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Dokończenie na str. 4

BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
Drodzy Mieszkańcy, 

28 grudnia 2018 roku Rada Miejska w Brzostku przyję-
ła jednogłośnie budżet Gminy Brzostek na 2019 rok. 

Pozwólcie Państwo, że pozwolę sobie poświęcić tej uchwale 
rubrykę „Burmistrz informuje”.

Zacznę od bardzo radosnej chyba dla nas wszystkich in-
formacji, że w tym roku Rada Miejska była bardzo zgodna 
w sprawie przedstawionego przez burmistrza projektu uchwały 
budżetowej. Tak na komisji budżetu i spraw oświatowych, jak 
i podczas głosowania w radzie uchwała przeszła jednogłośnie. 
Nie zabrakło oczywiście dyskusji w obu gremiach, niemniej 
jednak udało się mi się tak argumentować za proponowanymi 
inwestycjami i przedstawić takie mechanizmy ich finansowania, 
że projekt uchwały zyskał pełną akceptację wszystkich radnych 
biorących udział w obradach. Nasz budżet na 2019 rok po 
stronie wydatków wyniesie prawie 68,9 mln zł. Jego główną 
część stanowią wydatki związane z oświatą (około 20 mln zł), 
pomocą społeczną (około 22 mln), gospodarką komunalną 
i ochroną środowiska (ponad 12 mln). Reszta środków przy-
pada prawie w całości na transport i łączność, administrację 
publiczną, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpoża-
rową, ochronę zdrowia, kulturę i sport. Pełny tekst uchwały 
znajdziecie Państwo na stronach internetowych naszej gminy.
1. Główną inwestycją 2019 roku będzie budowa nowej drogi 

połączona z remontem już istniejącej z Nawsia Brzoste-
ckiego (od pana Madejczyka) przez Warsztaty Terapii Za-
jęciowej, ul. Szkolną, obok budynku szkoły podstawowej 
pod Orlik i dalej do ul. Mysłowskiego. Inwestycję zakończy 
nowe skrzyżowanie w miejscu, gdzie do niedawna stał 
budynek Koła Łowieckiego „Lis”. W związku z realizacją tej 
inwestycji powstanie parking przy WTZ oraz obok Orlika. 
Łączna wartość inwestycji to ponad 4,1 mln zł i będzie 
ona dofinansowana w wysokości 50% wartości ze środ-
ków rządowych „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Na remonty 
pozostałych dróg przygotowano w budżecie kwotę 700 
tys. zł. Zostanie ona w znakomitej większości wydana na 
remonty dróg w północnej części gminy, ale pamiętać też 
będziemy o Zawadce Brzosteckiej i pozostałych sołectwach.

2. Ważną część budżetu zajmują planowane projekty nowych 
rozwiązań wodociągowych. Stają się one dla nas priory-
tetem w obliczu piętrzących się trudności związanych 
z zaopatrzeniem w wodę. Dysponujemy już gotowym 
projektem wodociągu w Bukowej wraz z pozwoleniem na 
budowę i obecnie poszukujemy już tylko źródeł finanso-
wania dla tego projektu. Jest także w budżecie oznaczona 
budowa wodociągu w Brzostku przy ul. Mysłowskiego, 
Słonecznej i Południowej. Zaznaczyliśmy także środki 
na rozpoczęcie prac na bazie przygotowanych jeszcze 
w ubiegłym roku koncepcji budowy magistrali wodnej, 
której zadaniem będzie rozwiązanie w najbliższych latach 
problemów z zaopatrzeniem w wodę Zawadki Brzosteckiej, 
Gorzejowej, Siedlisk-Bogusz, Głobikówki, a także Grudnej 
Górnej, Grudnej Dolnej, Smarżowej, Bączałki i Kamienicy 
Górnej. Na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej po 
wprowadzeniu wolnych środków zabezpieczymy także 
odpowiednią kwotę na projekt wodociągowania Skurowej 
i Przeczycy. Jak Państwo widzicie, problem z wodą został 
przez nas zauważony jeszcze w ubiegłych latach. Na bazie 
przygotowanych koncepcji przystąpimy w bieżącym roku 
do prac projektowych. Musimy jednak mieć świadomość, 
że przed nami kilka lat ciężkiej pracy, zanim uda się nam 
rozwiązać ten problem w skali całej gminy. Dlatego jeszcze 

w tym miesiącu – jeśli tylko warunki na to pozwolą – Zakład 
Gospodarki Komunalnej, także na podstawie przygotowanej 
w ubiegłym roku dokumentacji, rozpocznie budowę kolejnej 
studni. Ma ona skutecznie zażegnać kłopoty z wodą, jakie 
doświadczyły nas latem i w okresie świątecznym w minio-
nym roku. Nowa studnia pozwoli także na przywrócenie 
dowozów wody przez ZGK.

3. Do czerwca bieżącego roku zakończymy prace kana-
lizacyjne w Bukowej i Kleciach, a także w Brzostku na 
ul. Ostafińskiego, Węgierskiej, Polnej, Szkotnia, 11 Listo-
pada i Przedmieście. Zapisano także w budżecie zadania 
dotyczące kanalizacji ul. Mysłowskiego w kierunku Nawsia 
Brzosteckiego oraz opracowanie projektu dla ul. Schedy, 
ul. Słonecznej i ul. Południowej. 

4. Do końca marca przedłużono realizowany wspólnie z gmi-
nami Pilzno i Czarna program instalacji systemów OZE 
(odnawialnych źródeł energii, czyli popularnych solarów). 
Opóźnienie spowodowane było brakiem paneli fotowolta-
icznych w związku z ogromnym popytem i nienadążaniem 
producenta z realizacją zamówień. Niestety, nie mam 
dobrych wiadomości dla mieszkańców Brzostku, bowiem 
barierę stanowi ochrona konserwatorska i jesteśmy zmu-
szeni dokonać kolejnego naboru skierowanego do poten-
cjalnych odbiorców z naszej gminy, ale niemieszkających 
na terenie miasta. Oczywiście pilnie śledzimy pojawiające 
się projekty i jeśli tylko pojawią się możliwości dla miesz-
kańców Brzostku, natychmiast zareagujemy.

5. W budżecie znalazły się także i inne zadania. Z najważniej-
szych warto zwrócić uwagę na to związane z ogrodzeniem 
placu targowego w Brzostku wraz z montażem WC przy 
ul. Szkotnia, odwodnieniem budynku domu ludowego 
w Głobikówce, kładką na potoku Kamienica w Siedliskach-
-Bogusz, wykonaniem klimatyzacji w Urzędzie Miejskim 
w Brzostku. Zapisano także w budżecie projekt budowy 
remizy dla OSP w Siedliskach-Bogusz, termomodernizację 
Szkoły Podstawowej w Smarżowej, budowę placu sporto-
wo-rekreacyjnego (tzw. Otwarta Strefa Aktywności) przy 
przedszkolu w Brzostku oraz „witacz” od strony Kamienicy 
Dolnej przy DK nr 73.

6. Planujemy także odnowić kompletnie zdewastowany 
cmentarz z I wojny światowej w Bukowej. Znajduje się 
on, jadąc od strony Jasła, przed samym zakrętem w Bu-
kowej po prawej stronie, u góry, za charakterystycznymi 
brzózkami. Cała wartość zadania to prawie 300 tys. zł, ale 
udało się nam pozyskać dofinansowanie na prawie 65% 
całej inwestycji, dlatego zdecydowaliśmy się mimo dużego 
kosztu na jego odnowę. Cmentarz ten urodą i położeniem 
przewyższał podobno odnowiony przez nas niedawno 
cmentarz w Zawadce Brzosteckiej. 

7. Bardzo nam zależy na stałym polepszaniu bazy sportowo-
-rekreacyjnej dla mieszkańców naszej gminy. Staramy się 
także, by jej poziom był magnesem do osiedlania się u nas 
nowych mieszkańców. Jest powszechnie wiadomym, że 
o wyborze miejsca na budowę domu obok ładnej oko-
licy, dobrej służby zdrowia, dobrego poziomu nauczania 
przedszkolnego i szkolnego, obok infrastruktury wodno-
-kanalizacyjnej decyduje także baza sportowo-rekreacyjna. 
Możemy się już pochwalić wyjątkowym obiektem, jakim 
jest hala widowiskowo-sportowa, ale dalszych prac wymaga 
OSiR przy ul. Okrągłej. Pozyskaliśmy dofinansowanie w wy-
sokości 65% na przebudowę infrastruktury, m. in. wymianę 
trybuny i szereg innych prac. Natomiast kilka lat temu 
radny Daniel Wójcik podniósł temat budowy lodowiska 
w Brzostku. Postanowiliśmy zabezpieczyć w tegorocznym 
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RADA MIEJSKA:
Przewodniczący: Marcin Sas
Wiceprzewodnicząca: Anna Nowicka

Komisje Rady Miejskiej
KOMISJA REWIZYJNA
1. Jerzy Kmiecik - przewodniczący
2. Bogdan Stanek - zastępca
3. Paweł Hipszer - członek
4. Zofia Roś - członek
5. Barbara Szweda - członek
 
KOMISJA ROLNICTWA ROZWOJU GOSPODAR-
CZEGO I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1. Krystyna Wójtowicz - przewodnicząca
2. Edyta Krzywińska - zastępca
3. Ryszard Chajec - członek
4. Bogdan Stanek - członek
5. Piotr Wal - członek
 
KOMISJA BUDŻETU I SPRAW SPOŁECZNO-
-OŚWIATOWYCH
1. Grażyna Cabaj - przewodnicząca
2. Bartłomiej Ziaja - zastępca
3. Agnieszka Maduzia - członek
4. Anna Nowicka - członek
5. Marcin Sas - członek
 
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
1. Zofia Roś - przewodnicząca
2. Piotr Mroczek - zastępca
3. Krystyna Wójtowicz - członek

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
5 grudnia 2018 r. Rada Miejska w Brzostu obradowała na 

II sesji pod przewodnictwem pana Marcina Sasa – Przewod-
niczącego Rady. Przyjęty porządek obrad sesji obejmował wybór 
Wiceprzewodniczącego Rady, powołanie składu osobowego 
Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji 

Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej 
oraz Komisji Budżetu i spraw Społeczno-Oświatowych. Wi-
ceprzewodniczącą Rady została wybrana pani Anna Nowicka. 
Do poszczególnych komisji działających przy Radzie Miejskiej 
zostali powołani: 1) Komisja Rewizyjna: Jerzy Kmiecik, Paweł 

Hipszer, Zofia Roś, Bogdan Stanek, Barbara Szweda, 
2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Zofia Roś, Piotr 
Mroczek, Krystyna Wójtowicz. 3) Komisja Rolnictwa 
Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej: 
Krystyna Wójtowicz, Ryszard Chajec, Edyta Krzywińska, 
Bogdan Stanek, Piotr Wal, 4) Komisja Budżetu i Spraw 
Społeczno-Oświatowych: Grażyna Cabaj, Agnieszka 
Maduzia, Anna Nowicka, Marcin Sas, Bartłomiej Ziaja. 
W dalszej części obrad radni podjęli uchwały w sprawie 
diet dla radnych, wynagrodzenia Burmistrza Brzostku, 
powierzenia Gminie Miasta Rzeszów realizacji zadań 
w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych 
z Gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie, 
ustalenia dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 
terenie Gminy Brzostek, ustalenia dopłaty z budżetu 
gminy do zbiórki nieczystości płynnych wywożonych 
beczkowozem z bezodpływowych zbiorników od miesz-
kańców Gminy Brzostek, szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyjęcia darowizny 
działki położonej w Grudnej Górnej zajętej pod drogę 
gminną. 

III posiedzenie Rady Miejskiej odbyło się 28 grud-
nia 2018 r. Obradom przewodniczył pan Marcin Sas 
– Przewodniczący Rady. W wyniku przeprowadzonej 
debaty Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie: zmiany 
uchwały budżetowej na 2018 rok, zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Brzostek, Uchwały Budże-
towej Gminy Brzostek na 2019 rok, uchwalenia zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek, za-
ciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet budżetu 
2019 r., ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
ochotniczych straży pożarnych w Gminie Brzostek, 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 
do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte 
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019 – 2023, regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Brzostek, 
ustalenia wykazu wydatków niewygasających.

Pełna treść uchwał podjętych na sesjach prezento-
wana jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała E. Sz.

budżecie 32 tys. zł na projekt tej inwestycji, która w okresie 
letnim pełniłaby funkcję kortu tenisowego. Drugi zaś pro-
jekt, na który zabezpieczyliśmy 15 tys. zł, dotyczy budowy 
trasy przełajowej „Run –WTB-Nordic Ski – Nordic Wal-
king”. Obok stadionu od strony zachodniej gmina posiada 
5 ha gruntów tzw. „Betlejówki”. Tam właśnie chcielibyśmy 
zlokalizować te inwestycje. Zadaniem na przyszłość jest 
droga od ul. Gryglewskiego przez Kamieniec na stadion 
OSiR połączona z budową na Kamieńcu parkingu dla sa-
mochodów umożliwiającego łatwe korzystanie z inwestycji 
na wspomnianej „Betlejówce”.

8. Zapewne wielu spośród Państwa w powyższym tekście 
szukało inwestycji, o których mówi się od dawna. Proszę 
pamiętać, że budżet podlega ciągłym zmianom. W ciągu 
roku zmienia się go średnio około 20 razy. Zatem bardzo 
proszę o cierpliwość i przyglądanie się wprowadzanym 
w ciągu roku zmianom. Staraliśmy się w ubiegłych latach 
wykonywać jak najwięcej inwestycji potrzebnych miesz-
kańcom i tak samo będzie w rozpoczętej już kadencji. 
Uwierzcie mi Państwo, że największą satysfakcją dla mnie 
na tym urzędzie nie jest blichtr władzy, a inwestycje, któ-
re pozostaną po nas na wiele lat i służyć będą kolejnym 
pokoleniom.

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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CO NAS CZEKA W NAJBLIŻSZYCH 5 LATACH
To, jak rozwija się gmina, zależy między innymi od włoda-

rzy. Ważna jest tu przede wszystkim współpraca na linii Rada 
Miejska – Burmistrz oraz atmosfera panująca w samej Radzie 
Miejskiej. Stara prawda mówi: zgoda buduje, niezgoda rujnuje. 
Sami nieraz byliśmy świadkami, jak sztucznie wywoływane 
konflikty czy świadome działanie komuś „na złość” utrudniały 
lub nawet uniemożliwiały realizację zadań, które miały służyć 
ogółowi mieszkańców. 

Niedawno rozpoczęła się kolejna kadencja władz samorzą-
dowych. Zapytaliśmy Burmistrza Brzostku i Przewodniczącego 
Rady Miejskiej, jak zamierzają pracować przez następne 5 lat. 
Oto ich wypowiedzi. 

4 PYTANIA DO WOJCIECHA STANISZEWSKIE-
GO, BURMISTRZA BRZOSTKU:

Jakie są priorytetowe zadania, wg Pana Bur-
mistrza, do realizacji w 2019 roku, jeżeli chodzi 
o Brzostek i całą naszą gminę?

Generalnie mamy cztery sprawy priorytetowe: budowa 
dróg, wodociągowanie, kanalizacja i oświetlenie. W roku 2019 
zapisane mamy w budżecie 700 tys. zł na drogowe zadania 
inwestycyjne oraz wartą ponad 4 mln zł budowę i przebudowę 
drogi gminnej z Nawsia Brzosteckiego przez WTZ do ul. My-
słowskiego wraz z budową parkingów pod Orlikiem i przy WTZ. 
W zakresie wodociągowania przejdziemy do zadań projekto-
wych związanych z magistralą wodną w kierunku Zawadka 
Brzostecka – Gorzejowa – Siedliska-Bogusz – Głobikówka 
z odejściami na Grudną Górną i Dolną oraz Smarżową - Bą-
czałkę i Kamienicę Górną. Przystąpimy także do wstępnych 
prac projektowych wodociągu w Skurowej i Przeczycy. Gotowy 
mamy natomiast projekt wodociągowania Bukowej i szukamy 
już tylko źródeł finansowania. Do czerwca zakończone zostaną 
wszystkie prace kanalizacyjne, jakie zostały zapoczątkowane 
w ubiegłym roku. Jeśli będą odpowiednie źródła finansowa-
nia, zbudujemy odcinek kanalizacji wzdłuż Słonego Potoku 
w kierunku Nawsia Brzosteckiego. Pełna lista planowanych 
inwestycji znajduje się w uchwale budżetowej Gminy Brzostek 
dostępnej na BIP.

Jakie konkretne zmiany w Brzostku i w całej gminie chciałby Pan 
Burmistrz zobaczyć po zakończeniu obecnej 5-letniej kadencji?

Chciałbym na koniec kadencji zauważyć wydatny postęp 
w realizacji wspomnianych wyżej zagadnień budowy i remontu 
dróg, postęp w inwestycjach wodno-kanalizacyjnych i oświet-
leniowych. Liczę, że uda się wydatnie poprawić bazę sportowo-
-rekreacyjną i zrealizować rewitalizację rynku w Brzostku. 
Jeśli chcemy – a taki stawiam sobie cel – stworzyć z Brzostku 
interesujące miejsce do osiedlania, to musimy zadbać o takie 
elementy, które na taką decyzję mają wpływ. Zaliczyć trzeba 
do nich: walory krajobrazowe, które bezsprzecznie posiadamy, 
uzbrojenie terenu, nad którego poprawą cały czas pracujemy, 
odpowiednią opiekę medyczną, która poprzez dwa konkuru-
jące i niezależnie od siebie funkcjonujące podmioty lecznicze 
jest coraz lepsza, edukację przedszkolną (dlatego od dawna 
zabiegam o zwiększanie liczy godzin języka angielskiego i zajęć 
prowadzonych tylko w tym języku wśród przedszkolaków), 
a także odpowiedni poziom edukacji w naszych szkołach. Nie-
zwykle ważna jest baza sportowo-rekreacyjna, dlatego chcę 
wybudować w Brzostku lodowisko i zagospodarować teren 5 ha 
na tzw. Betlejówce (teren na zachód od obecnego OSiR przy 
ul. Okrągłej) po to, by zwiększyć ilość terenów spacerowych 
i przeznaczonych do aktywnego wypoczynku i atrakcyjnego 
spędzania wolnego czasu. Chciałbym wreszcie, by na końcu 
kadencji trwały już pierwsze prace przy budowie obwodnicy 
Brzostku. Jest to niesamowicie ważna inwestycja dla całej 
gminy, bowiem otwiera przed nami możliwości organizowania 

strefy aktywności gospodarczej, jakiej jeszcze Brzostek nie miał. 

Na czym, wg Pana Burmistrza, powinna polegać współpraca 
Rady Miejskiej i organu wykonawczego, jakim jest Burmistrz?

Rada Miejska wyznacza kierunki działania, natomiast bur-
mistrz je realizuje. Współpraca burmistrza z Radą Miejską 
jest kluczowa w kontekście skuteczności prowadzonych dzia-
łań. Jeśli oba podmioty cechuje dyskusja, wzajemne zaufanie 
i obydwa nastawione są na współpracę, to efektywność jest 
znacznie większa. Nie ma nic gorszego, niż skonfliktowana 
z burmistrzem większość Rady Miejskiej. Traci na tym przede 
wszystkim gmina i mieszkańcy, a wzajemne utarczki powodują 
siłą rzeczy mniejszą skuteczność działania. Dlatego m in. od 
dawna stanowczo opowiadam się przeciw wpływom polityki 
na działania samorządów. Tutaj, w gminach lepiej lub gorzej, 
ale wszyscy się znamy. Stygmatyzowanie w takiej sytuacji 
kogokolwiek politycznymi inklinacjami i próba odrzucenia ze 
względu na polityczne sympatie jest całkowicie niepotrzebna 
i przynosi tylko straty i awantury. Umiejętności, kwalifikacje, 
wiedza czy udowodniona skuteczność nie muszą być uwia-
rygodniane odpowiednią przynależnością partyjną. Zresztą 
starsi mieszkańcy pamiętają, jak w latach realnego socjalizmu 
osoby bezpartyjne posiadające odpowiednie przymioty musiały 
ustępować miejsca „towarzyszowi Szmaciakowi”. Doskonale 
też pamiętają, jak się to skończyło…

Na czym, wg Pana, powinna polegać współpraca sołtysów 
i przewodniczącego zarządu miasta z Burmistrzem?

Dobrą współpracę cechuje wspólnota w działaniu, dobra 
atmosfera i wzajemne zaufanie. Taka współpraca jest skutecz-
na i daje właściwy efekt. Burmistrz oczekuje od sołtysa lub 
przewodniczącego zarządu miasta znajomości problematyki, 
współpracy w rozwiązywaniu pojawiających się problemów 
i umiejętności ich przewidywania. Sołtysi oczekują natomiast 
szybkiej reakcji za pomocą instrumentów, jakie posiada bur-
mistrz, na zdefiniowane przez nich wcześniej problemy i za-
grożenia. Tak sołtys, przewodniczący zarządu, jak i burmistrz 
muszą potrafić cierpliwie tłumaczyć mieszkańcom, dlaczego 
stosuje się takie a nie inne rozwiązania, przypominać o tym, że 
działamy wszyscy w oparciu o odpowiednie zapisy prawa i jeśli 
odmawiamy wykonania jakiś działań, to nie dlatego że chcemy 
zrobić komuś na złość, tylko dlatego że właśnie prawo nam 
tego zabrania. Ważny jest stały kontakt między burmistrzem 
a przewodniczącym zarządu miasta lub sołtysem, bowiem 
niestety zawsze zadań do realizacji jest więcej, niż gmina 
posiada możliwości finansowych. W takich sytuacjach – a są 
one częste – trzeba wspólnie umieć zbudować porozumienie 
określające zadania priorytetowe i jeszcze dodatkowo oceniać 
możliwości ich realizacji w kontekście ogólnych inwestycji 
wykonywanych na terenie całej gminy.

5 PYTAŃ DO MARCINA SASA, PRZEWODNI-
CZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ:

Jakie zadania Pan stawia sobie jako przewodni-
czącemu Rady Miejskiej? 

Ustawodawca bardzo precyzyjnie określa kompetencje 
Przewodniczącego Rady Miejskiej - najważniejsze z nich to 
kierowanie pracą Rady Miejskiej oraz prowadzenie obrad - 
zwoływanie sesji. Szczególnie chcę się skupić na kierowaniu 
pracami komisji, swobodnej dyskusji radnych, a także na do-
stępie do merytorycznych dokumentów. Bardzo ważne jest 
przygotowanie Radnych do komisji i sesji tak, aby prace prze-
biegały sprawnie i na temat. Liczę też bardzo, że moja osoba 
będzie łączyć Radę. Liczę na kulturę słowa i wysoki poziom 
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dyskusji – bo przecież można się pięknie różnić.

Myślę, że kolejne sesje, które będę miał zaszczyt prowadzić, 
dodadzą mi większej pewności, ale i też doświadczenia tak 
niezbędnego w pracy samorządowca. Zdecydowanie stawiam 
na transparentność moich działań, dlatego też jestem aktywny 
na Facebooku, informując na bieżąco mieszkańców o ważnych 
wydarzeniach w Gminie. Myślę, że ta forma komunikacji ma 
bardzo dużą przyszłość.

Na czym, wg Pana Przewodniczącego, powinna polegać 
współpraca Rady Miejskiej i organu wykonawczego, jakim jest 
Burmistrz?

Sądzę i nie jestem odosobniony w tej opinii, że bardzo dobra 
współpraca Rady Miejskiej oraz Pana Burmistrza i osób z urzędu 
może tylko i wyłącznie służyć dobru mieszkańców naszej Gminy. 
Każdy z Radnych jest społecznikiem i dobrze zna potrzeby oraz 
wymagania reprezentowanych przez siebie mieszkańców - tu 
ta komunikacja jest na bardzo wysokim poziomie, co w po-
łączeniu z pracą i propozycjami Burmistrza może przynieść 
bardzo dobry i wymierny efekt. Niezmiernie istotną i kluczową 
sprawą dla naszej Gminy jest możliwość i skuteczność pozy-
skiwania środków zewnętrznych na inwestycje - tu młoda 
i prężnie działająca grupa urzędników wykonuje naprawdę 
konkretną pracę. Reasumując, chcę zaznaczyć, że wspólnota 
interesów przynosi zdecydowanie większe efekty dla ogółu 
i zawsze patrzę przez pryzmat szerokiej grupy beneficjentów 
mogących z tego skorzystać. Jestem przekonany, że wszyscy 
dążymy do poprawy jakości życia w naszej Gminie. Czeka nas 
wszystkich pięć lat bardzo odpowiedzialnej, niełatwej, ale 
i ciekawej pracy na rzecz tych, którzy nam zawierzyli. Służba 
ludziom ma przyświecać naszym zamierzeniom.

Jakimi zadaniami, wg Pana Przewodniczącego, należałoby 
się zająć w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o Brzostek i całą 
naszą gminę?

Życie pisze scenariusze i myślę, że ostatnio powtarzający się 
brak wody w wielu gospodarstwach domowych przyćmił pozo-
stałe, nie mniej istotne problemy. Gmina Brzostek położona jest 
niezmiernie urokliwie, ale też, niestety, w trudnych, górzystych 
terenach, co powoduje, że wszelkie inwestycje komunalne są 
niełatwe do realizacji i bardzo kosztowne. Gminny program 
inwestycyjny jest wdrażany powoli, ale jednak konsekwentnie 
stawia na poprawę jakości życia, tj. dostępu do wody bieżącej, 
kanalizacji, poprawy sieci dróg czy oświetlenia. Sądzę, że te 
braki w infrastrukturze komunalnej są najdotkliwiej odczuwalne 
i najczęściej przywoływane na zebraniach. W dzisiejszych cza-
sach nasze bolączki dla lepiej rozwiniętych i bogatszych gmin 
są czymś niewiarygodnym. I w tym aspekcie praca radnych 
powinna być ukierunkowana na skuteczną poprawę jakości 
życia naszych mieszkańców.

Co chciałby Pan Przewodniczący zmienić, udoskonalić czy 
wprowadzić nowego w Brzostku i całej gminie w ciągu obecnej 
5-letniej kadencji? 

Jako jeden z piętnastu radnych mam prawo, ale i też obo-
wiązek zapytań czy interpelacji służących rozwiązywaniu po-
szczególnych problemów. Mam kilka pomysłów, z którymi 
z pewnością będę chciał się podzielić z Radą, aby je skonsulto-
wać, dopracować czy trochę skorygować. Jestem osobą bardzo 
otwartą na wszelkie merytoryczne sugestie, nie zamykam się 

w swoim świecie. Uważam, że w szerszym gronie można kultu-
ralnie wymienić swoje opinie, nie naruszając dóbr osobistych 
innych. Jeśli chodzi o konkrety, to myślę, że należy zwrócić 
jeszcze większą uwagę na jakość wykonywanych inwestycji 
czy to drogowych, czy innych. Bardzo ciekawie rozwija się 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, oferując coraz to szerszą propozycję 
aktywności dla mieszkańców – planowany remont stadionu 
z dotacji może tylko podnieść jego znaczenie. Myślę też, że w tej 
kadencji uda się nam doprowadzić do kulturalnej dyskusji nad 
przyszłością edukacji w całej Gminie Brzostek. Chciałbym też 
postawić na większy przekaz informacji dla społeczeństwa. To 
już się dzieje, ale w tej materii można lepiej zarządzać Public 
Relations. Przedsiębiorcy brzosteccy podczas wielu rozmów 
zwracali uwagę na brak większego zaangażowania magistratu 
i na potrzebę konsultacji. Chciałbym też zaaktywizować przy 
wsparciu kadry nauczycielskiej młodzież do pracy w Młodzieżo-
wej Radzie Miejskiej tak, by ci młodzi ludzie mogli w przyszłości 
stanowić o naszej Gminie.

Sądzę, że wiele nowych spraw wyniknie w trakcie sprawowa-
nia tej kadencji i wówczas pochylimy się nad nimi z najwyższą 
starannością.

Wkrótce odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich. Czy 
zamierza Pan po raz drugi kandydować na sołtysa Zawadki 
Brzosteckiej? Jeśli tak, to czy nie dojdzie do sytuacji, że dobro 
Zawadki będzie Pan stawiał ponad dobrem innych miejscowości, 
a w Brzostku znów będzie słychać hasła: „Nie przenoście nam 
stolicy (tym razem) do Zawadki”?

Poprzednia kadencja była bardzo ciekawa, ale i pracowi-
ta. Utwierdziła mnie w przekonaniu, że warto pracować dla 
wspólnego dobra i że jesteśmy może dopiero w połowie drogi 
naszych zamierzeń i planów. Mnie osobiście bardzo cieszy ak-
tywizacja mieszkańców Zawadki Brzosteckiej i udowodnienie 
sobie, że można w grupie dokonać więcej. Poparcie, jakiego 
udzielają mi stale moi sąsiedzi, sprawia, że powtórnie będę 
ubiegał się o tę zaszczytną funkcję. Zachęcam też pozosta-
łych, może na tę chwilę mniej aktywnych mieszkańców, do 
pomocy swojemu Sołectwu, do wyjścia z domu i zobaczenia, 
jak ludzie ciekawie pracują i zmieniają swoją rzeczywistość 
na lepszą. Zdaję sobie sprawę, że być może niektórzy będą 
patrzyli na Zawadkę Brzostecką przez pryzmat mojej osoby, 
ale proszę mi wierzyć – nie grozi absolutnie dominacja na-
szej pięknej wioski w gminie. I choć jest rzeczywiście jeszcze 
wiele spraw do zrobienia w Zawadce, i wiele monitów i próśb 
dociera do mnie ze strony mieszkańców, to jestem realistą 
i wiem, że potrzeba czasu, sporo pieniędzy, by je rozwiązać. 
Niemniej jednak gmina to organizm 19 sołectw i jest potrzeba 
harmonijnego i zrównoważonego rozwoju całości. Jestem też 
radnym z okręgu Brzostek i cieszy mnie każda nowa inwestycja 
w mieście – ostatnio np. przebudowa ul. Mickiewicza. Jestem 
do dyspozycji wszystkich mieszkańców Gminy m.in. podczas 
dyżurów w Urzędzie Miejskim w każdy wtorek od godz. 14.00, 
poprzez Facebooka czy też mailowo...

Korzystając z okazji Nowego Roku pragnę życzyć Państwu 
realizacji swoich planów i marzeń, serdeczności i otwarcia na 
potrzeby innych, ale przede wszystkim zdrowia... Marcin Sas

Z pytaniami do Burmistrza oraz Przewodniczącego 
Rady Miejskiej zwróciła się Urszula Kobak.
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POWYBORCZY KRAJOBRAZ W POWIECIE
Ponad dwa miesiące mija od wyborów samorządowych. 

W tym czasie ukonstytuowały się praktycznie wszystkie 
najważniejsze organy lokalnych władz. Wybory przyniosły 
sporo zmian w obsadzie organów uchwałodawczych, jakimi 
są rady gmin czy rada powiatu. Jeśli chodzi o stanowiska wój-
tów i burmistrzów, wyborcy postawili na sprawdzonych już 
włodarzy. Zmiana na stanowisku wójta nastąpiła w Jodłowej, 
gdzie dotychczasowy gospodarz nie ubiegał się o ponowny 
wybór. Powyborcza matematyka w Radzie Powiatu Dębickiego 
doprowadziła także do zmian w organie wykonawczym tej 
jednostki, jakim jest zarząd. 

Mieszkańców poszczególnych gmin i całego powiatu, bar-
dziej niż same zmiany personalne, interesuje możliwość sku-
tecznego wpływania wybranych przedstawicieli na rozwój 
społeczny, gospodarczy i infrastrukturalny naszego regionu. 
Z punktu widzenia naszej gminy korzystnym elementem jest 
wybór Radnego Andrzeja Witka do prac w Zarządzie Powiatu 
Dębickiego, który podejmuje decyzje dotyczące m.in. przygo-
towania projektów uchwał przedstawianych Radzie Powiatu 
oraz bieżącego funkcjonowania powiatu. Głównym problemem 
w zakresie działalności powiatu jest ciągle w gminie Brzostek 
zły stan infrastruktury drogowej niektórych odcinków oraz 
brak chodników dla pieszych w miejscach o natężonym ru-
chu samochodów. Prace w tym zakresie, które polegają na 
wskazywaniu radzie i zarządowi priorytetów inwestycyjnych, 
podejmować będzie Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komu-
nalnej. W liczącym 9 osób składzie tej komisji okręg wyborczy 
Brzostek - Jodłowa posiada naprawdę silną reprezentację, gdyż 
wybrano do niej całą czwórkę radnych (Daniel Wójcik, Andrzej 

Witek, Mateusz Domaradzki, Wojciech Szot) z tego terenu. 
Liczę, że ta sytuacja, jak również zgodna i prowadzona ponad 
podziałami politycznymi współpraca wpłynie na przyśpieszenie 
prac inwestycyjnych.

Niezależnie od tego, w ramach mojego klubu i indywidualnie 
jako radny będę zabiegał w formie wniosków i rozmów z wła-
dzami powiatu o rozwiązywanie problemów, z jakimi borykają 
się mieszkańcy gminy Brzostek. Okazją do tego będą czekające 
nas w bieżącym miesiącu prace nad budżetem powiatu na 2019 
rok. Uważam, że w pierwszej kolejności należy zająć się tymi 
inwestycjami, na które gotowa jest dokumentacja projektowa 
(budowa chodnika wzdłuż ul. Słonecznej w Brzostku oraz 
dalszej części chodnika wzdłuż ul. Mysłowskiego i dalej przez 
Nawsie Brzosteckie) oraz tymi, które stwarzają możliwość uzy-
skania dotacji ze środków MSWiA na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych (droga nr 1319R w odcinkach Wola Brzostecka 
- Kamienica Górna i Kamienica Górna - Bączałka - Smarżowa 
oraz droga nr 1321R Brzostek – Skurowa – Błażkowa) i takie 
właśnie wnioski skierowane zostaną do prac komisji i zarządu. 
Jednocześnie należy zadbać o wykonanie projektów na kolejne 
zadania inwestycyjne, tak by można było płynnie przejść do 
ich wykonywania w kolejnych latach. Wydłużona, pięcioletnia 
kadencja samorządu daje szanse na dobre ich rozplanowanie 
i sprawne przeprowadzenie. Wymagało to będzie także współ-
pracy powiatu z samorządem gminy Brzostek, która wyrażam 
nadzieję, będzie się układała równie dobrze jak dotychczas.

Radny Rady Powiatu Dębickiego
Daniel Wójcik

Artykuł sponsorowany

SOŁTYS, PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 
MIASTA, RADA SOŁECKA, ZARZĄD MIASTA…
W przededniu wyborów organów jednostek pomocniczych gminy

27 stycznia w całej gminie mieszkańcy poszczególnych 
sołectw oraz miasta wybiorą swoich przedstawicieli, 

którzy obejmą odpowiednio funkcję sołtysów, członków rad 
sołeckich, członków zarządu miasta i przewodniczącego tego 
zarządu. Mając na uwadze chęć skierowania działalności Miasta 
Brzostek na tory zgodne z jego ustrojowymi zadaniami oraz 
rozwój społeczny, gospodarczy i infrastrukturalny stolicy naszej 
gminy oraz liczne rozmowy na ten temat w różnych środo-
wiskach, podjąłem decyzję o ubieganiu się w tych wyborach 
o objęcie funkcji Przewodniczącego Zarządu Miasta Brzostek. 

Nie jest to start przeciw komuś. Jest to start za przywróce-
niem jednostce pomocniczej właściwego jej charakteru. Moim 
priorytetem będzie budowa pozytywnych relacji pomiędzy wła-
dzami gminy, powiatu i mieszkańcami, tak by możliwie szybko 
i sprawnie rozwiązywać palące kwestie dotyczące komfortu 
życia w Brzostku. Skupić należy się na dokończeniu remontu 
nawierzchni dróg, budowie chodników i dokończeniu budowy 
systemu oświetlenia ulicznego. Warto także pomyśleć o wymia-
nie istniejącego oświetlenia na tańsze w eksploatacji lampy LED, 
co uwolni środki na kolejne inwestycje. Przebudowy wymaga 
także system utrzymania infrastruktury oświetleniowej, który 
coraz bardziej obciąża miasto i sołectwa. O zmianach w tym 
zakresie już rozmawiałem z burmistrzem. Brzostek, jako stolica 
gminy, powinien także przodować w zakresie organizacji imprez 
kulturalnych, rozrywkowych, integracyjnych. To także duże 

zadanie dla przyszłych członków zarządu i przewodniczącego. 

Warto w przeddzień tych wyborów przypomnieć, jaką rolę 
pełnią jednostki pomocnicze gminy (sołectwo, miasto) i w jakim 
celu zostały powołane.

Dużą wskazówką jest już samo określenie „jednostka po-
mocnicza”. Jak podkreślają eksperci w dziedzinie prawa sa-
morządowego, zadania i forma funkcjonowania sołectwa czy 
miasta określone są w jego statucie, jednak bez względu na 
jego zapisy głównym jego zadaniem ustrojowym jest wspie-
ranie działalności gminy. Nie są więc sołtys, przewodniczący, 
rada sołecka, zarząd organami władzy politycznej pozosta-
jącymi w porozumieniu lub w opozycji do władz gminnych. 
Z samej swej istoty powinny działania gminy wspierać w celu 
ich sprawniejszej realizacji. Wsparcie to realizowane może być 
poprzez mechanizmy opisane w statucie każdej z jednostek. 
Dla przykładu posłużę się zapisami Statutu Miasta Brzostek. 

Zebranie Mieszkańców: opiniuje w części dotyczącej Miasta, 
przedstawione do konsultacji przez Radę Miejską projekty 
uchwał w sprawie: planu zagospodarowania przestrzennego, 
planu budżetu na dany rok, zmiany granic i zniesienie Miasta, 
przepisów gminnych w zakresie dotyczącym Miasta; występuje 
z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których 
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DLACZEGO ZABRAKŁO WODY? 
Użytkowników sieci wodociągowej niedawno spotkała przy-

kra niespodzianka – tuż przed świętami i w samą Wigilię za-
brakło wody. Niektórym przypomniały się stare, niekoniecznie 
dobre czasy, kiedy z kranu po odkręceniu kurka często leciała 
wściekle pomarańczowa breja lub słychać było tylko złowrogie 
charczenie. Ze sklepowych półek w przyspieszonym tempie 
zniknęły niegazowane wody. Od bardzo wczesnych godzin 
rannych trwała łapanka najbardziej pożądanej cieczy, której 
odrobina nagromadziła się w studni przez noc, bo przecież 
trzeba pić, jeść i pasowałoby się umyć, żeby „publicznego zgor-
szenia nie uskuteczniać”. Tymczasem w myjniach położonych 
niżej pucowano auta, by zabłysnąć na drodze czy parkingu…

Mieszkańców wyższych terenów ogarnęła, delikatnie mó-
wiąc, frustracja. Posypały się… pytania do redakcji, które (naj-
częściej powtarzające się) niezwłocznie przekazaliśmy osobie 
najbardziej kompetentnej w tej kwestii, czyli Prezesowi Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Brzostku.

UK

NA PYTANIA MIESZKAŃCÓW ODPOWIADA 
PREZES LESZEK BIENIEK:

Co było przyczyną braku wody w sieci wodocią-
gowej w ciągu kilku dni poprzedzających święta?

Przyczyną braku wody w ciągu trzech dni (w rejonach naj-
wyżej położonych) był splot następujących po sobie wydarzeń: 
• drastyczne obniżenie poziomu wód (w rejonie poboru 

wody/ w studniach głębinowych – spadek w ostatnich 
miesiącach o ponad 120 cm - niespotykany w czasie naszej 
działalności),

• zmniejszona wydajność studni głębinowych w związku 
z obniżeniem się poziomu wód,

• nadmierny pobór wody w okresie przedświątecznym, także 
przez odbiorców korzystających do tej pory z własnych 
ujęć (u nich też brakowało wody),

• dostarczanie wody dla mieszkańców innych miejscowości 
(brak wody w studniach).

Czy ta sytuacja była zaskoczeniem dla ZKG? Jeśli nie, to dla-
czego dopuszczono do braku wody? Jakie kroki zostały podjęte, 
by temu przeciwdziałać?

Sytuacja była dla nas pewnym zaskoczeniem, ponieważ 
mieliśmy nadzieję, że w okresach nocnych uda się napełnić 
zbiorniki wyrównawcze – niestety, tak się nie stało. Braki 
wody wynikają z czynników od nas niezależnych (sytuacja 
hydrogeologiczna przez cały rok – brak opadów).

Jeszcze w 2018 roku podjęliśmy działania zmierzające do 
wykonania kolejnej studni głębinowej w rejonie istniejącego 
ujęcia wody (umowa na roboty została podpisana), jednak 
długotrwałe procedury administracyjne spowodowały prze-
sunięcie terminu wykonania. Mam nadzieję, że w styczniu br. 
studnia zostanie wykonana i po uzyskaniu zgody na eksploata-
cję, włączona do sieci. To pozwoli na zwiększenie wydajności 
ujęcia tak, aby zapas wody był wystarczający dla wszystkich 
odbiorców.

Dlaczego mieszkańcy nie otrzymali wcześniej informacji o prob-
lemach z wodą?

Zawiadomienie o problemach z wodą zostało przekazane 
24 grudnia 2018 r., ponieważ, jak wspomniałem wcześniej, li-
czyliśmy na unormowanie się sytuacji w dniu 23 grudnia 2018 r.

Jednocześnie chcę podkreślić, że pomimo ostatnich infor-

Dokończenie ze str. 7

Dokończenie na str. 9

załatwienie wykracza poza zakres możliwości mieszkańców 
Miasta; podejmuje uchwały w sprawie wystąpienia do władz 
Gminy z wnioskiem o podjęcie budowy, utrzymania, konserwacji 
i remontów domów ludowych, urządzeń komunalnych dróg, 
dokonuje okresowych ocen działalności Przewodniczącego 
Zarządu i Zarządu, inicjuje wspólne przedsięwzięcia na rzecz 
społeczności Miasta.

Do zadań i kompetencji Zarządu Miasta należy: 1/ przy-
gotowanie Zebrań Mieszkańców i sporządzanie projektów 
uchwał tych zebrań, 2/ opracowanie i przedkładanie Zebraniu 
Mieszkańców programów pracy, 3/ występowanie z inicjaty-
wami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu 
problemów Miasta i realizacji zadań samorządu, 4/ organizo-
wanie i wykonywanie uchwał Zebrania Mieszkańców, kształ-
towanie odpowiednich stosunków współżycia mieszkańców, 
5/ organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac 
na rzecz miejsca zamieszkania, a zwłaszcza opieki nad mło-
dzieżą i jej wychowaniem, utrzymywania porządku, czystości, 
6/prowadzenie w mieście akcji i konkursów mających na celu 
poprawę stanu sanitarnego, porządku, estetyki miasta, 7/wy-
stępowanie z inicjatywą organizowania zajęć pozaszkolnych 
dla młodzieży, jej wychowywania i wypoczynku, 8/inicjowanie 
przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym, spor-
towym, 9/inspirowanie działań mających na celu umacnianie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobieganie 
patologiom społecznym.

Przewodniczący Zarządu w szczególności: 1/reprezentuje 
Miasto na zewnątrz, 2/przedkłada na Zebraniu Mieszkańców 
roczne informacje o pracy Zarządu, 3/organizuje pracę Zebrania 

Mieszkańców oraz Zarządu, 4/prowadzi Zebrania Mieszkań-
ców, 5/załatwia inne sprawy niezastrzeżone dla Zarządu, 6/
uczestniczy w pracach organów Gminy na zasadach określonych 
w statucie Gminy. 7/organizuje i koordynuje przy współpracy 
z działającymi organizacjami społecznymi inicjatywy i przed-
sięwzięcia społeczne mające na celu poprawę warunków życia 
mieszkańców Miasta, 8/współdziała z organami Gminy w za-
kresie publikacji przepisów gminnych i informacji urzędowych 
w celu umożliwienia mieszkańcom zapoznania się z nimi.

Jak widzimy, jednostki pomocnicze wyposażone są w szereg 
środków do realizacji celu, jakim jest wspieranie działań gminy 
w zakresie poprawy komfortu życia mieszkańców. Dodatkowo 
w naszej gminie sołectwa i miasto posiadają w swojej dyspo-
zycji część środków budżetowych pochodzących z podatków 
lokalnych, które mogą rozdysponować zgodnie z wolą zebrań 
wiejskich. I tu rzecz najważniejsza, o której musimy pamiętać: 
sołtys (przewodniczący zarządu) jest organem wykonawczym 
wspieranym przez radę sołecką. Najwyższą władzą (uchwało-
dawczą) jest zawsze zebranie mieszkańców (zebranie wiejskie). 
Dlatego warto zadbać, by frekwencja na tych zebraniach była 
jak najwyższa. Metoda ku temu jest prosta: należy tak przy-
gotować porządek obrad i ich przebieg, by poruszone zostały 
sprawy istotne dla mieszkańców danej miejscowości. I do tego 
chcę dążyć, współpracując z wszystkimi mieszkańcami.

Wszystkich Państwa zachęcam do licznego udziału w wybo-
rach 27 stycznia. Będzie to wyraz troski o harmonijny rozwój 
i funkcjonowanie miasta.

Z wyrazami szacunku
Daniel Wójcik
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MEDAL DLA KS. SZYMONA NOSALA
Ks. Szymon Nosal został odznaczony 

Medalem 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości. Nasz Rodak znalazł się 
wśród prawie stu mieszkańców Podkar-
pacia, którzy szczególnie zasłużyli się 
w pracy społecznej i zawodowej na rzecz 
naszego województwa i kraju, zwłaszcza 
na rzecz przemian demokratycznych, 
budowania oraz wzmacniania suweren-
ności i tożsamości narodowej, pielęg-
nowania pamięci o najnowszej historii 
Polski, rozsławiania dobrego imienia 
naszej ojczyzny. 

Wyróżnione osoby należą do różnych 
środowisk, m.in. kultury, sztuki, nauki, 
sportu, mediów, Kościoła. Medale przy-
znane przez Prezesa Rady Ministrów 
wręczyła Ewa Leniart, wojewoda pod-
karpacki.

Gratulujemy Ks. Szymonowi Nosalowi 
tak szczególnego odznaczenia.

Redakcja

„Medal 100-lecia Odzyskania Niepod-
ległości jest polską odznaką okolicznoś-
ciową ustanowioną uchwałą Rady Mini-

strów z 8 maja 2018 r. dla uczczenia 
100-lecia odzyskania Niepodległości 
oraz na pamiątkę odrodzenia Pań-
stwa Polskiego. Odznakę stano-
wi metalowy, posrebrzany medal 
w kształcie prostokąta o wymiarach 
80 mm na 80 mm, mający na stro-
nie przedniej wizerunek orła białe-
go w koronie na głowie zwróconej 
w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, 
z dziobem i szponami, wokół którego 
umieszczone zostały wizerunki Woj-
ciecha Korfantego, Ignacego Jana 
Paderewskiego, Wincentego Witosa, 
Józefa Piłsudskiego, Romana Dmow-
skiego, Ignacego Daszyńskiego oraz 
Józefa Hallera, a w dolnej, lewej czę-
ści napis: 100-LECIE ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI. Na stronie od-
wrotnej, w górnej części znajduje 
się napis: TO, CO ZDOŁAŁY PO-
KOLENIA TAMTE, DLACZEGO BY-
ŚCIE TEMU NIE MOGLI PODOŁAĆ 
I WY?, a w dolnej części wizerunek 
Legionów Polskich.” (źródło opisu 
medalu: https://rzeszow.uw.gov.pl)

macji dotyczących ograniczenia poboru wody, nasz apel nie 
miał znaczących skutków, jeśli chodzi o wysokość zużycia 
dobowego. Można powiedzieć, że „solidarność między ludźmi 
tak naprawdę jest tylko teoretyczna”.

Czy w takich kryzysowych sytuacjach jest możliwość zamknię-
cia myjni samochodowych funkcjonujących w obrębie sieci wo-
dociągowej?

W sprawie dotyczącej myjni samochodowych nie ma możli-
wości zakazu korzystania, ponieważ obowiązują umowy doty-
czące każdego odbiorcy. Jedyną możliwością jest dobrowolne 
ograniczenie korzystania z myjni przez osoby posiadające 
pojazdy mechaniczne – ale to już zależy od każdego z nas.

Kiedy zostanie rozwiązany problem braku wody oraz jej ni-

skiego ciśnienia w godzinach największego zużycia w domach 
położonych w wyższych częściach Brzostku?

Problemy odbiorców zamieszkałych w wyższych częściach 
Brzostku związane z brakiem wody powinny zostać rozwią-
zane po wykonaniu nowego ujęcia wody. Natomiast problem 
spadku ciśnienia w godzinach największego zużycia wymaga 
wykonania dodatkowych przepompowni.

Na zakończenie pragnę wszystkich przeprosić za problemy 
wynikające z braku wody w ostatnim okresie oraz życzyć 
w Nowym 2019 Roku dużo szczęścia, a także, aby nam nie 
zabrakło wody. Jednocześnie niech każdy z nas postara się 
korzystać z wody w sposób najbardziej racjonalny.

Leszek Bieniek
ZGK w Brzostku Sp. z o.o. 

Dokończenie ze str. 8

OD REDAKCJI
Czytając wypowiedzi Burmistrza Woj-

ciecha Staniszewskiego i Przewod-
niczącego Rady Miejskiej Marcina Sasa, 
można odnieść wrażenie, że obydwaj mó-
wią w miarę jednym głosem. Oby tak było 
jak najdłużej, bo to dobrze wróży rozwo-
jowi naszej gminy. A tu jest szerokie pole 
do popisu. Jeszcze tak dużo trzeba zrobić 
w zakresie infrastruktury drogowej, in-
nych inwestycji czy wzbogacenia oferty 
turystyczno-wypoczynkowej. Tutejsze 
walory krajobrazowo-przyrodnicze mają 
wiele do zaoferowania, trzeba to tylko 
umiejętnie zagospodarować. Powinno się 
również zająć się podniesieniem jakości 
edukacji w naszych szkołach, by wypo-
sażenie w pomoce dydaktyczne i metody 
nauczania nie pozostawały daleko w tyle 

za szkołami w innych gminach czy powia-
tach. Kolejni ministrowie edukacji wręcz 
na wyścigi zmieniają przepisy prawa, ale 
obowiązkiem wszystkich dyrektorów 
szkół czy przedstawicieli organu pro-
wadzącego odpowiedzialnych za oświatę 
jest nadążanie za zmianami, znajomość 
aktualnych ustaw i rozporządzeń oraz 
wprowadzanie ich w życie. Wtedy unika 
się bałaganu i nieporozumień, a to wpły-
wa na lepsze funkcjonowanie placówek.

Warto tu przypomnieć słowa Burmi-
strza Staniszewskiego zawarte w artykule 
pt. „Kilka ważnych wyjaśnień” zamiesz-
czonym w poprzednim numerze „Wia-
domości Brzosteckich”:  Wszyscy w tej 
gminie w taki sam sposób zobligowani są do 
przestrzegania przepisów prawa. Dotyczy to 
w takim samym stopniu burmistrza, radne-
go, lekarza, nauczyciela, rolnika i wszystkich 
innych mieszkańców gminy. W tej sprawie 

nie ma żadnych elit ani osób, które stoją 
ponad prawem. Nawet wtedy, kiedy im się 
tak wydaje… 

Pasowałoby się tu zastanowić, czy 
wszyscy pełniący funkcje kierownicze 
myślą tak, jak nasz włodarz. Czy nie ma 
takich, którzy działają ponad, a właś-
ciwie obok prawa, na zasadzie: prawo 
sobie, oni sobie? Czy nie powołują się 
na przepisy tylko wtedy, gdy jest im to 
na rękę? Czy nie za długo „im się tak 
wydaje”? Na szczęście dotyczy to tych, 
którzy zachłystują się splendorem władzy 
i profitami z niej płynącymi. Są w naszej 
gminie dyrektorzy i kierownicy, którym 
bardziej niż na własnej karierze zależy 
na rzeczywistym i konkretnym rozwoju 
placówki czy instytucji, którą zarządzają. 
Takich trzeba wspierać!

U. Kobak
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KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ MIKOŁAJEM!
Mikołajki to radosny czas obdarowywania się prezentami. 

Najczęściej lubimy je dostawać, ale nie brakuje pomy-
słów, by się też nimi dzielić z innymi. Jak co roku św. Mikołaj 
odwiedził naszych przedszkolaków, a także dzieci z młodszych 
klas, przynosząc im wspaniałe prezenty. Natomiast uczniowie 
klas starszych inaczej niż zwykle przeżyli ten dzień. Tym razem 
nie wyczekiwali na prezenty, ale sami postanowili ofiarować 
je innym. Potrzebujących jest wielu, dlatego chcieli w tym 
dniu pomóc jak najwięcej. Uczniowie niektórych klas wraz 
z nauczycielami przystąpili do akcji „Prezent bez pudła” or-
ganizowanej przez UNICEF. Jej celem jest pomoc dzieciom 
z najbiedniejszych krajów świata. Zebrane przez siebie pie-
niądze uczniowie przeznaczyli na zakup szczepionek, leków, 
żywności terapeutycznej, przyborów szkolnych najbardziej 
potrzebującym dzieciom. Zaś uczniowie pozostałych klas 

postanowili pomóc w tym dniu chorym dzieciom z sąsiedniej 
miejscowości. Mieli okazję zrobić to właśnie 6 grudnia, kiedy 
członkowie szkolnego wolontariatu „Serce na dłoni”, odpowia-
dając na zaproszenie szkoły w Siedliskach-Bogusz, uczestniczyli 
w koncercie charytatywnym zorganizowanym na rzecz chorych 
dzieci. Podczas koncertu nasi uczniowie zaprezentowali krótki 
program pt. „Miłość niejedno ma imię”, a także przekazali dar 
serca zebrany właśnie podczas mikołajkowej kwesty w naszej 
szkole. Przekazali też pachnącą magią wigilii choinkę, która 
została wystawiona do licytacji. Uczniowie oraz nauczyciele 
bardzo się cieszyli, że mogli w ten sposób pomóc chorym 
dzieciom. Największą satysfakcję odczuwamy bowiem wtedy, 
gdy bezinteresownie dajemy innym coś z siebie.

Szkolne Koło Wolontariatu
 przy Szkole Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim

27. FINAŁ WOŚP
Już niebawem przed nami 27. Finał, który odbędzie się 13 stycznia 

2019 r. Tym razem orkiestra zagra pod hasłem „Pomaganie jest dziecinnie 
proste”. Celem zbiórki będzie zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali 
dziecięcych. W niedzielę od godziny 8.00 wolontariusze rozpoczną zbiórkę 
do puszek, od godz. 15.00 w domu kultury rozpocznie się blok imprez 
kulturalno-rozrywkowych przygotowany przez przedszkolaków i uczniów 
szkół z terenu gminy Brzostek, licytacje oraz pokazy prowadzone przez 
strażaków OSP w Brzostku. Wszystkich, którzy zechcą włączyć się w tę 
wspaniałą akcję, zapraszamy już dziś.

J.Z.
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Dokończenie na str. 12

„POMAGAM CHORYM DZIECIOM”
Mikołajkowy Koncert Charytatywny Siedliska-Bogusz 2018

6 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Sied-
liskach-Bogusz rozbrzmiały dźwięki poloneza. Był to znak, 

że rozpoczęła się kolejna edycja koncertu charytatywnego pod 
hasłem „Pomagam chorym dzieciom”, zgodnie z wieloletnią 
tradycją organizowanego przez Szkolne Koło Wolontariatu. 
W tym roku to szczególny dzień 6 grudnia, dzień, w którym 
każdy mógł zostać Mikołajem, a niezwykły, bo graliśmy dla 
chorych dzieci wraz z kołami wolontariatu działającymi w są-
siednich szkołach. Wspólna część artystyczna, podczas któ-
rej śpiewano, grano, tańczono, licytacja przekazanych przez 
sponsorów słodyczy, żywych choinek, dekoracji świątecznych 
i pudeł niespodzianek oraz zaangażowanie w dzieło pomagania 
chorym dzieciom przyniosły wymierne efekty. 

W sumie zebrano 11 930,70 zł!
W imprezie licznie uczestniczyli mieszkańcy Siedlisk-Bogusz 

oraz okolicznych miejscowości wraz ze swoimi dziećmi, dy-
rekcje, nauczyciele i uczniowie sąsiednich szkół, dyrekcja, 
nauczyciele, uczniowie i pracownicy naszej placówki.

Szczególne zainteresowanie zebranych przyciągały licytacje, 
które prowadzili członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu. 
Tej części koncertu towarzyszyły wielkie emocje i wspaniały 
nastrój. Licytujący nie żałowali środków finansowych, aby 
wygrać aukcję, bo przecież „Bogatym nie jest ten, kto posiada, 
lecz ten, kto daje.” Przez cały czas trwania koncertu działały 

kramiki ze słodkościami oraz świątecznymi ozdobami przy-
gotowanymi przez uczniów naszej szkoły i ich rodziców oraz 
redakcję „Gimdziupli”. Całkowity dochód z koncertu przezna-
czony zostanie na leczenie 2 chorych chłopców oraz pomoc 
ich rodzinom. Mamy nadzieję, że zebrane fundusze ułatwią im 
codzienne tak trudne funkcjonowanie. Organizatorzy składają 
serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom, tym, którzy 
w jakikolwiek sposób zaangażowali się w dzieło pomocy na 
rzecz chorych dzieci. 

Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów za serce, 
zrozumienie i hojność, bo przecież „Najmniejszy akt dobra jest 
wart więcej, niż największe obietnice.”
Sponsorzy:
1. Cukiernia - pani Renata Strzępek,
2. Cukiernia - państwo Renata i Zbigniew Golcowie,
3. Firma Taurus z Pilzna,
4. Sklep Pasma-Med z Brzostku - pani Dorota Ligęzka,
5. Sklep spożywczy – pani Lucyna Zięba z Brzostku,
6. Ochotnicza Straż Pożarna z Siedlisk-Bogusz,
7. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji w Zespole Szkół w Siedli-

skach-Bogusz,
8. Nadleśnictwo Dębica - Lasy Państwowe - pan Andrzej Witek,
9. Panie z Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Siedli-

skach-Bogusz,

fot. Krzysztof Dziedzic
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STROJE LUDOWE
Kultura ludowa to folklor i sztuka charakterystyczna dla 

społeczności zamieszkujących określone tereny. W Szkole 
Podstawowej w Przeczycy prowadzona jest działalność m. in. 
w zakresie kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów. Jed-
nym ze składników kultury jest strój ludowy. 

W ramach programu „Tradycyjny strój ludowy – pamięcią 
o lokalnej kulturze” nasza szkoła zakupiła 12 kompletów rze-

Dokończenie na str. 13

10. Firma Wafelek pan Zbigniew Szczuciński,
11. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie z Zespołu 

Szkół w Brzostku (Kleciach),
12. Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, Szkolne Koło 

Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej w Nawsiu 
Brzosteckim,

13. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Kamienicy Górnej, 

14. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Kamienicy Dolnej, 

15. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Januszkowicach,

16. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Smarżowej,

17. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Grudnej Górnej,

18. Kierownik Pani Anna Klich oraz pracownicy 
Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Brzostku,

19. Pracownicy Ośrodka Zdrowia w Smarżowej – przekazali 
150 złotych,

20. Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Brzostku – przekazali kwotę 1800 złotych,

21. Placówka Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” z Dębicy,
22. Warsztaty Terapii Zajęciowej Brzostek,
23. Pani Małgorzata Szydłowska,
24. Pani Agnieszka Nowicka,
25. Pan Sławomir Rączka,
26. Dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie ze Szkoły Pod-

stawowej w Siedliskach-Bogusz,
27. Anonimowi darczyńcy, których było naprawdę wielu.

Dziękujemy
M.N.J

Dokończenie ze str. 11

fot. Agata Rachowicz
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SPOTKANIE WIGILIJNE W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W PRZECZYCY

21 grudnia 2018 był w naszej 
szkole dniem szczególnie 

uroczystym. W przeddzień prze-
rwy świąteczno-noworocznej 
uczniowie klasy IV, VI i VIII za-
prezentowali program artystycz-
ny o tematyce świąt Bożego Na-
rodzenia. Uczniowie recytowali 
wiersze, jak również śpiewali 
najpiękniejsze polskie kolędy, 
wprowadzając wszystkich w na-
strój Świąt Bożego Narodzenia.

Barbara Nowak

szowskich strojów ludowych, w tym 6 dziewczęcych i 6 chło-
pięcych związanych z historią naszego regionu. Program realizo-
wany jest z zadania w ramach projektu: Doceniamy i chronimy 

lokalną kulturę i dziedzictwo obszaru LGD „Liwocz”. Zakupione 
stroje pozwolą na utworzenie dziecięcego zespołu ludowego 
kultywującego lokalną tradycję poprzez taniec i śpiew. W ra-

mach dotychczasowej działalności widzimy zainteresowanie 
dzieci i młodzieży działaniami związanymi z lokalnymi tradycjami 
i obyczajami. Utworzony zespół pozwoli kultywować lokalną 
kulturę, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności, kompe-
tencji i wiedzy dzieci i młodzieży w tym zakresie. Działalność 
zespołu będzie uświetniała organizowane imprezy kulturalne 
(dożynki, festyny, pikniki, przeglądy) na obszarze naszej gmi-
ny oraz całego regionu. Corocznie uczniowie wraz z całymi 
rodzinami przygotowują palmy na „Niedzielę Palmową” oraz 
organizują „Pochód Niedzieli Palmowej” w strojach ludowych. 
Celem zadania jest wzrost aktywności dzieci i młodzieży w za-
kresie kultywowania lokalnych tradycji i obyczajów poprzez 
zakup tradycyjnych strojów ludowych, wzmocnienie więzi 
społecznych i kulturowych mieszkańców oraz zwiększenie 
oferty spędzania wolnego czasu. Zakup strojów ludowych, 
a przez to wzrost aktywności dzieci i młodzieży przyczyni 
się do rozwoju i podniesienia atrakcyjności lokalnej oferty 
kulturalnej, stworzy mieszkańcom oraz dzieciom i młodzieży 
ofertę aktywnego spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem 
dziedzictwa kulturowego.

Występy zespołu prezentującego regionalny taniec i śpiew 
przyczyniać się będą do wzmocnienia więzi społecznych i kul-
turowych wśród lokalnej społeczności.

Agata Rachowicz

Dokończenie ze str. 12
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ZIMA ATAKUJE
Kto by pomyślał, że zamieszczone obok fotografie przed-

stawiają ul. Słoneczną w Brzostku w sobotę 5 stycznia 
2019 r. o godz. mniej więcej 15.30. Jest to droga powiatowa 
o dużym natężeniu ruchu, ponieważ Strzyżów i jego okolice 
upodobały sobie ten skrót w kierunku Pilzna.

Wprawdzie straszono prognozami, że zbliżają się obfite 
opady śniegu, ale w Brzostku nikt w to nie uwierzył, bo 
przecież klimat nam się zmienił i mamy nieustającą suszę, 
która nawet przed świętami pokazała swoją złośliwą naturę. 
Powiat najwyraźniej też o nas zapomniał, bo jesteśmy na 
krańcu dębickich włości. Wskutek tego albo dzięki temu 
mieliśmy zimę i to białą.

Mieszkańcy jednak nie dali za wygraną i co bardziej aktywni 
bez względu na opady i swój wiek chwytali za łopaty i walczyli 
z białym naporem. Efekty jednak były mizerne i krótkotrwałe. 
Pług gdzieś tam z rana przemknął i sobie odpuścił, więc 
samochody mieszały kołami coraz grubszą warstwę śniegu. 

Kiedy opady ustały, rozpoczęło się przenoszenie śniegu 
z miejsca na miejsce. Z chodnika na drogę, czasem nawet 
na jej środek. Niektórzy transportowali go z własnych po-
dwórek na ulicę, żeby nie mieć zwałów u siebie. Po obu 
stronach jezdni utworzyły się mocno zwężające ją wysokie 
„okopy”, zmniejszające bezpieczeństwo zmotoryzowanych 
użytkowników. Węższe chodniki, a często schody i zjazdy 
systematycznie zasypywane były przez przejeżdżające pługi. 
No, po prostu raj na ziemi – każdy za darmo mógł skorzystać 
z ćwiczeń siłowych, łącząc przyjemne z pożytecznym, ulica 
zaś oferowała kierowcom rozrywkę w postaci slalomu między 
pryzmami śniegu.

Zima jednak jest piękna!
UK

„ODNOWI OBLICZE ZIEMI”
Trzej Królowie zakasali szaty i prowadzeni  przez gwiazdę 

przedzierali się przez zaspy, aby powitać Dzieciątko. Tym 
razem zima 6 stycznia pokazała się w całej krasie. Był śnieg, 
co ostatnio rzadko się zdarzało, i delikatny mróz.

Tegorocznemu Orszakowi Trzech Króli przyświecało hasło 
przywołane w tytule. Są to słowa wypowiedziane przez św. Jana 
Pawła II podczas wizyty w Polsce, która miała miejsce 40 lat temu, 
zapowiadającej zmiany ustrojowe w naszym kraju. Wyruszenie 
orszaku spod kościoła w Brzostku konferansjer poprzedził słowa-
mi: Wraz z Trzema Królami, którzy pochodzą z różnych stron świata 
oraz reprezentują trzy pokolenia, wyruszamy w drogę, aby zanieść 
do Stajenki nasze pragnienia odnowy oblicza Ziemi, odnowy oblicza 
naszej Ojczyzny oraz odnowy serca każdego z nas. Po czym tłum 
popłynął w kierunku rynku: europejski orszak Kacpra przybrany 
na czerwono, azjatycki Melchiora w zieleni i niebieski Baltazara 
z Afryki. Za nimi wędrowali wszyscy, którzy chcieli uczestniczyć 

w tym przedsięwzięciu. Orszak zatrzymał się przy gospodzie, której 
pracownicy zachęcali do hulaszczego życia, spotkał się z paste-
rzami. Po obejściu rynku wszyscy udali się na teren warsztatów 
Terapii Zajęciowej, gdzie Trzej Królowie – Mędrcy ze Wschodu 
(czyli Kacper Zyguła, Ksawery Grygiel i Hubert Szutkowski) 
złożyli pokłon i dary Dzieciątku otoczonemu opieką Świętej Ro-
dziny (w roli Maryi wystąpiła Gabriela Płaziak, a Józefa – Dawid 
Garstka). Całości towarzyszył śpiew kolęd, krótkie scenki i ukła-
dy taneczne przygotowane przez uczniów i nauczycieli Szkoły 
Podstawowej w Brzostku: Ks. Piotra Przypka (spiritus movens 
orszaku), Krystynę Zdziarską, Renatę Rams, Wiesława Płaziaka 
i Elżbietę Rybę-Stanek. Kolorytu dodawały barwne chorągwie 
i chorągiewki niesione przez dzieci. Przemarsz zorganizowała 
brzostecka podstawówka przy dużym wsparciu Fundacji Orszak 
Trzech Króli oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku.

UK
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Dokończenie na str. 16

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA 
MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH KOLEJNY 
RAZ LAUREATEM KONKURSU GRANTOWEGO 
„RÓWNAĆ SZANSE”
Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kie-
szeniach. (Philip Wylie)

10 grudnia 2018 r. miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu 
grantowego organizowanego przez Polską Fundację 

Dzieci i Młodzieży w ramach Programu „Równać Szanse” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego Szkoła Pod-
stawowa im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach została 
ponownym laureatem. 

W 2015 roku komisja konkursowa wytypowała i dofinan-
sowała nasz projekt pt. „Jak oni działają… lokalnie!”, natomiast 
w tej edycji otrzymaliśmy dotację na realizację projektu pt. 
„Kulturalni & Lokalni”. Zarówno poprzedni, jak i obecny pro-
jekt realizujemy w ramach działalności Stowarzyszenia na 
Rzecz Wspierania Edukacji w Januszkowicach „Nasza Przyjazna 
Szkoła”, które powstało z inicjatywy dyrektor szkoły Ewy Ziai. 
Autorkami i realizatorkami obu projektów są nauczycielki: 
Katarzyna Pietrucha-Nowak i Marta Karmelita, natomiast 
koordynatorem Dariusz Dziedzic. 

Z sukcesu cieszymy się szczególnie, gdyż z 286 wniosków 
komisja konkursowa wyłoniła tylko 108 projektów w skali 
całego kraju, z czego tylko 7 z województwa podkarpackiego.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na 
dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody 
człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie 
osiągać wyznaczone przez siebie cele, myśląc perspektywicznie 
o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego 
rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na 
miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać 
szanse, które przyniesie mu życie.

Programem „Równać Szanse” objęliśmy młodych ludzi w wieku 
13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. 
osób. Chcemy, by na tym terenie za sprawą ciekawych projektów, 
młodzi mogli sprawdzić, w czym mają szansę być skuteczni i doce-
niani przez innych. Tu gdzie mieszkają lub tam gdzie się kiedyś być 
może przeprowadzą – wszędzie, gdziekolwiek będą chcieli żyć. Tylko 
w ten sposób mogą stać się ludźmi samodzielnymi i niezależnymi, 

którzy całkowicie świadomie wyznaczają sobie przemyślane cele. 
Najpierw te dotyczące edukacji, a później – dorosłości. 

Istotą programu „Równać Szanse” są lokalne projekty, które dla 
młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy 
z innymi, by razem osiągnąć wspólny cel, ucząc się po drodze, jak 
radzić sobie z zupełnie nową rolą i jak wykorzystywać zupełnie 
nowe kontakty, które nawiązują. Wszechstronne umiejętności 
społeczne to bowiem cecha człowieka kompetentnego, budzą-
cego zaufanie, pomocnego innym i zaradnego w jak najbardziej 
pozytywnym sensie. Chcemy pokazywać młodym ludziom, że 
umiejętności zdobyte w trakcie realizacji konkretnego projektu 
przydają się na całe życie niezależnie od tego, co robimy i z kim 
planujemy wspólne działania. To zysk w czystej postaci, który 
można sprowadzić do zrozumiałych dla wszystkich umiejętności 
człowieka działającego w otaczającym go świecie. Chcemy, by 
młody człowiek nauczył się:

- wykorzystania tego, co może mu sprzyjać – chodzi o nowe, 
inne niż dotąd spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej formie, 
przez pryzmat jego walorów i ograniczeń; równolegle chodzi też 
o sprawdzenie samego siebie, czyli tego, jakie są mocne i słabe 
strony konkretnego młodego człowieka;

- skutecznego planowania – chodzi o aktywne uczestnictwo 
młodego człowieka w wyznaczeniu celów i harmonogramu pro-
jektu, ocenę realnych efektów projektu; chodzi także o to, by 
młody człowiek nauczył się, w jaki sposób z sukcesem dążyć do 
osiągnięcia wyznaczonych sobie celów;

- zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek 
w projekcie miał szansę sprawdzania się w nowych relacjach 
z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się, jak współpraco-
wać w grupie – m.in. jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla 
wszystkich;

- wiary we własne siły – chodzi o to, by młody człowiek umocnił 
w sobie tę wiarę za sprawą osobistego sukcesu, na który damy mu 
szansę w projekcie; ważne jest także, by miał szansę publicznego 
zaprezentowania własnych działań i ich efektów.

W programie „Równać Szanse” organizacje pozarządowe, biblio-
teki gminne, gminne domy kultury oraz grupy nieformalne złożone 

INFORMACJA
W SPRAWIE WYBORÓW SOŁTYSÓW, PRZEWODNICZĄCEGO 
ZARZĄDU MIASTA BRZOSTEK, RAD SOŁECKICH, ZARZĄDU 

MIASTA BRZOSTEK 
W dniu 27 stycznia 2019 roku w godzinach od 800 do 1800 na terenie Gminy Brzostek 

zostaną przeprowadzone wybory Sołtysów, Przewodniczącego Zarządu Miasta Brzo-
stek, Rad Sołeckich, Zarządu Miasta Brzostek.

Szczegółowe informacje podane są w kalendarzu wyborczym stanowiącym załącznik 
Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/18 Burmistrza Brzostku z dnia 16 listopada 2018 r., na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
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WIECZÓR WIGILIJNY W STOWARZYSZENIU 
„BYĆ DOBRYM JAK CHLEB”

„Świeciła gwiazda na niebie
srebrna i staroświecka
świeciła wigilijnie, każdy ją znał
od dziecka …
zwisały jej z wysoka, 
długie błyszczące promienie
A każdy promień to było
Jedno świąteczne życzenie.”

Pastorałka: Gwiazda

Piątek, 7 grudnia 2018 r., na długo pozostanie w naszej 
pamięci. Duża grupa starszych osób przyjeżdżała przed 

dom kultury, bo tam zorganizowane było niezwykłe wy-
darzenie – Wigilia Stowarzyszenia „Być dobrym jak chleb”.

Nawet aura tego dnia sprzyjała starszym osobom. Chociaż 
to już grudzień, schyłek jesieni, to przez kłębiaste chmury 
przedzierało się słońce, ogrzewając jeszcze przyrodę. Tu 
i ówdzie zrywał się dość ostry wiatr. Od czasu do czasu zefir 
przenosił krople deszczu, ale po chwili było już zupełnie cicho 
i spokojnie. Tylko leżące liście podnosiły się nieco, jednak nie 
miały siły lecieć daleko. A człowiek – cóż, w taką pogodę szedł 
spokojnie, myśląc sobie, jak to dobrze, że tegoroczna jesień 
jest długa i spokojna. A przed Domem Kultury w Brzostku 
stały w szeregu samochody, a w dużej sali słychać było coraz 
to większy gwar. To członkowie Stowarzyszenia zasiadali przy 
stołach, śmiali się i radośnie gwarzyli. 

Sala, w której odbyło się spotkanie, została niezwykle gu-
stownie przygotowana. Na froncie błyszczała choinka prze-
pięknie ubrana w złoto-czerwone światełka, bombki, ozdoby, 
obok niej stała szopka, maleńka, ale bogata w stroje i kolory. 
Na sianku leżało Boże Dziecię. a przy nim Matka, Święty Józef, 

pastuszkowie i owieczki.
Cała sala domu kultury przyciągała swoją magią, kolorami 

bieli, czerwieni i złota bijącymi od choinki przez wszystkie 
stoły nakryte białym obrusem, na którym stały cudeńka i pysz-
ności. Stoły uginały się od wigilijnych przysmaków, a i kolory 
współbrzmiały z wystrojem. Piękny zdobiony serwis, dzbany 
pełne czerwonego kompotu, pomarańczowego soku, salaterki 
pachniały śledziami w jarzynach i po grecku, a półmiski uginały 
się od ciasta własnego wypieku. Zapach wigilijnych potraw 
wyzwalał chęć konsumpcji. 

z osób dorosłych, z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, otrzymują 
dotacje na realizację własnych projektów mających wyposażyć 
młodych ludzi w niezbędne umiejętności skutecznego radzenia 
sobie w życiu niezależnie od miejsca, ludzi i sytuacji.

Obecnie nie różnice edukacyjne stanowią prawdziwą barierę dla 
młodych ludzi z małych miejscowości, ale brak tzw. umiejętności 
społecznych pozwalających w rozsądny, samodzielny, kreatywny, 
ale i racjonalny sposób pokierować własnym życiem.

Cel programu to młody człowiek przygotowany do startu w cieka-
we życie i organizacja lub instytucja lokalna, która zyskuje zaufanie 
otoczenia. Cele mają swoje niezwykle pozytywne konsekwencje 
na poziomie całej społeczności, które są dla nas niemniej ważne, 
o ile nie najważniejsze i które potrafimy zmierzyć:

- młodzi ludzie lepiej radzą sobie w społeczności – projekty 
realizowane w ramach Programu najbardziej rozwijają u młodzieży 
umiejętności zjednywania sobie innych;

- środowisko lokalne ożywa – następuje silna integracja wokół 
działań na rzecz młodych ludzi;

- młodzi ludzie lepiej wykorzystują swoje atuty – wyższa świa-
domość mocnych i słabych stron przez młodych ludzi to w konse-
kwencji wyższa skuteczność wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej 
i zawodowej;

- młodzi ludzie stają się bardziej pomocni – angażują się w re-
alizację działań projektów i w efekcie stają się bardziej skłonni 
do działań na rzecz rówieśników i własnej społeczności; projekty 
skłaniają młodych ludzi do podejmowania samodzielnych inicjatyw!

Przyznawane w Programie dotacje mają również ogromny wpływ 
na aktywność lokalnych organizacji pozarządowych, bibliotek 
i domów kultury. Pobudzają powstawanie nowych organizacji 

oraz inspirują do dalszego działania na rzecz równych szans na 
rozwinięcie skrzydeł w mądrze zaplanowanym życiu. Już sam fakt 
uczestniczenia w konkursie o dotacje i związane z nim wyzwania 
oraz obowiązki, zwiększają kreatywność i inicjatywę na szczeblach 
lokalnych, zachęcają do podejmowania rozmaitych działań na 
rzecz młodych ludzi i poszukiwania sojuszników w środowiskach 
lokalnych. Organizacje pozarządowe, domy kultury, gminne bi-
blioteki realizujące projekty programu „Równać Szanse” objęły 
swoimi działaniami nowe obszary i społeczności, zdobyły też 
nowych współpracowników. W efekcie wzmocniły swą pozycję 
w środowisku lokalnym – zyskały opinię lokalnego lidera i part-
nera, który może współtworzyć lokalną politykę działań na rzecz 
młodych ludzi. (O programie „Równać Szanse”)

Nasz projekt jest skierowany do młodzieży z klasy siódmej 
i ósmej oraz klasy III gimnazjum pragnącej rozwijać swoje za-
interesowania i talenty. Projekt ma na celu: zwiększenie szans 
młodzieży na przełamywanie różnych barier, wdrażanie mło-
dych do świadomego uczestnictwa w kulturze, w życiu środo-
wiska lokalnego, do wpływania na jego wizerunek, poznawania 
jego problemów, integrację środowiska lokalnego oraz działanie 
na jego rzecz, stworzenie alternatywnego sposobu spędzania 
wolnego czasu, kształcenie umiejętności dostrzegania swoich 
mocnych i słabych stron, właściwego wykorzystywania tej 
wiedzy podczas konkretnych działań oraz poznawanie nowych 
ludzi i nawiązywanie z nimi kontaktów.

Niezmiernie cieszymy się z faktu, że nasz pomysł na dzia-
łania na rzecz naszej młodzieży i środowiska lokalnego zyskał 
uznanie komisji konkursowej. Od lutego zaczynamy działać!

Marta Karmelita
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Przed stołami stał specjalny ciąg krzeseł dla przybyłych 
gości, a byli to proboszcz Parafii ks. Marek Mnich, burmistrz 
Brzostku Wojciech Staniszewski, kierownik WTZ dr Alicja 
Kawalec-Przetacznik. Pięknymi słowami Świętej Matki Teresy 
z Kalkuty przywitała przybyłych gości pani prezes Stowarzy-
szenia „Być dobrym jak chleb” dr Alicja. Następnie proboszcz 
brzostecki odmówił modlitwę do św. Józefa, a potem odbyła 
się najpiękniejsza część spot-
kania - łamanie się opłatkiem 
i życzenia. Zapanowała ci-
sza i tylko szepty unosiły się 
w powietrzu. Pan Wiesław 
grał na akordeonie kolędy, 
a cała grupa towarzyszyła 
mu śpiewem – uśmiechy 
na twarzy, radość w oczach 
z odrobiną łez ze wzruszenia 
mieszały się. Do talerzy nalano 
barszcz czerwony z uszkami – 
wspaniałe staropolskie danie. 
Po chwili spore ilości pierogów 
z kapustą zostały wniesione na 
salę, a zapach tych dań zmu-
szał człowieka do zajadania. 
I tak przy śpiewie kolęd zaja-
dali pyszności przygotowane 
przez członków Stowarzyszenia. Ciche rozmowy, śmiechy, 
głośna muzyka towarzyszyły tej wigilijnej uroczystości. 

Sekretarz Stowarzyszenia Zuzanna Rogala dokonała pod-
sumowania działalności stowarzyszenia. Zwróciła uwagę na 
ciekawe formy aktywizacji i integracji osób 60+ ze środowiskiem 
lokalnym. Spotkania uczestników odbywały się w zależności od 
formy spotkań – w sali WTZ, domu kultury, bądź w hali Agaty 
Mróz-Olszewskiej w Brzostku. Odbyła się też jedna wyciecz-
ka do Sanoka i Krosna, gdzie 
uczestnicy podziwiali piękno 
krajobrazu Bieszczad, skan-
seny w Sanoku oraz wyroby 
w Hucie Szkła w Krośnie.

 Ciekawą formą było też 
spotkanie z miejscowym le-
karzem, panem Jerzym Gron-
kiewiczem, twórcą poezji 
i piosenki na każdy dzień oraz 
jego żoną, Beatą. Pogadance 
o zdrowym stylu życia towa-
rzyszyły wiersze oraz poezja 
śpiewana z akompaniamen-
tem na gitarze, prowadzonym 
przez dr. Gronkiewicza. 

Znaczne miejsce odegrały 
zajęcia z fizjoterapeutą, pre-
lekcja o roli gimnastyki i die-
tetycznego odżywiania się, 
a potem pokaz ćwiczeń gimnastycznych dostosowanych do 
wieku i potrzeb indywidualnych ludzi starszych.

Bardzo ciekawą formą wspólnej pracy członków Stowa-
rzyszenia i uczestników WTZ było Święto Chleba. Wspólna 
receptura zdrowego chlebka na własnym zakwasie z ziarnami 
czarnuszki, słonecznika, sezamu, pestek dyni, niosła aromat 
chleba naszych ojców. A jeszcze do tego chleba smalec wytapia-
ny ze słoniny z cebulką przez Cecylię i Józefa Krzyszczuków był 
przednim rarytasem spotkania. I tak poprzez wspólne imprezy, 
wspólną pracę w kuchni przy piecu, wspólne robienie laurek, 
wieńców świątecznych czy też stroików zawierały się przyjaźnie 
i pełna integracja starszych osób członków stowarzyszenia 
z uczestnikami WTZ – też ludźmi szukającymi przyjaźni.

Uzupełnieniem działalności Stowarzyszenia na rzecz integra-
cji z osobami niepełnosprawnymi były wykłady pani psycholog 
Marty Szewczyk-Bachty na temat form współpracy seniorów 
z uczestnikami WTZ.

Biorąc pod uwagę, że był to pierwszy realizowany program 
stowarzyszenia, to zrobiono bardzo dużo i poprzez różne formy 
integrowano seniorów z osobami potrzebującymi pomocy i tutaj 
wielkie słowa uznania należy złożyć pani prezes stowarzyszenia 
dr Alicji Kawalec-Przetacznik. Słowa podziękowania należą 

się też proboszczowi para-
fii brzosteckiej ks. Markowi 
Mnichowi za zaangażowanie 
się. Słowa niezwykłej wdzięcz-
ności należą się burmistrzowi 
Brzostku za dotacje finanso-
we skierowane na realizację 
projektu.

Pan Burmistrz wyraził sło-
wa uznania za czynne działa-
nia stowarzyszenia na rzecz 
integracji seniorów Ziemi 
Brzosteckiej z osobami niepeł-
nosprawnymi i obiecał dalszą 
współpracę w nowym roku.

I tak pomiędzy wypowie-
dziami uczestnicy śpiewali ko-
lędy, a między innymi słowa 
„dlaczego dzisiaj wśród ludzi, 

tyle jest jęków, katuszy, bo nie ma Ciebie mój Jezu w niejednej 
człowieczej duszy”, były dyskusje nad współczesnym aspektem 
życia społecznego.

Pani Genowefa Tomaszewska odczytała interpretację modli-
twy „Ojcze nasz” przez obecnego papieża Franciszka, zwracając 
szczególną uwagę na trzy słowa „Ojciec, Chleb, Przebaczenie” 
- był to moment dopełnienia intencji naszego spotkania.

Jeszcze jedna dyskutantka, pani Irena Czech, zwróciła 
uwagę na pełną integrację 
uczestników WTZ z życiem 
społecznym jej wsi Zawadka 
Brzostecka, gdzie członkowie 
WTZ śpiewali pieśni na otwar-
ciu wyremontowanego domu 
ludowego w jej miejscowości. 

I tak popijając pysznym 
kompotem z malin i truska-
wek, częstując się pysznymi 
pasztecikami, ciasteczkami, 
serniczkiem przyniesionym 
przez seniorów, płynął czas 
bardzo szybko, a jeszcze do 
tego skoczne rytmy kolęd 
i pastorałek wygrywane 
przez pana Wieśka były 
uzupełnieniem tego wieczoru. 
Szybko w grudniu nadchodzi 
zmierzch i my, uczestnicy 

spotkania, też kończyliśmy biesiadę wigilijną, a na koniec wy-
śpiewaliśmy kolędę „Podnieś rączkę Boże Dziecię błogosław 
Ojczyznę miłą” i życzyliśmy pani prezes Stowarzyszenia „Być 
dobrym jak chleb” dużo zdrowia, wytrwałości i nowych pomy-
słów do pracy na nowy rok.

Zuzanna Rogala

Projekt „Aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób 
starszych w Gminie Brzostek”. Zadanie Publiczne finansowane ze 
środków otrzymanych od Gminy Brzostek, ul. Rynek 1, 39- 230 
Brzostek, zrealizowane zostało przez: STOWARZYSZENIE BYĆ 
DOBRYM JAK CHLEB, ul. Szkolna 23, 39- 230 Brzostek
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TAKA BYŁA WOJNA…
Styczeń 1945 r. to ważny czas w historii Ziemi Brzosteckiej. 

Po kilkuletniej okupacji Brzostek i inne miejscowości, 
które mocno ucierpiały zwłaszcza wskutek przejścia frontu, 
odzyskały wolność. Nie wolno zapomnieć o tym, ile trudu 
i tragedii przyniosła mieszkańcom II wojna światowa. W tym 
numerze „Wiadomości Brzosteckich” prezentujemy wspo-
mnienia naocznego świadka wojennej zawieruchy, Edwarda 
Winiarskiego. W lutym natomiast zamieścimy wspomnienia 
Jana Zięby z dzieciństwa i młodości z okresu wojny i po jej 
zakończeniu.

Redakcja

II wojna światowa we wspomnieniach Edwarda 
Winiarskiego, mieszkańca Januszkowic

Miałem dziewięć lat, gdy wybuchła druga wojna świato-
wa. Pamiętam nadlatujące samoloty, bombardujące 

chwilę wcześniej most w miejscowości Jaworze. Nasz dom 
okalał dość wysoki, wiklinowy płot. Za owym płotem okopali 
się polscy żołnierze. Kazali nam uciekać, twierdząc, że za 
moment zrobi się tu gorąco. Zabraliśmy więc ze sobą trzy 
krowy, trochę odzieży i kilka kur. Wozem zaprzężonym w dwie 
krowy uciekliśmy do Sieklówki. Jednak po czterech dniach 
wróciliśmy do Januszkowic. Wojsk niemieckich nie było, 
dopiero po jakimś czasie pojawili się pierwsi żołnierze. Szli 
na piechotę. Niektórzy jechali na rowerach. Później dotarły 
wojska zmechanizowane. Motory, samochody, a na końcu 
czołgi. Miejscowej ludności wydano rozkaz zasłaniania okien 
po zmroku. Okupanci zajęli dwór w miejscowości Klecie oraz 
szkołę i dwór w Januszkowicach, lokując tam swoich 
żołnierzy. Szkoła była w trakcie budowy. Nie posiadała 
jeszcze okien ani drzwi. Niemcy urządzili w niej magazyn 
mundurowy. U jednego z sąsiadów, w dużej stodole, zgro-
madzili konie, a na terenie dworu przetrzymywali wozy 
pełne amunicji. Gdy front przesunął się nieco na wschód, 
rozwiązali magazyn i zabrali konie. Przerwa w nauce trwała 
pół roku. Potem lekcje wznowiono. Uczniowie gromadzili 
się w starej szkole i dużym pożydowskim budynku. Brako-
wało książek i przyborów szkolnych. Naukę prowadziły dwie 
nauczycielki. Księdza na religię podwożono furmanką. W oko-
licy rozstawiono posterunki niemieckie. Wyznaczono kon-
tyngenty. Chłopi musieli oddawać zboże, mleko, bydło i świ-
nie. W tajemnicy przed sąsiadami chowaliśmy w stodole 
jedną świnię, ukrytą w sąsieku. Do robót w polu wykorzy-
stywaliśmy krowy. Panował ucisk. W okolicznych lasach 
ukrywali się partyzanci. Niemcy wyznaczyli po dziesięciu 
mężczyzn w każdej wsi. Mieli oni być rozstrzelani w razie 
ataków partyzanckich na żołnierzy niemieckich. Za jednego 
niemieckiego żołnierza miało zginąć dziesięciu Polaków. 
Pierwszy taki wyrok został wykonany w Bukowej. U nas na 
strychu ukrywało się sporadycznie dwóch partyzantów. 
Przychodzili po zmroku i znikali o brzasku. Okoliczni chłopi 
mełli ukradkiem zboże w żarnach, więc Niemcy zarządzili 
zbiór wszystkich kamieni od żaren. Tata nie oddał kamienia. 
Skłamał, że nie ma żarna. Zawsze podczas mielenia zboża 
przez rodziców, siedziałem na progu i patrzyłem, czy nie 
jedzie gestapo. W razie potrzeby tata szybko zdejmował 
kamień, rzucał go pod żłób i przykrywał słomą. Obok dzi-
siejszej tuczarni okupanci postawili wartownię. Chłopcy 
zakradali się pod nią. Zbierali wyrzucone przez Niemców 
niedopałki papierosów, sprzedając je potem palaczom. Niem-
cy przybijali do drzew mapy z zaznaczonymi zdobyczami 
terytorialnymi III Rzeszy, żeby złamać morale ludności. 

W okolicy dworu zorganizowano spęd bydła. Przyjechali 
okupanci i posegregowali krowy. Zarekwirowali większość 
krów, odbierając poniektórym gospodarzom jedyną żywi-
cielkę. Spędem bydła kierował szczególnie oddany Niemcom 
folksdojcz. Partyzanci w odwecie za tę akcję związali go 
i utopili w Wisłoce. Kolejni folksdojcze unikali organizowa-
nia spędów zwierząt. Wszystkie konie musiały mieć obcię-
te grzywy i ogony. Włosie należało oddać do Brzostku na 
potrzeby wojska. Za nieoddanie włosia groziła kara grzyw-
ny. Chłopi zobowiązani byli również do oddawania ziemnia-
ków, rzepy i brukwi. Ziemniaki odwożono do gorzelni w miej-
scowości Klecie. Pojawili się przedstawiciele niemieckich 
służb kwaterunkowych. Wchodzili do domów, oglądali po-
koje, po czym na wybranych przez siebie budynkach, ryso-
wali kredą swastykę, wypisując na framugach drzwi, liczbę 
odpowiadającą ilości żołnierzy niemieckich mogących sta-
cjonować w danym domu. W naszym domu zakwaterowa-
no trzech. Wszyscy pracowali przy obsłudze koni. Dwaj 
z nich byli kowalami. Pamiętam, jak moja młodsza siostra, 
Stefcia, przeskakiwała przez wiklinowe ogrodzenie i złama-
ła nogę. Jeden z zakwaterowanych u nas Niemców podaro-
wał jej czekoladę i powiedział łamaną polszczyzną: „Jak jest 
czekolada, to nie płakać, a jak nie ma czekolada, to płakać”. 
Pamiętam również trzech Niemców jadących konno drogą. 
Wybuch pocisku i rozerwane ciała dwóch z nich. Trzeci, 
cudem ocalały, przyszedł do naszego domu, zdjął mundur 
i rzucił o ścianę karabinem. Płakał. Bardziej niż Niemców 
obawialiśmy się zawistnych sąsiadów. Nie bezpodstawnie, 
bowiem jeden z nich oskarżył tatę o posiadanie broni, za co 
groziła kara śmierci. Przerażona mama pobiegła na dwór, 
prosić o pomoc pana Deisenberga. Deisenberg wstawił się 
za ojcem, wyjaśniając Niemcom, że oskarżenie jest fałszywe 
i spowodowane ludzką zazdrością. Owi zawistni sąsiedzi, 
spotkali raz zbłąkanego polskiego żołnierza i chcieli donieść 
o jego obecności okupantowi, ale inni sąsiedzi im to sku-
tecznie wyperswadowali. Żołnierz ten wstąpił do okolicznej 
partyzantki. Na naszym terenie wszystkie obory i stajnie 
miały małe okienka. Niemcy wydali zarządzenie nakazujące 
powiększenie otworów okiennych. Za niepodporządkowa-
nie się groziła kara. Do kościoła chodziliśmy do Brzostku. 
Na nogach mieliśmy drewniaki, bo nie było nas stać na 
lepsze buty. Szkoła w Januszkowicach była pięcioklasowa. 
Kto chciał kontynuować naukę, chodził do Brzostku do klas: 
szóstej, siódmej. Okupant wprowadził kenkarty. Moi rodzi-
ce również je otrzymali. Pewnego dnia pasłem krowy, nag-
le zobaczyłem kolumnę wojskowych samochodów sunącą 
drogą. Na czele jechały dwa samochody pełne żołnierzy 
z karabinami maszynowymi gotowymi do strzału, potem 
jechała długa limuzyna ze swastyką, a za nią znowu sznur 
wojskowych pojazdów pełnych żołnierzy. Ludzie szemrali, 
że to sam Hitler jedzie do Stępiny. Po klęsce pod Stalingra-
dem Niemcy zaczęli się wycofywać. Front dotarł do nas 15 
sierpnia 1944 roku. Tego dnia nikt z nas nie poszedł na 
pielgrzymkę do sanktuarium w Przeczycy, ponieważ padły 
pierwsze strzały. Paśliśmy z kolegami krowy, kiedy usłysze-
liśmy donośny głos z megafonu: „Achtung! Achtung!” i po-
lecenie w języku polskim, by zabrać dobytek i uciekać za 
Wisłokę, bo kto zostanie, będzie uznany za partyzanta i roz-
strzelany. Przybiegł po nas tata. Zabrał krowy i zaprzągł je 
do wozu, na który już wcześniej zapakował cały nasz doro-
bek. Myśleliśmy, że wrócimy do domu za kilka dni. Przed 
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wyjazdem zakopaliśmy w ziemi gąsior pełen miodu. Mieliśmy 
bowiem kilka uli. Zakopaliśmy również metalowe nogi od 
maszyny do szycia. Wzięliśmy ze sobą psa. Mieliśmy białe-
go szpica. Wabił się Baziu. Nie udaliśmy się od razu nad 
Wisłokę, ale przez kilka dni nocowaliśmy w stodołach u są-
siadów za górą. Dopiero potem pojechaliśmy nad rzekę. Nad 
Wisłoką zgromadziła się masa ludzi z wozami, wózkami 
dziecięcymi i podołkami. Niemcy ustawili nas w kolumnę 
i zaczęliśmy się przeprawiać przez rzekę brodem oraz drew-
nianą kładką. Idąc po kładce, poczułem silne zawroty głowy. 
Opadłem na kolana i przeszedłem po prowizorycznym mo-
ście na raczkach. Niemcy, widząc moje wyczyny, wybuchli 
śmiechem. Po przekroczeniu Wisłoki skierowano nas do 
Jodłowej, a potem przez Ryglice do Tuchowa. Stał tam 
opustoszały obóz, w którym niedawno przetrzymywano 
jeńców radzieckich. W barakach było mnóstwo barłogów, 
w których można było spać. Tata jednak przyniósł skądś 
słomy, rozścielił ją na ziemi i kazał nam spać pod gołym 
niebem. Ci, co spali w barłogach, zostali oblezieni przez wszy. 
Chcąc pozbyć się insektów, ludzie ściągali ubrania i wrzu-
cali je do wrzątku. Z Tuchowa skierowano nas w stronę 
Tarnowa. Mieliśmy iść do Klikowej, ale wykorzystując moment 
nieuwagi Niemców i rozbicie kolumny wozów, uciekliśmy 
z konwoju razem z rodziną Mijalów na plebanię w miejsco-
wości Porębie. Tam mężczyznom szybko wręczono widły 
i wysłano do usuwania obornika. Dzieciom i kobietom ka-
zano obierać ziemniaki, a krowy błyskawicznie odprzężono 
od wozów i wpędzono do obory w razie, gdyby Niemcy 
ruszyli za nami w pogoń. Ksiądz zapytał, czy nie mamy ja-
kiegoś krewnego w okolicach Tarnowa. Mama odpowiedzia-
ła, że ma brata na Woli Rzędzińskiej. Ksiądz polecił wypro-
wadzić bryczkę i zaprzęgnąć do niej konia. Mamie kazał się 
przebrać, by nie poznali jej ludzie z konwoju, kiedy będą ów 
mijać. Ksiądz pojechał z mamą do Woli Rzędzińskiej i wrócił 
z listem. Mama prosiła w nim tatę, by nas przywiózł. Za 
cztery dni, gdy się trochę uspokoiło, ojciec zaprzągł z po-
wrotem krowę do wozu. Rodzina Mijalów opuściła plebanię 
razem z nami, ale nasze drogi się rozeszły. Oni udali się do 
miejscowości Machowa, a my w kierunku Woli Rzędzińskiej. 
Na Woli Rzędzińskiej była ochronka prowadzona przez 
zakonnice. Od sióstr zakonnych otrzymaliśmy masło i me-
talową bańkę pełną marmolady. Znajomy wujka pracował 
w młynie. Zawsze przemycił jakoś trochę mąki, więc mama 
gotowała pierogi. Na Woli Rzędzińskiej było bardzo dużo 
osób z Kresów Wschodnich. Pewnego dnia około pierwszej 
w nocy przybiegł do nas Niemiec i powiedział, że: „Rano 
będziecie tu mieć Tatarów”. Rzeczywiście następnego dnia 
wpadli Rosjanie, atakując zaciekle broniących się Niemców. 
Zabitych ułożyli obok siebie, po czym oblali benzyną i pod-
palili. Przed Tarnowem był zaminowany przez Niemców pas 
ziemi. Ciągnął się aż do miejscowości Ładna. Rosjanie, prąc 
naprzód, rozminowywali częściowo pola, tworząc przejście 
dla swego wojska. Po rozminowaniu jakiegoś terenu wbija-
li paliki z tabliczkami, na których tkwił napis: „Min niet”. 
Jednak większość pól uprawnych nadal pozostawała zami-
nowana. Dwóch Polaków zapłaciło życiem za chęć ukopania 
kartofli. Zginęli po nadepnięciu na minę. To był bardzo nie-
przyjemny widok. Do dziś pamiętam ich rozerwane wnętrz-
ności. Jeden z Polaków podjął się rozminowywania gruntu 
za opłatą, ale po jakimś czasie trafił na minę o bardziej 
skomplikowanej konstrukcji i również zginął. Rosjanie wpadali 
do domów i zabierali mężczyzn do pracy przy torach. Tory 
były zniszczone, ponieważ wycofujący się Niemcy wysadza-
li je w powietrze. Rosyjscy żołnierze sprawdzali uszkodzenia 

torów albo ich ewentualne podminowanie, pchając przed 
lokomotywą trzy, cztery wagony załadowane kamieniami. 
W razie zaminowania torów, zniszczeniu ulegały jedynie 
wagony. Lokomotywa zaś pozostawała nieuszkodzona. 
Praca przy torach była ciężka, nie ułatwiał jej też siarczysty 
mróz. Tata, chcąc uniknąć tej roboty, ukrył się w stercie 
słomy. Rosjanie, nie mogąc go znaleźć, wzięli mnie. Dostałem 
do rąk kilof i łopatę. Miałem podrzucać kamienie pod po-
kłady kolejowe. Drzewo do produkcji podkładów Rosjanie 
zdobywali, wycinając wszystkie okoliczne drzewa łącznie 
z owocowymi. Pracowałem przez jakiś czas, ale ręce mi 
potwornie zmarzły i nie mogłem utrzymać kilofa. Zacząłem 
płakać. Wtedy Rosjanin wyrwał mi z dłoni kilof i kazał ucie-
kać do domu. Rosjanie byli nędznie umundurowani, a ich 
obuwie było w tragicznym stanie. Raz przyszło do nas dwóch 
Rosjan. Zauważyłem, że wierzchnia warstwa ich butów w ogó-
le nie trzyma się z podeszwą. Poprosili nas o drut. Znalazłem 
kawałek. Pocięli ten drut na małe kawałeczki, a potem łą-
czyli nimi wierzchy butów z podeszwą, zaginając druciki 
z dołu i z góry. Po skończonym remoncie torów na zachód 
jechały składy pełne żołnierzy i czołgów, zaś na wschód 
pełne węgla. Węgiel często zsypywał się z odkrytych wa-
gonów. Wziąłem z kolegami taczki i poszliśmy zbierać węgiel, 
który spadł. Rosjanie pilnowali wagonów, stojąc na co czwar-
tym lub co piątym z nich. Widząc nas podnoszących z ziemi 
cenny dla nas opał, czasami celowo strącali nogą większą 
jego ilość. Niestety, kiedy okoliczni mieszkańcy zaczęli no-
cami rozpinać burty i wysypywać zawartość wagonów na 
tory, napełniając węglem całe furmanki, Rosjanie wzmoc-
nili warty i zaczęli strzelać. Kiedy zginęło trzech mężczyzn, 
przestaliśmy chodzić z taczkami pod tory. Na wygnaniu 
spędziliśmy dziewięć miesięcy. W maju rodzice wyruszyli 
do Januszkowic, żeby sprawdzić, czy dom stoi i w jakim jest 
stanie. Zastali zdewastowany budynek. Wszystko wewnątrz 
było potrzaskane. Brakowało okien i drzwi. Drzwiczki od 
kuchni zostały wyrwane. Skradziono również płyty kuchen-
ne. Tata był stolarzem, wymierzył więc puste otwory w ścia-
nach. Wrócił na Wolę Rzędzińską, gdzie zrobił nowe drzwi 
oraz okienne ramy. Trzeba było to wszystko przetranspor-
tować do Januszkowic. Ojciec zapakował dobytek, zaprzągł 
krowę do wozu i wybraliśmy się w drogę. Jednak jakiś żołnierz 
rosyjski nie chciał nam pozwolić na przejazd. Wtedy tata 
wyciągnął z kieszeni stary paszport, jaki wystawiano przy 
sprzedaży cieląt i podał Rosjaninowi. Jako że na dokumencie 
widniała pieczątka, a dokument wystawiony był w języku 
polskim, żołnierz uznał to za ważną przepustkę upoważnia-
jącą nas do przejazdu i zostaliśmy przepuszczeni. Krowa, 
pokonując tak długi odcinek drogi, obtarła sobie racice. 
Obwiązaliśmy jej pokrwawione nogi szmatami i zwierzę 
musiało ciągnąć dalej załadowany wóz. Gdy dotarliśmy do 
domu, ojciec wstawił przywiezione na furmance drzwi i okien-
ne ramy. Brakowało w nich jednak szyb. Wujek mieszkający 
w Jaśle był z zawodu szklarzem. Zaraz po wybuchu wojny 
zakopał w ziemi trochę szklanych tafli. Tym właśnie szkłem, 
już nieco popękanym zaszkliliśmy okna. Krowa, która prze-
trwała z nami wojnę, miała na imię Tyrola. Cały czas używa-
liśmy jej do pracy w polu i wszelkiego rodzaju transportu. 
Panował głód. Gąsior miodu, który zakopaliśmy w ziemi, 
opuszczając dom, został przez kogoś rozbity, a sam miód 
wsiąknął w glebę. Żywiła nas krowa, dając niewielkie ilości 
mleka. Mama była krawcową. Jako że ukryte w ziemi nogi 
od maszyny do szycia przetrwały do naszego powrotu, 
połączyliśmy je z górną częścią. Mama więc mogła, szyjąc, 
zarabiać na chleb. Ojciec zajął się stolarką. Zaczął się dla nas 
nowy rozdział życia. □
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1% PODATKU
DLA

DAMIANA
Szanowni Państwo 
Drodzy przyjaciele i znajomi

Jak co roku o tej porze zwracamy się z prośbą 
o przekazanie 1% podatku dla Damiana. 

Damian urodził się w 2008 roku z głębokim 
obustronnym niedosłuchem. 

Obecnie jest uczniem IV klasy Szkoły Podsta-
wowej w Brzostku. 

Uczęszcza do szkoły muzycznej KIK Muza w Pil-
źnie, gdzie uczy się gry na perkusji.

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą
KRS: 0000037904
Damian Raś 9836 

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

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

Opłata za zamieszczenie kolorowej reklamy lub ogłosze-
nia w jednym numerze:

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

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

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

 ¾ Reklamy zamieszczane będą wyłącznie w drugiej połowie 
miesięcznika.

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

 ¾ Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wydaje ra-
chunki za zamieszczenie reklamy.

 ¾ Nie pobieramy opłat za podziękowania pogrzebowe.
 ¾ Nie pobieramy opłat za ogłoszenia z jednostek organi-
zacyjnych gminy.

PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy wszystkim, 

którzy tak licznie przybyli, 
aby pożegnać naszego Kochanego Męża i Ojca

śp. Józefa Dziadurę.
Wyrazy serdecznej wdzięczności kierujemy 

do bliższej i dalszej rodziny, do sąsiadów, przy-
jaciół, znajomych, mieszkańców wsi Bączałka, 
pracowników Urzędu Miasta i Gminy Brzostek 
oraz innych instytucji.

Szczególnie dziękujemy Burmistrzowi 
Brzostku i sołtysom, którzy wraz z nami odpro-
wadzili naszego drogiego zmarłego na miejsce 
wiecznego spoczynku.

Dziękujemy za modlitwę, ofiarowane inten-
cje Mszy Świętych, za szczere wyrazy współ-
czucia i kwiaty.

Pogrążona w smutku rodzina



KONCERT CHARYTATYWNY W SZKOLE W SIEDLISKACH-BOGUSZ fot. Krzysztof Dziedzic



SZOPKI BOŻONARODZENIOWE - WYNIKI KONKURSU W LUTOWYM NUMERZE „WB”



SZOPKI BOŻONARODZENIOWE - WYNIKI KONKURSU W LUTOWYM NUMERZE „WB” fot. Paweł Batycki



MŁODZI ARTYŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZECZYCY

ORSZAK TRZECH KRÓLI

fot. Agata Rachowicz

fot. Paweł Batycki
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CZYTELNICY PISZĄ…
MOTORYZACJA A BEZPIECZEŃSTWO CZŁOWIEKA

Rozwój motoryzacji spowodował wzrost liczby posiadaczy 
samochodów i innych pojazdów zmotoryzowanych. Jak 

duże jest nasycenie samochodami, widać, kiedy spogląda 
się na gospodarstwa, zagrody i domy – ile samochodów jest 
zaparkowanych i w garażach. Widać to wszędzie, w mieście 
i gminie Brzostek. Do poruszania się tych środków motoryzacji 
potrzebne są drogi. Większość środków budżetowych władz 
państwowych i samorządowych idzie na programy rozwoju 
infrastruktury drogowej. To samo dzieje się w naszej gminie. 
Dotyczy to nie tylko samego miasta Brzostek, ale obszaru całej 
gminy, pozostałych 18 wsi.

W tym miejscu w ramach dygresji chciałem zwrócić uwa-
gę na błędne używanie nazwy i szyldów. Miasto Brzostek 
jest stolicą gminy i nie jest miastem wydzielonym i powinno 
używać nazwy: „MIASTO I GMINA BRZOSTEK”. Kiedy był 
miastem wydzielonym (po wojnie) funkcjonowało dwie gmi-
ny z oddzielnymi władzami: Gmina BRZOSTEK I – burmistrz 
(Władysław Kruszyna) i Gmina BRZOSTEK II (zbiorowa) – wójt 
Władysław Czyż.

Wracając do infrastruktury drogowej i motoryzacji, zajmę 
się zjawiskami związanymi z tą materią. Przede wszystkim, 
jaki wpływ te zjawiska mają na zdrowie i życie ludzkie. Już 
niektóre ośrodki o tym alarmują, ale na zaślepienie człowieka 
współczesnego nie ma to dużego wpływu. Zajmę się w tym 
miejscu zagrożeniem życia i zdrowia człowieka związanego 
z ruchem pojazdów zmechanizowanych. Użytkownicy sa-
mochodów sami dobrowolnie narażają swoje życie i zdrowie 
w czasie jazdy (użytkowania samochodu). Statystyki wypad-
ków śmiertelnych i kalek powypadkowych rosną w szalonym 
tempie. Do tego dochodzą stres i przemęczenie organizmu 
prowadzącego pojazd.

Na wsi dawniej chłop, orząc ziemię końmi, chodząc za 
pługiem, wykonał pieszo dziennie kilkanaście i kilkadziesiąt 
kilometrów. Wyglądał zdrowo, bez otyłości. Dzisiejszy trakto-
rzysta ledwo wygramoli się na traktor, a kierowca samochodu 
ledwo się mieści w fotelu za kierownicą. Nie jestem wrogiem 
motoryzacji (sam wyeksploatowałem dwa samochody), ale 
bez przesady i z umiarkowaniem. Po zakupy do sklepu kilka-
naście lub kilkadziesiąt metrów to tylko samochodem, a kup 
sobie wózek zakupowy (dwukołowy) i przyciągnij zakupy do 
domu. Wykonaj trochę ruchu, idąc pieszo, nie siedź non stop 
przy monitorze komputera w Internecie. Na starość w wieku 
50 – 70 lat będziesz jeździł znów samochodem, oczywiście na 
fizykoterapię z kręgosłupem i innymi dolegliwościami chorób 
nabytych przez nieodpowiedni tryb życia.

Innym zagrożeniem ze strony motoryzacji jest zagrożenie 
życia i zdrowia pieszych użytkowników dróg poruszających się 
po nich. Tu już wchodzi w grę nie własna wina, a wina drugiego 
człowieka, który spowodował wypadek. O winie, z której strony 
ona zaistniała, w większości przypadków rozstrzyga sąd. Ale nie 
tylko obydwie strony ponoszą winę. Ponosi ją właściciel drogi, 
projektant i wykonawca. Droga to nie tylko jezdnia, ale cała jej 
infrastruktura: oznakowania poziome i pionowe, oświetlenia, 
sygnalizacja i inne. Drogi przeznaczone są dla ruchu środków 
pojazdów zmechanizowanych, kołowych i dla ruchu pieszych. 
Ale ten ruch musi być bezpieczny i o to winny dbać władze 
państwowe i lokalne.

Zajmę się drogą krajową Nr 73 (Jasło – Pilzno), która prze-
biega przez miasto Brzostek i wsie gminne od Kamienicy Dolnej 
po Bukową. Do czasu zbudowania obwodnicy dalej będzie 
funkcjonować. Jest ona przeciążona i dławi się, Brzostek (Rynek) 

stanowi wąskie gardło i gdy nie ograniczy się ruchu pojazdów 
lokalnych, sytuacja będzie coraz gorsza. Nad tym problemem 
powinny zastanowić się władze lokalne: Urząd Miejski, Rada 
Miejska, Policja, służby drogowe. Obwodnica – to rzecz odległa. 
Najlepszym rozwiązaniem byłoby ograniczenie ruchu pojaz-
dów lokalnych, w szczególności w okolicach rynku. Wydzielić 
parkingi dla samochodów mieszkańców w rynku w jednym 
miejscu (zamykane szlabany – piloty tylko dla mieszkańców 
rynku). Parkingi dla przyjezdnych wyposażyć w parkomaty – od-
płatność obowiązkowa. Komisariat Policji powinien ustanowić 
na rynku posterunek ruchu drogowego. Ustanowić przepisy 
parkowania i ruchu pojazdów przyjeżdżających na rynek. 
Łamiących przepisy karać mandatami. Bez wprowadzenia 
porządku i karania za łamanie porządku niczego nie polep-
szymy. Droga Nr 73 przez rynek w Brzostku jest względnie 
dobrze oznakowana i oświetlona, natomiast w rejonach wsi 
jest pod tym względem fatalnie. Zajmę się wsią Klecie, gdzie 
zamieszkuję. Mankamentów wpływających na bezpieczeństwo 
człowieka jest wiele związanych z tą drogą krajową. Odcinek 
drogi Nr 73 (od Brzostku do drogi Klecie-Frysztak) jest źle 
urządzony i oznakowany. To powinny wiedzieć władze miasta 
i gminy, służby drogowe i Policja. 
• Chodnik jest tylko po jednej stronie drogi, za szeroki (sze-

rokość 14 kostek), mało używany przez pieszych (znikomy 
ruch pieszych). Dla ruchu pieszych między domami po 
obydwu stronach drogi mogłoby być dwa chodniki wąskie, 
np. 7 kostek. Kto wtenczas myślał, projektując i wykonując 
ten chodnik jednostronny?

• Odcinek stoku góry brzosteckiej powinien posiadać na 
całej długości oznakowanie dwu linii ciągłych, znak zakazu 
wyprzedzania.

• Złe oświetlenie drogi. Lampy zasłaniane są drzewami wy-
rosłymi przed słupami. Przykład oświetlenie przystanku na 
granicy Brzostek – Klecie (Brzostek – mostek).

• Brak wiaty na przystanku autobusowym w kierunku Jasła 
na granicy Brzostku i Kleci.

• Brak pasów na jezdni dla przejścia pieszych w pobliżu 
przystanków autobusowych ww.

• Brak pasów przejścia pieszych w Kleciach w miejscu między 
sklepem CEZAR a Domem Ludowym Klecie. Przejście to 
powinno być wyposażone w sygnalizację świetlną oraz 
dobre oświetlenie. (Strach mnie ogarnia, gdy przechodzę 
drogę w tym miejscu, a odbywa się to codziennie, gdy 
dokonuję zakupów w sklepie CEZAR znajdującym się po 
drugiej stronie drogi).

O tych sprawach chciałem pomówić z kandydatami do władz 
samorządowych w czasie akcji wyborczej w październiku 2018 
roku. Niestety, kandydaci cały czas zebrania zajęli dla siebie, 
a słuchaczom obietnic brakło czasu na ich postulaty.

Myślę, że mój głos nie będzie: „GŁOSEM WOŁAJĄCEGO 
NA PUSTYNI”. Apeluję do Czytelników „WIADOMOŚCI BRZO-
STECKICH”, zgłaszajcie swoje inicjatywy i pomysły. Piszcie do 
„WB” swoje listy. Do władz miejskich zwracam się z apelem, 
który wypowiedziałem na zebraniu przedwyborczym: „Gdy 
zostaniecie wybrani, słuchajcie swoich wyborców”. Redakcję 
„WB” proszę o udostępnienie swoich łamów na wymianę zdań 
między czytelnikami, bo to są i powinny być dobre wiadomości. 
Tego życzę w NOWYM 2019 ROKU.

Z poważaniem 
Bolesław Kowalski
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Dokończenie na str. 27

TROPEM NIEZWYKŁYCH MIEJSC – ŚWIĄTYNIA BRZOSTECKA
„…Kościół jako Lud Boga żywego, odkupiony za cenę Krwi Chrystusa – jest 
cały wezwany do świętości…”
Jan Paweł II: cytat z homilii w czasie Mszy Św. beatyfikacyjnej Biskupa Se-
bastiana Pelczara, 

Rzeszów, 2 czerwca 1991

Nowy 2019 rok wkroczył wartko w nowe życie. Aura zimowa jest 
całkiem przyjazna dla człowieka. Dni krótkie wypełnione są obo-

wiązkami domowymi, jak zawsze są pełne rytmu i odpowiedzialności 
za podejmowane trudy dnia. Ranki są mroźne i długo ciemne, bardzo 
powoli odkrywają światło dnia i dopiero z nim organizujemy życie 
w domach rodzinnych. W każdej rodzinie podzielone są obowiązki 
dnia według wieku i możliwości podejmowania działań. Wczesnym 
rankiem, kiedy jeszcze „śpi słońce” i dosyć szaro jest na polu, rodzice 
rozpoczynają pracę w gospodarstwach. Rytuał każdego dnia jest taki 
sam. Szybkie wstawanie, toaleta, ranny pacierz i rozpoczęcie prac 
domowych. Każdy z rodziców ma swoją „działkę” do zrobienia, gdyż za 
chwilę każdy z nich pójdzie do swojego zakładu pracy. W dzisiejszych 
czasach większość matek też pracuje zawodowo, co bardzo zobowią-
zuje całą rodzinę do trudów porannych prac. Dzieci i młodzież też 
według znanego rytuału rozpoczynają twórczo każdy ranek. Jednak 
zimowy ranek zmusza nas do większej dbałości o zdrowie własne 
i dla tego ubieramy ciepłe ubrania, czapki, szaliki, rękawice, bo ranki 
są mroźne i jeszcze do tego pada śnieg, którego płatki zasiadają na 
odzieży i twarzy, czyniąc z człowieka śnieżne stworki. Idziemy do 
pracy, a dzieci nasze do szkoły. Zamaszystym i pewnym krokiem, to 
znowu stajemy, poślizgując się i tak dalej do przodu, aby zdążyć na 
czas do wyznaczonego sobie celu.

Niedzielne poranki od zarania dziejów dla nas chrześcijan – ka-
tolików są takie same, a ich wyznacznikiem jest świątynia Pańska. 
Przed laty, kiedy niektóre msze święte były sprawowane już o szóstej 
godzinie, całe grupy ludzi świtem zmierzały do Kościoła. Dziś zwykle 
na godzinę siódmą rano spieszą starsi ludzie, gdyż młodzież i dzieci 
mają nieco później swoje spotkania mszalne. Obowiązek uczestniczenia 
w liturgii mszy świętej wynika z dekalogu i jest 
pilnie przechowywany przez współczesne 
katolickie społeczeństwa.

W naszej brzosteckiej świątyni na wszyst-
kich mszach świętych jest zwykle spora gru-
pa wiernych i kościół jest wypełniony po 
brzegi, a nawet zdarza się, że duża grupa 
wiernych stoi na dziedzińcu. Wierni skupieni 
w kościele zapatrzeni są w ołtarz, wsłuchują 
się w liturgię, a potem idą do domu pełni 
odnowionych postanowień i zmniejszonych 
zmartwień. Całe nasze życie, począwszy od 
przyjścia na świat do samej śmierci, związane 
jest ściśle ze świątynią Pańską. Pierwszym 
miejscem, do którego zostaliśmy przyniesieni 
po urodzeniu, był nasz kościół. A tam niesie-
ni przez chrzestnych zostaliśmy ochrzczeni, 
naznaczeni wodą i olejami wraz ze słowami 
kapłana „Ja Ciebie chrzczę – w Imię Ojca 
i Syna i Ducha Św. Amen” stawaliśmy się 
dziećmi Bożymi i zostaliśmy wpisani w ro-
dzinę dzieci Bożych. Ileż radości dla każdego 
z rodziców sprawia ten obrzęd kościelny, każdy z nas o tym wie. Od 
tego momentu stajemy się bardziej spokojni, że jeszcze oprócz nas, 
rodziców, „Ktoś” czuwa nad naszym dziecięciem. I tak w świątyni – 
w miejscu niezwykłym – rozpoczynamy swoją duchową egzystencję 
na ziemi. A później przez całe życie przyjmujemy tutaj sakramenty 
święte, uroczyście uczestniczymy w odpustach, wielkich świętach 
kościelnych i tych mniejszych, jak również w chwilach osobistej za-
dumy. Jest to miejsce, gdzie w skrytości ducha – najlepiej schowani 
w kąciku – pozostajemy z własnymi myślami, opowiadamy wtedy 
Naszemu Panu o swoich troskach, rozterkach, cierpieniach. Żalimy się 

na ludzi, którzy nas skrzywdzili, szukamy rady przed podejmowaniem 
ważnych decyzji życiowych… Często patrząc na główny ołtarz – a jest 
on w naszym Kościele niezwykły – w umęczonego na krzyżu Chrystusa 
łatwiej jest nam zrozumieć znaczenie naszego cierpienia i niepokoju 
duszy. To właśnie stąd wychodzimy silniejsi, uspokojeni, pogodzeni 
z własnym losem. I tak już trwa pokoleniowa jedność ze świątynią od 
zamierzchłych czasów. Przekonują nas o tym dokumenty legata Idziego 
mówiące, że w Kleciach był drewniany kościół pod wezwaniem Św. 
Leonarda Opata z jego obrazem w wielkim ołtarzu. Ściągały do niego 
liczne pielgrzymki nie tylko z kraju, ale także z zagranicy, gdyż ów 
obraz słynął z wielkich łask udzielanych pielgrzymom. Z czasem ołtarz 
ten został przeniesiony do Brzostku do nowej murowanej świątyni. 
Cała parafia należąca do diecezji krakowskiej została przeniesiona 
do diecezji przemyskiej. Nasza świątynia brzostecka wybudowana 
z kamienia w stylu klasycznym została konsekrowana w 1826 roku 
pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego.

Miejsce męki i ukrzyżowania Jezusa Chry-
stusa przechodziło różne wyobrażenia. Pierw-
si chrześcijanie przychodzili na Golgotę oraz 
miejsce Grobu Pańskiego, aby ucałować i od-
dać hołd tej ziemi. Nad miejscem, w którym 
mieścił się krzyż, pielgrzymi modlili się bardzo 
wiernie. Takie zachowanie chrześcijan było 
źle odbierane przez ludność zamieszkującą 
tamte tereny. Z czasem te ziemie zostały 
zabudowane przez Cesarza Adriana i Golgota 
został oddzielona od Grobu Pańskiego. Bar-
dzo ważną rolę w uczczeniu Męki Pańskiej 
odegrała Helena, matka Konstantyna, która 
odbyła podróż do Ziemi Świętej, gdzie został 
ukrzyżowany nasz Zbawiciel. Zarządziła po-
szukiwanie elementów Męki Pańskiej i tak 
w pobliżu Golgoty znaleziono trzy krzyże 
i tabliczkę, która wisiała nad głową Chrystusa 
z napisem: „Jezus Nazareński, Król Żydowski”. 
Znaleziono też jeden gwóźdź, kilka cierni 
z ciernistej korony Chrystusa oraz kamienne 
stopnie, po których szedł na śmierć Nasz Pan. 

Potem chrześcijanie z wielkim pietyzmem czcili te relikwie. Część 
tych świętości przywiozła święta Helena do Cesarstwa i ukryła we 
własnej komnacie. Po jej śmierci syn wybudował na przywiezionej 
ziemi z Palestyny Bazylikę „Sancta Hierusalem”. A elementy Krzyża 
Pańskiego wystawione zostały w złotym relikwiarzu ozdobionym 
szlachetnymi kamieniami.

Freski o świętej Helenie i poszukiwaniu Krzyża były namalowane 
na sklepieniu naszej brzosteckiej świątyni za czasów ks. proboszcza 
Czesława Szewczyka. Ilekroć stawaliśmy z chórem parafialnym przy 

Widok na kościół przed II wojną światową

Ołtarz główny z wizerunkiem 
ukrzyżowanego Chrystusa
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organach, wpatrywaliśmy się w te obrazy i chór zaczynał intonować: 
„Panie ty widzisz Krzyża się nie lękam, Panie ty widzisz Krzyża się 
nie boję…” wszyscy zamieraliśmy w milczeniu i we własnej zadumie. 
Patrzyliśmy z podziwem na wytrwałość świętej Heleny i to wyobra-
żenie nad mocą ludzką wspartą przez Ducha Świętego odczuwaliśmy, 
śpiewając: „znajdziesz moc w Świętej Krwi gdy swe sumienie oczyścić 
chcesz z win…”. I tak za świętą Heleną wielbiliśmy zawsze pokornie 
Krzyż Naszego Zbawiciela, oddając mu cześć słowami „…krzyżu 
Chrystusa bądźże pozdrowiony…”

W naszej parafii rokrocznie 14 września jest odpust parafialny, 
podczas którego wielkie tłumy rodaków przybywają, aby oddać po-
kłon przed krzyżem, na którym zawisło ciało „Naszego Pana”. Dzień 
wcześniej ustawione są liczne konfesjonały, a przy nich ustawiają się 
kolejki penitentów, a potem nakarmieni Ciałem Pańskim odbywają 
procesję do Krzyża Jubileuszowego. Następnie podchodzą przed 
pomnik Św. Jana Pawła II znajdujący się na terenie WTZ i ŚDS i tam 
zanoszą swoje akty uwielbienia. Przed tym świętem odpustowym 
dzieją się w naszej parafii dziwne wydarzenia, można zauważyć, że 
wracający z pracy mężczyźni w roboczym ubraniu śpieszą do świątyni 
Pańskiej. Dzieci i młodzież prosto ze szkoły przychodzą pokłonić się 
umęczonemu Chrystusowi… i tak to niezwykłe miejsce, którym jest 
świątynia Pańska, jest ciągle potrzebna człowiekowi i temu starszemu, 
który przychodzi z bagażem całego życia i temu młodszemu, który 
stoi na rozdrożu i nie wie, w którą stronę ma iść i temu małemu, który 
jeszcze nieświadomie klęka i składa ręce, odmawiając swój paciorek.

Ważną rolę w tworzeniu niezwykłości świątyni parafialnej ode-
grali księża proboszczowie, wikariusze, katecheci niosący posługę 
dla wiernych. Najstarszym księdzem, o którym opowiadają jeszcze 
żyjący parafianie, był ks. prałat Stefan Szymkiewicz żyjący w latach 
1898-1944, który bardzo mocno związany był z brzosteckimi pa-
rafianami. Nawet na wysiedlenie nie poszedł za Wisłokę i został 
ukrywany przez sąsiadów, a kiedy zmarł w 1944 roku, stolarz Szarek 
z desek i ze starej szafy zrobił trumnę, a potem pochowano go na 
brzosteckim cmentarzu. Podczas okupacji nasz kościół został ostrze-
lany przez Niemców, pocisk zniszczył wieżę, a pożar zajął nie tylko 
drzwi i okna, ale także wyposażenie kościoła i organy. Ważną rolę 
wtedy odegrał kościelny Winiarz, który przewiózł na taczkach księgi 
parafialne, szaty liturgiczne, obrazy i statuy, ukrywając je we własnej 
piwnicy. Ważną rolę odegrał też ówczesny proboszcz ks. Wilhelm 
Żywicki, który znając język niemiecki, zwykle wcześniej znał zamiary 
niemieckie dotyczące mieszkańców Brzostku. Zwykle informacje 
te przekazywał drogą partyzancką, a mieszkańcy ukrywali się na 
cmentarzu czy też w innych miejscach, unikając wywozu na roboty. 
Cmentarz brzostecki był miejscem, na którym nie tylko schowany był 

dzwon czy sprzęty liturgiczne, ale był też miejscem, gdzie ukrywali się 
mieszkańcy. Brzostowianie, wracając z wysiedlenia, pierwsze kroki 
kierowali do świątyni, a widok był okropny. To święte miejsce zostało 
zbezczeszczone przez wojsko niemieckie, a świątynia osmolona, jak 
również fragmenty ołtarzów były zniszczone. Już od następnego 
dnia przychodziły kobiety z łopatami i taczkami, mężczyźni z piłami 
i młotami i rozpoczęło się oczyszczanie, mycie i bielenie, przywracanie 
pierwotnego wyglądu. Jadwiga Nosalowa z Nawsia Brzosteckiego, 
wracając z gromadką dzieci, bo mąż walczył jeszcze z Armią Andersa, 
bardzo skrupulatnie zabrała się do porządkowania kościoła. Oprócz 
tego zbierały się grupy robotników potrzebne do remontu. Blachę do 
krycia kościoła przywieźli gospodarze na czele z Forysiem aż z Biecza. 
Pełne furmanki przywoziły potrzebne materiały budowlane, a chłopi 
z własnych lasów cięli drzewa na więźbę dachową. Cieśle Zegarowscy 
wraz z sąsiadami oprawiali je i tak z dnia na dzień nasz kościół stawał 
się znowu Domem Bożym.

Od 1952 roku proboszczem naszej parafii został ks. Stefan Zawadz-
ki, niezwykły gospodarz, który umiał nie tylko wzorowo gospodarować 
na polu plebańskim, ale umiał także zdobywać pieniądze na remont 
świątyni, organizując różne formy kulturalne na rzecz upiększania 
Domu Bożego. I tak w tym czasie trochę jakby kontynuowano założenia 
Stowarzyszenia Katolickiego założonego przez ks. Michała Stępnia, 
powstał duży chór parafialny oraz orkiestra dęta prowadzona przez 
organistę Stefana Czecha. Parafianie ochoczo uczestniczyli w tych 
formach działalności artystycznej, ale także ochoczo składali datki 

pieniężne, nawet żołd żołnierski przysyłany przez Jana Nosala żona 
w całości oddawała na potrzeby kościoła. Kościół z dnia na dzień 
stawał się coraz bardziej odnowiony, chociaż czasy PRL-u nie sprzyjały 
ani kapłanom, ani wiernym katolikom. Chociaż inwigilacja księży po 
dosadnie powiedzianych kazaniach zaraz została doniesiona do Urzędu 
Bezpieczeństwa, za co przenoszono proboszczów, przesłuchiwano 
młodych księży, zastraszano, to jednak kościół przetrwał te trudne 
chwile i zawsze był miejscem niezwykłym dla wiernych. I chociaż nauka 
religii odbywała się w punktach katechetycznych, zwykle w ciasnych 
salkach lub w prywatnych domach, a czasem w rowach przydrożnych, 
to jednak młodzież uczestniczyła w tych zajęciach i bardzo gorliwie 
przygotowywała się do I Komunii Św. Ten dzień dla wszystkich osób 
ze starszego pokolenia pozostał na zawsze w pamięci i chociaż nie 
było wielkich prezentów, przyjęć, to jednak zapach kawy zbożowej 
i smaku bułki z masłem wyłożonej na stołach ustawionych przy 
murach kościelnych pozostał na zawsze.

Od 1957 – 1961 roku było dwóch administratorów: ks. Piotr 
Szkolnicki i ks. Ludwik Sieradzki, a później zarządzał naszą parafią 

Ołtarz „Śnieżnej Pani” w latach 60. Ołtarz Serca Jezusowego w latach 60.
Ołtarz Św. Leonarda przeniesiony 

z kościoła w Kleciach
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aż do 1994 roku ks. Kazimierz Ostafiński, proboszcz i wicedziekan. 
Ten niezwykle świątobliwy kapłan i pracowity człowiek przez 33 lata 
dał przykład czuwania w konfesjonale przez długie godziny, latem 
czy zimą, świtem czy wieczorem w oczekiwaniu na penitentów. 
Dbał jak prawdziwy gospodarz o dobra plebańskie, prowadząc duże 
gospodarstwo, budował też dom dla zakonnic oraz dom parafialny. 
Dom dla zakonnic został skonfiskowany i dzisiaj mieści się w nim 
poczta. Gorliwie poświęcał się katechizacji 
dzieci i młodzieży. Zawsze przy egzaminach 
odpytywał szczegółowo znajomości kate-
chizmu, organizował też długie spotkania 
z przyszłymi nowożeńcami, przeprowadzając 
z nimi bardzo rzetelne dyskusje. Kiedy dom 
dla zakonnic był już prawie gotowy, tam też 
odbyła się msza święta z obecnością biskupa 
ordynariusza diecezji przemyskiej Ignacego 
Tokarczuka. W tym też czasie odbyła się 
wielka uroczystość powitania Matki Boskiej 
Jasnogórskiej, ale do Brzostku przyjecha-
ły tylko ramy ze świecą i tak pielgrzymka 
Jasnogórskiej Pani w naszym kraju odbyła 
się bez wizerunku Maryi. Ileż to spłynęło 
szczerych łez w intencji naszego biednego 
kraju, w którym największa z Matek została 
uwięziona. Ileż to niezwykłych wydarzeń 
miało miejsce w naszym kraju, bardzo gorli-
wie modliły się wszystkie stany. Małe dzieci 
tworzyły grupy śpiewacze, młodzież trwała 
w grupach oazowych, ministranci i lektorzy 
spotykali się co tydzień z księdzem kate-
chetą, młodzież pozaszkolna zorganizowała 
KSM, a starsi wierni Akcję Katolicką, wszy-
scy działali twórczo i ochoczo. Pielgrzymki 
piesze odwiedzały sanktuaria w Przeczycy, 
Dębowcu, Tarnowcu, a do Jasnogórskiej Pani 
przyjeżdżali pątnicy dwa razy w roku. Do nie-
zwykłego Domu Bożego przychodzili wierni 
nie tylko na msze św., ale także w drodze do 
szkoły i pracy. Z Domem Bożym każdy katolik 
związany był potrzebą serca, w skrytości 
ducha, w samotności, z dala od ludzi. Z dala 
od ludzi najbardziej ważne i trudne problemy 
przedstawialiśmy naszemu Panu wiszącemu 
na krzyżu w głównym ołtarzu czy też Śnieżnej 
Pani w Ołtarzu Maryjnym, kończąc swoje 
modlitwy słowami: „…bądź z nami w każdy 
czas, wspieraj i ratuj Nas Matko…”

Od 1994 do 2002 roku proboszczem był 
ks. Czesław Szewczyk, a nasz rezydent ks. 
Kazimierz Ostafiński, będąc na emeryturze, 
pozostał w starej plebanii i był bardzo cie-
pło traktowany przez swojego następcę. 
Nowy ks. proboszcz zabrał się do remontów 
w kościele, dobudował dwie nawy, odno-
wił ołtarze, wykończył dom parafialny. Był 
pomysłodawcą i wykonawcą kościoła filialnego w Bukowej. Bardzo 
mocno uaktywniło się KSM i zaczęto wydawać czasopismo katolickie 
„Światło”. Jego twórcami byli: J. Nosal, T. Siedlarski, J. Samborski, 
W. Tyburowski, B. Nowicki, A. Kozieł i Z. Rogala. Bardzo aktywnie 
pracował chór parafialny, w którym śpiewało 45 chórzystów, efekty 
pracy chóru były niezłe, dlatego uświetnialiśmy wszystkie święta 
parafialne, jak również wyjeżdżaliśmy do sąsiednich parafii na odpusty 
i wizytacje duszpasterskie. Nasz brzostecki chór uświetniał mszę św. 
podczas pielgrzymki Papieża Jana Pawła II w 1997 roku w Krośnie. 
Chór dużo pielgrzymował, wyśpiewując msze św. w Ludźmierzu, 
w Chmielniku, w Zatwardnicy, w Dwerniku. Ks. proboszcz Czesław 
Szewczyk był twórcą Warsztatów Terapii Zajęciowej, dokonał remontu 
„starej plebanii”, przystosowując ją do pracy z ludźmi potrzebującymi 

pomocy i wyposażył ten obiekt w urządzenia przydatne do prowa-
dzenia zajęć w tego typu. 

Od 2002 roku rozpoczął się intensywny okres przebudowy, a właś-
ciwie to budowy dużego obiektu na posesji starej plebanii – Środo-
wiskowego Domu Samopomocy noszącego nazwę Żywego Pomnika 
im. Jana Pawła II. Rozpoczęła się intensywna praca budowlana przy 
pomocy instruktorów i uczestników WTZ oraz parafian pracujących 
społecznie. Kierownikiem całego przedsięwzięcia był ówczesny 

proboszcz – dziś nieżyjący już – ks. dr Jan 
Cebulak, niezwykle zdolny „ks. architekt”. 
Stara plebania została całkowicie zmoderni-
zowana włącznie ze strychem i budynkami 
gospodarczymi. Dziś w tym obiekcie działają 
Warsztaty Terapii Zajęciowej, do których 
uczęszcza 50 osób niepełnosprawnych, 
a funkcję kierownika tego obiektu pełni dr 
Alicja Kawalec-Przetacznik. Obok wybudo-
wany jest duży budynek piętrowy całkowicie 
wyposażony i przysposobiony do prowa-
dzenia zajęć z ludźmi starszymi, samotnymi 
– Środowiskowy Dom Samopomocy – a jego 
kierownikiem jest mgr Karol Staniszewski.

Brzostecka świątynia wraz z obiektami 
Żywego Pomnika Jana Pawła II przyciąga 
do siebie spore grupy nie tylko parafian, ale 
także przyjeżdżających pielgrzymów. Bardzo 
często można zobaczyć grupę ludzi klęczącą 
przed obrazem Jezusa Miłosiernego wpa-
trzoną w miłosierne oczy Chrystusa. Inni 
zaś zatrzymują się przed głównym ołtarzem 
i w skrytości serca wpatrzeni w krzyż polecają 
swoje sprawy Ukrzyżowanemu Zbawicielowi. 
Jeszcze inni spoglądają w twarz Śnieżnej 
Pani i w zadumie rozmawiają – bez użycia 
słów – z najlepszą matką. Są też i tacy, którzy 
wpatrują się w obraz św. Leonarda, z którym 
w naszej świątyni wspominamy pielgrzymo-
wanie w dawnych czasach.

Niezwykłe miejsce – świątynia brzostecka 
– jest to dom, do którego często podążamy 
samotnie, bo właśnie w ciszy najlepiej czło-
wiek jednoczy się z Bytem Pozaziemskim. 
Zatapiamy się w myślach, a potem, kiedy 
nakarmimy swoją duszę boskim wzrokiem, 
przenosimy te myśli do serca, wstajemy 
i wracamy do domu. Idziemy jakoś bardziej 
odważnie i czujemy się bardziej pełnymi, 
mocniejszymi, bo wiemy, że ktoś nas wysłu-
chał. W pełnym jednoczeniu się z Bogiem 
pomagają nam nie tylko Msze Św. z kazaniem, 
ale także Biblia, dobra lektura, prasa katolicka 
i dobrzy przyjaciele.

Ważną rolę w tym niezwykłym miejscu, 
jakim jest świątynia, odgrywają kapłani, wi-
kariusze i katecheci pracujący z młodzieżą 
i mający własne pasje, przyciągają nimi do 

siebie młodzież. Księża sportowcy organizują rozgrywki sportowe 
dla młodych ludzi. Księża muzycy, grają na gitarze pieśni kościelne 
wraz z grupą scholi. Księża wędrowcy prowadzą pielgrzymki do 
miejsc świętych, a po drodze pokazują piękno polskiej ziemi, zaś in-
telektualiści prowadzą dysputy na temat ciekawych książek, filmów, 
spektakli teatralnych itp. 

Obecny proboszcz naszej parafii, ks. mgr Marek Mnich – który objął 
parafię po nagłej śmierci ks. dr. Jana Cebulaka w 2016 roku – co raz to 
bardziej odnawia brzostecką świątynię, co stare i zniszczone wymienia 
na nowe, uświetniając tym to niezwykłe miejsce. Otworzył też drzwi 
kościoła, codziennie wystawiając Monstrancję z Hostią, a tym samym 
wprowadził wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu. Można 

Kościól w czasie nawiedzenia Obrazu 
Maryjnego bez jej wizerunku
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Widok współczesny
fot. Paweł Batycki
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Kolejne zdjęcia do PAMIĘTNIKA MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY, czyli 
archiwum starych fotografii przedstawiających dawnych mieszkańców 

gminy Brzostek, nadesłała Pani Emilia Sajór z Oławy, która załączyła 
również opis do zdjęć.

Prosimy nadsyłać zdjęcia najpóźniejsze z lat 60. XX wieku (im starsze, 
tym ciekawsze). Do fotografii należy dołączyć opis, kogo przedstawia, 
w jakim czasie i w jakich okolicznościach została zrobiona (np. Jan Nowak 
z Bukowej, rok 1937, wesele syna, Andrzeja, w Gorzejowej; opis może 
być dłuższy). Z pomocą na-
szych Czytelników stworzy-
my archiwum fotograficzne, 
w którym znajdą się też oso-
by, o których już prawie nikt 
nie pamięta. Niezbędnym wa-
runkiem publikacji na łamach 
„Wiadomości Brzosteckich” 
jest wyrażenie zgody na udo-
stępnienie przesłanych foto-
grafii w „WB” oraz na stronie 
internetowej „WB” – należy 
podać tę informację w mai-
lu lub na piśmie w CKiCz 
w Brzostku.

Pliki zeskanowanych fo-
tografii (mogą być w for-
macie JPG, PDF) oraz imię 
i nazwisko ich właściciela, 
a także opis do zdjęć prosi-
my przesyłać na adres: wia-
domosci@brzostek.pl. Foto-
grafie można też skanować 
w brzosteckim domu kultury. 
Skan zdjęcia należy wykonać 
w rozdzielczości 300 dpi.

Redakcja

Aleksandra Kolbusz

W poszukiwaniu wyjątków
Wokół Nas krążą dziwni ludzie. 
Ciężko ich zrozumieć, myślą tylko o sobie. 
Nie chcą pomocy i pomocy dać nie umieją, 
Jakby bali się przyznać, że czegoś nie rozumieją. 
Sądzą, że sami lepiej wiedzą, że wszystko mogą. 
Mijając innych, nie potrafią spojrzeć w oczy,
Życzliwością przesłać uśmiechu. 
Dlaczego tak się dzieje? - nie wiem 
Może to kwestia natury, tego, że jesteśmy skłonni do grzechu. 
Na szczęście z ludźmi jest jak z ortografią,
Są wyjątki, dzięki którym broni się nasz gatunek.

PAMIĘTNIK MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY 
– ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE

To jest mój dziadek, Jan Fryc – zmarł w 1939 roku, 
i moja babcia Julia Fryc, która została zabita przez 

pocisk niemiecki w czasie pracy w polu w 1944 roku. 
Na fotografii znajdują się też ich dzieci: Stanisław, 
Józef i Zofia. Ja jestem córką Józefa, nazywam się 

Emila Sajór z domu Fryc. Mój dom rodzinny znajduje 
się w Woli Brzosteckiej

Dziewczyny z Woli Brzosteckiej. Zdjęcie 
zostało wykonane na początku lat 60. 

XX wieku

też zauważyć, że są osoby, które w samotności klęczą i modlą 
się, są też grupy parafian, które organizują godziny modlitw 
przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Jest to bardzo 
dobra i potrzebna inicjatywa. Nasz ks. proboszcz wybudował 
własnymi rękoma – przy pomocy uczestników WTZ – bardzo 
ładną i skromną kapliczkę Maryjną, która stała się niezwykłym 
miejscem, przy którym zatrzymują się przechodnie, piękne 
rabaty kwiatowe są uzupełnieniem każdej modlitwy.

W naszym niezwykłym „domu” uzupełnieniem do modlitwy 
jest wystrój wewnętrzny świątyni, przepiękne stroiki, bukiety 
kwiatowe, wykonywane przez Waldemara Wójcika – studenta 
polonistyki UJ w Krakowie – niezwykle utalentowanego florystę. 
Nad całością estetyki świątyni czuwa zakrystianka Małgorzata 
Wójcik. Przed laty nad pięknem świątyni czuwały gospodynie, 
a między innymi: Maria Nosal, Helena Kania, Genowefa i Elżbieta 
Dziurdzik, Maria Piekarczyk, żona długoletniego kościelnego 
i wiele innych osób pracujących na rzecz parafii.

I tak przez długie lata stoi monumentalna budowla – świą-
tynia – Dom Pański, do którego śpieszą wszystkie pokolenia. 
Całe życie ludzkie związane jest z tym obiektem i w życiu 
ludzkim miejsce to odgrywa bardzo ważną rolę – odnawia 
ducha, kształtuje osobowość, podtrzymuje tradycje katolickie 
i wyzwala potrzebę dalszego egzystowania…

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze str. 28
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Rozwiązania: krzyżówki, zagadki przyrodniczej (Co to za gatunek? Fot. strona 43) wraz z wypełnionymi kuponami należy 
dostarczyć do 31 stycznia 2019 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4.
Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.
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Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?
styczeń 2019

POZIOMO:
1) Uliczny czyściciel obuwia. 5) Pas ziemi, obszar, stre-
fa. 9) Mała istota. 13) Miasto w Izraelu 14) Śmierć, 
skonanie. 15) Bakteria chorobotwórcza. 17) Stolica Jor-
danii. 18) Śródziemnomorski żaglowiec 21) „... z krainy 
czarów” 23) Krystian (ur.1956), pianista; laureat konkursu 
pianistycznego im. F. Chopina 1975. 25) Sprężysta, cien-
ka płytka drgająca pod wpływem fali dźwiękowej, używa-
na w mikrofonach, telefonach, gramofonach. 27) Rzeka, 
prawy dopływ Missisipi (USA). 28) Wulkan między Suma-
trą, a Jawą. 32) Organizm, często szkodnik odżywiający 
się drewnem. 36) Szlachcianka zakochana w Zbyszku 
z Bogdańca. 39) Krew zwierzęcia. 41) Niestosowny, 
niewłaściwy postępek; niezręczność, potknięcie, uchy-
bienie. 42) Muzułmański Bóg 43) Zbyt wielka obfitość, 
zbyt wielka ilość, liczba czegoś; nadwyżka. 44) Karcia-
ny romb 45) Samobije z bajki 46) Scena na koncer-
ty 47) Duże miasto na Honsiu 48) Mit. gr.: syn Nocy 
i Ereba, bliźniaczy brat Hypnosa; Śmierć.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z GRUDNIOWEGO NUMERU

Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Muchołówka.
Hasło krzyżówki: Wnuk za dziadka nie odpowiada.

Nagrody książkowe wylosowali: Teresa Baran z Przeczycy (krzyżówka), 
Magdalena Gąsior z Grudnej Dolnej (zagadka przyrodnicza).

PIONOWO:
1) Przechodzenie niepostrzeżenie, szybko, cicho. 2) Twardy, ciężki, 
trudno topliwy metal. 3) Plac lub pomieszczenie ze straganami, budkami, 
gdzie się sprzedaje różnorodne towary; targ, targowisko. 4) Pustorożec 
z Chin. 5) Sztuczne tworzywo imitujące skórę. 6) Wieść, pogłoska, 
rozgłos. 7) Ślad po przejściu piły; szczelina powstająca w piłowanym 
drewnie. 8) Weddyjski bóg ognia. 9) Sport: klub sportowy z Mediola-
nu. 10) Przestarzale: więzienie, kryminał. 11) Stan w hipnozie. 12) (ok. 
500-428 p.n.e.), starożytny filozof gr., żywiołowy materializm. 16) Po-
tocznie: niemnąca tkanina elastyczna z włókna sztucznego. 19) Obszar 
polarny na półkuli północnej wokół bieguna północnego. 20) Taniec 
towarzyski pochodzenia argentyńskiego. 22) ...Turyński 24) Karol 
(1818-83), niem. myśliciel, twórca socjalizmu naukowego. 26) Miękka 
i elastyczna skóra bydlęca, używana na wyroby kaletnicze. 29) Pośred-
nik. 30) Część Talmudu. 31) Rdzenna mieszkanka Filipin. 33) Samo-
dzielny utwór poetycki o specjalnym układzie rymów. 34) Mit. gr.: smok 
strzegący złotych jabłek w ogrodzie Hesperyd. 35) Zalotna rozmowa, 
zalecanie się, kokietowanie; miłostka. 37) Tylna część szyi. 38) Zawar-
tość kruszcu w monetach 39) Ugoda, umowa, układ międzynarodowy 
o charakterze politycznym. 40) Stan i rzeka w USA.
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Arlette Cousture „Dzieci stamtąd”
Kraków 1939 rok. Rodzeństwo Pawulskich 

– Jerzy, Elżbieta i Jan – cieszy się młodością, 
nieświadome zbliżającej się katastrofy. Wkrótce 
II wojna światowa ściąga na Europę mrok tak 
nieprzenikniony, że nawet ptaki zdają się mil-
knąć. Jan i Elżbieta, a następnie Jerzy, pokonują 
Atlantyk i przedostają się do Kanady.

Wyrwani z rodzinnych stron mierzą się z całkiem nowym, 
obcym i oszałamiającym światem. Dla nich życie dopiero się 
zaczyna.

Dzieci stamtąd to pełen dramatyzmu i emocji fresk rodzinny 
osadzony w czasach wojennej migracji. To książka niepozba-
wiona delikatnego humoru oraz wzruszających obrazów tego, 
co utracone. 

Sherry Argov „Dlaczego mężczyźni kochają zołzy”
Niech nikomu się nie wydaje, że „zołza” to 

negatywne określenie. Wręcz przeciwnie, to 
kobieta, która jest miła, zabawna i życzliwa, przy 
czym największą miłość żywi do siebie. Nie kła-
mie i nie gra, jest szczera (czasem do bólu), bo wie, 
czego chce i potrafi to zakomunikować. Robi, co 
jej się podoba, a to sprawia, że jest uwielbiana.

To swoista biblia współczesnej kobiety, ale także świetny 
sposób na relaks. Ta książka podpowie Ci, że bycie zołzą ma 
przyszłość!

Anna Mieszkowska „Historia Ireny Sendlerowej”
Irena Sendlerowa całą wojnę organizowała 

przemycanie żydowskich dzieci z getta i umiesz-
czała je w przybranych rodzinach, domach dzie-
cka i u sióstr zakonnych. Dzięki jej skrupulatnym 
notatkom zachowały się nazwiska ocalonych, nie 
zaginęła ich tożsamość.

Nieustannie groziła jej śmierć. W poczuciu 
zagrożenia żyła także po wojnie. Za ojcem po-
wtarzała: „Każdemu, kto tonie, należy podać rękę”. W czasie 
wojny podała rękę wielu dzieciom i osobom dorosłym, które 
między innymi dzięki niej przeżyły Holokaust.

Za jej działalność uhonorowano ją wieloma odznaczeniami, 
została Sprawiedliwą wśród Narodów Świata, damą Orderu 
Orła Białego i Orderu Uśmiechu. Otrzymała honorowe oby-
watelstwo Izraela.

WARTO PRZECZYTAĆ

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

Humor umożliwia powiedzenie prawdy. 
E. E. Schmitt

Powódź w prowincjonalnym miasteczku. Ewakuacja ludności. 
Wojsko puka do kaplicy:
- Proszę księdza, niech ksiądz ucieka! Ksiądz się utopi!
- Nigdzie nie idę, wierzę w Opatrzność Boską.
Po trzech godzinach ksiądz siedzi na ostatnim piętrze.
Podpływają motorówką:
- Proszę księdza, niech ksiądz ucieka! Ksiądz się utopi!
- Nigdzie nie idę, wierzę w Opatrzność Boską.
Minęły kolejne godziny, ksiądz na szczycie dzwonnicy.
Podpływają znowu.
- Proszę księdza, niech ksiądz ucieka! Ksiądz się utopi!
- Nigdzie nie idę, wierzę w Opatrzność Boską.
Piętnaście minut i ksiądz już z wyrzutami u Pana Boga.
- Panie Boże, no jak tak można? Swojego wiernego sługę 
zawieść? A tak wierzyłem w Opatrzność…
Nagle głos z niebios:

- Głupcze! Trzy razy po ciebie ludzi wysyłałem!
  

MĘDRCY MÓWIĄ
Fb.com

Jeśli ktoś przychodzi do Ciebie z poda-
runkiem i Ty go nie przyjmujesz, to do kogo wtedy należy 
ten prezent? – spytał samuraj.
- Do darczyńcy – odpowiedzieli uczniowie.
- To samo dotyczy zawiści, złości i obelg – rzekł ich nauczy-
ciel. – Jeśli nie są przyjęte, pozostają własnością osoby, 
która nosi je w sobie.

Któregoś dnia bogacz, widząc biedaka, wręczył mu koszyk. 
Koszyk wypełniony śmieciami. Biedak zabrał koszyk i od-
szedł. Następnego dnia bogacz zastał biedaka pod swoimi 
drzwiami. Biedak wręczył mu jego koszyk wypełniony 
kwiatami. Bogacz spytał go: 
- Dlaczego dajesz mi kwiaty, skoro ja Ci dałem śmieci?
Biedak odpowiedział: 
- Każdy daje innym to, co ma we własnym sercu.

Moje życie nie musi wyglądać sensownie dla Ciebie. Musi 
mieć sens dla mnie.

Niektórzy udają, że mnie lubią… A ja udaję, że im wierzę.

Nigdy nie wstydź się swoich porażek. Ci, którzy Cię kochają, 
zrozumieją wszystko.
Ci, którzy Cię wyśmiewają, nie są Ci do niczego potrzebni.

By zrozumieć ludzi, trzeba starać się usłyszeć to, czego 
nigdy nie mówią na głos.

Wybrała Maria Kawalec

Wybrała Maria Kawalec

jest kołem
ratunkowym
na morzu życia
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SPOTKANIE Z POŻYTECZNYMI MIKROORGANIZMAMI cz. 35
Janusz Kolbusz - ukończył Pedagogikę Resocjalizacyjną na Uniwer-
sytecie Rzeszowskim, od kilku lat zajmuje się wdrażaniem praktycz-
nego zastosowania probiotyków na terenie Podkarpacia. Prowadzi 
Pogórzańskie Centrum Mikroorganizmów w Brzostku.

Artykuł ten jest odpowiedzią na pytania wielu ludzi: co to 
są te pożyteczne mikroorganizmy i kto prowadził badania 

nad nimi.

Mikroorganizmów jest niezliczona ilość, tak dużo, że jeśli 
człowiek stanie bosą stopą na łące, to ich ilość pod stopą 
przewyższa liczbę ludzi na całej planecie. Każdy wygląda ina-
czej, a zachowania mają bardzo podobne do ludzkich: między 
niewielką liczbą dominujących szczepów trwa nieustanna 
walka o pierwszeństwo, a tzw. większość czeka na jej wynik, 

by dołączyć do zwycięskiego szczepu. 
Teruo Higa jest profesorem Akade-

mii Rolniczej na Okinawie w Japonii. 
Jest autorem publikacji naukowych, 
np. „Zastosowanie mikroorganizmów 
w rolnictwie i ich pozytywny wpływ 
na bezpieczeństwo środowiska na-
turalnego”, Nobukyo 1990. Jest też 
przewodniczącym Stowarzyszenia 
Rolnictwa Naturalnego Azji i Pacyfi-
ku oraz Międzynarodowego Ośrodka 
Badawczego Rolnictwa Naturalne-
go, doradcą Towarzystwa na Rzecz 

Oczyszczania Zasobów Wodnych w Japonii. Założona przezeń 
Fundacja EMRO jest zaangażowana w realizację wielu pro-
gramów ochrony środowiska na całym świecie. W połowie 
lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia prof. Higa zaczął 
poszukiwania mikroorganizmów, które mogłyby zmniejszyć lub 
wyeliminować nawozy sztuczne z rolnictwa, zmniejszyć ilość 
„chemii”. Rozpoczęte jesienią 1977 roku badania nie przyniosły 
rezultatów; podobnie jak w przypadku odkrycia penicyliny, 
pomógł przypadek i jesienią 1981 roku prof. Higa wyizolował 
grupę mikroorganizmów, które nazwał „Efektywnymi Mikroor-
ganizmami”- (EM). W skład EM wchodzą bakterie towarzyszące 
człowiekowi od zawsze - odpowiedzialne za kiszenie kapusty, 
warzenie piwa, fermentację wina, kwas mlekowy (każdy z nas je 
ma wewnątrz jamy ustnej). Najważniejsze szczepy wchodzące 
w skład EM to bakterie fotosyntetyczne (beztlenowe), azoto-
bakter (tlenowe), bakterie kwasu mlekowego, drożdże, grzyby 
fermentujące (Aspergillus i Penicilinum) i promieniowce. Do tej 
pory naukowcy byli przekonani, że pewne szczepy nie mogą 
występować razem - prof. Higa udowodnił (po raz pierwszy 
w historii), że bakterie tlenowe i beztlenowe mogą razem 
żyć i współistnieć, gdy w ich otoczeniu występują substancje 
antyutleniające. Mało tego, dowiódł, że pomiędzy tymi bak-
teriami zachodzi obustronna wymiana pożywienia sprzyjająca 
ich koegzystencji, słowem - tworzą harmonijne „małżeństwo”. 
Warto sięgnąć po biografię prof. Higi i historię odkrycia „Rewo-
lucja w ochronie naszej planety” Teruo Higa Warszawa 2003. 
Podobnie jak w przypadku penicyliny - odkrycie przerosło 
wyobraźnię prof. Higi i dziś na całym świecie użytkownicy EM 
dokonują odkrywania coraz to nowych zastosowań i możliwo-
ści EM. Oczyszczają wodę, glebę, mogą zastępować „chemię” 
w rolnictwie i ogrodnictwie, hodowli zwierząt, utylizują (fermen-

tują) gnojowicę - co do tej pory uchodziło za problem nie do 
rozwiązania! Odnotowano przypadki, kiedy EM zatrzymywały 
rozwój wielu chorób i doprowadzały do wyzdrowienia. Jest 
możliwe, że przodkowie EM istnieli w „pierwotnej zupie”, od 
której zaczęło się życie na ziemi! W Polsce od 2000 roku EM 
używa się w rolnictwie, sadownictwie i hodowli zwierząt, a dziś 
prawie w każdej dziedzinie życia. W Kani (Japonia) i Londynie 
zostały wdrożone ciekawe programy - mieszkańcy gromadzą 
odpadki organiczne w wiaderku, „skrapiają” EM (natychmiast 
znika zapach zgnilizny) i takim „kompostem” dożywiają zieleń 
miejską. To ma dodatkowy aspekt - gleba „zaszczepiona” EM 
zaczyna się oczyszczać z substancji ropopochodnych, chemii, 
zmienia swą strukturę ze zbitej na gruzełkowatą, pojawiają się 
dżdżownice! Nie bez znaczenia jest wydatna obniżka kosztów 
wywozu śmieci i rewitalizacja gleby w mieście, zatrutej przecież 
spalinami, ropą, pyłami, chemią. Dziwić się zatem należy, że EM 
nie zostały użyte w przypadku morskich katastrof - dużych wy-
cieków ropy, którą EM „zjadają” ze szczególnym upodobaniem. 
W gliwickiej fabryce farb i lakierów ścieki oczyszcza plantacja 
wierzby przemysłowej - ten gatunek „wyłapuje” ze ścieków 
metale ciężkie i chemię. Można sobie wyobrazić biologiczną 
oczyszczalnię ścieków - specjalnie dobrane gatunki roślin sta-
nowią kolejne stopnie „kaskady” ścieków. Gdyby uzupełnić ją 
o EM - może byłaby to idealna oczyszczalnia - o wiele tańsza 
od tradycyjnych, materiałochłonnych, drogich, betonowo-me-
chanicznych. Może katedra którejś uczelni podejmie wyzwanie? 
Powstałaby idealna oczyszczalnia ścieków dla małych miejsco-
wości o wiele tańsza i łatwiejsza do zbudowania. W biografii 
prof. Higi jest opis, jak przy pomocy EM została oczyszczona 
zatoka morska, zatruta wcześniej przez przemysł. Wróciło 
do niej życie i ryby. Więc mieszkańcom krainy jezior polecam 
lekturę biografii prof. Higi i zainteresowanie się „walecznymi 
mikroorganizmami”, by jeziora nie stały się zbiornikami gno-
jówki, której zapachy wypłoszą wszystkich turystów, a żeglarzy 
zniechęcą skutecznie do pływania pod żaglami. EM mogłyby 
znaleźć zastosowanie w jeziorach, w których następuje proces 
eutrofizacji. Z pewnością byłyby też przydatne w miejscowoś-
ciach nadmorskich, skąd duża ilość zanieczyszczeń wędruje do 
Bałtyku. Jeśli w Japonii można było przywrócić życie w zatoce 
morskiej, to może naukowcy zajmujący się Bałtykiem mogliby 
skorzystać z tych japońskich doświadczeń? W Polsce powstał 
Instytut Technologii Mikrobiologicznych w miejscowości Turek 
- projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie EkosystEM 
- Dziedzictwo Natury w ramach Polskiego Klastra Technologii 
Mikrobiologicznych - ProBioCluster. Instytut ten zajmuje się 
wdrażaniem innowacyjnych, biotechnologicznych wyrobów 
oraz usługami z obszaru biogospodarki. Dziś w Polsce z powo-
dzeniem stosuje się EM w przydomowych oczyszczalniach, jak 
i mniejszych czy większych miejskich oczyszczalniach ścieków, 
z powodzeniem radzą sobie również w kompostowniach. 
Eliminują uciążliwe odory, ograniczają suchą masę (odpad 
finalny),wydłużają również żywotność urządzeń i elementów 
betonowych wykorzystywanych w oczyszczalniach i ciągach 
kanalizacyjnych. Odkrycie prof. Higi może przywrócić „zdrowie 
Ziemi”, a „Waleczne mikroorganizmy” z pewnością nie powie-
działy jeszcze ostatniego słowa.

Opracował Janusz Kolbusz

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzostku zwraca się z prośbą o zwrot zaległych książek.
Drogi Czytelniku, jeśli nie korzystasz już z naszych książek i zalegają one na Twojej półce,  
koniecznie zwróć je do biblioteki.
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MIKOŁAJKOWY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ GMINY BRZOSTEK 
POD PATRONATEM BURMISTRZA BRZOSTKU
4 grudnia odbył się Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej 

Gminy Brzostek, w którym udział wzięło 8 drużyn z terenu 
gminy Brzostek. Jak co roku w Brzostku nie zabrakło dobrej 
zabawy i integracji drużyn, co było głównym celem turnieju. 
Oficjalnego otwarcia dokonał kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś. 
W trakcie otwarcia imprezy w hali gościł św. Mikołaj, który dla 
każdego uczestnika miał słodki upominek. Zespoły zostały po-
dzielone na 2 grupy, gdzie rozgrywały mecze systemem „każdy 
z każdym”. Przez cały turniej toczyły się bardzo wyrównane 
i emocjonujące spotkania. W grupie A sensacyjnie z pierwszego 
miejsca awansowała SP Przeczyca, która nie przegrała żadnego 
meczu w swojej grupie. Drugie miejsce zajęła szkoła z Grudnej 
Górnej. W grupie B po rozegraniu wszystkich spotkań nie było 
wiadomo, kto awansował do dalszej fazy turniej, ponieważ aż 
trzy zespoły miały taką sama liczbę punktów (SP Brzostek, SP 
Nawsie Brzosteckie, SP Kamienica Górna). Po szczegółowych 
obliczeniach z pierwszego miejsca awansowała SP Brzostek, 
zaś z drugiego SP Nawsie Brzosteckie. Mecze półfinałowe 
dostarczyły wiele emocji oraz zaskakujących rozstrzygnięć. 
W pierwszym półfinale zwyciężyła szkoła z Przeczycy, która 
potwierdziła swoją dobrą formę z meczów grupowych, wy-
grywając z SP Nawsie Brzosteckie. Drugi mecz półfinałowy 
(SP Brzostek – SP Grudna Górna) po regulaminowym czasie 
gry nie przyniósł rozstrzygnięć i po raz pierwszy w turnie-
ju potrzebne były rzuty karne. W tym elemencie gry lepiej 
spisywali się zawodnicy z SP Brzostek i to oni awansowali 
do finału turnieju. W finale spotkały się zespoły z Brzostku 
oraz Przeczycy. Zwycięsko z pojedynku wyszła SP Brzostek, 
wygrywając 1:0 i tym samym mogli cieszyć się ze zwycięstwa 
w całym turnieju. Ostatecznie na najniższym stopniu podium 
uplasowała się drużyna z Nawsia Brzosteckiego, która pokonała 
w meczu o 3. miejsce drużynę z Grudnej Górnej. Dodatkowo, 
w trakcie trwania rozgrywek, była prowadzona klasyfikacja 
króla strzelców, którą zwyciężył Bartosz Wójtowicz (SP Naw-
sie Brzosteckie). Drugim akcentem turnieju była klasyfikacja 
na najlepszego bramkarza, którą ostatecznie według opinii 
organizatorów wygrał Kacper Czarnecki (SP Grudna Górna). 
Wszystkie drużyny biorące udział w mikołajkowych zmaga-
niach otrzymały pamiątkowe dyplomy, najlepsze drużyny 
pamiątkowe puchary oraz medale. Wręczenia nagród dokonał 
Kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś. Wszystkim uczestnikom oraz 
kibicom dziękujemy za przybycie, sportową rywalizację oraz 
wiele ciekawych i efektownych akcji. Zwycięzcom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów. 
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MIKOŁAJKOWY TURNIEJ W PIŁCE SIATKOWEJ 
DZIEWCZĄT – CZWÓRKI
5 grudnia w Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej 

w Brzostku odbył się Mikołajkowy Turniej w Piłce Siat-
kowej Dziewcząt z klas IV–VI. Wzięły w nim udział szko-
ły z terenu Gminy Brzostek. Turniej został przeprowadzony 
w ramach Sportowych Mikołajek organizowanych trady-
cyjnie co roku początkiem grudnia przez Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Brzostku. Punktualnie o godzinie 9.00 nastąpiło ofi-
cjalne otwarcie z udziałem wszystkich startujących. Na początku 
turnieju nie obyło się bez wizyty św. Mikołaja, który rozdawał 
cukierki zawodniczkom oraz kibicom. Zawody zostały rozegrane 
systemem „każdy z każdym”. Najlepszą drużyną okazała się Szko-
ła Podstawowa z Brzostku, która podczas całego turnieju wy-
grała wszystkie spotkania, nie tracąc przy tym ani jednego seta. 
Zwycięski zespół wystąpił w składzie: Mikuś Martyna, Zdziarska 
Emilia, Gac Dominika, Dziedzic Emilia, Nawracaj Martyna, 
Pieniądz Magdalena. Na drugim miejscu uplasowała się szkoła  
z Nawsia Brzosteckiego, zaś z brązowe medale wywalczyły 
zawodniczki z Gorzejowej. Nagroda indywidualna powędrowała 
do Magdaleny Pieniądz (SP Brzostek). Wręczenia nagród doko-
nał Kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś. Za pomoc w organizacji 
turnieju należą się podziękowania dla dyrektora SP Brzostek 
oraz dla wolontariuszek: Nikoli Nawracaj, Kingi Kawalec, Karo-
liny Grygiel, Martyny Bieleckiej. Wszystkim uczestnikom oraz 
kibicom dziękujemy za przybycie, sportową rywalizację oraz 

wiele ciekawych i efektownych akcji. Zwycięzcom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów. 

Szczegółowe wyniki:
SP Gorzejowa – SP Kamienica Górna  1:2 (11:15, 15:6, 13:15)
SP Grudna Górna – SP Nawsie Brzosteckie  0:2 (12:15, 13:15)
SP Brzostek – SP Smarżowa  2:0 (15:3, 15:11)
SP Smarżowa – SP Nawsie Brzosteckie  0:2 (6:15, 4:15)
SP Grudna Górna – SP Kamienica Górna  2:1 (15:12, 10:15, 15:13)
SP Brzostek – SP Gorzejowa  2:0 (15:6, 15:9)
SP Kamienica Górna – SP Smarżowa  2:0 (15:6, 15:10)
SP Gorzejowa – SP Grudna Górna  2:0 (15:9, 15:12)
SP Nawsie Brzosteckie – SP Brzostek  2:0 (10:15, 7:15)
SP Kamienica Górna – SP Nawsie Brzosteckie  0:2 (6:15, 6:15)
SP Grudna Górna – SP Brzostek  0:2 (5:15, 6:15)
SP Gorzejowa – SP Smarżowa  2:0 (15:13, 16:14)
SP Brzostek – SP Kamienica Górna  2:0 (15:8, 15:10)
SP Nawsie Brzosteckie – SP Gorzejowa 2:0 (15:4, 15:8)
SP Smarżowa – SP Grudna Górna  0:2 (9:15, 8:15)

Klasyfikacja końcowa:
1. SP Brzostek
2. SP Nawsie Brzosteckie
3. SP Gorzejowa
4. SP Kamienica Górna
5. SP Grudna Górna
6. SP Smarżowa

Magdalena Kawalec

WYNIKI:
Grupa „A”

SP Smarżowa - SP Siedliska-Bogusz  0:0
SP Grudna Górna - SP Przeczyca  0:1
SP Smarżowa - SP Przeczyca  0:1
SP Grudna Górna - SP Siedliska-Bogusz  3:0
SP Smarżowa - SP Grudna Górna  0:6
SP Przeczyca - SP Siedliska-Bogusz  0:0 

Grupa „B”
SP Brzostek - SP Nawsie Brzosteckie  1:0
SP Kamienica Górna - SP Gorzejowa  1:0
SP Brzostek - SP Gorzejowa  4:0
SP Kamienica Górna - SP Nawsie Brzosteckie  0:1
SP Brzostek - SP Kamienica Górna  0:1
SP Gorzejowa - SP Nawsie Brzosteckie  0:4

Półfinał I:
SP Przeczyca - SP Nawsie Brzosteckie 1:0

Półfinał II:
SP Brzostek - SP Grudna Górna  0:0 k. 2:1

Mecz o 3. miejsce 
SP Nawsie Brzosteckie - SP Grudna Górna  1:0

Finał:
SP Brzostek - SP Przeczyca  1:0

Klasyfikacja końcowa:
1. SP Brzostek 
2. SP Przeczyca
3. SP Nawsie Brzosteckie
4. SP Grudna Górna 
5. SP Kamienica Górna
6. SP Siedliska-Bogusz
7. SP Smarżowa
8. SP Gorzejowa

Magdalena Kawalec
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23 listopada 2018 roku swoje rozgrywki zainaugurowała 
po raz kolejny Pilźnieńska Gminna Amatorska Liga Piłki 

Siatkowej, której organizatorami są Burmistrz Miasta i Gminy 
Pilzno, Dom Kultury w Pilźnie oraz Orlik Pilzno. W obecnym 
sezonie rywalizuje ze sobą 12 drużyn. Mecze rozgrywane są 
w każdy piątek w hali gimnazjum w Pilźnie. 

Po raz pierwszy w tych rozgrywkach reprezentowana jest 
także Gmina Brzostek, a to za sprawą drużyny Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Tworzą ją młodzi zawodnicy i zawodniczka trenu-
jący na obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej w Brzostku 
pod okiem instruktora siatkówki Krzysztofa Halsa. Brzosteccy 

siatkarze rozegrali do tej pory pięć meczów. Ze spotkania na 
spotkanie widać coraz lepszą dyspozycję naszych zawodników, 
co po trzech porażkach zaowocowało dwoma zwycięstwami 
w ostatnich spotkaniach z bardziej doświadczonymi zespołami. 

Wszystkich kibiców i sympatyków siatkówki z terenu na-
szej gminy zapraszamy do śledzenia poczynań drużyny OSiR 
Brzostek w kolejnych meczach i do kibicowania w pilźnieńskiej 
hali. Poniżej zamieszczamy rezultaty dotychczas rozegranych 
spotkań i terminarz rozgrywek.

OSiR w Brzostku

BRZOSTECCY SIATKARZE CORAZ LEPSI
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„WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE” – SPIS TREŚCI ZA ROK 2018
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 - EM, Historia Koła Gospodyń w Brzostku ..................................... 10 - 35, 36
 - Gromadzki A., Opowieść o Stanisławie Grabie z Zagórza .............. 4 - 30, 31
 - Pyzocha M., O żołnierzu „Błękitnej Armii” /Franciszek Jakubus/  

zob. dział Historia
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 - Rogala Z., Tropem niezwykłych /Emilia i Stanisław Wodziszowie/ 10 - 44, 

45, 46, 47
 - Rogala Z., Tropem niezwykłych /Henryk Cisoń/ ...................... 6 - 27, 28, 29
 - Rogala Z., Tropem niezwykłych /Janina Surdel/ ..................... 2 - 34, 35, 36; 
 - / Maria Zdziarska / ................................................................. 3 - 25, 26, 27;
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 - /ks. dr Jerzy Krzanowski ................................................... 7 - 19, 20, 29, 30; 
 - /ks. Stanisław Szczepanik/ .................................................... 12 - 31, 32, 33
 - Rogala Z., Tropem niezwykłych /Jerzy Kmiecik/ .......................... 11 - 30, 31
 - Rogala Z., Tropem niezwykłych /rodzina Czerkiesów/ ............. 5 - 30, 31, 32

 - Rogala Z., Tropem niezwykłych /Wincenty Mikrut / ................. 9 - 25, 26, 27
 - Skórski K., Historia jednego nauczyciela /Kazimierz Ratowski/ ..... 9 - 18, 19
 - SP Brzostek, ks. prof. Bogdan Stanaszek........................................... 12 - 13
 - SP Nawsie Brzosteckie, Zofia Jarmusz .............................................. 12 - 13
 - SP Przeczyca ks. dr Józef Jałowy ...................................................... 12 - 14 
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 - Wójcik D., Święty Florian,  ................................................. zob. dział Religia
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GROCH Z KAPUSTĄ
Życie czasami potrafi zaskoczyć…

Znane jest powiedzenie: „Sukces ma wielu ojców, a porażka 
jest sierotą”. Niektórzy ludzie potrafią tak barwnie opowia-

dać o nawet błahych wydarzeniach dotyczących swojej osoby, 
że wzbudzają u innych zazdrość – wszystko im się udaje, są 
zdolni, pomysłowi, odpowiednio doceniani przez pracodaw-
cę, mają wspaniałe dzieci itp. Nigdy nie mówią o sobie nic 
negatywnego. A słuchających tego samouwielbienia rozsadza 
gorycz: mnie nie wszystko wychodzi, nie mogę zrealizować 
planów, mam niskie dochody, nie mam przyjaciół, jestem mało 
interesujący itp.

A to nieprawda: u chwalipięty nie wszystko się udaje, 
a u zgorzkniałego są nieraz powody do zadowolenia.

Nam się wydarzył przypadek pośredni, niecodzienny i przez 
to ciekawy.

Otóż w rozliczeniu półrocznym za prąd okazało się, że mam 
dopłacić około 100 zł, a ponadto wzrosła miesięczna progno-
zowana opłata o 24 zł. Wydawało mi się to dużo, ale biorąc 
pod uwagę gorące lato i fakt, że gościliśmy przez miesiąc na 
wakacjach trzech wnuków, usprawiedliwione.

Ale jednego wieczora w sierpniu, nalewając wodę do kąpieli 
do wanny, wlałam jej za dużo, dolałam więc zimnej – woda 
nadal była zbyt gorąca, więc wypuściłam część i znów dolałam 
zimnej. Ale o dziwo woda nadal była gorąca – włożyłam rękę 
pod strumień wody „zimnej” i stwierdziłam, że z zimnego kranu 
płynie gorąca woda.

Jak to możliwe? Stwierdziłam, że pewnie zepsuł się zawór 
zwrotny w instalacji solarnej, odczekałam dwie godziny i wzię-
łam kąpiel. Następnego dnia przedzwoniliśmy do gwaranta 
instalacji z prośbą o przyjazd i usunięcie nietypowej usterki.

Ale wieczorem zaczęłam podlewać kwiatki w ogrodzie i jakoś 
nie podobała mi się woda wyciągnięta ze studni.

Jakież było moje zdumienie, kiedy okazało się, że woda 

w studni jest mocno ciepła, gdzieś około 37 stopni! Zawołałam 
sąsiadkę, obiecując jej zapoznanie się z czymś wyjątkowym, 
sąsiadka zawołała męża – oboje byli bardzo zdziwieni, tak samo 
jak ja; nawet żartowali, że podłączą centralne ogrzewanie zimą 
do naszej studni i nie będą kupować węgla na zimę.

Zaczęliśmy się zastanawiać, skąd ta ciepła woda w stud-
ni: pierwszą podejrzaną była pompa zanurzona w studni, 
powszechnie znana „ruska” - ale w razie przebicia powinny 
wybić bezpieczniki automatyczne zabezpieczające instalację 
(mam oryginalne, dobrane zgodnie z projektem instalacji) 
– a nie wybiły; ponadto nie zostałam porażona, wyciągając 
wodę ze studni (metalowe wiadro, łańcuch, wał i korba). Drugi 
podejrzany to nadal któryś zawór zwrotny – ale ze studni do 
hydroforu prowadzi tylko jedna rurka z zimną wodą, więc to 
niemożliwe. Trzecim podejrzanym było odkryte właśnie źródło 
geotermalne, co na tym terenie jest teoretycznie możliwe, ale 
pod naszym domem znacznie mniej, więc szybko odrzuciliśmy 
taką ewentualność. A czwartym możliwe przebicie prądu gdzieś 
w instalacji elektrycznej. Odwołałam przyjazd fachowca do 
sprawdzenia instalacji solarnej.

Wyjęliśmy więc pompę ze studni i odłączyliśmy ją, pobór 
wody przełączyliśmy na „miejską”, czyli z wodociągu, a do 
sprawdzenia instalacji zamówiliśmy elektryka. Zmierzyłam ilość 
wody w studni – było jej tylko 1 m3 z powodu suszy, dlatego 
nagrzała się dosyć mocno.

Po upływie doby woda w studni była już zimna, elektryk 
stwierdził przebicie w pompie. Kupiłam więc na Allegro nową, 
przestawiliśmy pobór wody na studnię i wszystko wróciło 
do normy.

Tylko przez pół roku muszę przelewać większą przedpłatę 
za prąd – ale w związku z zapowiadaną podwyżką cen energii 
elektrycznej od stycznia podwyżka być może okaże się mniej 
„bolesna”. 

Janina Słupek

PODZIĘKOWANIE
Wyrazy szczególnej wdzięczności kierujemy do Księdza Proboszcza, Burmi-

strza i Pracowników Urzędu Miejskiego, Radnych Rady Miejskiej, Sołtysów, 
Przedstawicieli instytucji związanych z oświatą i sportem, licznie zgromadzonej 
młodzieży, sąsiadów, przyjaciół, bliższej i dalszej Rodziny, którzy przybyli, aby 
pożegnać

śp. Zuzannę Sarnecką.
Dziękujemy za wszelkie wparcie w tych trudnych chwilach, za pamięć, modlitwę oraz intencje 

mszalne.
Jan Sarnecki z Rodziną
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Przedmiotem najmu w drodze przetargu są lokale użytkowe położone w budynku magazynowo-warsztatowym w Brzostku 
przy ulicy Stara Droga 1 stanowiące własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00064805/6 - 
przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.

Lokale użytkowe położone są w budynku warsztatowo-magazynowym w Brzostku przy ulicy Stara Droga 1 na działce 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 302 o powierzchni 0,5255 ha, stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie 
Księgi Wieczystej RZ1D/00064805/6. Budynek jest w średnim stanie technicznym (stropodach w złym stanie technicz-
nym). Najemca ma prawo korzystania z zaplecza sanitarnego znajdującego się w budynku.

Do najmu łącznie przeznacza się:
- lokal nr 13 o powierzchni użytkowej 147,14 m2

- lokal nr 10 i 11 o łącznej powierzchni użytkowej 42,47 m2

Łączna powierzchnia przeznaczona do najmu wynosi 189,61 m2. 
Lokale wyposażone są w energię elektryczną, rozliczaną na podstawie odczytów z podliczników.

Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla każdego lokalu wynosi 4,10 zł + 23 % VAT-u mie-
sięcznie.

Wadium wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek 
Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.

Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, wywóz odpadów komunalnych 
oraz podatek od nieruchomości pod działalnością gospodarczą. Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia lokalu na 
własny koszt.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat, z możliwością wypowiedzenia przez Wynajmującego w okresie 3 m-cy. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogło-
szony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2018 rok).

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

Brzostek, dnia 04.01.2019 r. 
Burmistrz Brzostku

 Wojciech Staniszewski 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA BRZOSTKU

Z DNIA 04 STYCZNIA 2019 R.
 O SPORZĄDZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH 

DO NAJMU W DRODZE PRZETARGU - STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BRZOSTEK 

PODZIĘKOWANIE

 Składamy serdeczne podziękowania za pamięć, 
modlitwę i intencje mszalne Kapłanom, Pracownikom 

Urzędu Miejskiego w Brzostku, Szkołom z terenu Gminy Brzostek, 
Urzędom Pocztowym, wszystkim Bliskim, Sąsiadom i Znajomym, 
którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych kochanej 
Mamy i Babci śp. Wandy Adamskiej. 

Rodzina
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HARMONOGRAM
odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzostek w 2019 r.
Brzostek-ulice: Stara Droga, 11 Listopada, 
Schedy, Rynek, Wąska, Szkolna, Węgierska, 
Ogrodowa, Połaczówka, Południowa, Słoneczna, 
Ks. Ostafińskiego, Równie, 20 Czerwca, 
Mickiewicza, Targowa

3 styczeń, 7 luty, 7 marzec, 4, 18 kwiecień, 2, 16 maj, 
6, 14 czerwiec, 4, 18 lipiec, 1, 14 sierpień, 5, 19 wrzesień,  
3, 17 październik, 7 listopad, 5 grudzień

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

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

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

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

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

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

Przeczyca, Skurowa, 
/Klecie, Bukowa Zawodzie/

28 styczeń, 25 luty, 25 marzec, 29 kwiecień, 27 maj, 24 czerwiec, 
22 lipiec, 26 sierpień, 23 wrzesień, 28 październik, 25 listopad, 
23 grudzień

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

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

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

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

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

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

Miasto Brzostek: 
 trzeci czwartek miesiąca i dzień odbioru na poszczególnych ulicach
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KASACJA POJAZDÓW TEL. 606 347 031, 666 842 379

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

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

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

PSY SZUKAJĄ DOMU
Kto potrzebuje psa? Do towarzystwa? 

Do pilnowania domu? Do wspólnego 
biegania? Do rozpieszczania?

W brzosteckim schronisku kilkanaście 
psów cierpliwie czeka, by spełniać oczeki-
wania nowego właściciela. Chętnie będą 
wypatrywać u drzwi lub u bramy, czy 
nie nadchodzi ich ukochany pan. Będą 
bronić swojej ludzkiej rodziny i jej posesji. 
Będą przeganiać obce koty albo polować 
wraz z nimi na szczury. W razie potrzeby 
przekopią też podwórko. Trzeba im tylko 
dać na to szansę.

Wszystkie psy oczekujące na nowych 
właścicieli są zdrowe, łagodne, mogą 
trafić do rodzin z dziećmi, tolerują inne 
osobniki swojego gatunku. Niektóre mogą 
przejawiać lękliwość wynikającą z trauma-
tycznych przeżyć, związanych zwłaszcza 
z biciem. Jednak jeśli trafią w „dobre ręce” 
i będą łagodnie prowadzone, przestaną 
uciekać np. na widok podniesionej dłoni. 

DZIĘKUJEMY OSOBOM, KTÓRE JUŻ 
PRZYGARNĘŁY DO SWOICH DOMÓW 
ZAGUBIONE LUB WYPĘDZONE PSY.
SZUKAMY NOWYCH WŁAŚCICIELI 
DLA PRZEDSTAWIONYCH W TYM 
NUMERZE „WB” ZWIERZAKÓW.

Oto krótkie informacje o poszczegól-
nych pieskach:
• 6/2018 – średniej wielkości czarna 

suka znaleziona w styczniu w Siedli-
skach-Bogusz,

• 8/2018 – mały, biało-brązowy pies z pod-
palaniem znaleziony w lutym w Brzostku,

• 9/2018 – dość duży pies (zgłoszono, że 
po wypadku) znaleziony w lutym w Ka-
mienicy Dolnej,

• 20/2018 – duży biało-brązowo-czarny 
pies znaleziony w marcu w Nawsiu Brzo-
steckim,

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

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

• 38/2018 - młody (ok. 1 roku) brązowy 
pies z podpalaniem, mix owczarka nie-
mieckiego, znaleziony w lipcu w Siedli-
skach-Bogusz,

• 48/2018 – mała, ok. dwumiesięczna, czar-
na suczka (nr 2), znaleziona w sierpniu 
w Woli Brzosteckiej,

• 52/2018 – średniej wielkości rudo-biała 
suka w wieku ok. 2 lat, znaleziona we 
wrześniu w Przeczycy,

• 53/2018 – średniej wielkości czarna suka 
w wieku ok. 2 lat, znaleziona we wrześniu 
w Nawsiu Brzosteckim,

• 54/2018 – średniej wielkości rudy pies 
w wieku ok. 2 lat, znaleziony we wrześniu 
w Skurowej.

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

(fotografie na str. 43)
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Co to za gatunek?

Zagadka przyrodniczaPomóż ptakom w zimie!
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Fot. Tomasz Baran z Brzostku Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Magdalena Gąsior z Grudnej Dolnej Fot. Karol Źwięk z Zawadki Brzosteckiej

Fot. Grzegorz StasiowskiFot. Aleksandra Sury z Przeczycy Fot. Kinga Szymańska z Przeczycy

Fot. Piotr Trychta z Nawsia BrzosteckiegoFot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej
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