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 „Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima, to musi być zimno!” („Miś”)
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Dokończenie na str. 4

ZA NAMI MARATON WYBORCZY
Szanowni Państwo,

ze względu na fakt, że w okresie zimowym prace w Urzędzie 
Miejskim koncentrują się na przygotowywaniu dokumentacji 
przetargowych i domykaniu spraw budżetowych za ubiegły rok, 
tradycyjna rubryka „Burmistrz informuje” ukaże się w wydaniu 
marcowym. Nadmienię tylko, że finalizujemy program OZE, 
w miarę możliwości pogodowych trwają roboty przy budowie 
kanalizacji, zamknęliśmy remont dachu na Szkole Podstawowej 
w Januszkowicach. Realizujemy cały czas prace geodezyjne nad 
regulacjami dróg. Mamy ułożony kalendarz inwestycyjny na 
2019 rok i kiedy tylko warunki pozwolą i rozstrzygną się prze-
targi, rozpoczniemy działania. Jeśli zatem Państwo pozwolicie, 
chciałbym się w kilku zdaniach odnieść do najważniejszych dla 
naszej gminy wydarzeń ostatnich miesięcy. 

 Za nami maraton wyborczy. W ciągu trzech miesięcy odbyły 
się w naszej gminie wybory samorządowe i sołeckie, które 
mocno zmieniły naszą rzeczywistość. Wierzę, że na lepsze. I nie 
dlatego, bym zaklinał rzeczywistość, ale piszę to na podstawie 
już odbytych pierwszych posiedzeń Rady Miejskiej oraz roz-
strzygnięć w wyborach na sołtysów i do Rad Sołeckich. Mam 
wrażenie, że zakończyło się „politykowanie”, które w ostatnich 
4 latach było wszechobecne, a górę wzięły współpraca, dyskusja 
i kompromis. Bardzo dobrze funkcjonuje Rada Miejska. Ogromna 
w tym zasługa jej przewodniczącego Marcina Sasa, który jest 
osobą absolutnie samodzielną, niezależną i niesterowalną, 
a jednocześnie to realista, osoba z dorobkiem zawodowym 
i człowiek kompromisu. Ta ostatnia cecha udzieliła się całej 
radzie i już dziś widać to gołym okiem. Nie pamiętam, kiedy 
prawie wszyscy radni wspólnie uczestniczyli chociażby w ta-
kiej akcji, jak ostatnia kwesta prowadzona na zakup protezy 
dla pani Bachary. Pomysł radnej Agnieszki Maduzi spotkał się 
z pozytywnym odbiorem wszystkich, a efekt przekroczył nasze 
najśmielsze oczekiwania. Muszę też Państwu oświadczyć, że 
ze wszystkimi radnymi współpracuje mi się dobrze, co bardzo 

sobie cenię, deklarując zarazem ze swojej strony, że będę 
zabiegał o to, by było tak przez całą kadencję. Nagle okazało 
się, że poglądy polityczne i preferencje wyborcze, które każdy 
z nas ma, w żaden sposób nie stają na przeszkodzie w bieżącej 
pracy. I tak właśnie powinien wyglądać samorząd. 

Wybory Przewodniczącego oraz Zarządu Miasta Brzostek, 
a także wybory Sołtysów i Rad Sołeckich wprawdzie trudno 
uznać za jakiś przełom, ale odnotować jednak należy parę 
istotnych zmian. Po 33 latach ze stanowiska sołtysa Siedlisk-

-Bogusz zrezygnowała pani Elżbieta Gąsior, której z całego serca 
dziękuję za wiele lat ciężkiej pracy i troski tak o mieszkańców 
Siedlisk, jak i o samą miejscowość. Chociaż zdarzało nam się 
czasami spierać o wiele spraw - co w relacjach burmistrz-sołtys 
na swój sposób jest nieuniknione - to jednak zawsze znajdo-
waliśmy kompromisowe rozwiązania z pozytywnym skutkiem 
dla wszystkich. Pani Elżbieto, bardzo dziękuję za współpracę 
i zapewniam, że te wspólne inwestycje, na które zabrakło nam 
czasu, będą realizowane we współpracy z nowym sołtysem, pa-
nem Bogdanem Stankiem. Zmiana nastąpiła także na stanowisku 
Przewodniczącego Zarządu Miasta Brzostek. Po emocjonującym 
pojedynku Daniel Wójcik pokonał Jerzego Potrzebę stosunkiem 
głosów 333:296. Nie jest tajemnicą, że kibicowałem Danielowi, 
ale też doceniam 20-letnie zaangażowanie byłego już przewod-
niczącego w sprawy miasta. Jurku, bardzo Ci dziękuję za te lata 
pracy, mocno się różniliśmy w bardzo wielu sprawach i widać 
to było gołym okiem, ale rozwój miasta był dla Ciebie istotny, 
nawet najmniejsza inwestycja zawsze ważna i każda sprawa 
zgłaszana przez mieszkańców załatwiana. Bardzo liczę na dobrą 
współpracę z nowym przewodniczącym. Współpracując już od 
kilku lat z Danielem Wójcikiem, udało nam się bardzo wiele 
osiągnąć. Niektóre realizowane zadania to przecież pomysły 
Daniela. Jestem przekonany, że po wielu inwestycjach minionej 

OD REDAKCJI
Wy to bardziej żyjecie wyborami sołeckimi niż parlamentarnymi. 

Tak ktoś niedawno podsumował ostatnie zmagania wy-
borcze. Nic w tym dziwnego – tych kandydatów wszyscy znali 
i nikt nie musiał głosować „w ciemno”. I – co ważne – był WYBÓR, 
czyli wraca do naszej gminy demokracja, gdzie każdy uprawniony 
może bezkarnie próbować swoich sił, kandydując na radnego, 
sołtysa czy burmistrza. Miejmy nadzieję, że bezpowrotnie minęły 
czasy, kiedy kandydowanie bez akceptacji rządzącej elity łączyło 
się z wielkim ryzykiem, a stanowiska rozdawano, zanim wyborcy 
zdążyli się wypowiedzieć. 

Cieszy również to, że ostatnie wybory obyły się bez niesmacz-
nych ekscesów typu palenie zniczy pod czyimś banerem. Takie 
zachowanie ktoś może rozumieć jako złośliwy żart, jednak żarty 
też mają swoje granice, ponieważ mogą sprowokować ludzi 
niestabilnych psychicznie do działań godzących w czyjeś życie, 
czego przykładem jest zamach na Pawła Adamowicza, o którym 
wszyscy słyszeli. Niedługo potem w innych miastach pojawili się 
naśladowcy wypisujący groźby na ulicach pod adresem rządzących. 
Polskie społeczeństwo jest pełne ludzi nieodpowiedzialnych, 
niezastanawiających się nad swoimi czynami, którzy świadomie 
krzywdząc innych, często zasłaniają się niepoczytalnością lub 
nieznajomością prawa. Dużo zła w relacjach społecznych wynika 
z braku szacunku dla drugiego człowieka, braku empatii i aser-
tywności. Nie zauważamy innych, nam się wszystko należy, ale 
niczego nie damy od siebie. 

W kształtowaniu osobowości dziecka najważniejszą rolę od-
grywają rodzice, a w drugiej kolejności szkoła oraz całe otoczenie. 
Dorośli pomagają młodym ukształtować system wartości. To 

głównie na rodzicach i nauczycielach spoczywa odpowiedzialność, 
bo to od nich zależy, jakie będzie społeczeństwo. W dzisiejszych 
czasach, kiedy wszystko się neguje, trudno jest być autorytetem. 
Nie wystarczy głosić puste, górnolotne hasła, a samemu postę-
pować zupełnie inaczej. Przecież dzieci, a zwłaszcza dorastająca 
młodzież są doskonałymi obserwatorami i uczą się, naśladując. 
Więc jeśli mają na co dzień do czynienia ze wspomnianym wcześ-
niej brakiem szacunku dla innych, obłudą, fałszem, wygodnictwem, 
przyzwalaniem na zło, lekceważeniem własnych obowiązków, 
kombinatorstwem, „ustawianiem się”, a przede wszystkim brakiem 
odwagi cywilnej, to nie ma co się dziwić, że nie dzieje się dobrze. 
Już w 1600 roku Jan Zamoyski nawoływał: „Takie Rzeczypospo-
lite będą, jakie ich młodzieży chowanie”. I tak te słowa grzmią od 
kilkuset lat, ale nieraz na zasadzie: mówił dziad do obrazu…
Świat to nie tylko problemy. Jest wiele powodów do radości, 
czasem nawet całkiem błahych, ale i tak poprawiających nastrój, 
jak m.in. humor uczniowski. Oto kilka przykładów: 
• Bohater dynamiczny to bohater, który się nagle pojawia, dużo 

robi i znika, i znów się pojawia.
• Bohater dynamiczny jest to bohater będący bez przerwy w ruchu.
• Epika jest to utwór literacki, którego cech nie pamiętam.
• Pytanie retoryczne to takie pytanie, na które się nie odpowiada, 

np. kazanie w kościele.
• Ojciec wyrządził synowi marnotrawnemu ucztę.
• Pięta Achillesa była niedomyta, przez to umarł.

Jeśli ktoś się roześmiał, na pewno poczuł się lepiej. Szczery 
śmiech czyni cuda, podobnie jak optymistyczne nastawienie do 
życia. Na dobry początek zapraszam do lektury niniejszego nume-
ru „Wiadomości Brzosteckich”. Poczytajmy, jakimi informacjami 
mieszkańcy naszych miejscowości chcą się z nami podzielić.

U. Kobak
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Dokończenie ze str. 3

WYNIKI WYBORÓW SOŁTYSÓW
Wyniki wyborów na Przewodniczącego Zarządu Miasta Brzostek oraz Zarządu Miasta Brzostek

Liczba osób uprawnionych 2216

Liczba wyborców, którym wydano karty 633

Frekwencja % 28,56

Liczba głosów ważnych na Przewodniczącego 627

Liczba głosów ważnych na Członków Zarządu 617

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów
Gotfryd Kazimiera 310
Kawalec Krzysztof 374
Kita Agnieszka 294

Krajewski Jan Antoni 408
Kutyna Danuta 342
Mikuś Maria 277

Szczepanik Jan 374
Zyguła Grażyna 331

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów 
Potrzeba Jerzy Eugeniusz 294

Wójcik Daniel Grzegorz 333

kadencji, które bezsprzecznie są naszymi wspólnymi sukcesa-
mi, przyjdzie pora na następne. Do wyborów na sołtysów nie 
przystąpili pełniący te funkcje pan Marcin Żurowski w Grudnej 
Górnej, pan Henryk Sobieraj w Bukowej oraz pani Władysława 
Barbarzak w Skurowej. Wszystkim bardzo dziękuję, życząc dużo 
zdrowia i wszelkiej pomyślności. Współpraca z Wami była dla 
mnie prawdziwą przyjemnością. Wszystkim nowym sołtysom 
oraz nowo wybranym członkom zarządu miasta i rad sołeckich 
życzę skuteczności, satysfakcji z pracy dla mieszkańców i do-
brej współpracy z gminą. Szczególnie ciepło witam w gronie 
sołtysów pana Jana Chmurę, byłego Wójta Gminy Brzostek, 
który zdecydował się objąć tę funkcję. Wierzę, że tak odda-
nemu społecznikowi i osobie szanowanej nie tylko w Grudnej 
Górnej i Grudnej Dolnej wszystkie zamierzenia i plany uda się 
we współpracy z urzędem zrealizować. 

Drodzy Państwo,
przed nami duże wyzwania. Chcemy sprostać Waszym ocze-

kiwaniom, ale też i naszym ambitnym zamierzeniom. Chcemy 
rozwijać całą gminę, czynić naszą rzeczywistość coraz lepszą. 
Poprzednia kadencja przyniosła przełom w kilku zasadniczych 
aspektach. Zmienił się zwłaszcza sam Brzostek. Hermetyczne 
dotąd miasto otwarło się na nowe inwestycje, nowe rozwiązania 
i gołym okiem widać, że były one bardzo potrzebne. Szykują 
się kolejne inwestycje prywatne, które będą tworzyć nowe 
podmioty. Obecni już u nas inwestorzy zapowiadają rozbudo-
wę funkcjonujących już dzisiaj biznesów. Dobrze radzą sobie 
też podmioty gminne, o które jeszcze niedawno bardzo się 
martwiliśmy. Zwłaszcza Samodzielny Gminny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej, czyli popularny ośrodek zdrowia poradził 
sobie doskonale pomimo trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł. 
Nie tylko zatrzymał u siebie około 75% pacjentów, ale tylko 
w ubiegłym roku wydał na zakup nowego sprzętu i bieżące 
remonty ponad 200 tys. zł. Nowe zasady zarządzania przyniosły 
także gigantyczne oszczędności. Obecnie na rachunku jednostki 
jest ok. 900 tys. zł wolnych środków, które zostaną wydane 
na kolejne zakupy, w tym nowoczesnego aparatu USG. Już 
niedługo niech Was nie zdziwi widok w gabinecie takiego 
sprzętu, za pomocą którego lekarz będzie diagnozował np. 
zapalenie płuc. Muszę tutaj podziękować i pogratulować pani 
kierownik Klich i wszystkim pracownikom ośrodka zdrowia, 
którzy naprawdę zrobili wiele, by przełamać utarte schematy 
i wyjść profesjonalnie do pacjenta. To ogromna Wasza praca 
i niekwestionowany sukces. Ale jest jeszcze wiele do zrobienia 
zwłaszcza w ośrodku w Smarżowej. Niektóre funkcjonujące tam 
jeszcze rozwiązania i zwyczaje są nieakceptowalne. 

Czas kampanii wyborczej, a także dyskusje prowadzone na 
portalach społecznościowych wskazują, że istnieje ogromna 
potrzeba wiedzy z zakresu funkcjonowania samorządu. Po-
stanowiliśmy podjąć w tym zakresie działania i poprosiłem 
dyrektorów szkół na terenie naszej gminy o możliwość wzięcia 
udziału w zajęciach wiedzy o społeczeństwie, które odbywają 
się w szkołach. Musimy zdecydowanie poprawić poziom wie-
dzy o samorządach wśród młodego pokolenia. Ze zdziwieniem 
zauważyłem ostatnio, że dla wielu młodych ludzi nie ma różnicy 
między drogą krajową, powiatową czy gminną i wynikające 
z tego obowiązki i zadania są dla nich zupełnie nieznane. Przy 
takim poziomie wiedzy trudno się dziwić, że populistyczne hasła 
i slogany, którymi wyborcy są karmieni podczas kampanii znaj-
dują czasami taki posłuch. Mieszkańcy muszą wiedzieć, że jeśli 
np. ktoś mówi, że zrewitalizuje rynek w Brzostku, nie wycinając 
drzew, to opowiada wierutne bzdury i nie wie, że wytyczne 
konserwatora muszą tutaj znaleźć bezwzględne zastosowanie. 

Po ostatnich wyborach usłyszałem, że w Brzostku jedna klika 
zastąpiła drugą. Bez obaw, drodzy Państwo! „Klika” w socjologii 
to podgrupa, wśród członków której istnieją silne więzi oraz 
zazwyczaj jasno sprecyzowany cel, wartości i normy, które 
nie są tożsame z celami, wartościami i normami całej grupy. 
Nasze zasady są tożsame z oczekiwaniami znakomitej więk-
szości z Was. Nie uważamy, że mienie publiczne jest niczyje 
i trzeba je rozgrabić, nie cechuje nas nieuczciwość, amoralność 
i bezideowość. Nie czujemy się bezkarni i nie uznajemy zasady 

„albo z nami, albo przeciw nam”. Wreszcie nie cechuje nas żaden 
nieformalny cel działania. Takie są kryteria oceny i odpowiedzi 
na pytanie, czy mamy do czynienia z „kliką”. Owszem, czasami 
zdarzają się nam pomyłki, gdyż to ludzka rzecz, nie ma ludzi 
nieomylnych, tak jak nie ma bohaterów bez skazy. Ktoś z Was 
zapyta: „A przecież dążycie do władzy, startując w wyborach?” 
Tak, ale nie przyszliśmy tutaj dla niej. Nie sprawia nam satys-
fakcji jej blichtr, nie sprawia satysfakcji jej ceremonialność. Nie 
podniecają nas możliwości retorycznych popisów oratorskich 
na różnych spotkaniach i towarzyszący temu błysk fleszów 
i czerwone światełka skierowanych na nas kamer telewizyjnych. 
Nie przyszliśmy tutaj po pracę dla naszych znajomych i rodziny. 
Nas satysfakcjonuje rozwój miasta i gminy, kreowanie rozwiązań, 
które służą każdemu z Was. Nagrodą dla nas przede wszyst-
kim jest świadomość, że z wielu prac korzystać będą nie tylko 
dzisiejsi mieszkańcy, ale i następne pokolenia. Nie ukrywam 
jednak też, że mamy satysfakcję z ostatnich wyników wybor-
czych, zwłaszcza tych samorządowych. Dzięki Waszym głosom 
odsunęliśmy tych, którzy uznali miasto za swoje i uważali, że 
dla nich i ich najbliższych zostało ono stworzone. Nie przyszło 
to łatwo, ale się udało!

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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Wyniki wyborów na Sołtysa w Bączałce
Liczba osób uprawnionych 217

Liczba wyborców, którym wydano karty 114

Frekwencja % 52,53

Liczba głosów ważnych oddanych na Sołtysa 114

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów
Łukasik Karol 15

Szczepkowicz Krzysztof 99

Wyniki wyborów na Sołtysa w Gorzejowej
Liczba osób uprawnionych 539

Liczba wyborców, którym wydano karty 254

Frekwencja % 47,12

Liczba głosów ważnych oddanych na Sołtysa 251

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów
Krzywińska Edyta Joanna 172
Pilch Łukasz 79

Wyniki wyborów do Rady Sołeckiej w Kamienicy Dolnej

Liczba osób uprawnionych 428
Liczba wyborców, którym wydano karty 85
Frekwencja % 19,86
Liczba głosów ważnych oddanych na członków 
Rady Sołeckiej

81

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów
Augustyn Andrzej 62
Czyż Andrzej Jan 46
Dobosz Wojciech Jerzy 49
Grzesiakowski Grzegorz Edward 53
Machaj Paweł Grzegorz 45
Porębska Krystyna Julia 45
Wantuch Irena 31
Wójcik Roman Wojciech 43

Wyniki wyborów do Rady Sołeckiej w Kleciach

Liczba osób uprawnionych 531

Liczba wyborców, którym wydano karty 83

Frekwencja 15,63

Liczba głosów ważnych oddanych na członków 
Rady Sołeckiej

82

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów
Grygiel Mariusz Andrzej 43
Pieniądz Jacek 50
Tokarz Ryszard 53
Wołowiec Mieczysław 37
Woźniak Andrzej Wojciech 52
Wójcik Ewa 36

Wyniki wyborów na Sołtysa oraz Rady Sołeckiej 
w Nawsiu Brzosteckim
Liczba osób uprawnionych 668
Liczba wyborców, którym wydano karty 254
Frekwencja % 38,02
Liczba głosów ważnych oddanych na Sołtysa 254
Liczba głosów ważnych oddanych na członków 
Rady Sołeckiej 253

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów
Domaradzki Mateusz Stanisław 112
Zięba Anna Józefa 142
Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów
Fryc Kazimierz 135
Kawalec Maria 118
Noga Andrzej 139
Pietruszewska Martyna Oliwia 93
Trojan Maria Irena 135
Trychta Stefan 80
Trychta Tomasz 113

Wyniki wyborów na Sołtysa oraz Rady Sołeckiej 
w Przeczycy
Liczba osób uprawnionych 578
Liczba wyborców, którym wydano karty 233
Frekwencja 40,31
Liczba głosów ważnych oddanych na Sołtysa 230
Liczba głosów ważnych oddanych na członków 
Rady Sołeckiej 223

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów
Nawracaj Stanisław 117
Papiernik Maria 113
Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów
Marcinek Sławomir 121
Podraza Edward 92
Socha Robert 95
Sury Waldemar 113
Szymańska Marta Halina 116
Wąsik Mirosław 98

WYNIKI WYBORÓW SOŁTYSÓW
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Dokończenie na str. 7

Jak mnie k… wpie…, jak taki ch… dorwie się k… do rządzenia 
i mu się k… wydaje, że mu k… wszystko wolno. Ja bym temu 
ch… tak k… przypie…, żeby sobie k… zapamiętał, że ja k… nie 
dam się k… wyje… 

BRZMI ZNAJOMO?
To nasz język ojczysty? Kto poczuł się swojsko? Kto się 

zbulwersował? 
Kiedy człowiek wmiesza się w tłum albo nawet i ten tłum 

nie jest potrzebny, nieraz słyszy taką soczystą wiązankę za-
dziwiającą „bogactwem” słownictwa. Ile się ten ktoś nagadał, 
zamiast po prostu stwierdzić, że mu się nie podoba czyjś styl 
zarządzania. 

Polacy jednak lubują się w wulgarności. Nawet kiedy ogląda 
się anglojęzyczne filmy (w których też nie brakuje przekleństw, 
ale są bardzo mało zróżnicowane i nie aż tak wulgarne), łatwo 
zauważyć bogactwo polszczyzny w tym zakresie. Tłumaczenie 
zawiera zazwyczaj przekleństwa dużo gorszego „kalibru” niż 
oryginał. Mogłoby się wydawać, że w czasach współczesnych 
rycerskość została wyparta przez wulgarność. Dawniej męż-
czyzna musiał być honorowy, dzielny, obowiązywały go normy 
etyczne, odpowiedni sposób wysławiania się. Teraz wystarczy, 
że naklnie, a już mu się zdaje, że dzięki temu wzrasta jego 
wartość, że staje się bardziej męski i mężny. Poza tym ulży mu, 
jak sobie z przyjemnością poużywa pejoratywnych epitetów 
i zwrotów. Kobiety pod tym względem już, niestety, niewiele są 
lepsze. Używanie niestosownych słów staje się wręcz normą, 
nawet w relacji rodzic – dziecko. I jakie później zdziwienie, kiedy 
uczeń się dowiaduje, że taki lub inny wyraz jest też wulgarny, 
a „przecież u nas w domu tak się mówi”.

Co dzieje się z naszym językiem ojczystym? Czy znów po-
trzebne będą zabory, żebyśmy docenili jego znaczenie? Jak 
przykro słyszeć, zwłaszcza od młodych ludzi, że język polski 
nie jest im do niczego potrzebny i nie zależy im, by poznać jego 
tajniki, polską literaturę. Czy dojdzie do tego, że przestaniemy 
być Polakami, bo nasz język stanie się jedynie prymitywnymi 
rozmówkami?

Te wszystkie pytania przychodzą na myśl w związku z Mię-
dzynarodowym Dniem Języka Ojczystego przypadającym 
na 21 lutego. Z tej też okazji poprosiliśmy młodzież i osoby 
dorosłe o wypowiedzenie się, CZYM JEST JĘZYK OJCZYSTY.

Na początek oddajemy głos gimnazjalistom, którzy z racji 
tego, że są uczniami, muszą (w przypadku tych chłopców 
raczej chcą) zgłębiać język polski:

Dawid Garstka:
W życiu człowieka język odgrywa bardzo ważną rolę, to 

dzięki niemu potrafimy porozumiewać się między sobą. Wiele 
jest ich na świecie, a każdy jest inny i wyjątkowy na swój sposób. 
Szczególnym dla każdego Polaka powinien być właśnie ten 
nasz ojczysty. W historii naszego kraju wiele razy próbowano 
wyplenić kulturę i język, lecz w takich momentach wzrastała 
świadomość tych wartości. Nasza ojczyzna wydała na świat 
wspaniałych pisarzy i poetów, których dzieła do dziś czytane 
są z zapartym tchem. Moim zdaniem archaizmy w nich zawarte 
nie stanowią problemu, ponieważ pomagają się one wczuć 
w utwór i zrozumieć go lepiej. Młodzież z kolei zapożycza wiele 
zwrotów z innych języków i wytwarza neologizmy, co odświeża 
ciągle i przystosowuje do współczesnych czasów nasz język. 
Niestety, dzisiaj nie szanuje się kultury wypowiedzi i wychodzi 
na wierzch wiele wulgaryzmów i kolokwializmów, zwłaszcza 
u młodych ludzi. Powinniśmy z tym walczyć i dbać o nasz oj-
czysty język, ponieważ jest w nim zapisana nasza przeszłość, 
teraźniejszość i będzie w nim zapisywana przyszłość.

Szymon Kania:
Wśród wielu języków świata jest tylko jeden, który trafia 

prosto do serca Polaka, język polski. Język to nasza tożsamość, 
nasz skarb narodowy. Nie mówilibyśmy dzisiaj po polsku, gdyby 
nie dzieła naszych wielkich wieszczów, poetów i literatów. 
Dlatego należy się im, jak i ich dziełom, ogromny szacunek, 
który my, jako młodzież polska, powinniśmy okazywać poprzez 
czytanie lektur. Rzeczą naturalną jest, że ludzie młodzi używają 
nowych słów, których znaczenia może nie rozumieć starsze 
pokolenie. Nie jest to jednak niczym złym, bowiem neologizmy 
ożywiają język polski i sprawiają, że nie stoi on w miejscu, 
lecz się rozwija. Nie możemy jednak korzystać tylko ze słów 
nowoczesnych. To zespolenie mowy współczesnej z przeszłą, 
używaną przez naszych przodków, sprawia, że język, którym się 
posługujemy, jest naprawdę piękny i śmiało możemy obnosić 
się z nim wśród innych narodów świata.

Teraz zaprezentujemy wypowiedzi osób dorosłych, dla 
których język ojczysty jest ważnym narzędziem w codzien-
nej pracy:

Renata Wadas:
Czym jest dla mnie język ojczysty? Na pewno jest mój. 

Kiedy myślę o języku ojczystym, to widzę swoich Rodziców, 
z którymi kojarzy mi się ciepło i miłość. Widzę swojego syna, 
którego tak jak moi Rodzice kiedyś mnie, uczyłam pierwszych 
słów w naszym trudnym, ale niezaprzeczalnie pięknym języku. 
Nasz język czasem może przyprawiać o ból głowy ze względu 
na ortografię, ale poprawne posługiwanie się nim, to jest dla 
mnie sprawa priorytetowa. Mail, sms napisany po polsku, sta-
rannie, z dbałością o przestrzeganie zasad od razu powoduje, 
że ten, kto go pisze, zyskuje w moich oczach. 

Adam Kostrząb:
Język ojczysty to nasze dziedzictwo, coś co nas wyróżnia, 

scala jako Naród i kształtuje tożsamość. Można powiedzieć, 
że to suma naszych doświadczeń i historii – wszystkiego, co 
człowiek przez całe życie wchłania z otoczenia. Jest to również 
piękna i długa tradycja literacka. Nasz język jest olbrzymim 
wyzwaniem, którego, niestety, coraz więcej ludzi nawet nie 
próbuje podejmować… W obecnych czasach królują skrótowce 
i zapożyczenia. Jednak największą zmorą dzisiejszego „słowa 
pisanego” jest coraz większa ilość błędów ortograficznych.

Daniel Wójcik:
Język ojczysty kojarzy mi się z czymś na co dzień niedoce-

nianym, aczkolwiek niezwykle istotnym. Jest trochę jak po-
wszedni chleb. Przyzwyczailiśmy się, że on po prostu jest i na 
co dzień go używamy. Dopiero jego nagły brak z pewnością 
potrafiłby mocno doskwierać. Nawet krótki pobyt za granicą 
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PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy 

wzięli udział i oddali swój głos w wyborach przewod-
niczącego i członków zarządu miasta Brzostek oraz 
sołtysów i rad sołeckich, przeprowadzonych w dniu 
27.01.2019 roku.

Ten udział to dowód zaangażowania w nasze lokalne 
sprawy i troski o dobro naszych miejscowości. Gratu-
luję wszystkim nowo wybranym sołtysom, członkom 
rad sołeckich i zarządu miasta. Mocno liczę na dobrą 
i owocną współpracę w ciągu nadchodzącej kadencji. 

To ogromny zaszczyt móc reprezentować mieszkań-
ców miasta, w którym mieszkam. Gratuluję osiągnięcia 
dobrego wyniku mojemu kontrkandydatowi. Zwracam 
się do Państwa z prośbą i apelem o jak największe 
zaangażowanie w sprawy naszej społeczności. Niech 
jego wyrazem będzie liczny udział w zebraniach miesz-
kańców, na których postaramy się poruszać sprawy 
naprawdę istotne dla naszego miasta. Pierwsze ze-
branie już wkrótce.

Jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję i serdecznie 
pozdrawiam.

Z wyrazami szacunku
Daniel Wójcik

i brak możliwości wymiany zdań po polsku sprawia, że zaczy-
namy doceniać posiadanie ojczystego języka. Może chociaż 
trochę zastanawiamy się wtedy, jak dbać o jego poprawność 
i dobrze go używać. 

Wojciech Staniszewski:
Język ojczysty jest dla mnie przede wszystkim narzędziem 

komunikacji. Wszyscy posługujemy się językiem polskim, 
choć trzeba to przyznać, nie wszyscy tak naprawdę go znamy 
i potrafimy go używać w sposób jasny, precyzyjny i przede 
wszystkim poprawny. Znajomość języka ojczystego i norm 
w nim obowiązujących świadczy o naszej kulturze, obyciu, 
inteligencji. Najważniejsze jest jednak to, by mówić w sposób 
komunikatywny i zrozumiały dla tego, kto nas słucha. Język 
ojczysty jest też dla mnie skarbnicą wiedzy. Dzięki niemu 
można poznawać literaturę i historię, której prywatnie jestem 
pasjonatem. Nie zapominajmy, że to właśnie język ojczysty był 
największym orężem wielu pokoleń Polaków, którym przyszło 
żyć w zniewolonym przez zaborców kraju, a którzy, mówiąc po 
polsku w rodzinnych domach, przeciwstawiali się rusyfikacji czy 
germanizacji. Język ojczysty i przywiązanie do niego świadczy 
o tożsamości narodowej. To niesamowite, jak wielu naszych 
rodaków na Wileńszczyźnie wciąż pamięta mowę ojczystą 
i jakie to sympatyczne, gdy będąc na Litwie, można z dużą 
częścią jej mieszkańców „dogadać się po polsku”. Znajomość 
języka polskiego w czasach, gdy jest „moda na angielski”, jest 
ogromnie ważna. Zatrważający staje się fakt, że młodzi ludzie 
często sięgają po obce słownictwo, chcąc się wypowiedzieć. 
Jeszcze gorsze są wulgaryzmy, które na stałe goszczą w naszym 
języku ojczystym i to niestety, zwłaszcza w portalach społecz-
nościowych. Ogromna zatem rola nas wszystkich: nauczycieli 
i osób dorosłych, świadomych, czym powinien w życiu każdego 
narodu być język ojczysty, by go krzewić w nieskażonej formie 
i nadawać rangę, jaka mu przysługuje.

Na koniec swoimi obserwacjami podzieli się Polak, który 
od kilku lat pracuje za granicą w międzynarodowej firmie:

W moim przypadku język ojczysty jest jednym „komunika-
torów” używanych regularnie, lecz przeciętnie 30-60 minut 
na dobę. Mam tu na myśli rozmowę przez Skype’a lub telefon, 
gdyż w pracy używam angielskiego, a w miejscowości, gdzie 
mieszkam, jestem jedynym Polakiem, więc z nie mam okazji 
ani potrzeby komunikować się w polskim języku.

Nauczyło mnie to szacunku do słowa mówionego, co, 
niestety, powoduje moje frustracje, gdy wchodzę czasami 
na polskie strony internetowe (Onet, Interia) i czytam za-
mieszczone wiadomości lub komentarze. 

Zauważam niesamowicie niski poziom umiejętności sporej 
części osób piszących w internecie. Mówiąc o poziomie, 
mam głównie na myśli błędy gramatyczne i stylistyczne, 
ale dostrzegam również sporo „dyletantów“, którzy piszą 
w necie po to tylko, by zaistnieć, nie mając głębszego pojęcia 
o zagadnieniu.

Od kilku lat zauważyłem nowy „twór medialny”, którym 
jest tzw. celebryta /celebrytka. Media nazywają ich gwiaz-
dami, ale w moim rozumieniu są to osoby bardzo przeciętnie 
uzdolnione, lecz zdecydowane odsłonić wiele ze swojej 
prywatności (również części ciała) po to tylko, by pokazać 
się innym lub być tematem rozmowy. 

Wracając do tematu języka ojczystego, myślę, że jego siła 
i znaczenie są związane bezpośrednio z potęgą ekonomiczną 
państwa, które reprezentuje. Język angielski jest tego najlep-
szym przykładem, gdyż nawet Azjaci uczą się go i używają, 
jeśli pracują w firmach amerykańskich lub angielskich.

Przetrwanie i poszanowanie ojczystego języka zależy od 
mieszkańców kraju. Doskonałym przykładem jest malutki 
Luksemburg, który zamieszkuje około 500 tysięcy mieszkań-

ców. Jego rdzenni mieszkańcy używają języka luksemburskiego, 
ponadto płynnie mówią po niemiecku oraz francusku, spora 
ich część mówi również biegle po angielsku.

Moim zdaniem, zmusiło ich do tego położenie geograficzne 
i wola przetrwania, gdyż z jednej strony Niemcy, po przeciwnej 
Francja… Jak wiadomo, niełatwo jest przetrwać małemu między 
olbrzymami, co potwierdza historia. Od wielu lat w tym rejonie 
Europy granice państwowe zostały zlikwidowane, przez co 
narodowości, kultura przenikają się i zacierają. Co ważne, po 
drugiej wojnie światowej sporo zachodnich firm oraz banków 
ulokowało swoje biura w Luksemburgu, więc wymusiło to uży-
cie języka angielskiego. Mieszkańcy Luksemburga doskonale 
potrafili znaleźć się w tym otoczeniu. Szanując języki sąsiadów, 
ucząc się ich, jednocześnie nie wypierając się ojczystego, udało 
się im zrobić na tym doskonały interes, gdyż zarobki i status 
materialny mieszkańców Luksemburga należą do najwyższych 
w Europie.

Jak widać, tolerancja, myślenie i nauka przynosi korzyści 
i poprawia byt zwykłym mieszkańcom. Czy jesteśmy do tego 
zdolni jako Polacy? 

Obawiam się, że od dziesięcioleci skupiamy się na napra-
wianiu przeszłości, zamiast się na niej uczyć i rozwijać.

Pozdrawiam 
Emigrant 

Być może, po przeczytaniu powyższych wypowiedzi, Pań-
stwo zadacie sobie to samo pytanie. Zastanowicie się, czy 
dbacie o poprawność języka, czy czasem sięgnięcie po dobrą 
książkę, by poszerzyć swoje horyzonty, a przy okazji wzbogacić 
słownictwo. Czy możecie Państwo z ręką na sercu powiedzieć: 
„Jestem Polakiem i dbam o czystość mowy ojczystej?”

U. Kobak
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TAKE FIVE, OLA, PAULINA I WOKALISTKI – 
KONCERT KOLĘD 
Polskie kolędy i pastorałki śpiewane w czasie Bożego 

Narodzenia urzekają swym bogactwem i są najbardziej 
rozpowszechnionymi pieśniami religijnymi, które rozbrzmiewają 
nie tylko w kościołach, ale również rodzinnie w domach. W re-
pertuarach wielu polskich artystów estradowych goszczą też 
kolędy zarówno w tradycyjnych, jak i nietypowych aranżacjach. 
Okazuje się bowiem, że te niby proste muzycznie utwory mogą 
stać się niewyczerpalnym źródłem rozmaitych interpretacji in-
strumentalnych oraz wokalnych. To artystyczne COŚ mogliśmy 
zobaczyć i usłyszeć w sobotni wieczór 12 stycznia w Brzostku 
na deskach sceny Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej. 
Tam odbył się coroczny koncert kolęd w wykonaniu zespołu 
TAKE FIVE i uczestniczek zajęć wokalnych prowadzonych 
w brzosteckim domu kultury. Organizatorzy koncertu to: Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku – kierownik Marta Król 
oraz burmistrz Wojciech Staniszewski. Patronat medialny: TV 
Brzostek.

Hala wypełniona była widownią, jeszcze nigdy tak liczną, 
a scena profesjonalnie udekorowana i oświetlona. Weszli mu-
zycy z TAKE FIVE – i zaczęło się od delikatnego rytmu bossa 
nova, i solówką na saksofonie znanego motywu z utworu „Your 
Latest Trick” zespołu Dire Straits. Wspaniałe nagłośnienie, su-
perbrzmienie instrumentów, gustowny balans świateł i zrobiło 
się „oldskulowo” przy słuchaniu słów pięknej kolędy Gdy śliczna 
Panna. Po tym muzycznym wstępie Paulina Zięba powitała 
gorąco publiczność i zaprosiła na dalszą część koncertu w wy-
konaniu zespołu i młodych wokalistek. Przy drugim utworze 
zawirowała w uszach słuchaczy perska skala, oddająca klimat 
muzyczny rodem z Ziemi Świętej. W takiej bliskowschodniej 
aurze świetnie zabrzmiały słowa kolędy Przybieżeli do Betlejem… 
Kiedy „pasterze już przybyli”, to zaśpiewali na wesoło: Lulajże 
Jezuniu, utrzymane w nietypowym metrum 5\4; Oj Maluśki, 
w rytmie subtelnego disco oraz Pierwsza gwiazda (zespołu 
TGD), w oryginalnej wersji. Po wysłuchaniu tych pięciu pieśni 
przyszedł czas na Gościa specjalnego. Na scenie pojawiła się 
Aleksandra Tocka – uczestniczka 9. edycji The Voice of Poland, 
która podbiła serca publiczności. Tu Ola zaśpiewała wspaniale 
i niezwykle energetycznie utwór White Christmas w swingowej 
aranżacji z wirtuozerską solówką. Potem rozbrzmiewały dalsze 

kolędy i pastorałki: Anioł pasterzom mówił (groove); Do szopy 
hej pasterze (na disco); Lulejże mi lulej - z wolnym początkiem na 
wzór kołysanki oraz mocniejszym uderzeniem na shuffle rocka. 
Natomiast gitarowe riffy dominowały w rockowej interpreta-
cji utworu Kolęda dwóch serc. Potem nastało wyciszenie, bo 
zamilkło bogate instrumentarium zespołu. Na scenie pojawiła 
się Ola Tocka i zaśpiewała pieśń Lecą aniołowie (kompozycja 
Włodzimierza Nahornego) z akompaniamentem Bartłomieja 
Tyburowskiego. Ta niebanalna, jazzowa pieśń ukazała ogromny 
potencjał wokalny artystki. Po tej chwili zadumy przyszedł czas 
na dalsze, radosne kolędowanie. Ponownie młode wokalistki 
– solowo, w duetach, tercetach i kwartetach, z chórkami lub 
wszystkie razem przebojowo zaśpiewały następujące utwory: 
Jedyne takie święta; Wśród nocnej ciszy; Gdy się Chrystus rodzi. 
W przedostatniej kolędzie muzycy zespołu TAKE FIVE dali 
popis solowych umiejętności, a w ostatniej wykorzystali całe 
spektrum stylów: rock, disco, reggae i heavy metal. 

Po koncercie były zasłużone brawa dla wszystkich artystów, 
podziękowania dla widowni i organizatorów, a także utwór „na 
bis”. To niecodzienne wydarzenie artystyczne było prawdziwą 
ucztą dla melomanów, lubiących łączyć różne style i gatunki 
muzyczne. Widać, a szczególnie słychać, że mamy w naszej 
gminie dzieci i młodych ludzi z wielkimi talentami muzycznymi 
i warto inwestować w ich niesamowity potencjał. Oto solistki, 
uczestniczki zajęć wokalnych: Natalia Czech, Paulina Czech, 
Aleksandra Dunajska, Małgorzata Dunajska, Maja Kosowska, 
Anna Lemek, Julita Maduzia, Gabriela Noga, Mariola Smoła, 
Aleksandra Szczepkowicz, Gabriela Traciłowska. Muzycy 
zespołu TAKE FIVE to: Dominik Cieślak (gitara basowa); 
Sebastian Jachym (instrumenty perkusyjne); Paweł Król (sak-
sofony); Kamil Nowicki (perkusja); Bartłomiej Tyburowski 
(instrumenty klawiszowe, aranżacje, kompozycje); Krzysztof 
Tyburowski (gitara, piano, aranżacje, kompozycje, kierownik 
zespołu); Paulina Zięba (solistka, prowadzenie zajęć wokalnych 
i przygotowanie uczestniczek). Profesjonalne nagłośnienie 
i oświetlenie: Firma T-Art Audio - Artur Tyburowski we współ-
pracy z Mateuszem Forystkiem. 

Dziękuję za wspaniały koncert!
Widz

Fot. Paw
eł B

atycki
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CZY LUBISZ ZIMĘ?
Trzeba przyznać, że poprzednie lata przyczyniły się do tego, 

że nieco odzwyczailiśmy się od zimy. Jeśli już spadł śnieg, 
to niewiele i zaraz się topił. Mróz doskwierał dwa, trzy dni i się 
ocieplało. A tym razem niespodzianka – przyszła prawdziwa 
zima. Nasypało, temperatura spadła niemal drastycznie i taka 
pogoda utrzymywała się przez dłuższy czas. Okolica prawie 
utonęła w śniegu, zwłaszcza Brzostek, w którym nagle zniknęły 
parkingi i chodniki dla pieszych. Wkrótce narosły garby zmro-
żonego śniegu lub samego lodu. Pani sprzątająca rynek, mimo 
że się dwoiła, troiła, a czasem i piętnaściorzyła, nie nadążała 
z „udrożnianiem” gminnej metropolii. Dopiero po jakimś czasie 
na chodnikowych lodowiskach pojawił się piasek – luksusowe 
rozwiązanie problemów komunikacyjnych dotyczących pie-
szych, a z parkingów mogły korzystać auta o bardziej miejskim 
lub limuzynowatym charakterze.

Wydawać by się mogło, że zima to jakaś plaga nawiedzająca 
nasze ziemie. Jednak nie wszyscy tak uważają. Im ktoś jest 
młodszy, tym bardziej optymistycznie patrzy na zimowy świat. 
Wystarczy zapoznać się z poniższym sondażem, by stwierdzić, 
jak z wiekiem zmieniają się nasze upodobania. Dwie grupy 
nastolatków odpowiedziały na pytanie: „Czy lubisz zimę?”.

Zdaniem bardzo początkujących nastolatków:
 ◦ Nie lubię zimy, dlatego że łamie kości innym ludziom i jest 
ślisko.

 ◦ Zależy, bo są plusy i minusy. Plus jest taki, że tata pozwala 
mi bawić się na polu i lepi ze mną bałwana. A minus to jest 

27. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w nie-

dzielę 13 stycznia już po raz 27. Trudno uwierzyć, 
że to już ponad ćwierć wieku głośnego grania Orkiestry. 
Liczenie pieniędzy, które zostały zebrane podczas te-
gorocznego Finału wciąż trwa, kwota deklarowana to 
ponad 90 mln zł. Do marca, kiedy to zostanie podana 
ostateczna suma, jest jeszcze dużo czasu, więc ilość 
zebranych pieniędzy na pewno ulegnie zmianie. 

W Brzostku Finał został już podliczony i pieniądze 
zostały przekazane do Sztabu w Dębicy, pod który pod-
legamy. Środki finansowe zebrane podczas tegorocznego 
finału zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego 
sprzętu medycznego dla szpitali dziecięcych. Hasło te-
gorocznego finału to: „Pomaganie jest dziecinnie proste” 
i w myśl tego hasła udało się zebrać 10.573 zł (kwota 
z poprzedniego roku to 11.150 zł). Jest to suma zebranych 
pieniędzy do puszek, z licytacji, stoiska ze słodyczami 
i obcej waluty przeliczonej na PLN.

Mimo nie do końca sprzyjającej aury na ulicach Brzostku, 
jak i w Kamienicy Górnej wolontariusze od wczesnych godzin 
prowadzili zbiórkę do puszek. W tym dniu są oni niezastąpieni 
i corocznie poszerzają się ich kręgi o nowe osoby. Tegoroczni 
wolontariusze to młodzież ze: SP w Kamienicy Górnej, LO im. 
Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy oraz ZS im. Jana Pawła II 
w Brzostku. 

Natomiast od godziny 15.00 dom kultury zgromadził liczną 
publiczność, gdzie rozpoczynał się program artystyczny prze-
platany licytacjami. Jako że panujący sezon grypowy splótł się 
w czasie z Finałem WOŚP, zabrakło w tym roku niezastąpio-
nych przedszkolaków, którym było ogromnie przykro, że przez 
osiemnaście lat byli niezawodni, a teraz choroba ich pokonała. 
W dalszej części programu zaprezentowali się uczestnicy zajęć 
taneczno-ruchowych, czyli zespół „ZYGZAKI”, młodzież ze 
SP w Januszkowicach, SP w Przeczycy, SP w Brzostku i SP 
w Siedliskach-Bogusz. Swoimi występami wspierają tę akcję 
także uczestniczki zajęć wokalnych. Nad całością przebiegu 
występów artystycznych czuwały niezawodne młode artystki 
z grupy teatralnej ArTystokraci działającej w domu kultury. 
W tegoroczny Finał włączyli się także niestrudzeni strażacy 
z OSP w Brzostku. Zaprezentowali oni nowy sprzęt, jaki po-

siadają na wyposażeniu oraz przypomnieli zasady udzielania 
pierwszej pomocy. 

Dużym zainteresowaniem od kilku lat cieszą się licytacje. 
Wszystkie przedmioty, które są licytowane, otrzymujemy od 
sponsorów wspierających WOŚP, jak również od osób pry-
watnych i przedsiębiorców z lokalnej społeczności pragnących 
wspomóc to dzieło. Z roku na rok takich osób jest coraz więcej.

W tym roku WOŚP zrezygnowała z efektownych pokazów 
sztucznych ogni symbolizujących „Światełko do nieba”. Tym też 
sposobem o 20.00 nie rozbłysły fajerwerki na brzosteckim Ryn-
ku. Ten symboliczny pokaz został przygotowany w inny sposób. 
Bezpośrednio po części artystycznej (kilkanaście minut przed 
20.00) na sali widowiskowej domu kultury rozbłysły kolorowe 
światła w nowym symbolicznym „Światełku do nieba”. Było 
ono nie mniej efektowne i kolorowe niż w poprzednich latach.

Słowa podziękowania kierujemy jeszcze raz do wszystkich 
darczyńców, wolontariuszy, nauczycieli, artystów, strażaków 
oraz wspaniałej i niezastąpionej publiczności. To, że Orkiestra 
działa z taką skutecznością, to oczywiście zasługa wszystkich 
ludzi dobrej woli. Ten szczególny dzień sprawia nam przyjem-
ność i pozostaje nam w pamięci na długo.

Justyna Zegarowska

Fot. Paw
eł B

atycki

Fot. Paweł Batycki
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SZOPKI BOŻONARODZENIOWE Z BRZOSTKU 
NAGRODZONE W POWIECIE
Polska jest dziś jednym z niewielu europejskich krajów, w któ-

rym można jeszcze zetknąć się z niektórymi przejawami 
żywego folkloru. Przykładem tego jest wielowiekowa tradycja 
przygotowywania szopek bożonarodzeniowych, stanowiąca 
najpiękniejszą tradycję czasu oczekiwania na Boże Narodzenie. 
Szopka to rodzaj sceny przedstawiającej narodziny Chrystusa, 
obnoszonej podczas kolędowania w święta Bożego Narodzenia. 
Przybliżając historię szopki w polskiej kulturze, nie można za-
pomnieć o ludowej tradycji szopek. Ruchoma szopka w okresie, 
gdy została usunięta w XVIII w. z kościołów, została zaadapto-
wana przez kulturę ludową. Od tamtej pory datuje się rozwój 
szopki dyktowany ludową inwencją i wyobraźnią. Obnoszenie 
szopki przez grupy kolędnicze po wsiach i miastach w okresie 
Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Trzech Króli przybierało 
zawsze formę widowiska. Sama szopka przypominała szałas, 
chatę krytą strzechą, czasami pałacyk. Pomysłowość i różno-
rodność wykonywania szopek jest nieograniczona i niektóre 
z nich cechuje oryginalność. Należy tutaj też zaznaczyć, że są 
one ciągle uwspółcześniane.

O pomysłowości wykonywania szopek mogliby wypowie-
dzieć się biorący udział od kilkunastu lat w Konkursie Szopek 
Bożonarodzeniowych organizowanym przez Starostwo Po-
wiatowe w Dębicy. Konkurs ma na celu zachowanie tradycji 
budowania szopek, rozwijanie inwencji twórczej oraz wpro-
wadzanie akcentów regionalnych. Corocznie organizatorem 
etapu gminnego tego konkursu jest Centrum Kultury i Czy-

telnictwa w Brzostku. Tegoroczne prace także prezentowały 
ogromną pomysłowość ich wykonania. Na eliminacje gminne 
dostarczono 25 szopek w trzech kategoriach wiekowych. 
Laureatami konkursu w kategorii szkół podstawowych i gim-
nazjów są: jako zwycięzca Marcin Ząbik z Januszkowic, Oliwia 
Krzywińska z Gorzejowej na drugim miejscu i Kinga Zdziarska 
z Brzostku jako trzecia, przyznano także wyróżnienia dla Alicji 
Żurowskiej z Grudnej Górnej, Tomasza Górki także z Grudnej 
Górnej, Aleksandra Dobosza z Kamienicy Dolnej oraz za pracę 
uczniów kl. I z Siedlisk-Bogusz. Kolejna kategoria, w której 
biorą udział uczniowie nauczania specjalnego i uczestnicy 
WTZ, przedstawia się następująco: pierwsze miejsce zdobyła 
praca Fabiana Hołowickiego i Krzysztofa Kaliny z SP w Nawsiu 
Brzosteckim, a drugie miejsce przypadło Justynie Zając z WTZ 
w Brzostku. W kolejnej kategorii, czyli szopki wykonywane 
przez rodziny, duże uznanie i pierwsze miejsce zdobyła praca 
Wiktorii i Mateusza Kity z Brzostku, drugie miejsce przyznano 
Januszowi i Piotrowi Berkom z Kamienicy Dolnej, trzecie zaś 
zdobyli Magdalena i Michał Wójcik z Grudnej Dolnej. Na wy-
różnienie zasłużyły szopki Ewy i Dariusza Święchów z Brzostku 
oraz Wiktora Bogdana z Kamienicy Dolnej. 

Szopki, które zostały nagrodzone pierwszym i drugim miej-
scem, zostały przekazane na eliminacje powiatowe do Galerii 
MOK w Dębicy. Należy tutaj zaznaczyć, że prace naszych 
uczniów zdobywają wysokie lokaty i co rok znajdują się wśród 

taki, że jest zimno. Najbardziej nie lubię, jak się zima kończy, 
bo jest straszna chlapa.

 ◦ Lubię zimę, dlatego że przeważnie jest śnieg i są moje uro-
dziny. Uwielbiam robić wielkiego bałwana i aniołka.

 ◦ Tak, bo można jeździć na nartach i łyżwach. Lubię piękne 
widoki, całe w śniegu.

 ◦ Tak, bo można zjeżdżać na sankach, lepić bałwana i robić 
bitwy na śnieżki.

 ◦ Lubię zimę, bo można bawić się, rzucać śnieżkami. Z rodzi-
ną lepimy dużego bałwana. Odśnieżamy drogę dojazdową. 
Przejechał pług i znowu zasypał drogę dojazdową i trzeba 
było znowu odśnieżać.

 ◦ Tak, bo mogę ulepić bałwana, robić igloo i skocznię nar-
ciarską ze śniegu. Mój brat rok temu zrobił bałwana na 3 m 
albo 3,5 metra.

 ◦ Zima jest bardzo piękna.
 ◦ Tak, bo pada śnieg i lubię odśnieżać.
 ◦ Na jedno lubię, bo można się bawić i są ferie. Na drugie nie, 
bo może nos zmarznąć i można nieraz wpaść w zaspę śniegu.

 ◦ Coś mi się zdaje, że nie tylko ja lubię.

Opinie ich trochę starszych koleżanek i kolegów:
 ◦ Średnio, gdyż jest zimno. Śnieg wpada do butów.
 ◦ Nie, to najgorsza pora roku. Chodniki pełne lodu. -12 stopni 
rano, gdy idę do szkoły. Płatki śniegu wpadające w oczy.

 ◦ Lubię, ponieważ mogę wtedy uprawiać sporty zimowe. Acz-
kolwiek w zimie jest nieprzyjemnie zimno.

 ◦ Średnio lubię zimę, ponieważ jest zimno, trzeba się dobrze 
ubierać, na co traci się mnóstwo czasu. Wszędzie po domu 
wala się mnóstwo kurtek, czapek i rękawiczek, a wieszaki 
są zapchane. W domu bez przerwy trzeba palić w kominku. 
Jedynym powodem, dlaczego lubię zimę, jest to, że można 
lepić bałwana, jeździć na sankach i bawić się w śniegu.

 ◦ Średnio. Z jednej strony lubię zimę, ponieważ wtedy nie 

muszę pomagać rodzicom w gospodarstwie, mogę czytać 
książki, lubię długie wieczory. Z drugiej strony jest zimno, 
nie lubię sportów zimowych, zawsze jest ślisko i zawsze się 
wywracam.

 ◦ Nie, dlatego że lód na ścieżce utrudnia dojście na przystanek. 
Śnieg wpada mi do butów, zimno mi w twarz. I włosy mi się 
kręcą z wilgotności. Robi się wcześniej ciemno na dworze 
i nic nie widać o 16.00 czy 17.00.

 ◦ Tak. Lubię śnieg. Ciepła herbata jest najlepsza na chłodne 
dni. Można ubierać milutkie sweterki. Jest dużo atrakcji na 
świeżym powietrzu.

 ◦ Zimę lubię średnio, ponieważ lubię zimowe sporty i krajo-
brazy, a nie lubię zimna i pozimowych roztopów oraz lodu, 
na którym często się wywracam.

 ◦ Zależy od pogody. Gdy jest śnieg i świeci słońce, to lubię, 
ale jeżeli jest ślisko, szaro, to nie.

 ◦ Tak, ponieważ gdy jest śnieg, można się super bawić z ro-
dzeństwem.

 ◦ Tak, ponieważ można wrzucać koleżanki do śniegu.
 ◦ Nie, bo kojarzy mi się ze świętami, których też nie lubię.
 ◦ Nie, bo nie mam wtedy gdzie grać w piłkę.
 ◦ Nie, bo jest zimno. Można łatwo się poślizgnąć na lodzie 
i złamać sobie rękę lub nogę.

 ◦ Nie, bo jest zimno i autobusy często się spóźniają.
 ◦ Tak, ponieważ uwielbiam śnieg, ale niech coś zrobią z autobu-
sami… Często się spóźniają, nie mówiąc już o nieszczelnych 
oknach, drzwiach i o przeciekającym dachu. To jest nie tylko 
moje zdanie, ale również wielu dojeżdżających osób. Nasze 
oczekiwania nie są wygórowane – nie chodzi o to, aby od 
razu zmieniać na wycieczkowe, ale żeby przynajmniej załatać 
dziury, wyczyścić siedzenia oraz cały autobus. 

Strach pomyśleć, co w kwestii zimy mieliby do powiedzenia 
dorośli…

Opracowała Urszula Kobak.

Dokończenie ze str. 9
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PRZEDSZKOLNA WIGILIA Z KAPELĄ ZASTAWNYCH
W nadmiarze obowiązków i spraw, które niesie ze sobą każdy 

dzień zapominamy o tym, co naprawdę ważne i piękne. 
Najlepszym okresem na refleksję dotyczącą swojego życia 
jest przedświąteczny czas. Możemy wtedy, choć na chwilę, 

zapomnieć o codziennym pośpiechu, aby w pełni cieszyć się 
z Narodzenia Pańskiego. Gromadzimy się wokół suto zasta-
wionego stołu, eleganccy, uśmiechnięci i serdeczni. Łamiąc 
się opłatkiem, składamy sobie życzenia i mamy nadzieję, że 
spełnią się w nadchodzącym Nowym Roku. W tak miłej i ciepłej 
atmosferze rozbrzmiewają dźwięki instrumentów i śpiew kolęd 
czy pastorałek, zupełnie jak w brzosteckim przedszkolu. Dzięki 
uprzejmości muzyków z Kapeli Zastawnych, Panom: Leszkowi, 
Janowi i Jakubowi, mieliśmy okazję wspólnie wytworzyć urokli-
wy nastrój, biorąc czynny udział w wigilii przedszkolnej. Dzieci 
z każdej grupy wiekowej ochoczo włączyły się do kolędowania. 
Następnie wspólnie z wychowawcami udali się do swoich sal,  
w których celebrowali ten wyjątkowy dzień, częstując się czer-
wonym barszczem z uszkami oraz smaczną rybą i kapustą z grzy-
bami. W tej podniosłej uroczystości, jak co roku, towarzyszyli 
nam rodzice należący do rady rodziców oraz przedstawiciele rad 
oddziałowych. Pragniemy wszystkim serdecznie podziękować, 
za trud i zaangażowanie, pomocne w zorganizowaniu tego 
przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że pozostanie ono na długo 
w naszej pamięci i chętnie będziemy wspominać te chwile. 

Beata Barbarzak 

wyróżnionych. Tak też było 
i w tym roku, 21 stycznia na 
rozstrzygnięciu powiatowych 
eliminacji konkursu zostało 
nagrodzonych aż pięć szopek 
wykonanych przez naszych 
uczniów i ich rodziny. Nasi 
laureaci zdobyli wysokie miej-
sca i wyróżnienia. W kategorii 
szkół podstawowych Oliwia 
Krzywińska otrzymała drugie 
miejsce, trzecie Marcin Ząbik, 
natomiast Justyna Zając, uczestniczka WTZ otrzymała trzecią 
nagrodę, a Fabian Hołowicki i Krzysztof Kalina zostali wyróż-
nieni. W kategorii szopek rodzinnych Wiktoria i Mateusz Kita 
zdobyli wyróżnienie. 

Gratulujemy wszystkim Laureatom tak wysokich osiągnięć 
na szczeblu powiatowym i życzymy dalszych sukcesów na 
kolejnych edycjach konkursu.

Justyna Zegarowska

Fot. Paweł Batycki Fot. Paweł Batycki
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ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA INACZEJ NIŻ ZWYKLE 
Do tej pory Dzień Babci i Dziadka organizowaliśmy bar-

dzo kameralnie w nawsieńskim przedszkolu. W tym roku 
postanowiliśmy poszerzyć grono zacnych seniorów, zapra-
szając również Babcie i Dziadków uczniów klas I-III, a także 
z najbliższego nam środowiska lokalnego, zwłaszcza instytucji, 
z którymi współpracujemy. Swoją obecnością w tym dniu za-
szczycili nas: pracownicy Urzędu Miejskiego - Elżbieta Łukasik 
i Wiesław Kieca, pracownicy miejscowej służby zdrowia: Anna 
Klich – kierownik Ośrodka Zdrowia, dr Lucyna Szczepanik wraz 
z mężem, Elżbieta Bieniek – pielęgniarka szkolna oraz Marta 
Król - szefowa CKiCz w Brzostku, Anna Nowicka - radna Woli 
Brzosteckiej, a także Babcie i Dziadkowie naszych uczniów. 
Frekwencja była duża, a wsparli ją jeszcze rodzice naszych 
wychowanków. 

Dla gości przygotowaliśmy zróżnicowaną część artystyczną. 
Przedszkolaki dały pokaz gry aktorskiej w swoim programie 
kabaretowym oraz dużych umiejętności tanecznych. Uczniowie 
klas I-III, choć zdziesiątkowani przez choroby, oddali cześć 
swoim Babciom i Dziadkom dojrzałą recytacją. Starsi uczniowie, 
członkowie grupy misyjnej, przedstawili program kolędniczy. 
Wszyscy widzowie wspierali ich czynnie w śpiewaniu kolęd.

Drugim celem naszego spotkania było zakończenie szkolnego 
projektu realizowanego pod patronatem UNICEF-u „Wszystkie 
Kolory Świata” - czyli zbiórki środków na zakup szczepionek 

dla potrzebujących dzieci z całego świata. I tym razem nie 
była to prosta zbiórka pieniędzy. Sposób pozyskania środków 
wymagał wiele wysiłku, ale jak się okazało, było warto. Każda 
grupa wiekowa miała za zadanie przygotować szmacianą lalkę 
ubraną w strój charakterystyczny dla wybranego rejonu świata, 
którą należało sprzedać na licytacji. Takiej działalności jeszcze 
nie prowadziliśmy. Było to więc wyzwanie dla uczniów, którzy 
prowadzili aukcję, jak i dla pomagających im nauczycielek. Do 
wylicytowania było 11 lalek, jedna ładniejsza od drugiej. I choć 
początek licytacji był niełatwy, to wraz z kolejnymi lalkami 
rosły ceny i zaangażowanie licytujących. Chętnych do licytacji 
było sporo, licytowano „ostro” i „wysoko”. Niektóre z lalek 
wylicytowano na kwotę ponad 200 zł. Ci, którym nie starczyło 
środków w licytacji, wspierali nasz cel dodatkowymi funduszami. 
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim Gościom za 
przybycie i kolejne aktywne wsparcie naszej działalności.

Szkoła, obok działalności edukacyjnej, ma za zadanie wy-
chowywać. Wychowanie najlepsze skutki odnosi nie poprzez 
słowa, ale kreatywną działalność, zaangażowanie i dobry 
przykład tych, którzy chcą to czynić. Dodatkowe działania 
wychowawcze szkoły nie byłyby możliwe bez pracy nauczycieli 
i wychowawców. Składam im tą drogą serdeczne podzięko-
wania. Serdeczne podziękowania składam również mamom 
uczniów, które przygotowały poczęstunek dla gości. Dzięki 

temu po części oficjalnej można było spotkać 
się i porozmawiać w szerszym gronie. 

Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu, 
a wraz z nimi cała społeczność szkolna, realizu-
jąc liczne projekty, pomagają dzieciom z całego 
świata, szczególnie z pogrążonej wojną Syrii, 
z borykającej się z brakiem wody pitnej Afryki. 
Nie zapominają również o swoich rówieśni-
kach z najbliższego otoczenia potrzebujących 
pomocy – wzięli czynny udział w koncercie 
charytatywnym w Siedliskach-Bogusz. Na-
stępnym działaniem będzie pomoc choremu 
dziecku z naszego środowiska. Mamy nadzieję, 
że wszyscy okażemy wrażliwe serce i czynne 
zaangażowanie w realizacji tej szczytnej ini-
cjatywy. 

Urszula Wojnarowska 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Nawsiu Brzosteckim

KOCHAMY WAS CAŁYM SERCEM
22 stycznia 2019 r. w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Przeczycy 

odbyła się uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka. 
Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego w tym szcze-

gólnym dniu dzieci pamiętały o swoich Babciach i Dziadkach i wspólnie ze swoją panią 
Agatą Rachowicz i rodzicami przygotowały dla nich przedstawienie. Licznie przybyli goście 
zasiedli przy przygotowanych dla nich stołach i z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie 
występu swoich wnucząt. Dyrektor Joanna Przewoźnik przywitała przybyłych wspania-
łych gości oraz złożyła piękne życzenia. Następnie odbył się występ przedszkolaków.

Na twarzach przedszkolaków widać było ogromną radość oraz skupienie. Dzieci zapre-
zentowały program artystyczny, a następnie wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty 
dla swoich ukochanych Babć i Dziadków. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, 
które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. 
Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia. Następnie szanowni goście 
zostali zaproszeni na przygotowany z tej okazji słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, że 
ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci, jak i dziadków!

A. Rachowicz Fot. Agata Rachowicz
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ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II 
W BRZOSTKU PO WIZYCIE MINISTRA
22 stycznia 2019 roku Zespół Szkół im Jana Pawła II 

w Brzostku wizytował Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński oraz Robert 
Jakubik Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty 
Rolniczej MRiRW. 

Od 1 stycznia 2019 roku organem prowadzącym szkołę stał 
się Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tym samym placówka 
weszła do Sieci Szkół Rolniczych MRiRW. 

Goście zwiedzili budynki szkoły, zapoznali się z posiadanym 
sprzętem rolniczym oraz bazą dydaktyczną. Wraz z dyrekcją 

omówili aktualnie oferowane przez placówkę kie-
runki kształcenia. Wiceminister Szymon Giżyński 
przeanalizował najpilniejsze potrzeby inwestycyj-
ne. W rozmowach podkreślił konieczność stałego 
podnoszenia jakości kształcenia kadr rolniczych 
i zakorzenienia edukacji w tradycyjnych wartoś-
ciach. Dyrektor Robert Jakubik omówił politykę 
ministerstwa w zakresie promocji szkolnictwa 
rolniczego. W tym kontekście poddano analizie 
aktualną strategię promocji szkoły. 

Przedstawiciele ministerstwa żywo interesowali 
się miejscem i postrzeganiem Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w środowisku lokalnym. Wskazali na 
fakt, że ministerstwo bardzo dba o kulturotwórczy 
charakter prowadzonych przez siebie placówek, 
co powinno z coraz większą mocą zaznaczać się 
w codziennej pracy szkoły. 

Szkołę w rozmowach z przedstawicielami mini-
sterstwa reprezentowali: dyrektor Katarzyna Gry-
giel, wicedyrektor Anna Hudyma i Paweł Machaj, 
kierownik szkolenia praktycznego. 

Anna Hudyma

Świąteczne tradycje przetrwają tylko wtedy, gdy będziemy je pielęgnować i przekazywać z pokolenia na pokolenie. 

SPOTKANIE KOLĘDNICZE KAWIARENKI LITERACKIEJ 
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W BRZOSTKU

Czas Świąt Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w roku 
przepełniony ciepłem, radością i miłością. To również okazja 

do kultywowania polskiej tradycji wspólnego kolędowania. 
Świąteczna dekoracja, recytacja wierszy, przedstawienie zwy-

czajów i obrzędów bożonarodzeniowych z Podhala, Lubelszczy-
zny, Pomorza i Rzeszowszczyzny oraz śpiew kolęd i pastorałek 
w wykonaniu Kawiarenki Literackiej po raz kolejny przeniosły 
nas w magiczną atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Z dużym 

zainteresowaniem słuchaliśmy 
przedstawionych przez uczniów 
zwyczajów dotyczących naszego 
regionu. Spotkanie miało rów-
nież na celu lepsze poznanie się 
z nowymi członkami naszego 
zespołu, z których obecności 
bardzo się cieszymy! Odbyło 
się ono w czytelni w obecności 
nauczycieli: Joanny Betlej i Mał-
gorzaty Kmiecik.

Kolędowali: Małgorzata Woj-
dyła, Kinga Pruchnik, Wojciech 
Zastawny, Aldona Michońska, 
Julia Żygłowicz, Karolina Wró-
bel, Marcelina Woźny, Justyna 
Kudłacz, Magdalena Bańdur, 
Wiktoria Dudek, Michał Dudek, 
Piotr Grych i Dawid Rakowski. 
Akompaniament: Grzegorz Le-
chwar, wokal: Karolina Stasiow-
ska i Patryk Smołucha.

Opiekun
Teresa Młyniec

Fot. K
inga Zdrada
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Fot. Paweł Batycki

SPOTKANIE OPŁATKOWE BRZOSTECKIEGO 
KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW
Jak co roku o tej porze, a dokładniej 9 stycznia br. w brzo-

steckim domu kultury odbył się „Opłatek” emerytów i ren-
cistów zrzeszonych w miejscowym kole. Na spotkanie zostali 
zaproszeni goście: reprezentanci Zarządu Związku Emerytów 
i Rencistów z Dębicy i Pilzna oraz Zastępca Burmistrza Adam 
Kostrząb, radny powiatu Daniel Wójcik oraz ks. Piotr Przypek. 

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca zarządu Jadwiga 
Węgrzyn, która powitała wszystkich zebranych i złożyła nowo-
roczne życzenia. Po tym zagajeniu na brzosteckiej scenie odbyła 
się część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły 
Podstawowej w Brzostku, którzy rokrocznie uświetniają wszel-
kie spotkania emerytów. W tym roku również zaprezentowano 
wspaniały, barwny spektakl taneczno-muzyczny, w którym 
nie zabrakło okazjonalnych piosenek, układów tanecznych 
przygotowanych pod kierunkiem Elżbiety Ryby-Stanek oraz 
innych pedagogów z tej szkoły. 

W dalszej kolejności w dużej sali na piętrze odbyła się część 
oficjalna rozpoczęta przez ks. Piotra Przypka, który odmówił 

zwyczajowe modlitwy oraz poświęcił opłatki, po czym wszy-
scy, jak nakazuje obyczaj, połamali się nimi, składając sobie 
życzenia. Ciepłe słowa i serdeczne życzenia noworoczne złożyli 
przedstawiciele samorządu Adam Kostrząb i Daniel Wójcik.

Nie mogło też zabraknąć tradycyjnych wigilijnych potraw 
przygotowanych przez kobiety z zarządu brzosteckiego koła. 
Nie obyło się też bez wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek, 
tym razem przy akompaniamencie akordeonu Janusza Łąckiego 
oraz barwnych opowieści o dawnych obrzędach bożonarodze-
niowych. Wszyscy bardzo miło i w nastroju jeszcze świątecznym 
spędzili popołudnie. 

Zarząd na czele z przewodniczącą serdecznie dziękuje pe-
dagogom i dzieciom ze Szkoły Podstawowej z Brzostku, którzy 
swym przepięknym występem uświetnili spotkanie, akorde-
oniście Januszowi Łąckiemu oraz wszystkim osobom, które 
pomagały w organizacji tej uroczystości.

Wanda Szarek

„można odejść na zawsze/ by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski

PODZIĘKOWANIE
W dniu 15 stycznia br. odprowadziliśmy w ostatnią ziemską podróż ukochanego Męża, Ojca i Dziadzia, 

długoletniego brzosteckiego fotografa, 

śp. Stefana Tomaszewskiego
Żył pięknie, w zgodzie ze sobą i bliźnimi; odszedł spokojnie, otoczony miłością najbliższych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie przybyli na uroczystości pogrzebowe, za 
modlitwy i intencje mszalne. Dziękujemy za szczere wyrazy współczucia, serce i duchowe wsparcie, 
okazane w tych trudnych chwilach bólu i żałoby.

Szczególne podziękowania kierujemy do Księdza Proboszcza Marka Mnicha za celebrację mszy 
świętej pogrzebowej i wygłoszenie pięknej homilii, a także do księdza Piotra Przypka, który przez 
ostatnie kilka lat był wspaniałym, duchownym przewodnikiem Zmarłego.

Rodzina



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 2/2019 15

Dokończenie na str. 16

CZY ROZSĄDEK WYGRA ZE STATYSTYKĄ? 
Nowotwór piersi - profilaktyka ważna w każdym wieku!

Boimy się raka, a zarazem niechętnie o nim czytamy czy mó-
wimy. Może masz wiele wątpliwości czy pytań, ale boisz się 

zapytać lekarza z obawy przed ośmieszeniem. Niewiedza nie 
chroni nas jednak przed chorobą i nie pomaga jej pokonać. Czy 
wiesz, kiedy są wskazania do badania usg, a kiedy do mammo-
grafii? Czy rozmiar piersi ma wpływ na ryzyko zachorowania? 
Czy pierwszym objawem nowotworu musi być guzek? Na te 
i inne pytania postaram się odpowiedzieć.

Najpierw jednak trochę statystyki - co roku w naszym kraju 
stwierdza się 17 tysięcy nowych zachorowań na raka piersi, 
a blisko 6 tysięcy Polek umiera z powodu tego nowotworu. 
Około 50% zachorowań diagnozuje się między 50 a 69 rokiem 
życia, co ważne w ostatnich 30 latach prawie dwukrotnie 
zwiększyła się zachorowalność wśród kobiet w wieku 20-49 lat. 

Nie ma określonej jednej przyczyny nowotworu piersi, jest 
wiele różnych czynników, które na to wpływają, między innymi: 

Z DZIAŁALNOŚCI BRZOSTECKIEGO KOŁA…
Wieczór wigilijny zamiast „opłatka”

Wychodząc z założenia, że wieczór wigilijny przygotowa-
ny przed świętami Bożego Narodzenia ma w sobie znacznie 
większy urok niż spotkanie opłatkowe organizowane zazwyczaj 
w styczniu, brzosteckie koło gospodyń postanowiło powrócić 
do długoletniego zwyczaju kultywowanego jeszcze przez dawne 
Koło Gospodyń Wiejskich. Dlatego w grudniu ubiegłego roku, 
tuż przed samymi świętami w lokalu stowarzyszenia „Nasz 
Los w Naszych Rękach” miało miejsce niezwykle podniosłe 
spotkanie wigilijne. Nie zabrakło na nim zacnych zaproszonych 
gości w osobach: Burmistrza Wojciecha Staniszewskiego, 
Ks. Proboszcza Marka Mnicha, Dyrektor Przedszkola Doroty 
Nawracaj, Dyrektora Banku Spółdzielczego Ryszarda Toma-
szewskiego oraz radnych powiatu Mateusza Domaradzkiego 
i Daniela Wójcika. Ksiądz, jak nakazuje tradycja, poświęcił 
opłatki i odmówił stosowne modlitwy, po czym wszyscy ła-
mali się nimi, składając sobie nawzajem świąteczne życzenia. 
Oczywiście, nie mogło też zabraknąć tradycyjnych dań wigi-
lijnych w postaci czerwonego barszczu z uszkami, pierogów 
z kapustą i grzybami oraz suszonymi śliwkami, kompotu ze 
suszu, pysznego piernika i wielu innych smakowitości. Jednak 
najważniejszy na tym spotkaniu był iście bożonarodzeniowy 
nastrój, o czym przypominały: tradycyjna choinka, stroiki na 
stołach oraz płynący z głębi serc śpiew kolęd i pastorałek. 
Wszystko to sprawiało, że czuło się woń zbliżających się świąt, 
a przede wszystkim przedsmak tego najcudowniejszego dnia, 
„który jest tylko jeden, raz do roku”.

Dzień babci i dziadka
W styczniu można było spokojnie przygotować równie 

tradycyjne spotkanie, które na stałe już weszło do kalendarza 
imprez brzosteckiej organizacji kobiet. Bowiem, bądź co bądź, 
członkinie koła to w większości babcie. I żeby tradycji stało się 
zadość, to zaproszono Jerzego Potrzebę, wtedy jeszcze pia-
stującego urząd Przewodniczącego Zarządu Miasta Brzostek, 
który też jest dziadkiem. To on wręczał uroczyście wszystkim 

babciom symbolicznego kwiatka. Mimo niezbyt sprzyjającej 
zimowej aury frekwencja była zadawalająca, bo przybyło ponad 
trzydzieści członkiń.

Natomiast swoistego i niezwykle wymownego uroku temu 
spotkaniu nadał występ przedszkolaków z miejscowego przed-
szkola. Trójka dziewczynek, przygotowana przez swą panią 
wychowawczynię Beatę Płaziak, dała jakże wspaniały występ 
w postaci tańców, wierszyków i piosenek płynących z głębi 
maleńkich serduszek i mówiących o znaczeniu babci i dziadka 
w życiu dziecka, co niesamowicie uświetniło to spotkanie. 
Zebranym kobietom – babciom zakręciła się łezka w oku 
z powodu wielu artystycznych wzruszeń.

Zarząd koła serdecznie dziękuje zarówno dzieciom, jak 
i ich rodzicom oraz dyrekcji i wychowawcom z brzosteckiego 
przedszkola za znakomite uatrakcyjnienie wspólnie spędzone-
go popołudnia. Jak zwykle nie obeszło się bez smakowitych 
potraw przygotowanych przez gospodynie, wspólnego śpie-
wania pieśni biesiadnych oraz towarzyskich opowieści, co 
z pewnością przyczyniło się do zacieśnienia integracyjnych 
więzi społecznych.

E.M.

SPROSTOWANIE
Podając listę sponsorów organizacji koncertu charytatywnego 

w Siedliskach-Bogusz 6 grudnia 2018 roku, pominęliśmy Pana 
Kierownika i pracowników Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Brzostku, za co serdecznie przepraszamy i dziękujemy 
za znaczny wkład w tym roku, jak również w latach ubiegłych. 

Szkolne Koło Wolontariatu 
przy Szkole Podstawowej w Siedliskach-Bogusz
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wiek, rodzinne występowanie raka piersi, pierwsza miesiączka 
we wczesnym wieku, menopauza w późnym wieku, późny 
pierwszy poród, długotrwała hormonalna terapia zastępcza, 
mutacja genów BRCA-1 i BRCA-2 (które zwiększą ryzyko za-
chorowania na raka piersi i raka jajnika), otyłość, picie alkoholu. 

Profilaktyka ważna w każdym wieku! Kobieta, która ukoń-
czyła 50 lat, bezwzględnie raz w roku powinna zgłosić się na 
mammografię lub badanie piersi rezonansem magnetycznym 
- metoda najbardziej czuła, wykrywająca najmniejsze zmiany, 
polecana przede wszystkim kobietom z grupy zwiększonego 
ryzyka. Przy prawidłowym wyniku często wystarcza kontrola 
co dwa lata, ale lekarz może zdecydować inaczej. 

Po 35 roku życia już przynajmniej raz na rok trzeba konsulto-
wać z lekarzem konieczność wykonania usg lub mammografii. 
Idealną profilaktyką byłoby, gdyby już 25-latka przechodziła 
pierwsze badanie usg piersi, a następne zgodnie z zaleceniami 
lekarza. 

Chociaż zdarza się to rzadko, nowotwory piersi występują 
także u znacznie młodszych kobiet. To dlatego tak istotne 
jest samobadanie piersi każdej kobiety, raz w miesiącu, od 
momentu ukończenia 20 lat. Piersi najlepiej badać ostatniego 
dnia miesiączki albo tuż po niej. Jeśli już nie masz miesiączki, 
badaj się co 30 dni. Pamiętaj, że lekarz ginekolog powinien 
badać twoje piersi przy każdej wizycie. Niestety, to nieczęsta 
praktyka i warto się o nią upomnieć zarówno przy wizycie 
prywatnej, jak i na NFZ.

Kiedy usg jest badaniem korzystniejszym od mammografii? 
Kiedy masz wątpliwości po samobadaniu oraz wtedy, gdy wcho-
dzisz w „stosowny” wiek, zwróć się do lekarza o dodatkowe 
badania. Metoda badania zależy od wieku kobiety i struktury 
jej piersi. Do 35 roku życia zalecane jest usg. Mammografia 
to bardzo dokładne badanie, pozwalające wykryć zmianę 
o średnicy zaledwie kilku milimetrów. Jeśli jednak pacjentka 
ma gęstą tkankę gruczołową a nie tłuszczową, pewniejsze 
wyniki uzyskamy z usg, czyli z badania z wykorzystaniem fal 
ultradźwiękowych. Usg pozwala odkryć łagodne zmiany cho-
robowe w piersi (np.: mastopatię), typowe dla młodych kobiet. 
Wymagają one obserwacji, gdyż czasem mogą przekształcić 
się w groźniejsze formy nowotworowe. Mastopatia zazwyczaj 
wymaga jedynie zmiany trybu życia, czasem leczenia hormo-
nalnego – o tym zdecyduje jednak lekarz.

Objawem groźnych zmian nowotworowych nie musi być 
tylko guzek! Nie każdy nowotwór nawet ten złośliwy, objawia 
się jako twardy guzek, wyraźnie wyczuwalny pod palcami. 
Koniecznie skontaktuj się z lekarzem ginekologiem, lekarzem 
rodzinnym czy onkologiem (do tych lekarzy nie potrzebujesz 
skierowania) także wtedy, jeśli:
 ◦ obserwujesz zmianę wielkości, kształtu, obrysu i napięcia 
skóry piersi, 

 ◦ nastąpiło wciągnięcie brodawki sutkowej (rozwijające się 
w ciągu np. kilku tygodni), 

 ◦ zauważyłaś wciągnięcie skóry piersi i pojawienie się zmian 
w obrębie skóry brodawki (wgłębienia skóry, zaczerwienienia, 
usztywnienia itp.), 

 ◦ obserwujesz nieuzasadniony wyciek z brodawki,
 ◦ wystąpiło zaczerwienienie i obrzęk skóry całej piersi z wi-
docznymi drobnymi dołeczkami w skórze (tzw. objaw skórki 
pomarańczy),

 ◦ masz owrzodzenie, czyli uszkodzenie skóry przez rozwijający 
się guz,

 ◦ pojawiły się pod pachą powiększone, twarde guzki – zwykle 
są to pachowe węzły chłonne.
Jeśli podczas samobadania zaobserwujesz jakiekolwiek 

nieprawidłowości w piersi, nie zwlekaj z wizytą u lekarza. Za-
razem nie panikuj! Nie wszystkie zmiany świadczą o poważnym 
zagrożeniu. Zwłóknienia i torbiele w piersi są tym, co u kobiet 
odkrywa się najczęściej. 

Czy wielkość piersi ma znaczenie? Znaczna nadwaga i oty-
łość zwiększają ryzyko wystąpienia raka piersi. Panie z obfitym 
biustem zbudowanym przede wszystkim z tkanki tłuszczowej 
rzeczywiście chorują częściej. Nie oznacza to jednak, że kobiety 
szczupłe, z małymi piersiami mogą lekceważyć badania profi-
laktyczne. W każdym roku wiele kobiet z drobnymi piersiami 
umiera na raka, gdyż wydawało się im, że ten problem ich nie 
dotyczy, więc badały się zbyt późno. 

Nie tylko otyłość należy do czynników zwiększających ry-
zyko. Zalicza się do nich między innymi: wczesne wystąpienie 
pierwszej miesiączki (obecnie przed 12 rokiem życia, ale trzeba 
pamiętać, że dziewczynki coraz wcześniej dojrzewają i ten wiek 
graniczny może się obniżyć w kolejnym pokoleniu), krótki okres 
karmienia piersią lub jego brak, późne macierzyństwo lub brak 
dzieci, rak piersi lub jajnika u mamy, siostry albo babki przed 
50. rokiem życia.

Słyszałaś opowieści o kobietach, które regularnie się badały, 
nie miały żadnych objawów, a potem, w krótkim czasie, zabił 
je rak piersi? Na pewno tak. Rzecz w tym, że nie warto w nie 
wierzyć i od sporadycznych przypadków uzależniać profilaktyki. 
Zdecydowana większość kobiet umiera przez zaniedbania. Rak 
nie wyrasta w piersi, jak grzyb jesienią po deszczu. Zwykle 
potrzeba kilku lat, by z jednej komórki nowotworowej urosła 
zmiana o średnicy centymetra, a mammografia pozwala zoba-
czyć już taką o połowę mniejszą.

Zmiana w piersi i co dalej? Jeśli wynik badania obrazowego 
(mammografii, usg czy rezonansu) będzie niepokojący, lekarz 
zleci pacjentce wykonanie biopsji gruboigłowej, która ma na 
celu pobranie fragmentu zmiany i przekazanie do badania 
histopatologicznego. Biopsja pozwala na dokładne zbadanie 
chorej tkanki, a zatem określenie rodzaju nowotworu i stopnia 
zaawansowania.

Nawet decyzja o operacji nie oznacza jeszcze konieczności 
usunięcia piersi. Metoda leczenia zależy od typu i charakteru 
zmiany (złośliwa lub łagodna). Zmiany łagodne zazwyczaj wy-
magają chirurgicznego, miejscowego usunięcia bez usuwania 
piersi. Niektóre typy zmian łagodnych nie wymagają operacji 
i pozostają pod obserwacją lekarza. W przypadku zmian ła-
godnych ważne jest określenie, czy przyczynę choroby piersi 
stanowią zmiany hormonalne. Jeśli tak, to leczenie polega na 
normalizacji stężenia hormonów. Leczenie zmian złośliwych 
zależy od zaawansowania choroby. Najczęściej stosowane 
jest leczenie operacyjne. Lekarz decyduje, czy konieczne jest 
usunięcie całej piersi – mastektomia, czyli amputacja piersi, 
czy usunięcie tylko zmiany złośliwej. Po leczeniu operacyjnym 
pacjentka pozostaje pod opieką lekarza onkologa, który może 
zastosować dodatkowe leczenie hormonalne, chemioterapię 
lub radioterapię. 

Czy można zrekonstruować pierś? To nieprawda, że wraz 
z piersią bezpowrotnie tracisz kobiecość. Nowoczesne techno-
logie pozwalają szybko odtworzyć pierś, między innymi dzięki 
wykorzystaniu tkanek własnych pacjentki lub z użyciem protez/
implantów. Niestety, NFZ finansuje tylko tanie protezy, do droż-
szych się dopłaca, ale o szczegóły pytaj lekarza prowadzącego, 
znajdziesz też informacje na stronach NFZ. Rekonstrukcja piersi 
to dla kobiety ratunek dla psychiki i kręgosłupa, który krzywi 
się pod wpływem asymetrycznej budowy ciała po mastektomii. 

Zachęcam Was, drogie Panie, do badań w każdym wieku. 
Nowotwór wcześnie wykryty może być uleczalny. Może niech 
wśród Waszych postanowień noworocznych znajdzie się właś-
nie samobadanie i profilaktyka piersi. Ten rodzaj nowotworu 
dotyczy Was szczególnie, gdyż zdecydowanie częściej chorują 
kobiety, niż mężczyźni.

Sylwia Kosowska-Furman
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemów Zarządzania

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
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Dokończenie na str. 18

TAKA BYŁA WOJNA…
Zima 1945 r. to ważny czas w historii Ziemi Brzosteckiej. Po 

kilkuletniej okupacji Brzostek i inne miejscowości, które 
mocno ucierpiały zwłaszcza wskutek przejścia frontu, odzy-
skały wolność. Zgodnie z zapowiedzią prezentujemy kolejne 
wspomnienia z wojennej zawieruchy.

Redakcja

Wspomnienia Jana Zięby 
z dzieciństwa i młodości 
z okresu wojny i po jej za-
kończeniu

Urodziłem się 14 września 
1927 r. w Woli Brzosteckiej 
jako trzecie dziecko Jadwigi 
i Wojciecha Zięby. Było nas 
siedmioro rodzeństwa, oprócz 
tego moja matka wychowywała 
jeszcze dwoje dzieci: córkę od 
swej siostry, która już zmarła 
i syna Edwarda od swej cór-
ki Hanki.

Prawda o przeżyciu wojny
1 września 1939 r. wojna jeszcze nie była wypowiedziana, 

a już samoloty niemieckie od strony Jasła leciały w kierunku 
Tarnowa. Pamiętam, że było to straszne zaskoczenie. Woj-
na była wypowiedziana dopiero wieczorem. Po kilku dniach 
wojska polskie uciekały na Wschód. Po kilku dniach, kiedy 
Niemcy dotarli do naszego terenu, do tych miejscowości, zrobił 
się popłoch, bo część wojska niemieckiego poszła na wschód, 
a część pozostała tu na naszych terenach. W tym czasie nie 
działały urzędy ani szkoły. W 1940 roku Niemcy zabierali Żydów 
z naszych terenów do przymusowej pracy, jaką było kopanie 
kamieni pomiędzy Zawadką Brzostecką a Kamienicą Dolną. 
Tymi kamieniami wykładane były rowy przy drodze od Pilzna 
do Jasła. Jaką zniewagą była dla Żydów taka praca, kiedy ich tak 
pędzono i musieli śpiewać pod przymusem piosenkę „A nasz 
Hitler złoty nauczył Żydów roboty, a Śmigły Rydz nie nauczył 
Żydów nic”. Potem Niemcy wzięli się w latach 1940-1941 za 
aresztowanie księży i nauczycieli. Mało im tego było, to jeszcze 
z mściwością kolczykowali bydło biało-czerwone i wywozili 
na rzeź, żeby zanikała rasa polska krów. Jak wypadła wojna 
niemiecko-polska, to niszczyli krowy rasy czerwonej. Nawet 
przeszkadzały im groby żydowskie, więc niszczyli pomniki 
i wywozili w bagna. Jestem świadkiem, bo sam musiałem te 
pomniki wywozić pod przymusem.

Nastąpił rok 1942, na wiosnę wiozłem obornik z panem 
Michałem Staniszewskim z Kleci na Nawsie Brzosteckie. Ja 
jako 15-letni chłopak przeskoczyłem przez mur kościelny przy 
kościele (bo tam nas zatrzymali) i nie mogliśmy dalej jechać. 
Patrzyłem, jak Niemcy ładowali Żydów na samochody wojsko-
we pod plandeką, jak bili starszych Żydów, a dzieci rzucali jak 
buraki, za nogi lub ręce na samochody. Osobno pod Jasło do 
Warzyc na zabicie. A tych w średnim wieku do obozu za Jasło 
do Szebni. Sąsiad Jan Cichoń, który pracował przy wybieraniu 
dołów na tych Żydów, opowiadał mi, że nie można było pa-
trzeć, jak ładowali dzieci żydowskie do tych dołów, jak je bili 
nawet końcem karabinu. Jeszcze były żywe i się ruszały, a już 
wrzucali następne. Wrzucali i zasypywali ziemią i wapnem. Oni 
tam pracowali pod przysięgą Niemcom, że nic nie powiedzą, 
bo inaczej czekała ich kara śmierci.

Byli i tacy Polacy, którzy należeli do Partii Komunistycznej, 
przed wojną i podawali Niemcom adresy pobytu Żydów, za 
pieniądze – kapowali. Między nimi był także K. z Januszkowic. 
Podał Żydów, którzy ukrywali się w lesie na Woli Brzosteckiej 
za leśniczówką. Tam wtedy zostało zabitych 6 Żydów i 1 Po-

lak Jan Jantoń z Woli Brzosteckiej. Jednemu Żydowi udało 
się uciec. Dzieci tego Jantonia jeszcze żyją. Dwoje na Woli, 
a jedna córka w Kleciach, z kolei najstarszy syn Stanisław pod 
innym nazwiskiem na Zwierniku. Właśnie podczas uroczystości 
związanych z poświęceniem pomnika pamięci Żydom i Janto-
nia, rozmawiałem z jednym Żydem i opowiedziałem mu o tym 
synu Stanisławie Stasiaku, bo to był syn Jantonia tylko z inną 
kobietą. Też dostał dopłatę od Żydów, dzięki temu, że się o to 
starałem u Żydów. Rok to trwało, ale też dostał.

W tym czasie w 1942 roku powstała tu partyzantka, dwa 
ugrupowania: Armia Krajowa i Armia Ludowa (Bataliony 
Chłopskie). Razem walczyli przeciw Niemcom. Między Wolą 
Brzostecką a Kamienicą Górną znajduje się takie pole zwane 
Kozosówką, tam nocami przelatywały angielskie samoloty, 
które zrzucały żywność i amunicję oraz broń partyzantce przez 
dłuższy czas, dopóki tu Rosjanie nie wkroczyli. A ponieważ mój 
ojciec był w AK, też mnie zabierał po te rzeczy do pomocy.

Kiedy Niemcy uderzyli na Rosję, w Brzostku trafili się zdrajcy, 
którzy podawali, kto należał do partyzantki. Okazał się nim K. 
z Opacionki. Niemcy w jedną noc w 1943 roku rozstrzelali 10 
osób, w tym czasie wzięli do Oświęcimia dwóch braci Stani-
szewskich, jeden z nich to dziadek obecnego burmistrza Brzost-
ku. W tym czasie na komendzie pan Garstka z Januszkowic 
zmarł na zawał, a Śpicha z Opacionki, kiedy się dowiedział, że 
aresztują, odebrał sobie życie. Te same osoby, które podawały 
partyzantów, zdradzały własnych kolegów Niemcom z partii 
przedwojennej, do której razem przynależeli.

Dalej w 1943 r. mieszkańcy terenu gminy Brzostek mieli 
obowiązek oddawania ziemniaków do obozu do Szebni. W tym 
czasie ja też tam zawoziłem ziemniaki, bo musiałem oddać 
przydział. Tam wpuszczano po dwie furmanki przez bramę. 
Kiedy wjechałem, to do każdej furmanki dawali po 4 więź-
niów do rozładowywania. Jeden z więźniów przeczytał moją 
tabliczkę, skąd pochodzę i prosił mnie o kawałek chleba. Ja 
miałem 2 kromki chleba, ukryte w opałce w sianie. Okazało 
się, że to był człowiek z Przeczycy. Młody chłopak o nazwisku 
Czech. Prosił mnie, żebym dał znać jego rodzinie, że on tam 
przebywa. Kiedy mu dałem chleba, reszta więźniów rzuciła się 
na niego za tym chlebem, mnie również z wozu zwalili i przy-
walili na ziemię. Niemcy, widząc, co się dzieje, zaczęli ich bić, 
bo chcieli mnie wyciągnąć. Bili ich kolbami karabinu, a przy 
tym i ja dostałem w głowę. On trochę zjadł tego chleba i dał 
mi na pamiątkę stary portfel, który miałem przez długie lata. 
On został razem z Żydami wywieziony do Oświęcimia. Jak mi 
wiadomo, Józek Nawracaj i Drechny z Przeczycy mówili mi, że 
przeżył i wyjechał na ziemie odzyskane w zachodniej Polski. 
Kiedy przyjeżdżał do rodziny, opowiadał, że to, co działo się 
w Oświęcimiu, to przechodziło wszelkie pojęcie, że chyba Pana 
Boga nie ma na świecie, że takie męki tam były. A ja na własne 
oczy widziałem, jaki głód przechodzili więźniowie w Szebniach, 
chociaż też głodowałem – oni wyrwali mi buraki cukrowe, 
które miałem dla koni i je jedli. Jaki głód tam przechodzili, jak 
musieli cierpieć!

A teraz nastała Wielkanoc roku 1944, mieszkaniec Janusz-
kowic, ten zdrajca K., wyśledził kolegę Skórskiego, który się 
ukrywał przez półtora roku u pana Forysia, który był innego 
wyznania. Wyśledził, że jego dzieci donoszą ojcu nocą jedze-
nie i doniósł Niemcom, a oni przyjechali nocą i podpalili dom, 
a Forysia rozstrzelali. Skórski wyskoczył z podpalonego domu, 
ale Niemcy go złapali. Dom Forysia spłonął doszczętnie, po-
zostało tylko jego serce w pogorzelisku. Widok dużego serca 
człowieka mną wstrząsnął, do dzisiaj mam go przed oczyma. 
Oglądaliśmy to razem z kolegą Marianem Szukałą. Skórskiego 
zabrali Niemcy i trzymali go w więzieniu w Brzostku przez 3 dni, 
a potem wzięli go do więzienia do Jasła, gdzie rozszarpały 
go psy. A ja razem z kolegą Marianem nad tym osmolonym 
sercem Forysia, które się nie spaliło, przyrzekaliśmy sobie, że 
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jak doczekamy końca wojny, to nigdy nie zwątpimy w Pana 
Boga i będziemy wierni Ojczyźnie. Niestety, po paru latach, 
kiedy poszliśmy do wojska, mój kolega po służbie wojskowej 
wstąpił do milicji i namawiał mnie, ale ja zostałem wierny 
przyrzeczeniu. Zacząłem pracować w Nowej Hucie i w 1951 
roku spotkaliśmy się na święta bożenarodzeniowe. W Wigilię 
wołałem go, żeby poszedł z nami na Pasterkę, ale odpowie-
dział mi: „Co Ty, Jasiek, jeszcze wierzysz w tych boskich?” Nie 
mogłem uwierzyć, jak on się zmienił i powiedziałem mu: „Jaki 
Ty masz czerwony język”, a on na to: „Uważaj, bo za chwilę 
może Ciebie tu nie być”. Minęło jakieś 2 lata, jakie było moje 
zdziwienie, kiedy go zobaczyłem, bo przyszedł się pożegnać ze 
mną i się rozpłakał. Powiedział, że ma raka i umiera. Wkrótce 
po tym spotkaniu zmarł.

W lipcu 1944 nastąpiło aresztowanie Dominika i Czyża 
z Opacionki. Czyż był poważany na okolice, a także jego żona 
pochodząca z rodu Śpichów. 4 dni byli przetrzymywani w wię-
zieniu w Jaśle. Żona pana Czyża miała koleżankę Basię, siostrę 
Miodowicza, która miała męża sędziego i mieszkali w Jaśle, 
w ten sposób Czyż i Dominik zostali uratowani, bo sędzia, mąż 
owej Basi, miał znajomości w Gestapo. Natomiast pan K., ten 
kapuś, został aresztowany. W ciągu dwóch dni partyzantka 
w tym czasie rozbroiła więzienie w Jaśle, Brzostku i Kołaczycach, 
bo chcieli uwolnić swoich kolegów z AK, a przy tym zbiegł K. 
K. ukrywał się przez około dwa tygodnie, gdzieś po okolicy. 
W tym samym czasie około 20 lipca armia żołnierzy rosyjskich 
wkroczyła od Wielopola na Wolę Brzostecką, po 3 dniach chcieli 
zdobyć Brzostek, przeciąć drogę Niemcom, którzy stacjono-
wali we Frysztaku. Przez półtora miesiąca próbowali żołnierze 
ruscy, ale nie mogli odeprzeć Niemców, bo ich było za mało. 
Dlatego Wola Brzostecka była tak bardzo zniszczona i wiele 
domów spalonych, ok. 45 budynków. W tym czasie K. był tak 
przebiegły, że przeszedł na ruską stronę i podawał Rosjanom, 
gdzie są Niemcy. W taki sposób od ruskiego kapitana załatwił 
sobie nietykalność. Pan Czyż w roku 1947-48 był wójtem 
na terenie gminy Brzostek. Zaczął szukać K., który zbiegł na 
ziemie odzyskane Polski. Udało mu się go odnaleźć, ale nie 
mógł mu nic zrobić, bo on posiadał nietykalność podstępem 
załatwioną od Ruskich. Tyle, że pan Czyż przez szukanie K. 
nabawił się kłopotów, bo został usunięty z funkcji burmistrza 
i wiele innych spraw, bo to już była komuna.

Rok 1944 wrzesień – wysiedlenie
Nastąpiło wysiedlenie i ja znalazłem się w Błażkowej-Bia-

doszycach. 17 września Niemcy przymusowo łapali i wywozili 
do roboty na froncie. Ja z właścicielem domu, u którego by-
łem, zostaliśmy wywiezieni na Gogołów. Pracowaliśmy tylko 
nocami, żeby Ruscy nie widzieli. Było tam bardzo marne 
wyżywienie, 1 chleb na 6 osób i po 5 dkg marmolady. Było 
nas tam 35 mężczyzn na 3 salach szkolnych, bo kwatero-
waliśmy w starej szkole w Gogołowie. Było tam ogrodzone, 
że nie było mowy o ucieczce. Po 3 miesiącach 9 osób, ja też 
w tej dziewiątce, zachorowało na tyfus. Zostaliśmy skazani 
na śmierć przez rozstrzelanie. I wierzę, że Opatrzność Boża 
czuwała nad nami, bo w każdy dzień Ruscy wozili zupę do 
Frysztaka do swoich żołnierzy wieczorem, a w dzień Wigilii, 
w który mieliśmy być rozstrzelani, jechali, kiedy jeszcze widno 
było i sobie wesoło śpiewali (grenada, grenada). Jak to Niemców 
rozzłościło, jak zaczęli strzelać w kierunku Rosjan, tak że Ruscy 
już nie jedli zupy, a nas już nie rozstrzelali, bo znowu Ruscy 
zaczęli tak strzelać do Niemców na odwet, że wyglądało na 
jedne błyskawice i Niemcy się wystraszyli i zaczęli uciekać, a nas 
zaprowadzili do Kłodawy, bo tam był sztab Niemców. Jeden 
z Niemców oddał nasze dokumenty oficerom niemieckim, ale 
oni zobaczyli u sołtysa, u którego był ich sztab, jak tam spot-
kała się mała córka z ojcem. Ojciec był chory, przyprowadzono 
go tam z nami. Był to sąsiad sołtysa, dziewczynka rzuciła się 
do ojca, którego nie widziała od ponad 3 miesięcy. Zaczęła 

płakać i go przytulać, a on ją odpychał, bo się bał żeby się 
nie zaraziła. Wtedy Niemcy zamiast nas rozstrzelać, kazali 
nam uciekać, każdy w swoją stronę. Wtedy tam poszedłem 
do gospodarstwa, u którego byłem na wysiedleniu. Wtedy 
przyrzekłem sobie, że nigdy nie zapomnę o pacierzu. Od 24 
do 27 grudnia byłem z synem gospodarza ukryty na strychu. 
27 grudnia była łapanka, Niemcy łapali chłopów do roboty do 
Wrocławia, wtedy my wyskoczyliśmy w kalesonach boso w las, 
który był 5 metrów od budynku. Za nami zaczęło biec dwóch 
Niemców, bo zauważyli, że uciekamy. Wpadliśmy w wąwóz 
i zaczęliśmy uciekać każdy w swoją stronę. Syn gospodarza 
został postrzelony w nogę, po jakimś czasie zmarł. Ja natomiast 
uciekałem i uciekałem przed siebie, aż upadłem na śniegu pod 
górą Liwocz. Buchnęła mi krew z ust, więc zacząłem się ratować 
śniegiem i liśćmi. Właśnie w tym momencie ktoś mnie wziął 
za ramiona, więc pomyślałem, że to Niemiec i koniec ze mną. 
Podniosłem oczy, a tu czerwone buty, zielone rajtki i zielona 
kurtka, czapka z zająca i mówi: „Nie bój się”. Miał worek, do 
którego zbierał suche gałęzie, rozciął ten worek i okręcił mi 
nogi, nałożył swoją kurtkę i zaprowadził do ogniska, przy 
którym siedziało kilkunastu chłopów z partyzantki, a ten który 
mnie uratował to był Żyd z Kłodawy w polskiej partyzantce, 
w której byli również Stanisław Pruchnik (już nie żyje) i Jan 
Trojan (też nie żyje). 

W styczniu 1945 roku, kiedy front przesunął się za Tarnów, 
w tym dniu rano wybrałem się do domu rodzinnego w Woli. 
Na małym śniegu zobaczyłem już na Nawsiu i do samej Woli 
ślady butów. Nawet mi nie przyszło do głowy, że koło domu 
spotkam mojego brata Władysława, który obrywał zamar-
zniętą fasolę z tyk. Nie macie pojęcia, jaka była moja radość. 
Jak się cieszyliśmy, że żyjemy, bo od pół roku nic o sobie nie 
wiedzieliśmy. Szukaliśmy garnka, żeby ugotować tę fasolę, 
żeby coś zjeść. Nasz ojciec Wojciech w tym czasie był przez 
Niemców wywieziony na roboty do Wrocławia, a matka była 
wysiedlona pod Rzeszowem w Mszanie, była ranna razem 
z rannymi synami Henrykiem i Józkiem. Mój brat Henryk był 
ranny w pierś, a Józek w nogę. Myśmy obaj z Władkiem po paru 
dniach nagotowali fasoli i bobu, któregośmy jeszcze nazbierali. 
Ugotowanego bobu nabraliśmy w kieszenie i poszliśmy szukać 
matki. Doszliśmy do Dobrzechowa, tam nas przenocowali 
i powiedzieli, żebyśmy poszli do Strzyżowa, bo tam był spis 
wysiedlonych i dowiemy się, gdzie jest matka. Doszliśmy pieszo 
na wskazane miejsce pod wieczór, do tego domu, gdzie była 
matka z naszymi braćmi. Spali w oborze. Wielka radość ze 
spotkania i po paru dniach wszyscy wróciliśmy do domu. No 
i zaczął się koszmar głodowy. Wieś nasza była zaminowana, 
zginęło 14 osób na wsi od min i wiele koni i krów. Dziś nie 
mogę patrzeć, jak się marnuje chleb. Powinien być szacunek 
do chleba, bo w naszej młodości po powrocie z wysiedlenia 
musieliśmy chodzić po tzw. żebrach, czyli proszeniu o kawałek 
chleba, garść zboża i trochę ziemniaków. Chodziliśmy z braćmi, 
kuzynami, sąsiadami aż pod Leżajsk, Przeworsk, Łańcut, bo tam 
nie było takich zniszczeń wojennych jak tu. Ja, mając 18 lat, za 
400 kg, czyli 8 worków pszenicy i żyta, musiałem 9 miesięcy 
odrabiać, żeby było czym zasiać pole. Kiedy byłem na służbie 
w Brzeżance, do domu wrócił ojciec z Wrocławia. Do domu 
z Krakowa na Wolę z sąsiadami szli pieszo. Kiedy wróciłem 
do domu, to razem z bratem Władkiem i sąsiadem Stefanem 
Gryglem wiele min rozbroiliśmy, bo tak były pola zaminowane. 
Od miny zginęła również moja babcia.

W wieku 21 lat poszedłem do wojska do Trzebiatowa nad 
rzeką Regą. Tam był pułk karny. Ja przyrzekłem sobie jak 
wspomniałem, że nie zapomnę o pacierzu za ocalenie życia. 
Też w wojsku odmawiałem pacierz, za to musiałem się czołgać 
po pół godziny na placu przez 4 dni. Byłem wezwany przed 
kapitana, dlaczego odmawiam pacierz. Wytłumaczyłem mu, 
że tak sobie przyrzekłem za ocalone życie. I tak oto mogłem 
odmawiać pacierz, po cichu, żeby nie podpaść służbie wojsko-
wej. Dzięki temu było mi w wojsku lżej.□

Dokończenie ze str. 17
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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.
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NIEZWYKŁE MIEJSCE NA ZIEMI BRZOSTECKIEJ 
– MAGISTRAT BRZOSTECKI

„…Opat Jan bliski współpracownik, a nawet spowiednik Kazi-
mierza Wielkiego, dysponował rozległymi posiadłościami nada-
nymi w poprzednich wiekach klasztorowi benedyktynów w Tyńcu, 
a wśród tych włości był Brzostek…”

Ks. prof. Bogdan Stanaszek „Z dziejów Brzostku”

Piękna nasza Ziemia Brzostecka położona jest w ciekawej 
i urzekająco niezwykłej polskiej ziemi. Jedni geografo-

wie nasz teren zaliczają do Pogórza, inni do Dołów Jasiel-
skich, a jeszcze inni do Podkarpacia. Tak czy siak nazywa się 
nasz teren, to jednak stwierdzić należy, że nasze krajobrazy 
są bardzo urzekające i zapraszają do odwiedzenia tej ziemi. 
Wschodnia ściana naszych ziem zwana jest Kotliną Dynowsko-
Sandomierską. Cała pokryta jest lasami mieszanymi, przez 
które wiją się potoczki, czyste strumyki, a pośród nich kwitną 
krzewiny, wśród której jest mszaste pokrycie leśne. Wśród 
tej zieleni wychylają swoje główki okazałe koźlaki, gołąbki, 
kurki, podgrzybki, maślaki, borowiki, ale chyba najwięcej stoi 
dorodnych muchomorów kuszących piękną czapką zbieraczy. 
Tu i ówdzie widnieją kępy borówek, malin, czernic, a obok nich 
wyrastają rozłożyste paprocie oraz mocno pachnące storczyki. 
W górze między drzewami coraz to słychać inne nawoływa-
nia sójki leśnej, stukot dziobu dzięcioła czy kukania kukułki. 
Widok tych niezwykłości przyrody oraz zapach czystej natury 
zachwyca przybyłego turystę. Pod tymi lasami wyrastają jak 
grzyby po deszczu piękne wille, które są wyjęte jakby z war-
szawskiego Wilanowa. Nowoczesna architektura parterowych 
rozłożystych domów krytych czerwoną dachówką z dużym 
garażem oraz wybrukowanym wjazdem do niego, a wokół moc 
kwiecia i tujowych ścian żywopłotów. Na tych posesjach wokół 
są wykoszone trawy, widnieje strojny ogrodzeniowy szlak z ce-
glanymi słupkami połączonymi cienkimi prętami metalowymi. 
Elektronicznie otwierająca się brama wjazdowa… wszystko to 
piękne jak w Soplicowie, szkoda tylko, że „brama na wskroś 
otwarta i wszystkich zaprasza…” tak było w Soplicowie – ta 
przy nowych domach brama czeka na przyjazd właścicieli, 
którzy wyjechali na saksy i chociaż pozakładali rodziny, to za 
„chwilę” wrócą do Ziemi Brzosteckiej.

Od zachodniej strony Brzostek przecina Wisłoka „…błękit 
Wisłoki w oddali, a tam wysoko jest las, słońce się w falach 
zanurza nadchodzi zmierzch, powiał chłód…” i w tej części 
naszej ziemi jest pięknie i urokliwie. Stąd też widać na wzgórzu 
monumentalny obiekt – kościół parafialny – i miejsce świętego 
pochówku, czyli cmentarz. Niżej kościoła rozciąga się rynek 
brzostecki, a jego środkiem wiedzie szeroka szosa, bardzo 
ruchliwa i niebezpieczna. Suną nią „wypasione” tiry, samocho-
dy ciężarowe, pędzą coraz to szybsze samochody osobowe, 
motocykle i inne pojazdy mechaniczne. Jadą, pędzą coraz to 
szybciej, a obok domy trzęsą się, pękają ściany, co najbardziej 
widoczne jest na często odnawianej ścianie kościoła parafial-
nego. Wszyscy przechodnie i mieszkańcy Brzostku z niecierp-
liwością czekają na budowę obwodnicy, która odciążyłaby tę 
ruchliwą, wąską szosę. Pięknie tu na naszym rynku. W każdej 
porze roku można zobaczyć inny przyciągający wzrok klomb 
kwiatowy. Stara kapliczka stoi, a na ławkach przysiadają stru-
dzeni przechodnie. 

W przeszłości nasze ziemie szumiały bogatymi lasami, wśród 
których poczesne miejsce zajmowały brzosty – od nazwy tych 
drzew pochodzi nazwa naszej miejscowości. Wśród drzew żyły 
zwierzęta, które były podstawowym artykułem spożywczym 
osadzającej się ludności. Z czasem powstała osada, która 
rozrastała się oraz zmieniała swoich właścicieli, poszerzając 
się i coraz to bardziej bogacąc. Tak powstawały osady, wsie, 
a z czasem miasta. Na naszym terenie przeprowadzono lokacje 

na tzw. surowym korze-
niu, co wymagało dużych 
nakładów finansowych od 
nowych właścicieli, czyli 
tzw. zasadźców, którzy 
wybierali spośród siebie 
sołtysów, a ze społeczno-
ści rzemieślniczej opłaty 
za ich wyroby.

Za panowania króla Kazimierza Wielkiego w celu wzmoc-
nienia rangi państwa zaczęły powstawać miasta, a w nich 
kościoły, obok których budowano też skromne domki dla 
ubogich zwane szpitalami. Przy brzosteckiej świątyni też wybu-
dowany był tzw. szpital, w którym mieszkały samotne, ubogie 
kobiety. Ostatnimi lokatorkami była Kasia, kobieta chroma, 
małego wzrostu i Aniela rosła i dobrze zbudowana, która peł-
niła funkcję kościelnej. Bardzo skrupulatnie pilnując dzwonu, 
w który uderzała na jutrznię oraz na Anioł Pański w południe 
i wieczorem. Kobiety te zbierały suche konary z cmentarza, 
wokół kościoła z pobliskich lasów oraz zbierały kartony ze 
sklepów i tym ogrzewały skromne swoje mieszkanie.

Za czasów Bolesława Wstydliwego część naszych ziem 
była podzielona pomiędzy klasztorem tynieckim a możnymi 
ziemianami. W Kleciach stała świątynia pod wezwaniem św. 
Leonarda, do której zmierzały liczne pielgrzymki. Od 1339 
roku wieś Brzostek została przeniesiona prawem niemieckim 
i nazwana osadą. 18 czerwca 1367 roku został wydany w Tyń-
cu dokument, na mocy którego Brzostek stał się miastem. 
Architekci dopatrują się, że w rejonie rynku wyznaczony był 
plac handlowy, gdyż nasze miasteczko jest dobrze ulokowane 
dla turystów przejeżdżających ze wschodu na zachód. Już 
w tamtych czasach dobrze sprzedawały się wyroby rzemieśl-
nicze – sukienników, szewców, piekarzy, rzeźników, młynarzy. 
Już w tamtych czasach Szkotnia zapisana jest jako miejsce, na 
którym wypasano bydło miejskie. Był też zorganizowany sąd 
ławniczy oraz zgodnie z wymogami prawa magdeburskiego 
wójt powołał radę miejską.

Konkurencyjnym terenem dla Brzostku – miastem opactwa 
tynieckiego – stał się Mały Brzostek, gród, którego wszelkie 
podatki w tym targowy czy też usługi rzemieślnicze stały się 
wielce konkurencyjne dla Brzostku należącego do dóbr opa-
ctwa tynieckiego. Z biegiem lat ranga małego Brzostku rosła 
coraz bardziej, ale ów rozkwit został przerwany przez napad 
Jerzego Rakoczego w połowie XVII w., kiedy to całkowicie 
zostało spalone miasto.

Ważne miejsce w brzosteckiej „metropolii” odegrała budowla 
rajców miejskich zwana ratuszem. Ratusz wybudowany był 
na rynku na wprost ulicy wiodącej na Nawsie Brzosteckie. 
Najprawdopodobniej była to budowla murowana i dlatego 
utrzymała się po pożarze miasta spowodowanym przez wojska 
Rakoczego. Nie był to typowy dom zajezdny ani też dom han-
dlowy, był to jednak rozległy budynek, w którym mieściła się 
stajnia dla koni stojących na postoju, a obok niej było mieszkania 
dla kowala, który sprawował pieczę nad kopytami koni i kołami 
obładowanych towarami przyjeżdżających bryk. Był też zajazd 
z kuchnią, lokale dla turystów, jak również była jedna izba dla 
tzw. spraw miejskich. Jednak do schyłku XIX w. nie korzystano 
z tego lokalu. Funkcjonalność ratusza miejskiego zmieniała się 
aż do I połowy XX w. pełniąc funkcję remizy strażackiej, sali 
weselnej, utrzymując jednak jedną salę na obrady.

Obrady rajców brzosteckich w tamtych czasach odbywały 
się w starym drewnianym domu, a potem w wymurowanym 
magistracie – obecny budynek Urzędu Miejskiego. Budynek 
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ten na przestrzeni lat zmieniał różne funkcje. Zaraz po II wojnie 
światowej odbywały się tam zajęcia szkolne w dwóch salach. 
Później na piętrze mieściła się sala porodowa z łóżkami dla 
położnic i nowo narodzonych dzieci. W latach 70. XX w. pod-
czas remontu starej szkoły odbywały się tam zajęcia lekcyjne 
z młodzieżą. Mieściła się też świetlica, którą prowadziła Julia 
Dziwisz. Ważnym urządzeniem technicznym w tamtych czasach 
było duże radio z gramofonem z którego można było posłuchać 
płyt z nowoczesną muzyką. Na zajęcia świetlicowe bardzo 
ochoczo zbierała się 
młodzież, organizo-
wano tam potańcówki 
oraz przygotowywano 
okazjonalne występy 
artystyczne.

Ratusz brzoste-
cki podczas I wojny 
światowej spłonął, 
a w pozostałych rui-
nach murów młodzi 
chłopcy organizowali 
różne zabawy, urzą-
dzając również strze-
lanie z robionych rac. 
Każda zmiana orga-
nizacyjna w naszym 
kraju wpływała także 
na zmiany organiza-
cyjne na naszej Ziemi 
Brzosteckiej. I tak na-
stępowało przeobrażenie w nazewnictwie – wieś – miasto 
– gromada – gmina – miasto i do tych zmian wprowadzano 
też określenia funkcji osób sprawujących władzę: sołtys, wójt, 
przewodniczący rady narodowej, naczelnik, burmistrz. I tak 
zarządzenie ministra spraw wewnętrznych z 26 lipca 1934 roku 
wprowadzało gminy zbiorowe wiejskie, a tym samym ustawa 
austriacka o gminach miejskich utraciła moc. I chociaż Brzostek 
w czasie zaborów nazywany był miastem, a nie miasteczkiem, 
to po roku 1934 powołano Gminę Brzostek I obejmującą tylko 
Brzostek i Brzostek II obejmujący swym działaniem pozostałe 
wioski w gminach. Po II wojnie światowej w każdej większej 
miejscowości powołano jeszcze jeden urząd komitet PZPR, 
który dominował i wyznaczał zadania dla prezydiów Gromadz-
kich bądź Gminnych Rad Narodowych. Na mocy tej ustawy 
powstała Gromadzka Rada Narodowa w Brzostku, w Grudnej 
Dolnej, Kamienicy Górnej, Kleciach, Przeczycy i Siedliskach-
-Bogusz. Pomiędzy tymi urzędami administracyjnymi istniały 
niesnaski, a mieszkańcy Brzostku chcieli stanowić własną gminę. 
Ludność zbierała się na zebraniach wiejskich i stawiała petycję 
o utworzeniu samodzielnej Gminy Brzostek, którą to popierał 
ówczesny przewodniczący Związku Młodzieży Polskiej Kazi-
mierz Piłat oraz ówcześni radni: Ludwik Sieradzki, Adam Janik 
i kierownik szkoły Kasper Świtkowski. Rodziły się również na-
dzieje, że Brzostek po wojnie odzyska prawa miejskie. Ludność 
wypowiadała się coraz to głośniej o konieczności powrotu tej 
decyzji. Żywo też opowiadali o działalności byłego sekretarza 
gminy Edwarda Chwala, po którym pałeczkę sekretarza przejął 
Bolesław Michalik, funkcję skarbnika objął Roman Szczepanek, 
a przewodniczącego Władysław Kruszyna.

Na mocy uchwały z I sesji GRN z 18 grudnia 1954 roku 
wybrano nowe prezydium, w skład którego weszli: Bronisław 
Przewięda, zastępca przewodniczącego Jan Kolbusz, sekretarz 
Jan Trojan, skarbnik Roman Szczepanek oraz członkowie: 
Kazimierz Ratowski, Stanisław Balasa, Joachim Fryc, Jan Czech 
oraz Aleksander Czechowski – sołtys Brzostku. Kolejne lata 
do 1956 r. to czas wielkich dyskusji, szukania dróg wiodących 
do ponownego przywrócenia praw miejskich i w tym czasie 
ważną rolę w życiu społecznym odegrał Jan Kolbusz, który 

nie tylko organizował zebrania, ale także jeździł z petycjami 
mieszkańców do władz powiatowych i wojewódzkich, jednak 
mała liczba ludności – 1025 osób – stała się „podobno” przy-
czynkiem do odrzucenia żądań.

„…jeśli komu otwarta droga do nieba, tym, co służą Ojczyź-
nie…” za Kochanowskim powtórzę, ale także przypomnę, że ta-
kich patriotów nasza Brzostecka Ziemia wydała wielu. Jednymi 
z nich są „Strzelcy”, którzy na wezwanie marszałka Józefa Piłsud-
skiego wyruszyli 4 sierpnia 1914 roku bić się za wolność Waszą 
i Naszą. 20 lat później na ich pamiątkę została wmurowana płyta 

z popiersiem marszał-
ka Józefa Piłsudskiego 
w ścianę frontową ma-
gistratu. Zaś w bocz-
ną ścianę magistratu 
w 2009 roku została 
wmurowana tablica po-
święcona społeczności 
żydowskiej – brzoste-
ckiej – zamordowanej 
w 1942 roku w lesie 
Podzamcze. W dniach 
związanych ze świętem 
zmarłych brzostowia-
nie oddali hołd pole-
głym 20 czerwca 1944 
roku zamordowanym 
mieszkańcom z ulicy 20 
Czerwca. Do wielkich 
patriotów brzosteckich 
zaliczyć musimy także 

tych mieszkańców, którzy bezinteresownie włączali się w od-
budowę ze zniszczeń wojennych, w rozwój kultury oświaty, 
w rozkwit naszej miejscowości oraz tych wszystkich, którzy 
twierdzą, że „… bez tej miłości można żyć…”, ale wtedy życie 
to jest „suche jak orzeszek”. Zatem patriotyzm współczesny 
polega na tym, że trzeba dbać o wspólne dobro, jakim jest nasz 
kraj i nasz Mała Ojczyzna, zwana Brzostek.

Magistrat, obecny budynek Urzędu Miejskiego, przeżywał 
wiele zmian i pełnił różne funkcje służebności publicznej. Odby-
wały się tu niezwykle burzliwe debaty i dysputy. A w noc przed 
ogłoszeniem stanu wojennego odbyła się tutaj uroczysta Msza 
Św. prowadzona przez księdza proboszcza prałata Kazimierza 
Ostafińskiego i dwóch księży wikariuszy na zakończenie strajku 
rolniczego. Wszyscy uczestnicy tej Mszy Św. pamiętać będą do 
końca życia to niezwykle dramatyczne wydarzenie, bo za kilka 
chwil gen. Wojciech Jaruzelski ogłosił stan wojenny, a wszyscy 
działacze Solidarności zostali inwigilowani.

Każdy mieszkaniec naszej Ziemi Brzosteckiej dobrze wie, że 
wszystkie ważne sprawy przechodziły i przechodzą przez biura 
magistratu – nazwa magistrat utrwaliła się w naszym słowni-
ctwie przez pokolenia. Różne sprawy rozpatrywane są w róż-
nych referatach urzędu przez pracujących tam pracowników. 
W czasach powojennych rolnicy bardzo często przychodzili do 
tego lokum przy realizacji nakazu oddawania obowiązkowych 
dostaw dla państwa. Tutaj urzędnicy wykazywali się ogromną 
siłą serca, pomagając im w realizacji tego trudnego czynu. Do 
dziś w magistracie załatwiają rolnicy odpłatność podatków rol-
nych oraz otrzymują pomoc w organizowaniu prac rolniczych. 
Do magistratu przychodzimy w momencie, kiedy budujemy 
dom, po plany budowlane. Po wojnie urzędnicy dzielili materiał 
na budowę domów i te listy rozdzielcze były skrupulatnie kon-
trolowane. W sprawie doradztwa i planowania budowlanego 
ważną rolę odgrywali nie tylko urzędnicy, ale także sekretarze 
urzędu, do nich zaliczyć należy: Edwarda Chwala, Bolesława 
Michalika, Jana Trojana, Turka, Gustawa Ziębę, Stanisława 
Prokuskiego, Adama Ryndaka i Lucynę Pruchnik, która tę 
funkcję pełni od lat. Za sprawy finansowe w urzędzie odpo-

Fot. Paweł Batycki
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Dokończenie na str. 27

Czytelnicy piszą… 

CZAS OBUDZIĆ WIEŚ KLECIE
Jesteśmy po wyborach władz samorządowych w naszej 

gminie. Po październikowych w 2018 r. wyborach do władz 
samorządowych MIASTA I GMINY BRZOSTEK. 27 stycznia 
br. odbyły się wybory do Zarządu Miasta oraz sołtysów i Rad 
Sołeckich w całej gminie. Daje to nadzieję na demokratyczne 
działanie naszej społeczności na ZIEMI BRZOSTECKIEJ jako 
wielkiej rodziny mającej wspólne gospodarstwo, dla którego 
dobra każdy członek tej rodziny winien się dokładać. Tak to 
ja widzę.

Odrzućmy wszelkie niuanse, nieporozumienia, podejrze-
nia w naszym życiu. Wykonujmy swoje obowiązki rzetelnie, 
myślmy o tym, jak ulepszyć nasze życie. Wykażmy swoje 
inicjatywy, dzielmy się wzajemnie swoimi doświadczeniami. 
Podpowiadajmy swoim wybrańcom do władz te swoje pomysły 
i inicjatywy. Wybraliśmy ich, bo zawierzyliśmy im, że spełnią 
te swoje obietnice składane przed nami. Ale nie może być 
tak: „Wybraliśmy was, to róbcie coście naobiecywali, bo za 
to dostajecie pieniądze”. Bez wsparcia całego społeczeństwa 
i oddanej życzliwości władza niewiele zdziała. Parafrazując, 
wygląda to tak: „Rodzice mocno harują w gospodarce, a dzie-
ci się bawią”. Władze wybrane demokratycznie większością 
głosów i ci, co stanowili mniejszość, winni podporządkować 

się większości, bo na tym polega demokracja. Nie znaczy to, 
że mniejszość nie ma prawa do niczego, do stawiania swoich 
postulatów i inicjatyw. Tylko harmonizacja życia, wzajemna 
życzliwość i wzajemne informowanie się i przyjazna rozmowa 
mogą nas doprowadzić do dobrego. Przestańmy narzekać na 
dawne czasy, stary, upadły ustrój, bo zrodziło to polską nie-
nawiść i wrogość u młodego pokolenia, czego doświadczamy 
i jesteśmy świadkami dzisiaj. Nie dopuśćmy do morderstw 
i wzajemnego zabijania się.

Po wyborach sołtysów i rad sołeckich przeprowadzonych 
w dniu 27 stycznia br. mam kilka uwag do tej akcji w mojej 
miejscowości – w sołectwie Klecie. Powracając po kilkudzie-
sięciu latach (63 lata) do mojej rodzinnej wsi, miałem nadzieję, 
że spotkam się z tym dawnym entuzjazmem odbudowy ze 
zniszczeń wojennych, kiedy miałem kilkanaście lat, w wieku 
szkolnym i cieszyłem się z awansu społecznego ludzi prostych 
i likwidacji analfabetyzmu. Niestety, moje nadzieje nie zostały 
spełnione. Spotkałem się z wielką obojętnością ze strony mło-
dych i starszych ludzi. W stosunku do młodych to wina leży 
w dużej mierze w oświacie, o czym już pisałem w moich listach, 

wiadali skarbnicy później zwani księgowymi, do nich 
należą: Roman Szczepanek, Krystyna Szukała, Irena 
Nosal i Elżbieta Łukasik. Ważne miejsce dla petentów 
odgrywają urzędnicy pracujący w referacie spraw 
osobistych, gdyż tutaj załatwiane są zapisy dzieci 
po urodzeniu, wydawanie dowodów osobistych, 
aktów ślubu itp. Ważne też miejsce w magistracie 
odgrywa Urząd Stanu Cywilnego i tutaj na pamięć 
zasługują sobie: Bronisław Przewięda, Celina Mikrut, 
Jan Krajewski, Wanda Lisowska, a obecnie zastępca 
kierownika USC Barbara Zięba – pamiętać należy, 
że w czasach PRL-u uznawanym przez państwo był 
tylko ślub cywilny.

W czasach powojennych urzędnicy dużo też praco-
wali społecznie, chodząc za składkami na odbudowę 
Warszawy, na budowę szkół, domów ludowych czy 
też innych obiektów użyteczności publicznej. Pro-
wadzili spisy rolnicze, sprawdzali, czy rolnicy zbierają 
stonkę ziemniaczaną itp. Ponadto w niedziele organizowane 
były tzw. czyny społeczne przy budowie stadionów, bloków, 
domów nauczyciela, przy remoncie dróg, kopaniu rowów 
melioracyjnych, przy sadzeniu kwiatów i drzew. Wielką sztuką 
jest zawsze umiejętnie kierować pracą zakładu pracy, ważne 
też miejsce spełnili włodarze naszych wsi, miasta, gromady czy 
gminy, zatem funkcja wójta czy burmistrza jest zawsze bardzo 
atrakcyjna, ale wymaga też pewnych predyspozycji i umiejęt-
ności. Do takich bardzo ciepło wspomnianych włodarzy Ziemi 
Brzosteckiej wymienić należy: Jana Kolbusza, który prowadził 
tę gminę ponad 20 lat i to za czasów trudnych, powojennych 
czasów transformacji, trzeba było mieć dużo wiedzy i sprytu, aby 
pracować zgodnie z sumieniem i być także „w porządku” wobec 
władz powiatowych i wojewódzkich. Dzięki tej osobie stoją 
bloki mieszkalne, domy nauczyciela, zbiorcza szkoła gminna 
w Brzostku wybudowana na placu plebańskim i wiele jeszcze 
innych obiektów. Jego następcą był naczelnik Władysław Piłat, 
który pilnie kontynuował rozpoczęte prace przez poprzednika, 
wyróżnił się też wysoką kulturą osobistą oraz umiejętnością 
pochylenia się nad każdą sprawą trudną, każdego petenta. Na-
stępcą był wójt Jan Chmura. Czterokrotną kadencję bycia wój-

tem, a potem burmistrzem pełnił mgr inż. Leszek Bieniek, który 
stał się przyczynkiem, iż Brzostek powrócił do miana miasta. 
Bardzo solidnie dbał o rozbudowę obiektów sportowych, 
oświatowych i kulturalnych. Dbał o dobre utrzymanie dróg nie 
tylko gminnych, ale i powiatowych, sieci wodociągowe, kana-
lizacyjne, a ponadto umiał się wczuć w każdą trudną sytuację 
życiową człowieka. Obecnym włodarzem naszej ziemi – już 
na drugą kadencję został wybrany – Wojciech Staniszewski, 
człowiek wielkiego zapału i hartu ducha. Sukcesywnie zmienia 
wygląd naszej Małej Ojczyzny, skutecznie rozwiązuje prob-
lemy komunikacyjne okolicznych miejscowości. Jest dobrym 
kontynuatorem dobrze rozumianego patrioty Małej Ojczyzny.

I tak śledząc historię naszej Małej Ojczyzny oraz włodarzy 
pracujących w tej instytucji, należy z radością stwierdzić, iż 
jest to obiekt godny uwagi. Nic też dziwnego, że zakończę to 
wspomnienie słowami poety „…ziemio ojczysto, ziemio jasna 
nie będę powalonym drzewem, codziennie mocniej w ciebie 
wrastam, radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak 
zerwana nić odrzucam pusto brzmiące słowa można nie kochać 
cię i żyć ale nie można owocować”.

Zuzanna Rogala

Fot. Paweł Batycki
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Dokończenie ze str. 26

KWESTOWALIŚMY NA NOWĄ PROTEZĘ 
DLA KAROLINY
Żona jednego z rodowitych brzostowian od urodzenia ma 

problem z jedną nogą. Pomimo wielu starań nie udało się 
jej wydłużyć, aby mogła swobodnie chodzić. Od początku 
potrzebowała też specjalnej protezy, która by umożliwiła jej 
samodzielne poruszanie się. Protezy takie nie są produktami 
bardzo długiego użytkowania, zużywają się, zaś ich zakup nie 
należy do tanich. Koszt takiej jednej dobrej protezy w tym 
przypadku znacznie przekracza kwotę 20 000 zł. Jak to często 
w takich sytuacjach bywa, również i tu jej zakup znacznie prze-
wyższał możliwości domowego budżetu Państwa Bacharów. 

Jakiś czas temu w internetowych serwisach społecznoś-
ciowych pojawiło się ogłoszenie o zbiórce pieniędzy na zakup 
nowej protezy nogi dla Karoliny Bachary. Niestety, pomimo 
wielu apeli i różnorodnych sposobów zbiórki datków wciąż 
brakowało. Wówczas to wśród brzosteckich samorządowców 
pojawił się pomysł, aby przyłączyć się do kwesty i pomóc 
Karolinie stanąć na „nowej nodze”.

Po tym pomyśle przyszedł czas na jego realizację. W nie-
dzielę 27 stycznia 2019 roku przed Kościołem Parafialnym 
w Brzostku odbyła się wcześniej zapowiedziana kwesta. Przy 
każdej kościelnej bramie po mszy świętej stanęli brzosteccy 
samorządowcy wraz z paniami z oddziału Caritas. Ludzi dobrej 
woli nie zabrakło. Puszki zaczęły się błyskawicznie zapełniać. 
Z każdym kolejnym wrzucanym pieniążkiem serce kwestujących 
rosło. Nie było ludzi obojętnych, praktycznie każda przecho-
dząca osoba dorzuciła coś od siebie. W takich chwilach widać, 
że nikomu z nas nie jest obojętny los drugiego człowieka.

Zbiórka po wieczornej mszy świętej zakończyła akcję. Przy-
szedł czas na przeliczenie datków i podsumowanie. Puszki 
zostały otwarte, a pieniądze przeliczone. Udało się zebrać 
dokładnie 7.230,14zł, 20 funtów brytyjskich, 10 euro. To 
wspaniała kwota, która w znaczący sposób przybliży Karolinę 
do zakupu nowej protezy.

Cieszę się bardzo, że mogłam przyczynić się do organizacji 
tej kwesty. Jednak bez ludzi dobrej woli, których napotkałam 
na swojej drodze, nie byłoby to możliwe. Przede wszystkim 
chciałabym podziękować wszystkim Darczyńcom, bez Was ta 

inicjatywa nie miałaby żadnej szansy na sukces. Dziękuję Księ-
dzu Proboszczowi Markowi Mnichowi, Pani Kazimierze Gotfryd 
i Paniom z oddziału Caritas za pomoc. Dziękuję koleżankom 
i kolegom samorządowcom za kwestowanie, a zwłaszcza 
Mateuszowi Domaradzkiemu za pomoc w organizacji całości. 
Dzięki nam wszystkim Karolina będzie miała „nową nogę”! 

Agnieszka Maduzia

artykułach w WIADOMOŚCIACH BRZOSTECKICH. Część 
młodzieży pobiera nauki poza gminą Brzostek, co niesie brak 
wypoczynku i relaksu. Istniejący Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
(Liceum Rolnicze) nawet nie używa drugiego członu nazwy, jaki 
jest na szyldzie budynku: „z siedzibą w Kleciach”, degradując tę 
miejscowość. Brak przejawów życia kulturalnego w Kleciach 
ze strony tej szkoły. Dom Ludowy w Kleciach świeci pustkami. 
(Odbywają się wynajmowane uczty rodzinne z okazji różnych 
imprez w rodzinie). Brak zebrań wiejskich, nie ma kontaktów 
między sąsiadami i rozmów. Przechodniów pieszych nie uświad-
czysz, wszyscy zamknięci w domach i samochodach. W sklepie 
kupujący wymienią tylko powitanie: „dzień dobry” i „co u Ciebie 
słychać?” Ten odpowiada: „Nic takiego”, bo tylko słyszy w domu, 
co mówią w telewizji i co zobaczy w Internecie, na tabloidzie 
czy w smartfonie. Brak swojej myśli i inicjatywy. Lepiej wierzyć 
i modlić się (nie jestem wrogiem wiary czy religii) niż myśleć, 
bo myślenie wymaga pracy i wysiłku mózgu. A z nieba sama 
nie spadnie, jak w dawnych wiekach, przysłowiowa „manna”.

Wracając do wyborów, mam wątpliwości co do zmiany tej 
sytuacji. Utwierdza mnie to w moim przekonaniu, że współ-
praca sołtysa i rady sołeckiej będzie istniała jak dotychczas, 
a nawet gorzej. Piszę to na podstawie faktu, jaki zaistniał. Brak 
będzie dobrej łączności między wyższą władzą RADĄ MIEJSKĄ 

a niższą RADA SOŁECKĄ. Byłem pewny, że wybrany do RADY 
MIEJSKIEJ z miejscowości Klecie pan P. Wal będzie kandydo-
wał i będzie wybrany do RADY SOŁECKIEJ. Niestety, stało się 
inaczej. Nie znam powodów braku tej decyzji ze strony pana 
Wala. Kto będzie łącznikiem między RADĄ MIEJSKĄ a wsią? 
Jakie będą relacje między radnym miejskim (gminy) a RADĄ 
SOŁECKĄ? Sołtys nie jest radnym RM, będzie wypełniał tylko 
obowiązki administracyjne. Radny RM nie będzie znał planów 
i zamierzeń Rady Sołeckiej (jeśli takie będą). Rada Miasta 
i Burmistrz nie będą w pełni informowani, co się w Kleciach 
dzieje. A dziać się będzie źle, bo ludzie będą w dalszym ciągu 
zobojętnieni. 

Jaki kontrast w jednej gminie: Zawadka Brzostecka przeci-
wieństwo Kleci. Tam wielka aktywizacja i mobilizacja społe-
czeństwa, tu wielki marazm. Jedynie, co dobrego dokonano 
w Kleciach, to istniejący sklep delikatesowy „CEZAR” oraz 
„BAR W KUŹNI”, parking dla tirów prowadzone przez panów: 
Stanisława Szczygła i Józefa Czekaja, dla których wyrażam 
wielkie uznanie.

Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś taki w gremium wy-
branych do Rady Sołeckiej, który pobudzi tę wieś do życia 
i zmieni jej oblicze.

Z poważaniem
Bolesław Kowalski

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki
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Rozwiązania: krzyżówki, zagadki przyrodniczej (Co to za rasa? Fot. strona 39) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostar-
czyć do 28 lutego 2019 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4.
 Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

ROZWIĄZANIE:
Krzyżówka
luty 2019
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Imię i nazwisko, miejscowość
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Imię i nazwisko, miejscowość Co to za rasa?
luty 2019

POZIOMO:
1) Dokazywanie, pustota; zabawa, figle, psoty. 5) Ze-
spół ośmiu muzyków. 9) Litewski sejm. 13) Zie-
mia uprawna, pole, łan. 14) Gruba, z pastą do 
zębów 15) Odzież: mężczyzna ubierający się wy-
twornie, modnie, strojnie, wykwintnie. 17) Juliusz ... 
(cesarz Rzymu) 18) Dołożenie, dorzucenie, dołącze-
nie. 21) zespół Kory Jackowskiej 23) Solica Uzbeki-
stanu. 25) Z pieca spadło. 27) Człowiek trenujący ka-
rate. 28) Paradny przemarsz wojska. 32) Magister za 
ladą. 36) Amerykański krokodyl. 39) Potocznie: nazwa 
boranu sodu. 41) Ze stolicą w Dakarze. 42) Bonifacy 
z bajki. 43) Łamigłówka lub wróżba karciana. 44) Oso-
ba ciesząca się szczególną popularnością, bożyszcze 
ludu. 45) Bywa w dal, bywa w bok. 46) Amerykański 
stan z Montgomery. 47) Przerwa w działaniu. 48) Ty-
tuł piosenki z repertuaru zespołu Kult.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI ZE STYCZNIOWEGO NUMERU

Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Perkoz dwuczuby.
Hasło krzyżówki: Rozumu broda nie doda. Nagrody książkowe wylosowali: Anna Dachowska ze Smarżowej 

(krzyżówka), Kinga Smalara z Januszkowic (zagadka przyrodnicza). 

PIONOWO:
1) Pracownica obsługująca pasażerów w samolocie lub na stat-
ku. 2) Ulice obsadzone drzewami 3) Barack, 44 prezydent 
USA 4) Dawna miara objętości wynosząca ćwierć beczki; dwa ach-
tele. 5) Czarna …, zakała rodziny. 6) Karabin maszynowy. 7) Stałe 
stanowisko pracy; stała posada. 8) W wyborach prezydenckich: 
pierwsza lub druga. 9) Czysty węgiel pierwiastkowy w posta-
ci proszku. 10) Królestwo Heroda. 11) Alighieri (1265-1321), 
najwybitniejszy poeta wł.; „Boska komedia”. 12) Autor scena-
riusza. 16) Zbędne kilogramy. 19) Rodzaj ściegu 20) Zabytek 
przeszłości. 22) Ujściowe ramię Wisły. 24) Wysoka temperatura 
powietrza atmosferycznego; spiekota, upał, gorąca, żar (lipcowy s.; 
słońce pali skwarem). 26) Ze stolicą w Santiago. 29) Gazowany 
napój Coca-Coli. 30) Uratowana przez Ursusa. 31) Roślina ozdob-
na; georginia. 33) Miękka, gęsta masa. 34) Miasto w Niemczech, 
w Zagłębiu Ruhry. 35) Wśród czerwonoskórych. 37) Kopany przez 
żołnierzy. 38) Odtwarzana przez aktora. 39) Wystepuje w suchych 
obszarach Afryki i Australii, 40) Podstawowy zabieg agrotechniczny.
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Stephen R. Coven „7 nawyków skutecznego działania”

7 nawyków skutecznego działania to biblia 
współczesnego człowieka. Jeden z najbardziej 
wpływowych ludzi Ameryki wskazuje, jak dopro-
wadzić do erupcji własnych możliwości i tworzyć 
synergię, oznaczającą zwielokrotnione efekty 
wspólnych działań. Wypracowanie owych sied-
miu nawyków prowadzi do twórczych zmian 
wewnętrznych, kształtowania trwałych relacji 
z innymi, inspirującego przywództwa na poziomie osobistym, 
interpersonalnym i menedżerskim. Swoje tezy autor ilustruje 
barwnymi, wiarygodnymi przykładami zaczerpniętymi z włas-
nych doświadczeń.

Jacquelyn Mitchard „Głębia oceanu”

Na nie więcej niż pięć minut zostawiła Beth 
swego trzyletniego synka Bena pod opieką 
starszego brata, siedmioletniego Vincenta. Ale 
w ciągu tych pięciu minut Ben zniknął bez 
śladu. Mimo wysiłków policji przez następne 
dziewięć lat nie udało się rozwiązać tej ponurej 
zagadki, która zrujnowała rodzinie życie Beth, 

jej męża i drugiego syna. I nagle po owych tragicznych dziewię-
ciu latach zdarzyło się coś, co wprowadziło do ich mrocznego, 
lodowatego świata bólu i poczucia winy nikły promyk nadziei…

Niezwykle wysoko oceniana przez krytykę i czytelników 
książka łączy fascynującą, pełną zagadek intrygę z głęboką 
psychologiczną refleksją. To opowieść o rodzinie dotkniętej 
nieszczęściem, o jej rozpadzie i odrodzeniu.

Kate Breslin „Bliżej nieba”

Evelyne Marche, brytyjska pielęgniarka 
z Oxfordu, mieszka podczas I wojny światowej 
w okupowanej przez Niemców Brukseli, dzieląc 
czas pomiędzy pracę w szpitalu w dzień i w ka-
wiarni wieczorem. A przynajmniej takie stwarza 
pozory… Nikt nie podejrzewa, że wypełnia rów-
nież ważną szpiegowską misję dla belgijskiego 
ruchu oporu. Pewnego dnia Eve dostrzega spadający samolot. 
Kiedy jako pierwsza dociera na miejsce wypadku, w rannym 
pilocie rozpoznaje kapitana Królewskiego Korpusu Lotniczego, 
Simona Forrestera. Ryzykując życie, ukrywa go przed Niemca-
mi, jednak niebezpieczeństwo narasta i mnożą się tajemnice.

WARTO PRZECZYTAĆ

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

J J J
Z samego rana żona budzi męża:
- To wszystko Twoja wina.
- A co ja znowu zrobiłem?
- Daj mi pomyśleć, dopiero się obudziłam.

J J J
U wspólnych znajomych Kowalski poznał miłą panią.
- Ilekroć pan się uśmiecha, mam ochotę zaprosić pana do 
siebie.
- Pani mi pochlebia.
- Och, pan mnie źle zrozumiał. Ja jestem dentystką.

J J J
Chirurg do pacjenta:
- Usunięcie tego gwoździa z pana głowy będzie kosztowało 
dwa tysiące.
- Ale przecież ja mam ubezpieczenie w NFZ!
- Na podstawie samego ubezpieczenia możemy go panu 
lekko przygiąć, żeby nie przeszkadzał.

J J J
Nauczyciel pyta Jasia:
- Jakie kwiaty najbardziej lubisz?
- Róże.
- Proszę, napisz to na tablicy.
- Chyba jednak wolę maki – mówi Jasio.

J J J

MĘDRCY MÓWIĄ
Czasami jedna trafiająca myśl może spra-
wić, że zmieniamy sposób patrzenia na 
siebie

 ¾ Pamiętaj, że to co masz w sobie, jest ważniejsze od 
tego, co posiadasz.

 ¾ Upadek podczas walki o marzenia jest o wiele lepszy, niż 
poddanie się bez próby zdobycia tego, czego pragniemy.

 ¾ Tylko ci, którzy ryzykują pójściem za daleko, mogą 
odkryć, jak daleko można pójść. 

 ¾ Świat nie ma sensu, trzeba mu go nadać samemu.

 ¾ Bycie dobrym nie polega na tym, że nie popełnia się 
żadnego błędu. Bycie dobrym polega na posiadaniu 
woli poprawy.

 ¾ Twoje poczucie własnej wartości zależy tylko od Ciebie. 
Nie musisz pozwalać nikomu mówić, kim masz być.

 ¾ To, co najbardziej motywuje, by dalej żyć i się nie pod-
dawać to świadomość, że Twoje najlepsze dni są ciągle 
jeszcze przed Tobą.

Wybrała Maria Kawalec

Wybrała Maria Kawalec

Humor to najtańszy lek 
na negatywne emocje

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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SPOTKANIE Z POŻYTECZNYMI MIKROORGANIZMAMI cz. 36
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.

Mikroorganizmy są najstarszą formą życia na Ziemi. Wiedza 
ta ciągle z trudem przebija się do powszechnej świadomo-

ści. Mikroby samodzielnie i niepodzielnie panowały na Ziemi 
przez ponad 3,5 miliarda lat. Przez ten cały czas utworzyły 
swoisty i potężny monopol bioróżnorodności, wszechstronnie 
wyspecjalizowanych narzędzi biologicznych - enzymów, które 
zaszyfrowały w kodach swoich genów. Enzymy pozwalały i na-
dal pozwalają na życie drobnoustrojów w każdych warunkach. 
Miały one kluczowy udział w ukształtowaniu przyjaznego ładu 
i harmonii środowiska oraz warunków bio-fizyko-chemicznych 
na Ziemi, koniecznych do powstania i rozwoju życia roślin, zwie-
rząt oraz ludzi. Od chwili zaistnienia na Ziemi mikroorganizmy, 
rośliny, zwierzęta i ludzie uczestniczą w łańcuchach pokarmo-
wych, pozostając w stałych relacjach, tworząc bogaty system 
wzajemnych zależności życia. Na co dzień nie pamiętamy, że 
organizmy roślin, zwierząt i ludzi są doskonałym miejscem do 
rozwoju i życia mikroorganizmów. Przez mikroskop elektro-
nowy zobaczymy, że nasz organizm pełen jest istot żywych. 
Każdy fragment naszego ciała - skóra, jama ustna i nosowa, 
a zwłaszcza przewód pokarmowy to siedlisko bakterii, grzy-
bów i pierwotniaków, których jest dziesięciokrotnie, a może 
i stukrotnie więcej niż naszych komórek. 

Dość często umyka naszej uwadze fakt, że w zrównoważo-
nym środowisku, przyjaznym wobec natury, mikroorganizmy 
nie stanowią przypadkowego zanieczyszczenia organizmów 
roślin, zwierząt czy ludzi, lecz odgrywają istotną rolę ochronną 
i odżywczą wobec nich. Jednym z najważniejszych wyzwań dla 
współczesnego człowieka jest więc możliwość bezpiecznego 
wykorzystania genetycznej bioróżnorodności świata drob-
noustrojów bez naruszania ładu i harmonii poszczególnych 
ekosystemów. Jest to dziś wyzwanie bardzo trudne do reali-
zacji, bowiem szacuje się, że nauka zidentyfikowała procesy 
metabolizmu jedynie u 0,2% dotychczas rozpoznanego świata 
mikroorganizmów. Potwierdzeniem nikłego stanu wiedzy 
o wpływie mikroorganizmów na zdrowie ludzi jest choćby ak-
tualny do niedawna pogląd, że w bardzo kwaśnym środowisku 
żołądka człowieka nie mogą żyć żadne drobnoustroje. Tym-
czasem odkrycie australijskich lekarzy: Barry`ego J. Marshalla 
i J. Robina Warrena bakterii Helicobacter pylori, powodującej 
chorobę wrzodową żołądka stało się tego zaprzeczeniem. Co 
ciekawe, autorzy tego odkrycia dopiero w 2005 roku po około 
20 latach, otrzymali Nagrodę Nobla. Nauka wciąż poznaje nowe 
miejsca i formy aktywności mikroorganizmów. Dziś już coraz 
powszechniej dociera do naszej świadomości fakt, że mikro-
organizmy mogą zarówno wspierać, jak i osłabiać odporność 
gleby, roślin, zwierząt i ludzi. Wiadomo też, że stanowią one 
samoodnawialne bogactwo genów, biomasy, ale również na-
turalnych bogactw jak: torfu, siarki, rudy żelaza, ropy naftowej 
czy też życiodajnego tlenu. Wiadomo również, że szkodliwe 
wobec ludzi, zwierząt i całego środowiska gazy, takie m.in. jak 
siarkowodór czy amoniak dla wielu drobnoustrojów stanowią 
środowisko ich życia. Pozyskana wiedza o ich metabolizmie 
czy niezbędnych warunkach do zachowania ich życia pozwala 
tworzyć bezpieczne i przyjazne wobec środowiska technologie. 

Mikroorganizmy spełniają fundamentalną funkcję w każ-
dym łańcuchu pokarmowym. Dzięki nim z odzyskiwanych 
składników materii organicznej, powstającej z obumarłych 
roślin i zwierząt rozwija się nowe życie. Sterując łańcuchem 
rozkładu wszelkiej materii od początku zasiedlenia się na Ziemi, 
dobroczynne drobnoustroje opanowały funkcję eliminowania 
wszelkich zanieczyszczeń szkodliwych dla najwyżej zorgani-
zowanych form życia roślin, zwierząt i ludzi. Chorobotwórcze 

mikroorganizmy, bezwzględne w stosunku do każdego mało 
odpornego organizmu, wspierają naturalny dobór silnych, 
witalnych i odpornych na choroby jednostek. Mikroorga-
nizmy, które cechuje duża bioróżnorodność, są również jej 
bezwzględnym strażnikiem. 

Wdrażane w Polsce od 2006 roku ProBio Emy są nadal 
mało znane nie tylko rolnikom, ale również mieszkańcom miast 
i wsi. Nawozy sztuczne, pestycydy, cała bogata, biobójcza 
technologia oraz modyfikowane genetycznie w pogoni za 
wydajnością rośliny i zwierzęta stanowią szczyt osiągnięć nauk 
rolniczych i przemysłowego rolnictwa. Wszystko to uznaliśmy 
za drogę rozwoju i postępu. Człowiek, krocząc tą drogą, dopro-
wadził jednak do brzemiennego w skutki wyjałowienia gleb. 
W intensywnej przemysłowej produkcji rolniczej gleba została 
pozbawiona zdolności do naturalnej regeneracji i utrzymywa-
nia w stanie pełnego zdrowia i życia roślin, zwierząt i ludzi. 
Równocześnie jednak rodzi się wielki ruch sprzeciwu wobec 
tej rzeczywistości. Coraz powszechniejsze staje się bowiem 
przekonanie, że zbliżyliśmy się do granicy, której przekra-
czać nie wolno. Świat oczekuje dziś zdrowej żywności i dąży 
do przywrócenia ładu i harmonii naturalnemu środowisku, 
poszukuje tanich technologii przyjaznych środowisku. Dość 
powszechnie obserwuje się więc zmianę orientacji ludzi w kie-
runku przywracania w rolnictwie biologicznych technologii. 
Jednym z efektów tych dążeń jest upowszechnianie probio-
technologii, naturalnej technologii dla rolnictwa organicznego, 
opartej na kompozycjach pożytecznych mikroorganizmów. 
Mikroorganizmy te są tak dobrane, że każdy z nich spełnia 
ściśle określoną rolę, wzajemnie się uzupełniają i wzbogacają 
w działaniu. Stanowią naturalną żywą substancję, niemodyfiko-
waną genetycznie, całkowicie przyjazną zdrowiu ludzi, zwierząt 
i roślin. Uzdrawiając środowisko biologiczne, przyczyniają 
się do podnoszenia zdrowotności gleby, a tym samym roślin, 
zwierząt i człowieka. Poprawiają radykalnie warunki bytowe 
zwierząt hodowlanych w zamkniętych obiektach. Sprzyjają 
zwiększeniu plonów oraz podnoszeniu ich jakości biologicznej. 
Oto niektóre możliwości i pozytywne rezultaty wykorzystania 
pożytecznych mikroorganizmów: 
- przywracanie żyzności gleb, 
- odnowa biologiczna gleb, 
- zwiększanie plonu, a zwłaszcza jego jakości, szczególnie 

w trudnych warunkach klimatycznych i przy niedoborze 
składników pokarmowych,

- przyswajanie trudno dostępnych dla roślin makro- i mikro-
elementów, 

- przyspieszanie kiełkowania, kwitnienia i dojrzewania roślin, 
- mineralizacja materii organicznej do prostych związków 

przyswajalnych przez rośliny, 
- ograniczenie sztucznego nawożenia i innych zabiegów che-

micznych, 
- zwiększenie zawartości próchnicy, a w konsekwencji pojem-

ności powietrzno-wodnej gleby, 
- odtruwanie skażeń gleby pestycydami poprzez ich rozkład 

i wiązanie metali ciężkich, 
- poprawa zdrowotności zwierząt hodowlanych, 
- eliminowanie procesów gnilnych, 
- rewitalizacja wód (rzeki, jeziora, stawy), 
- likwidacja uciążliwych odorów w zakładach przetwórczych, 

budynkach inwentarskich, oczyszczalniach ścieków, szam-
bach, wysypiskach śmieci, 

- zagospodarowanie odpadów organicznych, 
- wzbogacanie pasz i wody pitnej dla zwierząt, 
- przetwarzanie gnojowicy i obornika na nawóz organiczny 

poprzez stosowanie szczepionki mikrobiologicznej, 
- higienizacja budynków inwentarskich i pomieszczeń pro-
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dukcyjnych, 
- niekwestionowane wsparcie zdrowia ludzkiego.

Intensyfikacja rolnictwa przez zastosowanie dobroczynnych 
mikroorganizmów może mieć zasadnicze znaczenie dla proce-
sów przywracania glebie jej naturalnej żyzności, a w efekcie 
dla poprawy jakości żywności i naszego zdrowia. Gdy jesteśmy 
zdrowi, nie kojarzymy tego stanu jako efektu symbiozy naszego 
organizmu z mikroorganizmami, które wspierają jego naturalną 
odporność. Zauważamy je wówczas, kiedy sięgamy po biobójczą 
broń, która usuwa objawy chorobowe wywołane patogenami, 
choć maskuje ich przyczyny, a nierzadko je wzmacnia. Reakcja 
obronna szkodliwych mikroorganizmów zwalczanych przez 
antybiotyki, pestycydy czy herbicydy doprowadza jednak do 
sztucznie wywołanych mutacji oraz wzmocnienia wrogów 
roślin, zwierząt i ludzi. Chorobotwórcze mikroorganizmy są 
bezwzględne wobec każdego mało odpornego organizmu. Ich 
obecność decyduje o doborze naturalnym i rozwoju silnych, 
witalnych i skutecznych w zwalczaniu infekcji i chorób mikro-
organizmów. Patogenna mikroflora w łańcuchu życia spełnia 
rolę naturalnej szczepionki. Mikroorganizmy cechuje niewy-
obrażalna bioróżnorodność, której są naturalnym i najlepszym 
strażnikiem. Pożyteczne mikroorganizmy w ogniwach łańcucha 
pokarmowego hamują m.in. gnicie i procesy degradacji gleby, 
inicjują korzystne dla roślin procesy przemiany materii, udo-
stępniając korzeniom roślin przeróżne substancje pokarmowe 

z form dotychczas nieprzyswajalnych. Każde środowisko, 
każdy organizm to jedyny niepowtarzalny ekosystem, który 
stanowi niemalże nieograniczony potencjał rozwoju chorób, jak 
i zdrowia. Rzecz w tym, abyśmy chcieli i potrafili codziennym 
postępowaniem wspierać naturalny potencjał sił przyjaznych 
otaczającej nas Natury. Nie tylko drobnoustroje, lecz każda 
istota może swoją aktywnością wspierać łańcuch życia lub go 
naruszać. Niestety, ilościowe i jakościowe określenie obecnie 
występujących w glebach mikroorganizmów, nie mówiąc już 
o ich roli, natrafia na zasadnicze trudności, tak jakby nauka 
wobec tych wyzwań była bezradna.

Stosowanie substancji probiotycznych oraz prebiotycznych 
w żywieniu zwierząt i ludzi zostało już uznane przez odpowied-
nie służby Unii Europejskiej i poszczególnych państw człon-
kowskich. Jednak w dotychczasowych formalnych regulacjach 
trudno doszukać się usankcjonowania stosowania kompozycji 
pożytecznych mikroorganizmów w uprawie gleby i roślin. I jest 
to niezrozumiałe dla rolników, poszukujących naturalnych 
metod intensywnego i bezpiecznego gospodarowania. Bo 
przecież pożyteczne mikroorganizmy to strażnicy zdrowej 
gleby, naszego zdrowia i naszego życia.

Na podstawie prezentacji Prezesa Probiotics Polska - Sławo-
mir Gacka i Prezesa Stowarzyszenia EkoSystem - Dziedzictwo 
Natury - Stanisław Kolbusz.

Opracował Janusz Kolbusz

GROCH Z KAPUSTĄ
Dom

„To nie sztuka wybudować nowy dom
Sztuka sprawić, by miał w sobie duszę.”
- to początek piosenki Alicji Majewskiej z 1997 r. z pięknym tekstem 
autorstwa Tomasza Misiaka.

Według mnie wybudowanie domu to też sztuka, szcze-
gólnie za krajowe zarobki, ale 30 lat wstecz to też była 

sztuka – materiały budowlane były dostępne tylko „spod 
lady”, z przydziału albo z kosztem montażu, którego nie było. 
Ewentualnie można było je sobie wyprodukować. Średni czas 
budowy trwał 4 – 5 lat, przeważnie ręcznej. Można było się 
wybudować bez kredytów bankowych. Obecnie czas budowy 
to nieraz mniej niż rok, inwestor zleca prace odpowiedniej 
firmie, podpisuje umowę i tylko obserwuje postępy. Ale stale 
rosną ceny materiałów budowlanych, robocizny, ziemi itp., 
a inwestorzy zaciągają w bankach niebotyczne pożyczki, które 
spłacają kilkadziesiąt lat. Kiedyś i teraz budowane są domy 
wielopokoleniowe, piętrowe lub z poddaszem użytkowym, 
potem dzieci jadą za pracą do dużych miast i tam starają się 
o lokum, a w przestronnym domu zostają samotni rodzice – 
dobrze, jeśli są we dwoje, bo utrzymanie domu w pojedynkę 
często przekracza możliwości wysłużonej emerytury. Inwe-
storami również są osoby pracujące i mieszkające za granicą 
– jako lokata „na stare lata”, kiedy to po powrocie można żyć 
z zagranicznej emerytury na ojczystej ziemi. Ale oni też będą 
samotni, bo dzieci wychowane za granicą raczej już nie zmienią 
kraju zamieszkania.

Ale wprowadziny do nowego, własnego domu to wielka 
radość dla całej rodziny – dzieci otrzymują własne, osobne 
pokoje, w których, niestety, przebywają osobno, ze swoim 
smartfonem czy tabletem, kontaktując się z rzeczywistością 
tylko na czas szkoły i posiłków.

I tu wracamy do „duszy domu”, tej z piosenki. 
Mieszkańcy domu już rzadko ze sobą rozmawiają (rozmo-

wę zastępują portale społecznościowe), domowe obowiązki 
wywołują sprzeciw, dziadkowie są już z innego świata i ich 

życiowe porady wydają się zupełnie nieprzydatne, rodzice 
mają jeszcze trochę do powiedzenia, bo finansują zachcianki 
dzieci, ale wszystko odbywa się „coś za coś” – za oceny albo 
pomoc w domu nowa komórka czy inne urządzenie.

Rodzice, przed czterdziestką, są mocno zapracowani – mu-
szą nadążać za nowoczesnością, aby dzieci ich nie pouczały, 
znosić stres ciążących kredytów i możliwości ich spłaty, pil-
nować odrabiania lekcji (kiedyś dzieci samodzielnie i chętnie 
je odrabiały, bez udziału rodziców), porównując się ciągle do 
swoich znajomych w poziomie materialnym.

Do dziadków z niską emeryturą owszem, dobrze jest „na 
gotowe” przyjechać z rodziną na święta, ferie czy wakacje – ale 
rewanż, czyli zaproszenie ich do siebie na obiad czy dłuższy 
pobyt nawet nie przychodzi im do głowy. A zapytanie o pomoc 
w zakresie materialnym? Na co starsi mają wydawać pienią-
dze, przecież już wszystko mają, a tym, co im zostaje powinni 
dzielić się z młodymi!

Tak, o „duszę domu” trzeba dbać stale – nie zamykać się 
w swoim dobrobycie materialnym, mieć dobry kontakt z rodzi-
ną, sąsiadami i znajomymi, udzielać się w swoim środowisku, 
przekazywać tradycje rodzinne i regionalne swoim dzieciom, 
nauczyć dzieci szacunku dla starszych.

Ale „dom” to również szersze pojęcie, ogólnokrajowe. Bieżący 
rok jest najważniejszy od 30 lat, gdyż to w tym roku dorośli 
zadecydują o przyszłości swoich dzieci i wnuków. Pokolenie 
„dziestolatków” urodzone i wychowane w dobrobycie, wolno-
ści i względnej zamożności, nieznające z autopsji życia w PRL 
musi zastanowić się, czego chce dla siebie i najbliższych na 
przyszłe dziesiątki lat. 

Starsi ludzie demonstrują bardziej w obronie swoich bio-
grafii, swojego pokolenia, swoich politycznych i moralnych 
wyborów z przeszłości. Są zadowoleni, że jesteśmy w Unii, 
w NATO, że Polska pięknieje, a dzieciom żyje się lepiej niż im. 
Zadaniem młodszego pokolenia jest utrzymanie tych zdobyczy 
i wytyczenie dalszego kierunku rozwoju, zadbanie o wolność 
ekonomiczną i polityczną dla swoich dzieci, o rozwój przemy-
słu, obronność kraju i dobre stosunki zagraniczne z sąsiadami 
i całą Europą. Nadszedł dla nich czas odpowiedzialności za 
losy rodziny, kraju i całej Europy i muszą być tego świadomi, 
że zadecydują o przyszłych dziesięcioleciach.

Janina Słupek
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3. EDYCJA ZIMOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ ZAKOŃCZONA
20 stycznia do Hali Sportowej im. Agaty 

Mróz-Olszewskiej w Brzostku odbyła 
się trzecia edycja Zimowego Turnieju Piłki 
Siatkowej.

Do turnieju zgłosiło się 16 drużyn nie tylko 
z terenu gminy Brzostek, ale również z Dębicy, 
Strzyżowa, Dobrkowa, Jodłowej, Jasła, Rop-
czyc, Pilzna. Zespoły zostały podzielone na 
cztery grupy, w których grały systemem „każdy 
z każdym”. Ze względu na dużą liczbę spotkań, 
w fazie grupowej rozgrywano dwa sety. Związku 
z tym mecze kończyły się zwycięstwem 2:0 
bądź remisem 1:1. Mecze były bardzo zacięte 
i nawet inne zasady rozgrywania nie przyspie-
szyły sprawniejszego rozgrywania turnieju. W sumie rozegrano 
32 spotkania, które trwały ponad 8 godzin. Do ćwierćfinałów 
awansowały dwie najlepsze drużyny z poszczególnych grup. 
Z grupy „A”: Punkt G, Jodłowa Team. Z grupy „B”: Rest, Nie-
okiełznani Pędziwiatrowie. Z grupy „C” OSiR Brzostek, Nie-
domice. Z grupy „D”: Olimpia Jasionka, Czosneczki. Po chwili 
odpoczynku rozegrano fazę pucharową. Mecze ćwierćfinałowe 
zwyciężały, które zajęły pierwsze miejsca w grupach (Czosnecz-
ki, Niedomice, Punkt G) oraz jako jedyna drużyna z drugiego 
miejsca gospodarze turnieju OSiR Brzostek, która pokonała 
ubiegłorocznych zwycięzców (Nieokiełznani Pędziwiatrowie.) 
W pierwszym meczu półfinałowym zmierzył się zespół OSiR 
Brzostek z Punktem G, z którego zwycięsko wyszła drużyna 
Punkt G, wygrywając 2:0. W drugim półfinale zmierzyli się 
Niedomice oraz Czosneczki. Zespół Czosneczki pewnie wygrał 
2:0 i tym samym awansując do finału. OSiR Brzostek oraz 
Niedomice stanęły naprzeciwko siebie w pojedynku o brązowy 
medal. Było to już drugie spotkanie tych drużyn. Obie ekipy 
rywalizowały ze sobą w fazie grupowej. Po zaciętym i wyrów-
nanym boju, szalę zwycięstwa na swoją stronę, tak jak w meczu 
grupowym przechyliła drużyna Niedomice, która dzięki temu 
zwycięstwu wskoczyła na najniższy stopień podium. W finale 
spotkały się drużyny Punkt G oraz Czosneczki. Żadna z drużyn 
nie miała zdecydowanej przewagi, walka była wyrównana. Szala 
zwycięstwa raz przechylała się na jedną, raz na drugą stronę. 
Do rozstrzygnięcia meczu potrzebny był tie-break, w którym 
lepsi okazali się zawodnicy z Punkt G. Po zakończonym finale 
odbyło się wręczenie nagród. Zwycięzcy turnieju otrzymali 
pamiątkowy puchar, statuetki, a pozostałe drużyny medale. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Piotr Zie-
liński (Punkt G). Wręczenia 
nagród dokonał Przewod-
niczący Rady Miejskiej 
Marcin Sas oraz kierow-
nik OSiR-u Andrzej Piękoś. 
Gratulujemy zwycięzcom, 
a także dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom za udział 
oraz zapraszamy do wzię-
cia udziału w następnej 
edycji. Poniżej przedsta-
wiamy szczegółowe wyniki 
oraz klasyfikację końcową.

Szczegółowe wyniki:
Grupa „A”
Punkt G – Jodłowa Team  2:0 (25:21, 25:17)
Dobrków II – Jodłowa Volley  1:1 (25:23, 22:25)
Punkt G – Jodłowa Volley  2:0 (25:15, 25:14)
Jodłowa Team – Dobrków II  2:0 (25:18, 25:18)
Punkt G – Dobrków II  2:0 (25:20, 25:18)
Jodłowa Volley – Jodłowa Team  1:1(25:23, 14:25) 

Grupa „B”
Nieokiełznani Pędziwiatrowie – Rest  2:0 (26:24, 25:17) 
El Siatkaros – Filtracja Przez Słomkę  0:2 (21:25, 19:25)
Nieokiełznani Pędziwiatrowie – Filtracja Przez Słomkę  2:0 (29:27, 25:14)
Rest – El Siatkaros  1:1 (25:17, 17:25) 
Nieokiełznani Pędziwiatrowie – El Siatkaros  1:1 (37:35, 19:25)
Filtracja Przez Słomkę – Rest  0:2 (18:25, 20:25)
Grupa „C”
Niedomice – Dragon Team  2:0 (25:18, 25:13)
OSiR Brzostek – Bez Nazwy  2:0 (25:13, 25:18)
Niedomice – Bez Nazwy  2:0 (25:14, 25:18)
Dragon Team – OSiR Brzostek  1:1 (18:25, 25:23)
Niedomice – OSiR Brzostek  2:0 (25:19, 25:23)
Bez Nazwy – Dragon Team  0:2 (13:25, 11:25)
Grupa „D”
Olimpia Jasionka – Czosneczki  0:2 (20:25, 23:25) 
Echo – Dobrków I  0:2 (14:25, 21:25)
Olimpia Jasionka – Dobrków I  1:1 (18:25, 25:22)
Czosneczki – Echo  2:0 (25:18, 25:14) 
Olimpia Jasionka – Echo  2:0 (25:14, 25:18)
Dobrków I – Czosneczki  0:2 (19:25, 18:25) 

ĆWIERĆFINAŁ I 
Punkt G – Olimpia Jasionka  2:0 (25:14, 25:20)
ĆWIERĆFINAŁ II
Nieokiełznani Pędziwiatrowie – OSiR Brzostek  0:2 (23:25, 20:25)
ĆWIERĆFINAŁ III
Niedomice – Rest  2:1 (18:25, 25:14, 15:11)
ĆWIERĆFINAŁ IV
Czosneczki – Jodłowa Team  2:1 (25:19, 23:25, 15:10)
PÓŁFINAŁ I
Niedomice – Czosneczki  0:2 (22:25, 14:25)
PÓŁFINAŁ II
OSiR Brzostek – Punkt G  0:2 (18:25,9:25)
MECZ O 3. MIEJSCE 
OSiR Brzostek – Niedomice  0:2 (19:25, 21:25)
FINAŁ 
Punkt G – Czosneczki  2:1 (14:25, 25:22, 15:10)

Klasyfikacja końcowa:
1. Punkt G
2. Czosneczki 
3. Niedomice
4. OSiR Brzostek
5-8 
Jodłowa Team
Nieokiełznani Pędziwiatrowie 
Olimpia Jasionka 
Rest

9-12
Dobrków I
Dragon Team
Filtracja Przez Słomkę
Jodłowa Volley
13- 16
Bez Nazwy
Dobrków II
Echo 
El Siatkaros

Magdalena Kawalec



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 2/2019 33

CZWARTA EDYCJA ZIMOWEGO TURNIEJU W FUTSAL ZAKOŃCZONA
Za nami czwarta edycja Zimowego Turnieju 

w Futsal organizowanego przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Brzostku. Impreza z roku na 
rok cieszy się rosnącą popularnością wśród za-
wodników i kibiców. W tegorocznej edycji udział 
wzięło 15 drużyn z terenu kilku sąsiadujących 
powiatów. Rozgrywki toczyły się w Hali Spor-
towej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Brzostku, 
a imprezę swoim patronatem objęli Burmistrz 
Brzostku Wojciech Staniszewski oraz Prezes 
Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy Wiesław Lada. 
Patronat medialny nad turniejem objęło: Trendy 
Radio, „Obserwator Lokalny” i TV Brzostek. 
W pierwszym dniu turnieju (5 stycznia) roze-
grano mecze fazy grupowej i ćwierćfinały. Już 
w pierwsze mecze pokazały, że nikt tanio skóry 
nie sprzeda. W meczach nie brakowało ostrych 
starć, a sędziowie musieli temperować żółtymi 
kartkami tych bardziej zapalczywych piłkarzy. 
Dość często dochodziło do ostrych starć, ale na szczęście 
obyło się bez groźnych kontuzji. W porannych spotkaniach 
rywalizowały grupy „A” i „B”, natomiast po południu na parkiecie 
walczyły zespoły z grupy „C” i „D”. Z grupy „A” do ćwierćfina-
łów z pierwszego miejsca awansowała drużyna FC Szpicor, 
zaś z drugiego Futbolowi Artyści. Z grupy „B” z kompletem 
punktów awansowała LKS Brzostowianka Brzostek II, nato-
miast z drugiego WKS Walkielona Siedliska-Bogusz. W grupie 
„C” ze względu na taką samą liczbę punktów potrzebna była 
dodatkowa tabela, by rozstrzygnąć, kto awansował dalej. Po 
dokładnych obliczeniach z pierwszego miejsca z lepszym bi-
lansem bramek awansował Kamieniarz Golemki oraz Hos-Pol. 
W grupie „D” występował zeszłoroczny zwycięzca turnieju (LZS 
Mała), niestety, słabsza forma zespołu nie pozwoliła na awans 
do dalszej fazy turnieju i ostatecznie zespół musiał zadowolić 
się trzecim miejscem w grupie. Z grupy awansowały zespoły 
Korona Góra Ropczycka oraz KN Ogiej. Po rozegraniu meczów 
grupowych w tym samym dniu rozegrano mecze ćwierćfinało-
we. Dwa z nich kończyły się rzutami karnymi. Do półfinałów 
awansowały zespoły: WKS Walkielona Siedliska-Bogusz, KN 
Ogiej, LKS Brzostowianka Brzostek II oraz Hos-Pol. W drugim 
dniu rywalizacji (niedziela) przyszedł czas na mecze półfina-
łowe, w których spotkały się zespoły z Gminy Brzostek: WKS 
Walkielona Siedliska-Bogusz z KN Ogiej, LKS Brzostowianka 
Brzostek II z Hos-Pol. Oba spotkania stały na najwyższym 
poziomie, pełne zwrotów akcji i emocji. Ostatecznie zwycięsko 
z pojedynków półfinałowych wyszły LKS Brzostowianka Brzo-
stek II oraz WKS Walkielona Siedliska-Bogusz. Mecz o trzecie 
miejsce rozegrały drużyny KN Ogiej oraz Hos-Pol. Po wyrów-
nanym pojedynku KN Ogiej dosłownie w ostatnich sekundach 
meczu pokonał bramkarza Hos-Pol i ostatecznie zakończył 
rywalizację na trzecim miejscu. W finale spotkały się zespoły, 
który rywalizowały ze sobą w fazie grupowej. W pierwszym 
spotkaniu WKS przegrał z brzostecką drużyną 0:1. W finale 
nikt nie odpuszczał, po kilku wymianach piłek i akcjach z obu 
stron zawodnikom z Siedlisk-Bogusz udało się pokonać bardzo 
dobrze dysponowanego bramkarza Brzostkowianki. Zawodni-
cy brzosteckiego klubu intensywnie usiłowali wyrównać, nie 
pomogła nawet gra w przewadze. Ostatecznie zawodnikom 
nie udało się trafić bramki i po gwizdku kończącym spotkanie 
zawodnicy z WKS Walkielona Siedliska-Bogusz mogli się cie-
szyć ze zwycięstwa w całym turnieju. Po zakończonym finale 
odbyła się dekoracja najlepszych drużyn. Dla wyróżniających 
się zawodników przewidziano również nagrody, i tak statuetkę 
najlepszego strzelca turnieju otrzymał Kacper Susz (WKS Wal-
kielona Siedliska-Bogusz) z dorobkiem 5 trafień. Najlepszym 
bramkarzem turnieju został zawodnik Marcin Mroczek z WKS 

Walkielona Siedliska-Bogusz, a statuetkę najlepszego zawodni-
ka turnieju otrzymał Kamil Boroń z drużyny LKS Brzostowianka 
Brzostek II. Nagrody wręczał Kierownik OSiR-u w Brzostku 
Andrzej Piękoś oraz Prezes Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy 
Wiesław Lada. Gratulujemy zwycięzcom, a także dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za udział oraz zapraszamy do wzięcia 
udziału w następnej edycji. Poniżej przedstawiamy szczegółowe 
wyniki oraz klasyfikację końcową.
Grupa „A”
LKS Brzostowianka Brzostek I – Futbolowi Artyści  0:1
FC Szpicor – Sokół Siedliska-Bogusz  1:0
LKS Brzostowianka Brzostek I - Sokół Siedliska-Bogusz 6:0
FC Szpicor - Futbolowi Artyści  2:1
LKS Brzostowianka Brzostek I - FC Szpicor  1:1
Sokół Siedliska-Bogusz - Futbolowi Artyści  1:2
Grupa „B”
WKS Walkielona Siedliska-Bogusz – Nam Strzelać Nie Kazano  3:1
Punkt G – LKS Brzostowianka Brzostek II  0:2
WKS Walkielona Siedliska-Bogusz - LKS Brzostowianka Brzostek II  0:1
Nam Strzelać Nie Kazano – Punkt G  1:6
WKS Walkielona Siedliska-Bogusz – Punkt G  2:1
LKS Brzostowianka Brzostek II - Nam Strzelać Nie Kazano  4:3
Grupa „C’
Hos-Pol – Kamieniarz Golemki  2:1
Hos-Pol - Sokół Krzywa  0:1
Kamieniarz Golemki - Sokół Krzywa  4:0
Grupa „D”
Korona Góra Ropczycka – KN Ogiej  1:1
LZS Mała – Ks-Bit  5:0
Korona Góra Ropczycka – Ks-Bit  4:0
KN Ogiej – LZS Mała 1:0
LZS Mała – Korona Góra Ropczycka  0:1
Ks-Bit – KN Ogiej 
0:1
Ćwierćfinały:
FC Szpicor - WKS Walkielona Siedliska-Bogusz  0:2
LKS Brzostowianka Brzostek II - Futbolowi Artyści  2:1
Kamieniarz Golemki - KN Ogiej  0:0 k. 0:1
Korona Góra Ropczycka - Hos-Pol  0:0 k. 1:3
Półfinał I
WKS Walkielona Siedliska-Bogusz - KN Ogiej  3:2
Półfinał II
LKS Brzostowianka Brzostek II - Hos-Pol  1:1 k. 2:1
Mecz o 3. miejsce 
KN Ogiej - Hos-Pol  1:0

Dokończenie na str. 34
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Dokończenie ze str. 33
Finał
WKS Walkielona Siedliska-Bogusz - LKS Brzostowianka Brzostek II  1:0 

Klasyfikacja końcowa:
1. WKS Walkielona Siedliska-Bogusz
2. LKS Brzostowianka Brzostek II
3. KN Ogiej
4. Hos-Pol  
5 - 8
- FC Szpicor
- Futbolowi Artyści

- Kamieniarz Golemki
- Korona Góra Ropczycka
9 - 12
- LKS Brzostowianka Brzostek I
- LZS Mała
- Punkt G
- Sokół Krzywa 
13 - 15
- KS -Bit
- Sokół Siedliska-Bogusz

Magdalena Kawalec

FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO Z OSIR-EM BRZOSTEK
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku jak co roku na tegoroczne ferie przygotował wiele atrakcji dla dzieci 
i młodzieży z brzosteckich szkół. W programie znajduje się turniej halowej piłki nożnej, który będzie rozgrywany 
w dwóch kategoriach wiekowych. Dla najmłodszych będą zorganizowane wyjazdy m.in. na basen, lodowisko 
czy trampoliny. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych imprez sportowych oraz wyjazdów znaj-
dować się będą na stronie OSiR-u: www.osir.brzostek.pl oraz funpage hala sportowa Brzostek. 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

III ZIMOWE 
SEMINARIUM 
WKB POLAND
„Słabi widzą przeszkody.
Silni widzą jedynie cel.
Najlepsi widzą przeszkody i dążą 
do celu”. 

Oyama 

W dniach 11-13.01.2019 
roku, w ośrodku wcza-

sowym „U Zbójnika” w Mur-
zasichle odbyło się zimowe 
seminarium WKB, w którego 
ramach odbyło się szkolenie 
pod kątem egzaminów na wyż-
sze stopnie oraz szkolenie sę-
dziowskie. W seminarium tym 
brali udział członkowie Klubu 
Kyokushin Karate w Brzostku. 
Wtedy też prezes oraz instruk-
tor karate Robert Kolbusz przy-
stąpił do egzaminu na kolejny 
mistrzowski stopień 2 Dan, natomiast Paweł Bulsa oraz 
Adam Foryś podwyższyli swoje kwalifikacje sędziowskie. 
W obozie udział wzięli również sensei Tomasz Mendoń 
oraz sensei Tomasz Papciak. Kandydaci na kolejne stop-
nie musieli się wykazać znajomością kihon, ido geiko, 
kata oraz wykonać różne ćwiczenia sprawnościowe oraz 
siłowe, a na koniec egzaminu odbyły się walki. Droga do 
kolejnych stopni mistrzowskich dan to lata wyrzeczeń, 
systematycznych treningów, pokonywanie własnych 
słabości, przekraczanie kolejnych granic możliwości. To 
pasja, która daje nam wiele satysfakcji. 

Uczestnik

DRUGIE MIEJSCE 
BRZOSTECKICH KARATEKÓW

26 stycznia 2019 roku w Rudniku nad Sanem odbył się VIII Mię-
dzynarodowy Turniej Karate o Puchar Burmistrza „Polskiej 

Stolicy Wikliny”, w którym wzięło udział ponad 200 zawodników 
z 24 klubów z Polski oraz jeden klub z Łotwy. Zawody odbywały się 
w formule kata i kumite full contact według przepisów światowej 
organizacji karate WKB. Brzostek reprezentowało 18 zawodników, 
którzy zdobyli łącznie 15 medali, 4 pierwsze miejsca, 5 drugich 
miejsc, 4 trzecie miejsca, 2 czwarte miejsca, co dało nam drugie 
miejsce drużynowo. Jest to kolejny duży sukces naszych zawodni-
ków, kolejny sprawdzian pokazujący, że brzosteccy karatecy potrafią 
rywalizować na równym poziomie z czołowymi zawodnikami kraju.

Sędziowali sensei Tomasz Mendoń 3Dan, sensei Robert Kolbusz 
2Dan oraz sensei Tomasz Papciak 2Dan. Gratulujemy wszystkim 
zawodnikom wysokiego poziomu sportowego oraz życzymy ko-
lejnych sukcesów. 

Puchary i medale dla Brzostku w kumite zdobyli:
I miejsce – Kawalec Jan
I miejsce – Kordek Mateusz
I miejsce – Czarnecka Kamila
I miejsce – Mroczek Klaudia
II miejsce – Kolbusz Dawid
II miejsce – Szczepkowicz Kornelia
II miejsce – Wanat Julia

II miejsce – Finek Kinga
III miejsce – Wątorek Klaudia
III miejsce – Czaja Oliwia
III miejsce – Mendoń Bartosz
III miejsce – Kordek Kinga
IV miejsce – Maduzia Marlena
IV miejsce – Poproch Aleksander

Puchary w kata zdobyli:
II miejsce – Szczepkowicz Kornelia

Wyjazd na turniej był opłacony z dotacji Gminy Brzostek w ra-
mach realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu. 

Robert Kolbusz
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Przedmiotem najmu w drodze przetargu są lokale użytkowe poło-
żone 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 pro-
wadzenie działalności gospodarczej.
Lokale użytkowe położone są w budynku warsztatowo-magazy-
nowym w Brzostku przy ulicy Stara Droga 1 na działce oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 302 o powierzchni 0,5255 ha, stano-
wiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej 
RZ1D/00064805/6. Budynek jest w średnim stanie technicznym 
(stropodach w złym stanie technicznym). Najemca ma prawo korzy-
stania 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 podsta-
wie odczytów z podliczników.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej 
dla każdego lokalu wynosi 4,10 zł + 23% VAT-u miesięcznie.
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE 
MIEJSKIM W BRZOSTKU W SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 
1 MARCA 2019 r. O GODZ. 1000 

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) do dnia 25 lutego 2019 r.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą 
energię elektryczną, wywóz odpadów komunalnych oraz podatek 
od nieruchomości pod działalnością gospodarczą. Najemca obowią-
zany jest uzyskać stosowne pozwolenia wraz z przystosowaniem 
lokalu do prowadzonej działalności oraz ubezpieczyć lokal na koszt 
własny. Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu 
Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny 
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja 
nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2019 rok).
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych 
powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Roz-
porządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2014. 
1490). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, 
zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Brzostek, dnia 28.01.2019 r.

Burmistrz Brzostku 
Wojciech Staniszewski

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na wynajem lokali użytkowych położonych w Brzostku – stanowiących własność Gminy Brzostek

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 R.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu - stanowiących własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem najmu w drodze przetargu jest lokal użytkowy położony na parterze budynku Domu Ludowego w Siedliskach-Bogusz sta-
nowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00063240/0 - przeznaczony na prowadzenie działalności 
gospodarczej.
Lokal użytkowy położony jest na parterze (na prawo od wejścia głównego) w budynku Domu Ludowego w Siedliskach-Bogusz na działce 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 632 o powierzchni 0,22 ha, stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej 
RZ1D/00063240/0. 
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 7,96 m2.
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokalu wynosi 10,00 zł + 23 % VAT-u miesięcznie.
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 ogłoszony przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2019 rok).
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem ww. lokalu nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
Brzostek, dnia 31.01.2019 r. 

Burmistrz Brzostku
Wojciech Staniszewski 

WAŻNA INFORMACJA
Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 28 lutego na adres: wiadomosci@brzostek.pl
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korekty w zakresie poprawności językowej.

39-230 Brzostek
ul. Szkotnia23

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

KASACJA POJAZDÓW TEL. 606 347 031, 666 842 379

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

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

PSY I RUDA KOTKA SZUKAJĄ DOMU
Znów ktoś wyrzucił szczenięta. Małe, 

nieporadne kuleczki zostawił na pa-
stwę losu. A podobno człowiek jest wyżej 
rozwinięty intelektualnie i emocjonalnie 
od zwierząt. Ta zasada chyba jednak nie 
dotyczy tego, kto okazał się bezdusznym 
tworem natury.

W brzosteckim schronisku w styczniu 
pojawiło się kilka nowych psów, którym się 
nie poszczęściło i straciły dom. Nie wszyst-
kie znajdy z 2018 roku trafiły do nowych 
właścicieli, ale wszystkie czekają cierpli-
wie. I te młodsze, i starsze, i duże, i małe, 
i w różnych kolorach. Może któryś z nich 
wpadnie komuś w oko? Może ktoś zechce 
złagodzić zło wyrządzone przez innych?

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

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

Oto krótkie informacje o poszczególnych 
pieskach:
• 8/2018 – mały, biało-brązowy pies z podpala-

niem znaleziony w lutym w Brzostku,
• 9/2018 – dość duży pies (zgłoszono, że po wy-

padku) znaleziony w lutym w Kamienicy Dolnej,
• 26/2018 – pies średniej wielkości, czarny z bia-

łymi 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 niemieckiego, 
znaleziony w lipcu w Siedliskach-Bogusz,

• 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,

• 2/2019 – mały, biało-brązowy pies znaleziony 
w styczniu 2019 r. w Kleciach,

• 4/2019 – mała, ruda kotka znaleziona w stycz-
niu 2019 r. w Kamienicy Górnej,

• 5/2019 – mały, brązowy pies z podpalaniem 
znaleziony w styczniu 2019 r. w Brzostku 
(Równie),

• 6/2019 – duży, czarno-biszkoptowy pies znale-
ziony w styczniu 2019 r. w Nawsiu Brzosteckim,

• 8/2019 – malutki szczeniaczek czarno-brązowy 
(suczka) prawdopodobnie wyrzucony przez 
kogoś, przebywa na ul. Stara Droga, pilnie po-
szukuje domu,

• 9/2019 – malutki, brązowy szczeniaczek, praw-
dopodobnie wyrzucony przez kogoś, przebywa 
na ul. Stara Droga, pilnie poszukuje domu.

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

(fotografie na str. 39)



PSY SZUKAJĄ DOMU

ZIMOWY TURNIEJ W FUTSAL

Opisy na str. 38 
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Co to za rasa?
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BRZOSTECCY KARATECY W RUDNIKU

ZIMOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

Fot. Stanisław Szukała



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

Fot. Justyna Nawracaj z Brzostku Fot. Magdalena Gąsior z Grudnej Dolnej

Fot. Wiktoria Szymańska z KleciFot. Janina Słupek z Brzostku

Fot. Marta PalarFot. Mariusz Zięba z Kleci
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