzo cenne i mocno integrują mieszkańców 
miasta czy też wsi. 

E.M.
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Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej maj 2018

"

"

"

"
KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za gatunek? Fot. strona 47) wraz z wypełnionymi 
kuponami należy dostarczyć do 31 maja 2018 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4.
Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

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

POZIOMO:
2) Ktoś kto nie jest ekspertem w danej dzie-
dzinie 6) Człowiek przesadnie gorliwy 
w praktykach religijnych. 8) Imię żeńskie - 23 
XI 9) Imię Santany, gitarzysty 11) Imię mę-
skie - 16 IX; Pacuda z "Trójki" 13) Dystans dla 
sprintera 15) Skłonność do plotkowania, roz-
noszenia plotek. 19) Rozpuszczalna kawa zbo-
żowa. 20) Przenośnie: szczyt, najwyższy punkt; 
apogeum. 21) Afrykańskie, wiecznie zielone 
drzewo. 23) Douglas, ojciec Michaela 24) Chor-
wacka firma naftowa i rzeka w Polsce. 25) Pół-
nocny stan w USA. 27) Popisy zręczności 
kowbojów we władaniu lassem, w ujeżdżaniu 
dzikich koni itp. 28) Kuleczka naszyjnika; ko-
ralik 32) Tadeusz, poeta polski. 35) Obsługi-
wany przez sekretarkę. 37) Przestarzale: brzeg, 
kant, krawędź. 38) Serdeczny lub wskazują-
cy. 39) Elastyczna deska umożliwiająca uzyska-
nie odbicia przy skoku do wody. 40) Materiał 
modelarski. 41) … narodowy w Warszawie.
PIONOWO
1) Twarz, oblicze, policzek. 2) Przyrząd optyczny 
do obserwacji przedmiotów oddalonych. 3) Sil-
na, dobrze zbudowana kobieta. 4) Specjalista od 
otwierania sejfów. 5) Lepka wydzielina z gru-
czołów. 7) Kobiecy, elegancki strój. 10) Alek-
sandra dla kolegów 12) Konny oddział Koza-
ków odpowiadający szwadronowi 14) Małe 
zdjęcie 16) Tropikalne pnącze 17) Wydzielona 
strefa terenu. 18) Część maszyny wykonująca 
ruch obrotowy; rotor. 22) Zwierzyniec niebie-
ski. 25) Mierzona w watach. 26) Bohater filmu 
"Matrix" 27) Godność, urząd rabina; siedziba 
tego urzędu. 29) Szkliwo lub farba. 30) Fale, 
bałwany, odmęty. 31) Najcenniejsza nagroda 
filmowa. 33) Łączy rękę z tułowiem 34) Słyn-
na willa K.Szymanowskiego. 35) Morskie lub 
elektromagnetyczne. 36) Owca lub hrabstwo 
w Anglii. 38) Zrasza czoło.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z KWIETNIOWEGO NUMERU

Zagadka logiczna: 106.
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Goździk brodaty.
Hasło krzyżówki: Wiara i obyczaj jak miody: im starsze, 
tym słodsze.

Nagrody książkowe wylosowali: Jadwiga Białas z Nawsia 
Brzosteckiego (krzyżówka), Marcin Pietrzycki z Brzostku (za-
gadka logiczna), Stanisława Łukowicz z Opacionki (zagadka 
przyrodnicza).
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Grażyna Jagielska „Korespondent”
Caroline i Adam Matyasowie po kolejnej reporter-
skiej wyprawie zatrzymują się w Delhi. Tam właśnie 
poznają historię francuskiego dziennikarza zaginio-
nego przed laty w afgańskich górach. Gdy dociera do 
nich wieść o zajęciu Kabulu przez talibów, Caroline 
postanawia samotnie wyruszyć do Afganistanu, 
by rozwikłać zagadkę zaginionego korespondenta.
Ważne pytania, brak odpowiedzi na nie, pochylenie się nad światem 
i pokora wobec niego. Świetnie skonstruowana powieść.

Mateusz Szpytma „Rodzina Ulmów”
„…Wkrótce rozległo się kilka strzałów. Jako pierwsi 
zginęli, jeszcze podczas snu, dwaj bracia Szallowie 
oraz jedna z sióstr Gołda Goldman. Wtedy Niemcy 
wezwali furmanów, aby patrzyli, jak dokonują mor-
du. To miało odstraszyć innych od pomocy Żydom. 
Wtedy zastrzelili kolejnego z braci Szallów, następnie 
Gienię Goldman wraz z małym dzieckiem, a na końcu pozostałych 
Szallów. Przed chałupę wyprowadzono też Józefa i Wiktorię i tam 
zastrzelono. Wśród krzyków i płaczu żandarmi zastanawiali się, co 
zrobić z szóstką dzieci. Po krótkiej naradzie Dieken zdecydował, 
że ich także należy rozstrzelać. Trójkę lub czwórkę własnoręcznie 

zamordował Kokott. Od kul zginęły wszystkie dzieci Ulmów wraz 
z siódmym w łonie matki, która zaczęła rodzić…”

Adam Cyra „Rotmistrz Pilecki”
W latach 1944 – 1956 stracono w Polsce kilka ty-
sięcy osób należących do antykomunistycznych 
organizacji niepodległościowych. Ofiarami tych 
zbrodni byli także dawni więźniowie KL Auschwitz, 
w tym Witold Pilecki, zaliczany przez historyków 
do sześciu najodważniejszych ludzi europejskiego 
ruchu oporu.
Witold Pilecki, uczestnik wojen w 1920 i 1939 roku, dobrowolny 
więzień i twórca konspiracji wojskowej w KL Auschwitz, uciekinier 
z tego obozu, oficer Armii Krajowej, uczestnik powstania warszaw-
skiego, jeniec obozów w Lamsdorf i Murnau, po wojnie wstąpił 
do II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa we Włoszech. 
Został zamordowany strzałem w potylicę w warszawskim więzieniu 
na Mokotowie 25 maja 1948 roku. W lipcu 2006 roku Prezydent RP 
Lech Kaczyński w uznaniu zasług Witolda Pileckiego i jego oddania 
sprawom ojczyzny odznaczył go pośmiertnie Orderem Orła Białego. 
W 2013 roku Pilecki został awansowany do stopnia pułkownika.

ZAGADKA LOGICZNA
Kwadraty

Młody Mathias: „Na tej figurze jest 18 kwadratów”. Jego 
siostra Mathilda: „Tak, jeśli li-
czysz tylko małe kwadraty, ale 
są również średnie kwadraty 
i duże kwadraty”. Ogółem, ile 
kwadratów kompletnie nary-
sowanych liczy figura?

Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

Dwaj starzy przyjaciele spotykają się po długim czasie.
- Co słychać? – pyta pierwszy.
- A, nic dobrego – odpowiada drugi – Cierpię na moczenie nocne 
i nie wiem, co z tym zrobić.
- Wiesz co, tu niedaleko mieszka dobry psychoterapeuta. Spróbuj, 
może on znajdzie sposób.
Przyjaciele spotykają się po kilku miesiącach.
- No i co, byłeś u tego psychoterapeuty?
- Byłem i jestem ci bardzo wdzięczny.
- Już się nie moczysz?
- Moczę, ale teraz jestem z tego dumny.

J J J
Pacjentowi zdawało się, że pod jego łóżkiem siedzą potwory. Po 
wielu seansach niezadowolony z braku poprawy zrezygnował ze 
swojego terapeuty.
Po pewnym czasie spotykają się na ulicy:
- Nawet pan nie wie, jak świetnie się czuję.
Poszedłem do innego lekarza i on mnie wyleczył w ciągu jednej sesji.
- A jak on to zrobił?
- Kazał mi obciąć nogi od łóżka.

J J J
Spotykają się dwie nieprzepadające za sobą sąsiadki:
- A cóż to, źle się pani dziś czuła, pani Kowalska? – pyta jedna 
z nich. – Chorowała pani w nocy?
- Skąd to pani przyszło do głowy? – odparskuje druga.
- No bo widziałam, jak o drugiej w nocy wychodził od pani z klatki 
lekarz z naszej przychodni.
- Droga pani Wiśniewska – odpowiada tamta, cedząc powoli słowa. 
– Jak od pani w każdy piątek wychodzi o świcie pewien przystojny 
oficer w mundurze pułkownika, to ja od razu nie wrzeszczę na całe 
gardło, że wybuchła III wojna światowa.

J J J
- Dlaczego pani wpatruje się w moją bieliznę – pyta Kowalska 
sąsiadki. – Czy pani swojej nigdy nie wiesza?
Sąsiadka:

- Owszem, ale dopiero po praniu.

TAK JAK MYŚLI CZŁOWIEK
Sentencje.com.pl

 ¾ Dobra wiedza uwalnia, leczy i buduje, powodując wzrost 
i rozwój, zła ogranicza, niszczy i powoduje chorobę.

 ¾ Napięcie, dyskomfort i frustracja jest motorem do zmian 
i rozwoju.

 ¾ Wiedza potrzebna jest do odblokowania działania.
 ¾ Człowiek, który się uczy – młodnieje, a który przestaje 
się uczyć – zaczyna się starzeć.

 ¾ Nie upodabniajcie się do tego świata, ale odmieniajcie 
się przez przemianę swojego umysłu. /Biblia/

 ¾ Żeby zmieniło się nasze życie, musimy najpierw zmienić 
samych siebie.

 ¾ Jeśli chcesz mieć w życiu coś, czego jeszcze nie miałeś, 
musisz zrobić coś, czego jeszcze nie zrobiłeś.

 ¾ Twoje życie staje się lepsze tylko wtedy, kiedy Ty stajesz 
się lepszym. /Brian Tracy/

 ¾ Liczy się nie to, kim ktoś się urodził, ale kim wybrał, by 
być. /J. K . Rowling/ 

 ¾ Bez Twojego pozwolenia nikt nie może sprawić, że 
poczujesz się gorszy. /E. Roosevelt/

Wybrała
Maria Kawalec

Wybrała Maria Kawalec

jest kołem
ratunkowym
na morzu życia
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Maj w ogrodzie 

Nadszedł maj i nasze ogródki przydomowe nabrały barw. 
Najbardziej okazałe są byliny ogrodowe kwitnące. Wśród 

nich możemy znaleźć te wysokie, o sporej wielkości kwiatach, 
ale także niższe, o kwiatach mniejszych, lecz równie pięknych. 
W maju „ogrody pachną”, a my często ścinamy kolorowe 
kwiaty i dekorujemy nimi mieszkania. Warto mieć byliny 
w ogrodzie, bo to rośliny wieloletnie, mogące kwitnąć corocz-
nie. Wiele z nich zimuje w pomieszczeniach, inne w gruncie. 
Zależy od gatunku. Maj w ogrodzie nie byłby majem, gdyby 
nie pachniał bzem i konwaliami. To kwiatowe i zapachowe 
hity maja. Cieszyć się też możemy widokiem kwitnących 
tulipanów, szachownic, szafirków, bergenii, serduszki wspa-
niałej, barwinka, floksów szydlastych, bratków, niezapomina-
jek, stokrotek, fiołków, smagliczek, zawciągu, dąbrówki, go-
ryczki wiosennej i rogownicy kutnerowatej. 
Maj w ogrodzie to także czas kwitnienia 
wczesnych tawuł, obsypującego się różo-
wym i kwiatami migdałka, tamaryszku, 
złotlinu, pigwowców, mahonii, żarnowców. 
W maju kwiaty pojawiają się też na lauro-
wiśni wschodniej, skimmii i oczywiście na 
różanecznikach i azaliach. W dalszym ciągu 
kwitną jeszcze drzewa i krzewy owocowe 
oraz jabłonie ozdobne i purpurowa, wiśnie 
japońskie i głogi.

W maju w ogrodzie jest bardzo dużo 
pracy. To czas na sadzenie drzew i krzewów 
oraz bylin, zakładanie trawnika, wysiew 
roślin jednorocznych i dwuletnich, sadzenie 
roślin cebulowych niezimujących w grun-

cie. Trzeba tak zaplanować prace w ogrodzie, aby zdążyć ze 
wszystkim. a do tego dochodzi pielęgnacja roślin, które już 
rosną w naszym ogrodzie. Maj to najlepsza pora sadzenia 
roślin iglastych oraz azalii i rododendronów. Niestety, na 
sadzenie roślin z odkrytymi korzeniami jest już za późno. Po 
przekwitnięciu prześwietlamy krzewy ozdobne kwitnące wios-
ną (m.in. migdałowce: trójklapowy i karłowy, porzeczki: złotą 
i krwistą, tawuły: Thunberga, wczesną, śliwolistną, popielatą) 
oraz zasilamy je nawozami wieloskładnikowymi (na przy-
kład Azofoska, Fructus) bądź kompostem. Ściółkujemy korą 
sosnową drzewa i krzewy (grubość warstwy powinna wynosić 
co najmniej 5 cm), szczególnie świeżo posadzone oraz słabo 
i płytko korzeniące się (np. lilaki, róże, magnolie, różaneczniki, 
azalie, wrzosy, wrzośce). Korę rozkładamy na dobrze podlaną 
ziemię. Warto pamiętać, aby różanecznikom i azaliom usunąć 
przekwitłe kwiatostany. Wrzośce po zakończeniu kwitnienia 
przycinamy, aby rośliny bardziej się zagęściły. Systematy
czne odchwaszczamy grządki i rabaty – w maju chwasty 
mają jeszcze niewielkie rozmiary i są słabo zakorzenione, 
dlatego łatwo je wyrywać. 
Jeśli zaniedbamy ten zabieg, 
chwasty rozrosną się i zaczną 
konkurować z uprawianymi 
roślinami o wodę, światło oraz 
substancje odżywcze.q

SPOTKANIE Z POŻYTECZNYMI MIKROORGANIZMAMI CZ. 29
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

Dokończenie na str. 37

„Wielbiciele natury nie odczuwają stłoczenia pejzażu, mimo 
że drzewa mogą rosnąć gęsto, a głazy leżeć obok siebie. 
Gwiazdy mogą tłoczyć się na nocnym niebie, ale nie mamy 
wrażenia ścisku”.

/Yi Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, Warszawa 1987, s. 81-82/

Gdyby na naturalnej topografii do tej pory niewidzialni 
mieszkańcy Ziemi – mikroorganizmy stali się widzialni, 

prawdopodobnie nawet największy wielbiciel natury do-
znałby wrażenia ścisku. Stłoczenie pejzażu, o którym pisał 
geograf Yi Fu Tuan – Amerykanin chińskiego pochodzenia, 
byłoby tak dojmujące, że nasze życie musiałoby ulec dia-
metralnej zmianie. Najstarsi, najmniejsi, ale zarazem najlicz-
niejsi mieszkańcy Ziemi dokonaliby bezgłośnej rewolucji. 
Nie domagaliby się miejsca w NATO, ONZ czy Parlamencie 
Europejskim. W zasadzie w ogóle nie mieliby żadnych rosz-
czeń. Ale czy potrafilibyśmy żyć tak jak do tej pory, nie brać 
pod uwagę mikroświata, ukrytego największego państwa 
na naszej planecie? Czy widzialność jest warunkiem, który 
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Dokończenie na str. 38

Dokończenie ze str. 36

nadałby im prawa? Żyjemy przecież w oceanie mikroorgani-
zmów. Są obecne wszędzie. Wdychamy je wraz z powietrzem. 
Wg badań przeprowadzonych w dużym skupisku młodzieży 
w jednym z ośrodków akademickich wykazano, że w ciągu 
1 dnia organizmy badanych uczestników podlegały atakom 
różnych mikroorganizmów mogących wywołać infekcję 
ponad 600 tysięcy razy. Można więc sobie wyobrazić jak 
niesamowita bitwa trwa permanentnie w nas i otoczeniu 
i jak ważna jest właściwa kondycja i liczba pożytecznej 
mikroflory wspomagającej nasze organizmy w wypieraniu 
i eliminowaniu zagrożeń chorobowych. Nie do zlekceważenia 
są poniższe fakty, które jednoznacznie dowodzą, że mikro-
organizmy mają fundamentalne znaczenie dla trwania życia 
człowieka na Ziemi:
- każdy cm2 skóry człowieka zasiedlają miliony mikroor-

ganizmów,
- przewód pokarmowy, począwszy od jamy ustnej – króle-

stwa bakterii kwasu mlekowego, aż po jelita, w których 
mikroorganizmy stanowią 1/3 treści, co bez wątpienia jest 
swoistym ich centrum dowodzenia w człowieku,

- liczba mikroorganizmów zasiedlająca organizm człowieka 
jest minimum 10 razy większa od liczby jego komórek.
Dziś znamy tylko niektórych mieszkańców ukrytego wy-

miaru. Jak mówią naukowcy, na identyfikację czeka jeszcze 
około 99% wszystkich mikroorganizmów. Nadal stanowią one 
raczej tajemnicę, niż źródło ugruntowanej wiedzy. Jeszcze do 
niedawna sądzono, że w żołądku człowieka mikroorganizmy 
nie mogą przeżyć z racji na skrajnie trudne warunki (pH, 
kwasy). Po odkryciu Helicobacter pylori worek się rozwią-
zał. Według najnowszych badań nauka zakłada obecność 
minimum 100 rożnych gatunków nieznanych i do tej pory 
nierozpoznanych mikroorganizmów w żołądku. Wiele mikro-
organizmów zasiedlających organizm człowieka może wywo-
ływać w sprzyjających dla swojego rozwoju okolicznościach 
jego dysfunkcje, aż po zagrożenie życia, ale nie znaczy to, że 
są niepotrzebne i trzeba je wyeliminować. Przykładem jest 
wspomniany Helicobacter pylori, którego brak w organizmie 
ułatwia rozwój astmy, a wyeliminowanie E. coli z jelit ogra-
niczyłoby możliwości trawienne, a nawet obronne organizmu 
człowieka, gdyż w sytuacjach jego zagrożenia infekcją, ginie 
wydzielając kolicynę, czyli naturalny antybiotyk i w ten 
sposób wspomaga organizm w odparciu infekcji. Jednak 
obecność E. coli w górnej części przewodu pokarmowego 
stanowi śmiertelne zagrożenie. Naukowcy z Finlandii prowa-
dzą badania mikrobakterii, które posądza się o współudział 
w powstawaniu kamieni nerkowych, bowiem u wszystkich 
badanych pacjentów stwierdzono obecność tych zupełnie 
nieznanych do tej pory organizmów zarówno w piasku, jak 
i kamieniach nerkowych. Nieznany świat mikroorganizmów 
zaskakuje swoją specyfiką życia na każdym kroku. Otóż aż 95% 
mikroorganizmów zasiedlających człowieka żyje tylko w jego 
organizmie, co oznacza dodatkowe trudności w badaniach poza 
organizmem ludzkim. ProBio Emy mieszczą się w tym 1%, 
który jest nazwany i oswojony. Ich działanie jest przebadane 
i sprawdzone, a dawkowanie i zalecane użycie opisane. A jed-
nak wachlarz możliwości, które oferują, zaskakuje. ProBio Emy 
stanowią bowiem narzędzie, a to, jak i do czego go użyjemy, 
zależy od nas. Czasami podobne stosowanie pożytecznych 
mikroorganizmów przynosi rożne rezultaty. Dlatego nasza 
wiedza i doświadczenie stanowią niepowtarzalny kapitał. Nie 
zatrudniamy akwizytorów, nie szkolimy handlowców. Nasi 
doradcy to praktycy probiotechnologii, specjaliści otwarci 
na nowe możliwości, jakie oferuje mikroświat. Dlatego pod-
kreślamy: naszym wielkim kapitałem jest bogactwo naszych 
doświadczeń. Ale strumień tych doświadczeń nadal rośnie, 
bo z każdym dniem przybywa gospodarzy wdrażających 
ProBio Emy. Będziemy więc nadal z wielką troską gromadzić 
te doświadczenia, a w oparciu o wiedzę, jaką nam przynoszą, 

budować i doskonalić system informacji i poradnictwa, by 
stały się inspiracją do zmiany swojego środowiska życia na 
lepsze. Żyjemy w wyjątkowych czasach. Jeszcze kilka dekad 
wcześniej nikt nie przypuszczał, że nasz glob otoczy wirtualna 
sieć, która będzie stanowić o dostępie do informacji i wiedzy, 
że rozwój gospodarczy będzie tak szybki, że przez długie lata 
zapomnimy o jego cenie i kosztach, że technologia wtargnie do 
każdej sfery naszego życia. W tym dynamicznie zmieniającym 
się krajobrazie społeczno-gospodarczym również rolnictwo 
diametralnie zmieniło swoją postać i charakter. Produkcja 
zastąpiła uprawę roślin i chów zwierząt. Dziś nie uprawiamy, 
tylko produkujemy zboża, nie chowamy zwierząt tylko je 
produkujemy, a rolnik to producent. Człowiek zapragnął 
sparametryzować nie tylko to, co sam wytwarza, ale również 
to, co daje mu Natura, by z czasem uniezależnić się od jej 
zasobów. Ale czy to w ogóle jest możliwe? I jakie są konse-
kwencje takiego działania? Każdego roku nasza planeta traci 
aż 24 mld ton próchnicy. Próchnica to naturalna mieszanina 
różnych substancji organicznych i mineralno-organicznych 
w glebie lub na jej powierzchni, powstałych w wyniku roz-
kładu materii organicznej (podstawowym źródłem materii 
organicznej są resztki roślin i szczątki zwierząt). Próchnica po-
wstaje w glebach żywych, w których mikroorganizmy współ-
żyją z jej innymi mieszkańcami (dżdżownice, wazonkowce, 
itp.) oraz z roślinami. Tylko mikroorganizmy są w stanie 
przetworzyć materię organiczną w próchnicę. „Mikroorga-
nizmy glebowe oddziałują nie tylko na zdrowotność roślin 
uprawnych, ale również na dostępność dla nich składników 
pokarmowych, zwłaszcza tych, które uwalniane są w gle-
bie w wyniku biologicznej degradacji i przemian zarówno 
świeżej (nawozy organiczne, resztki pożniwne), jak i trwałej 
(próchnica) glebowej materii organicznej.”

ProBio Emy to grupa wyrobów wytwarzanych w procesie 
fermentacji z udziałem odpowiednio dobranych, naturalnych 
kompozycji beztlenowych i tlenowych, pożytecznych mikro-
organizmów o cechach regeneratywnych z komponentami 
roślinnymi i mineralnymi w oparciu o ProBiotechnologię 
SCD. Uniwersalne zdolności i dobroczynne działanie ProBio 
Emów są wynikiem takiego doboru szczepów mikroorgani-
zmów, rożnych pod względem bytowania, które w kompozycji 
współdziałają, wzajemnie wspierając się i poprzez wytwa-
rzane substancje, m.in. enzymy. Mogą one w agresywnym 
środowisku zdominowanym patogenami, ograniczyć bądź 
wyprzeć dominację chorobotwórczej mikroflory, przetrwać 
i inicjować procesy dla zdrowia gleby, roślin, zwierząt i lu-
dzi. Dzięki temu mogą przetrwać i rozwijać się nie tylko 
w glebie, ale również w różnorodnych środowiskach takich 
jak: składowiska odpadów, osady denne zbiorników wod-
nych (jeziora, stawy, oczka itp.), ściółki w pomieszczeniach 
dla zwierząt, zbiorniki z gnojowicą, kanały ściekowe, osady 
ściekowe z oczyszczalni ścieków. Sprawdzają się również 
w utrzymywaniu czystości w naszych domach. Wędrując 
od gleby do człowieka, probiotechnologia daje człowiekowi 
możliwość funkcjonowania w środowisku przyjaznym, zdomi-
nowanym przez probiotyczne mikroorganizmy. Różnorodne 
preparaty mikrobiologiczne do czyszczenia, mycia, prania, od-
świeżania powietrza, kosmetyki, suplementy diety ułatwiają 
tworzyć strefy wolne od toksyn, bogate w bioróżnorodność, 
wspomagające zdrowie mieszkańców. Można powiedzieć, że 
probiotechnologia nie jest niczym szczególnym, bo bazuje 
na tym, co potrafi sama Natura – przywraca najmniejszym 
organizmom na Ziemi należne im miejsce. Dzięki natural-
nym technologiom polskie rolnictwo może być konkuren-
cyjne w Europie, bo będzie wytwarzać pełnowartościową, 
bezpieczną żywność, czyniąc to w zgodzie z Bogiem i Jego 
Stworzeniem. Komplet enzymów wniesionych przez poszcze-
gólne szczepy mikroorganizmów umożliwia naturalny rozkład 
materii organicznej. Mikroorganizmy te, współdziałając ze 
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GROCH Z KAPUSTĄ 
A gdy małżeństwo dopadnie kryzys…

W małżeństwie radość mnoży się przez dwa, smutki dzieli 
się na pół, a wydatki mnoży się przez trzy. W 2016 

roku rozwiodło się aż 64 tys. par, a dodatkowo wobec 1,7 tys. 
małżeństw sąd orzekł separację. W mieście rozwodem kończy 
się 44 proc. małżeństw, podczas gdy na wsi 22,7 proc. Osoby 
głęboko wierzące od samego początku małżeństwa patrzą 
na związek wspólnotowo. Myślenie o małżeństwie w ten 
sposób sprzyja jego trwałości. Różne są przyczyny rozpadu 
związków, ale w myśl zasady, że lepiej jest zapobiegać niż 
leczyć, chcę zająć się naprawą psujących się więzi.

W każdym związku pojawiają się lepsze i gorsze dni. Są jak 
przypływ i odpływ. Gorzej, gdy statek o imieniu „małżeństwo” 
wciąż zbacza z kursu i osiada na mieliźnie. Rzecz w tym, by 
przez całe lata nie ignorować sygnałów alarmowych.

Pierwszym sygnałem jest to, że już nie śmiejecie się wspól-
nie. Poczucie humoru jest w związku bardzo ważne. Wiele 
osób przyznaje, że zakochało się w swojej drugiej połówce, 
bo… ta potrafiła ich rozśmieszyć. Jeżeli już razem się nie śmie-
jecie, to jest to bardzo zły sygnał. Śmiech jest wspaniałym 
lekarstwem na stres i pary, które dobrze ze sobą się bawią, 
mają większe szanse pozostać razem. Kiedy przestajecie się 
razem śmiać, to początek końca. Tego sygnału nie warto 
bagatelizować.

Innym sygnałem jest to, że przestaliście się dotykać. To 
naturalne, że po pierwszym etapie zakochania przychodzi faza 
stabilizacji. Ludzie nie są już sobą tak zafascynowani jak na 
początku. Związek się zmienia, ale bliskość i kontakt fizyczny są 
bardzo ważne. Po latach często namiętne pocałunki zastępuje 
przytulenie na kanapie. Nie ma w tym nic złego. Problem 
jest wtedy, kiedy w ogóle przestaliście się dotykać. Nie ca-
łujecie się, nie przytulacie, nie trzymacie za ręce. Unikanie 
kontaktu fizycznego to ważny sygnał, że oddaliliście się od 
siebie. Kryzysy w życiu pary mogą pojawiać się z różnych 
powodów, jak: pogoń za karierą i związany z tym brak czasu, 
chęć przeforsowania swoich wartości i oczekiwań wobec 
partnera i związku, problemy związane z wychowaniem 
dzieci. Ale najczęściej są to trudności w komunikacji. Ludzie 
nie potrafią ze sobą rozmawiać i siebie słuchać. Nie umieją 
jasno określić swoich potrzeb i roli w związku ani zaakcepto-
wać tego, że każdy z nas jest inny. Zamiast pozwolić sobie na 
realizowanie własnych celów i rozwój, oczywiście w granicach 
rozsądku, próbujemy na siłę zmienić partnera i dopasować 
go do siebie. Gubimy szacunek dla potrzeb i przyzwyczajeń 
drugiej osoby. Najczęściej pary przegapiają moment, kiedy 
ich relacje zaczynają się psuć. Kryzys wywołuje silne emocje 
– złość, smutek, poczucie niespełnienia, odtrącenia.

Małżonkowie, zamiast pogłębiać i utrwalać związek, za-
czynają się od siebie oddalać albo ze sobą walczyć. Często 
wystarczy dobrze poprowadzona rozmowa, by okazało się, 

że naprawdę wiele ich łączy, tylko nie potrafią tego jasno 
wyrazić.

Czas na szczerą rozmowę
U podstaw większości kryzysów leży zaburzona komu-

nikacja. Nie słuchamy, narzucamy swoje racje, ale też nie 
jesteśmy asertywni, nie umiemy walczyć o swoje, tylko 
w środku skrywamy żale, a te wcześniej czy później prowadzą 
do destrukcji związku. Jeśli partnerzy zdadzą sobie sprawę, 
iż ich związek przechodzi poważny kryzys, a jednocześnie 
wzajemne żale i pretensje nie przesłaniają im jeszcze resz-
tek uczucia, to czas na szczerą rozmowę (pomocna okazuje 
się czasami obecność mediatora - szanowanego krewnego, 
starszych dzieci, przyjaciela) lub na terapię małżeńską. To czas 
na odszukanie w pamięci, kim dla siebie byli na początku 
wspólnej drogi i jakie wydarzenia ten obraz zmieniały. Czego 
zabrakło po drodze, a czego było za dużo. Gdzie się mijali, 
a gdzie udawali, że jest im po drodze. Rzecz w tym, by przez 
całe lata nie ignorować sygnałów alarmowych

Najważniejsza jest tolerancja. Umówcie się np. że ak-
ceptujecie u siebie po trzy wady, za które nie będziecie się 
krytykować. A nad pozostałymi pracujcie, by nie były dla 
drugiej strony zbyt dokuczliwe. W sprawach spornych szu-
kajcie zawsze kompromisu.

Pamiętajcie o czułych słowach i serdecznych gestach (np. 
pocałunek na dzień dobry). Od czasu do czasu zmieńcie coś 
w codziennym scenariuszu, zaplanujcie wspólny wypad do 
kina czy spotkanie ze znajomymi. O swoich oczekiwaniach 
zawsze mówcie wprost („Kochanie, czułabym się lepiej, gdy-
byś częściej mnie przytulał”). Nie fundujcie sobie cichych dni. 
Zawsze idźcie spać pogodzeni. A jeśli zdrada wisi na włosku, 
nie siedźcie z założonymi rękami, tylko poszukajcie pomocy 
u psychologa.

Wreszcie możecie zająć się rozwijaniem swoich pasji, do-
gadzać sobie nawzajem, planować wspólne przedsięwzięcia. 
Zastanówcie się, co oboje lubicie robić najbardziej i realizujcie 
swoje pomysły: wyjazdy turystyczne, upiększanie domu, 
pitraszenie ulubionych potraw, praca na działce. Nawet 
wspólną wędrówkę po sklepach traktujcie jako okazję do 
pogawędzenia. To wszystko pomoże wam uświadomić sobie 
ogromną wartość związku, w którym przeżyliście przecież 
tyle szczęśliwych lat! Szukajmy tego, co nas łączy, nie dzieli.

Można zastosować „dialog małżeński” - takie przyjęcie 
strategii na najbliższy miesiąc. Mówimy sobie obowiązko-
wo co najmniej 10 fajnych rzeczy, jakie widzimy u siebie 
nawzajem i JEDNĄ, nad którą każda strona ma popracować. 
Potem sobie omawiamy, jak nam wyszło. 

Starajcie się nie zaprzepaścić kilkunastu – kilkudziesięciu 
lat wspólnego życia, bo poznaliście swoje wady i zalety, ro-
zumiecie się bez słów, nabraliście doświadczenia i teraz trzeba 
tylko patrzeć na jasne strony związku i zapalać światło tam, 
gdzie są one ciemne.

Janina Słupek

sobą, wytwarzają również substancje zapewniające im prze-
trwanie w agresywnym środowisku nasyconym wrogimi 
odmianami patogenów grzybowych. ProBio Emy ekstrahują 
(wydobywają) mikroelementy uwięzione w minerałach, 
przekształcając je równocześnie w formy łatwo przyswajalne 
przez rośliny. Tym sposobem, tak niezbędne dla procesów 
metabolizmu minerały, docierają z pokarmem do organizmu 
zwierząt i ludzi. Wiele szczepów uczestniczących w komplek-
sie ProBio Emów jest identycznych z tymi, jakie znajdujemy 
w zdrowych glebach i przewodach pokarmowych zdrowych 
zwierząt. Dlatego też ProBio Emy uaktywniają występujące 
w naszym środowisku mikroorganizmy w walce z patogena-

mi. Powszechne stosowanie ProBio Emów może w znaczący 
sposób wpłynąć na odnowę zasobów naturalnych Ziemi: 
czystość wody i powietrza oraz odbudowy zdegradowanych 
ekosystemów, a szczególnie agroekosystemów. Są w pełni 
bezpieczne dla życia człowieka, zwierząt i roślin. Użycie ich nie 
wymaga okresów karencji i prewencji. ProBio Emy posiadają 
wyróżnienie Prezesa KRUS jako wyroby zwiększające bez-
pieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym. ProBio Emy są 
wytwarzane w Polsce wyłącznie przez Krajowe i Regionalne 
Centra Mikroorganizmów ProBiotics Polska - promowane 
i dystrybuowane przez Regionalne Centra Mikroorganizmów 
i Licencjonowanych Doradców.

Opracował Janusz Kolbusz
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II BIEG ULICZNY W BRZOSTKU 

Po ubiegłorocznym sukcesie biegu w Brzostku przyszła 
pora na kolejną edycję. Zapraszamy do wzięcia udziału 

amatorów biegania w dniu 17 czerwca o godz 16.00. Tym 
razem biegacze będą walczyć na dystansie 5 km. Trasa biegu 
będzie przebiegała przez: 
Start: droga wewnętrzna (łącznik Mysłowskiego – K. Jadwigi) 
- Królowej Jadwigi – Przedmieście – Aleksandra Gryglew-
skiego - M.N. Mysłowskiego – Rynek - Szkolna – Słoneczna 
– Węgierska – Ostafińskiego – Szkolna – Rynek – Królowej 
Jadwigi – Meta: Droga wewnętrzna (łącznik Mysłowskiego 
– K. Jadwigi). 
Start oraz meta zostaną zlokalizowane przy Hali Sportowej 
im. Agaty Mróz-Olszewskiej. Zapisy już ruszyły na www.
pomiar-czasu.pl. Opłata za pakiet startowy:
w terminie do dnia 06.06.2018 r. - przelewem,
- 20 zł – pakiet bez koszulki (udział w biegu i numer startowy)
- 30 zł – pakiet z koszulką (udział w biegu, numer startowy 
koszulka)
w terminie od 07.06.2018 do 15.06.2018 (piątek do godz. 
18.00) - gotówką w biurze zawodów.
- 40 zł – pakiet bez koszulki (udział w biegu i numer startowy)
- 50 zł – pakiet z koszulką (udział w biegu, numer startowy, 
koszulka - po 10.06.20018 nie ma gwarancji otrzymania 
w pakiecie startowym koszulki w żądanym rozmiarze)

- bezpośrednio przed startem w dniu zawodów w Biurze 
Zawodów - 60 zł (pakiet bez koszulki), o ile nie zostanie 
zamknięta wcześniej lista startowa. Po zapełnieniu listy nie 
będzie można dokonać zapisów w Biurze Zawodów. Po bie-
gu na każdego uczestnika czekać będzie pamiątkowy medal 
oraz ciepły posiłek. Limit pakietów startowych to 150 sztuk. 
Pakiety będą do odebrania w dniu zawodów od godz. 14.30 
do 15.45.
Program szczegółowy:
1430 Otwarcie biura zawodów
1530 Zakończenie przyjmowania zgłoszeń
1600 Start biegu
1715 Wręczenie nagród w kat. generalnej, kat. wiekowych
1745 Zamknięcie zawodów
Oprócz klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn przewidziano 
klasyfikacje wiekowe (2 kategorie dla kobiet i 3 kategorie dla 
mężczyzn). Będzie także nagroda dla najlepszej zawodniczki 
i zawodnika z terenu gminy Brzostek oraz dla najstarszego 
i najstarszej zawodniczki biegu. Dla zwycięzców we wszyst-
kich kategoriach przewidziano atrakcyjne nagrody. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich biegaczy i nie tylko do udziału.

OSiR Brzostek

TRASA BIEGU

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy (sklep) położony 
w Domu Ludowym w Opacionce stanowiący własność Gminy 
Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00085225/9 - 
przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej działalności dla wsi.

Lokal użytkowy (sklep) położony jest w budynku Domu Lu-
dowego w Opacionce na działce oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym 251 o powierzchni 0,15 ha, stanowi własność Gminy 
Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00085225/9.
Powierzchnia użytkowa sklepu wynosi 48,28 m2 (sala sprzedaży, 
zaplecze sanitarne).
Sklep wyposażony jest w energię elektryczną i bieżącą wodę.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użyt-
kowej wynosi 7,00 zł + 23% VAT-u miesięcznie.
 

Wadium dla lokalu wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) 
i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR 
o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006).

Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą 
energię elektryczną, wodę, wywóz odpadów komunalnych 
i nieczystości ciekłych oraz podatek od nieruchomości pod 
działalnością gospodarczą.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu 
Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny 
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja 
nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2018 rok).

Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem ww. lokalu 
nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.

Brzostek, dnia 30.04.2018 r. 

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

 o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu - 
stanowiących własność Gminy Brzostek 
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TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Przez dwa dni (5 i 6 kwietnia) w Hali Sportowej im. Aga-
ty Mróz-Olszewskiej w Brzostku odbywał się Turniej 

Piłki Ręcznej Szkół Podstawowych. Była to pierwsza tego 
typu impreza propagująca szczypiorniak w naszym mie-
ście od czasów wybudowania nowoczesnej hali sportowej. 
W pierwszym dniu (5 kwietnia) rywalizowały dziewczęta. 
Do turnieju zgłosiło się siedem szkół z terenu gminy, które 
rozgrywały mecze w dwóch grupach. Do dalszej fazy turnieju 
awansowały po dwa najlepsze zespoły z poszczególnych 
grup. W pierwszym półfinale spotkały się szkoły z Nawsia 
Brzosteckiego oraz Kamienicy Górnej. Po bardzo zaciętej 
walce w regulaminowym czasie gry padł remis i o awansie 
do finału musiały zadecydować rzuty karne. W nich lepiej 
radziły sobie zawodniczki z Nawsia Brzosteckiego, tym sa-
mym pozbawiając nadziei na finał zawodniczki z Kamienicy 
Górnej. W drugim półfinale spotkały się SP Siedliska-Bogusz 
i SP Januszkowice. Mecz od początku do końca przebiegał 
pod dyktando szczypiornistek z Siedlisk-Bogusz, które zwy-
ciężyły bardzo pewnie 3:1. W meczu o trzecie miejsce wygra-
ła SP Kamienica Górna 1:0 z SP Januszkowice. W wielkim 
finale spotkały się drużyny, które w fazie grupowej zajęły 
pierwsze miejsce w swoich grupach. Jak na finał przystało, 
emocji nie brakowało. Zawodniczki z Nawsia Brzosteckiego 
szybko objęły prowadzenie w pierwszej połowie. Dzielnie 
broniły wyniku, aż pod koniec drugiej połowy, po bardzo 
ładnej akcji Ewa Czyż (SP Siedliska-Bogusz) pokonała bram-
karkę i tym samym wyrównując wynik meczu. Po ostatnim 
gwizdku wynik meczu nie uległ zmianie, wiec po raz kolejny 
byliśmy świadkami serii rzutów karnych. Tym razem lepiej 
rzuty karne wykonywały szczypiornistki z Siedlisk-Bogusz 
i to one cieszyły się ze zwycięstwa w turnieju. 

Po turnieju dziewcząt przyszedł czas na rywalizację wśród 
chłopców. Do turnieju tak jak dzień wcześniej siedem szkół 
walczyło w dwóch grupach. W grupie „A” pierwsze miejsce 
zajęła szkoła z Brzostku, która wygrała wszystkie mecze. 
Drugie miejsce w grupie zajęła szkoła z Siedlisk-Bogusz. 
W grupie „B” pierwsze miejsce zajęła SP Kamienica Górna, 
zaś drugie miejsce wywalczyła SP Januszkowice. W pierw-
szym półfinale spotkały się szkoły 
z Siedlisk-Bogusz oraz Kamienicy 
Górnej. Po bardzo zaciętej walce lepsi 
okazali się zawodnicy z Siedlisk i to 
oni awansowali do finału. W drugim 
półfinale spotkały się SP Brzostek i SP 
Januszkowice. Mecz od początku do 
końca to prawdziwy rollercoaster emo-
cji. Dwukrotnie na prowadzenie wy-
chodzili zawodnicy z Januszkowic, ale 
szczypiorniści z Brzostku doprowadzali 
do wyrównania. Po ostatnim gwizdu 
wynik meczu był remisowy, więc po 
raz pierwszy w turnieju byliśmy świad-
kami serii rzutów karnych. Bramkarz 
z Januszkowic (Jakub Krupka) dwu-
krotnie obronił strzały przeciwników, 
niestety, jego koledzy z drużyny dwu-
krotnie trafili słupek, więc nadal wynik 
meczu był remisowy. Przy trzeciej serii 
rzutów Jakub skapitulował i o dalszym 
przebiegu konkursu decydował rzut 
wykonany przez zawodnika z Janusz-
kowic, niestety, bramkarz z brzoste-
ckiej drużyny obronił i to SP Brzostek 
mogła się cieszyć z awansu do finału. 
W meczu o trzecie miejsce wygrała SP 
Kamienica Górna 2:1 z SP Januszkowi-

ce. W wielkim 
finale walczy-
ły drużyny, 
które spotka-
ły się ze sobą 
w fazie gru-
powej. Mecz 
ten toczył się 
pod dyktando 
zawodników 
z SP Brzostek, 
którzy pewnie 
wygrali 4:0. Po zakończonych meczach finałowych odbyło 
się uroczyste posumowanie turnieju oraz wręczenie nagród. 
Każda drużyna, która uczestniczyła w turnieju otrzymała 
pamiątkowy dyplom, zaś drużyny, które zajęły miejsca 
I -III otrzymały pamiątkowe puchary oraz medale. Wybrano 
także najlepszą zawodniczkę i bramkarkę turnieju, którymi 
zostały: Beata Rogaczewska z SP Nawsie Brzosteckie (naj-
lepsza zawodniczka), Magdalena Wołowiec z SP Kamienica 
Górna (najlepsza bramkarka). Również wybrano najlepszego 
zawodnika turnieju, którym został: Szymon Kolbusz (SP Naw-

sie Brzosteckie) i najlepsze-
go bramkarza Jakuba Krupkę 
z SP Januszkowice. Nagrody 
wręczał Kierownik Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Brzostku 
Andrzej Piękoś. Duże brawa 
i słowa uznania dla wszyst-
kich uczestników turnieju. 
Gratulacje dla zwycięzców! 
Sędzią turnieju był Zbigniew 
Machaj, a Aleksandra No-
wicka sprawowała opiekę 
medyczną. Do zobaczenia na 
następnym turnieju.

Magdalena Kawalec

Szczegółowe wyniki turnieju dziewcząt:
Grupa „A”
SP Nawsie Brzosteckie – SP Gorzejowa  6:0 (3:0)
SP Januszkowice – SP Grudna Górna  2:0 (2:0)
SP Nawsie Brzosteckie - SP Grudna Górna  5:0 (2:0)
SP Gorzejowa - SP Januszkowice  0:4 (0:2)
SP Nawsie Brzosteckie - SP Januszkowice  4:1 (2:1)
SP Grudna Górna - SP Gorzejowa  0:2 (0:1)
Grupa „B”
SP Brzostek – SP Siedliska-Bogusz  1:2 (0:0)
SP Kamienica Górna – SP Siedliska-Bogusz  0:0 (0:0)
SP Kamienica Górna - SP Brzostek  0:0 (0:0)
Półfinał I:
SP Nawsie Brzosteckie - SP Kamienica Górna  3:3 k. 2:0 (2:2)
Półfinał II:
SP Siedliska-Bogusz - SP Januszkowice  3:1 (3:0)
Mecz o 5. miejsce:
SP Gorzejowa - SP Brzostek  0:2 (0:1)
Mecz o 3. miejsce:
SP Kamienica Górna - SP Januszkowice  1:0 (0:0)
Finał:
SP Siedliska-Bogusz - SP Nawsie Brzosteckie  1:1 k. 2:1 (0:1)
Klasyfikacja końcowa:
1. SP Siedliska-Bogusz
2. SP Nawsie Brzosteckiej
3. SP Kamienica Górna
4. SP Januszkowice
5. SP Brzostek
6. SP Gorzejowa
7. SP Grudna Górna

Szczegółowe wyniki turnieju chłopców:
Grupa „A”
SP Brzostek - SP Nawsie Brzosteckie  4:0 (4:0)
SP Grudna Górna - SP Siedliska-Bogusz  0:2 (0:1)
SP Brzostek - SP Siedliska-Bogusz  2:0 (1:0)
SP Nawsie Brzosteckie - SP Grudna Górna  1:0 (0:0)
SP Brzostek - SP Grudna Górna  3:2 (1:0)
SP Siedliska-Bogusz - SP Nawsie Brzosteckie  2:0 (1:0)
Grupa „B”
SP Gorzejowa - SP Kamienica Górna  0:8 (0:2)
SP Januszkowice - SP Kamienica Górna  2:3 (0:1)
SP Januszkowice - SP Gorzejowa  6:0 (2:0)
Półfinał I:
SP Brzostek - SP Januszkowice  2:2 (2:2) k. 1:0
Półfinał II:
SP Siedliska-Bogusz - SP Kamienica Górna  2:0 (1:0)
Mecz o 5. miejsce:
SP Gorzejowa - SP Nawsie Brzosteckie  0:4 (0:2)
Mecz o 3. miejsce:
SP Kamienica Górna - SP Januszkowice  2:1 (2:0)
Finał:
SP Siedliska-Bogusz - SP Brzostek  0:4 (0:2)
Klasyfikacja końcowa:
1. SP Brzostek
2. SP Siedliska-Bogusz
3. SP Kamienica Górna
4. SP Januszkowice
5. SP Nawsie Brzosteckiej
6. SP Gorzejowa
7. SP Grudna Górna
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ZWYCIĘSTWO ZAWODNICZEK OSIR BRZOSTEK 
W OTWARTYM TURNIEJU SIATKÓWKI MŁODZICZEK

W piątek 13 kwietnia Hala Sportowa im. Agaty Mróz-
-Olszewskiej w Brzostku wypełniła się młodymi siat-

karkami, które rywalizowały w Otwartym Turnieju Siatkówki 
Młodziczek. Oprócz brzosteckiej drużyny wystąpiły jeszcze 
Omega Rzuchowa, MKS Ryglice oraz SP nr 1 w Jodłowej. 
Turniej odbył się systemem „każdy z każdym” do dwóch 
wygranych setów. Zawodniczki OSiR Brzostek zagrały pierw-
szy mecz z SP nr 1 Jodłowa i wygrały oba sety z dużą prze-
wagą punktową. Drugi mecz odbył się pomiędzy Omega 
Rzuchowa a MKS Ryglice. Tutaj walka była już bardziej 
wyrównana, a do rozstrzygnięcia zwycięzcy potrzebny był 
tie-break, w którym lepiej spisywały się siatkarki z Rzuchowej, 
wygrywając pewnie 15:9. Druga seria spotkań to również 
pewne zwycięstwa drużyny z Brzostku oraz Rzuchowej. Przed 
rozpoczęciem ostatniej serii spotkań było wiadomo, że OSiR 
Brzostek i Omega Rzuchowa będą walczyć o zwycięstwo 
w turnieju, a drużyny MKS Ryglice i SP Nr 1 Jodłowa staną 
naprzeciwko siebie w pojedynku o brązowy medal. W me-
czu o trzecie miejsce po zaciętym i wyrównanym boju, szalę 
zwycięstwa na swoją stronę przechyliła reprezentacja SP 
nr 1 w Jodłowej, która dzięki temu zwycięstwu wskoczyła 
na najniższy stopień podium. W meczu o pierwsze miejsce 
pomiędzy Brzostkiem i Rzuchową siatkarki zafundowały 
kibicom nie lada emocje. O ile pierwszy set padł łupem siat-
karek z Rzuchowej, to druga odsłona zdecydowanie lepsza 
w wykonaniu zawodniczek z Brzostku, które wygrały set do 
21, więc o zwycięstwie musiał decydować tie-break. W nim 
od początku OSiR Brzostek uzyskał niewielką przewagę. Przy 
stanie 12:8 dla brzosteckiej drużyny wkradła się nerwowość, 
którą wykorzystały siatkarki z Rzuchowej i zaczęły gonić 
wynik, systematycznie zmniejszać przewagę punktową, aż 
doprowadziły do remisu. Od tego momentu gra toczyła się 
w rytmie punkt za punkt, a o losach triumfu zdecydowała 
gra na przewagi. Ostatecznie szalę zwycięstwa na swoją ko-
rzyść przechyliły gospodynie, wygrywając 17:15. Po ostatnim 
punkcie rozpoczęło się świętowanie brzosteckich zawodniczek, 
które po raz pierwszy wygrały turniej. Brzostecka drużyna 
wystąpiła w składzie: Wiktoria Szymańska, Nikola Nawra-
caj, Aleksandra Kluza, Martyna Bielecka, Karolina Grygiel, 
Magdalena Szynal, Wiktoria Kobak, Kinga Kawalec, Beata 
Rogaczewska, Aleksandra Radelczuk, Kornelia Szczepkowicz. 
Reprezentacja OSiR-u składa się z zawodniczek na co dzień 
uczęszczających do szkół z terenu gminy Brzostek (SP Brzostek, 
SP Nawsie Brzosteckie, SP Gorzejowa, SP Kamienica Górna), 
a trenerem drużyny jest Krzysztof Hals.

Po zakończonych meczach nagrody wręczali sędziowie 
zawodów Piotr Mroczkowski i Łukasz Bik. Nie mogło zabrak-
nąć nagród indywidualnych. Trenerzy wszystkich zespołów 
wybierali najlepsze zawodniczki z każdej drużyny: Karolina 
Grygiel (OSiR Brzostek), Oliwia Lisowska (Omega Rzucho-
wa), Kamila Klucznik (MKS Ryglice), Natalia Mokrzycka (SP 
nr 1 w Jodłowej). 

Wszystkim uczestnikom oraz kibicom dziękujemy za przy-
bycie, sportową rywalizację oraz wiele ciekawych i efek-
townych akcji. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 

Magdalena Kawalec

Szczegółowe wyniki:
SP Nr 1 Jodłowa - OSIR Brzostek 0:2 (16:25, 19:25)
Omega Rzuchowa - MKS Ryglice 2:1 (23:25, 25:16, 15:9)
OSiR Brzostek - MKS Ryglice 2:0 (25:18, 25:14)
Omega Rzuchowa - SP Nr 1 Jodłowa 2:0 (25:19, 25:12)
OSIR Brzostek - Omega Rzuchowa 2:1 (16:25, 25:21, 17:15)
MKS Ryglice - SP Nr 1 Jodłowa 0:2 (23:25, 14:25)

Klasyfikacja końcowa:
1. OSiR Brzostek 
2. Omega Rzuchowa 
3. SP Nr 1 Jodłowa 
4. MKS Ryglice

SUKCES DZIEWCZĄT Z GORZEJOWEJ

W poniedziałek 16 kwietnia 2018 roku w Dębicy odbyły 
się zawody powiatowe dwójek siatkarskich dziewcząt. 

Do rozgrywek przystąpiło 7 drużyn z 4 szkół, które rozgrywały 
swoje mecze systemem każdy z każdym. Zawodniczki z Gorze-
jowej ostatecznie zajęły V miejsce w powiecie, co jest dużym 
sukcesem naszych siatkarek. Klasyfikacja końcowa: I miejsce 
SP Nr 3 Dębica; II miejsce SP Nr 10 Dębica; III miejsce SP Nr 
3 Dębica; IV miejsce SP Nr 10 Dębica; V miejsce SP Gorzejowa; 
VI miejsce SP Nr 9 Dębica i VII miejsce SP Nr 9 Dębica. Szkoła 
Podstawowa w Gorzejowej wystąpiła w składzie: Gabriela 
Synowiecka, Wiktoria Wójcik, Natalia Sztorc.

Krzysztof Hals Na zdjęciu od lewej: Wiktoria Wójcik, Gabriela Synowiecka, 
Natalia Sztorc, Krzysztof Hals

Fot. Łukasz Nowak
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MISTRZOWIE BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH
6 kwietnia 2018 r. w Dębicy odbyły się powiatowe in-

dywidualno-drużynowe biegi przełajowe. Naszą gminę 
reprezentowali dziewczęta i chłopcy z Gimnazjum w Brzostku. 
W każdej grupie na starcie spotkało się po 46 zawodników 
z różnych szkół w powiecie. Brzostek zaprezentował się 
doskonale, wykazując się dobrą kondycją fizyczną i wytrzy-
małością psychiczną.

Chłopcy zajęli I miejsce, co dało im awans na zawody 
rejonowe do Kolbuszowej.

Dziewczęta zajęły II miejsce i też awansowały na rejony. 
11 kwietnia 2018 roku w Kolbuszowej odbyły się rejonowe 

indywidualno-drużynowe biegi przełajowe. W zawodach 
brało udział po dwie drużyny dziewcząt i po dwie drużyny 
chłopców z powiatów: dębickiego, mieleckiego, kolbuszow-
skiego i ropczycko-sędziszowskiego. Brzosteccy gimnazjaliści 
w pocie czoła przygotowywali się przez ostatnie tygodnie do 
tych zawodów. W Kolbuszowej na wszystkich startujących 
czekała piękna pogoda, ale niestety trasy biegowe były 
dłuższe niż na zawodach powiatowych. Dlatego naszym 
zawodnikom biegło się ciężej. Mimo wszystko zawodnicy 
pokonali trudności i ostatecznie drużyna chłopców zajęła 
II miejsce, tracąc tylko 4 punkty do miejsca pierwszego. 
Wyniki drużyn chłopców:
I miejsce – G. Wielopole Skrzyńskie (60 pkt)
II miejsce – G. Brzostek (64 pkt)
III miejsce – SP Tuszów Narodowy (83 pkt)
IV miejsce – G. Gnojnica Dolna (88 pkt)
V miejsce – SP Cmolas (101 pkt)
VI miejsce – G. Radomyśl Wielki (103 pkt)
VII miejsce – SP Jodłowa (131 pkt)

Skład zespołu: Łukasz Lisak, Dominik Nawracaj, Piotr 
Bałucki, Mateusz Pruchnik, Marcin Jasicki, Karol Zastawny, 
Szymon Szarek.

Dziewczyny z brzosteckiego gimnazjum zajęły IV miejsce. 
Wyniki dziewcząt:

I miejsce – SP nr 5 Dębica (34 pkt)
II miejsce – G. Radomyśl Wielki (69 pkt)
III miejsce – SP nr 9 Mielec (70 pkt)
IV miejsce – G. Brzostek (88 pkt)
V miejsce – SP Cmolas (100 pkt)
VI miejsce – G. Iwierzyce (119 pkt)
VII miejsce SP Wola Ociecka (160 pkt)
Skład zespołu: Karina Augustyn, Wiktoria Kita, Mag-

dalena Oprządek, Magdalena Lemek, Aleksandra Zięba, 
Gabriela Płaziak i Martyna Dziadura. 

Gratuluję wszystkim zawodniczkom i zawodnikom, życzę 
wytrwałości i dalszych sukcesów.

Magdalena Machaj

MEDALIŚCI INDYWIDUALNYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH
W powiatowych indywidualnych biegach przełajowych w Dębicy na 

dystansie 1000 m bardzo dobre starty zaliczyli: Łukasz Lisak, zajmując 
I miejsce w powiecie, Dominik Nawracaj II miejsce. W grupie dziewcząt 
Karina Augustyn zajęła II miejsce na dystansie 800 m. Zajęte miejsca 
dały im awans na zawody rejonowe, które odbyły się w Kolbuszowej. 
Uczniowie z Gimnazjum w Brzostku doskonale zaprezentowali się w tej 
rywalizacji, zdobywając medale. Zawody stojące na niezwykle wysokim 
poziomie sportowym były podsumowaniem ich ciężkich treningów. 

Indywidualnie na WOJEWÓDZTWO awansowali: Karina Augustyn -  
- III miejsce, Łukasz Lisak - II miejsce, Dominik Nawracaj - III miejsce. Poza 
podium na wysokim VII miejscu uplasowała się Wiktoria Kita, która do 
treningów wraca po uciążliwej kontuzji. Sportowcom gratuluję szybkości, 
wytrzymałości i samodyscypliny. Pamiętajcie, że kto regularnie trenuje, 
ćwiczy nie tylko swoje ciało, ale i umysł. 

Z życzeniami dalszych sukcesów 
Magdalena Machaj
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TOMEK CZEKA NA TWOJĄ POMOC

Tomek Pacana z Kamienicy Górnej zapadł na bardzo 
groźną chorobę genetyczną SMA (rdzeniowy za-

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

Jeśli chcesz wesprzeć Tomka, dokonaj wpłaty na 
podane niżej konto Fundacji Śnieżki Twoja Szansa.

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
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KASACJA POJAZDÓW TEL. 606 347 031, 666 842 379

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

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

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



Opisy psów na s. 29

8/2018

28/2018

11/2017

26/2018

PSY SZUKAJĄ DOMU

7/2018

21/2018

16/2018

23/2018

5/2018

20/2018

6/2018 9/2018

Co to za gatunek?

Zagadka przyrodnicza

SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW

Medaliści indywidualnych biegów przełajowych (Gimnazjum w Brzostku)Turniej Piłki Ręcznej I miejsce SP w Siedliskach-Bogusz

Turniej Piłki Ręcznej I miejsce SP w BrzostkuOtwarty Turniej Siatkówki Młodziczek



Fot. Elżbieta Domaradzka z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Joanna Piekarczyk z Grudnej Dolnej Fot. Michał Dziedzic z Bukowej

Fot. Aleksandra Sury z Przeczycy

Fot. Janina Słupek z Brzostku

Fot. Beata Święch z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Martyna Zastawny z Kamienicy G.Fot. Anna Augustyn z Januszkowic
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Fot. Vittoria Condito z Brzostku


