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Udało nam się, zgodnie z tradycją, nagromadzić w czerwcowym numerze „WB” mnóstwo kilku- i nastolatków na 
okoliczność Dnia Dziecka. Niech z tej okazji młodsze i starsze dzieci podzielą się swoją radością z wiecznie niezado-
wolonymi dorosłymi. Już na okładce uśmiechają się do Czytelników wszystkie Pociechy ze Szkoły Podstawowej 
w Nawsiu Brzosteckim – łącznie z przedszkolakami i gimnazjalistami…



Fot. Rafał Godniak

DZIEŃ MAMY I TATY W BRZOSTECKIM PRZEDSZKOLU

DZIEŃ STRAŻAKA TYM RAZEM W JANUSZKOWICACH

PIERWSZE NA PODKARPACIU WARSZTATY RATOWNICTWA TECHNICZNEGO
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TO MY!

Tak jakoś się złożyło, że 
jeszcze nie zaprezentowa-

liśmy naszym Czytelnikom 
siebie, czyli redakcji „Wiado-
mości Brzosteckich”. W tym 
numerze nadrabiamy braki 
w tym zakresie, a ponieważ 
w czerwcu przypada Dzień 
Dziecka, więc postanowili-
śmy się nieco… odmłodzić. 
Oto AKTUALNY SKŁAD RE-
DAKCJI (w kolejności alfabe-
tycznej):

Daniu – człowiek od 
wszystkiego, nawet od spraw 
beznadziejnych. Pisze na te-
maty przeróżne, bo i wszędzie 
go pełno. Poza tym lubi di-
nozaury, co widać na zdjęciu.

Elusia – specjalistka od te-
atru i koła gospodyń (nigdy 
o nikim nie zapomni).

Ewunia – jej działka to 
sesje Rady Miejskiej, potrafi 
w kilku zdaniach streścić nie-
raz przydługie obrady.

Jacuś – siedzi w domu przy 
komputerze i lepi, lepi, lepi… 
Godzinami, dniami, noca-
mi… Zwłaszcza nocami. Aż 
wreszcie na światło dzienne 
wychodzą „WB” w formie 
nadającej się do oglądania 
i czytania.

Justysia – promuje twór-
czość artystyczną, przepisuje 
teksty, skutecznie załatwia 
różne sprawy.

Madzia – trudno za nią 
nadążyć, bo bardzo szybko 
biega, zresztą jak przystało 
na dziennikarza sportowego. 
Zawsze wszystko na czas.

Martusia – mocno dzierży 
finanse, pilnuje reklam i kolo-
ru w gazecie, nic nie umknie 
jej uwadze. Czasem bawi się 
w „sierotkę” i losuje nagro-
dy za rozwiązanie zagadek 
i krzyżówki.

Marysia – zajmuje się 
ulubionym działem Czytel-
ników: żarcikami (prawie każ-
dy zaczyna czytanie właśnie 
od „humorów”). Poza tym 
daje do myślenia za pomocą 
sentencji.

Pawciu – taszczy wielkie 
aparacisko na różne imprezy. 
Cyka fotki z prawej, z lewej, 
z góry, z dołu, a nawet i en 
face. A później: no i którą tu 
wybrać do gazety??

Ulunia – trudni się zbiera-
ctwem, głównie materiałów 
do gazety, mobilizuje innych 
do pisania (z tego powodu 
niektórzy cierpną pod koniec 
miesiąca), czasem sama coś 
napisze albo wywiad czy son-
daż przeprowadzi, układa, po-
prawia. Następnie wszystko 
śle do Jacusia, niech on dalej 
się męczy. 

Zuzia – jeszcze nie zeszła 
z rąk Cecylii Krzyżak, swojej 
mamy, a już wnikliwie roz-
gląda się po świecie – o kim 
by tu napisać… Nikt tak 
nie potrafi gawędzić o lu-
dziach stąd.
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Dokończenie na str. 5

BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE

Dobiegły końca 
prace związane 

z przebudową pół-
torakilometrowego 
odcinka drogi Grud-
na Dolna – Smarżo-

wa – Bączałka. Całkowity koszt prac to 
przeszło 460 tys. zł. Oprócz nowej na-
wierzchni ułożone zostały nowe podłoża 
ze skropionego destruktu, dzięki czemu 
będą one twardsze i trwalsze. Prace wy-
konał FHU Ligęzka ze Strzegocic. 

Również droga wewnętrzna „na 
Zbiorniki” w Grudnej Górnej otrzy-
mała nową nawierzchnię. Na odcinku 
o długości 471 m.b. położona została 
nawierzchnia bitumiczna (dwie warstwy 
o łącznej gr. 7 cm) na 20 cm dwuwar-
stwowej podbudowie, ułożono nowe 
pobocza, a istniejące zjazdy utwardzono 
kruszywem. Prace wykonała PDM S.A. 
Dębica za niespełna 125 tys. zł.

Zakończono prace przy drodze gmin-
nej „na Łazy” w Siedliskach-Bogusz. 
Na odcinku 690 m.b. położona została 
dwuwarstwowa siedmiocentymetrowa 
nawierzchnia bitumiczna, a dalsze 669 
m.b. utwardzono tłuczniem. Przeszło 
210 tys. zł to całkowita wartość prac 
wykonanych przez PDM S.A. Dębica.

Zakończyły się prace związane z bu-
dową parkingu przy Domu Ludowym 
w Nawsiu Brzosteckim. W wyniku prac 
powstała zatoka z dziesięcioma miejsca-
mi postojowymi z nawierzchnią z kost-
ki betonowej. Ostateczna wartość prac 
wyniosła 111 tys. zł, czyli o przeszło 10 
tys. mniej niż przewidywał kosztorys 
ofertowy.

Jesteśmy coraz bliżej rozpoczęcia prac 
związanych z wykonaniem kolejnych 
odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. 
16 maja poznaliśmy oferty cenowe 
w przetargu na wykonanie robót bu-
dowlanych w ramach projektu „Program 
poprawy czystości zlewni rzeki Wisło-
ki – Etap IV – Gmina Brzostek, Gmina 
Tarnowiec”. W przypadku zakresu dla ul. 
Ostafińskiego i Węgierskiej zakres prac 
przewiduje wykonanie ok. 3,484 km sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej; ul. 
Polna, Szkotnia, Przedmieście i 11 Listo-
pada zakres prac przewiduje ok. 2,972 km 
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 
ok. 0,143 km rurociągu tłocznego oraz 
budowę przepompowni ścieków.

Każda z ofert opiewa na ok. 1,5 mln 
zł i gdy tylko zakończą się prace ko-
misji przetargowej, stosowne umowy 
o roboty budowlane powinny zostać 
zawarte. Dla obu zadań termin wyko-
nania został ustalony na koniec czerwca 
2019 r., jednak mamy nadzieję, że jeszcze 
w tym roku znaczna część prac zostanie 
ukończona.

Odnośnie największej części projek-
tu, tj. kanalizacji sanitarnej w Bukowej 
i części Kleci, niestety, przetarg nie przy-
niósł rozstrzygnięcia. Z uwagi na bardzo 
wysoką cenę oferty (jedynej w tej części) 
zmuszeni byliśmy unieważnić postę-
powanie. Po wprowadzeniu drobnych 
korekt ponownie ogłoszono przetarg. 
W drugiej połowie czerwca powinni-
śmy poznać oferty cenowe. Liczę, że 
już w następnym numerze będę mógł 
przekazać Państwu dobre wiadomości.

Trwa przetarg na przebudowę dachu 
na budynku Szkoły Podstawowej w Ja-
nuszkowicach. Zamówienie to oprócz 
przebudowy dachu obejmuje częściową 
przebudowę instalacji wodociągowej, 
gazowej i elektrycznej – prace niezbęd-
ne w celu dostosowania budynku do 
obowiązujących przepisów przeciwpo-
żarowych (m.in. wymianę części drzwi 

na ppoż., wyposażenie kotłowni w sy-
stem wykrywania gazu, instalacja czujek 
dymu, montaż instalacji oświetlenia 
awaryjnego, wymiana łatwopalnych 
wykładzin, montaż dodatkowych hy-
drantów itp.). W drugiej połowie czerw-
ca przetarg powinien zostać rozstrzyg-
nięty i zawarta umowa o wykonanie 
robót budowlanych. Z uwagi na duży 
zakres prac, ich wykonanie zostało prze-
widziane na okres wakacji, aby w jak 
najmniejszym stopniu zakłócały dzia-
łalność placówki. Liczę, że prace zostaną 
wykonane bez większych problemów, 
i zostaną ukończone przed rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego. 

29 maja dotarła do Brzostku przyczepa 
specjalnego ratownictwa ekologicznego 
– zakupiona za niespełna 90 tys. zł do 
Gminnego Magazynu Przeciwpowo-
dziowego. Konstrukcja urządzenia po-
zwala na szybkie zasypywanie worków 
piaskiem ziemnym i rzecznym podczas 
akcji przeciwpowodziowych (w ciągu 
godziny napełnia ok. 1000 worków). 
Urządzenie posiada również funkcję po-
dawania sorbentów sypkich podczas 
akcji związanych z wyciekiem substancji 
ropopochodnych. 

Bardzo się cieszę, że nasze OSP mają 
do dyspozycji tego typu urządzenie. 
Mam jednak nadzieję, że w przeciwień-
stwie do innych zakupów poczynionych 
w ostatnim czasie, ten pozostanie nie-
użytkowany przez jak najdłuższy czas.

Za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania Liwocz Gminie Brzostek przy-
były trzy siłownie zewnętrzne: w Sied-
liskach-Bogusz, w Kamienicy Górnej 
oraz na stadionie OSiR przy ul. Okrągłej. 

Wszystkie zestawy zasadniczo są 
identyczne i składające się z następu-
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ZŁOTE GODY
25 maja 2018 roku w Domu Kultury 

w Brzostku odbyła się doniosła uro-
czystość z okazji 50-lecia pożycia małżeń-
skiego dla par z terenu Gminy Brzostek. 
Gimnazjaliści z Brzostku przygotowali pięk-
ny i wzruszający występ dla naszych Jubi-
latów. W dalszej części Burmistrz Brzostku 
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej miał honor wręczyć odznaczenia 

medalowe dla przybyłych piętnastu par. Po 
serdecznych życzeniach i sesji fotograficznej 
przyszedł czas na słodki poczęstunek, chwi-
le refleksji i rozmowy naszych Gości. W mi-
łej atmosferze przepełnionej życzliwością 
upłynął czas tej uroczystości. Pamiętajmy 
o naszych Jubilatach i miejmy Ich za wzór 
do naśladowania w dzisiejszych czasach.

B.Z.

jących urządzeń: przyciągacz/wypychacz, 
nordic walking, chodzik/narciarz/biegacz, 
prostowacz pleców, huśtawka oraz wio-
ślarz sportowy. Siłownia na stadionie 
w Brzostku została wyposażona w do-
datkowe urządzenie – zestaw street 
workout. Po niezbędnych procedurach 
odbiorowych siłownie zostaną Państwu 
udostępnione do użytkowania.

Zadania zostały sfinansowane w 63% 
ze środków zewnętrznych Unii Euro-
pejskiej - poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego” w ra-
mach inicjatywy LEADER objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 

Oprócz dużych inwestycji realizuje-
my także mniejsze, nie mniej ważne. 
W ostatnim czasie pomalowane zostały 
dachy na domach ludowych w Woli 
Brzosteckiej i Opacionce, trwają prace 
porządkowe wokół praktycznie wszyst-
kich placówek oświatowych, a Zakład 
Gospodarki Komunalnej przygotował 
nowe kompozycje kwiatowe na terenie 
Brzostku. 

Kolejne prace związane z budową 
drugiego etapu łącznika „ul. Mysłow-
skiego – Droga Krajowa 73” za nami. 
Dobiegły końca prace związane z prze-
budową instalacji obcych (gaz, woda, 
kanalizacja) oraz budową kanalizacji 
deszczowej, odwadniającej przyszłą dro-
gę. Ukończono również korytowanie 
drogi. Wykonawca zapowiedział począ-
tek prac brukarskich na połowę czerwca. 
Zanim to jednak nastąpi, wykonywana 
będzie stabilizacja gruntu i podbudowa. 

Najważniejsza informacja z ostatniego 
spotkania z kierownikiem budowy i in-
spektorem nadzoru, którą chciałbym się 
podzielić – prace przebiegają zgodnie 
z harmonogramem, a termin wykonania, 
który przypada na ostatni dzień sierpnia, 
nie jest zagrożony.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Dokończenie ze str. 4

Fot. Paweł Batycki
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PROF. WEBBER PRZEKAZAŁ STYPENDIUM NA NASTĘPNY ROK SZKOLNY!

Jonathan Webber, profesor antropologii, który z Oksfordu 
przeniósł się do Krakowa, odznaczony Złotym Krzyżem 

Zasługi za wkład w dialog i odbudowę stosunków polsko-
-żydowskich, ufundował dla najzdolniejszych uczniów 
brzosteckiego gimnazjum stypendium naukowe rodziny 
Webberów.

Dlaczego wybrał właśnie Brzostek? Odpowiedź jest pro-
sta – tu urodził się jego dziadek, który wyemigrował jeszcze 
jako dziecko do Anglii. Prof. Webber postanowił wrócić do 
korzeni. Z jego inicjatywy odtworzono tutejszy stary cmen-
tarz żydowski przypominający lata wspólnej historii dwóch 
narodów żyjących na naszej ziemi. W Brzostku pojawia się 
od czasu do czasu. Ostatnio zawitał tu 30 maja 2018 r. wraz ze 
studentami z Kanady. Wtedy też przekazał na ręce dyrektora 
gimnazjum, Jacka Berka, pieniądze na przyszły rok szkolny 
na stypendium dla najzdolniejszych uczniów. To stypendium 
Prof. Webber funduje dla brzosteckiego gimnazjum od 2009 
roku. W pierwszym roku zakupiono z tych środków pokaźny 
zestaw książek do biblioteki, w drugim współfinansowano 
zakup komputerów do pracowni językowej. Od roku 2011 

stypendium otrzymują gimnazjaliści z założenia wyróżnia-
jący się w nauce, aby mogli w większym stopniu rozwijać 
swoje uzdolnienia. Wśród nich, jak dotychczas, znaleźli się: 
Waldemar Wójcik, Kacper Klich, Dominika Kaput, Monika 

Lemek, Alicja Pawlus, Grzegorz Szybist, Paulina Giergow-
ska, Karolina Ryba, Michał Dobosz, Dorota Juszkiewicz, 
Jaromir Hunia, Julianna Wojdyła, Natalia Trucina, Joanna 
Ramut, Aleksandra Kolbusz i w bieżącym roku – Woj-
ciech Kapała, Magdalena Nowak i Michał Ramut. 

Celem ufundowania stypendium jest wspieranie 
uzdolnionej młodzieży w rozwijaniu pasji naukowych. 
Spośród wymienionych wyżej uczniów bezdyskusyjnie 
największy sukces odniósł tegoroczny maturzysta Ja-
romir Hunia, który po raz drugi wygrał etap krajowy 
Olimpiady Biologicznej i będzie reprezentował Polskę 
w Teheranie w zmaganiach międzynarodowych. Jaromir 
zajął również II miejsce w prestiżowym Podkarpackim 
Konkursie Chemicznym obejmującym także ościenne 
województwa. Jest głównym stypendystą fundacji 
ADAMED SmartUP. Tu wymieniliśmy tylko jego naj-
ważniejsze osiągnięcia.

Stypendium rodziny Webberów stanowi poważ-
ną motywację dla gimnazjalistów, aby próbowali sił 
w konkursach przedmiotowych organizowanych przez 
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, które na etapie gim-
nazjalnym są naprawdę trudne. Zobaczymy, kto będzie 
najlepszy w przyszłym roku szkolnym i otrzyma stypen-
dium z rąk Prof. Webbera.

U.K .

Fot. Paweł Batycki

OGŁOSZENIE 
Z DNIA 29 MAJA 2018 R. 

Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej powołanej w celu przy-
znawania Nagród Burmistrza Brzostku za szczególne osiągnię-

cia dla uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie Gminy 
Brzostek informuje, że można zgłaszać kandydatów do Nagrody 
Burmistrza Brzostku. 

Nagrodę rzeczową przyznaje się uczniom szkół średnich koń-
czących się maturą, zamieszkałych w Gminie Brzostek. Uczeń 
kandydujący do Nagrody Burmistrza Brzostku powinien spełnić 
co najmniej dwa z podanych warunków:
a. uzyskuje średnią ocen na świadectwie szkolnym 4,75,
b. jest finalistą olimpiad przedmiotowych przynajmniej na szczeblu 

międzyszkolnym (miejsca I – III), 
c. uzyskuje nieprzeciętne wyniki w rywalizacji sportowej (indy-

widualne osiągnięcia na szczeblu co najmniej rejonowym). 
Ocena dopuszczająca oraz zachowanie nieodpowiednie i na-

ganne na świadectwie szkolnym wyklucza z przyznania nagrody.
Kandydatami mogą być tegoroczni maturzyści, nie wyklucza się 

również uczniów, którzy w poprzednim roku otrzymali Nagrodę 
Burmistrza Brzostku.

Uprawnieni do składania wniosków:
a) rodzice,
b) stowarzyszenia z terenu gminy Brzostek,
d) inne instytucje.
Zgłoszenia kandydatów przedstawia się w formie pisemnej. 

Wniosek o przyznanie Nagrody Burmistrza Brzostku powinien 
zawierać następujące informacje:
•	 nazwisko, imię i adres zamieszkania ucznia,
•	 nazwę szkoły,
•	 imię i nazwisko/ nazwa instytucji, adres zgłaszającego.
Wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej www.

brzostek.pl 
Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdza-

jących wybitne osiągnięcia osoby zgłaszanej do Nagrody, mogą 
to być np.: świadectwo szkolne, dyplomy, itp. 

Wnioski można składać do dnia 10 lipca br. w Urzędzie Miejskim 
w Brzostku ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek – sekretariat.

Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej
mgr Daniel Wójcik

Tegoroczni stypendyści: Wojciech Kapała – laureat Konkursu Języka 
Niemieckiego (KO), Magdalena Nowak – finalistka Konkursu Biologicznego (KO) 

i Michał Ramut – finalista Konkursu Matematycznego (KO)

Prof. Jonathan Webber i Jaromir Hunia
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WOJEWÓDZKIE ŚWIĘTO LUDOWE W PASZCZYNIE 
W 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
20 maja 2018 roku w Paszczynie odbyły się uroczysto-

ści związane z odsłonięciem tablicy upamiętniającej 
Posłów Paszczyńskich oraz Wojewódzkie Święto Ludowe, 
które wpisane były w obchody 100. rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. Patronat nad wydarzeniem objęli: 
Prezydent RP Andrzej Duda, Biskup Tarnowski Andrzej Jeż 
oraz Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia wiązanek na grobach 
posłów na cmentarzu w Lubzinie, następnie delegacje udały 
się do Kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Paszczynie, 
gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył 
ks. Bogdan Wiszyński, proboszcz parafii pw. Św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Stasiówce.

Po zakończonym nabożeństwie korowód z Orkiestrą Dętą 
Gminy Dębica, pocztami sztandarowymi oraz gośćmi udał się 
na plac przed remizą OSP, gdzie nastąpiło uroczyste odsło-
nięcie tablicy upamiętniającej posłów: Jana Siwuli, Michała 
Jedynaka oraz Jana Henryka Jedynaka. Tablicę pamiątkową 
zaprojektował i wykonał Sławomir Micek. Poświęcenia tab-
licy dokonał proboszcz parafii pw. Matki Bożej Różańcowej 
w Paszczynie ks. Stanisław Łącz, a odsłonili ją:

 ¾ Anna Porzuczek – przedstawicielka rodzin posłów,
 ¾ Mieczysław Kasprzak – Poseł na Sejm RP, Prezes 
Wojewódzkich Struktur PSL,

 ¾ Czesław Siekierski – Poseł PSL do Parlamentu 
Europejskiego,

 ¾ Andrzej Reguła – Starosta Powiatu Dębickiego,
 ¾ Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica,
 ¾ Józef Pluta – przedstawiciel Komitetu Organiza-

cyjnego Uroczystości.
Uroczystości były również okazją do poświęcenia 

i przekazania kluczyków do wozów bojowych jednostkom 
OSP z terenu Gminy Dębica

Dalsza część uroczystości odbyła się na stadionie w Paszczy-
nie. Józef Pluta, jeden z inicjatorów uroczystości, lokalny 
działacz społeczny, osoba znająca lokalną historię, autor książki 
„Z ludu dla ludu – wspomnienie o Jedynakach”, przybliżył 
sylwetki działaczy społecznych i gospodarczych, posłów 
ludowych: Jana Siwuli, Michała Jedynaka oraz Jana 
Henryka Jedynaka. Jednocześnie zwrócił się z apelem 
do przybyłych parlamentarzystów i zebranych gości 
o pomoc w sprowadzeniu prochów Jana Henryka 
Jedynaka z cmentarza Kensal Green w Londynie.

Święto Ludowe w Paszczynie było jednocześnie 
okazją do wyróżnienia i docenienia osób zasłużonych 
dla Ruchu Ludowego. Zostały one odznaczone Meda-
lami za Zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego 
Witosa oraz odznakami „Złota Koniczynka”. Wręczenia 
odznaczeń dokonali Prezes Podkarpackich Ludowców, 
Poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak oraz Prezes 
Zarządu Powiatowego PSL w Dębicy, Radny Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego Wiesław Lada.

Odznaczenie „Złota Koniczynka” przyznawane jest 
za szczególne i ważne osiągnięcia w działalności poli-
tycznej, w pracy zawodowej i społecznej, samorządowej 
oraz kulturowo-oświatowej dla Ruchu Ludowego, 
wsi i rolnictwa. Wśród odznaczonych osób znalazło 
się dwoje mieszkańców Gminy Brzostek: Elżbieta 
Gąsior z Siedlisk-Bogusz i Zbigniew Smagacz z Grud-
nej Dolnej.

Zbigniew Smagacz z Ruchem Ludowym związany jest 
nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat. W tym okresie oprócz 
pracy w rolnictwie i prowadzenia wraz z rodziną działalności 
gospodarczej, która przynosi zatrudnienie wielu okolicznym 

mieszkańcom, równie aktywnie udzielał się społecznie. Przez 
okres 5 kadencji od roku 1990 do 2010 wybierany był na 
funkcję Radnego w Radzie Gminy, był Sołtysem swojej miej-
scowości, przez kilkanaście lat pełnił obowiązki jako prezes 
OSP Grudna Dolna. Pełniąc te wszystkie funkcje, podejmował 
skuteczne starania na rzecz poprawy infrastruktury drogowej, 
poziomu życia mieszkańców, rozwoju rolnictwa i rozwoju 
gospodarczego oraz poprawy wyposażenia OSP. Obecnie 
reprezentuje rolników Gminy Brzostek w Radzie Powiatowej 
Izby Rolniczej Powiatu Dębickiego. Tymi działaniami buduje 
od lat pozytywny obraz Ruchu Ludowego.

Elżbieta Gąsior przez cały okres pracy zawodowej i po 
przejściu na emeryturę aktywnie działała i nadal działa na 
rzecz społeczności lokalnej, budując pozytywny obraz Lu-
dowców. Nieprzerwanie od 1984 roku pełni funkcję Sołtysa 
w Siedliskach-Bogusz, a przez okres trzech kadencji, w latach 
1994-2002 i ponownie 2006-2010 wybierana była na Radną 
Rady Gminy w Brzostku, co świadczy o zaufaniu, jakim cieszy 
się w lokalnej społeczności. Współpracując z mieszkańcami, 
organizacjami społecznymi i władzami samorządowymi 
wspiera i inicjuje wiele działań w swojej miejscowości, jak 

chociażby rozwój infrastruktury 
drogowej, gazyfikacja i telefoni-
zacja miejscowości, poprawa bazy 
edukacyjnej i sportowej, moder-
nizacja infrastruktury kulturalno-
-rozrywkowej. Od ponad 50 lat jest 
aktywną działaczką OSP odznaczo-
ną Złotym Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa, która skutecznie za-
biegała o doposażenie jednostki 

i rozbudowę remizy. Za działania na rzecz rozwoju rolnictwa 
została odznaczona Odznaką Honorową „Zasłużony dla Rol-
nictwa”. Jako członkini Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego 
Rzemiosła w Krakowie Oddział w Brzostku skutecznie za-
biegała o utworzenie w Siedliskach-Bogusz punktu obsługi 
klienta, a w późniejszym okresie instalację przy tym punkcie 
bankomatu.

Odznaczonym w Paszczynie towarzyszyła delegacja człon-
ków i sympatyków PSL z terenu Gminy Brzostek wraz z po-
cztem sztandarowym Stronnictwa, która wzięła udział w uro-
czystościach kościelnych i oficjalnych.

Daniel Wójcik
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„DZIECIŃSTWO PAMIĘTA SIĘ NAJLEPIEJ”
„Każdy myśli, że nie mamy problemów” 
– taka wypowiedź pojawiła się w ano-
nimowym sondażu przeprowadzonym 
wśród nastolatków na temat dobrych 
i złych stron dzieciństwa. Kilkanaście 
lat to wiek, kiedy jeszcze doskonale 
pamięta się dzieciństwo, ale trzeba się 
już z nim żegnać. Jeszcze chciałoby się 
korzystać z przywilejów dziecka, jednak 
świat stawia nowe wyzwania. Poczy-
tajmy, co mówią młodzi:

Dobre strony dzieciństwa:
• Moc bezgranicznej zabawy, dużo 

przygód, ciekawość świata,
• Wiele osób dorosłych zwraca uwagę 

na dziecko i spędza z nim czas,
• Rodzinne gry i zabawy, które rozwi-

jają i bawią,
• Próbowanie wielu rzeczy,
• Mało nauki,
• Nie martwisz się o nic,
• Nie musisz wydawać pieniędzy, bo 

wszystko kupują rodzice,
• Huczne urodziny, dostawanie dużo 

pieniędzy za nic, ciągłe zabawy,
• Zabawa do nocy, wieczorynka,
• Nikt się nie doczepia za bycie sobą, 

możliwość bycia głośnym,
• Dużo przyjaciół do grania w gry plan-

szowe, zabawa w „ślub”,
• Mniej stresu,
• Z dzieciństwa pamiętam, jak przyjeż-

dżałem do dziadków na wieś. Był to 
wyjątkowy czas. Wtedy pierwszy 
raz widziałem żniwa, prace polowe, 
taką ciszę. Chciałbym pobyć jeszcze 
trochę taki mały, jak byłem kiedyś.

• Pomaganie rodzicom w gospo-

darstwie,
• Mało zobowiązań, nie trzeba martwić 

się podatkami,
• Zero obowiązków, bardzo długie dni,
• Nie musisz sprzątać w domu, robić 

tego, co ktoś ci każe, nie musisz opie-
kować się młodszym rodzeństwem 
lub kuzynostwem, można chodzić 
do koleżanki i tam siedzieć,

• Zawsze dostajemy, co chcemy,
• Spędzanie dużo czasu z rodzicami, 

babcią, wygłupy z kuzynami,
• Można iść spać, o której się chce,
• Rodzice podejmują za nas decyzje,
• Próbowanie swoich sił w różnych 

dyscyplinach, nowe doświadczenia, 
beztroskie życie, żarty z rówieśnikami,

• Nie trzeba chodzić do pracy, brak 
większych obowiązków, 

• Nie trzeba zajmować się np. polityką,
• Jest się nieświadomym wielu spraw,
• Darmowa nauka,
• Nikt nie wymusza na nas świade-

ctwa z paskiem,
• Brak odpowiedzialności,
• Nie ma zadań domowych,
• Życie bez problemów, zajadanie się 

słodyczami, zabawki od rodziców, 
wspólny język z młodszymi,

• Dostawanie słodyczy od babci, żeby 
mama nie wiedziała.

Złe strony dzieciństwa:
• Jest się nikim, nie można robić wielu 

rzeczy,
• Brak,
• Dokuczanie ze strony starszych, kłót-

nie z rodzicami, głupie i nieprzemy-
ślane decyzje,

• Mała wiedza, ograniczony dostęp do 
miejsc publicznych,

• Trzeba iść wcześnie spać,
• Trzeba się uczyć,
• Nie można mieć prawa jazdy,
• Ciągle ci rozkazują, nie możesz się 

przeciwstawić,
• Rodzice ciągle mówią, że masz 

się uczyć,
• Każdy myśli, że nie mamy problemów,
• Zazdrość, upodabnianie się do innych,
• Wieczne siniaki przez wypadki na 

rowerach,
• Brat mnie bił,
• Rodzice często krzyczą na dziecko, 

jeśli zrobiło coś źle,
• Zdanie dziecka się nie liczy,
• Kuzynka mnie gryzła, a ja na to nie 

reagowałam,
• Mama lub tata każą coś robić w domu,
• Nie zawsze możemy gdzieś pójść,
• Trzeba sprzątać w domu,
• Bycie słabszym,
• Trzeba wszystkich słuchać,
• Rodzice pozwalają zbyt długo grać 

na komputerze,
• Znęcanie się (nieświadome) nad 

zwierzętami,
• Nikt nie chce cię słuchać,
• Nie rozumiesz dużo rzeczy, często 

się nudzisz,
• Podstawowa wiedza często była nam 

wpajana na siłę,
• Ktoś stale nam mówił, co mamy robić.

A Ty, dorosły Człowieku, jakie miałeś 
dzieciństwo?

U.K .

DZIEŃ STRAŻAKA TYM RAZEM W JANUSZKOWICACH

5 maja w Januszkowicach odbyły się 
z inicjatywy Zarządu Gminnego OSP 

gminne obchody Dnia Strażaka 2018. 
Było to pierwsze tego typu spotkanie 
w ostatnich latach. Przy aprobacie całe-
go Zarządu podjęto decyzję, by co roku 
organizować takie obchody na terenie 

innej parafii położonej w naszej gminie. 
Jako pierwsi organizacji podjęli się właś-
nie strażacy z jednostek położonych na 
terenie parafii Januszkowice.

Świętowanie rozpoczęto Mszą Świętą 
odprawioną w januszkowickiej świątyni 
przez tamtejszego proboszcza ks. Stani-

sława Mirka oraz emerytowa-
nego proboszcza ks. Tadeusza 
Preisa w intencji strażaków 
i ich rodzin. Następnie druhny 
i druhowie przemaszerowali 
przez centrum miejscowości 
w kierunku Domu Strażaka, 
gdzie odbyła się oficjalna część 
spotkania. W jej trakcie miało 
miejsce uroczyste przekazanie 
sprzętu ratownictwa medyczne-
go, którego zakup sfinansowa-
ny został ze środków Fundu-
szu Sprawiedliwości, będącego 
w dyspozycji Ministra Spra-

wiedliwości, przy wkładzie własnym 
gminy Brzostek. Wyposażenie w postaci 
5 toreb medycznych o standardzie PSP 
R1 wraz z deską ortopedyczną i szynami 
Kramera trafiło do OSP w Brzostku, OSP 
w Nawsiu Brzosteckim, OSP w Grud-
nej Dolnej, OSP w Siedliskach-Bogusz 
i OSP w Januszkowicach (po 1 zestawie 
dla każdej jednostki). Dodatkowo OSP 
w Nawsiu Brzosteckim i OSP w Siedli-

Fot. Rafał Godniak



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 6/2018 9

Dokończenie ze str. 8
skach-Bogusz otrzymały nowoczesne defibrylatory auto-
matyczne (AED) służące do przywracania akcji serca. Do 
tej pory na terenie naszej gminy taki sprzęt posiadała 
jedynie jednostka z Brzostku. Wręczenia zakupionego 
wyposażenia o łącznej wartości 38 797 zł dokonali bur-
mistrz Wojciech Staniszewski oraz prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Brzostku Daniel Wójcik, którzy 
jednocześnie skierowali do wszystkich zgromadzonych 
strażaków słowa podziękowania za ich ofiarną służbę 
i działalność społeczną oraz życzenia wszelkiej pomyślności 
i życzliwości ze strony mieszkańców gminy.

Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na wspól-
ny posiłek i spotkanie okolicznościowe, które było okazją do 
wspomnień, wymiany doświadczeń, koleżeńskiej rozmowy. 
Całą uroczystość uznać należy za sukces organizacyjny i duża 
w tym zasługa jednostek pełniących rolę gospodarzy. Warto 
podkreślić, że do Januszkowic przybyło ponad 70 druhen 
i druhów reprezentujących wszystkie 11 jednostek OSP dzia-

łających na terenie gminy Brzostek. Wyrażamy nadzieję, 
że ta forma świętowania Dnia Strażaka na stałe wpisze się 
w kalendarz imprez na naszym terenie i będzie się cieszyć 
rosnącą popularnością. 

Zarząd Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Brzostku

RESCUE BRZOSTEK 2018

W dniach 28-29.04.2018 r. zosta-
ły zorganizowane pierwsze na 

Podkarpaciu Warsztaty Ratownictwa 
Technicznego „RESCUE BRZOSTEK 2018”. 
Organizatorami warsztatów była Ochot-
nicza Straż Pożarna w Brzostku, Ochotni-
cza Straż Pożarna w Stobiernej (pow. rze-
szowski) oraz Grupa Liderzy Podkarpacie. 
Zajęcia poprowadzili: st. kpt. Rafał Junior 
Podlasiński, st. ogn. Paweł Karabin oraz 
instruktorzy Fire Squad.

W pierwszym dniu odbyły się wykła-
dy w sali widowiskowej CKiCz w Brzost-
ku przedstawione kolejno przez Rafała 
Juniora Podlasińskiego, Pawła Karabina 
oraz Sylwestra Adamka, które obejmo-
wały tematy:

– Bezpieczeństwa ratownika podczas 
działań ratownictwa technicznego,

– Cross ramming,
– Zagrożenia przy zdarzeniach z infra-

strukturą elektroenergetyczną.
Po zakończonych wykładach na placu 

Ochotniczej Straży Pożarnej Brzostku 
odbyły się demonstracje na wrakach 
pojazdów, gdzie przedstawiono demo 
technik oraz metody stabilizacji. W prze-
rwach między wykładami strażacy mo-
gli zapoznać się ze sprzętem ratowniczym 
na stoiskach firm FIRE-MAX oraz FENIX.
MARKET.

W drugim dniu na ratowników cze-
kały zajęcia praktyczne na przygotowa-
nym placu ćwiczeń, który zlokalizowa-
ny był na targowisku przy ul. Szkotnia 
w Brzostku. Uczestnicy podzieleni zostali 
na grupy, które kolejno mierzyły się 
z zadaniami w wielu ciekawych sce-
nariuszach, m.in. samochód na boku, 
samochód na dachu, cross ramming, 
samochód osobowy pod naczepą samo-
chodu ciężarowego. Ratownicy zapoznali 
się i wypróbowali w praktyce nowa-
torskie techniki ratownicze, z którymi 
w dużej mierze nie mieli dotychczas do 

czynienia. Ćwiczono także 
techniki ewakuacji osób 
poszkodowanych z miejsc 
trudno dostępnych. Sprzęt 
do ćwiczeń ratownikom 
udostępniły firmy FENIX 
MARKET oraz FIRE-MAX, 
dzięki którym uczestnicy 
mieli możliwość testować 
nowoczesne narzędzia hy-
drauliczne i ratownicze.

W warsztatach uczestni-
czyło łącznie 60 strażaków 
z PSP i OSP z Podkarpacia 
i wielu regionów Polski. 
Ćwiczenia, podczas których 
można było poszerzyć wie-
dzę i umiejętności w zakre-
sie technik ratowniczych, 
zakończyły się uzyskaniem 
stosownych certyfikatów 
uczestnictwa. Prowadzo-
ne działania cieszyły się 
dużym zainteresowaniem 
okolicznych mieszkańców, 
którzy z uwagą śledzili 
poczynania strażaków. 
Oczywiście z bezpiecznej 
odległości. Po sukcesie 
tegorocznej pierwszej edycji 
organizatorzy zapowiadają 
organizację kolejnych 
warsztatów w przyszłym roku.

Organizację warsztatów wsparli: 
Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszew-
ski, Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Dębicy, Zarządu 
Gminny ZOSP RP w Brzostku, Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku oraz 
firmy: Fire-Max, Fenix Market, Ślusar-
stwo Władysław Radzik, Złomowisko 
pojazdów w miejscowości Lipinki, FHU 
Mikrokosm.

Obsługa medialna: TV Brzostek, por-
tale: Droga Ratownika, Podkarpackie 998

W szkoleniu udział wzięli strażacy 
z jednostek PSP i OSP: PSP Krosno, PSP 
Gorlice, PSP Nowy Targ, PSP Dębica, PSP 
Żory, PSP Gorzów Wielkopolski, OSP 
KSRG Brzostek, OSP KSRG Stobierna, 
OSP KSRG Białka Tatrzańska, OSP KSRG 
Trybsz, OSP KSRG Równe, OSP KSRG 
Żołynia, OSP KSRG Duńkowice, OSP 
KSRG Ropa, OSP KSRG Nowy Targ, OSP 
KSRG Kamień, OSP KSRG Raniżów, OSP 
KSRG Mętów, OSP KSRG Kołaczyce, OSP 
Podłęże, OSP Pusta Wola, OSP Czermna.

Organizatorzy
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POZNAJ SWOJE PRAWA, PACJENCIE
Część 2

5. Prawo do tajemnicy informacji związanych z pacjentem
Jedno z podstawowych praw pacjenta w placówkach ochrony 
zdrowia to prawo do poufności gwarantujące konstytucyjną 
ochronę jego życia prywatnego, a obowiązek przestrzegania 
tego prawa pozostaje jednym z podstawowych praw i obowiąz-
ków osób wykonujących zawód medyczny. Osoby świadczące 
usługi zdrowotne są zobowiązane do zachowania w tajemnicy 
całego pakietu danych na temat pacjenta – nie zmienia się to 
nawet po śmierci pacjenta. Warto zwrócić uwagę, że krąg osób 
zobowiązanych do zachowania tajemnicy informacji o pacjen-
cie obejmuje nie tylko najczęściej kojarzonych przez pacjenta 
lekarzy i pielęgniarki, ale także inne osoby wykonujące zawód 
medyczny między innymi: farmaceutę, położną, psychologa czy 
też diagnostę laboratoryjnego. Pomiędzy pacjentem a osobą 
wykonującą zawód medyczny często rodzi się więź szczegól-
na, co sprawia, że pacjent ujawnia tej osobie bardzo intymne 
informacje dotyczące jego życia osobistego, oczekując jednak 
zachowania ich poufności. Jeśli pacjent (albo osoba sprawująca 
nad nim opiekę prawną) nie wyrazi na to zgody, nie wolno 
nikomu udzielać żadnych poufnych informacji. 

6. Prawo do wyrażenia zgody
Zanim pacjent wyda zgodę bądź odmowę, musi uzyskać do-
kładne i rzetelne informacje na temat danego świadczenia. Gdy 
mówimy o zabiegu operacyjnym albo innym świadczeniu np. 
diagnostyce lub leczeniu, które stwarza ryzyko dla pacjenta, 
zgoda musi zostać wyrażona pisemnie. Jednak ważniejsze od 
formy pisemnej jest również spełnienie przesłanek tzw. „świa-
domej zgody”. Stosowanie tego prawa bez zrozumienia jego 
istoty wygląda tak: pacjent otrzymuje formularz zgody i słyszy: 
„Proszę jeszcze podpisać zgodę”. Podpisuje, ale prawdopodobnie 
w ogóle nie wie, pod czym się podpisał. Tak wyrażona zgoda 
jest nieskuteczna prawnie. Nie chroni ani lekarza, ani pacjenta 
w przypadku procesu sądowego. Świadome wyrażenie zgody 
to coś więcej niż biurokratyczny obowiązek. Pacjent powinien 
zostać poinformowany w sposób zrozumiały dla pacjenta o tym, 
jaki jest stan jego zdrowia, jakie są możliwe alternatywne me-
tody leczenia i co może się wydarzyć, jeśli podda się danemu 
zabiegowi, a co jeśli nie. Musi mieć możliwość zadawania pytań 
i uzyskania na nie zrozumiałych odpowiedzi. Jest to prawo, 
które nie zależy od miejsca udzielania świadczenia ani tego, 
czy pacjent realizuje je bezpłatnie w ramach umowy z NFZ, czy 
płaci z własnej kieszeni. 
Inne zgody mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie za-
chowanie pacjenta (tzw. „zgoda domniemana”), które nie budzi 
wątpliwości, co do podjętej decyzji np.: wyciągnięcie ręki do 
pobrania krwi. 
Zgodę wyrazić może:
• Osoba pełnoletnia, 
• Pacjent, który ukończył 16 lat i ma dostateczne rozeznanie 

o swoim stanie zdrowia nabywa prawo do udzielenia zgody 
wraz z rodzicami. Z tego tytułu 16-latek powinien być infor-
mowany o swoim stanie zdrowia tak, jak pacjent dorosły, 
ale do ukończenia 18. roku życia nie może działać samodziel-
nie. Może również wyrazić sprzeciw wobec udzielenia mu 
świadczenia zdrowotnego, nawet jeśli opiekun faktyczny 
czy ustawowy przedstawiciel wyrażą na to zgodę (wówczas 
decyzję w tej sprawie podejmie sąd rodzinny),

• Opiekun faktyczny lub przedstawiciel ustawowy pacjenta, 
który nie ukończył 16 lat. Rodzice działają w imieniu pacjenta 
małoletniego otrzymują informacje i wyrażają zgody. Dziecku 
natomiast udzielana jest informacja w zakresie niezbędnym 
do współpracy. Ma ono również prawo do wyrażenia włas-
nych poglądów we wszystkich sprawach, które go dotyczą.

W przypadku ratowania życia lub zdrowia pacjenta lekarz może 
podjąć niezbędne czynności bez zgody opiekuna faktycznego 
lub przedstawiciela ustawowego.

7. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej
Prawo wglądu w dokumentację medyczną pacjenta ma on sam, 
przedstawiciel ustawowy oraz osoba upoważniona przez pa-
cjenta. Do bezpłatnego wglądu w dokumentację medyczną na 

miejscu (wówczas ma prawo do sporządzenia notatek lub zdjęć) 
lub ma prawo do otrzymywania wyciągów, odpisów lub kopii 
za dodatkową opłatą przy dokumentacji w wersji papierowej. 
(Dotyczy to również informatycznych nośników danych). 
Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane 
przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostęp-
niane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po 
wykorzystaniu.
Po śmierci pacjenta prawo wglądu ma osoba upoważniona przez 
pacjenta za życia. Pacjent, przedstawiciel ustawowy lub osoba 
upoważniona ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej 
pacjenta prowadzonej np.: w szpitalu, poradni, przychodni, jak 
i dokumentacji prowadzonej w ramach prywatnych gabinetów.
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje do-
kumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wy-
jątkiem:
• Dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na 

skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowy-
wana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, 
w którym nastąpił zgon;

• Dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do 
monitorowania losów krwi i jej składników, która jest prze-
chowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalenda-
rzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu; 

• Zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją 
medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 
lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wyko-
nano zdjęcie;

• Skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przecho-
wywane przez okres:
- 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem 
skierowania lub zlecenia lekarza,
- 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie 
zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się 
pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał 
skierowanie; 

• Dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 
2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie ww. okresów podmiot udzielający świadczeń zdro-
wotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemoż-
liwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumen-
tacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana 
pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie 
upoważnionej przez pacjenta po upływie przedstawionych 
okresów przechowywania.
Kopia, wypis czy odpis mogą być odebrane osobiście, przez 
wskazaną we wniosku osobę lub przesłane na adres wskazany 
przez pacjenta. Dokumentacja medyczna i wyniki poszczególnych 
badań zawierają tzw. dane wrażliwe i powinny być przesyłane 
w bezpieczny sposób, czyli listem poleconym. 

8. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia 
lekarza
Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo wnieść 
sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia wydanego przez lekarza 
orzekającego o stanie zdrowia pacjenta, jeżeli ta opinia albo 
orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta.
Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzecz-
niku Praw Pacjenta w ciągu 30 dni od dnia wydania opinii albo 
orzeczenia. Komisja na podstawie dokumentacji medycznej oraz 
po ewentualnym zbadaniu pacjenta wydaje orzeczenie w ter-
minie 30 dni od wniesienia sprzeciwu.
Sprzeciwu nie można wnieść w przypadku, gdy postępowanie 
odwoławcze od wydanych opinii i orzeczeń regulują odrębne 
przepisy np.: odwołanie od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Cdn.

Sylwia Kosowska-Furman
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemów Zarządzania

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
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KAŻDY WYJAZD PRZYNOSI SUKCESY
12 maja 2018 r. na dębickim rynku 

odbyły się XIX Galicyjskie Kon-
frontacje Kapel i Śpiewaków Ludowych. 
Udział wzięło ponad 30 uczestników. 
Stanęli oni w szranki w kategorii solistów 
śpiewaków, solistów instrumentalistów, 
kapel ludowych, zespołów śpiewaczych 
bez towarzyszenia instrumentów oraz 
zespołów śpiewaczych z towarzyszeniem 
muzyki. Nasza kapela Zastawnych rów-

nież wzięła udział w tym konkur-
sie, w kategorii kapel oraz solistów 
instrumentalistów. Jak okazało się 
podczas ogłoszenia wyników, był 
to dla naszych muzykantów bardzo 
udany występ. W kategorii solistów 
instrumentalistów I nagrodę zdobył 
skrzypek-prymista kapeli Zastawnych 
– Józef Śliwa, II nagrodę otrzymał zaś 
cymbalista kapeli – Jakub Zastawny. 

Kapela Zastawnych na podium, a prymista z nominacją na 52. Ogólnopolski 
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą!

Foto: Zbigniew Szczuciński

MINISTER INFRASTRUKTURY W BRZOSTKU
„Polska jest jedna” to hasło, pod którym już od kwietnia 
2018 r. przedstawiciele rządu oraz posłowie i senatorowie PiS 
spotykają się z mieszkańcami różnych miejscowości i mówią 
o dokonaniach obecnego rządu oraz o realizowanych przez 
niego programach. 6 maja przybyli także do brzosteckiego 
domu kultury.

W pierwszej części spotkania zabierali głos wyłącznie par-
lamentarzyści, tj. senator Zdzisław Pupa, posłowie Bogdan 
Rzońca i Jan Warzecha, oraz główny gość, czyli minister in-
frastruktury Andrzej Adamczyk. Największym zainteresowa-
niem cieszył się temat planowanej obwodnicy Brzostku. Na 
tę inwestycję już przyznano 476 mln zł. Najwięcej informacji 
dotyczących obwodnicy przekazał poseł Rzońca, przewodni-
czący sejmowej Komisji Infrastruktury, bardzo zaangażowany 
w to przedsięwzięcie. Mówił między innymi, że już wkrótce 
zostanie złożony wniosek o decyzję środowiskową niezbędną 
do realizowania kolejnych działań związanych z przebudową 
DK73. Wyraził nadzieję, że w 2019 roku nastąpi zasadniczy 
przebieg procesu inwestycyjnego, zaraz po uzyskaniu wspo-
mnianej decyzji środowiskowej, co będzie mieć miejsce już 
w lutym lub w marcu przyszłego roku. Każda budowa drogi 
rodzi konflikty, kiedy wyznacza się jej przebieg, dlatego poseł 
Rzońca apelował: „Wszystko idzie zgodnie z planem. Szukajmy 
porozumienia i najlepszego przebiegu tej drogi. Ponad 20 km 
będzie to nowa droga i ok. 14 km droga po starym przebie-
gu. Szukajmy zgody i jedności przy tej inwestycji, która jest 
naprawdę potrzebna i Pilznu, i Brzostkowi, Jasłu, wszystkim 
wioskom wzdłuż tej drogi”. Poseł Warzecha powiedział: „Jeśli 
jakieś przeszkody nie spowodują, że ta inwestycja się opóź-
ni, to może do 2025, 2024 roku będziemy mieli obwodnicę 

Pilzna, Brzostku, Kołaczyc i Jasła”. Wszyscy parlamentarzyści 
z Podkarpacia wyrażają poparcie dla przebudowy drogi kra-
jowej nr 73 i jak to ujął minister Adamczyk: „Nie pozwolą 
mi zapomnieć o tej inwestycji na drodze DK73”. 

Minister infrastruktury mówił też o Funduszu Dróg Sa-
morządowych, który pozwoli wesprzeć inwestycje na dro-
gach samorządowych, zwłaszcza w biedniejszych gminach 
i powiatach.

W drugiej części spotkania uczestnicy, wśród których było 
wiele osób z gminy Pilzno, mogli zadawać pytania ministro-
wi i parlamentarzystom, ale tylko nieliczni zdążyli to zrobić. 
Zdecydowana większość pytań odnosiła się do budowy 
obwodnicy Brzostku. Całość prowadził Zbigniew Kowalski, 
przewodniczący Gminnych Struktur PiS.

U.K .

Fot. Paweł Batycki

Samej kapeli przyznano również I nagrodę w swojej kategorii. 
Warto zaznaczyć, że została oceniona na równi z kapelą Trzci-
nicoki, uznawaną dotąd za najlepszą na Rzeszowszczyźnie. 
Z kolei 27 maja w Korczynie odbył się Przegląd Muzyki 
Ludowej XXXIV KROPA. Konkurowało w nim 42 uczestni-
ków. Kapela Zastawnych wraz z dwójką swoich solistów 
instrumentalistów wzięła w nim udział‚ zajmując kolejno: 
IImiejsce w kategorii kapel ludowych oraz I miejsce - skrzy-
pek Józef Śliwa i III miejsce - cymbalista Jakub Zastawny, 
obydwaj w kategorii solistów instrumentalistów. Najważ-
niejszym jednak osiągnięciem tego konkursu jest zdobycie 
przez prymistę kapeli Zastawnych, Józefa Śliwę nominacji 
na 52. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Jest to bardzo znaczące 
osiągnięcie, zaznaczając fakt, iż był to dopiero trzeci solowy 
występ p. Śliwy. 

Do zobaczenia w Kazimierzu Dolnym!
Jakub Zastawny
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DZIEŃ MAMY I TATY W BRZOSTECKIM PRZEDSZKOLU

Już po raz kolejny Przedszkole w Brzostku powitało w swo-
ich murach rodziców naszych przedszkolaków, by wspólnie 

świętować Dzień Mamy i Taty. Licznie zgromadzeni goście 
natchnęli przedszkole atmosferą ciepłego domu i otulili je 
sporą dawką miłości.

Z radością pragniemy poinformować, że dorośli oszołomieni 
zostali urokiem talentów młodych aktorów, którzy radośnie 
śpiewali i dumnie recytowali na cześć swoich rodziców. 
Przedszkolnym grupom udało się ponadto włączyć mamusie 
i tatusiów do aktywnego udziału w przedstawieniu, tańcach 
i piosenkach. Grupa „Leśnych Skrzatów” zaprezentowała 
obrazy rodzinne namalowane przez najmłodszych, a najod-
ważniejsi rodzice wykupywali dzieła poprzez wykonywanie 
iście karkołomnych zadań. Z kolei „Mali Badacze” zaprosili 
rodziców do zabawy przy piosence „Hokey Pokey”, a po 
angielskim szaleństwie wszyscy krzepili siły przy owocowo-
-warzywnej uczcie (bądźmy fit!). Na koniec rodziny rozwinęły 
malarskie skrzydła, tworząc swoje portrety, które zdobią dziś 
brzosteckie przedszkole. Dzieci obdarowały rodziców włas-
noręcznie wykonanymi upominkami. 

Majowe Święto Mamy i Taty znów okazało się doskonałą 
okazją nie tylko do wzmocnienia rodzinnych więzi, wyrażenia 
dziecięcej miłości i wdzięczności, ale też świetną zabawą dla 
małych i dużych. Zapraszamy ponownie za rok!

B.H.

LEKCJA NIE MUSI BYĆ NUDNA

Najlepiej uczy praktyka, dlatego czwartoklasiści ze Szkoły 
Podstawowej w Kamienicy Dolnej tajniki sztuki teatral-

nej poznawali wprost na scenie. Wszyscy uczniowie stali się 
aktorami. Każdy musiał pokonać stres, tremę i konkurencję 
rówieśników. Każdy uczeń zwyciężył. Stawił czoło własnej 
niepewności i wymogom sztuki aktorskiej. Dzieci doskonale 
czuły się w roli Kopciuszka (Anna Rakowska), księcia (Oskar 
Augustyn), macochy (Klaudia Sobczyk), Filomeny (Alek-
sandra Jasicka), Petroneli (Maria Wójcik), dworzan (Patryk 
Dziedzic i Szymon Machaj), wróżki (Ewa Golonka), damy 

dworu (Anna Olszowy), marszałka (Tomek Ogrodnik), ku-
charza (Daniel Podlasek) i giermka (Wojciech Grzesiakowski), 
który czuwał nad całą bajkową historią o spełnieniu marzeń. 
„Kopciuszek – nasza historia” to pierwszy spektakl młodych 
adeptów sztuki teatralnej, którzy mogli zaprezentować się 
publiczności w Kamienicy Dolnej i w Siedliskach-Bogusz. 
Dzięki zaproszeniu do zaprzyjaźnionej szkoły dzieci poczuły 
smak artystycznego tournée.

A. H.Fot. Barbara Hunia
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Z WYCIECZKĄ PO WARSZAWIE

W dniach 21-22 maja 2018 roku odbyła się wycieczka do 
Warszawy ze Szkoły Podstawowej w Przeczycy, która 

była zorganizowana przez Urszulę Przybyło. W wycieczce 
uczestniczyli uczniowie od klasy III-VII oraz opiekunowie: 
Marta Augustyn, Halina Lejkowska, Agata Rachowicz, Mał-
gorzata Socha i Estera Kukla. 

21 maja o godzinie 4.00 uczniowie udali się autokarem 
w podróż do Warszawy. Po dotarciu na miejsce około godziny 
11.00 uczniowie spotkali się pod sejmem z posłem Janem 
Warzechą. Pan poseł bardzo ciekawie opowiadał uczniom 
o swojej pracy, o pracy Sejmu, przekazał również drobne 
upominki. Następnie zwiedzali pałac i ogrody w Wilanowie. 

Pałac w Wilanowie - pałac królewski w Warszawie, w Wi-
lanowie Królewskim, barokowy, wzniesiony w latach 1681-
1696 dla króla Jana III Sobieskiego, Marii Kazimiery według 
projektu Augusta Wincentego Locciego, skrzydła boczne do-
budowano w latach 1723-1729; mieści Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie. W 1994 zespół pałacowy w Wilanowie 
Królewskim wraz z Morysinem został uznany za pomnik 
historii. Pałac wraz z otaczającym parkiem oraz zabudowa-
niami zachował niezmienioną formę architektoniczną, walory 
historyczne i artystyczne mimo zaborów, wojen i okupacji. 
Ogród w Wilanowie (znany również jako park Wilanowski) 
- ogród wchodzący w skład zespołu pałacowo-parkowego 
w warszawskim Wilanowie, obok pierwotnie podmiejskiej 
rezydencji króla Jana III Sobieskiego, zajmujący powierzchnię 
45 ha (razem z Jeziorem Wilanowskim i Kanałem Sobieskiego). 
Jest to część obszaru podległego Muzeum Pałacu Króla Jana 
III w Wilanowie, obejmującego ogółem 89 ha.

Kolejnym punktem był Pałac Kultury i wyjazd na taras 
widokowy znajdujący się na XXX piętrze oraz podziwianie 
panoramy Warszawy, a ponieważ pogoda nam dopisywała, 
to i panorama była piękna. 

Pałac Kultury i Nauki, PKiN – najwyższy budynek w Pol-
sce (pod względem wysokości całkowitej) znajdujący się 
w Śródmieściu Warszawy na placu Defilad1. Od 2007 gmach 
znajduje się w rejestrze zabytków. Pałac stanowił „dar narodu 
radzieckiego dla narodu polskiego”. Wybudowany został 
w latach 1952–1955 według projektu radzieckiego architekta 
Lwa Rudniewa, który inspirował się moskiewskimi drapa-
czami chmur. Razem ze wspornikiem antenowym, będącym 
integralną częścią iglicy ma wysokość 237 metrów. Pałac jest 
siedzibą wielu firm oraz instytucji użyteczności publicznej, 
w tym kin, teatrów i muzeów, uczelni wyższych m.in. Colle-
gium Civitas Władz Polskiej Akademii Nauk oraz Centralnej 
Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Organizowane są tam 
także różnego typu wystawy i targi – od 1958 przez wiele lat 
odbywały się tam Międzynarodowe Targi Książki i towa-
rzyszące im kiermasze, a także przez kilka lat (na przełomie 
XX i XXI wieku) targi Komputer Expo. Mieści się w nim sala 
konferencyjno-widowiskowa na 3000 osób, Sala Kongresowa, 
Muzeum Techniki, Muzeum Ewolucji PAN, Muzeum Domków 
dla Lalek oraz Pałac Młodzieży wraz z basenem. Przed głów-
nym wejściem (od strony ul. Marszałkowskiej) znajdują się 
dwie rzeźby: Adama Mickiewicza dłuta Stanisława Horno-

-Popławskiego oraz Mikołaja Kopernika autorstwa Ludwiki 
Nitschowej.

Następnie uczniowie byli w metrze, ale z braku czasu nie 
udało się przejechać. Spod Pałacu Kultury udaliśmy się na 
Stadion Narodowy i nastąpiło zwiedzanie z przewodnikiem 
nowych tras piłkarskich. Emocji, zachwytu tutaj było bardzo 
dużo. Po zwiedzaniu Stadionu Narodowego udaliśmy się 
na obiadokolację w Bibliotece Narodowej i tam uczniowie 
mogli pozwiedzać ogrody na dachu biblioteki, a następnie 
na udaliśmy się na nocleg do hostelu Puffa. 

22 maja po porannym zjedzeniu śniadania udaliśmy się do 

Planetarium, gdzie uczniowie obejrzeli film „Dwa szkiełka” 
oraz pokaz gwiezdnego nieba. Kolejnym punktem zwiedza-
nia z przewodnikiem, który bardzo ciekawie opowiadał, był 
Zamek Królewski, plac Zamkowy i Stare Miasto. 

Zamek Królewski w Warszawie – barokowo-klasycystyczny 
zamek królewski znajdujący się w Warszawie przy placu 
Zamkowym 4. Pełni funkcje muzealne i reprezentacyjne. 
Pierwotnie rezydencja książąt mazowieckich, a od XVI wieku 
siedziba władz I Rzeczypospolitej: króla i Sejmu (Izby Posel-
skiej i Senatu). W swojej długiej historii Zamek Królewski był 
wielokrotnie grabiony i dewastowany przez wojska szwedz-
kie, brandenburskie, niemieckie i rosyjskie. W XIX wieku, po 
upadku powstania listopadowego, przeznaczony na potrzeby 
administracji rosyjskiej. W okresie I wojny rosyjskiej rezy-
dencja niemieckiego generalnego gubernatora. W latach 
1920–1922 siedziba Naczelnika Państwa, w latach 1926–1939 
rezydencja Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Spalony i ogra-
biony przez Niemców w 1939, niemal doszczętnie zniszczony 
w 1944. W 1965 ocalałe fragmenty zamku oraz Bibliotekę 
Królewską, pałac Pod Blachą i Arkady Kubickiego wpisano 
do rejestru zabytków. Rekonstrukcją zamku przeprowadzoną 
w latach 1971–1984 kierował Obywatelski Komitet Odbudo-
wy Zamku Królewskiego w Warszawie. W 1979 w zamku 
utworzono muzeum, powołując państwową instytucję kultu-
ry Zamek Królewski w Warszawie – Pomnik Historii i Kultury 
Narodowej, od 2014 działającej pod nazwą Zamek Królewski 
w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospoli-
tej. W 1980 Zamek Królewski wraz ze Starym Miastem został 
wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w 1994 
wraz z historycznym zespołem miasta z Traktatem Królew-
skim i Wilanowem Królewskim został uznany za pomnik 
historii. 

Na Starym Mieście uczniowie zwiedzili plac Zamkowy, Bar-
bakan, byli pod pomnikiem Małego Powstańca, pod kolumną 
Zygmunta III, pod Katedrą Jana Chrzciciela, na rynku pod 
syrenką warszawską, obok muzeum Warszawy, a następ-
nie przeszli na Krakowskie Przedmieście pod Pałacem 
Prezydenckim, zobaczyli kościół św. Anny, pomniki Fryderyka 
Chopina i Adama Mickiewicza, Pałac Kazanowskich, po-
mnik Mikołaja Kopernika, przechodzili obok Uniwersytetu 
Warszawskiego. Z Krakowskiego Przedmieścia udaliśmy się 
na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego pod Pomnik Smoleński, 
a następnie pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie uczniowie 
mieli możliwość zobaczenia zmiany warty. Ostatnim punktem 
wycieczki było Centrum Nauki Kopernik, gdzie uczniowie 
mogli sami wykonywać różne doświadczenia, eksperymen-
tować. Następnie udaliśmy się w drogę powrotną, na której 
obowiązkowo znalazł się McDonald.

Wycieczka bardzo się wszystkim podobała, i w późnych 
godzinach nocnych powróciliśmy szczęśliwie do Przeczycy 
i Skurowej, gdzie czekali na uczniów rodzice.

Urszula Przybyło

Fot. Agata Rachowicz
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Dokończenie na str. 15

SPOTKANIE Z WARSZAWĄ

Warszawa – Paryż Północy – tak określano naszą stolicę 
przed wojną, zawsze wzbudzała duże zainteresowanie. 

Tak było również w przypadku uczniów Szkoły Podstawowej 
z Siedlisk-Bogusz, czyli nas. Nie mogliśmy sobie odmówić 
przyjemności odwiedzenia kilku miejsc w tym największym 
mieście w Polsce.

Wyruszyliśmy 23 maja w środku nocy pod wodzą Pana 
Michała i przemierzając kolejne miasta i wsie, zdążaliśmy 
w kierunku stolicy. Pierwszym punktem naszej wycieczki 
było Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym mie-
liśmy okazję „przeżyć” powstanie dzień po dniu. Po opusz-
czeniu budynku muzeum wjechaliśmy na XXX piętro Pałacu 
Kultury i Nauki, skąd mogliśmy podziwiać rozciągającą się 
przepiękną panoramę całego miasta. Jako zagorzali kibice 
Reprezentacji Polski w piłce nożnej, nie mogliśmy ominąć 
Stadionu Narodowego, gdzie zobaczyliśmy, jak wygląda or-
ganizacja wydarzeń sportowych i rozrywkowych „od kuchni”. 
Zwieńczeniem pierwszego dnia naszej wyprawy było uprag-
nione przez wszystkich Centrum Nauki Kopernik. To tam 
odkryliśmy tajniki zjawisk fizycznych i poznaliśmy prawa 
kierujące naszym światem. Pełni pozytywnych wrażeń po 
zakwaterowaniu w hotelu i pysznej kolacji udaliśmy się do 
swoich pokoi na zasłużony wypoczynek.

Drugiego dnia o wczesnej porze posililiśmy się przed długim 
dniem przepełnionym ciekawymi miejscami do odwiedzenia. 
W towarzystwie naszej cudownej przewodniczki Pani Kasi 
rozpoczęliśmy spacer po Powązkach Wojskowych. Odwiedzi-
liśmy groby wielu słynnych osób, takich jak bardzo dobrze 
wszystkim znani Rudy, Alek i Zośka. Następnie Pani Kasia 
zabrała nas na plac Józefa Piłsudskiego, na którym zobaczy-
liśmy zmianę warty pod grobem Nieznanego Żołnierza oraz 
Pomnik Smoleński. W Warszawie czekała nas także chwila 
sławy. Podczas rozmowy z panem posłem Janem Warzechą 
na temat funkcjonowania polskiej władzy ustawodawczej, 
która miała miejsce obok budynku Sejmu RP, przypadkowo 
natrafiliśmy na ekipę stacji TVN i mieliśmy szansę „zabłysnąć” 
przed kamerą. Chcąc przekonać się, jak polska armia zmieniała 
się na przestrzeni wieków, odwiedziliśmy Muzeum Wojska 
Polskiego. Będąc w Warszawie, nie mogliśmy sobie odmówić 

wizyty w galerii Złote Tarasy. Przejeżdżając ulicami stolicy, 
przez okna autobusu obserwowaliśmy warszawski Manhat-
tan, pełen wysokich wieżowców i nowoczesnych budowli. 
Po chwili spędzonej w autokarze naszym oczom ukazała się 
panorama malowniczego Starego Miasta. Zobaczyliśmy tam 
m.in. Kolumnę Zygmunta, sławny na cały świat symbol naszej 
stolicy – warszawską syrenkę, Katedrę Św. Jana oraz Pomnik 
Małego Powstańca. Zwiedziliśmy także wnętrze Zamku Kró-
lewskiego, w którym w czasach dawnej Polski mieszkał król 
Stanisław August. Przy okazji skosztowaliśmy lodów z naj-

NATALIA I AGNIESZKA NAJLEPSZE W POWIECIE. BRAWO!

22 maja 2018 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Gło-
waczowej odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników 

i wręczenie nagród w Powiatowym Konkursie Poetyckim 
„Matematyka nie zna granic - moje wspomnienia o Janie 
Pawle II”. 

Przedmiotem konkursu było sformułowanie zadania ma-
tematycznego w formie wiersza nawiązującego tematycznie 
do postaci świętego Jana Pawła II. Tego niełatwego zada-
nia podjęły się uczennice klasy 3. Technikum Architektury 
Krajobrazu w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku: 
Natalia Gwiżdż i Agnieszka Szydłowska pod opieką Mał-
gorzaty Jop, nauczyciela matematyki. Trud nie okazał się 
daremny, wręcz przeciwnie, został wysoko doceniony przez 
jury. Wśród 48 nadesłanych wierszy w różnych kategoriach 
wiekowych praca Natalii „Papież bliski naszym sercom” za-
jęła pierwsze miejsce w kategorii szkoły ponadgimnazjalne, 
a praca Agnieszki „Czas, w którym On zmienił świat” zaję-
ła miejsce drugie. Wyjątkowe nagrody ufundowali m.in. 
Kancelaria Prezydenta RP, Instytut Papieża Jana Pawła II 
i Centrum Myśli Jana Pawła II z Warszawy. Na zakończenie 
uroczystości gospodarze zaprezentowali wzruszający montaż 
słowno-muzyczny, a następnie odczytali wiersze nagrodzo-

nych uczestników. 
Kultywowanie pamięci o naszym Patronie poprzez udział 

w konkursach aktywizuje młodzież, czyni edukację ciekawszą 
i ugruntowuje narodową tożsamość.

Lider KWK Małgorzata Jop

Fot.  Dominika Kuczek
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Dokończenie ze str. 14

DZIEŃ MATKI W PRZECZYCY

25 maja 2018 roku był bardzo 
ważnym dniem dla ucz-

niów, rodziców oraz nauczycieli 
ze Szkoły Podstawowej w Prze-
czycy. Klasy 0-I postanowiły 
uczcić Dzień Matki, zapraszając 
na uroczystą akademię swoje 
mamy. Uczniowie w pięknych 
strojach, w odświętnie udeko-
rowanej sali stworzyli serdeczną 
i miłą atmosferę. 

Występ małych artystów, 
deklamowane wierszyki i wy-
śpiewane z serca piosenki wy-
wołały u mam łzy wzruszenia. 
Były dumne i zachwycone wy-
stępami swoich dzieci. Uśmiech 
na ich twarzach oraz gromkie 
brawa świadczyły o radości. Dla 
dzieci było to też wielkie przeży-
cie, mogły pochwalić się swym 
talentem plastycznym, muzycz-
nym i recytatorskim. Na zakoń-
czenie wręczyły mamom kwiaty 
i własnoręcznie wykonane upo-

minki, a szczery uścisk ukochanej mamy był wyrazem głębokiej miłości i podziękowania 
za to, że są, że kochają, i że są najlepsze na całym świecie. 

Wszystkim Mamom składamy serdeczne i jak najlepsze życzenia z okazji ich święta!
Wiesława Skocz

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ COUNTER-STRIKE GLOBAL OFFENSIVE

Podczas Dni Otwartych w Zespole Szkół im. Jana Pawła 
II w Brzostku odbyły się rozgrywki turnieju CS, w któ-

rym wzięli udział uczniowie pobliskich gimnazjów i szkół 
podstawowych. Na zaproszenie odpowiedzieli uczniowie 
z Gimnazjum w Brzostku, ze Szkoły Podstawowej w Nawsiu 
Brzosteckim, Szkoły Podstawowej w Gogołowie oraz Szkoły 
Podstawowej w Bieździedzy. 

Turniej był rozegrany bez fazy grupowej - 8 uczniów 
zostało rozlosowanych w drabince 1/4 finału. Mecze były 
rozegrane systemem BO1, a w półfinale i finale uczestnicy 
grali na trzech mapach do dwóch wygranych. W przypadku 
remisu były dogrywki.

Zwycięzcą Turnieju został Konrad Łukasik – uczeń Gim-
nazjum w Brzostku. Drugie miejsce zdobył również uczeń 
Gimnazjum w Brzostku – Jakub Batycki. A miejsce trzecie 
wywalczył uczeń Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzoste-
ckim – Szymon Wąsik. Turniej przebiegał z zachowaniem 
zasad fair play, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem 
oraz wzbudzał wiele pozytywnych emocji.

Dziękujemy uczniom oraz ich opiekunom za udział. Ser-
decznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału 
w następnych rozgrywkach. Szczególne podziękowania skła-
damy na ręce sponsorów, czyli Mateusza Nosala – właści-

ciela firmy EMATIK oraz Doroty Ligęzki – właścicielki firmy 
PASMO-MED. Sponsorem nagród było również Towarzystwo 
Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku.

Organizatorzy Turnieju 
M. Batycka i F. Berrahal

lepszej lodziarni w mieście. Zmęczeni, ale wciąż spragnieni 
nowych wrażeń udaliśmy się do interaktywnego muzeum, 
poświęconego najwybitniejszemu polskiemu kompozytorowi 
i pianiście Fryderykowi Chopinowi. Był to ostatni punkt tego 
ekscytującego i dość męczącego dla nas dnia.

Następnego ranka po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu 
przyjechaliśmy do Łazienek Królewskich, gdzie mogliśmy się 
odprężyć, spacerując po malowniczym parku i podziwiając 
zabytki, nietknięte przez II wojnę światową, np. słynny Pałac 
na Wodzie. Kolejnym, ale zarazem ostatnim miejscem, które 

udało nam się zobaczyć, było jedno z najnowocześniejszych 
w Europie Muzeum Żydów Polskich Polin. Poznaliśmy tam 
historię Żydów, którzy żyli w harmonii z Polakami przez 
ponad 1000 lat.

Po wyjściu z muzeum z żalem pożegnaliśmy Warszawę 
i udaliśmy się w wielogodzinną drogę powrotną. Zmęczeni, 
ale pełni wrażeń po trzech bardzo aktywnie spędzonych 
dniach jednogłośnie stwierdziliśmy, że chętnie wrócilibyśmy 
tam na dłużej.

Uczestnicy wycieczki

Fot. Agata Rachowicz



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 6/201816

Aleksandra Bracken „Pasażerka”
Współczesna nastolatka i XVIII-wieczny pirat 
w szalonym wyścigu za czasem przez kontynenty 
i epoki. Etta Spencer, cudowne dziecko skrzypiec, 
pewnej nocy traci wszystko, co znała i kochała. 
W jednej chwili z bezpiecznego Nowego Jorku 
zostaje przeniesiona do miejsca oddalonego 
o wiele mil i… lat. Trafia do 1776 roku, a jej los zależy od 
Nicholasa Cartera, młodego korsarza związanego kontraktem 
z potężną rodziną Ironwoodów. Etta jedynie może odzyskać 
pewien tajemniczy przedmiot o niewysłowionej wartości. 
Jeśli jej się powiedzie, zostanie odesłana do XXI wieku. Ona 
i Nicholas wyruszają w niebezpieczną podróż po egzotycznych 
miejscach i w poprzek czasu. Im bardziej zbliżają się do prawdy, 
tym większego tempa nabiera śmiertelna gra Irnowoodów. 
Etcie grozi nie tylko rozłąka z Nicholasem, ale i zamknięcie 
drogi powrotnej do domu… na zawsze. 

Ewa Nowak „Moja Ananke”
„Kiedy wreszcie kupiłam test ciążowy (prawie na 
drugim końcu Warszawy), on dosłownie palił 
mnie w torbie. Sto losowo wybranych testów 
z tej apteki… Kto je kupił – zastanawiałam się. 
Ile osób niepełnoletnich było wśród tych stu? 
A jeszcze ciekawsze – ile dziewczyn robiło to 
w tajemnicy, ukrywając to nawet przed chłopakiem? Idź-
my jeszcze dalej: czy taki test częściej robi się ze strachu, czy 
z nadziei? Ja byłam niepełnoletnia, robiłam test ze strachu, 

a mój chłopak nic o tym nie wiedział…”
Jagoda jest zwyczajną nastolatką. No, może ma 
bardziej wyrozumiałych rodziców niż jej niektórzy rówieśnicy. 
Ale ona też chciałaby mieć chłopaka, przyjaciółkę i być kimś 
w klasie. Gdy wydaje się, że wszystko jest na dobrej drodze, 
Jagoda zaprzyjaźnia się z Justyną, zakochuje z wzajemnością 
w Rafale. Pojawiają się komplikacje… Dlaczego?
Dlaczego miłość nie może być prosta?
Dlaczego przyjaciółki czasami zawodzą?
Dlaczego nawet z najfajniejszymi rodzicami nie można nieraz 
porozmawiać o tym, co najbardziej nas martwi?
Poznajcie Jagodę. 

Jennifer Brown „Nienawiść”
Wyobraź sobie, że życzysz komuś śmierci i two-
je pragnienie się spełnia. W dodatku zabójcą 
jest człowiek, którego kochasz. Nick, chłopak 
Valerie, zaczął strzelać do uczniów w szkolnej 
stołówce. Dziewczyna, chcąc go powstrzymać, 
uratowała życie koleżance. A jednak oskarżono 
ją o współudział, ponieważ to ona wpadła na pomysł stwo-
rzenia listy ludzi, których oboje nienawidzili. Listy, według 
której Nick przeprowadził egzekucję. Teraz Valerie musi stawić 
czoło kolegom i wrócić do szkoły. Czy osoby przeznaczone 
do „odstrzału” kiedykolwiek jej wybaczą? I czy ona sama 
pogodzi się z rolą, jaką odegrała w masakrze? 

ZAGADKA LOGICZNA
Skarpetki
Pewien człowiek ma w szufladzie 29 skarpetek: 9 jednako-
wych niebieskich, 8 jednakowych zielonych i 12 jednakowych 
czarnych. Wskutek awarii bezpieczników gaśnie światło. 
Ile skarpetek będzie musiał wyjąć, żeby na pewno mieć 
przynajmniej po jednej parze każdego koloru?

Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

POLUB CZYTANIE – KSIĄŻKI DLA MŁODZIEŻY

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

„Sami swoi” – jedna z najpopularniejszych polskich komedii. Bo-
haterowie kłócą się, ale zarazem nie potrafią bez siebie żyć. Gwara 
kresowa, okraszona nieprzeciętnym akcentem humorystycznym 
i dialogi, które znamy prawie na pamięć. Zatem przypomnijmy 
sobie ponadczasową zabawną prawdę o sytuacjach, ludziach i za-
chowaniach.

Leonia Pawlak: Bóg nas wysłuchał. U Karguli też myszy, jeszcze 
więcej niż u nas.
Kazimierz Pawlak: To, że jego siew zaraza wyżarła, to i sprawied-
liwie, ale żeby nam?
Kazimierz Pawlak: Co? Kargulowa córka u mnie za chrzestnę?
Mania Pawlakowa: Kazimierz, przed Bogiem wszystko równe.
Kazimierz Pawlak: Już mój brat Jaśko wziął na ciebie bicz boży 
w swoje ręce!
Władysław Kargul: Ty mi kosy nie przypominaj, bo ja mam teraz 
karabin.
Kazimierz Pawlak: I ja mam.
Władysław Kargul: Och, ty konusie, ty!
Władysław Kargul: Już twój brat Jaśko raz mnie mordował! A teraz 
ty się do mordowania bierzesz, a?
Kazimierz Pawlak: Biorę się i będę się brał! Bo ty, Kargul, na 
świętość nie zważasz!
Władysław Kargul: A jakaż to świętość, ty czort łobaty?!
Kazimierz Pawlak: Miedza święta rzecz!
Mania Pawlakowa: Karabin Witii dał, a jak Kargule wojne zaczną?
Kazimierz Pawlak: Ty się nie bój! Jest jeszcze u mnie dwa granaty 
w świątecznym ubraniu.
Leonia Pawlak: Kargul to wróg najgorszy ze wszystkich!
Kazimierz Pawlak: Wróg? A wróg! Ale mój, swój, nasz – na własnej 

krwi wyhodowany!

Chwila na refleksję, czyli krótkie wypowiedzi za-
wierające uniwersalne prawdy. sentencje.com.pl

 ¾ Jeśli chcesz, aby w Twoim życiu zaszły zmiany, musisz 
sam się zmienić. Jeśli będziesz myśleć, działać cały 
czas tak samo, wyniki będziesz otrzymywać cały czas 
takie same. Wszystko się zmienia, zmiany następują 
też w Twoim życiu, nawet jeśli wydaje Ci się, że Twoje 
życie się nie zmienia.

 ¾ Zdrowe, pozytywne myśli tworzą zdrowe emocje i zdro-
we, dobre samopoczucie, natomiast chore, negatywne 
myśli tworzą negatywne emocje i chore, złe samo-
poczucie.

 ¾ Umiejętność życia polega na znalezieniu złotego środka 
i równowagi pomiędzy naszymi planami życiowymi, 
a tym co nas spotyka w rzeczywistości życia, w różnych 
jego aspektach, okolicznościach i sytuacjach, oraz na 
właściwym reagowaniu na fakty i wydarzenia, podej-
mowaniu właściwych wyborów, decyzji i optymalnym 
wykorzystaniu każdej danej nam chwili życia.

 ¾ Swoje błędy nie nazywaj porażką, tylko treningiem, dla-
tego nie bój się ćwiczyć i popełniać błędy, bo tylko w ten 
sposób uczysz się praktycznie, rozwijasz i doskonalisz.

 ¾ Człowiek dowartościowany i mający dużo szacunku dla 
siebie, może pozwolić sobie na skromność.

Wybrała
Maria Kawalec

Wybrała Maria Kawalec

jest kołem
ratunkowym
na morzu życia
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Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej czerwiec 2018
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za gatunek? Fot. strona 43) wraz z wypełnionymi 
kuponami należy dostarczyć do 30 czerwca 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?
czerwiec 2018

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z MAJOWEGO NUMERU

Zagadka logiczna: 32 kwadraty.
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Bluszczyk kurdybanek.
Hasło krzyżówki: Rybom woda, ludziom zgoda.

Nagrody książkowe wylosowali: Teresa Baran z Przeczycy 
(krzyżówka), Justyna Ignarska z Januszkowic (zagadka lo-
giczna), Bożena Ciombor z Brzostku (zagadka przyrodnicza).

POZIOMO:
2) Ryba kupowana na Wigilię 6) Siedmiostrza-
łowy rewolwer bębenkowy. 8) Cerkiewny 
obraz 9) Figowiec bengalski. 11) Imię żeńskie 
- 26.VII. 13) Szkodnik nasion zbóż. 15) Kobieta 
florecista. 19) Mały Aleksander. 20) Np. "To-
sca" 21) Wzmocniony brzeg żagla 23) Chodzi 
w turbanie. 24) Fiasko, krach. 25) Pustynia 
nadmorska w Chile. 27) Mit. gr.: córka Nocy, 
uosobienie zdrady, oszukaństwa. 28) Jadwi-
ga (1900-71), aktorka okresu międzywojen-
nego; "Trędowata". 32) Dawniej: polewka; 
czorba. 35) Termin oznaczający miejsce do-
starczenia i odbioru towaru. 37) Przenośnie: 
schronienie, przytułek, miejsce bezpiecznego po-
bytu. 38) Rzadkie imię męskie. 39) Dawny 
silnik parowy. 40) Dawniej: naszyjnik z pereł 
albo drogich kamieni. 41) Lokum poczwarki.
PIONOWO:
1) Potocznie: o kobiecie dojrzałej; siała 
mak. 2) Zdrobniale: biuro fabryki, skle-
pu. 3) Malutki anioł. 4) Drewniany pa-
jacyk. 5) Delfin słodkowodny z Amazon-
ki. 7) Miasto nad Wilgą. 10) Imię Guinnessa, 
aktora angielskiego. 12) Imię żeńskie - imieniny 
24.V., 7.VII.; imię dla Żydówki. 14) Świątynia 
w Mekce z wmurowanym w ścianę Czarnym Ka-
mieniem. 16) Smerf z lusterkiem. 17) Chodze-
nie dla przyjemności. 18) Mały kram. 22) Imię 
Bozowskiej. 25) Czynny wulkan na wyspie 
Mindanao. 26) Gatunek wielkich mró-
wek. 27) Kontynent z Indianami 29) Chrząszcz, 
szkodnik leszczyny i dębu. 30) Sól kwasu azo-
towego. 31) Ruchoma część wagi, przeznaczona 
do kładzenia ważonego ciężaru lub odważni-
ka. 33) Odmiana tlenu. 34) Teczka z kartonami 
do rysowania. 35) Odmiana jabłoni 36) Uby-
tek wagi przechowywanego lub transportowa-
nego towaru na skutek wyschnięcia. 38) Basen 
remontowy w stoczni.
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PSY I KOT 
SZUKAJĄ DOMU

Do bezdomnych psów dołączył 
kot. Wspólnie cierpliwie wy-

patrują nowego pana. Kto tym razem 
ulituje się nad kolejnymi skrzywdzo-
nymi przez los zwierzakami?

Wszystkie psy (i kot) oczekują-
ce 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 łagod-
nie prowadzone, przestaną uciekać np. 
na widok podniesionej dłoni. 

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

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

Oto krótkie informacje o poszczegól-
nych pieskach i jednym kocie:

 ¾ 14/2017 – duża, brązowa suka zna-

leziona w maju 2017 r. w Siedli-
skach-Bogusz,

 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 (zgło-
szono, że po wypadku) znale-
ziony w lutym w Kamienicy 
Dolnej,

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

 ¾ 21/2018 – ciemnobrązowa suka 
średniej wielkości znalezio-
na w marcu w Nawsiu Brzo-
steckim,

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

 ¾ 32/2018 – średniej wielkości, 
brązowy pies w wieku ok. 
3 lat, znaleziony w kwietniu 
w Brzostku,

 ¾ 37/2018 – młody, radosny, 

biało-bury kot znaleziony w maju 
w Januszkowicach.

Psy i kota można obejrzeć w Brzostku 
przy lecznicy weterynaryjnej Kazimie-
rza Kłęka.

Kontakt: Wojciech Pacana tel. 14 
6803 006, Urząd Miejski p. nr 8.

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

Gabinet zabiegowy 
poniedziałek – piątek 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

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

Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Brzostku przyjmuje zapisy do lekarzy podstawo-
wej opieki zdrowotnej, pielęgniarek i położnych środowi-
skowych.

Deklarację wyboru lekarza Podstawowej Opieki Zdrowot-
nej można pobrać wypełnić w rejestracji ośrodka zdrowia 
w Brzostku i Smarżowej oraz na stronie internetowej SGPZOZ 
www.brzostekzoz.pl

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.

Pacjentów SGPZOZ w Brzostku Ośrodka Zdrowia 
w Smarżowej zapraszamy do korzystania z nieodpłatnych 
konsultacji diabetologa prowadzonych przez lek. spec. 
chorób wew. diabetolog Małgorzatę Nowak-Bieńkowską. 
Szczegółowe informacje w siedzibie SGPZOZ w Brzostku 
pod nr telefonu 146830472 lub 146805080 oraz na stronie 
internetowej SGPZOZ www.brzostekzoz.pl

W trosce o zdrowie pacjentów SGPZOZ w Brzost-
ku wprowadza do oferty dodatkowych badań 
diagnostycznych badanie HOLTER EKG.

1. Na czym polega badanie Holter EKG?
Holter EKG jest badaniem czynności elektrycznej serca 

w długim okresie czasu, co najmniej 24 godzin.
2. Do czego służy badanie Holtera?

Badanie pozwala na diagnostykę zaburzeń rytmu serca, 
zmian niedokrwiennych oraz pauz w pracy serca, które wy-
stąpią w trakcie rejestracji. Dzięki badaniu można wykryć 
przyczynę lub monitorować leczenie takich chorób, jak:
• Omdlenia i utraty przytomności pochodzenia sercowego,
• Zaburzenia rytmu serca,
• Choroba wieńcowa i stan po zawale serca,
• Bloki przewodzenia i pauzy w pracy serca wymagające 

leczenia za pomocą wszczepienia stymulatora serca,
• Ocena rytmu po wszczepieniu stymulatora serca,
• Obserwacja niektórych wrodzonych chorób serca.
Wykonanie badania w SGPZOZ w Brzostku na zlecenie 

lekarza kardiologa Wojciecha Dziadka. Szczegółowe informacje 
w siedzibie SGPZOZ w Brzostku pod nr telefonu 146830472 
lub 146805080 oraz na stronie internetowej SGPZOZ 
www.brzostekzoz.pl 

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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CO SŁYCHAĆ W ZAWADCE…
Majówka „Na Górach” 

Od wielu lat mieszkańcy Zawadki Brzosteckiej spotykali się 
w majowe popołudnia przy kapliczce „Na Górach”, by modlitwą 
i śpiewem oddawać cześć Matce Bożej. Od starszych wiekiem sąsia-
dów otrzymywałem ustne relacje, jak to bywało drzewiej pięknie 
na majówkowych spotkaniach, jak chętnie dzieci, młodzież i starsi 
nieraz po ciężkim i długim dniu pracy na roli z radością szli pod 
piękną, białą zabytkową kapliczkę. Ostatnio ta tradycja zamarła, nie-
którzy coś wspominali jeszcze o spotkaniach w latach 90., ale minęło 
około trzydzieści lat, by na powrót udało się mieszkańcom Zawadki 
powrócić do tej chlubnej i pięknej tradycji. Pamiętam, jak trochę 
z duszą na ramieniu w roku 2015 szedłem do Państwa Wojnarów, 

którzy opiekują się od 
lat właśnie tą kaplicz-
ką, z propozycją zaini-
cjowania wspólnych 
majówek. To były po-
czątki mojego „sołtyso-
wania” i ta jako jedna 
z pierwszych inicjatyw 
spotkała się z bardzo 
życzliwym przyjęciem 
Zdzisławy i Zdzisława 

Wojnarów. Uzgodniliśmy wspólnie godzinę naszych spotkań, a tak-
że repertuar pieśni maryjnych, które udało mi się zebrać w dość 
zgrabnym śpiewniku wydanym w drukarni dębickiej. I takie były 
początki naszych majówek. Codziennie bez względu na pogodę 
kilkanaście, a czasem i więcej osób, dzieci, młodzieży wspólnie 
się modliło na wzgórzu zawadzkim - a w tle pozdrawiała nas 
zachodzącym słońcem panorama miasteczka z wyróżniającym się 
brzosteckim kościołem. Z czasem coraz więcej osób uczestniczyło 
w tych majowych śpiewach i to nie tylko z naszego sołectwa. Od 
dwóch lat dzięki uprzejmości naszego Ks. Proboszcza Marka Mnicha 
rozpoczynamy majówki uroczystą mszą św., która podnosi rangę 
i powagę naszych spotkań i, co cieszy, gromadzi coraz szerszą rzeszę 
mieszkańców Zawadki, a także okolicznych miejscowości. Nasz Ks. 
Proboszcz zawsze w ciepłych słowach potrafi podnieść na duchu 

ludzi nieraz potrzebujących tej chwili modlitwy, poczucia wspólnoty 
naszej małej ojczyzny, a także refleksji nad przemijaniem. Zauważam, 
że z roku na rok przybywa nas, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, co 
dobrze rokuje na przyszłość, że ta piękna tradycja w nas nie zagi-
nie i kolejne pokolenia będą ją pielęgnowały, przekazując swoim 
dzieciom te proste, ale jakże wspaniałe zachowania. W tym roku 
wyjątkowa słoneczna i ciepła pogoda, a także trochę wcześniejsza 
(18.30) godzina spotkań sprawiła, iż z przyjemnością obserwowałem, 
jak ludzie szli i z dołu wsi i z góry - drogą, polami i ścieżkami dążyli 
do Matki Bożej, która mieszka w naszej małej niepozornej, ale jakże 
przeuroczej kapliczce. Ze wzruszeniem patrzyłem, jak najstarsi nasi 
mieszkańcy, podpierając się laseczką czy ramieniem swoich dzieci 
i wnuków, kierowali się na mszę świętą. Widok idącej ścieżynką 
jednej z najstarszych (92 lata) mieszkanek P. Surdel, zwanej Wickową, 
mógłby zawstydzić niejednego o wiele młodszego mieszkańca Zawad-

ki, któremu tak trudno czasem nawet przejść do sklepu na piechotę. 
Chciałbym podziękować wszystkim, którzy się spotykali regularnie 
i trochę rzadziej na wspólnych majówkach. Jestem przekonany, że 
każdy z nas ten czas spędził bardzo godnie, zanosząc do Matki Bo-
żej swoje prośby czy modlitwy, ale głównie też podziękowania… 
Czas mija szybko i nieubłaganie i kiedy będziecie czytać te słowa - 
Majówki 2018 przejdą już do historii, ale… wierzę, że znów za rok 
spotkamy się wszyscy, by w ten najpiękniejszy miesiąc przesycony 
zielenią i zapachem bzu tworzyć naszą wspólnotę.

Remont Domu Ludowego w Zawadce Brzosteckiej
Z nieukrywaną satysfakcją pragnę poinformować, że rozpoczął 

się gruntowny remont naszego Domu Ludowego. Upływający czas, 
a także niewielkie środki przeznaczane w latach ubiegłych sprawiały, 
iż budynek z lat 60. poprzedniego stulecia zupełnie nieprzystosowany 
był do realiów XXI wieku. Aktywność naszego społeczeństwa, liczba 
różnych imprez okolicznościowych organizowanych przez Stowa-
rzyszenie NASZA ZAWADKA, a także spora ilość wynajmowanych 
prywatnych imprez naocznie uświadomiła włodarzom naszej gminy 
konieczną i pilną potrzebę gruntownego remontu. W budżecie gminy 
udało się na ten cel zabezpieczyć pokaźną kwotę 170 tys. zł, dodat-
kowo LGD LIWOCZ dofinansował nasz projekt kwotą około 100 tys. 
zł ze środków unijnych. Głównym wykonawcą prac remontowych 
po przetargu jest firma GOR-BUD z Gorlic, a planowany termin za-
kończenia inwestycji to początek lipca. Zakres przebudowy obejmuje 
ocieplenie zewnętrzne budynku wraz z nową elewacją, wymiana 
starej stolarki okiennej i drzwiowej, nowa instalacja elektryczna, 
wodno-kanalizacyjna wraz toaletą. Izolacja fundamentów budynku 
wraz z obrzeżami oraz kostką, a także nowa instalacja c.o. Oczywiście 
budynek zyska też nową kolorystykę zewnętrzną i wewnętrzną 
i będzie przystosowany do użytkowania dla osób niepełnospraw-
nych poprzez podjazdy, barierki ochronne i inne udogodnienia. 
Wymieniłem tylko najważniejsze zadania, jakie stoją przed ekipą 
remontową, natomiast całość inwestycji jest znacznie szersza. Mam 
taką nadzieję, iż w kolejnym numerze „Wiadomości” będę mógł 
już pochwalić się wynikami prac i wszyscy naocznie przekonają 
się, jak wiele może się zmienić w naszym małym sołectwie. 

Wyrażam również przekonanie graniczące z pewnością, iż Dom ten 
będzie służył naszej społeczności i nieraz będziemy mogli skorzystać 
z jego gościnnych progów. Na końcu chcę podziękować za przychyl-
ność naszym planom Burmistrzowi Wojciechowi Staniszewskiemu, 
Wiceburmistrzowi Adamowi Kostrząbowi za realizację planów tej 
inwestycji oraz Radnemu Danielowi Wójcikowi za aktywne działanie 
na rzecz Zawadki Brzosteckiej poprzez LGD Liwocz, a także wszystkim 
Paniom i Panom Radnym za zaakceptowanie tego projektu. Wiem, 
że pewnie nieraz mieli Państwo dość tych historii opowiadanych 
dość natrętnie przeze mnie o fatalnym stanie tego budynku, braku 
toalet czy ogrzewania. Dziś już praktycznie możemy o tym mówić 
w czasie przeszłym i jest to jak najbardziej Wasza zasługa. Bardzo 
dziękuję za to w imieniu wszystkich mieszkańców Zawadki Brzo-
steckiej, którzy na pewno na taki obiekt już od lat zasługiwali, 
a ja ze swojej strony tylko dodam, iż postaramy się jeszcze nieraz 
pozytywnie zaskoczyć i sprawić, by dom ludowy tętnił życiem i był 
prawdziwym centrum integracji naszego sołectwa.

Sołtys Marcin Sas

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki

Fot. Marcin Sas
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Dokończenie na str. 25

STANISŁAW BIAŁAS

RÓŻANIEC WYSIEDLEŃCÓW
Dolina Kamienicy od czasów, gdy byli tam benedyktyni 

z Tyńca, była i jest zamieszkiwana przez ludzi wierzących. 
Kilka kościołów, cmentarze, liczne kapliczki i krzyże przy-
drożne - to elementy krajobrazu splatającego się z kulturą 
mieszkańców. Chłopi traktowali pracę na roli u siebie, na 
swoim, jako błogosławieństwo, a na pańskim – jako prze-
kleństwo. Tak było.

Przykładem może być przysłowiowy „dziadek z dziołu”, 
który ręką głaskał skiby i rozmawiał z kwiatami na miedzy. 
Chłop co roku robił to samo i nie narzekał na swój los, nie 
psioczył na władzę, a jeśli już - to na tych z dworu. Gospo-
dynie miały z kolei zbyt dużo obowiązków, one nie miały 
czasu na „kawusię”.

U mieszkańców Doliny Kamienicy mocno rozbudowany 
był kult Maryi. W siedliskiej parafii czczono Ją przez roraty, 
godzinki, różańce, majówki. Kult ten był wzbogacany poprzez 
obrazy, ikony, figurki, medaliki, a także przez pielgrzymki. 
Pielgrzymowano najczęściej pieszo, do Tuchowa, do św. Grze-
gorza – na góry, Przeczycy i dalej do Dębowca, Kobylonki, 
zaś sporadycznie do Kalwarii i Porąbki Uszewskiej. Przy 
czym słowo „pielgrzymka” spadało z ambony, a w mowie 
potocznej – szło się na „odpust”. Modlitwa różańcowa była 
esencją kultu Maryi, a kalendarzem tego ludu była liturgia 
świąt. Religijność ludowa, dawna grudzka i siedliska, spla-
tała się z szacunkiem do prawdziwych autorytetów, których 

dobroć i mądrość, a nie frazesy, promieniowały światłem 
prawdy. Przez całe wieki kolejne pokolenia przekazywały 
sobie nie tylko język ojczysty, ale również dar szczerej wiary. 
Nawet wówczas, gdy byli analfabetami, potrafili przyjmować 
i przekazywać głębię swojego zawierzenia. 

W atmosferze takiej religijności wyrośli skromni, prości 
ludzie, którzy w momencie dziejowej próby nie zawiedli. 
Przedstawione niżej autentyczne dzieje Marii z Grudnej 
nie są odosobnionym przypadkiem, podobnych było setki, 
a może nawet więcej. Niektóre świadectwa wiary wymagały 
nawet ofiary życia.

Lato 1944 roku było ciepłe. Do Doliny Kamienicy, kra-
iny spokoju i ciszy, zbliżały się wojska dwóch potęg mili-
tarnych. Od wschodu, od Wielopola i Brzezin, nadciągały 
obce wojska: wykrwawiona już mocno armia niemiecka, 
a za nią czerwonoarmiści. Wojna, a z nią okrutne, na pół 
dzikie prawa wojny zakotwiczyły się w siedliskiej parafii. 
Płonęły drewniane chaty pod strzechą, a żniwo śmierci 
zagościło w domach, w rodzinach, wszędzie. Franciszkańska 
„siostra bieda” i „siostra śmierć” nabrały realnego kształtu, 
przerażająco realnego. Ginęli ludzie, umierali w mękach bez 
żadnej pomocy medycznej i duchowej. Umarłych grzebano 
w niepoświęconej ziemi: za stodołą, przy potoku, pod mie-
dzą, gdziekolwiek. W czasie wojny ta ziemia została jednak 
stokrotnie uświęcona krwią rannych i umierających, łzami 
matek i sierot, bo życie i śmierć bratały się ze sobą, jak dzień 
z nocą. Wszechobecność śmierci była źródłem urazów psy-
chicznych, ludzie żyli w ciągłym napięciu, szalonym napięciu, 

Uroczyste świętowanie Dnia Matki przez kobiety zrze-
szone w tej organizacji społecznej weszło na stałe do 

kalendarza imprez. W bieżącym roku również tradycji 
stało się zadość, ponieważ w przededniu święta zorga-
nizowano uroczyste spotkanie z niniejszej okazji. Wzięło 
w nim udział około trzydziestu osób, pośród których nie 
zabrakło takich honorowych gości jak: Burmistrz Brzostku 
Wojciech Staniszewski, Przewodniczący Zarządu Miasta 
Jerzy Potrzeba oraz Dyrektor Banku Spółdzielczego i Rze-
miosła Ryszard Tomaszewski, którzy kwiatami i ciepłymi 
okolicznościowymi słowami uświetnili to niecodzienne 
spotkanie. Jednak najbardziej urokliwymi gośćmi dla 
zebranych okazali się milusińscy z brzosteckiego przed-
szkola. Niewielka, bo pięcioosobowa grupka najmłodszych 
przedszkolaków pod kierunkiem Beaty Płaziak niezwykle 
ujmującym śpiewem i deklamacją płynącą z dziecięcych 
serduszek uczciła to jakże ważne święto. Słuchające ich 
występu kobiety-matki nie kryły wzruszeń, bo dzięki ma-
luchom klimat spotkania był niezwykle miły i nastrojowy.

Zarząd brzosteckiego koła gospodyń serdecznie dziękuje 
dyrektorce przedszkola Dorocie Nawracaj, ww. wycho-
wawczyni oraz dzieciom i ich rodzicom za to niesamowicie 
rozczulające ubarwienie uroczystości. Popis przedszkolaków 
potwierdził, że matka i małe dziecko to naprawdę zgrany 
duet, bez którego nie mogą się obejść żadne obchody 
tego święta.

Dalszą część imprezy wypełniły, jak zwykle, degustacja 
przygotowanych potraw, wspólne śpiewanie pieśni bie-
siadnych i maryjnych (jako że był to jeszcze maj), wspo-
mnienia i opowieści na tematy z przeszłości oraz bieżące, 
a wszystko to przyczyniło się do integracji środowiska 
i zacieśnienia społecznych więzi. Uczestnicy spotkania mie-
li okazję przeżyć naprawdę miłe i niezapomniane chwile.

E.M.

DZIEŃ MATKI W BRZOSTECKIM KOLE GOSPODYŃ



Fot. Barbara HuniaHISTORIA KOPCIUSZKA WG CZWARTOKLASISTÓW Z KAMIENICY DOLNEJ

MAJÓWKA W ZAWADCE BRZOSTECKIEJ Fot. Paweł Batycki



ZŁOTE GODY W GMINIE BRZOSTEK

Władyslawa i Józef NowakowieMaria i Stanisław Nowakowie

Zofia i Kazimierz NogowieMaria i Stanisław Mirusowie

Genowefa i Edward DługoszowieStanisława i Aleksander Czechowie

Janina i Kazimierz GryglowieLudwika i Marian Gierowie



ZŁOTE GODY W GMINIE BRZOSTEK Fot. Paweł Batycki

Kazimiera i Jan Zagórscy

Stanisława i Józef WyłonasowieZofia i Stanisław Szynalowie

Krystyna i Józef SamborscyAniela i Władyslaw Pietrzyccy

Genowefa i Stanisław SzukałowieMaria i Witold Synowieccy



NA PODBÓJ WARSZAWY RUSZYŁY
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Dokończenie na str. 26

bowiem wojna i strach to nierozłączne rodzeństwo.
13 września 1944 roku okupant ogłosił rozkaz wysiedlenia. 

Od początku swoich dziejów okolica ta nie znała takiego poję-
cia. Pod groźbą rozstrzelania obowiązywał nakaz opuszczenia 
domu do godziny 15. Praktycznie wyboru nie było: śmierć 
albo opuszczenie domu i z tobołkiem na plecach marsz na 
zachód, w nieznane, na poniewierkę. Zerowa godzina wysied-
lenia była chwilą pożegnania Marii z domem. Trudna chwila: 
płacz, rozpacz, a w głowie malował się obraz najgorszego. 
Wydawało się Jej, że oto ostatni raz widzi swoją jedyną izbę, 
piec, suśnię z kociołkiem, obraz na ścianie z Matką Boską 
z Lourdes, klamkę od drzwi, ko-
newkę z wodą pod ścianą. A sień, 
a komora… to wszystko ostat-
ni raz… to ma spłonąć, zginąć, 
przestać istnieć. Obcy, źli ludzie 
mają przejąć dorobek jej życia. Ze 
łzami w oczach przeżywała ostat-
nie przekroczenie progu, ostatni 
dotyk klamki. I próg i klamkę 
pożegnała pocałunkiem.

Obok rozpaczy tliły się myśli 
nadziei: a może jednak przeżyje-
my, może kiedyś wrócimy – co 
daj Boże – może dom ocaleje. 
W tej beznadziejności myśli bie-
gły do Najwyższego, do Opie-
kunki ludzi, do patronów, do św. 
Tadeusza Judy – patrona spraw 
beznadziejnych.

Maria, jako matka i gospo-
dyni, dokonała symbolicznego 
pożegnania domu: różaniec, ten 
ulubiony z Tuchowa, powiesi-
ła u tragarza – mówiąc: „Święta 
koronko, strzegłaś mnie tyle lat, 
teraz miej w opiece tę izbę, cie-
pły kąt na zimę dla moich dzieci”. 
Zaś na zewnętrznej ścianie domu, 
przy drzwiach wejściowych, po-
wiesiła obraz Matki Boskiej Nie-
ustającej Pomocy, nieduży, ale 
w ramkach i za szkłem. „Matko, 
chroń ten dom przed ogniem, 
pociskami zapalającymi i złymi 
ludźmi” – modliła się zapłakana. Koronką, którą miała w ręce, 
zrobiła znak krzyża, jeszcze raz zajrzała przez okno do izby 
i z całą rodziną opuściła dom na górce. Różaniec, a ten był 
pamiątką z pielgrzymki do Przeczycy, zawiesiła na szyi i poszła, 
przez Kamionki, na wysiedlenie. Jeden różaniec powiesiła 
w izbie, a drugi zabrała ze sobą.

Podobnie rozstawały się ze swoimi domami jej szwagierki, 
sąsiadki, kumy. Z poszczególnych domów wyruszały rodzi-
ny na wysiedlenie. Kto miał jeszcze konia, ruszał z dziećmi 
i dziadkami na wozie, a bydlątka wiązał z tyłu u rozwory. Inni 
szli pieszo, prowadząc krowę na powrozie, a niezbędne rzeczy 
dźwigali w tobołku. Nie wszyscy mieli buty, sporo szło boso.

Tak formowała się żałosna pielgrzymka wysiedleńców 
z Siedlisk i Grudnej i okolic. Pod dozorem żołnierzy wehr-
machtu maszerowali na zachód, przez Jodłową i Tuchów, 
aż do Klikowej pod Tarnowem. Tam konie, wozy, bydlątka 
przestały być ich własnością – zostali jedynie z tobołkami. 
Niemcy dokonali selekcji wysiedlonych. Rodziny, w których 
było więcej zdolnych do pracy niż dzieci i starców, ładowali 
do bydlęcych wagonów i wywozili do Niemiec, do obozów 
pracy. W ten sposób rodzina Marii z Grudnej trafiła do lagru 
w Plauen. Podobny los spotkał Stawarzów, Szczepaników, 
Szydłowskich. Inni z tej selekcji, na rozkaz Niemców, sami 

szukali przytułku na zimę w dolinie Dunajca i Białej. Liczyli 
na dobrych ludzi, którzy dadzą im kąt na zimę i skibkę chleba 
dla dzieci. W praktyce było z tym różnie – żaliła się Wiktoria 
w rozmowie ze szwagierką.

Lagier w miejscowości Plauen nad Elsterą z zewnątrz 
przypominał ujeżdżalnię koni. Zlokalizowany na obrzeżach 
miasta, szczelnie ogrodzony drutem kolczastym. Wejście było 
strzeżone dniem i nocą przez strażnika z bronią gotową do 
strzału, dodatkowo stróżował jeszcze pies. Wewnątrz była 
to wysoka, obszerna i zimna przestrzeń, bez wydzielonych 
sal, izb, szaf, półek i sanitariatów. Było to wspólne pomiesz-

czenie dla wszystkich. W tej, po-
wiedzmy, dawnej ujeżdżalni koni, 
były ustawione w szeregach dwu- 
i trzypiętrowe miejsca do spania 
- chyba drewniane. To nie były 
łóżka, raczej legowiska ze słomą. 
W lagrze wyodrębniono jedy-
nie pomieszczenia na kuchnię 
i niemiecki personel: lagierfürer 
– siejąca postrach potworna baba 
w białym fartuchu i szef kuchni 
– Niemiec, ale „ludzki człowiek”. 

W tym wspólnym pomieszcze-
niu przebywali, bo trudno powie-
dzieć, że mieszkali, wysiedleńcy: 
Litwini, Białorusini, Rosjanie 
i sześcioosobowa rodzina Marii 
z Grudnej. Wszyscy wysiedleńcy 
zdolni do pracy - o czym decy-
dowała lagierfürer – od rana do 
wieczora pracowali: w transporcie 
– jako ładowacze, w zakładach 
zbrojeniowych, szwalniach itp. 
Dzieci – ruskie, polskie, litew-
skie – w czasie pracy starszych 
zostawały w lagrze, bez żadnej 
opieki, a co gorsze bez jedzenia. 
Wszystkim, niezależnie od pocho-
dzenia, najbardziej dokuczał głód. 
Rano głodowa porcja ciemnego 
chleba i kubek kawy zbożowej. 
Wieczorem, po powrocie z pracy, 
drugi posiłek dzienny: garnuszek 
wodnistej zupy z dyni lub bru-

kwi, a czasem ziemniaki w mundurkach. Te dwa posiłki 
musiały wystarczyć na cały dzień. Musiały, bo nawet kraść 
nie było gdzie. Pamiętam z opowiadania, że Białorusini 
upiekli na ognisku zdechłego psa i zjedli go. Szczątki konia 
rozszarpanego na ulicy przez bombę spotkał ten sam los. Głód 
był największą udręką ludzi z lagru, nie strach przed śmier-
cią, przed eksplodującymi bombami, lecz głód. To nie było 
niedożywienie, lecz permanentne uczucie pustego żołądka, 
ssanie w jelitach, ból brzucha z głodu. Wysiedleniec rano 
wstawał głodny, głodny był po każdym posiłku, głodny 
był przed i po pracy. Jeść byle co, aby tylko coś zjeść, ciepłe 
czy zimne, gotowane czy surowe, jeść - codzienne pragnienie 
głodującego. I tak było w każdy dzień przez długie miesiące 
wysiedlenia. Oskrobiny z ziemniaków, zgniłe jabłko, dębówki, 
głóg, tarnina – wszystko było dobre, aby tylko było.

Po rannych nalotach bombowych zakrwawione trupy 
Niemców na ulicy okradano z… kanapek w kieszeni. Głód, 
wszechobecny głód, zmieniał świadomość głodujących. To 
może nie było już tylko pragnienie jedzenia, ale zwierzęcy 
instynkt żarcia, byle co, ale aby żreć. Nie było ważne, że 
bolały ręce i nogi, piekły odmrożone palce – brzuch domagał 
się jedzenia. Powiadali: lepsza siostra śmierć niż brat głód.

Dokończenie ze str. 20

Rodzina Marii z Grudnej w 1942 r.
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Dokończenie ze str. 25
Na początku zimy rozpoczęły się bombardowania Plauen 

przez alianckie samoloty. Bomby rujnowały niemieckie 
domy, mosty, zakłady pracy, a trupy całymi dniami leżały na 
ulicach. Może to brzmieć dziwnie, ale ci z lagru ze strachem, 
ale i z nadzieją oczekiwali wycia syren alarmowych – syg-
nalizacji zbliżających się bombowców. Bomby wprawdzie 
niszczyły, zabijały, ale dawały również szansę na zdobycie 
jedzenia: spłonęła piekarnia, tam rozwalono młyn, to znów 
nocą zbombardowano magazyn z żywnością. Niemieckie 
służby porządkowe nie były już tak perfekcyjne. Nawet 
w lagrze dyscyplina była mniej „pruska”. Podczas nalotów 
bombowych dla wysiedleńców nie było miejsca w schro-
nach przeciwlotniczych – one były tylko dla Niemców. Obok 
lagru był wylot krytego kanału ze ściekami. Wewnątrz, obok 
ścieku, był chodnik, a od góry mur. Wypatrzyli to Rosjanie 
i pomyśleli: a może będzie z tego schron dla tych z lagru. 
Schron, nie schron, raczej złudzenie, ale pomysł chwycił. Za 
przykładem Ruskich, inni wysiedleńcy też uciekali z lagru do 
tego „niby schronu”. Eksplodujące bomby, szczególnie w nocy, 
potęgowały lęk u wszystkich. Maria, wciśnięta z dziećmi 
w wyrwę w murze, trzymała w ręce różaniec i modliła się. 
Sztywne z zimna i strachu palce przesuwały paciorki koronki, 
a wargi szeptały zdrowaśki. Łamał się Jej głos, czasem był 
to głos płaczu i rozpaczy, a innym razem nadziei i zaufania 
do Matki Boga. Wysłuchaj nas, nie opuszczaj nas Siedliska 
Pani – słychać było głos Marii. Eksplozje bomb rozjaśniały 
ciemną czeluść kanału. W tej scenerii jeszcze większy strach 
ogarniał Rosjanki, Litwinki, Białorusinki. One nie umiały się 
modlić, nie nauczono ich żadnej modlitwy, czuły się zagubione, 
bezradne, opuszczone. Wobec totalnego zagrożenia szukały 
ratunku, ufały w moc Najwyższego, bo „tam w Boga wierzył 
nawet taki, co w nic nie wierzył”. Instynktownie skupiały 
się ciasno obok modlącej się Marii, wołając: trzymajcie się 
Polaczki, bo ona umie się modlić do swojego Boga. Im głoś-
niejsze były wybuchy bomb, tym ciaśniej było koło Polaczki 
i więcej rąk usiłowało przynajmniej dotknąć różańcowych 
paciorków. A były one nasycone prośbami, łzami i pocałun-
kami. Maria, zaskoczona tym, co się stało, ucałowała koronkę 
i podała ściśniętym wokół niej kobietom. One zrozumiały 
jej gest. Po nalocie koronka wróciła do Polaczki.

Poeta J. Twardowski, który doświadczył wojny, tak pisał:
Bo jeśli wojna nowa, a jeśli niepokoje,
O rzewne, o tajemne paciorki czarne moje.

Jako efekt bombardowań pojawiała się czasem możliwość 
zdobycia czegoś do jedzenia. Oto w jedną noc piekarnię 
zbombardowano. Ciasto i zaczyn na chleb rozlały się na be-
tonowej posadzce i wymieszały z odłamkami szkła z okien. 
Maria przyniosła tej mieszaniny do lagru, brała ją w dłonie 
i wygniatała. Z tego, co przeszło między palcami robiła placki, 
a szkło wbite w dłonie było odpadem. Krwawiły te dłonie, 
oj, krwawiły, ale głód był silniejszy od bólu.

Wieczorem, po pracy w szwalni, Maria pracowała w kuchni 
u niemieckiego kucharza: gary, szorowanie posadzek, kąpanie 
psów. Pod nieobecność lagierfürer mogła czasem, chociaż nie-
legalnie, zabrać oskrobiny z ziemniaków lub brukwi, kawałek 
dyni, resztę jedzenia psów. Tak, tak – nie ma pomyłki – psów.

Ryzyko było duże – lagierfürer była czujna, bezwzględna. 
Nawet kucharz – Niemiec musiał udawać, że nie widzi, jak 
Polaczka wybiera odpady ze śmieci. A one ratowały rodzinę, 
szczególnie dzieci, od głodu i chorób z wycieńczenia. 

Początek maja 1945 roku był radosnym dniem wysiedleń-
ców – ogłoszono koniec wojny, bezwarunkową kapitulację 
Niemiec. Dzwony nad Elsterą długo oznajmiały nowinę: 
pokój światu, koniec głodu, Hitler kaputt. Słowianie w lagrze 
płakali ze szczęścia, a niemiecki personel zniknął bez śladu. 
Wysiedleńców z obozów pracy, w Plauen było ich kilka, 

wzięły pod swoją opiekę wojska amerykańskie. I była to 
autentyczna opieka: wojskowe racje żywnościowe, a zamiast 
lagrów - przyzwoite koszary wojskowe. W niemieckim koś-
ciele była nawet Msza św. w języku polskim z uroczystą 
procesją dziękczynną. Podczas procesji Polaczka spotkała 
Litwinki z lagru. Czyżby niezamierzona ewangelizacja – plon 
różańcowej modlitwy w kanale? Kto to może wiedzieć.

Niebawem, w ramach porozumień, Amerykanie mieli 
oddać Plauen czerwonoarmistom. Polskim wysiedleńcom 
dali jednak wybór: możecie jechać z nami na zachód albo 
wracać do Polski, pod opieką Sowietów. Trudny wybór: 
zachód czy Polska? Polacy rozmawiali między sobą, pytali 
innych. Padały pytania:

- Co będzie z nami na tym zachodzie, z czego będziemy 
tam żyć?

- A w kościele modlą się tam do naszego Chrystusa?
- A nie mają tam jakiegoś innego Hitlera?
Wiadomo było, że nad Wisłą wojna się skończyła, a oni 

pytali o Polskę:
- Czy ich domy, które przetrwały zawieruchę wojenną, 

czekają na nich?
- Czy „nowe władze” nie wykombinują jakiejś „nowej 

pańszczyzny”?
- A te Sowiety, to po co?
- Czy w Polsce będą rządzili Polacy, czy jacyś przebierańcy?
Pytań było wiele, lecz tylko pytań.
Maria, po tylu przejściach i cierpieniach, decyzję przemod-

liła na różańcu i uzgodniła z rodziną: wracamy do Ojczyzny 
- niech się dzieje wola Nieba. Powrót z nad Elstery do Doli-
ny Kamienicy trwał ponad trzy tygodnie. Takie były realia 
podróży po wojnie.

W sierpniu 1945 roku cała rodzina wróciła z wygnania, 
z Niemiec, wróciła do swojej wsi. Grudna nie była już tą samą 
wsią, co przed 1944 rokiem. Spalone domy, pola zaminowane, 
żadnych upraw, puste stajnie, tylko odłogi, transzeje i druty 
kolczaste. Nawet – jak opowiadali – ptaki pokazywały się 
rzadko. W najbliższym sąsiedztwie zamiast domów były 
zgliszcza: kikut komina, rozwalony piec, zwęglone belki, 
swąd spalenizny. Tak było u Łukasika, Gruszki, Cabaja. Dom 
Jasiuncia Niemcy rozebrali i zamienili na opał w schronach. 

Dom Marii ocalał; bez pieca, stołu, łóżek, sprzętu kuchen-
nego, ale ocalał. Dom był pusty, stodoła pusta, a w stajni 
tylko myszy buszowały. W izbie, bez okien i drzwi, wiatr 
rytmicznie kołysał różańcem powieszonym u tragarza na 
pożegnanie. To on szeleścił i pieścił różańcowe paciorki 
u powały, a cichutkie zdrowaśki płynęły hen, do Opiekunki 
wysiedlonych. Dom na zewnątrz ogołocono z desek – z sza-
lunku. I o dziwo, została tylko jedna deska, ta, na której 
wisiał obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Widocznie 
nawet okupant poczuł respekt, a może strach przed obrazem. 
A może zadrgała mu ręka, zabolało serce, oblał zimny pot na 
myśl, że na jego domu nad Łabą lub Renem też może wisi 
podobny obrazek. A może… a może tak miało być, a nie 
inaczej – westchnęła Maria.

Tuż obok ściany domu, na zewnątrz, nie dalej niż trzy metry 
od podmurówki, zauważono okrągły, głęboki otwór w ziemi, 
średnicy około 15 cm. To artyleryjski pocisk uderzył w ziemię 
i, na szczęście, nie eksplodował. On mógł zadziałać zgodnie 
ze swoim przeznaczeniem: zniszczyć, spalić, zabić, unicestwić. 
Wówczas w miejscu domu byłby goły plac, ruina. W 1946 
roku minerzy stwierdzili, iż to jest pocisk, ale nie widzieli 
potrzeby odkopania go. Do chwili obecnej tkwi on głęboko 
w ziemi - niemy świadek wojny i potwierdzenie powiedzenia: 
człowiek strzela, a Pan Bóg kule nosi.

Dla niektórych kartezjańska zasada: „Myślę, więc jestem” 
jest na drugim planie wobec przekonania: „Wierzyłem, więc 
przeżyłem”.

q
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Dokończenie na str. 28

TROPEM NIEZWYKŁYCH – HENRYK CISOŃ I JEGO 
MUZYKALNA RODZINA

„…Ech, muzyka, muzyka, muzyka,
spod smyka zielony kurz.
Lecą gwiazdy zielone spod smyka,
damy karo i bukiety róż…”

Konstanty Ildefons Gałczyński: „Ech muzyka, muzyka”

Słoneczne promienie czerwcowego dnia bogato spływają 
na ziemię. Jasne strugi żółto-pomarańczowe zatapiają się 

w pagórkach pokrytych świeżą zielenią i znikają w gęstych 
zaroślach lasów, w krzewach i w kępach wysokich traw. 
Pod niebem wirują stadka gołębi, które przelatują jakby 
bezszelestnie, tylko wielobarwne pióra mienią się w słońcu, 
tworząc jakby kolorowy pasiak. Tuż za nimi przelatują stada 
czarnych, krzykliwych gawronów, które głośnym „kra, kra” 
robią sobie wygodną trasę przelotową, jakby tylko one miały 
tutaj miejsce bytu. Tu i ówdzie spośród drobnych gałązek 
drzew słychać cichutkie „pi, pi” - to młode ptaszęta czekają 
na pokarm, który przyniesie im matka. Po chwili z gniazdek 
milknie śpiew, a karmicielka odfruwa w poszukiwaniu na-
stępnego robaczka. Nie lada to praca dla karmicielki stadka 
ptasząt, pracowite te stworzenia i niekiedy można by było 
brać z nich przykład… Całe wzgórze pod Kamerą okryte jest 
mocną zielenią traw, zbóż, ziemniaków, warzyw, a wokół 
nowoczesnych domów wyrosły jak grzyby po deszczu małe 
sady owocowe i warzywniki. Wokół nich kręcą się całe 
grupki owadów brzęczących i uwijających się nad zawiąz-
kami owocowymi tych drzew. Jeszcze tu i ówdzie widnieją 
przekwitające kwiaty, a w większości widoczne są zawiązki 
okazałych owoców. Uwijają się owady coraz to wolniej i nio-
są do swoich barci, uli „lekarstwa” dla człowieka. W rzędach 
porzeczek, wśród okazałych liści, zwisają całkiem dorodne 
kiście z owocami, a z krzaków agrestu wychylają się zielone 
kuleczki dojrzewających owoców. W malinniku tu i ówdzie 
czerwienią się już owoce, kuszą i ściągają do siebie trzmiele 
i osy. Nad tymi niskimi krzewami królują okazałe, rozłożyste 
czereśnie, na których tu i ówdzie jeszcze zwisają dorodne 
kuleczki owocowe, a wokół nich kręcą się stadka szpaków, 
pałaszując te dary. Nie robią sobie też nic z ludzi stojących 
pod drzewami, którzy też chcieliby skorzystać z dobrodziejstw 
drzew owocowych. W równoległych rzędach stoją jabłonie, 
gruszki, śliwy, na których też zawiązane są okazałe owoce. 
Jednak najokazalej prezentują się brzoskwinie, które pokazały 
się na małych drzewkach. W rzędach truskawek przysiadają 
dzieci, które zbierają do koszyków dorodne owoce, a potem 
w domach robić będą z matkami kompoty, soki, dżemy i inne 
przysmaki na zimę. Pięknie tu i uroczo na tych poletkach 
i naprawdę nie chce się wchodzić do domu.

W dali słychać szum wody płynącej w Słonym Potoku. 
Teraz jest to rzeczka uregulowana, nie ma obecnie silnych 
nurtów wody, które zdzierałyby brzegi, ale nie ma też plu-
skających małych ryb, nie słychać rechotu żab. Wszystko to 
wniosła nowoczesność, a „dziewiczy” potok został okiełzna-
ny i przystosowany do współczesności. Wielka szkoda, że 
przy brzegach potoku nie widać gromadek dzieci brodzą-
cych w wodzie, rzucających kamyczkami, łowiących kijanki 
i drobne rybki. Nie ma też kaczeńców, które o tej porze roku 
jeszcze kwitły nad brzegiem tej rzeczki, a ich żółte korony 
kwiatowe między okazałymi liśćmi tworzyły niezłe bukie-
ciki, którymi dekorowane były przydrożne kapliczki maryjne, 
czy też krzyże. Jeszcze w dali niesie się zapach przekwitającej 
czeremchy, a kulki przekwitającej kaliny mocno pochylają się 
w dół. I ten widok brzosteckiego krajobrazu bardzo zmienił 
się. Cisza, która tutaj była została zastąpiona turkotem ko-
parki i maszyn budowlanych oraz szumem nadjeżdżających 

samochodów osobowych. Przed myjnią stoi sznur pojazdów 
oczekujących na odświeżenie, a na parkingu przed „Biedronką” 
stoi kilkanaście aut. Ciągle tutaj ktoś przyjeżdża i odjeżdża 
i jest ruch jak na większej arterii komunikacyjnej. Jeszcze 
nie tak dawno w Brzostku mówiło się idę do centrum – biur, 
sklepów, urzędów – które mieściło się w Rynku, a dziś mówi 
się idę do centrum przy Słonym Potoku, bo tutaj przecież jest 
szkoła z halą sportową, dwie przychodnie medyczne i apteka, 
myjnia, „Biedronka”, a co jeszcze będzie - czas pokaże…

Właśnie w tej części naszego miasta stoi dom rodzinny bo-
hatera mojej opowieści, Henryka Cisonia, syna Ireny z domu 
Maciejko Cisoniowej i Wojciecha Cisonia. I na tym podwórku 
też zaszły duże zmiany w wyglądzie gospodarstwa i w życiu 
tej rodziny. Przed laty stał tutaj drewniany domek, w którym 
mieszkali dziadkowie Henryka – Anna i Franciszek Maciejko. 
Byli to ludzie bardzo skromni, ale bardzo pracowici i bogobojni. 
Babcia Anna była zawołaną krawcową lekką i szyła ubrania 
dla kobiet, dziewcząt i dzieci. Ponadto pięknie haftowała, 
dziergała i robiła różne odzienia na drutach. Te umiejętności 
i niezwykła pracowitość w wykonywaniu zamówień stały 
się przyczynkiem 
do zarobkowania 
na utrzymanie ro-
dziny. Z tego mał-
żeństwa przyszły 
na świat trzy cór-
ki: Irena, Stanisła-
wa i Zosia. Anna 
w młodości nale-
żała do stowarzy-
szenia katolickie-
go prowadzonego 
przez ks. Michała 
Stępnia przy naszej 
brzosteckiej para-
fii. Na tych spot-
kaniach uczyła się 
o nasiennictwie, 
nowoczesnych 
metodach uprawy 
roślin, jak również 
sztuki krawieckiej. 
Nabywała też 
wiedzę potrzebną 
do wychowania 
dzieci w rodzinie 
katolickiej. Często 
też grała w liturgicznych inscenizacjach takich, jak jasełka, 
Męka Pańska, czy też w scenkach z życia świętych i wielkich 
Polaków. A że obdarzona była pięknym głosem, toteż często 
śpiewała nie tylko w chórze kościelnym, ale także wykony-
wała solowe partie utworów muzycznych. Nazywana była 
„słowikiem brzosteckim”. W domu też wieczorami przy szyciu 
na maszynie śpiewała pieśni maryjne, kolędy, a wokół niej 
zawsze siedziały córki, które też uczyły się tego muzycznego 
rzemiosła. Wesoło i przyjemnie było słuchać śpiewów wie-
czornych, a najgłośniej i najmilej było podczas majówek. W ta-
kim „żywym Domu Bożym” wyrastały córki Anny i Franciszka 
Maciejków i nic też dziwnego, że w późniejszych latach w ich 
rodzinach podobne wieczory muzyczne odbywały się. Córki 
szybko rosły, chodziły do brzosteckiej szkoły podstawowej, 
pomagały matce w podszywaniu ubiorów, przyszywaniu 
guzików, w robotach na drutach. Same już też robiły skarpety, 

Irena i Wojciech Cisoniowie
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czapki, sweterki, spódniczki. Było radośnie i pięknie w tej 
rodzinie. Jednak świat coraz to częściej obiegały mroczne 
zakusy Hitlera, a głoszenie hasła, że tylko rasa germańska 
będzie dominować nad światem, stała się historyczną wy-
rocznią. Hitler chciał zlikwidować Żydów, Romów, Słowian. 
Rozpoczął się terror niemiecki w ościennych państwach, 
a 1 września 1939 roku z lądu, powietrza i wody Polska została 
osaczona przez Niemcy hitlerowskie. I tak rozpoczęła się dla 
nas Polaków II wojna światowa, a wraz z nią terror, cierpienie, 
plącz i łzy. Ludność żydowska i polska została wywożona 
do niemieckich obozów zagłady jak również na roboty do 
III Rzeszy. Na miasta spadały bomby, paliły się kościoły, 
szkoły, muzea, zakłady przemysłowe i budynki mieszkalne. 
Ludność żydowska odizolowana została w gettach – płacz, jęk, 
ucieczka i ciągłe bicie dzwonów towarzyszyły tamtym dniom. 
Wojsko Polskie dzielnie walczyło, ale zwykle szabelkami, 
a uzbrojenia wystarczyło na cztery tygodnie walki. Bohater 

„Lotnej” Wojciecha Żukrowskiego mówi: „…28 września 1939 
roku wystrzeliłem ostatni nabój… Ta niemoc rozrosła się 
u mnie do rozmiarów apokaliptycznych…”. Westerplatte, 
zwane nowymi Termopilami, z dowódcą mjr. Henrykiem 
Sucharskim po 6 dniach walki bez żadnej pomocy z zewnątrz 
poddało się, a ten heroiczny trud zapisał w liryku Konstanty 
Ildefons Gałczyński: „Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć 
latem, prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplat-
te… I tak śpiewali: Ach, to nic, że tak bolały rany, bo jakże 
słodko teraz iść na te niebiańskie polany…”. Zraniony naród 
polski został okupowany przez hitlerowców, ale także stał się 
łupem dla Sowietów, którzy już 17 września napadli na nasz 
kraj. Przetrwali Polacy pięcioletnią okupację, chociaż życie 
stawało się coraz bardziej niebezpieczne i biedne. W Brzostku 
upadł handel żydowski, młodych mężczyzn zabierał okupant 
do robót fortyfikacyjnych, coraz to paliły się domy, szko-
ły, kościół. W rodzinie Maciejków też było bardzo ubogo. 
W domu dziadków Henryka Cisonia zamieszkał nauczyciel 
Sadowski, który prowadził tajne nauczanie. Często wychodził 
wieczorami, a wracał nad ranem. W domu też odbywały się 
ciągłe rewizje i przeszukiwanie każdego kąta izby. Jednak 
nad tym domem czuwała Opatrzność. Pewnej nocy podczas 
rewizji przeszukano cały dom, a postawiona na piecu walizka 
została nietknięta – i dobrze, bo tam właśnie były materiały 
z tajnego nauczania. 

Córka Irena Cisoń – matka Henryka jako młoda dziewczyna 
wyjechała do opieki nad dziećmi w Krakowie. Tymczasem 
zmarł ojciec rodziny Franciszek, a matka musiała wykazać się 
nie lada trudem, aby z szycia utrzymać siebie i dwie córki. Do 
Brzostku nadciągała linia frontowa i mieszkańcy zostali wy-
siedleni za Wisłokę. Matka Anna Maciejko szła ze spuszczoną 
głową, niosąc mały tobołek z kocem, dwoma garnuszkami 
i kawałkiem chleba, a obok niej szły córki. Zostały przygarnię-
te przez Szafranów w Skurowej, a kiedy i tam zrobiło się ciasno, 
wędrowały dalej przez Jodłową i właśnie tutaj znalazły kącik 
u rodziny Rubachowej. Podczas wysiedlenia Anna Maciejko 
obszywała wszystkich, kto zgłosił się z jakąkolwiek usługą 
i tym samym zarabiała na odrobinę jedzenia dla rodziny. 
Żyła w biedzie i bez żadnych wygód higieniczno-sanitarnych, 
a kiedy skończyła się wojna, wróciła do brzosteckiego domu, 
w którym nie było ani drzwi, ani okien, ale za to był jaki taki 
dach nad głową. Z wielkim pietyzmem remontowała dom, 
a za usługi krawieckie otrzymywała żywność – w tamtych 
dniach bieda aż piszczała, a pieniędzy właściwie nie miał 
nikt. Córka Irena wróciła z Krakowa i tutaj poznała młodego 
mężczyznę z Zawadki Brzosteckiej Wojciecha Cisonia. Pobrali 
się. On młody, silny mężczyzna podjął naukę stolarską u Za-
stawnego, a potem w brzosteckim domu otworzył własną 
stolarnię. Zapotrzebowanie na te usługi było ogromne. Irena 
Cisoniowa prowadziła małe gospodarstwo rolne, a wieczorami 
dorabiała, robiąc na drutach. Szybko włączyła się w prace 

społeczne na rzecz kościoła parafialnego w Brzostku, a że po 
swojej matce odziedziczyła zdolności wokalne, też śpiewała 
w chórze kościelnym. Jej mąż wykonywał stolarkę do znisz-
czonego przez wojnę kościoła. W tej rodzinie panował wielki 
szacunek, wzajemne zaufanie i miłość. Z tego małżeństwa 
przyszło na świat dwoje dzieci: Wieńczysława i Henryk, 
obydwoje utalentowani muzycznie. Wieńczysława obdarzona 
została mocnym, czystym sopranem, a Henryk zaś bardzo 
szybko opanował klawiaturę akordeonu. Jako uczeń szkoły 
podstawowej w Brzostku od małego dziecka uczestniczył 
w każdej akademii, apelu czy wieczornicy harcerskiej, wtórując 
zespołom wokalnym na tym instrumencie. Równolegle brał 

czynny udział we wszystkich zajęciach muzycznych, choreo-
graficznych w brzosteckim domu kultury i tutaj też przygrywał 
do tańców krakowskich, śląskich czy też suity rzeszowskiej. 
Szybko opanowywał melodie oraz czysto składał akordy 
muzyczne. Po południu pomagał matce w prowadzeniu go-

spodarstwa domowego, a po skończeniu szkoły podstawowej 
podjął naukę w Zespole Szkół Rolniczych w Kleciach. Tam też 
okazał się bardzo aktywnym muzycznie uczniem. W zespole 
muzycznym grał na akordeonie oraz uczestniczył w przygoto-
waniu akademii szkolnych i środowiskowych. Po ukończeniu 

Chór Parafialny w Brzostku. W pierwszym szeregu 5. od prawej 
stoi Wieńczysława Solarz z domu Cisoń

Kulig z czasów szkolnych. Henryk Cisoń z akordeonem

Zespół muzyczny w szkole rolniczej w Kleciach. 
Henryk Cisoń gra na akordeonie
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szkoły odbył służbę wojskową i tam też grał w orkiestrze 
wojskowej, a potem znalazł pracę w Gamracie, gdzie poznał 

swoją przyszłą żonę 
i po ślubie zamieszkali 
wspólnie w Dąbrów-
ce. Swoje zdolności 
muzyczne przelał na 
dzieci. Córka Anna od 
najmłodszych lat wy-
kazywała się wielkim 
i niezwykłym talentem 
muzycznym. Henryk zaś 
prowadził własną ka-
pelę, którą uświetniał 
wesela, chrzciny, jak 
również uroczystości 
środowiskowe. Dzieci 
od najmłodszych lat 
wrastały w muzyko-
wanie ojca, poznawały 
instrumenty muzyczne 
i próbowały na nich 
grać. Zdarzył się też 
przypadek, że córka 
Anna tak była zaintere-
sowana muzyką, iż ba-
wiąc się na podwórku, 

usłyszała „jak wiatr śpiewa melodię”, którą potem rodzicom 
zanuciła. Ten przypadek stał się przyczynkiem, aby solidnie 
zająć się edukacją muzyczną córki. Lekcje muzyki rozpoczęła od 
nauki gry na keyboardzie, a później na saksofonie. Edukację 
tę rozpoczęła w liceum muzycznym w Krośnie.

A tymczasem w Dąbrówce żona Henryka oczarowana 
muzykowaniem męża i córki reaktywowała koło gospodyń 
wiejskich i na bazie tej organizacji nasz brzostecki muzykant 
rozpoczął pracę z zespołem ludowym. Zespół śpiewaczy 
otrzymał miano „Dąbrowianki” i w tym zespole śpiewały 
nie tylko gospodynie wiejskie, ale także grała córka Ania na 
saksofonie, a syn Szymon na tamburynie. Początkowo były 
śpiewane przyśpiewki ludowe, które pomagała im śpiewać 
siostra Henryka, Wieńczysława. Z czasem poszerzono repertuar 
o pieśni biesiadne i okolicznościowe. Zaś w 2008 roku na 

terenie gminy Brzyska powstało stowarzyszenie kobiet, 
a w ramach jego działalności występuje zespół śpiewaczy 

„Liwoczanie”. Zespół ten prezentuje się na różnych imprezach 
gminnych, powiatowych, wojewódzkich, a nawet wyjeż-
dżał za granicę do Słowacji. Dzięki pozyskanym funduszom 
unijnym zakupione zostały instrumenty i stroje ludowe, co 
pozwala upiększać imprezy takie jak: spotkanie seniorów, 

święto chleba, święto pieroga, święto ziemniaka, dzień matki, 
ojca, babci i dziadka, wieczerza wigilijna, dożynki… Zespół 
ten zrzesza 50 kobiet, a prezesuje mu żona Henryka, Maria, 
która za tę działalność społeczną uhonorowana została licz-
nymi nagrodami i tytułami. 

Anna Cisoń – córka naszego bohatera Henryka – jest 
absolwentką Akademii 
Muzycznej w Bydgoszczy 
na Wydziale Dyrygentu-
ry Chóralnej i Edukacji 
Muzycznej w klasie dy-
rygowania prof. Elżbiety 
Wiesztordt. Pracuje jako 
nauczyciel w Zespole 
Państwowych Szkół Mu-
zycznych w Gorlicach oraz 
w Szkole Muzycznej I st. 
w Korzennej w klasie teo-
rii muzyki, orkiestry i śpie-
wu chóralnego. Od 2010 
roku jest dyrygentem 
chóru Cantores Carvatiani 
z Gorlic. Czynnie angażuje 
się w życie kulturalne re-
gionu, organizując koncer-
ty muzyki chóralnej oraz 
warsztaty wokalne. Przy-
gotowała też chór dziecię-
cy Akolada z orkiestrą do 
Projektu Symfonicznego 
z Music Schule Unterer 
Necakar oraz koncertu w Wiedniu, upamiętniając 100-lecie 
bitwy pod Gorlicami. Wzięła też udział w Międzynarodo-
wych Warsztatach Chóralnych w Calelli w Hiszpanii. Często 
jest jurorem w regionalnych przeglądach muzycznych. Za tę 
działalność otrzymała nagrody dyrektora szkoły muzycznej, 
wyróżnienia starosty gorlickiego i wiele innych.

Wszystkie te sukcesy wyrosły z przekazanych przez ojca 
Henryka zdolności muzycznych, zamiłowania do tej sztuki 
i wielkiej pasji. Razem z nimi już gra i koncertuje wnuczka 
Henryka, 6-letnia Natalia, która nie tylko gra na skrzypcach, ale 
także na małym akordeonie. Na razie jest samoukiem, ale od 
nowego roku szkolnego zostanie wysłana na nauki muzyczne 

do szkoły. I tak opowiadać o tej rodzinie można 
by było w nieskończoność. My, brzostowianie, po-
winniśmy sobie zapamiętać to nazwisko i cieszyć 

się, że dane nam było kształtować osobowość i zdolności 
muzyczne w naszej brzosteckiej szkole. Niechaj przez całe 
życie muzykalnej rodzinie Henryka Cisonia towarzyszy radość 
i piękna muzyka, która będzie przynosić im dumę i szczęśliwe 
dni. Niech im lecą wraz z muzyką „gwiazdy i bukiety róż”. 

Zuzanna Rogala

Henryk Cisoń w czasie służby 
wojskowej

Anna - córka Henryka Cisonia

Wnuczka Henryka - Natalia
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SPOTKANIE Z POŻYTECZNYMI MIKROORGANIZMAMI cz. 30
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
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Jak walczyć z mszycami w ogrodach? 

Mszyce to drobne owady ssące, rozpowszechnione na 
całym świecie w ponad 3 tysiącach gatunków. Zawsze 

występują w masowych ilościach i atakują prawie każdą 
roślinę. Atak mszycy na roślinę objawia się zazwyczaj silnym 
osłabieniem wzrostu oraz zniekształceniem lub całkowitym 
zahamowaniem rozwoju liści i młodych pędów. Owady 
wydzielają charakterystyczną klejącą substancję – miód 
spadziowy, który jest doskonałą pożywką dla szarej pleś-
ni i innych infekcji grzybowych. Dużym zagrożeniem dla 
roślin są również choroby wirusowe roznoszone przez mszyce. 
Corocznie szkodnik ten przyczynia się do wielomilionowych 
strat w rolnictwie i ogrodnictwie, dlatego warto poświecić 
chwilę i zapoznać się ze sposobami zwalczania mszyc. 
Problemom lepiej zapobiegać niż je rozwiązywać. Podob-
nie jest z mszycami. Pojawia się jednak pytanie, co zrobić, 
by nie atakowały one naszego ogrodu? Mszyce lubią cho-
wać się w chwastach, dlatego należy je regularnie usuwać. 
Sprzyja im również nagromadzenie roślin, dlatego dbaj-
my o to, by nie było ich zbyt dużo 
w ogródku i by były dobrze roz-
mieszczone. Środki owadobójcze to 
klasyczna metoda walki z owadami, 
które atakują nasz ogród. Środki 
na mszyce dostaniemy w każdym 
sklepie ogrodniczym, a także dobrze 
zaopatrzonych supermarketach. Na-
leży stosować je zgodnie z instrukcją. 
Popularne preparaty na mszyce jak 
Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC lub Kara-
te Zeon 050 CS (należące do grupy 
pyretroidów) można stosować tylko 
raz w sezonie! W temperaturze po-
wyżej 20oC, na początku sezonu. Są 

to środki nieselektywne, szkodliwe dla owadów pożytecznych. 
Pozostałe insektycydy na mszyce stosujemy przemiennie, 
tak aby po sobie stosować różne grupy chemiczne. Mszyce 
odstraszą również niektóre rośliny. Wśród tej grupy są ko-
lendra i mięta. Działanie odstraszające zawdzięczają swojemu 
silnemu aromatowi. By przekonać się o ich właściwościach, 
należy rozsypać między roślinami świeże liście kolendry lub 
mięty albo zasadzić je w miejscu, które zazwyczaj atakują 
mszyce. Rośliny zaatakowane przez mszyce możemy rów-
nież pryskać naparem z pokrzywy, który świetnie odstrasza 
różnego rodzaju szkodniki. Napar przygotujemy zarówno 
ze świeżej, jak i suszonej pokrzywy. Wystarczy zalać garść 
rośliny wrzątkiem i odstawić do ostudzenia. Następnie prze-
lać do butelki z atomizerem i regularnie pryskać rośliny.  
Jednym z najlepszych i ostatnio bardzo popularnych me-
tod walki z mszycami jest pryskanie atakowanych roślin 
wodą z tytoniem. By przygotować roztwór, należy zalać 
garść tytoniu wrzątkiem, poczekać, aż się wystudzi, przelać 
do butelki z atomizerem i pryskać rośliny miksturą dwa 
razy dziennie. Tytoń można również rozsypać w grządkach. 
Gdy mszyce zaatakowały nasz ogródek, można wykorzystać 
również odstraszające właściwości czosnku i cebuli. Wystar-
czy rozłożyć kilka obranych ząbków czosnku lub pokrojoną 
cebulę między roślinami w ogrodzie. Mszyce powinny uciec 
po kilkunastu minutach. Zwab biedronki do ogródka, bo 
biedronki to naturalni wrogowie mszyc. Warto spróbować 
je hodować, jeśli mamy problem z owadami, które szkodzą 
roślinom. Gdy wpuścimy biedronki do ogródka, mszyce 
szybko go opuszczą.

ProBio EmyTM a susza

Żyzność gleby to naturalna zdolność gleby do zaspokajania 
potrzeb roślin. Utrzymanie trwałej żyzności gleby polega na 

systematycznym zwiększaniu i odbudowywaniu zawartości 
substancji organicznej w glebie, składającej się głównie 
z próchnicy. Zrozumienie znaczenia materii organicznej w gle-
bie dla zdrowia i jakości gleby jest ważnym elementem 
wspierania całościowego prewencyjnego podejścia do gospo-
darki rolnej, czyli zapobiegania występowaniu problemów 
na poziomie chemicznym, biologicznym i fizycznym. Żyzność 
gleby kształtuje podstawowe fizykochemiczne i biologiczne 
jej właściwości, ma wpływ na strukturę gleby i jej trwałość, 
pojemność wodną i sorpcyjną oraz właściwości cieplne, 
a także zmniejsza podatność gleby na erozję oraz wpływa 
na wielkość plonu. Zagrożeniem dla żyzności i biologicznej 

aktywności gleby jest intensyfikacja rolnictwa, która pro-
wadzi do spadku ilości materii organicznej, zanieczyszczenia 
metalami ciężkimi, erozji, zbitości gleby, występowania roślin 
inwazyjnych. Wskutek stosowania nawozów sztucznych, 
pestycydów, zbyt głębokiej orki, monokultury, przy jedno-
czesnym ograniczeniu chowu zwierząt następuje degradacja 
gleby. Nadmierne stosowanie nawozów sztucznych poprzez 
degradację gleby, zubaża ją w wiele mikroelementów i taka 
gleba nie zapewnia roślinom tych cennych składników. Dla-
tego zawartości ważnych dla zdrowia człowieka mikroele-
mentów i innych składników bioaktywnych są drastycznie 
niskie w żywności z rolnictwa intensywnego. W ostatnich 

latach w glebie coraz częściej występują braki 
wody. Woda stała się jednym z podstawowych 
czynników plonotwórczych. Często susza powo-
duje drastyczny spadek plonów. Od rolników, 
którzy co najmniej od pięciu lat stosują EmFarmę 
PlusTM, można usłyszeć, że u nich spadku plonów 
nie było. Rolnicy ci mówią o stabilności plonów 
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nawet w ekstremalnych warunkach suszy czy nadmiernych 
opadów. Dotyczyło to gleb wszystkich klas. Wieloletnie 
obserwacje i analizy wyników badań gleb przeprowadzo-
nych w Stacjach Chemiczno-Rolniczych upoważniają do tego, 
by stwierdzić, że dotychczasowa klasyfikacja gleb nie jest 
miarodajnym wskaźnikiem potencjału plonotwórczego czy 
siły rodnej. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o sprawność gleby, 
której wyznacznikiem jest plonowanie, można je podzielić 
na chemizowane i biologizowane. 
Co to są gleby chemizowane? 

Są to gleby o różnej klasie bonitacji, które na skutek 
wieloletniego stosowania nawozów sztucznych, środków 
chemicznych i wapna do odkwaszania utraciły prawidłową 
mikrobiologię, więc przede wszystkim zdolność do odtwa-
rzania próchnicy. Brak prawidłowej mikoryzy i bakteriozy 
uniemożliwia pełne pobranie przez roślinę składników po-
karmowych - azotu, fosforu, potasu, magnezu, żelaza. W wielu 
przypadkach wykorzystanie to - sądząc po plonach - wynosi 
ok. 30%. Jednak w glebach chemizowanych badania przepro-
wadzone przez Stację Chemiczno-Rolniczą wykazują wysoką 
zawartość dostępnych składników pokarmowych i prawidło-
we pH. Wynika to stąd, że w miarę coraz większej chemizacji 
rolnictwa, a w konsekwencji niszczenia naturalnej żyzności 
gleby, na ten sam plon potrzeba coraz intensywniejszego 
nawożenia. Ponadto bardzo słaba działalność mikroorga-
nizmów rozkładających skałę macierzystą powoduje brak 
mikroelementów. Gleby chemizowane są na ogół ciężkie do 
uprawy i słabo magazynują wodę. Większość składników 
jest w tych glebach skoncentrowana w warstwie do 30 cm. 
W takim przypadku w tej warstwie rozwija się większość 
systemu korzeniowego. Stąd w warunkach dobrego, ale nie 
nadmiernego uwilgotnienia tej warstwy i przy dolistnym 
nawożeniu mikroelementami plony są zadowalające. Sytuacja 
zmienia się diametralnie, jeżeli wystąpi długotrwała susza 
i warstwa gleby na głębokości 30 cm wyschnie. Głębiej nie 
ma już prawie korzeni i chociaż jest woda, to brak składników 
pokarmowych. Plony drastycznie spadają, a w skrajnych 
przypadkach rośliny giną całkowicie. Okazuje się, że tam, 
gdzie są składniki pokarmowe, nie ma wody i odwrotnie, 

tam gdzie jest woda, tam roślina nie ma pokarmu. 
Co to są gleby biologizowane?

Są to gleby o różnej klasie bonitacji, które mają dużą 
zdolność przetwarzania materii organicznej w próchnicę oraz 
zdolność magazynowania wody, nieraz o średniej i niskiej 
zawartości składników pokarmowych wykazywanych przez 
Stacje Chemiczno-Rolnicze. W tym przypadku nawet gleby 
ciężkie są łatwe do uprawy. Stosunkowo duża zawartość 
próchnicy, pozwala na utrzymanie prawidłowego pH. Takie 
prawidłowe pH oraz prawidłowe stosunki powietrzno-wodne 
powodują silny rozwój mikoryzy i bakteriozy. W glebach 
biologizowanych wykorzystanie składników wykazywanych 
przez Stacje Chemiczno-Rolnicze dochodzi do 90%. Podczas 
suszy, zasadniczą zaletą tych gleb jest rozkład składników 
pokarmowych w profilu glebowym, sięgającym nawet głę-
bokości 60 cm. Jest on bardziej równomierny. Główną rolę 
odgrywa tutaj przyswajalny fosfor. O ile rozsiany na po-
wierzchni azot i potas przedostaje się powoli z wodą w głąb 
gleby, o tyle fosfor pozostaje na ogół w warstwie ornej. Skąd 
zatem w glebach biologizowanych nawet na głębokości 60 
cm zawartość przyswajalnego fosforu waha się od niskiej 
do wysokiej? Na pewno nie przedostał się on tam wysiany 
na powierzchni uprawianej roli. Zresztą na glebach tych na-
wozów fosforowych i potasowych nie stosuje się wcale lub 
w minimalnych ilościach. Przyswajalne ich formy powstają 
w wyniku rozkładu skały macierzystej.

Biorąc pod uwagę cechy gleby biologizowanej, zapewnia 
ona roślinom możliwość rozwoju systemu korzeniowego 
do większej głębokości niż w glebach chemizowanych, po-
nieważ korzenie mają tam po prostu po co iść. Nawet jeżeli 
w czasie suszy 30 cm warstwa gleby wyschnie na cegłę, to 
na glebach biologizowanych rośliny głębiej znajdą i wodę 
i składniki pokarmowe.

Na podstawie wykładów: Pani prof. dr hab. Ewy Solarskiej 
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Pana Wojciecha 
Sowińskiego Dyrektora Podkarpackiego Centrum Mikroor-
ganizmów w Jasionce koło Rzeszowa opracował

Janusz Kolbusz.

Do wakacji coraz bliżej, więc podobnie jak w ubiegłym 
roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku na 

czas wolny od nauki w szkole przygotowuje szereg imprez 
oraz wyjazdów dla dzieci i młodzieży z Gminy Brzostek. 
Podczas tegorocznych wakacji zostaną rozegrane turnieje 
i zawody o charakterze sportowo-rekreacyjnym (Amatorska 
Liga Piłki Nożnej Gminy Brzostek, Grand Prix Brzostku 
w Siatkówce Plażowej, Amatorska Liga Tenisa Ziemnego 
Gminy Brzostek, III Rajd Rowerowy). Ponadto w planach 

są wspólne wyjazdy na basen otwarty do Frysztaka oraz 
wyjazd do parku trampolin w Tarnowie. Na zakończe-
nie wakacji odbędzie się piknik rodzinny. Szczegółowe 
informacje na temat poszczególnych imprez sportowych 
oraz wyjazdów znajdować się będą na stronie:www.osir.
brzostek.pl oraz funpage hala sportowa Brzostek. 

Nie siedź w domu, lecz skorzystaj z atrakcji, które OSiR 
w Brzostku oferuje na najbliższe dwa miesiące. Serdecznie 
zapraszamy do udziału.

Magdalena Kawalec
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MŁODZIEŻOWA LIGA ORLIKA

Za nami druga edycja Młodzieżowej Ligi Orlika. Od 14 
do 17 maja trwały rozgrywki, do których przystąpiło 

10 zespołów (ok. 80 zawodników). Organizatorem zmagań 
był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku. Po zakończeniu 
przyjmowania zgłoszeń w drodze losowania zespoły zosta-
ły podzielone na 2 grupy, które rywalizowały systemem 
„każdy z każdym”. Po spotkaniach grupowych do dalszej 
fazy rozgrywek awansowały dwa zespoły z każdej grupy. 
W trzecim dniu rywalizacji rozegrano mecze półfinałowe, 
gdzie zwycięzca awansował do wielkiego finału, a przegra-
nym zespołom pozostało walczyć o 3. miejsce w turnieju. 
W pierwszym półfinale spotkały się drużyny RKS oraz 
My Tu Tylko Sprzątamy. Mecz zakończył się zwycięstwem 
zespołu My Tu Tylko Sprzątamy, który pokonał 1:0 RKS. 
W drugim półfinale zagrali Futbolowi Artyści i Siwy Dym 
Jodłowa. Po regulaminowym czasie gry wynik był remi-
sowy 0:0. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był kon-
kurs rzutów karnych. Lepszymi egzekutorami okazali się 
zawodnicy z Jodłowej, wygrywając 6:5. Przegrane zespoły 
(RKS i Futbolowi Artyści) po krótkiej przerwie rozegrały 
mecz o brązowy medal, w nim lepiej radziła sobie druży-
na Futbolowych Artystów i po ostatnim gwizdku mogli 

II BIEG ULICZNY W BRZOSTKU 

Do biegu pozostało już niewiele czasu. 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. Jadwi-
gi) - 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 starto-
wy, 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 przewi-

dziano klasyfikacje wiekowe (2 kategorie dla kobiet i 3 ka-
tegorie dla mężczyzn). Będzie także nagroda dla najlepszej 
zawodniczki i zawodnika z terenu gminy Brzostek oraz dla 
najstarszego i najstarszej zawodniczki biegu. Dla zwycięzców 
we wszystkich kategoriach przewidziano atrakcyjne nagro-
dy. Serdecznie zapraszamy wszystkich biegaczy do udziału, 
a mieszkańców do kibicowania.

OSiR Brzostek

TRASA BIEGU

Dokończenie na str. 33
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cieszyć się z trzeciego miejsca w rozgrywkach. 
Po zakończonym meczu o brązowy medal zwy-
cięzcy półfinałów rozegrali finał, który wyłonić 
miał triumfatorów całych rozgrywek. W finale 
spotkały się drużyny: Siwy Dym Jodłowa oraz 
My Tu Tylko Sprzątamy. Po bardzo wyrównanym 
i zaciętym pojedynku w finałowej batalii po jed-
nej z akcji padła bramka dla drużyny z Jodłowej, 
jak się później okazało, była to bramka na wagę 
zwycięstwa w rozgrywkach. Po meczu finałowym 
najlepsze zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki 
i medale. Królem strzelców rozgrywek został za-
wodnik – Sebastian Czapla (Siwy Dym Jodłowa). 
W bramce największą skutecznością wykazał się 
Marcin Zawiślak (Siwy Dym Jodłowa). Nagrody 
wręczał kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś. 

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za uczest-
nictwo w rozgrywkach, zwycięzcom gratulujemy 
i do zobaczenia w następnej edycji. 

Magdalena Kawalec

7-8.
Hos – Pol
Teletubisie
9-10.
Siedliska 
FC Krzoki 

DRUGI ROK FUNKCJONOWANIA 
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W BRZOSTKU
Za nami kolejny rok funkcjonowania Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Brzostku, który zajmuje się organizacją 
sportu, rekreacji, turystyki i bezpiecznego wypoczynku w trak-
cie wakacji, ferii, weekendu czy popołudnia. Druga rocznica 
powstania to dobry czas na podsumowanie funkcjonowania 
brzosteckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W minionym czasie 
zrealizowano wszystkie założone cele dotyczące doposażenia 
ośrodka w nowy sprzęt oraz zaplanowane zadania inwesty-
cyjne i remontowe. Warunki pogodowe, jakie panowały, 
nie pozwoliły zrealizować kilku zaplanowanych imprez 
plenerowych, ale w zamian zorganizowano inne dodatkowe 
imprezy adresowane głównie do dzieci i młodzieży. Ośrodek 
również w miarę możliwości służył pomocą innym klubom 
sportowym i stowarzyszeniom, pomagając im w organizacji 
imprez sportowych odbywających się w naszej hali sportowej 
czy pozostałych obiektach sportowych ośrodka. 

W ciągu roku m.in. wcielano w życie nadrzędną misję 
ośrodka – stwarzanie dogodnych warunków do uprawiania 
sportu, rekreacji i turystyki oraz zagospodarowania czasu 
wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych. Konsekwencją tego 

działania było zaproponowanie atrakcyjnego kalendarza 
imprez sportowo-rekreacyjnych adresowanych do wielu 
grup wiekowych mieszkańców Gminy Brzostek, w których 
również chętnie uczestniczyły osoby z innych gmin. 

Poniżej pełny wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych, 
turystycznych i wypoczynkowych, jakie zorganizowaliśmy 
od 1 maja 2017 do 30 kwietnia 2018 r.:
1. Młodzieżowa Liga Orlika (72 zawodników),
2. III Gminna Olimpiada Sportowa Dzieci (50 zawodników),
3. Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych „Sportowy 

Dzień Dziecka” (72 zawodników),
4. Turniej w Piłce Siatkowej Dziewcząt – Czwórki „Sportowy 

Dzień Dziecka” (35 zawodniczek),
5. Turniej Siatkówki o Puchar Kierownika Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Brzostku (48 zawodniczek),
6. I Bieg Uliczny w Brzostku „650 lat lokacji miejskiej Brzost-

ku” (137 zawodników),
7. Wakacyjny Turbokozak (15 zawodników),
8. Amatorska Liga Piłki Nożnej Gminy Brzostek (112 za-

Szczegółowe wyniki:
Grupa „A”
Futbolowi Artyści - FC Krzoki  4:0
Magicy z Ulicy - Teletubisie  2:0
My Tu Tylko Sprzątamy – Futbolowi Artyści  1:1
FC Krzoki - Magicy z Ulicy  0:2
Teletubisie - Futbolowi Artyści  0:3
FC Krzoki - My Tu Tylko Sprzątamy  0:6
Futbolowi Artyści - Magicy z Ulicy  0:0
My Tu Tylko Sprzątamy – Teletubisie  5:0
Teletubisie - FC Krzoki  5:1
Magicy Z Ulicy - My Tu Tylko Sprzątamy  1:2

Grupa „B”
Hos-Pol – RKS  0:1
Siedliska – FC Kasztelan  1:2
Siwy Dym Jodłowa – Hos-Pol  3:0
RKS – Siedliska  2:0
FC Kasztelan – Hos-Pol  1:1
RKS – Siwy Dym Jodłowa  1:1
Hos-Pol – Siedliska  1:0
Siwy Dym Jodłowa – FC Kasztelan  3:0
FC Kasztelan – RKS  2:3
Siedliska - Siwy Dym Jodłowa  0:5

PÓŁFINAŁ I
RKS – My Tu Tylko Sprzątamy  0:1
PÓŁFINAŁ II
Siwy Dym Jodłowa - Futbolowi Artyści  0:0 k.6:5
MECZ O 3. MIEJSCE 
Futbolowi Artyści – RKS  1:0
FINAŁ
Siwy Dym Jodłowa - My Tu Tylko Sprzątamy  1:0

Klasyfikacja końcowa:
1. Siwy Dym Jodłowa
2. My Tu Tylko Sprzątamy
3. Futbolowi Artyści
4. RKS
5-6.
Magicy z Ulicy
FC Kasztelan
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wodników),
9. Wyjazd na basen do Dębicy (18 osób),
10. I Mistrzostwa Gminy Brzostek w Siat-

kówce Plażowej (16 zawodników),
11. Amatorska Liga Tenisa Ziemnego 

Gminy Brzostek (7 zawodników),
12. Wyjazd na basen do Frysztaka 

(18 osób),
13. Wyjazd do parku linowego do Jasła 

(18 osób),
14. Wakacyjny Turniej Piłki Siatkowej – 

Dwójki (38 uczestników),
15. VII Mistrzostwa Par Deblowych 

w Tenisie Ziemnym Gminy Brzostek 
(10 zawodników),

16. Wyjazd do parku linowego do Jasła 
(8 osób),

17. II Rajd Rowerowy „Rowerem w Po-
górze Ciężkowickie” (12 uczestników),

18. Dzień sportu na Orliku (57 osób – 
liczba uczestników w konkursach),

19. Otwarty Turniej Piłki Nożnej (60 
zawodników),

20. Grand Prix Gminy Brzostek w Bie-
gach Przełajowych o Puchar Burmi-
strza Brzostku (145 zawodników),

21. Brzostecka Liga Siatkówki (50 za-
wodników),

22. Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki 
Nożnej Gminy Brzostek kat. Gimna-
zjum (56 zawodników),

23. Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki 
Nożnej Gminy Brzostek kat. Szko-
ły Podstawowe kl. IV – VI (72 za-
wodników),

24. Mikołajkowy Turniej w Piłce Siat-
kowej Dziewcząt kat. Gimnazjum 
(24 zawodników),

25. Mikołajkowy Turniej w Piłce Siat-
kowej Dziewcząt kat. Szkoły Pod-
stawowe (42 zawodników),

26. 3. Zimowy Halowy Turniej w Futsal 
(192 zawodników),

27. Zimowy Turniej Piłki Siatkowej (120 
zawodników),

28. Wyjazd na basen w Dębicy (43 
osoby),

29. Wyjazd na lodowisko (57 osoby),
30. Wyjazd na trampoliny (53 osoby),
31. Zawody Siłowe Konkurs wyciskania 

sztangą (17 zawodników),
32. III Otwarty Turniej Piłki Nożnej 

o Puchar Burmistrza Brzostku (128 
zawodników),

33. Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mie-
szanych (56 zawodników),

34. Turniej Piłki Ręcznej Szkół Podstawo-
wych – dziewcząt (72 zawodników),

35. Turniej Piłki Ręcznej Szkół Podstawo-
wych – chłopców (72 zawodników),

36. Otwarty Turniej Młodziczek (48 za-
wodniczek).

W drugiej połowie 2017 roku posze-
rzyliśmy naszą ofertę dla młodzieży 
z terenu Gminy Brzostek, tworząc mło-
dzieżową sekcję piłki siatkowej OSiR 
Brzostek oraz młodzieżową sekcję tenisa 

ziemnego OSiR Brzostek. Szczególnie du-
żym zainteresowaniem wśród młodzieży 
cieszą się zajęcia w sekcji piłki siatkowej 
prowadzone przez instruktora Krzysztofa 
Halsa. Obecnie w zajęciach uczestniczy 
regularnie 44 osoby. Roczna praca z mło-
dzieżą zaowocowała już pierwszymi 
sukcesami naszych młodych siatkarek 
w turniejach siatkarskich również poza 
terenem naszej gminy. Doskonałe wa-
runki, jakie mamy m.in. do uprawiania 
siatkówki, przełożyły się również na 
zainteresowanie innych ośrodków do 
uczestniczenia w siatkarskich imprezach 
organizowanych przez OSiR. W drugiej 
połowie 2017 roku rozpoczęła również 
działalność młodzieżowa sekcja teni-
sa ziemnego, która prowadzi zajęcia 
dla grupy początkującej na korcie te-
nisowym zlokalizowanym na terenie 
Kompleksu Boisk Sportowych „Moje 
Boisko - Orlik 2012” w Brzostku. Zajęcia 
prowadzone są przez instruktorkę Mag-
dalenę Kawalec. Dzieci uczestniczące 
w zajęciach zapoznają się podstawami 
gry w tenisa ziemnego. Widząc rosną-
ce zainteresowanie klientów korzysta-
jących z siłowni sportowej, w ciągu 
minionego roku doposażono siłownię 
w nowy sprzęt do ćwiczeń siłowych, wy-
remontowano bieżnię oraz zatrudniono 
instruktora kulturystyki, który od lutego 
2018 roku w każdy poniedziałek, środę 
i piątek udziela instruktażu i wskazówek 
ćwiczącym, prowadząc również pokazo-
we zajęcia cross-fit. W roku bieżącym 
zakupiona będzie również profesjonalna 
maszyna eliptyczna i rower spinningo-
wy w celu poszerzenia naszej oferty 
fitness. W 2017 roku zakupiono brakujące 
w hali sportowej wyposażenie boisk 
piłki siatkowej (osłony na słupki, sta-
nowiska sędziowskie), które umożliwią 
nam w trakcie turniejów siatkarskich 
rozgrywać jednocześnie mecze na trzech 
boiskach. Został również zakupiony nie-
zbędny sprzęt sportowy do prowadzenia 
zajęć sekcji piłki siatkowej oraz tenisa 
ziemnego. Ośrodek zakupił przenośne 
nagłośnienie wykorzystywane do orga-
nizacji plenerowych imprez sportowych. 
W drugim półroczu 2017 roku w ramach 
dofinansowania z Podkarpackiego Pro-
gramu Odnowy Wsi nazwa zadania 
„Modernizacja Infrastruktury Sportowej 
we Wsi Siedliska-Bogusz” zrealizowano 
modernizację boiska piłkarskiego, wy-
posażając je w piłkochwyty, boksy dla 
zawodników, trybunę dla widzów oraz 
ogrodzenie od strony widowni. W roku 
bieżącym będziemy realizować kolejny 
odcinek ogrodzenia na tym obiekcie. 
Początkiem roku 2018 zakupiliśmy prze-
nośne bramki piłkarskie do rozgrywek 
dziecięcych i młodzieżowych turnie-
jów piłkarskich oraz zestaw wyposa-
żenia do plażowej piłki siatkowej jako 
wyposażenie budowanego obecnie na 
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BRZOSTEK NAJLEPSZY W POWIECIE DĘBICKIM
W bieżącym roku szkolnym w Dębicy odbyły się powia-

towe zawody w piłkę ręczną chłopców. Do rozgrywek 
przystąpiło sześć drużyn. Brzosteccy gimnazjaliści weszli 
w skład grupy „B” razem z Pilznem i Głowaczową. Grupa 
„A” to Dębica, Straszęcin i Podgrodzie. Gimnazjum z Brzostku 
po zaciętej i konsekwentnej grze w swojej grupie z komple-
tem punktów awansowało do dalszych rozgrywek. W fazie 
finałowej cztery zespoły w myśl nowych przepisów grały 
systemem „każdy z każdym”, wnosząc jeden wynik z fazy 
grupowej. Zaangażowanie i duże serce do walki doprowadziło 
zespół z Brzostku do zdobycia I miejsca, co dało nam awans 
na zawody rejonowe do Cmolasu. Drużyna ze Straszęcina 

zajęła II miejsce, a III miejsce zdobyła Głowaczowa. Oprócz 
pewnie grającego na bramce Jacka Machaja na pochwałę 
zasługuje Łukasz Lisak, który w trudnych chwilach meczów 
potrafił wziąć ciężar gry na siebie i rzucić decydujące bramki. 

W Cmolasie koło Kolbuszowej odbyły się rejonowe za-
wody w piłkę ręczną chłopców. Do zawodów przystąpili 
mistrzowie powiatów: kolbuszowskiego (Cmolas), mieleckiego 
(Mielec), ropczycko-sędziszowskiego (Sędziszów Małopolski) 
i dębickiego (Brzostek). Rywalizacja odbywała się systemem 
każdy z każdym. Gimnazjum w Brzostku po zaciętych i peł-
nych emocji meczach wygrywa dwa spotkania z Sędziszo-
wem 12:4 oraz z Cmolasem 7:4, ulegając tylko Mielcowi 7:13. 

Niestety, Mielec przegrywa z Cmolasem jedną 
bramką i o miejscach decydują małe punkty. Po 
podliczeniu Brzostek plasuje się na III miejscu. 
Do awansu na zawody wojewódzkie Gimnazjali-
stom z Brzostku zabrakło jednej bramki. Na duże 
słowa uznania zasługuje cały zespół, ponieważ 
przez swoją ambitną postawę potrafił nawiązać 
równorzędną walkę z zespołami Mielca i Cmolasu 
grającymi regularne mecze w lidze piłki ręcznej. 
O wielkim zaangażowaniu naszych zawodników 
świadczą łzy w ich oczach podczas ogłoszenia wy-
ników. Nasi WIELCY: Łukasz Lisak, Rafał Sołtys, 
Wojciech Kapała, Jacek Machaj, Szymon Szarek, 
Mateusz Pruchnik, Krzysztof Bielański, Konrad 
Łukasik, Piotr Bałucki, Karol Siwek, Dominik 
Nawracaj, Karol Zastawny, Michał Bujak. Składam 
gratulacje i duże podziękowania dla całej drużyny. 
Dziękuję naszym kibicom za doping i wsparcie.

Magdalena Machaj

terenie stadionu OSiR Brzostek dofinansowanego 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020 pn. „Budowa Rodzinnego Placu Rekre-
acyjnego z Urządzeniami Rekreacji Indywidualnej 
i Obiektami Małej Architektury”, który będzie rów-
nież pełnił funkcję boiska plażowej piłki siatkowej. 
Rozpoczęta w ubiegłym roku, a kontynuowana 
w bieżącym modernizacja stadionu OSiR Brzostek 
oprócz ww. rodzinnego placu rekreacyjnego, to 
również modernizacja odwodnienia płyty głównej 
stadionu, płyty treningowej oraz melioracja terenu, 
na którym zlokalizowane będzie budowane boisko 
do plażowej piłki siatkowej oraz umocnienie skarp nad ro-
wami melioracyjnymi. Przed nami jeszcze w roku bieżącym 
wyposażenie boiska treningowego w piłkochwyty, co po-
zwoli je użytkować bez narażania elewacji budynku zaplecza 
stadionu oraz zapewni bezpieczeństwo przebywających na 
placu rekreacyjnym.

Dbałość o posiadaną infrastrukturę często skutkuje nowymi, 
kosztownymi przedsięwzięciami remontowymi i przykładowo 
po okresie zimowym konieczne było umocnienie skarpy nad 
rowem melioracyjnym wzdłuż drogi ewakuacyjnej od stro-
ny północnej za halą sportową czy wymiana uszkodzonych 
siedzisk na trybunie obiektu Kompleksu Boisk Sportowych 
„Moje Boisko - Orlik 2012 w Brzostku, jak też w roku ubie-
głym wymiana wyeksploatowanej samobieżnej kosiarki 
spalinowej na stadionie. 

Zarówno te, jak i mamy nadzieję kolejne zadania inwesty-
cyjne czy remontowe nie byłyby możliwe bez życzliwości 
i zrozumienia naszych potrzeb ze strony Pana Burmistrza 
i Rady Miejskiej w Brzostku, za co serdecznie dziękujemy. Baza 

sportowa naszej 
gminy nie jest naj-
gorsza, ale wyma-
ga sukcesywnego 
rozbudowywania 
i udoskonalania. Często słychać narzekania, że młodzież spędza 
za dużo czasu przed komputerami. Chcemy, by zainteresowali 
się sportem, rekreacją, czyli zdrowym stylem życia, więc 
próbujemy tworzyć im do tego okazję i możliwości.

Podsumowując, w ciągu roku z siłowni, która mieści się 
w hali sportowej, skorzystało 8465 osób, natomiast z hali 
korzystało 6504 osób (w statystyce nie uwzględniono uczest-
ników imprez organizowanych na obiekcie, wynajmu obiektu 
przez kluby sportowe oraz uczniów gimnazjum, którzy ko-
rzystają z obiektu w ramach lekcji).

Dziękujemy że jesteście z nami! Obiecujemy, że kolejne 
lata przyniosą jeszcze więcej zmian i niespodzianek! :)

Kierownik OSiR Andrzej Piękoś
Magdalena Kawalec
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GROCH Z KAPUSTĄ 
Moja ulijanko, klęknij na kolanko…

Gdyby tak się dało, jak w dziecięcej piosence… Ale niestety, 
kolanko nie chce się zgiąć – ani ukucnąć, ani uklęknąć, 

wchodzić i schodzić ze schodów można tylko po jednym 
schodku, podczas siedzenia ułożenie kolanka trzeba często 
zmieniać… Do tego kolanko opuchnięte szczególnie wieczo-
rem i wyraźnie jedna nogawka spodni jest węższa niż druga.

Czy można było temu zapobiec?
Symptomy postępującego zużycia stawów kolanowych po-

jawiały się już dawno. Więc najpierw stosowałam różne żele 
i maści, co przynosiło chwilową poprawę – stawy nie bolały 
ze względu na działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Po 
jakimś czasie zaczęłam stosować suplementy diety i tak na 
przemian, aby uzupełnić kolagen – to jakby uzupełnić smar 
w łożysku, aby nie piszczało i nie tarło. Kolagen to natural-
ne białko, które buduje tkankę łączną wchodzącą w skład 
stawów czy ścięgien. W składzie tych suplementów znajduje 
się siarczan glukozaminy, siarczan chondroityny, peptydy 
kolagenowe, białka, aminokwasy, łatwo przyswajalne formy 
wapnia i magnezu. Wydawało by się: „cud, miód i marga-
ryna” – jak zapewniają reklamy tych specyfików. Ale oprócz 
poniesienia znacznych nakładów finansowych chyba niewiele 
one pomagały, bo zużycie stawów postępowało nadal.

Ostatnio pytałam ortopedę o skuteczność żeli i maści 
– powiedział, że działają one do 2 cm w głąb tkanki, czy-
li raczej nie docierają tam, gdzie nam trzeba. A odnośnie 
suplementów diety wypowiedział się, że jeśli nie szkodzą 
na inne organy, to można jeść, raczej nie spodziewając się 
poprawy. Na poparcie tych słów przytaczam urywek tekstu 
na ten temat: „Uważam, iż w przypadku ortopedii nie ma 

większego sensu inwestowanie w suplementy zawierające 
hialuronian w postaci tabletek. Jeśli chcesz mieć pewność, że 
substancja ta trafi akurat w bolesny staw kolanowy, barko-
wy czy biodrowy, to wprowadzanie go w okolice chrząstki 
stawowej poprzez układ pokarmowy, a później krwionośny 
nie jest najrozsądniejszym rozwiązaniem. To jak jazda bez 
mapy pierwszy raz po Nowym Jorku: może trafisz tam, gdzie 
chcesz, a może zginiesz po drodze w jakimś getcie w Queens 
albo ukradną Ci samochód.”

Zapytałam jeszcze o galaretkę z nóżek cielęcych lub świń-
skich – usłyszałam, że jeśli ją lubię i smakuje, to można jeść, 
na zdrowie.

I tak przez kilka lat dolegliwości narastały, aż wreszcie 
usłyszałam od ortopedy, że mogę się zapisać na…. wymianę 
stawu kolanowego, bo kolejka jest długa. Tym razem napraw-
dę się zmartwiłam, tym bardziej, że dolegliwości pogłębiały 
się i zaczęły utrudniać życie. Zaczęłam się szkolić na ten temat, 
korzystając z Internetu – ponoć na naukę nigdy nie jest za 
późno. Najpierw przeczytałam o kwasie hialuronowym. Kwas 
hialuronowy – organiczny związek chemiczny, polisacharyd 
z grupy glikozoaminoglikanów. Jest on również głównym 
składnikiem mazi stawowej. Jest odpowiedzialny za lepkość 
mazi, smarowanie powierzchni stawowych, dyfuzję substancji 
odżywczych i odżywianie chrząstki oraz jest buforem mecha-
nicznym chroniącym komórki przed zgniataniem. W stawie 
kwas hialuronowy indukuje endogenne wytwarzanie samego 
siebie przez komórki zwane β-synowiocytami. W ortopedii 
kwas hialuronowy wykorzystywany jest w leczeniu różnego 
rodzaju chorób zwyrodnieniowych stawów. Kuracja polega 
na podawaniu kwasu hialuronowego bezpośrednio do stawu 
za pomocą strzykawki.

A więc eureka! To coś dla mnie – pomyślałam.
Ale dalej wyczytałam: „Metaanaliza z roku 2012 obejmu-

X WIOSENNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA 
LO W KOŁACZYCACH
Piłkarze z Gimnazjum im. Królowej Jadwigi 

w Brzostku wzięli udział w turnieju orga-
nizowanym przez Liceum Ogólnokształcące 
w Kołaczycach. Do rozgrywek, które odbyły 
się 22 maja 2018 roku, przystąpiło 6 drużyn 
z powiatu jasielskiego i dębickiego: Brzostek, 
Kołaczyce, Błażkowa, Brzyska, Sieklówka, Ja-
nuszkowice. Brzosteccy gimnazjaliści weszli 
w skład grupy „A”. Znaleźli się tam również 
piłkarze z Brzysk i Błażkowej. Wysoko wygra-
ne obydwa spotkania pozwoliły brzosteckim 
zawodnikom dojść do półfinału, gdzie spot-
kali się z drużyną z Sieklówki. I tu pomimo 
dobrej gry i kilku wypracowanych dogod-
nych sytuacji bramkowych zabrakło naszym 
zawodnikom szczęścia na zdobycie bramki. 
Ostatecznie ten mecz przegrywamy w rzutach 
karnych 3:2. W meczu o trzecie miejsce spoty-
kamy się jeszcze raz z zawodnikami z Brzysk 
i ponownie wygrywamy. Wyniki: I miejsce 
Kołaczyce, II miejsce Sieklówka, III miejsce 
Brzostek, IV miejsce Brzyska. 

Skład drużyny z Brzostku: Mateusz Pruchnik, Jacek Machaj, 
Łukasz Lisak, Rafał Sołtys, Szymon Szarek, Wiktor Wojdyła, 
Marcin Jasicki, Antoni Drechny. Królem strzelców został 
Mateusz Pruchnik z Brzostku.

Dziękujemy Dyrektorowi LO w Kołaczycach za profesjo-
nalne przygotowanie turnieju, na które złożyły się puchary, 

dyplomy, statuetki, woda do picia oraz bułeczki dla zawod-
ników. Gratuluję moim zawodnikom hartu ducha i gry do 
ostatniego gwizdka.

Magdalena Machaj
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jąca wyniki 89 badań klinicznych testów z udziałem ponad 
12,5 tys. pacjentów wykazała brak lub słabe korzyści takiego 
zabiegu przy jednoczesnym ryzyku poważnych efektów 
niepożądanych. Autorzy analizy odradzają stosowanie tej 
procedury… Kwas hialuronowy jest substancją, która dość 
szybko ulega rozpadowi… Efekty zabiegu utrzymują się od 
6 do 12 miesięcy.” Żeby jednak nie było tak pięknie i kolo-
rowo, trzeba również wspomnieć, że sam kwas hialurono-
wy nie jest cudownym lekiem odbudowującym chrząstkę 
szklistą, a jedynie spowalnia jej procesy degeneracyjne np. 
w przypadku wczesnych zmian zwyrodnieniowych. Minusem 
preparatów na bazie hialuronianu jest również fakt, iż ich 
działanie jest ograniczone czasowo i dla utrzymania pozy-
tywnego efektu zabiegu w przypadku iniekcji (zastrzyków) 
trzeba go powtarzać co około 12 miesięcy. Koszt zabiegu to 
1000 – 1500 zł i nie jest refundowany przez NFZ. No i masz 
babo placek! Ale pocieszyłam się, że to badania sprzed 5 lat, 
a rozmawiałam z osobą, która już dwa lata nie odczuwa 
dolegliwości po podaniu tego kwasu do kolana.

Korzystając dalej z wszystkowiedzącego Internetu, przeczy-
tałam o leczeniu osoczem bogatopłytkowym. Osocze uzyskuje 
się z krwi żylnej pacjenta. Po pobraniu krew jest odwiro-
wywana w specjalnej wirówce. Po odwirowaniu, ortopeda 
ściąga z probówek frakcję osocza o wysokiej koncentracji 
płytek krwi, zawierających czynniki wzrostu. Pod kontrolną 
USG koncentrat wstrzykiwany jest w uszkodzone miejsce. Za 
pomocą metod ortopedii regeneracyjnej można leczyć liczne 
schorzenia i urazy narządu ruchu, w tym między innymi ze-
społy bólowe kręgosłupa, zmiany przeciążeniowe, np.: łokieć 
tenisisty, łokieć golfisty, zapalenie kaletki przedłokciowej 
i przedrzepkowej, kolano skoczka, przeciążenia ścięgna Achil-
lesa i rozcięgna stopowego (ostrogi piętowej), uszkodzenia 
i ubytki chrząstki stawowej, zespoły przeciążeniowe stawów 
itd. Terapia PRP stymuluje odbudowę ścięgien i tkanki 
chrzęstnej, przyspiesza regenerację tkanek w zwyrodnieniach 
stawów, a także poprawia funkcyjność zmienionych chorobo-
wo stawów. Może być pomocna w przypadku bardzo małego 
zużycia stawów lub jako terapia wspomagająca w chorobie 
zwyrodnieniowej. Zabieg jest pokrywany przez NFZ jedynie 
w trakcie leczenia szpitalnego jako część terapii – z trudem 
wyszukałam tę informację w Internecie. Prywatnie – cena 
700 (estetyka) – 3500 zł (stawy). Zabieg należy powtarzać.

Następnie natrafiłam na pojęcie artroskopia –„Artroskopia 
kolana to mało inwazyjna metoda diagnostyki i leczenia cho-
rób stawów kolanowych. Polega na wprowadzeniu do kolana 
przez centymetrowy dostęp operacyjny kamery, obejrzeniu 
wszystkich elementów stawu kolanowego. Przez drugi cen-
tymetrowy dostęp operacyjny wprowadza się narzędzia ar-
troskopowe celem naprawy uszkodzeń wewnątrz stawowych. 
Po zabiegu kolano nie wymaga unieruchomienia, na 7 dni 
pozostają dwa szwy. Zabieg trwa średnio 10–30 min. Najczęś-
ciej wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. Po zabiegu 
pacjent nie wymaga pobytu szpitalnego, po kilku godzinach 
może być wypisany do domu. Artroskopię kolana najczęściej 
wykonuje się po urazach stawu kolanowego (uszkodzenie łą-
kotek, uszkodzenie więzadeł krzyżowych, złamaniach kostno-
-chrzęstnych), w przypadku przewlekłych dolegliwości kolana 
(liczne wysięki stawu kolanowego, choroby chrząstki stawo-
wej, choroby błony maziowej), celem leczenia stanu zapalnego 
kolana, celem usuwania ciał wolnych kolana. Czy wszystkie 
choroby stawów kolanowych można leczyć artroskopowo? 
Nie. Zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe wymagają 
endoprotezoplastyki.” Artroskopia kolana może być zrefun-
dowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, trzeba się jednak 
liczyć zazwyczaj z kilkumiesięcznym oczekiwaniem. Zabieg 
przeprowadzany prywatnie kosztuje kilka tysięcy złotych.

W trakcie konsultacji ortopeda pokazał mi 4 modele stopni 
zużycia chrząstki stawowej, gdzie 1 stopień to kolano zdro-

we, 4 – staw do wymiany, a 2 i 3 jeszcze do ewentualnego 
leczenia metodami nieoperacyjnymi. Jeśli jest stopień 2 lub 
3 najbardziej skuteczną metodą jest leczenie komórkami 
macierzystymi. Terapia z użyciem komórek macierzystych 
może okazać się idealną alternatywą dla osób zmagających 
się z przewlekłym bólem kolan, spowodowanym urazem lub 
zmianami zwyrodnieniowymi.

Terapia komórkami macierzystymi jest jednym z najlep-
szych rozwiązań, przede wszystkim dlatego że tradycyjne 
chirurgiczne rozwiązania (takie jak artroskopia kolana lub 
całkowita wymiana stawu kolanowego - endoproteza kolana), 
częściej wiążą się z potencjalnymi powikłaniami i mogą wy-
magać miesięcy rehabilitacji. Komórki macierzyste posiadają 
niepowtarzalną zdolność do nieograniczonego samoodnawia-
nia i namnażania się. Komórki macierzyste mają możliwość 
przekształcania się w wyspecjalizowane komórki organizmu 
takie jak np. komórki układu nerwowego, komórki krwi, 
komórki tłuszczowe, komórki mięśniowe, jak również tkankę 
łączną (chrząstka, kość), uzyskując ich budowę oraz funk-
cję. Są one naturalnym materiałem zapasowym organizmu 
i z natury ich zadaniem jest zastąpienie chorych, starzejących 
się komórek poprzez wytworzenie z nich takiej samej tkanki, 
w jaką zostają podane. Komórki pobrane z tkanki tłuszczowej 
mogą różnicować się m.in. w komórki układu mięśniowo-
-szkieletowego, śródbłonka, mięśni i chrząstki.

Nowa metoda pobierania komórek macierzystych z tkan-
ki tłuszczowej pozwala wykonać szybko i bezpiecznie całą 
procedurę terapii podczas jednej wizyty u specjalisty. Zabieg 
jest bezbolesny, najczęściej wykonywany w znieczuleniu 
miejscowym. Specjalista pobiera tkankę tłuszczową od pa-
cjenta i przygotowuje preparat komórek macierzystych, który 
następnie podaje do zmienionej chorobowo tkanki lub stawu. 
Komórki macierzyste stopniowo odbudowują zniszczoną 
tkankę i stawy. Zabieg cechuje mała inwazyjność, brak po-
wikłań i szybszy powrót pacjenta do sprawności fizycznej. 
Odbudowa trwa kilka miesięcy. Zastosowanie komórek 
macierzystych sprawdza się tylko w sytuacji, gdy staw nie 
jest całkowicie zniszczony.

A więc hurra! Jest metoda skuteczna (jeszcze nie do końca 
sprawdzona), nieinwazyjna, niebolesna, prawdopodobnie 
skuteczna – nic, tylko stosować. Ale w tej beczce miodu jest 
łyżka dziegciu: zabiegi z wykorzystaniem komórek macie-
rzystych nie są refundowane przez NFZ. Cena zabiegu – od 
5000 do 12000 zł do jednego stawu kolanowego.

Endoproteza. To sztuczny staw, który składa się z wklęsłej 
panewki i wypukłej głowy. Endoprotezę wszczepia się, gdy 
zawiodły wszystkie wcześniejsze metody leczenia. Operacja 
polega na usunięciu zniszczonego stawu (najczęściej biodro-
wego lub kolanowego, rzadziej ramiennego czy łokciowego) 
i zastąpieniu go sztucznym. Protezy stawowe wykonuje się 
z polietylenu, stopów różnych metali i ceramiki, które są 
dobrze tolerowane przez organizm. Obecnie najczęściej sto-
suje się endoprotezy bezcementowe (rzadziej te mocowane 
przy użyciu cementu, czyli kleju kostnego). Aby zapewnić 
im stabilność i ułatwić zrastanie się kości, protezę pokrywa 
się hydroksyapatytem (naturalnym mineralnym składni-
kiem kości). Trwałość protezy jest ograniczona, najlepsze 
ocenia się na ok. 30 lat, ale zwykle po kilkunastu konieczna 
jest jej wymiana. Z tego powodu implanty zaleca się raczej 
osobom starszym, mniej aktywnym, które nie będą ich tak 
eksploatować, jak ludzie młodzi. Po operacji niezbędna jest 
rehabilitacja, która po kilku miesiącach pozwala wrócić do 
pełnej sprawności. Cena: endoprotezy są wszczepiane w ra-
mach ubezpieczenia NFZ, na operację trzeba czekać 2, 3 lata. 
Prywatnie za wszczepienie implantu stawu biodrowego 
w zależności od typu i sposobu mocowania trzeba zapłacić 
od 4 do 15 tys. zł, a kolanowego – od 5,5 do 10 tys. zł.

Janina Słupek
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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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39-230 Brzostek
ul. Szkotnia23

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

KASACJA POJAZDÓW TEL. 606 347 031, 666 842 379

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

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

WAŻNA INFORMACJA
Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 30 czerwca na adres: wiadomosci@brzostek.pl
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Co to za gatunek?

Zagadka przyrodnicza

KAPELA ZASTAWNYCH W AKCJI

Można im pozazdrościć…

Przegląd Muzyki Ludowej w Korczynie

Galicyjskie Konfrontacje Kapel i Śpiewaków Ludowych w Dębicy

Fot. Zbigniew Szczuciński

fot. Barbara Hunia



Fot. Martyna Zastawny z Kamienicy Górnej

Fot. Michał Dziedzic z Bukowej Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Arkadiusz Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Joanna Płaziak z Opacionki

Fot. Ewa Święch z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Vittoria Condito z BrzostkuFot. Beata Święch z Nawsia Brzost.
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Fot. Zuzanna Szukała z Przeczycy


