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Sielankowy widok - sarny pasące się na Równiach

KOBIETY BEZ TOWARZYSTWA MĘŻCZYZN WIĘDNĄ, 
A MĘŻCZYŹNI BEZ KOBIET GŁUPIEJĄ.

Antoni Czechow

W Polsce obchodzimy:

8 marca – Dzień Kobiet
10 marca – Dzień Mężczyzn

Trudno wyobrazić sobie świat bez jednych i drugich, 
dlatego też zarówno Kobietom, jak i Mężczyznom 
życzymy szczęśliwego współistnienia 

Zespół Redakcyjny „WB”

Fot. Piotr Wal

Fot. Arkadiusz Trychta
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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE

Józef Nosal – 4 lata temu bez uprzedzenia opuścił nas redaktor naczelny 
„Wiadomości Brzosteckich”. My jednak wciąż o Nim pamiętamy i w do-
wód pamięci dedykujemy Mu wiersz Wisławy Szymborskiej zatytułowa-
ny „Kot w pustym mieszkaniu”:
Umrzeć - tego nie robi się kotu. 
Bo co ma począć kot 
w pustym mieszkaniu. 
Wdrapywać się na ściany. 
Ocierać się między meblami. 
Nic niby tu nie zmienione, 
a jednak pozamieniane. 
Niby nie przesunięte, 
a jednak porozsuwane. 
I wieczorami lampa już nie świeci. 

Słychać kroki na schodach, 
ale to nie te. 
Ręka, co kładzie rybę na talerzyk, 
także nie ta, co kładła. 

Coś się tu nie zaczyna 
w swojej zwykłej porze. 

Coś się tu nie odbywa 
jak powinno. 
Ktoś tutaj był i był, 
a potem nagle zniknął 
i uporczywie go nie ma. 

Do wszystkich szaf się zajrzało. 
Przez półki przebiegło. 
Wcisnęło się pod dywan i sprawdziło. 
Nawet złamało zakaz 
i rozrzuciło papiery. 
Co więcej jest do zrobienia. 
Spać i czekać. 

Niech no on tylko wróci, 
niech no się pokaże. 
Już on się dowie, 
że tak z kotem nie można. 

Będzie się szło w jego stronę 
jakby się wcale nie chciało, 
pomalutku, 
na bardzo obrażonych łapach. 
I żadnych skoków pisków na początek. 

OD REDAKCJI
Co Twój pies robi w nocy?

Zachęcam Państwa do zajrzenia na 
s. 38, gdzie zamieściliśmy listę psów 
oczekujących na nowe domy. Jest ona 
wyjątkowo długa. Można mówić nawet 
o przepełnieniu w brzosteckim schroni-
sku. Jednak za ten stan nie odpowiada-
ją zwierzęta, lecz ludzie. Jest to temat 
rzeka. Tu jednak postawimy tylko jed-
no pytanie: Co Twój pies robi w nocy? 
Problem dotyczy głównie małych i śred-
niej wielkości psów. Kiedy tylko zapada 
zmrok, większość z nich rusza na podbój 
świata, a głównie suczek w rui. Potrafią 
przecisnąć się przez najmniejszą dziurę 
w ogrodzeniu lub wspinać się po siatce 
jak koty. A później właściciel suki, która 
nawet nie opuściła swojego podwór-
ka, ma problem w postaci niechcianych 
szczeniąt. Często zdarza się, że szczenna 
suka lub same szczeniaki są bezlitośnie 
wyrzucane z dala od domu, żeby nie mo-
gły wrócić (nie wspominając o bardziej 
bestialskich rozwiązaniach problemu). 
A pies szuka następnej chętnej suczki 
i może to trwać latami. Są też tacy, którzy 

na noc celowo wypuszczają swoje psy, 
żeby się wybiegały. Dobrze by było, żeby 
właściciele czworonogów skłonnych do 
włóczęgostwa zastanowili się, czy ich 
bliżsi czy dalsi sąsiedzi są zadowoleni 
z nocnych wizyt ich pupili – z niechcianych 
szczeniąt, z porozrywanych siatek 
w ogrodzeniu czy opryskanych moczem 
bylin lub krzewów ozdobnych, a co gorsza 
owocowych. Wystarczy zainteresować 
się, czy przypadkiem nasz podopiecz-
ny nie wyrządza szkód u innych osób. 
Beztroska i bezmyślność jest czasami 
zatrważająca.

Źle pojęte porządki
Obecna sytuacja w schronisku nasu-

wa na myśl wiosenne porządki. Wygląda 
na to, że niektórzy wraz z wyjątkowo 
wczesnym ociepleniem zaczęli masowo 
wyrzucać psy. Psy to nie śmieci, a na nas 
spoczywa odpowiedzialność za zwie-
rzę, które bierzemy pod swoją opiekę. 
Za wyrzucanie tych zwykłych śmieci 
w miejscach nieprzeznaczonych do tego 
też powinniśmy być surowo karani. Ile 
lat jeszcze musi upłynąć, żeby wszyscy 
zaczęli dbać o porządek we właściwy 
sposób, żebyśmy przestali pozbywać się 

swoich śmieci, gdzie popadnie? Szkoda, 
że nie ma u nas jakiejś jednostki, która za 
zadanie miałaby skutecznie wyłapywać 
śmieciarzy. Skończyłoby się wtedy wyrzu-
canie śmieci na „placu buraczanym”, do 
rzek, potoków, rowów i gdzie tylko się da.

Śmieci na wagę złota
W bieżącym roku wzrosły opłaty za 

odbiór śmieci i tak stawka za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi od 
1 osoby wynosi 11 zł miesięcznie. Jeśli 
tyle płacimy, to dokładnie sprzątajmy, ale 
śmieci segregujmy i wystawiajmy w odpo-
wiednich workach przed posesję. Zakład 
Gospodarki Komunalnej ma obowiązek je 
odebrać bez względu na ilość i nie będzie 
potrzeby podrzucania swoich odpadów 
na opuszczone działki czy do lasu. Poza 
tym dwa razy w roku sprzed posesji są 
odbierane odpady wielkogabarytowe 
i warto z tego skorzystać – harmono-
gram wiosennego odbioru zamieszczony 
jest na s 27. Robi się coraz cieplej, więc 
zróbmy sobie przerwę w narzekaniu na 
wszystko i na wszystkich, i wypowiedzmy 
wojnę brudowi i śmieciom, które wcale 
nie zdobią naszego środowiska.

U. Kobak

1. Poznaliśmy oferty cenowe firm zaintereso-
wanych budową łącznika drogowego z Nawsia 
Brzosteckiego przez ul. Szkolną do ul. Mysłow-

skiego w Brzostku. Na ogłoszenie o przetargu odpowiedział 
jeden wykonawca - PDM S.A. Dębica z ofertą w wysokości 
3 898 737,31 zł.
Niemal 2 miliony złotych na sfinansowanie tej inwestycji 
pochodzi z rządowej dotacji z „Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Po zakończeniu procedury przetargowej zostanie zawarta 
umowa na wykonanie prac budowlanych, których zakończenie 
przewidziane jest na 30 września tego roku. W pierwszej 

kolejności wykonane zostaną prace przygotowawcze obej-
mujące m.in. przebudowę sieci gazowej i teletechnicznej, 
wycinkę drzew oraz niezbędne zabezpieczenie sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej. 
W wyniku prac powstanie nowy most (na początku drogi 
w Nawsiu Brzosteckim) oraz prawie kilometrowy odcinek 
drogi spełniającej wszelkie wymogi dla dróg publicznych, 
chodnik dla pieszych, oświetlenie uliczne oraz miejsca po-
stojowe. Ponadto na całym odcinku wykonane zostanie 
odwodnienie, powstaną skrzyżowania i przejścia dla pieszych.

Dokończenie na str. 4
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Dokończenie ze str. 3

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
26 lutego br. Rada Miejska w Brzostu obradowała na IV sesji 

pod przewodnictwem pana Marcina Sasa – Przewodni-
czącego Rady. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, radni 
podjęli uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru przekształ-
cenia Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Brzostku, polegającego na wskazaniu adresu drugiej lo-
kalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
w budynku przy ul. M. N. Mysłowskiego, w którym do tej 
pory prowadzone są też zajęcia oddziałów wygaszanego gim-
nazjum. Dokonane zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 
dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy 
o kwotę 582.256 zł, z tytułu dotacji, rozliczeń podatku VAT 
i faktur opłaconych w 2018 r. Uzyskane dochody przeznaczono 
na zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych gminy, 
a otrzymane dotacje na zadania zgodnie z celem, na który 
zostały przyznane. Zgodnie z planem przychodów określonych 
w uchwale budżetowej na 2019 rok, podjęta została uchwała 
w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.700.000 zł, 
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W związku ze 
zmianami osobowymi w pełnieniu funkcji sołtysów wsi oraz 
funkcji przewodniczącego Zarządu Miasta Brzostek, dokonano 
zmian w wykazie inkasentów podatków gminnych oraz zmian 
inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Uznając za korzystniejszy obecny system wydzielania środków 

do dyspozycji sołectw w ramach budżetu gminy, Rada Miejska 
w Brzostku nie wyraziła zgody na wyodrębnienie Funduszu 
Sołeckiego w budżecie gminy 2020 roku. W dalszej części 
obrad zmieniono uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej 
opłaty. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi od 1 osoby wynosi 11 zł miesięcznie. W związku z tym 
zmieniono wzór składanej deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z zakresu realizacji 
przepisów ustawy o pomocy społecznej, Rada Miejska przyjęła 
uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osło-
nowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”, 
przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Brzostek, 
przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy 
Brzostek na lata 2019 -2021”. Kolejno podejmowane uchwały 
dotyczyły przyjęcia darowizny działek położonych w Kamienicy 
Górnej, Grudnej Górnej, Grudnej Dolnej, Siedliskach-Bogusz, 
z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie 
oraz poprawę zagospodarowania dróg gminnych.Pełna treść 
uchwał podjętych na sesjach prezentowana jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

Opracowała E. Sz.

2. 187 493 zł – na taką kwotę opiewa dotacja przyznana 
Gminie Brzostek na odnowienie cmentarza wojennego 
w Bukowej w ramach operacji „Ochrona zabytków i bu-
downictwa tradycyjnego” działanie „Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objęte Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Marszałkowskim podpi-
sana została umowa o dofinansowanie. Rozpoczęcie prac 
planowane jest pod koniec II kwartału br. 

3. 1 marca br. podpisana została umowa na opracowanie 
pełnobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy 
kortu tenisowego na obiekt wielofunkcyjny lodowiska 
sztucznie mrożonego – kort tenisowy. W postępowaniu 
przetargowym wyłoniono Wykonawcę - PRB Consulting 
Jarosław Bąchorek z Ostrowca Świętokrzyskiego, który 

za kwotę 31 857,00 zł zaprojektuje lodowisko wraz z nie-
zbędnym wyposażeniem i zapleczem. Umowa zakłada 
opracowanie projektu do 29 listopada br.

4. Aż cztery biura projektowe przedstawiły oferty na opraco-
wanie dokumentacji projektowej budowy drogi - łącznika ul. 
Gryglewskiego z ul. Okrągłą w Brzostku. Najkorzystniejsza 
okazała się oferta biura projektowego „DOMINUM” ze 
Święcan, opiewająca na kwotę 44 772 zł. Projekt zakłada 
połączenie ww. ulic drogą o parametrach technicznych 
odpowiadającym ul. Legionów (tj. jezdnia o min. szer. 5 m, 
chodnik, oświetlenie oraz miejsca postojowe), umożliwia-
jąc tym samym dojazd do stadionu od ul. Gryglewskiego. 
Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Miasta Brzostek padła 
deklaracja udziału w kosztach wykonania dokumentacji 
projektowej z budżetu Miasta Brzostek.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

BRZOSTECKI „PLAC BURACZANY”
Góra śmieci i obskurna buda z czasów PRL – jak długo 

jeszcze będą szpecić Brzostek? Takie zapytanie wraz z do-
kumentującymi zdjęciami przysłała do nas Stała Czytelniczka. 

To rzeczywiście obraz nędzy i rozpaczy. Absurdalne jest 
wręcz to, że na tej samej ulicy, troszkę dalej, znajduje się 
Zakład Gospodarki Komunalnej, który wszystkie te śmieci 
przyjąłby u siebie. Nie wiadomo, czy właściciel (a może właś-
ciciele) panicznie bał się prezesa ZGK Leszka Bieńka i przez 
to wolał zachować bezpieczną odległość, czy też cierpiał na 
grypę żołądkową i szybko musiał pozbyć się za budką balastu 
jelitowego, a przy okazji własnych śmieci. Takie zachowanie po 
raz kolejny dowodzi braku kultury oraz archaicznego myślenia 
minionej epoki, że jeśli coś jest gminne (państwowe), to znaczy, 
że niczyje i można to spokojnie dewastować.

Rzeczywiście plac należy do gminy i trzeba przyznać, że 
widać tu duże zaniedbania, które mocno kontrastują z pobli-
skimi okolicami dawnego gimnazjum – dwa zupełnie różne 
światy. Miejsce to służy w środy za plac targowy, w pozostałe 
dni funkcjonuje tam dziki parking dla tirów, co również nie 
wzbudza zachwytu mieszkańców. I ta budka, której wygląd 
mówi sam za siebie…

Zapytaliśmy burmistrza Wojciecha Staniszewskiego, czy 
zamierza jakoś rozwiązać ten problem. Obiecał, że w bieżącym 
roku zostaną wykonane prace remontowe na „placu bura-
czanym” i na pewno przestanie on szpecić nasze miasteczko. 
Trzymamy burmistrza za słowo.

U. Kobak
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TEATRZYK „ZIELONA GĘŚ”
ma zaszczyt przedstawić

„Żarłoczną Ewę”

Występują: WĄŻ, ADAM i EWA

WĄŻ (podaje Ewie jabłko na tacy)
Ugryź i daj Adamowi.

ADAM (ryczy)
Daj ugryźć! Daj ugryźć!

EWA (zjada całe jabłko)

WĄŻ (przerażony)
I co teraz będzie?

ADAM
Niedobrze. Cała Biblia na nic.

K U R T Y N A

KOBIETY, KOBIETY, KOBIETY! 
Jak Gałczyński w powyższej scence 

słusznie zauważył, wpływ kobiet na 
świat jest olbrzymi. Kobieta i jej miej-
sce w społeczeństwie to również temat 
rozważań toczących się, odkąd ludzkość 
nauczyła się mówić. Ponieważ w mar-
cu przypada Dzień Kobiet, poprosiliśmy 
przedstawicieli płci ładniejszej i brzydszej, 
aby wypowiedzieli się, JAKIE SĄ KOBIE-
TY. Czy ich przemyślenia są podobne? 

Kobiety o kobietach:
 ◦ Kobiety – to, jakie jesteśmy, warunku-

je nie to, co byśmy chciały, tylko przed 
czym stawia nas codzienność. Musimy być 
samodzielne, stanowcze, zaradne i bez-
pośrednie. Chciałybyśmy być subtelne 
i delikatne, ale się czasami nie da. Jeste-
śmy wrażliwe, ale musimy być „twarde”, 
jesteśmy słabe, ale tylko fizycznie (nie 
zawsze), jedyne, co jest cechą wiodącą 
kobiet, to empatia – mężczyźni nawet 
nie wiedzą, co to. 

 ◦ Każda kobieta jest inna. Każda jest indywi-
dualnością. Mamy swój sposób myślenia 
i działania - nieodgadniony dla naszych 
partnerów. Zawsze osiągamy postawiony 
przed sobą cel. Potrafimy doskonale po-
godzić swoje życie zawodowe i rodzinne. 
A jeszcze wystarczy czasu na działalność 
w organizacjach, spotkania z gronem przy-
jaciół, przeczytanie dobrej książki, obej-
rzenie najnowszego filmu. Nieustannie 
szukamy nowych wyzwań. I wszystko 
z uśmiechem na ustach. Mężczyźni tego 
nie potrafią! Drogie Panie, jesteśmy zde-
cydowanie najwspanialsze! Nie dajmy 
sobie wmówić, że jest inaczej.

 ◦ Na pewno dużo odważniejsze niż dawniej, 
w przeszłości. Na pewno bardziej świa-
dome swoich dodatnich cech, walorów. 
I na pewno zaczynają robić karierę, bo 
dawniej kobieta była tylko do dzieci, do 
garów, a teraz widzimy, że wiele kobiet 
poświęca się nie tylko domowi, ale i pracy. 
Kobiety teraz też się „oharują” w domu, 
ale też robią karierę.

 ◦ Kobiety są kulturalne w stosunku do osób, 
które są dobre i miłe dla nich, ale jeśli 
ktoś narazi się kobiecie, to wtedy jest 
nienawiść.

 ◦ Są bardzo mściwe. Nie widzą dobrych 
rzeczy, tylko te złe i te podkreślają.

 ◦ Potrafią kłócić się z nieistotnych 
powodów.

 ◦ Łatwowierne, naiwne.
 ◦ Z wiekiem kobiety stają się domatorkami, 

lubią zrzędzić.

 ◦ Kobiety potrafią wprowadzić dobrą atmo-
sferę i są bardziej otwarte. Potrafią roz-
mawiać na poważne tematy, bardziej są 
chętne do takich rozmów niż mężczyźni.

 ◦ Przywiązują wagę do wyglądu, dbają 
o strój i higienę. Pod tym względem są 
też wymagające wobec swoich mężczyzn.

 ◦ Umieją postawić na swoim, są bardzo 
stanowcze, mocniejsze psychicznie.

 ◦ Są groźne, drapieżne, chcą rządzić. (Będę 
w gazecie! Ale fajnie!)

 ◦ Kokietują.

Mężczyźni o kobietach:
 ◦ Nie odpowiem na to pytanie, bo jest zbyt 

ogólne na mój ścisły umysł.
 ◦ Kobiety bywają skomplikowane. Żeby 

odgadnąć, co mają na myśli, trzeba się 
sporo nagłowić. Ciężko z nimi żyć, ale 
bez nich byłoby jeszcze ciężej.

 ◦ Każda kobieta jest inna, ale w każdej 
z nich zawarte jest piękno.

 ◦ Dużo mówią, przez to ciężko dorwać się 
do słowa, ale jak już to się uda, słuchają 
uważnie.

 ◦ Ładne, ponętne, kuszące. Są towarzysz-
kami życia. Te, które ja znam, są również 
otwarte, inteligentne, czułe, zagubione 
przez nadmierną wrażliwość. 

 ◦ Ciężko określić kobiety w kilku zdaniach, 
lecz rzecz, która przychodzi mi do głowy 
to to, że są bardzo niedoceniane przez 
mężczyzn. Gdyby nie one, świat byłby 
o wiele smutniejszym miejscem. Dzięki 
nim gatunek ludzki powiększa się i trwa 
przez tyle lat. Często też są o wiele bar-
dziej zaradne niż płeć brzydsza. Więc 
w skrócie mogę powiedzieć, że są one 
po prostu niezastąpione. 

 ◦ Gorące, całkiem normalne, chociaż nie-
które zaczynają dziwaczeć, bo chcą być 
nie wiadomo kim, jak np. feministki.

 ◦ 1. Zapracowane…, dlatego że oprócz 
wykonywania tradycyjnych obowiąz-
ków domowych często też pracują za-
wodowo, nierzadko zajmują kierownicze 
stanowiska dawniej przypisywane męż-
czyznom, a nawet same utrzymują całą 
rodzinę. 2. Zestresowane…, ponieważ 
współczesne trendy wymagają od kobiet, 
aby były: niezależne i samodzielne, cią-
gle naj… i naj…, zawsze na topie z modą 
oraz figurą, nowoczesne, a jednocześnie 
czasem tradycyjne. 3. Wspaniałe – bo 
pomimo powyższych, sprzecznych często 
wymagań potrafią zachować umiar i zdro-
wy rozsądek (w większości przypadków). 
BRAWO KOBIETY! 

 ◦ Kobiety są ładne, ładnie pachną, dbają 
o siebie. Mają też swoje wady – upór 
i dążenie do postawienia na swoim. Są też 
opiekuńcze, cierpliwe, spokojne. Kiedy 
człowiek jest smutny, to zawsze potrafią 
pocieszyć.

 ◦ Kobieta, idąc na randkę, ma jej przemy-
ślany plan i stara się wypaść jak najlepiej.

 ◦ Wspaniałe, cudowne, boskie. Skąd taka 
opinia? Wystarczy popatrzeć na kobiety 
– chodzące dobroci. W ogóle uważam, 
że kobieta jest fenomenem. Ja tu właśnie 
wylewam miód na próżność kobiet

 ◦ Przypomina mi się taka piosenka:
Kobieta to jest takie homo
Z którą nic nigdy nie wiadomo
Może na przykład bez przyczyny
Cię doprowadzić do ruiny…

 ◦ Lepiej nie zadzierać z kobietami.

Na zakończenie kilka cytatów z „Seks-
misji” (na życzenie męskiej części redakcji) 
– niestarzejącej się komedii Juliusza Machul-
skiego, która mówi o świecie kobiet z cza-
sów, kiedy „mężczyźni wyginęli”, a ustrojem 
obowiązującym jest matriarchat.

***
Lamia: Jakim prawem mnie dotykasz?!
Maks: Odwiecznym prawem natury.

***
Maks i Albert dyskutują z kobietami:
Albert: No choćby Kopernik!
Kobieta 1: To kłamstwo! Kopernik była 

kobietą!
Albert: No to może Einstein?
Kobieta 2: Einstein też była kobietą!
Maks: A może Curie-Skłodowska też?! 

(Wszystkie kobiety w śmiech)
Albert: To akurat nie najlepszy przykład…
Maks: A bo mnie zmyliły!

***
Lamia: Podobno kiedyś mężczyźni byli 

na porządku dziennym.
Najstarsza starowinka: Nocnym także.

***
Maks: Sfiksowałyście, boście chłopa 

dawno nie miały! Chłopa wam trzeba!
Lamia: Co to znaczy „mieć chłopa”?
Berna: Prawdopodobnie chodzi o męską 

służbę domową, bardzo rozpowszechnioną 
w XX wieku.

Opracowała U. Kobak
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FERIE ZIMOWE W DOMU KULTURY
Polskie przysłowie mówi: „Wszystko, co dobre, szybko się 

kończy” i tak też można to odnieść do zakończonych ferii 
zimowych – dni wolnych od zajęć szkolnych. Jednak aby cał-
kiem tego czasu nie spędzić na „nicnierobieniu”, brzostecki 
dom kultury przygotował różnorodną ofertę zajęć dla dzieci 
i młodzieży. W tym roku dużym zainteresowaniem cieszyły 
się zajęcia plastyczno-techniczne, na których dzieci młodsze 
i starsze miały możliwość kreatywnego rozwijania swoich zami-
łowań, tworząc prace artystyczne o różnorodnej tematyce. Jako 
że w czasie tegorocznych ferii obchodzone były walentynki, 
wszyscy uczestnicy zajęć mogli obdarować swoich bliskich 
własnoręcznie wykonanymi laurkami. Zajęcia te odbywają się 
również systematycznie w domu kultury w każdy piątek od godz. 
16.00. Nie zabrakło także zajęć dla miłośników tańca, którzy 
licznie skorzystali z tej propozycji spędzania czasu wolnego. 
Zespół ZYGZAKI, który gromadzi mnóstwo najmłodszych pa-
sjonatów tańca, systematycznie spotyka się w każdy czwartek 
o godz. 16.00 i 16.30. 

Natomiast miłośnicy gier świetlicowych mogli codziennie 
w godz. 10.00-18.00 pograć w bilard, cymbergaja, piłkarzyki, 
jak też spróbować swoich sił w grach planszowych, które po-
nownie wracają do łask starszych i młodszych graczy. 

W czasie tegorocznych ferii niezwykle ciekawą i cieszącą się 
bardzo dużym zainteresowaniem propozycją dla całych rodzin 
była możliwość oglądania seansów Kina Sferycznego, gdzie pod 
kątem 360o można było odkryć niepowtarzalne widoki świata 
z głębi oceanu oraz przenieść się do planetarium, aby zobaczyć 

kosmos z bliska. Indywidualnie skorzystało z tej możliwości 
około 200 osób, a także uczestnicy Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy i dzieci z miej-
scowego przedszkola. Były to takie seanse filmowe jak: „Na 
skrzydłach marzeń” (rzecz o lataniu w powietrzu), „Tajemnice 
drzew” (film przyrodniczy), „Kaluokahina - zaczarowana rafa” 
(tajemnice głębi oceanu).

Nie mogło też zabraknąć niedzielnych rodzinnych zabaw 
animacyjnych, które tym razem prowadzili animatorzy ze 
Studia Animacji „Palmonutka”. Dzieci wraz ze swymi rodzicami 
mogły spędzić trzy godziny na wspólnej zabawie. Oczywiście 
nie obyło się bez mnóstwa konkursów z nagrodami, quizów, 
pokazu tworzenia ogromnych baniek mydlanych, jak i dziwnych 
tworów z piany. Z dużą niecierpliwością wszyscy uczestnicy 
zabaw oczekiwali tworzenia balonowego zoo, wspaniałych 
kwiatów, jak również innych wymyślonych postaci i przedmio-
tów. Nowością cieszącą się olbrzymim zainteresowaniem była 
Fotobudka – nowoczesne studio fotograficzne posiadające 
możliwość natychmiastowego wydruku zdjęć przy wykorzy-
staniu wielu zabawnych gadżetów. Stanowiło to dużą atrakcję, 
zwłaszcza dla najmłodszych, chociaż i tych starszych nie trzeba 
było namawiać do wspólnych zdjęć.

Wszystkie propozycje zajęć i uczestnictwo w zabawach ani-
macyjnych było nieodpłatne i wszyscy, którzy chcieli aktywnie 
spędzić ferie zimowe, mieli taką możliwość.

J.Z.

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU MIASTA BRZOSTEK
Szanowni Mieszkańcy Brzostku,
przypominam, iż 15 marca upływa termin uiszczenia pierwszej raty podatku od nieruchomości 
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby tych wpłat 
dokonać za pośrednictwem mojej osoby, to taka możliwość istnieje po wcześniejszym umówieniu 
spotkania drogą telefoniczną lub w dniach 12 marca (wtorek) i 14 marca (czwartek) w godz. od 
16:00 do 20:00 w Domu Kultury w Brzostku. U mnie można też wpłacać składki na Spółkę Wodną.
 W sprawach uiszczenia podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami, zgłaszania problemów, 
pomysłów i inicjatyw oraz we wszelkich innych sprawach dotyczących działalności Miasta Brzo-
stek mogą Państwo kontaktować się ze mną telefonicznie pod nr 601 246 092, e-mailem: wojcik.
brzostek@gmail.com, za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook lub osobiście. 

Z wyrazami szacunku
Daniel Wójcik
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MŁODY JANKIEL SZUKA TALENTÓW
Było cymbalistów wielu,
Ale żaden nie śmiał zagrać przy Jankielu…

  A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”

„Pan Tadeusz” to lektura, która po kilku latach nieobecności, 
powróciła do szkoły podstawowej. Mistrzowsko napisana epo-
peja, niestety, już nie przemawia do nastolatków. Przestarzałe 
słownictwo i dziewiętnastowieczne realia stanowią trudną do 
pokonania barierę. Ileż trzeba się namęczyć, aby przebrnąć 
przez świerzop, dzięcielinę, chędogi dwór szlachecki, afekty 
i zajazdy… A w ogóle o co chodzi z tymi zajazdami? Współ-
czesnym kojarzą się z budynkami przy drogach, do których 
można zajechać i coś zjeść. A tymczasem „Pan Tadeusz” nie 
o takim zajeździe mówi. Ów zajazd to był sposób zbrojnego 
dochodzenia swoich praw przez szlachtę. Jeden najeżdżał na 
dwór drugiego i zabierał, co mu sąd przyznał. Później zajazdy 
stały się zupełnym bezprawiem, tak umiłowanym przez szlach-
tę wywijającą szabelką z byle powodu. Zaś na końcu utworu 
pojawia się opis kultowego (jak to się dziś mówi) koncertu 
Jankiela na cymbałach. I znów – co to są te cymbały? Każdy 
we wczesnym dzieciństwie otarł się o tzw. cymbałki, w które 
zamaszyście tłukł plastikowymi pałeczkami, wywołując kakofo-
nię drażniącą niejedno ucho. Ale to nie na takich „cymbałkach” 
grał Jankiel, najlepszy cymbalista w Soplicowie.

Na szczęście mamy w Brzostku młodego cymbalistę – Jaku-
ba Zastawnego, wyjątkowo aktywnego propagatora ludowej 
muzyki Pogórza, który 5 lutego zaprezentował grupie uczniów 
Szkoły Podstawowej w Brzostku najprawdziwsze cymbały.

JAKUB ZASTAWNY snuje opowieść o cymbałach:

Cymbalista w Kapeli Zastawnych
Muzyka tradycyjna w mojej rodzinie jest od pokolenia mo-

jego prapradziadka – sekundował na skrzypcach, a jego żona, 
moja praprababcia, grała na basach. Ich jedyny syn, czyli mój 
pradziadek, grał prym na skrzypcach w rodzinnej kapeli. Ten 
pradziadek to Franciszek Zastawny, który grał w starej kapeli 
Brzostowianie. Na akordeonie grał brat mojego dziadka Lesz-
ka - Tadeusz. Bardzo mi się to podobało, więc nauczyłem się 
gry na tym instrumencie. Założyliśmy kapelę ludową zgodnie 
z rodzinnymi tradycjami muzykanckimi. Na początku grałem 
w kapeli na akordeonie, ale z racji tego, że to w ogóle nie jest 
ludowy instrument, szukałem jakiegoś innego instrumentu, na 
którym mógłbym się nauczyć grać. Mieliśmy pełny skład, czyli 
skrzypce, kontrabas i klarnet, a cymbały to nasz typowo regio-
nalny instrument. Właściwie został tylko na Rzeszowszczyźnie 
i w kilku gminach w okolicach Ełku. Postanowiłem nauczyć 
się grać cymbałach, chociaż w naszej gminie cymbalistów nie 
było, ale byli w sąsiednich gminach – Brzyskach (stąd pocho-
dzi mój instrument) i Kołaczycach. Było mi łatwiej uczyć się 
grać na nich, bo mają podobną funkcję w kapeli jak akordeon, 
czyli bardziej utrzymują akompaniament. Grać nauczył mnie 
mój kolega na studiach w Rzeszowie, który pochodzi ze stron 
Leżajska. Tam mają troszkę inaczej zbudowane cymbały i inna 
jest technika gry. Od tego zaczęła się moja przygoda z cymba-
łami. Jeździmy z kapelą na różne konkursy i mamy osiągnięcia, 
nawet w Kazimierzu, gdzie odbywa się najważniejszy konkurs 
muzyki tradycyjnej. Sukcesy odnosimy również dzięki temu, 
że u nas w kapeli grają starsi panowie, którzy umieją to robić, 
bo tak naprawdę to jest duża sztuka. Pierwszy instrument, na 
którym grałem, znajduje się w domu kultury. Zrobił go pan 
Szajna z Miejsca Piastowego – jeden z trzech budowniczych 
cymbałów na Podkarpaciu. Tego instrumentu nie można kupić 
w sklepie muzycznym. Dawniej wykonywało się go w warsztacie 
przy domu, robili je stolarze albo sami cymbaliści. Nikt tego 

nie traktował jako działalności zarobkowej. Czasem cymbaliści 
sprzedawali zbudowane przez siebie instrumenty, ale sprzedaż 
nigdy nie była duża. Dawniej w Przemyślu można było na targu 
kupić cymbały.

Historia cymbałów
Ogólnie jest to bardzo stary instrument. Powstał w Persji, 

ale miał troszkę inną budowę. Kołki, na których były zamoco-
wane struny, znajdowały się z boku. Jest to instrument, który 
od dawnych czasów w budowie praktycznie się nie zmienił. 
Ma bardzo prostą budowę, jest to prapradziadek fortepianu. 
Działa na tej samej zasadzie, tylko fortepian ma klawiaturę, 
gdzie kiedy się naciśnie klawisz, to młoteczek z filcem uderza 
w struny. Dokładnie tak samo się stroi, bo są cztery struny na 
jeden dźwięk. Struny znajdują się blisko siebie i są tak samo 
nastrojone, razem dają głośniejsze brzmienie. I właściwie cym-
bały tylko w Polsce zostały w takiej prymitywnej formie. Na 
Węgrzech np. cymbały są bardzo duże, stoją na trzech nogach 
i na nich można właściwie wszystko zagrać. Polskie cymbały 
mają troszkę ograniczeń, jeśli chodzi o wykonywanie trudnych 
utworów. Na Słowacji też cymbały zostały rozbudowane do 
bardziej profesjonalnego instrumentu i nawet w szkole mu-
zycznej i na studiach uczą na nim grać. U nas pozostał w takiej 
formie jak 200 lat temu.

Cymbały w polskich kapelach ludowych
Do naszych kapel cymbały przeniknęły z kapel żydowskich. 

Tak jak można przeczytać w „Panu Tadeuszu”, na cymbałach grali 
Żydzi. Ponieważ ludność polska i żydowska żyła obok siebie, 
więc jest to najbardziej prawdopodobne, że właśnie od nich 
Polacy przejęli ten instrument. Mógł on również przeniknąć 
z kapel madziarskich lub od Cyganów. Gdy cymbały weszły 
do kapel, zmienił się repertuar, bo na owe czasy był to bardzo 
nowoczesny instrument – coś jak przenośny fortepian. Wtedy 
też zmieniła się cena płacenia za muzykę, więcej się płaciło, 
gdy w kapeli były cymbały. Przeważnie grano na nich na we-
selach pod miastami, w bogatszych ośrodkach. Cymbały nie 
występowały na całej Rzeszowszczyźnie, która dzieli się na 
3 podregiony – na Lasowiaków (okolice Kolbuszowej), Pogó-
rzan (nasze strony, okolice Jasła, Dynowa) i na Rzeszowiaków. 
I właśnie cymbały rzeszowskie występowały u Rzeszowiaków 
i Pogórzan. Lasowiacy ich nie mieli, bo to był teren odgrodzony 
od reszty Podkarpacia lasami. Na ich terenach wskutek izolacji 
zachowały się ludowe melodie o bardzo starodawnej budowie.
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU 
W BRZOSTKU
„ Bóg nie mógł być wszędzie, więc stworzył babcię i dziadka” 

( autor nieznany)

W dniach od 29 stycznia do 1 lutego 2019 r. w Przedszkolu 
w Brzostku odbyły się spotkania z okazji Święta Babci 

i Dziadka. Tę niezwykłą uroczystość rozpoczęła serdecznym 
i ciepłym słowem oraz wspaniały-
mi życzeniami Dyrektor Przedszkola 
Dorota Nawracaj, która podkreśliła 
rolę seniorów w życiu dziecka. Zwró-
ciła uwagę na fakt, że dziadkowie są 
niezastąpieni, gdyż zawsze mają czas 
dla wnucząt i są dla nich skarbnicą 
wiedzy i dobrych doświadczeń. Nic 
więc dziwnego, że wnuczęta uwiel-
biają swoich dziadków i zaproszenie 
ich do przedszkola jest dla nich zawsze 
dużym wydarzeniem. 

 Każda grupa wiekowa, wspólnie 
ze swoimi paniami, przygotowała dla 
gości niezwykłe przedstawienie. Na 
twarzach dzieci widać było ogromną 
radość, która udzieliła się również goś-
ciom – uśmiech na twarzy, ale również 
łzy wzruszenia, które popłynęły po 
niejednym policzku. Po części oficjal-
nej dziadkowie zostali obdarowani 
upominkami i zaproszeni na poczę-

stunek przygotowany przez rodziców. 
Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najserdeczniejsze 

życzenia, aby kolejne lata życia upływały w zdrowiu, szacunku 
i miłości najbliższych. Dziękujemy za wspólne chwile.

Anna Furman-Michalak

Skarbonka
Cymbały pełniły jeszcze w kapeli funkcję skarbonki. U nas, 

na Rzeszowszczyźnie, za każdy utwór płacono. Monety wrzu-
cano przez rozety do cymbałów. Niektóre z nich miały takie 
specjalne drzwiczki, przez które wyciągano pieniądze.

Budowa
Jeszcze kilka słów o budowie. Jest to instrument zbudowany 

w większości z drewna. Spód i boki musiały być z twardego 
drewna, zazwyczaj bukowego, a góra, czyli deka, zbudowana 
była z innego drewna, bardziej prążkowanego, czyli ze świerka. 
Ze świerkowego drewna buduje się też skrzypce, bo bardzo 
dobrze przewodzi drgania. Dawniej ludzie budowali cymbały 
z tego, co mieli pod ręką. Nie przywiązywali wagi do gatunków 
drewna. Do zaczepów przymocowane są struny. Są to zwykłe 
gwoździe, tylko obcięte piłką. Są jeszcze klucze do strojenia, 
które służą do podciągania struny przy strojeniu. Cymbały 
mają również dwie podstawki, na których położone są struny. 
Cymbały mają w środku duszę, tak jak skrzypce. W skrzypcach 
to jest taki jakby patyczek łączący spód z wierzchem, żeby 
przenosić drgania. Cymbały mają dwie dusze – dwie listewki 
trochę z boku przed podstawkami. One też trochę wzmacnia-
ją instrument, żeby deka nie pękła od nacisku, bo strun jest 
120, a ich naciąg to ponad 2 tony. To wszystko mogłoby się 
złamać. Są jeszcze 2 tzw. legary, czyli długie klocki drewna, 
które chronią cymbały przed złamaniem się. Na cymbałach 
gra się palcotkami albo palcetami, czyli małymi, drewnianymi 
pałeczkami.

Strojenie
Cymbały trzeba często stroić, bo bez tego nie da się słu-

chać. Bardzo nie lubię stroić, bo to zajmuje dwie godziny. Ten 

instrument często się rozstraja, bo jest wykonany z drewna. 
Nauczenie się dobrego strojenia cymbałów jest chyba trudniej-
sze albo tak samo trudne jak gra na nich. Cymbaliści dawniej 
stroili tylko na ucho, bo nie mieli żadnych przyrządów. Ja mam 
stroik, który mi pomaga, ale ucho ludzkie jest dokładniejsze.

Cena
Jeśli się chce kupić nowy instrument, to trzeba wydać kilka 

tysięcy złotych. Najdroższe są za pięć tysięcy, ale one mają 
trochę inną budowę – są mniejsze. Ja ten instrument kupiłem 
za mniejsze pieniądze. Grano na nim na weselach niedaleko 
stąd, w Lipnicy Dolnej, a liczy jakieś 95-100 lat. Tam mieszkał 
cymbalista Węgrzyn, który zbudował te cymbały. Ja kupiłem 
je od syna skrzypka, który grał z tym cymbalistą. Od niego 
wiem, że były zbudowane między 1920 a 1925 rokiem. One 
były przebudowywane i remontowane, bo kołki są wzięte ze 
starego pianina. Dzięki temu są lepsze, bo dłużej trzymają 
struny. Cała reszta instrumentu, oprócz strun, jest oryginalna.

Kiedy Jakub Zastawny powiedział już prawie wszystko 
o cymbałach, przyszła pora na krótki koncert w jego wykonaniu. 
Po zagraniu kilku utworów mistrz zaproponował młodzieży, by 
spróbowała swoich sił w grze na tym instrumencie. I znów „nikt 
nie śmiał zagrać” tym razem przy Jakubie. Dopiero po chwili 
znaleźli się pierwsi ochotnicy. Jednym wychodziło lepiej, innym 
nieco gorzej. Młodemu „Jankielowi” udało się wyłowić talenty 
muzyczne i wzbudzić zainteresowanie cymbałami, zwłaszcza 
u Anny Lemek i Szymona Czecha, więc jest nadzieja, że umie-
jętność gry na tym instrumencie nie zaniknie, czego życzymy 
Jakubowi i wszystkim miłośnikom muzyki.

U. Kobak

Fot. Anna Furman-Michalak
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ZABAWA KARNAWAŁOWA W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W PRZECZYCY
Po wytężonej pracy w pierwszym semestrze nauki uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Przeczycy bez wątpienia zasłużyli na 
odpoczynek i dobrą rozrywkę w postaci zabawy karnawałowej, 
która odbyła się 27 lutego 2019 r. 

Tego dnia uczniom towarzyszyło wiele emocji i wrażeń. Sala 
gimnastyczna zamieniła się w prawdziwą salę balową. Udekoro-
wana kolorowymi balonami, gwiazdami i wstążkami zachęcała 
do szampańskiej zabawy - najpierw młodszych uczniów klas 
0-IV, a po południu starszych uczniów klas V-VIII. Zabawę 

poprowadziła grupa Bazyl. Wszyscy bawili się znakomicie, 
bo humor dopisywał zarówno uczniom, jak i nauczycielom. 
Wychowawcy bawili się wspólnie ze swoimi klasami. Były 
zabawy, korowody, kółeczka i tańce w parach. Uczniowie 
bardzo chętnie brali udział w różnego rodzaju atrakcjach, które 
przygotowała grupa Bazyl. 

Tegoroczna zabawa karnawałowa należała do bardzo uda-
nych. Uczniowie z utęsknieniem czekają na kolejny taki bal. 

Barbara Nowak

PRZEDSZKOLE BAWI SIĘ WSPANIALE, JAK CO 
ROKU W KARNAWALE!
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, 

gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe. 
Dla przedszkolaków to dzień niezwykły, wyczekiwany przez 
wiele tygodni, dostarczający wielu przeżyć i radości. Tak też 
było w tym roku. 9 lutego 2019 r. Przedszkole w Brzostku zor-
ganizowało Bal Karnawałowy dla dzieci i ich rodzin w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku. Dziękujemy Dyrektorowi, 
Pani Katarzynie Grygiel, za udostępnienie pomieszczeń szkoły 
dla przedszkola. 

Tego dnia już od samego rana na balu pojawiały się kolorowe 
postacie. Dzieci oraz ich rodziny przebrały się za bohaterów 
znanych bajek – można było spotkać wróżki, królewny, Indian, 
policjantów, motylki, wiedźmy, biedronki, Spider-Mana… nie 
sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich przebierańców. Nie 
zawiedli też nauczyciele i pracownicy przedszkola przebrani za 
kowbojki. Zabawę poprowadzili artyści z rzeszowskiego Teatru 
Bazyl. Wspaniale udało im się bawić uczestników zabawy – 
mogą to potwierdzić wszyscy, którzy byli w tym dniu z nami. 
Zapraszali do konkursów, tańców integracyjnych, a także do 
rywalizacji zespołowych. Jak co roku na spragnionych po 
tańcach czekał duży stół z napojami chłodzącymi, słodkimi 
przekąskami oraz owocami. Najważniejszym punktem imprezy 
był konkurs na najpiękniejszy strój karnawałowy. W trakcie 
prezentacji mogliśmy podziwiać pomysłowość, kreatywność, 
prezencję rodzin oraz wkład pracy w przygotowanie rodzinnych 
strojów. Wszystkie rodziny zgłoszone do konkursu (a było ich 
18) pięknie zaprezentowały się na naszym wybiegu, w szpalerze 
utworzonym przez zgromadzonych. Jury po naradzie wyłoniło 
czterech laureatów i przyznało czternaście wyróżnień. Pierwsze 
miejsce zdobył Bartuś z mamą i bratem, a Zuzia z rodzicami 
i siostrą zdobyła drugą lokatę – to dzieci z grupy „Biedronki”. 

Zostały przyznane dwa równorzędne trzecie miejsca: zdobyły 
je dzieci z grupy „Pszczółki” - Dorotka z rodzicami oraz Filip 
z mamą i z bratem. Każda z tych rodzin otrzymała nagrodę, 
której fundatorami byli rodzice naszych przedszkolaków – 
państwo Kopeć, Michalak, Orlo i Skiba. 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą 
zabawę. Cieszymy się, że rodzice znajdują czas, mają do siebie 
dystans i potrafią na kilka godzin założyć strój i wraz ze swoim 
synem czy córką przenieść się w świat bajek. Czas spędzony 
z dzieckiem to najcenniejszy prezent, który możemy mu dać 
w tym zagonionym świecie. Do zobaczenia za rok!

Bożena Cholewiak

Fot. Beata Barbarzak

Fot. Agata Rachowicz Fot. Agata Rachowicz
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ZDROWY STYL ŻYCIA
Jesteśmy uczennicami II LO w Dębicy im.Ks. Jana Twardow-

skiego i bierzemy udział w ogólnopolskiej olimpiadzie „Zwol-
nieni z teorii”, której celem jest stworzenie projektu społeczne-
go. Wraz z moimi pięcioma koleżankami stworzyłyśmy grupę 
KeepFit6, której głównym celem jest uświadomienie dzieci 
i młodzieży, jak zdrowo się odżywiać i żyć w „dobrym stylu”.

Uważamy, że najmłodsza część naszego społeczeństwa coraz 
częściej zamyka się w świecie wirtualnym, który nie zmusza 
do jakiegokolwiek wysiłku. Aby wzbudzić w niej większą świa-
domość organizujemy warsztaty w szkołach i przedszkolach, 
gdzie dietetycy, z którymi podjęłyśmy współpracę, w ciekawy 
i przystępny sposób przedstawiają im te kwestie. Dzieci na 
wszystkich spotkaniach mogły otrzymać ciekawe nagrody za 
aktywny udział w warsztatach np. vouchery na siłownię albo 

inne gadżety ufundowane przez naszych partnerów. Nasza 
grupa działa głównie w Dębicy, ale również w gminie Brzostek. 
W tym regionie warsztaty zostały przeprowadzone w Nawsiu 
Brzosteckim, Kamienicy Dolnej, Kamienicy Górnej, Smarżowej, 
Siedliskach-Bogusz, Gorzejowej i Grudnej Górnej. W warszta-

tach we wszystkich szkołach udział wzięło około 700 osób. 
Mamy swoją stronę na Facebooku i Instagramie, gdzie do-

dajemy zdjęcia ze spotkań i ciekawostki o zdrowym stylu życia.

Kinga Konica

NAJMŁODSI ZE SZKOŁY W PRZECZYCY 
W TEATRZE SIEMIASZKOWEJ 
W ostatnim tygodniu przed feriami, 7 lutego 2019 r., 

najmłodsze klasy przeżyły wiele pozytywnych emo-
cji. W tym dniu grupa 35 osób i 3 opiekunów wybrała 
się na przedstawienie teatralne pt. „Przygody Koziołka 
Matołka”. Każde dziecko przeczytało książkę Kornela Ma-
kuszyńskiego o przygodach tej niezwykłej kozy. Dlatego 
nie trzeba było namawiać dzieci do wyjazdu na spek-
takl teatralny. Przygody Koziołka Matołka to opowieść 
o sympatycznym koziołku, który wyrusza do Pacanowa, 
w którym rzekomo podkuwa się kozy. Po drodze mnó-
stwo przygód, trafia do Ameryki, Afryki, Chin, a nawet 
na Księżyc. W końcu udaje mu się odnaleźć Pacanów, 
a wtedy dowiaduje się, że nie podkuwa się w nim kóz, 
a jedynie pracuje tu rodzina kowali o nazwisku Koza. 
Koziołek pociesza się jednak szybko, bo tłumaczą mu, 
że kozy nie potrzebują podków. Uszczęśliwione polskie dzieci 
namawiają go, by już nigdy z kraju nie wyjeżdżał i Matołek daje 
im taką obietnicę. 

Żywiołowe przedstawienie pełne szybkich akcji oczarowało 
nas oryginalną scenografią oraz wspaniałymi kreacjami 
aktorskimi. Uczniowie mieli okazję już nie pierwszy raz „dotknąć” 
teatru, ponieważ aktorzy witali się z dziećmi, pytali o imię. Aż 
żal było odjeżdżać z takiego widowiska. 

Miłym akcentem wycieczki była wizyta w MacDonaldzie, 
tam posililiśmy się nieco i pełni nowych wrażeń wróciliśmy 
do szkoły. Spektakl był prawdziwą ucztą dla młodszych dzieci. 
Nikt, kto indywidualnie wybierze się na to przedstawienie, 
nie będzie się nudził. Gwarantowana jest dobra zabawa, dużo 
śmiechu i mnóstwo emocji. 

Wiesława Skocz

Fot. Halina Lejkowska
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Dokończenie na str. 12

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU z inno-
wacją aranżacje florystyczne

Technik architektury krajobrazu pod-
czas nauki zawodu poznaje techniki 
projektowania, oznaczenia graficzne, 
tworzy rzuty, przekroje, rysunki mar-
twej natury i otaczającego krajobrazu 
oraz projekty ogrodów w programach 
graficznych. Poznaje rośliny ozdobne, 
ich nazewnictwo polskie i łacińskie. 
Podczas zajęć praktycznych uczeń sa-
dzi kwiaty, krzewy, drzewa, zakłada 
kwietniki, kosi trawę, obsługuje sprzęt 
ogrodniczy.

W trakcie nauki uczeń nabywa następujące umiejętności: 
aranżacji przestrzeni i wnętrz (łączenie kamieni, wody i ziele-
ni), aranżacji florystycznych - projektowania i wykonywania 
kompozycji kwiatowych (innowacja programowa), dekorowania 
wnętrz materiałem roślinnym, projektowania i wykonywania 
systemów nawadniania (oczka wodne, kaskady, baseny ozdob-
ne), produkcji roślin ozdobnych, projektowania, wykonywania 
i konserwacji ogrodów, budowy i urządzania terenów zieleni 
zgodnie z przygotowaną dokumentacją.

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

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

wacją obiektów małej architektury krajobrazu
Przedmioty zawodowe

 ◦ Rośliny ozdobne
 ◦ Podstawy projektowanie architektury krajobrazu
 ◦ Urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury 
krajobrazu
Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury 

krajobrazu
Praktyka zawodowa odbywa się w pracowniach projek-

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

Architekt krajobrazu może być zatrudniony w biurach, insty-
tucjach, wydziałach architektury i organizacjach społeczno-go-
spodarczych zajmujących się projektowaniem, zagospodarowa-
niem oraz konserwacją i pielęgnacją terenów zieleni; szkółkach 
roślin i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni; w ogrodniczych 
przedsiębiorstwach usługowych zajmujących się urządzaniem, 
projektowaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni; może też 
prowadzić własną działalność gospodarczą.

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

CUKIERNIK
Cukiernik to osoba zajmująca się 

zawodowo sporządzaniem wyrobów 
cukierniczych, ciast i ciasteczek, ich 
konfekcjonowaniem, dekorowaniem, 
rozliczaniem produkcji. Zawód cukier-
nika można zdobyć, nabywając wiedzę 
i umiejętności w trzyletniej branżowej 
szkole I stopnia. W trakcie nauki uczeń 
poznaje surowce i półprodukty cukier-

nicze, ocenia ich wartość odżywczą i przydatność technolo-
giczną, sporządza ciasta, słodkie desery, lody. Tworzy masy, 
kremy, glazury i zna ich zastosowanie w produkcji wyrobów 
cukierniczych. Stosuje obowiązujące w branży spożywczej 
zasady higieny pracy.

Kwalifikacje zawodowe
T. 04. Produkcja wyrobów cukierniczych
Przedmioty zawodowe

 ◦ Technologie produkcji cukierniczej
 ◦ Technika w produkcji cukierniczej

Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnych pracowniach 
cukierniczych.

Miejscem pracy cukiernika są zakłady, warsztaty i pracownie 
cukiernicze przy restauracjach oraz własne firmy.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować 
naukę w branżowej szkole II stopnia. Po ukończeniu szkoły 
II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, 
absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom 
technika i będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego. 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZ-
NYCH z innowacją żywienie i obsługa pokładowa

Technik żywienia i usług 
gastronomicznych pod-
czas nauki nabywa wie-
dzę z zakresu planowania 
i organizacji żywienia, 
produkcji potraw i obsługi 
konsumenta.

Absolwent jest wyposa-
żony w umiejętności i bo-
gatą wiedzę towaroznawczą o produktach żywnościowych, zna 
ich wartość odżywczą, umie sporządzać i podawać potrawy, 
komponuje posiłki i racjonalnie układa jadłospisy, planuje 
i organizuje produkcję gastronomiczną, kultywuje narodowe 
i regionalne tradycje kulinarne oraz kształtuje wzorce zdrowego 
żywienia w społeczeństwie. Jest przygotowany do prowadzenia 
działalności gospodarczej.

Kwalifikacje zawodowe:
T. 06. Sporządzanie potraw i napojów.
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
Przedmioty zawodowe:

 ◦ Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 ◦ Podstawy żywienia człowieka
 ◦ Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych
 ◦ Obsługa konsumenta
 ◦ Organizacja usług gastronomicznych

Praktyka zawodowa odbywa się a pracowniach gastrono-
micznych oraz w zakładach gastronomii otwartej i zamkniętej 
na terenie całego kraju.

Miejscem pracy technika żywienia są zakłady żywienia zbio-
rowego (stołówki, bary, restauracje, pensjonaty, kawiarnie itp.), 
instytucje zajmujące się obrotem żywnością, służba zdrowia 
(szpitale, sanatoria, placówki sanitarno-epidemiologiczne), 
organizacje ochrony konsumenta, instytucje zajmujące się 
upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności. Ponadto 
absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą 
w zakresie usług gastronomicznych: cateringu, agroturystyki itp.
Zdobyte kwalifikacje zawodowe mogą być poszerzane poprzez 
kontynuację nauki na wyższych uczelniach, na kierunkach: 
żywienie człowieka, technologia żywności, dietetyka, towa-
roznawstwo żywności i pokrewnych.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W BRZOSTKU
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Dokończenie ze str. 11

Alkoholizm – choroba podstępna, potężna i przebiegła

11 LAT GRUPY ANONIMOWYCH 
ALKOHOLIKÓW (AA) „ZODIAK” W BRZOSTKU
W Brzostku istnieje i funkcjonuje Grupa Anonimowych 

Alkoholików (AA) pod nazwą „ZODIAK”. Spotykamy się 
w każdy czwartek w Domu Kultury w Brzostku o godz. 17.00. 
W tym roku obchodzimy 11. rocznicę funkcjonowania grupy. 
Jesteśmy grupą samopomocową opierającą się na krokach 
i tradycjach Anonimowych Alkoholików. Wspieramy się nawza-
jem w naszej chorobie i utrzymujemy trzeźwość przez nasze 
cotygodniowe spotkania – zwane mityngami. 

Choroba alkoholowa dotyka zarówno mężczyzn, jak i ko-
biety, a problem alkoholowy niszczy pojedynczego człowieka 

i całe rodziny. My, Anonimowi Alkoholicy, staramy się nieść 
posłanie tym, którzy jeszcze cierpią, aby i oni mieli tę wspaniałą 
szansę osiągnięcia trzeźwości, z jakiej my już skorzystaliśmy. 
AA oferuje akceptację każdemu alkoholikowi, mówiąc: To Ty 
sam decydujesz, czy należysz do AA. Więc czekamy na Ciebie, 
jeśli masz problem z alkoholem i chętnie się z Tobą podzielimy 
swoim doświadczeniem. W każdy czwartek o godz. 17.00 
w Domu Kultury w Brzostku spotyka się grupa Anonimowych 
Alkoholików.

Grupa AA „ZODIAK”

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Technik mechanizacji rol-
nictwa i agrotroniki podczas 
nauki zawodu poznaje zasa-
dy planowania eksploatacji 
i napraw pojazdów, środków 
transportowych, maszyn 
i urządzeń rolniczych. W trak-
cie nauki uczeń nabywa umie-
jętności z zakresu regulacji, naprawy, diagnostyki i oceny stanu 
technicznego pojazdów, środków transportowych oraz maszyn 
i urządzeń. Posiada umiejętności doboru i konfiguracji syste-
mów elektronicznych wspomagających automatyzację prac. 
Absolwent uzyskuje uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. 
B i kat. T, a także uprawnienia operatora kombajnu zbożowego 
oraz ma możliwość zdobycia uprawnień do obsługi wózków 
jezdniowych.

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

stosowanych w rolnictwie 
MG.42. Eksploatacja systemów mechatronicznych 

w rolnictwie
Przedmioty zawodowe

 ◦ Podstawy rolnictwa
 ◦ Pojazdy, maszyny i urządzenia techniczne w rolnictwie 
 ◦ Przepisy ruchu drogowego
 ◦ Naprawa pojazdów i maszyn rolniczych
 ◦ Agrotronika

Praktyka zawodowa odbywa się w przedsiębiorstwach zaj-
mujących się produkcją, obrotem i serwisem ciągników, maszyn 
oraz środków transportowych dla rolnictwa. Dla chętnych or-
ganizowane są też praktyki zawodowe w firmach zajmujących 
się produkcją rolną i ogrodniczą na terenie Unii Europejskiej.

Miejscem pracy technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 
są przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie obrotu 
sprzętem rolniczym, serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym 
pojazdów i maszyn; przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją 
rolną, dystrybucją oraz przetwórstwem. 

Absolwent szkoły może także samodzielnie prowadzić dzia-
łalność gospodarczą w zakresie produkcji rolniczej, świadczenia 
usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystry-
bucji części zamiennych do sprzętu rolniczego. 
Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę 
na wydziałach inżynierii produkcji z zakresu eksploatacji 
systemów mechatronicznych, agrotroniki, rolnictwa pre-
cyzyjnego i innych kierunkach zależnie od indywidualnych 
zainteresowań. Absolwent ma uprawnienia do przejmowa-
nia gospodarstw rolnych oraz korzystania z funduszy UE. 

MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN 
ROLNICZYCH

Mechanik - operator po-
jazdów i maszyn rolniczych 
podczas nauki zawodu po-
znaje zasady obsługi, regu-
lacji, naprawy i eksploatacji 
pojazdów, środków transpor-
towych, maszyn i urządzeń 
rolniczych.

W trakcie nauki uczeń nabywa umiejętności z zakresu regula-
cji, naprawy, diagnostyki i oceny stanu technicznego pojazdów, 
środków transportowych oraz maszyn i urządzeń stosowanych 
w rolnictwie. Posiada umiejętności doboru, obsługi i agrega-
towania pojazdów i maszyn. 

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

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

stosowanych w rolnictwie
Przedmioty zawodowe

 ◦ Podstawy rolnictwa
 ◦ Maszyny i urządzenia techniczne w rolnictwie 
 ◦ Pojazdy rolnicze
 ◦ Przepisy ruchu drogowego
 ◦ Naprawa pojazdów i maszyn rolniczych

Miejscem pracy mechanika-operatora pojazdów i maszyn 
rolniczych są przedsiębiorstwa technicznej obsługi wsi i rolni-
ctwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność 
gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, 
naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych 
do sprzętu rolniczego. 

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

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować 
naukę w branżowej szkole II stopnia. Po ukończeniu szkoły 
II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, 
absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom 
technika i będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego. 
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PAMIĘTNIK MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY 
– ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE

Kolejne zdjęcia do PAMIĘTNIKA MIESZKAŃCÓW NASZEJ 
GMINY, czyli archiwum starych fotografii przedstawiających 

dawnych mieszkańców gminy Brzostek, przekazali Pani D.S. 
(imię i nazwisko znane redakcji) oraz Pan Bolesław Kowalski, 
którzy załączyli również opisy do zdjęć. Ciekawostką jest także 
testament Honoraty Pawłowskiej udostępniony przez Pana 
Bolesława Kowalskiego.

Prosimy nadsyłać zdjęcia najpóźniejsze z lat 60. XX wieku 
(im starsze, tym ciekawsze). Do fotografii należy dołączyć opis, 
kogo przedstawia, w jakim czasie i w jakich okolicznościach 
została zrobiona (np. Jan Nowak z Bukowej, rok 1937, wesele 
syna, Andrzeja, w Gorzejowej; opis może być dłuższy). Z pomo-
cą naszych Czytelników stworzymy archiwum fotograficzne, 
w którym znajdą się też osoby, o których już prawie nikt nie 
pamięta. Niezbędnym warunkiem publikacji na łamach „Wiado-

mości Brzosteckich” jest 
wyrażenie zgody na udo-
stępnienie przesłanych 
fotografii w „WB” oraz 
na stronie internetowej 
„WB” – należy podać 
tę informację w mailu 
lub na piśmie w CKiCz 
w Brzostku.

Zeskanowane foto-
grafie (mogą być w for-
macie (JPG, PDF) oraz 
imię i nazwisko ich właś-
ciciela, a także opis do 
zdjęć prosimy przesyłać 
na adres: wiadomosci@
brzostek.pl. Fotografie 
można też skanować 
w brzosteckim domu 
kultury. Skan zdjęcia 
należy wykonać w roz-
dzielczości 300 dpi.

Redakcja

Na ścianie godło bez korony, niżej prezydent Bierut i marszałek Konstanty Rokossowski oraz obrazek dziecka istniejący do dzisiaj, wędrujący po 
wszystkich placówkach służby zdrowia.

Stoją (od lewej): Jan Trojan – działacz ludowy ZSL, Zarząd Powiatowy; Kasper Świtkowski – znakomity nauczyciel fizyki i matematyki, doskonały 
kierownik szkoły; Dr Jan Majewski – absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, kierownik ośrodka zdrowia w Brzostku, w pionierskich 

warunkach leczył ludzi, tworzył zręby służby zdrowia; Madejczyk z Jasła – członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci; Burek – ekspedient sklepu 
ze znakomitym obuwiem; Władysław Kruszyna; Jan(?) Płaziak – lokalny działacz społeczny; Bronisław Ziomek; Wincenty Mikrut.

Siedzą (od lewej) Andreasik – mama(?) Wiesi Piątkiewicz (Bączałka); Zofia Ziomek; Władysława Twarduś; ??; p. Madejczyk z Jasła; ?? 
(Fotografia z archiwum Pani D.S.)

Dożynki dworskie w Kleciach, rok 1942 (1943).
Ostatni rok posiadania majątku przez p. Honoratę Pawłowską przed przejęciem go przez władze 
okupacyjne Niemiec hitlerowskich, po wojnie rozparcelowanego w ramach reformy rolnej. Stoją 

druhny (od lewej): Dola Pelczar, Stanisława Woźna, Apolonia Kowalska, Janina Pelczar; z tyłu stoi 
kuzynka lub siostra Pawłowskiej z Sanoka. (Fot. z archiwum Pana B. Kowalskiego)

Zdjęcie z roku 1928, lipiec. 
Od lewej: p. Honorata Pawłowska, 

synowie: Wiesław Pawłowski, Witold 
Pawłowski, synowa – imię nieznane. 

(Fot. z archiwum Pana B. Kowalskiego)
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Poniżej prezentujemy fragment testamentu Honoraty z Nowaków Pawłowskiej, właścicielki dóbr w Kleciach, udostęp-

nionego przez Pana Bolesława Kowalskiego, będącego ciekawostką historyczną dla mieszkańców samych Kleci i sąsiednich 
miejscowości oraz wszystkich pasjonatów dawnych dziejów.
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CZYTELNICY PISZĄ…
RATUJMY SWOJE DZIECI I MŁODZIEŻ PRZED ZWYRODNIENIEM I BANDYTYZMEM

W artykule wstępnym WIADOMOŚCI BRZOSTECKICH 
nr 2 (2019) luty: „OD REDAKCJI”, redaktor naczelna 

pani Urszula Kobak pisze, cyt.: „W kształtowaniu osobowości 
dziecka najważniejszą rolę odgrywają rodzice, a w drugiej 
kolejności szkoła oraz całe otoczenie”, z czym się zgadzam. 
Ale to stwierdzenie obowiązywało dawniej, gdy nie było roz-
powszechnionych i takiego wysokiego wpływu wszelkiego 
rodzaju mediów, a przede wszystkim mediów elektronicznych. 
Postęp technologiczny przyniósł wielki rozwój cywilizacji, ale 
też i zagrożenia. Obecnie nie zobaczysz dziecka (od przed-
szkolaka,) żeby nie było wyposażone w smartfon lub inne 
urządzenie elektroniczne, stanowiące najlepszą zabawkę. Do 
tego dochodzą inne środki: radio, telewizja, internet.

Dobre rzeczy: literatura, kultura i wiedza (nauka) w wychowa-
niu i w życiu społecznym nie są przyjmowane łatwo, bo wyma-
gają czasu i myślenia. Natomiast rzeczy złe, głupie gry, zabawy 
i hejt przyjmuje się z łatwością. Kilka dni temu w prasie ukazał 
się opis bójki 14-letnich dziewczynek za pieniądze. O takich 
rzeczach dowiadujemy się codziennie z mediów. Na początku 
bieżącego roku w głupiej zabawie zginęło w płomieniach pięć 
dziewczynek 15-letnich. A nożownik z Gdańska? Czytając 
w prasie wywiad z jego matką (pracownicą oświaty), widać, że 
wpływ rodziców na wychowanie dziecka jest znikomy. Przed 
odsiadką w więzieniu otrzymał od matki 20 tysięcy złotych 
z odszkodowania za śmierć ojca (wypadek samochodowy). 
21-letni bezrobotny chłopiec przegrał całą sumę w kilka dni po 
jej otrzymaniu w kasynie gry. By je odzyskać, dokonał napadów 
na banki, za co poniósł karę. Już nabył w mediach umiejętność 
posługiwania się narzędziami zbrodni, a po wyjściu z więzie-
nia podsycony propagandą polityczną zadźgał nożem Pawła 
Adamowicza. Bez żadnych skrupułów demonstrował przed 
wielotysięczną widownią swój „wielki czyn”, jakiego dokonał. 
A wielka polityka wykorzystuje ten czyn do jeszcze większego 
wzniecenia walki politycznej.

W następnym zdaniu pani Redaktor pisze, cyt.: „Dorośli 
pomagają młodym ukształtować system wartości”. Ale jak tę 
wartość interpretować inaczej niż wartość pieniądza, który stał 
się bogiem? I w tym tkwi sedno sprawy. Pogoń za pieniądzem 
stał się domeną życia. „Mieć” jest ważniejsze od „Być”. Jedni 
swoim sprytem i kombinacją zdobywają majątki w sposób 
niegodziwy (afery, różnego rodzaju przekręty wytykane sobie 
nawzajem), a drudzy (gorszy sort) za swoją solidną pracę wyna-
gradzani są w postaci jałmużny (nauczyciele, służba zdrowia).

Tak pięknie i sprawiedliwie miało być po przełomie i trans-
formacji ustrojowej po 1989 roku. Bajka o wolności przemieniła 
się w bajkę „Wolność Tomku w swoim domku” albo w bajkę 
„O Pawle i Gawle”. Podzieleni zostaliśmy na sorty: „lepszy 
i gorszy”. Jedną, niegodziwą ideologię – „komunizm” – odrzu-
ciliśmy, a odradza się na naszych oczach przeciwna, jeszcze 
gorsza ideologia, jaką jest „faszyzm”, która była sprawcą naszych 
klęsk i gehenny po 1939 roku, najpierw strasznej okupacji 
hitlerowskiej do 1945 roku, a później życie w państwie o nie-
pełnej niepodległości i wolności do roku 1989. Ani rodzice, ani 
szkoła, ani Kościół nie widzą i nie zdają sobie sprawy z sytuacji, 
jaka jest przepaść, nad którą stoimy i chcemy w nią skoczyć. 
Balzac w swojej literaturze wyraził swoje zdanie o Polakach: 
„Pokaż Polakowi przepaść, a zaraz w nią skoczy”. Jak widać nie 
od dziś spotykamy się z krytycznymi uwagami w stosunku do 
naszych złych cech i postępowań. Ale brak samokrytycyzmu 
i poczciwego rachunku sumienia prowadzi nas do przepaści.

W takiej atmosferze kształtowana jest osobowość dzieci 
i młodzieży. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość 
trąci. Wychowanie młodzieży w atmosferze nienawiści i wro-
gości nie rokuje nam dobrej nadziei. Dopóki nie doczekamy się 

wiatru, który zmieni tę atmosferę, dotąd będziemy w niej żyć 
i nią „oddychać”. Może przyjdzie ten wiatr z „WIOSNĄ”, która 
zmieni tę atmosferę i przywróci nam prawdziwą Solidarność, 
czego życzę Redakcji „WB” i Czytelnikom.

Przedstawiciele ministerstwa nawiedzili naszą gminę
W numerze lutowym br. WIADOMOŚCI BRZOSTECKICH 

pani Anna Hudyma, wicedyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pa-
wła II przedstawiła sprawozdanie z wizytacji tej placówki przez 
przedstawicieli MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU 
WSI: sekretarza stanu w MRiRW – Szymona Giżyjskiego oraz 
Roberta Jakubika Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych 
i Oświaty Rolniczej MRiRW w dniu 22 stycznia br. Z opisu tej 
wizyty wynika, że spotkanie odbyło się tylko w tej placówce 
i tylko z reprezentacją szkoły w osobach: Dyrektor Katarzyna 
Grygiel, wicedyrektor Anna Hudyma i Paweł Machaj – kierownik 
szkolenia praktycznego. Nic nie wiadomo o uczestnictwie w tym 
spotkaniu gospodarza Miasta i Gminy Brzostek Burmistrza Pana 
Wojciecha Staniszewskiego czy jakiegokolwiek przedstawiciela 
władz miejskich. „Goście zwiedzili budynki szkoły, zapoznali 
się z posiadanym sprzętem rolniczym oraz bazą dydaktyczną. 
Wraz z dyrekcją omówili aktualnie oferowane przez placówkę 
kierunki kształcenia” – pisze pani Hudyma. Przedstawiciele 
ministerstwa żywo interesowali się miejscem i postrzeganiem 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w środowisku lokalnym. Sołtys 
sołectwa Klecie, nie mówiąc już o mieszkańcach tego sołectwa, 
nie wiedział i nie słyszał o pobycie tych osobistości. Przybycie 
do gminy i pobyt nawet parę godzin osób takiej rangi władzy 
państwowej powinno być wielkim wydarzeniem. Była oka-
zja przedstawienia im problemów, z jakimi gmina boryka się 
z gospodarką rolną i sytuacją ludności wiejskiej. Jak rozwiązać 
problem zatrudnienia absolwentów tej placówki szkolnej. 
Odnoszę wrażenie, że wizyta ta odbyła się z zaskoczenia, nie-
zapowiedziana. Przyjechali do Brzostku, bo tu przejęli szkołę, 
aby ją zobaczyć i dowiedzieć się, jak to w ogóle funkcjonuje. 
Szybko zniknęli, aby ich nikt nie pytał i nie zagadywał o innych 
sprawach. To są moje przypuszczenia, ale jeżeli się nie dowiem 
prawdy, to jestem przekonany, że tak było.

Na tym przykładzie można stwierdzić, jak społeczeństwo 
jest oszukiwane i jaki jest brak szacunku do swoich wybor-
ców przez osoby pełniące wysokie stanowiska państwowe, 
którym przyświecają tylko wysokie apanaże, ale brakuje im 
kompetencji i honoru.

Z poważaniem
Bolesław Kowalski

PODZIĘKOWANIE
Szkolne Koło Wolontariatu przy Szkole Podstawo-
wej w Siedliskach-Bogusz bardzo serdecznie dzię-
kuje Dyrekcji, Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom 
ze Szkoły Podstawowej w Gorzejowej za zaangażo-
wanie i wkład w organizację koncertu charytatyw-
nego, który odbył się 6 grudnia 2018 roku w Szkole 
Podstawowej w Siedliskach-Bogusz.

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu



Fot. Halina Lejkowska

JAKUB ZASTAWNY SZUKA TALENTÓW

Fot. Agata RachowiczZABAWA KARNAWAŁOWA W PRZECZYCKIEJ SZKOLE

NAJMŁODSI UCZNIOWIE Z PRZECZYCY W TEATRZE



DZIEŃ BABCI I DZIADKA W BRZOSTECKIM PRZEDSZKOLU Fot. A. Furman-Michalak

KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWA W PRZEDSZKOLU

FERIE ZIMOWE Z DOMEM KULTURY

ZDROWY STYL ŻYCIA

Fot. B. Barbarzak



FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO

Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

Jazda prawie figurowa na lodzie Szaleństwo na trampolinach

Turnieje Halowej Piłki Nożnej



Zespół Szkół 
im. Jana Pawła II 

w Brzostku 
ogłasza nabór 
na rok szkolny 

2019/2020:

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 
I AGROTRONIKI

TECHNIK ŻYWIENIA 
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

w ramach 3-letniej branżowej szkoły I stopnia dla 
absolwentów gimnazjów i ósmych klas szkół 

podstawowych 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Brzostku
Klecie 125
39-230 BRZOSTEK
tel. 14/683-03-21
www. zsbrzostek.pl

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Konkretna 
szkoła
konkretny 
zawód

CUKIERNIK

MECHANIK OPERATOR 
POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

w ramach 4-letniego technikum dla absolwentów gimnazjów 
i 5-letniego technikum dla absolwentów ósmych klas szkół

podstawowych
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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.

Zespół Szkół 
im. Jana Pawła II 

w Brzostku 
ogłasza nabór 
na rok szkolny 

2019/2020:

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 
I AGROTRONIKI

TECHNIK ŻYWIENIA 
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

w ramach 3-letniej branżowej szkoły I stopnia dla 
absolwentów gimnazjów i ósmych klas szkół 

podstawowych 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Brzostku
Klecie 125
39-230 BRZOSTEK
tel. 14/683-03-21
www. zsbrzostek.pl

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Konkretna 
szkoła
konkretny 
zawód

CUKIERNIK

MECHANIK OPERATOR 
POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

w ramach 4-letniego technikum dla absolwentów gimnazjów 
i 5-letniego technikum dla absolwentów ósmych klas szkół

podstawowych
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Dokończenie na str. 25

TROPEM NIEZWYKŁYCH MIEJSC – STARA KASA
„…Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,
Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany;
Świeciły się z daleka pobielane ściany…”

Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”

Zima tego roku nadeszła wartko i nie tylko ta kalendarzowa, 
ale ta konkretna mroźna i śnieżna. Białym puchem została 

przykryta cała Ziemi Brzostecka, lekka biel wyścieliła dookoła 
pola, łąki, ogrody, a drzewa stoją jak niezwykłe stwory z baśni, 
z których zwisają białe szaty. Tu i ówdzie ciemna zieleń ko-
narów iglaków przedziera się przez lekką szatę jakby chciała 
bezpośrednio zaczerpnąć światło i ciepło z nikłego słońca. Pod 
nogami chrupie zmarznięta warstwa śniegu, a gdzieniegdzie 
błyszczy tafla lodowa i chociaż każdy właściciel posesji dba 
o to, aby wokół jego domu było odśnieżone, to jednak tafla 
lodu gdzieniegdzie błyszczy na bruku. Z tych miejsc najbardziej 
cieszą się chłopcy, którzy raz po raz zjeżdżają na butach, prze-
wracają się, a kiedy mają dosyć jazdy, rozpoczyna się walka na 
śnieżki. Jest to zabawa stara „jak świat”, przetrwała pokolenia 
i chociaż dzisiaj dzieci mają inne atrakcje, to jednak zimową 
porą walka gałkami śniegu na śnieżki należy do najciekawszych 
zabaw zimą. A śnieg delikatnie leci, siada na czapki, przylepia 
się do płaszcza, rękawic, twarzy, włosów, rąk, czyniąc z idą-
cych grup śniegowe stworki. Płatki śniegu kręcą się, wirują, 
a potem spadają, czyniąc świat coraz to bardziej baśniowy. 
W tafli śniegowej odbijają się w świetle słońca różnorakie 
kolory – niebieskie, liliowe, różowe – jak brylanty wychylają 
swoje główki z puchowej bieli. Od czasu do czasu widać sanki, 
na których siedzą małe dzieci i z radością jadą dalej. Wszędzie 
biało i tylko lekki mróz szczypie w nosy, wiatr podnosi puchowe 
odzienie ziemi, a płatki śniegowe wirują, kręcą się, podnoszą, 
a potem znowu opadają. Obserwator tego krajobrazu może 
być zauroczony pięknem polskiej zimy.

Jestem w Brzostku przy ulicy Adama Mickiewicza, stoję 
przed okazałym budynkiem, a właściwie to XIX-wiecznym 
dworkiem, z którym związała się historia naszej ziemi. Ten niski, 
rozłożysty budynek wybudowany został w odległych czasach 
przez mieszczańską, znaną rodzinę brzostecką Annę i Mariana 
Nałęcz-Mysłowskich i od samego początku pełni on funkcję 
użyteczności publicznej.

Już w 1880 roku powstaje w Brzostku Towarzystwo Zalicz-
kowo-Pożyczkowe, którego członkami w przeważającej części 
byli brzosteccy Żydzi, a także dobrze usytuowana inteligencja: 
urzędnicy, nauczyciele, kupcy, rzemieślnicy, którzy otwierają 
konta i składają swoje oszczędności w nowo powstałym Towa-
rzystwie Zaliczkowo-Pożyczkowym w Brzostku i ta działalność 
była prowadzona w budynku Starej Kasy. Oprócz tej instytucji 
mieściło się tutaj Towarzystwo Szkoły Ludowej i towarzystwo 
kasynowe. W początkowych latach działania tej kasy dyrek-
torem był Żyd Wilhelm Zakler, a w skład zarządu wchodził 
ówczesny proboszcz parafii ks. Stefan Szymkiewicz.

Pomysł założenia Towarzystwa Zaliczkowo-Pożyczkowego 
wynikał z sytuacji, jaka zaistniała w Galicji, a właściwie z nędzy 
galicyjskiej, o której pisała Stanisława Szczepanowska w książ-
ce pt. „Nędza Galicji w cyfrach”. Z badań pisarki wynikało, że 
w tym zaborze była ogromna nędza, ciemnota i zacofanie, 
co przede wszystkim dotyczyło wsi galicyjskiej. Ważną rolę 
w walce z nędzą, ubóstwem i zacofaniem galicyjskim odegrał 
nauczyciel podkrakowskiej szkoły rolniczej Franciszek Stefczyk, 
działacz zarządu Głównego Towarzystwa Kółek Rolniczych. 
On to właśnie miał bezpośredni kontakt z ludnością wiejską, 
znał sytuację panującą w rolnictwie. Wiedział też, że nieuro-
dzaj roku 1889 wpłynął na bardzo wielką biedę i dla ubogich 

chłopów stał się nie do zniesienia, a przednówek dla wielu 
rodzin był śmiertelny. Szukał on dróg pomocy biedocie wiejskiej 
i wymyślił utworzenie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-
-Pożyczkowych według zasad Wilhelma Fryderyka Raiffeisena. 
Wedle tego modelu taka kasa obejmowała swoim zasięgiem 
małe środowisko np. parafię lub wieś. Ten model popierał ks. 
Edward Królikowski, który uświadamiał, aby bogaci chłopi 
wpłacali swoje pieniądze na własne konto, a z ich odsetek 
mogliby korzystać ubodzy chłopi, otrzymując pożyczki, a tym 
samym ograniczono by lichwę żydowską czy też szlachecką na 
wsi galicyjskiej. I z tego założenia powstały tzw. Kasy Stefczyka 
służące pomocą ubogiej ludności wiejskiej. 

W Brzostku działało Towarzystwo Zaliczkowo-Pożyczkowe 
– mieściło się w Starej Kasie – które też przeżywało różne 
okresy wzlotów i upadków. Kiedy postanowiono o likwidacji 
towarzystwa, do pomocy wkroczył brzostecki kościół, który 
aby ratować ubogich włościan, przekonywał bogatych chło-
pów do otwierania kont w tej kasie. Dzięki ofiarnemu działa-
niu ks. proboszcza odbyło się w 1917 roku walne zebranie, 
na którym podjęto uchwałę o przekształceniu Towarzystwa 
Zaliczkowo-Pożyczkowego na instytucję o charakterze spół-
dzielczym i oparto działalność na statucie przyjętym przez 
Walne Zebranie. Dyrektorem tej nowej placówki pozostał dalej 
Żyd Wilhelm Zakler, a do zarządu powołano jeszcze dwóch 
członków. Jednym był stale pracujący p. Goral i tak zaczęła 
działać Kasa Stefczyka. 

Po kilku latach w 1922 roku Wilhelm Zakler rezygnuje 
ze swojego stanowiska, a jego funkcję przyjmuje nauczyciel 
Stefan Traciłowski, który kilka lat wcześniej pracował w szkole 
w Nawsiu Brzosteckim i tam też założył Kasę Stefczyka. Z tych 
połączonych instytucji finansowych powstała brzostecka Kasa 
Stefczyka, z której korzystali nie tylko mieszkańcy Brzostku 
i okolic, ale także kupcy z sąsiednich powiatów z Pilzna i Frysz-
taka. Kasa funkcjonowała bardzo rytmicznie i cieszyła się 
dużym uznaniem w środowisku. I tak trwało to przez kolejne 
lata do wybuchu II wojny światowej, gdzie cały świat również 
i ten finansowy zawalił się.

Już w 1939 roku Niemcy rozbili kasę pancerną, zarekwirowali 
pieniądze, a Kasa przestała działać. Część dokumentów ukrył 
we własnym domu Stefan Traciłowski. Budynek Starej Kasy, 
zresztą jak cały Brzostek, uległ zniszczeniu, ostrzał niemiecki 
zmienił budynek nie do poznania. Uległ częściowo spaleniu 
dach, zniknęły okna i drzwi, a ściany zostały podziurawione. 
Po wojnie duży wkład w remont budynku włożył długoletni 
kierownik Kasy Stefan Traciłowski. Już w 1946 roku podjął 
wysiłek ponownego organizowania Kasy Stefczyka. Ponieważ 
nie miał własnych funduszy, na ten cel podjął kredyt w Banku 
Rolnym w Jaśle. Ów kredyt przydzielał jasielski bank tylko na 
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krótkoterminowy czas na produkcję roślinną lub zwierzęcą. 
W pierwszych miesiącach po wojnie działalność Kasy Stefczyka 
prowadził Stefan Traciłowski u siebie w domu – mały budynek 
przy ul. Adama Mickiewicza z kapliczką słupową w ogrodzie 
– i pilnie nadzorował odbudowę zniszczonego przez Niem-
ców budynku Starej Kasy podarowanego przez zamożnych 
mieszczan Annę i Mariana Nałęcz-Mysłowskich na działalność 
Towarzystwa Zaliczkowo-Pożyczkowego. Akt darowizny znaj-
duje się w dokumentacji brzosteckiego banku. 

W 1948 roku Kasa Stefczyka została przemianowana przez 
władze państwowe na Gminną Kasę Spółdzielczą. W myśl no-
wych założeń dawna Kasa Stefczyka traci swoją niezależność 
i prawo gromadzenia oszczędności na swoją działalność, a staje 
się agendą Narodowego Banku Polskiego w Jaśle. Remont 
budynku Starej Kasy szedł bardzo wolno, brak funduszy dawał 
się we znaki, jednak część wyremontowanych pomieszczeń 
bank wydzierżawił zlewni mleka, w której pracowali m.in. Jan-
toń Bronisława z Nawsia Brzosteckiego, Stanisław Miszczak 
i Wojciech Krzyżak z Brzostku. Już od szóstej godziny rano 
przed budynkiem (wejście od podwórza) ustawiały się furmanki 
z bańkami mleka, małe wózki z kankami, a pracownicy w zlewni 
mleka odbierali od gospodyń nabiał i mierzyli zawartość w nim 
tłuszczu. Cała ta praca była wykonywana bez żadnych urzą-
dzeń technicznych. Mleka było dużo, gdyż potrzeba pieniądza 
u drobnych rolników też była duża. W każdym, nawet małym 
gospodarstwie była krowa, żywicielka całej rodziny, a reszta 
mleka odstawiana była do zlewni.

W budynku Starej Kasy od frontu po jednej stronie był 
urzędujący bank, a po drugiej wynajmował lokal Zakład Cukier-
niczy „LIWOCZ”, w którym produkowano wyśmienite wafelki 
z masą czekoladową, orzechową i cytrynową. I tak budynek 
ten w tamtych czasach spełniał ważną funkcję użyteczności 

publicznej, w którym pracowało wielu mieszkańców Brzostku. 
Z miesiąca na miesiąc budynek stawał się coraz ładniejszy, wy-
remontowano dach, założono rynny, wymieniono okna i drzwi 
oraz wytynkowano ściany. Ozdobne dwie belki pomalowano 
jasnym kolorem, jak również przed budynkiem rosły piękne 
polskie kwiaty. Ten obiekt cieszył oko nie tylko mieszkańców 
Ziemi Brzosteckiej, a także przyjezdnych turystów.

Po wyremontowaniu budynku zostało zatrudnione jeszcze 
dwie osoby do obsługi klientów: Maria Kolbusz-Wereszczyńska, 
Irena Maryt oraz kasjer Jan Płaziak. Księgową w tym czasie była 
Joanna Wajda oraz działało dwóch członków społecznie: Józef 
Dachowski i Tadeusz Dziedzic. Wraz ze zmianami administra-
cyjnymi kraju i przynależności Brzostku do różnych powiatów 
i województw – powiat jasielski i województwo rzeszowskie, 
województwo tarnowskie, powiat dębicki i województwo pod-
karpackie – następuje też zmiana nazwy banku, a tym samym 
zmiana działalności w obsłudze klienta. Nastąpiła pilna potrzeba 
budowy nowego lokalu i uchwałą zarządu z dnia 10 maja 1970 
roku dochodzi do wspólnej budowy lokalu z Urzędem Gminy 
i Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Brzostku. 
Wybudowany lokal przy ulicy Szkolnej został wyposażony 
w maszyny liczące pieniądze oraz inne urządzenia ułatwiające 
obsługę klientów.

Bank Spółdzielczy 
prowadził obsługę fi-
nansową Gminy oraz 
wszystkich jednostek 
gospodarczych z te-
renu gminy. Udzielał 
zaliczek kredytowych 
na kontraktację ro-
ślinną i zwierzęcą, 
dokonywał wypłat za 
skup płodów rolnych 
i żywca. W związku 
z ogromem pracy bank 
utworzył dwa punkty 
kasowe: w Smarżowej 
i w Brzostku. Ponad-
to udzielał kredytów 
krótkoterminowych na 
pilne potrzeby gospo-
darcze mieszkańców 
naszej ziemi. Bank 
brzostecki prowadził 
też książeczki miesz-

kaniowe dla młodych mieszkańców i budowlane. Z nowymi 
zadaniami w banku związane też było zatrudnienie nowych 
pracowników w liczbie osiemnastu osób, zmieniają się też 
prezesi banku. I tak od 1979 roku do 1990 roku funkcję pre-
zesa sprawował Józef Serwiński, a społecznymi członkami byli 
Tadeusz Dziedzic i Emil Madejczyk.

W 1975 roku następuje zmiana w nazewnictwie i zakresie 
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działania banku, gdyż przestaje działać Centralny Związek 
Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych. Na podstawie 
jego majątku i Banku Rolnego utworzony został Bank Gospo-
darki Żywnościowej, który pełnił dla mieszkańców funkcję 
Spółdzielczego Banku. Jednak w 1990 roku BGŻ przestaje 
pełnić funkcję centralną i powstają Gospodarcze Banki w formie 
spółek akcyjnych.

Bank Spółdzielczy stał się instytucją samodzielną i samofi-
nansującą się, ale musiał mieć kapitał własny. Jednak te banki 
nie miały w większości kapitału własnego i nie miały z czego 
tworzyć rezerw, ponadto BGŻ i BS ograniczała możliwość ko-
rzystania z ulg podatkowych. Nastąpił czas wielkiej aktywności 
prezesa banku, aby dobrze ulokować brzostecki organ w nowy 

system bankowy. Bogatszym bankom łatwiej było znaleźć 
wspólnika, nasza prezes P. Genowefa Tomaszewska, którą 
zarząd BS na walnym zebraniu 10 kwietnia 1990 roku wybrał 
na prezesa zarządu i dyrektora tej instytucji. Pilnie jeździła na 
zaproszenia organizowane przez różne banki, które poszerzały 
swoją działalność. Czynnie uczestniczyła w konferencjach, spot-
kaniach w Krakowie, Lublinie, Rzeszowie, Warszawie, Kielcach, 
Wrocławiu, Tarnowie. Z wszystkimi informacjami i nowościami 
dzieliła się z pracownikami banku. I tak w 1992 roku brzoste-
cki bank zrzeszył się z Południowo-Zachodnim Bankiem we 
Wrocławiu, a potem po zgromadzeniu potrzebnego własnego 
kapitału, uchwałą Walnego Zebrania z dnia 01.01.1999 roku 
złączył się z Bankiem Rzemiosła w Krakowie i stanowi jego od-
dział. W tym okresie trzeba było mieć sporą wiedzę dotyczącą 
organizacji nowych banków oraz umiejętnie gromadzić własne 
fundusze, gdyż od tego zależała przynależność do większych 
banków polskich. I tak po długich miesiącach poszukiwań włą-
czono brzostecki bank w nowe korporacje bankowe. Pracownicy 
przeszli gruntowne szkolenia, wprowadzono komputeryzację 
banku oraz wydzielono osobne miejsca dla dyrektora, księgo-
wej – P. Danuty Żyry – oraz kasjerce P. Leokadii Papier oraz 
działowi kredytowemu prowadzonemu przez P. Józefę Judę. 
Dokonano gruntownego remontu lokalu i przystosowano do 
nowych wymagań organizacyjnych. Założono system alarmo-
wy oraz bankomat. Ważną rolę przy tej reorganizacji odegrali 
społeczni działacze Jan Kolbusz, Józef Serwiński, Stanisław 
Cholewiak, Tadeusz Dziedzic, Jan Król, Stanisław Bereś i inni. 
Jednak z dnia na dzień lokal, w którym mieścił się bank, sta-
wał się coraz bardziej ciasny i zaszła potrzeba przeniesienia 
oddziału do większego lokalu. I tę wielką inwestycję dokonał 
nowy młody dyrektor mgr Ryszard Tomaszewski, który objął 
schedę po matce w 2001 roku. Nowy dyrektor po studiach 
magisterskich ukończył jeszcze trzyletnie studia ekonomiczne 
przygotowujące go do prowadzenia banku. Już w 2007 roku 
otworzył punkt kasowy w Siedliskach-Bogusz. Dokonał też 
dużej inwestycji, kupując budynek Gminnej Spółdzielni „SCH” 
i przystosowując go do działalności Banku Spółdzielczego 
Rzemiosła w Krakowie. Dotychczasowe pracownice banku 
odeszły na emeryturę, a nowe pracownice w pełni wykwalifiko-
wane pracują w dobrych warunkach lokalowych, a interesanci 
obsługiwani są rzetelnie i ciepło. Długoletnia dyrektor banku 
P. Genowefa Tomaszewska była kilkakrotnie odznaczana i dziś 
z podziwem patrzy, w jakich dobrych warunkach przyszło 
pracować młodej ekipie oraz wdzięczna jest losowi i ludziom 
z nią pracującym za właściwe przystosowanie lokalu. Pani 
Genowefa zapisała się w pamięci mieszkańców jako życzliwy, 
ciepły człowiek, który zawsze posługuje się prawem. Była 
zawsze tam, gdzie była potrzeba niesienia pomocy. Zawsze 
pogodna i życzliwa p. dyrektor długo będzie przykładem so-
lidnego, a zarazem „ludzkiego” dyrektora brzosteckiego banku.

A budynek Starej Kasy – chociaż zmienił 
właściciela – stoi jak dawniej okazały, pełni 
funkcję użyteczności publicznej: były tutaj 
sklepy elektryczne, sklepy z odzieżą zagra-
niczną, mieścił się lokal KEBAB, w którym 
głównie przesiadywali młodzi ludzie, zakład 
fryzjerski… Oby obecni właściciele lokalu 
mieli pomysł na to, aby dobrze wykorzy-
stać ten piękny okazały dwór. Ten budynek 
ciągle będzie zwracał uwagę brzostowian, 
jak i przyjeżdżających turystów i tak jak 
dworek w Soplicowie Adama Mickiewicza 
budził zachwyt u szlachty i drobnego chłop-
stwa, niechaj budynek Starej Kasy będzie 
zawsze ciepło odbierany przez mieszkańców 
Ziemi Brzosteckiej i przyjeżdżających tutaj 
turystów.

Zuzanna Rogala
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OGŁOSZENIE
Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o.o. 
informuje, że w dniach: 08.04.2019. – 12.04.2019. 
zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu 
RTV, AGD, odpadów wielkogabarytowych z terenu 
Gminy Brzostek.

Poniedziałek 08.04.2019 r.
Gorzejowa
Siedliska-Bogusz
Smarżowa

Wtorek 09.04.2019 r.
Bukowa
Klecie
Januszkowice
Opacionka

Środa 10.04.2019 r.
Kamienica Dolna 
Zawadka Brzostecka
Przeczyca 
Skurowa

Czwartek 11.04.2019 r.
Grudna Dolna
Grudna Górna
Bączałka
Kamienica Górna

Piątek 12.04.2019 r.
Wola Brzostecka
Nawsie Brzosteckie
Brzostek

Sprzęt RTV, AGD powinien być 
kompletny. 

Zbiórka prowadzona będzie od godz. 800 w kolejności 
miejscowości jak na harmonogramie.

SZANOWNI PAŃSTWO
Jesteśmy rodzicami 2,5 letniego Tomusia 

Żurowskiego. Nasz synek urodził się jako 
wcześniak z niedotlenieniem i infekcją wro-
dzoną. Po dalszych badaniach stwierdzono 
u niego hipokalcemię i wnętrostwo, a po 
ukończeniu pierwszego roku życia zdiag-
nozowano wodogłowie i astmę oskrzelo-
wą. W tym roku przeprowadzone badania 
w szpitalu w Prokocimiu wykazały, że Tomek 
cierpi na zespół wad genetycznych. Obecnie 
nasz syn jest pod opieką wielu specjalistów: 
neurochirurga, urologa, pulmonologa, en-
dokrynologa, chirurga i gastroenterologa. 
Rozwój psychoruchowy Tomka jest bardzo 
opóźniony, na chwilę obecną nie siedzi, nie 
chodzi i nie mówi. Od czwartego miesiąca 
życia rozpoczęliśmy intensywną rehabilita-
cję ruchową, terapię logopedyczną i psy-
chologiczną. Wierzymy, że dzięki fachowej 
pomocy nasz syn będzie miał szansę nor-
malnie funkcjonować. W domu również 
poświęcamy dużo czasu na rehabilitację 
Tomka, mamy część sprzętu potrzebnego 
do ćwiczeń. Tomek z powodu astmy bardzo 
często choruje, a z tym wiążą się częste 
pobyty w szpitalu i przerwa w rehabilitacji.

Mimo problemów zdrowotnych To-
maszek jest radosnym i pogodnym dzie-
ckiem. Daje nam dużo uśmiechu i rado-
ści, dlatego staramy się zapewnić mu 
jak najlepszą opiekę. Nie chcielibyśmy 
zaprzestać podjętych już działań dla do-
bra naszego dziecka, dlatego zwracamy 
się do Państwa z prośbą o przekazanie 
1% podatku. Zebrane środki chcemy 
przeznaczyć przede wszystkim na do-
datkową terapię, rehabilitację oraz sprzęt 
rehabilitacyjny i pomoce dydaktyczne 
niezbędne do dalszego rozwoju Tomu-
sia. Zapewniamy, że każda przekazana 
złotówka zostanie wykorzystana mądrze, 
zgodnie z aktualnymi potrzebami Tomka.
KRS:0000186434
Cel szczegółowy: 
Tomasz Żurowski 273/z

Serdecznie dziękujemy za wszelką oka-
zaną pomoc

Justyna i Wojciech Żurowscy

PRZEKAŻ SWÓJ 
1% PODATKU
Jakub Byś urodził się w 2003 roku z rozpoznaniem 

przepukliny oponowo-rdzeniowej kręgosłupa 
lędźwiowego, wodogłowiem, malformacją końsko-
-szpotawą. Poru-
sza się na wózku. 
Ciągła rehabilita-
cja umożliwia mu 
rozwój fizyczny. 
Brzostecki gimna-
zjalista jest aktyw-
nym zawodnikiem 
rzeszowskiego 
klubu i zdobywa 
czołowe miej-
sca na zawodach 
w łucznictwie 
sportowym za-
równo na szczeblu 
wojewódzkim, jak 
i ogólnokrajowym. 
Przekazane środki umożliwią zakup niezbędnego 
sprzętu oraz kontynuowanie pasji sportowej.

Nr KRS: 0000037904
W rubryce PIT INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1% należy wpisać: 28046 
BYŚ JAKUB

Chłopiec jest beneficjentem Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z pomocą”.
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Rozwiązania: krzyżówki, zagadki przyrodniczej (Co to za gatunek? Fot. strona 39) i zagadki geograficznej (Fot. strona 39) 
wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 31 marca 2019 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, 
ul. 20 Czerwca 4. Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.
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ROZWIĄZANIE:

Krzyżówka
marzec 2019
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Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki geograficznej marzec 2019
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Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?
marzec 2019

POZIOMO:
1) Kobiecy ubiór domowy, zwykle rozpinana sukienka. 5) zapaso-
wy, do długopisu 9) Zasiłki, pieniądze na utrzymanie. 13) W ręku 
pilota. 14) Batalion. 15) Punkt skupu mleka. 17) Zagadnie-
nie stanowiące zasadniczy przedmiot rozmowy, pracy, dzieła 
itp. 18) Szczypta, garść, odrobina, mała ilość czegoś. 21) Pre-
zerwatywa. 23) Naczynie do spalania kadzideł; kadzielnica, try-
bularz. 25) Dysharmonia, dysonans. 27) Asteroidy, planetoidy; 
ciała niebieskie o małej średnicy. 28) Reprezentant, zwolennik 
imagizmu. 32) Niechęć do kogoś; uraza, pretensja, antypatia, 
wstręt. 36) Tańczy w balecie; kobieta umiejąca tańczyć, tańcząca 
z kimś. 39) Członek jednego z odłamów islamu, przeciwstawnego 
sunnitom. 41) Główny księgowy wyższej uczelni. 42) Krążenie 
płynu w układzie zamkniętym. 43) Pantofle, mające zamiast 
przyszywki paski ze skóry. 44) Stolica Malediwów, port nad 
Oceanem Indyjskim. 45) Nowy ..., w USA 46) Ze stolicą w Asma-
rze 47) Student seminarium duchownego. 48) Samogwałt.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z LUTOWEGO NUMERU

Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Kot brytyjski krótkowłosy.
Hasło krzyżówki: Niewiele gadaj, niewiele głupstw powiesz.

Nagrodę książkową wylosowała Anna Misielak ze Smar-
żowej (krzyżówka). Nikt nie odgadł zagadki przyrodniczej. 

PIONOWO:
1) Miejsce położone na peryferiach; zapadły kąt. 2) Starogrecka gale-
ra. 3) Niedobór w kasie. 4) Staropolski zwrot grzecznościowy używany 
wobec kobiety. 5) Sprzeciw, protest. 6) Wypełnia rurkę. 7) Rodzaj sta-
rożytnego liczydła. 8) Każdego dnia inna. 9) Imię męskie - imieniny 6.II., 
27.VIII., 30.X. 10) Brat Mojżesza. 11) At dla chemika. 12) Pogląd głoszą-
cy równouprawnienie obywateli we wszystkich dziedzinach życia. 16) Eu-
gene (1912-94), pisarz fr. pochodzenia rum.; “Krzesła”, “Lekcja”, “Nosoro-
żec”. 19) Potomek kalifa Alego i Fatimy, córki Mahometa. 20) Gorgona; 
siostra Meduzy. 22) Stolica Senegalu, port nad Atlantykiem. 24) Pojemnik 
z płynem do rozpylania pod ciśnieniem. 26) Pogardliwie: służący, sługus, 
lokaj, posługacz. 29) Z Akropolem. 30) Klub sportowy z Mediola-
nu. 31) Gazowy lub elektryczny grzejnik do wody. 33) miasto w Kotli-
nie Sandomierskiej 34) Może być wielkości lub prześladowcza. 35) ... 
drogowe (nakazu, zakazu, ostrzegawcze i informacyjne) 37) Drzewko 
z orzeszkami z kofeiną. 38) Carl, kompozytor niemiecki. 39) Najwyższy 
organ władzy ustawodawczej. 40) Śmierć, skonanie.

23 24 25 26 27 28 29 30
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Marek Zaremba „Jaglany detoks”
Kasza jaglana – niekwestionowana królowa 
zdrowia. Znana od setek lat, zapomniana, teraz 
wraca na nasze talerze. To właśnie ona pomoże 
w walce o dobre samopoczucie. Jaglany detoks 
to nie tylko sposób na dietę i na wyeliminowa-
nie trapiących nas problemów. Dzięki tej książ-
ce poprawisz jakość swojego życia, oczyścisz 
umysł, odnajdziesz wewnętrzny spokój, odbędziesz podróż 
w głąb siebie. Jaglanka – to dzięki niej autor znalazł życiową 
równowagę. 

Małgorzata Kotwica „Kwiaty Boga”
Prawdziwe historie.
Naiwne, puszczalskie, nieodpowiedzialne…? 
Dlaczego nie zbudowały szczęśliwych, udanych 
związków, dlaczego nie ustawiły się w życiu 
zawodowym, dlaczego musiały szukać schro-
nienia u obcych ludzi.
Książka zawiera prawdziwe historie kobiet, które spotykając 
się na co dzień z pogardą i niezrozumieniem społeczeństwa, 

są w istocie bohaterkami swojego życia…i życia swoich dzieci; 
które powstając z popiołów, na własnych barkach udźwignęły 
ciężar, na jaki wielu boi się nawet spojrzeć.
Ich życie nigdy nie będzie tematem podniosłego filmu, ich twa-
rze nie znajdą się na okładkach gazet. Ten heroizm jest cichy, 
niepozorny, naznaczony mozolnym stawianiem nogi za noga 
w drodze pod górę…i przez to możliwy w życiu każdego z nas. 

B. A. Paris „Na skraju załamania”
Wszystko zaczęło się tamtej nocy w lesie. Cass 
Anderson nie sprawdziła, czy samotna kobieta 
siedząca w samochodzie zaparkowanym na 
odludziu nie potrzebuje pomocy. A teraz oka-
zało się, że kobieta została zamordowana. Od 
tej pory Cass nie może się pozbierać. Nękana 
wyrzutami sumienia i głuchymi telefonami, zaczyna popadać 
w obłęd. Coraz częściej nie może sobie przypomnieć, czy 
zażyła lekarstwa, jaki jest kod do alarmu i czy leżący na blacie 
nóż na pewno nie był pokryty krwią. A skoro nie może zaufać 
sobie, to czy może ufać komukolwiek?

WARTO PRZECZYTAĆ

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

  
Całkiem dobre fb.com

Siedzi babcia z dziadkiem w parku na ławce. W pewnej 
chwili dziadek mówi:
- Idę do lodziarni, przynieść ci coś?
- Tak, jedną gałkę truskawkowego, jedną waniliowego i jedną 
czekoladowego. Tylko weź sobie to zapisz, bo zapomnisz.
- Nie zapomnę.
- Zapomnisz, przecież cię znam.
- Mówię ci, tym razem nie zapomnę!
- No dobra, ale ja wiem, że i tak zapomnisz…
I dziadek poszedł. Po jakimś czasie wraca i wręcza babci 
parówkę w bułce, na co babcia z satysfakcją:
- No widzisz, stary sklerotyku?! Przecież ci mówiłam, że 
musztardy zapomnisz!!

  
- Synuś, jak tam twoje oceny?
- Mamuś, najważniejsze, że wszyscy jesteśmy zdrowi…

  
- Mój dziadek był na Tytanicu. Jeszcze przed tragedią zaczął 
ostrzegać wszystkich, że statek zatonie.
- I co?
- Wywalili go z kina.

  

Dobre rady - znane, wyświechtane, ale... Ich piękno polega 
na tym, że pozostawiają szerokie pole do interpretacji.
Fb.com

Tak, jestem miłą osobą, ale jeśli ktoś przekroczy granicę zbyt 
wiele razy, mogę się zmienić w jednej chwili.

Mistrzu, czy lepiej więcej mówić o sobie, czy o innych?
Pamiętaj, że to, co mówisz o innych, bardzo wiele mówi 
o Tobie…

Wojna nie oznacza chwały i bohaterstwa. Prawdziwą chwałą 
jest zapobieganie wojnie, zaś bohaterami są ludzie, którzy 
potrafią tego dokonać. I tego uczmy dzieci.

Każdy jest geniuszem. Ale jeśli zaczniesz oceniać rybę pod 
względem jej zdolności wspinania się na drzewa, to przez 
całe życie będzie myślała, że jest głupia. /A. Einstein/

Dostrzegać swoje błędy to inteligencja.
Przyznawać się do nich to pokora.
Więcej ich nie popełniać to mądrość.

Kłamstwem można dojść całkiem daleko… Ale nie da się 
już wrócić.

Wąż zrzuci swoją skórę, ale zawsze będzie to wąż. Pamiętaj 
i wiedz o tym, zanim pozwolisz komuś wrócić do swoje-
go życia.

Jeśli chcesz zmienić świat, idź do domu i kochaj swoją ro-
dzinę. /Matka Teresa z Kalkuty/

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. 37
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.

O nawożeniu nigdy za wiele

Nawozić, nie nawozić? – oto jest pytanie. Mam oczywiście 
na myśli nawozy mineralne i ich relację cenową do plonów 

sprzedawanych przez rolników. Powszechne przekonanie, że 
jak się nie nasypie, to niewiele urośnie, coraz bardziej traci 
sens. Nasypać można, ale na ten sam plon trzeba sypać coraz 
więcej, bo gleba coraz słabiej trawi nawozy. Do tego dochodzi 
problem z wodą i to nie z braku opadów, ale gleby coraz słabiej 
magazynują wodę. Jeżeli do tego doliczymy jeszcze środki 
chemiczne, to zostaje niewiele. Czy glebie brakuje mineral-
nych składników pokarmowych? Stacja Chemiczno-Rolnicza 
określa, ile mamy przyswajalnych składników pokarmowych. 
A może byśmy określili, ile ich tam jest w ogóle? Spróbuję to 
zilustrować przykładem. Las rośnie na jednym miejscu tysiąc lat. 
Mam na myśli las produkcyjny, to znaczy taki, który wycina się 
i odnawia co osiemdziesiąt lat. Wyobraźmy sobie tę ogromną 
ilość drzewa, która przez te osiemdziesiąt zostaje wywieziona 
z lasu, plus ostatni wyrąb. Układamy w stos, podpalamy ją i co 
nam zostaje? - góra popiołu, czyli pobranych przez drzewa 
minerałów. To, co powstało w procesie asymilacji, poszło 
z dymem. Posadzona na wyrębie sosenka nie wykazuje żad-
nych objawów głodu, rośnie wspaniale, a przecież nikt jej nie 
nawoził. I tak przez kolejne wyręby i nasadzenia. Gleba posiada 
zatem bardzo duży potencjał produkcyjny, wystarczy go tylko 
uruchomić. Sprawdzone to zostało na tysiącach hektarów. 
U Pana Leszka Prajsa w Kosinie powiat Łańcut, śledzono, jak 
technologia EM (Efektywne Mikroorganizmy) przyczyniła się 
do wzmocnienia tego potencjału. Dokonywano pomiarów pH 
gleby, jej zawartości w składniki mineralne i notowano wiel-
kości plonów na 40-arowej działce (gleba III klasy) przez okres 
siedmiu lat (2003- 2009). Jedynie w roku 2005 nie prowadzono 
badania gleby, tylko odnotowano plony. Najwięcej danych 
mamy z 2009 roku, gdzie pomiary prowadzone były również 
na sąsiednim polu (bez Pożytecznych Mikroorganizmów - PM). 
Tabela ukazuje wyniki pomiarów:

Widzimy więc, jak prawidłowy odczyn pH, powiązany z pra-
widłową mikrobiologią gleby, umożliwia otrzymanie niezbyt 
wysokich, ale stabilnych plonów pomimo braku stosowania 
tradycyjnych nawozów. Trzeba tutaj zaznaczyć, że wielkość 
plonów w rolnictwie w dużym stopniu zależy od pogody. 
Z praktyki stosowania PM wynika, że gleba w stanie równowagi 
biologicznej dobrze chroni rośliny przed ekstremalnymi warun-
kami. Coraz częściej spotykamy się ze zjawiskiem, kiedy analiza 
gleby wykazuje średnią a nawet wysoką zawartość składników 
mineralnych, pH też nie najgorsze, a plony są niskie - nie takie, 
na jakie wskazywałaby chemiczna zasobność gleby. Co na to 
nauka? W podręczniku dla studentów - praca zbiorowa pod 

redakcją prof. dr. hab. Saturnina Zawadzkiego, wydanie IV 
PWRiL - w rozdziale „Organizmy glebowe i przemiany przez nie 
wywołane” napisanym przez prof. dr. hab. Bolesława Smyka 
czytamy: „Znane jest zjawisko gwałtownego zmniejszenia 
plonów, mimo stosowania właściwej agrotechniki - określane 
jako zmęczenie gleby. Jego przyczyną jest okresowe załamanie 
równowagi ekosystemów polowych i trawiastych”. I dalej cy-
tat: „Aktualnie przyjmuje się, że zjawisko to, będące skutkiem 
naruszenia równowagi biologicznej w przyrodzie, a specjalnie 
w biocenozach gleb uprawnych, jest potencjalnie największym 
niebezpieczeństwem zagrażającym współczesnemu rolnictwu 
światowemu”. Na koniec jeszcze jeden cytat: „Utrzymanie 
więc gleb uprawnych w ich optymalnym stanie równowagi 
biologicznej powinno być naczelnym hasłem współczesnych 
metod agrotechnicznych związanych z intensyfikacją rolni-
ctwa”. Nic dodać, nic ująć. Czy ta siedmioletnia obserwacja 
tego nie potwierdza? W roku 2009 obserwowano dwa pola - 
z PM i bez PM. Na działce z Pożytecznymi Mikroorganizmami 
rosła pszenica jara a na działce obok - pszenica ozima. Był to 
pierwszy przypadek, gdy na polu obok rósł ten sam gatunek 
roślin (pszenica siana jesienią ma dłuższy okres wegetacji, 
więc na ogół lepiej plonuje niż pszenica jara, siana wiosną). 
Różnica w barwie i we wzroście była bardzo duża. Również 
różnica w barwie gleby była bardzo duża, na co zwrócił uwagę 
właściciel działki obok. Twierdził, że barwa ziemi na obydwu 
działkach kilka lat temu była jednakowa, teraz ta z Pożytecznymi 
Mikroorganizmami jest znacznie ciemniejsza. Wydawało się 
więc, że i różnica w zawartości składników też będzie duża. 
Tak jednak, jak widać w tabeli, nie było. Jedyna istotna różni-
ca była w pH. Na glebie kwaśnej roślina jest w stanie pobrać 
tylko niewielką część wszystkich składników pokarmowych 
wykazanych w analizach jako przyswajalne, stąd niski plon 
na działce obok. Powstaje pytanie: czy wapnować? Otóż nie! 
Wapno działa w sposób krótkotrwały, przy pomocy wapna nikt 
sobie jeszcze w sposób trwały nie odkwasił gleby. Gdyby tak 
było, to miliony ton wsypane w nasze gleby powinny przynieść 
jakiś efekt, tymczasem obszar gleb kwaśnych powiększa się. 
Tutaj widzimy, jak pod wpływem Pożytecznych Mikroorgani-
zmów pH gleby rośnie systematycznie z roku na rok. Gdyby 
PM powodowały tylko odkwaszenie gleb, to warte są tej 

ceny, za którą są sprzedawane. Na 
polu z PM utrzymuje się stabilny 
poziom fosforu i potasu, pomimo 
braku nawożenia i prawie wszystko 
jest do dyspozycji roślin. Poziom 
fosforu i potasu pełni tutaj funkcję 
wskaźnika, bowiem PM urucha-
miają równolegle z nimi wszyst-
kie składniki potrzebne roślinom. 
Ponadto gleba staje się pulchna 
- poprawia się struktura gruzełko-
wata, łatwa do uprawy, nie zbija 
się i doskonale magazynuje wodę. 
Najlepiej wyraził to w dyskusji je-

den z rolników: w glebie bez PM nawet przy dużym nawożeniu 
rośliny otrzymują chleb z kiełbasą. Po zastosowaniu PM nawet 
bez nawożenia mineralnego otrzymują pełne zbilansowane 
pożywienie. Kucharzem są PM i nawet kiedy pH gleby nie jest 
jeszcze optymalne, potrafią dobrze nakarmić rośliny, o czym 
świadczą plony już od drugiego roku stosowania. Po prostu 
gleba jest żywa, jest w stanie równowagi biologicznej.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Dyrektora Re-
gionalnego Centrum Mikroorganizmów w Jasionce Wojciecha 
Sowińskiego opracował Janusz Kolbusz.

Rok pH Fosfor Potas Magnez Roślina Plon
Wiosna 2003 4,3 11,4 14,0 3,9 Buraki cukrowe 45 t/ha
Grudzień 2004 5,9 5,1 10,2 Jęczmień 5 t/ha
2005 Buraki cukrowe 60 t/ha
Wrzesień 2006 5,2 10,5 15,5 4,7 Pszenica jara 5,5 t/ha
Lipiec 2007 6,4 16,8 10,0 3,7 Jęczmień 5,0 t/ha
Lipiec 2008 6,0 15,5 12,0 5,3 Buraki cukrowe 62 t/ha
Lipiec 2009(PM) 6,4 16,8 10,0 3,7 Pszenica jara 5 t/ha
Lipiec 2009(bez PM) 4,4 11,7 8,0 5,7 Pszenica ozima 2,5 t/ha
Październik 2009(PM) 6,2 12,3 12,0 4,5
Październik 2009(bez PM) 4,6 7,8 9,5 6,0
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Jak co roku, początkiem lutego w piątkowy wie-
czór w Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej 

odbyły się III Otwarte Mistrzostwa Gminy Brzostek 
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, których organizatorem 
był OSiR w Brzostku oraz Gmina Brzostek. Patronat 
medialny nad konkursem objęło Trendy Radio i TV 
Brzostek, a sponsorem został sklep Top Odżywki 
z Jasła. Tegoroczna edycja konkursu przyciągnęła 
rekordową liczbę zawodników (24), którzy zmie-
rzyli się w trzech kategoriach wiekowych (Junior 
od 16 – 23 lat, Senior I od 24 lat i starsi o wadze do 
85 kg, Senior II od 24 lat i starsi o wadze powyżej 
85 kg). Zawody w Brzostku z roku na rok rozrastają 
się i zgłasza się coraz więcej zawodników. Nie inaczej 
było w tym roku. Na brzosteckie mistrzostwa przybyły 
takie sławy tej dyscypliny sportu jak Marcin Dulko 
(Mistrz Świata WUAP w kat. do 82,5 kg, wicemistrzo-
stwo Europy WUAP w TS,WL RAW & EQ) czy Patryk 
Wójcik (Mistrz Polski, Mistrz Europy oraz I miejsce 
w Pucharze Świata WRPF w swojej kategorii. Swoim 
wynikiem ustanowił rekord świata w Federacji WUAP 
112, 5 kg). Od godziny 18:00 rozpoczęło się ważenie 
zawodników, zaś po jego zakończeniu odbyło się 
oficjalne rozpoczęcie zawodów. Głównym sędzią 
zawodów był Dariusz Legutko - Mistrz Polski Federacji 
IPF w Wyciskaniu Sztangi Leżąc z 2016 roku. Każdy 
z uczestników konkursu wykonywał trzy próby, które 
później były przeliczane w formule Wilksa. O klasy-
fikacji końcowej w każdej z kategorii decydowało 
wyciśnięcie największego ciężaru. Każdy wyciśnięty 
ciężar odpowiednio do wagi został przeliczony na 
ilość punktów według Formuły Wilksa. Jako pierwsi 
do rywalizacji przystąpili zawodnicy w kategorii Junior 
od 16 – 23 lat, a później ruszyła walka w kategorii 
Senior I i Senior II. W kategorii Junior wygrał Gę-
siak Piotr, podnosząc 167,5 kg. Drugie miejsce zajął 
Wierzgacz Sebastian z Jasła, który wycisnął 150 kg. 
Na najniższym stopniu podium stanął Wójcik Patryk 
(Tarnów), który był najlżejszym zawodnikiem uczestni-
czącym w Mistrzostwach we wszystkich kategoriach 
wiekowych. Przy tak małej wadze Patrykowi udało się 
wycisnąć 112,5 kg. W kategorii Senior I zawodnicy 
walczyli z ciężarami powyżej 130 kg. Najlepszym 
zawodnikiem w tej kategorii został Dulko Marcin, 
wyciskając 185 kg w trzeciej próbie. Wynik Marcina 
jest najwyższym rezultatem, jaki podniesiono podczas 
wszystkich edycji konkursu. Drugie miejsce wywalczył 
Szarek Przemysław, który wycisnął 170 kg. Brązowy 
medal wywalczył Zieliński Marcin, który wycisnął 
ciężar o wadze 135 kg. W kategorii Senior II pierwsze 
miejsce wywalczył Kandefer Piotr, który wycisnął 
180 kg. Tyle samo wycisnął Dubiel Paweł, ale ze 
względu na większą wagę ciała (2,8 kg) miał gorszy 
przelicznik w formule Wilksa i musiał się zadowolić 
drugim miejscem. Trzecie miejsce wywalczył Wełna 
Dawid z Krakowa. Po zakończeniu rywalizacji Kie-
rownik OSiR-u Andrzej Piękoś oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej Marcin Sas wręczyli za pierwsze trzy 
miejsca w poszczególnych kategoriach: puchary, me-
dale oraz nagrody rzeczowe. Organizatorzy dziękują 
wszystkim zawodnikom za udział oraz wszystkim 
osobom zaangażowanym przy organizacji zawodów, 
bez których ta impreza nie mogła dojść do skutku.

III OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY BRZOSTEK 
W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC

Klasyfikacja końcowa:

KATEGORIA JUNIOR OPEN
1. Gęsiak Piotr - waga 102,8 kg - wynik 167,5 kg - 100,85 pkt. Wilks’a
2. Wierzgacz Sebastian (Jasło) - waga 82,5 kg- wynik 150 kg - 100,48 pkt. Wilks’a
3. Wójcik Patryk (Tarnów) - waga 60,8 kg - wynik 112,5 kg - 94,80 pkt. Wilks’a
4. Bartosz Adrian (Januszkowice) - waga 101,7 kg - wynik 140 kg - 84,64 pkt. Wilks’a
5. Fornal Hubert (Bieździadka) - waga 85,0 kg - wynik 125 kg - 82,28 pkt. Wilks’a
6. Dzierwa Daniel (Jodłowa) - waga 80,8 kg - wynik 120 kg - 81,42 pkt. Wilks’a
7. Boroń Kamil (Wola Brzostecka) - waga 71,2 kg - wynik 110 kg - 81,37 pkt. Wilks’a
8. Wojnar Dominik (Święcany) - waga 75,2 kg - wynik 112,5 kg - 80,01 pkt. Wilks’a
9. Sokołowski Jakub (Jasło) - waga 81,1 kg - wynik 112,5 kg - 76,15 pkt. Wilks’a
10. Pancerz Karol (Jodłowa) - waga 69,8kg - wynik 100 kg - 75,1 pkt. Wilks’a
11. Pacura Jakub (KLK) - waga 70,4 kg - wynik 100 kg - 74,61 pkt. Wilks’a
12. Ogrodnik Grzegorz (Nawsie Brzosteckie) - waga 66,3 kg- wynik 92,5 kg - 72,36 pkt. Wilks’a
13. Stanek Paweł (Bączałka) - waga 75,9 kg - wynik 100 kg - 70,67 pkt.Wilks’a
14. Woźniak Maciej (Głęboka) - waga 78,0 kg- wynik 100 kg - 69,39 pkt. Wilks’a

KAT. SENIOR II - WAGA DO 85 KG
1. Dulko Marcin (Bytom) - waga 82,9 - wynik 185 kg - 123,58 pkt. Wilks’a
2. Szarek Przemysław (Iwonicz Zdrój) - waga 81,8 - wynik 170 kg - 114,47 pkt. Wilks’a
3. Zieliński Marcin (Nowy Sącz) - waga 84,0 kg - wynik 135 kg - 89,47 pkt. Wilks’a

KATEGORIA SENIOR II O POWYŻEJ 85 KG
1. Kandefer Piotr (Kraków) - waga 88,7 kg - wynik 180 kg - 115,77 pkt. Wilks’a
2. Dubiel Paweł (Jasło) - waga 91,5 kg - wynik 180 kg - 113,95 pkt. Wilks’a
3. Wełna Dawid (Kraków) - waga 92,3 kg- wynik 175 kg - 110,33 pkt. Wilks’a
4. Zieliński Andrzej (Nowy Sącz) - waga 92,1 kg - wynik 170 kg - 107,28 pkt.Wilks’a
5. Konieczny Piotr (Nowy Sącz) - waga 104,5 kg-wynik 175 kg - 104,75 pkt. Wilks’a
6. Woźniak Kamil (Głęboka) - waga 92,1kg - wynik 160 kg - 100,97 pkt. Wilks’a
7. Serafin Bartłomiej (Jodłowa) - waga 99,7 kg - wynik 140 kg - 85,30 pkt. Wilks’a

Magdalena Kawalec

Marcin Dulko
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FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO Z OSIR 
BRZOSTEK ZA NAMI
Dobiegły końca tegoroczne ferie zimowe. W ich trakcie 

część dzieci i młodzieży z naszej gminy postanowiła ak-
tywnie spędzić wolny czas, korzystając z oferty przygotowanej 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku. OSiR Brzostek 
postawił na aktywność i różnorodność. Zimowy wypoczynek 
rozpoczęliśmy od III Otwartych Mistrzostw Gminy Brzostek 
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Tegoroczna edycja konkursu przy-
ciągnęła rekordową liczbę zawodników (24), którzy zmierzyli 
się w trzech kategoriach wiekowych (Junior od 16 – 23 lat, 
Senior I od 24 lat i starsi o wadze do 85 kg, Senior II od 24 lat 
i starsi o wadze powyżej 85 kg). Zawody w Brzostku z roku 
na rok rozrastają się i zgłasza się coraz więcej zawodników. 
Nie inaczej było w tym roku. Na brzosteckie mistrzostwa 
przybyły takie sławy tej dyscypliny sportu jak Marcin Dulko 
(Mistrza Świata WUAP w kat do 82,5 kg, wicemistrzostwo 
Europy WUAP w TS,WL RAW & EQ) czy Patryk Wójcik (Mistrz 
Polski, Mistrz Europy oraz I miejsce w Pucharze Świata WRPF 
w swojej kategorii. Swoim wynikiem ustanowił rekord świata 
w Federacji WUAP 112, 5 kg). Szczegółowa relacja znajduje się 

w oddzielnym artykule. Po turnieju przyszedł wyjazd dla dzieci 
i młodzieży na kryty basen w Dębicy. Największą furorę zrobił 
dmuchany tor przeszkód. Sądząc z uśmiechów uczestników 
wyjazdów, wnioskujemy, że im się podobało. Pierwszy tydzień 
ferii zakończyliśmy organizacją Turnieju Halowej Piłki Nożnej 
Gminy Brzostek dla klas VII – VIII szkół podstawowych oraz 
III klas gimnazjum, w którym udział wzięło 8 drużyn. Zespoły 
zostały podzielone na 2 grupy, gdzie rozgrywały mecze syste-
mem „każdy z każdym”. Przez cały turniej toczyły się bardzo 
wyrównane i emocjonujące spotkania. Na trybunach zasiedli 
kibice, którzy dopingowali swoich faworytów. W grupie „A” 
z pierwszego miejsca awansowali Kilerzy, którzy nie przegrali 
żadnego meczu w swojej grupie. Drugie miejsce zajęła szkoła 
z Grudnej Górnej. W grupie B z pierwszego miejsca awanso-
wała SP Brzostek, zaś z drugiego KS-Bit. Mecze półfinałowe 
dostarczyły wiele emocji oraz zaskakujących rozstrzygnięć. 
W pierwszym półfinale zwyciężyła szkoła z SP Brzostek, która 
potwierdziła swoja dobrą formę z meczów grupowych, wygry-
wając z SP Grudna. Drugi mecz półfinałowy (Kelnerzy – KS-Bit) 
pewnie zwyciężył zespół KS-Bit. W finale spotkały się zespół 
z Brzostku oraz KS-Bit. Zwycięsko z pojedynku wyszła SP 
Brzostek, wygrywając 1:0 i tym samym mogli cieszyć się ze 
zwycięstwa w całym turnieju. Ostatecznie na najniższym stop-
niu podium uplasowała się drużyna z SP Grudnej Górnej, która 
pokonała w meczu o 3. miejsce drużynę Kilerzy. Dodatkowo, 
w trakcie trwania rozgrywek, była prowadzona klasyfikacja 
króla strzelców, którą zwyciężył Seweryn Kędzior (KS- Bit).

W drugim tygodniu ferii przyszedł czas na najbardziej ocze-
kiwany i oblegany wyjazd, jakim była podróż do Fly Parku 
w Tarnowie. Czekały tam różnej wielkości trampoliny, ścieżki 
akrobatyczne, baseny z gąbkami i inne atrakcje. Część młodzieży 

wykazała się umiejętnością wykonywania różnego typu salt 
i przewrotów, inni woleli spokojne skoki. Po wspaniałej zabawie 
wszyscy udali się do MacDonalda, gdzie uzupełnili stracone 
kalorie. Wszyscy wrócili cali i zdrowi, a przede wszystkim za-
dowoleni z wyjazdu. Kolejnym obiektem, jaki odwiedziliśmy 
podczas ferii, było lodowisko w Dębicy. Samo przygotowanie się 
do wejścia na lód zajęło trochę czasu. Gdy wszyscy byli gotowi, 
przez ponad dwie godziny można było szlifować umiejętność 
jazdy na łyżwach. Każdy jeździł jak umiał, niektórzy częściej 
leżeli na lodzie, niż trzymali postawę pionową, ale wiadomo, 
praktyka czyni mistrza. 

Tradycyjnie na koniec ferii odbył się również 4. Otwarty 
Turniej Halowej Piłki Nożnej. Do rywalizacji przystąpiło 6 dru-
żyn, które walczyły o zwycięstwo w całym turnieju. Zawody 
zostały rozegrane systemem „każdy z każdym” po 12 minut. 
Od pierwszego gwizdka rywalizacja była zacięta, a zawodnicy 
wkładali całe serca w grę. Najlepszą drużyną została drużyna 
Futbolowi Artyści, którzy nie przegrali żadnego spotkania, 
strzelając 9 bramek i żadnej nie tracąc. Drugie miejsce zajął 
zespół Galaktyczni Wojownicy. Rywalizacja o trzecie miejsce 
(Sokół Siedliska-Bogusz, KS-Bit) była zacięta i emocjonująca, 
a o brązowym medalu zadecydowało trzecie kryterium regula-
minowej punktacji, a mianowicie stosunek bramek strzelonych 



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 3/2019 33

Dokończenie ze str. 32

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

do straconych. Ostatecznie z lepszym bilansem trzecie miej-
sce zajęła drużyna Sokół Siedliska-Bogusz. Po zakończonym 
finale wręczono nagrody dla najlepszych drużyn oraz nagrody 
indywidualne: Król Strzelców Jakub Zastawny (Galaktyczni 
Wojownicy), Najlepszy Bramkarz Konrad Nowak (Futbolowi 
Artyści).

Tegoroczne ferie zimowe dobiegły końca, ale dla wielu po-
zostaną na długo w pamięci. Ci, którzy chcieli aktywnie spędzić 
ten wolny czas, skorzystali z bogatej oferty przygotowanej 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku. Każdy mógł 
w niej znaleźć coś dla siebie, od doskonalenia umiejętności 
jazdy figurowej, poprzez pląsy w wodzie, aż po sportową 
rywalizację. Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, iż wyjazdy 
cieszyły się dużym zainteresowaniem. To budujące, że jest jesz-
cze młodzież, która pamięta o aktywnym spędzaniu wolnego 
czasu. Łącznie zajęcia zorganizowane przez OSiR w Brzostku 
w ramach ferii zimowych 2019 przyciągnęły 460 uczestników. 

Wszystkim dziękujemy za wspólnie spędzony czas i już dziś 
zapraszamy do udziału w kolejnych przygotowywanych przez 
nas przedsięwzięciach. Wszelkie informacje dotyczące imprez 
organizowanych przez OSiR Brzostek można śledzić na bieżąco 
na stronie internetowej www.osir.brzostek.pl. 

Magdalena Kawalec

DRUŻYNA OSIR BRZOSTEK ZAKOŃCZYŁA 
ROZGRYWKI W PILŹNIEŃSKIEJ LIDZE 
SIATKÓWKI

Debiutująca w rozgrywkach Pilźnieńskiej Gminnej Amator-
skiej Ligi Piłki Siatkowej młoda drużyna Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Brzostku zakończyła fazę zasadniczą, zajmując 
8. miejsce z dorobkiem 16 punktów. Złożyło się na to 6 zwy-
cięstw i 5 porażek w 11 rozegranych spotkaniach. Osiągnięty 
rezultat pozwolił brzosteckim siatkarzom powalczyć w fazie 
play-off o miejsca 5-8.

W play-offach zespół OSiR rozegrał 3 mecze, odnosząc 
2 zwycięstwa i 1 porażkę. Ostatecznie dało to naszej ekipie 
6. miejsce wśród 12 drużyn ligi. To spory sukces, biorąc pod 
uwagę, że brzosteckim zawodnikom, którzy dopiero rozpoczy-
nają swoją przygodę z półprofesjonalną siatkówką, przyszło 
mierzyć się z dużo bardziej doświadczonymi rywalami.

Skład drużyny tworzą obecnie: Jakub Kalita, Szymon Golec, 

Marcin Kolbusz, Kacper Szymański, Dawid Strojek, Patryk 
Mroczek, Karol Siwek, Mateusz Sobczyk, Dominik Sobczyk, 
Adam Smęda, Wojciech Augustyn, Wojciech Kapała, Jakub 

Nowicki, Paulina Szymańska. Opiekunem drużyny jest in-
struktor OSiR Krzysztof Hals. 

Drużyna wzbogaciła się w ostatnim czasie o profesjonal-
ny sprzęt sportowy. Z budżetu Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Brzostku zakupiono stroje siatkarskie, dresy sportowe 
oraz torby na sprzęt dla wszystkich zawodników. Zespół 
sponsorowany jest także przez lokalnych samorządowców. 
Dziękujemy za wsparcie panom radnym Marcinowi Sasowi, 
Danielowi Wójcikowi oraz Bartłomiejowi Ziai. 

Zawodnikom OSiR Brzostek gratulujemy dotychcza-
sowych osiągnięć i życzymy sportowych sukcesów w ko-
lejnych zmaganiach, które przed nimi. Mamy nadzieję, że 
piłka siatkowa na stałe zagości wśród sportów cieszących 
się popularnością w naszej gminie. Wszystkich miłośników 
siatkówki, którzy chcieliby spróbować swoich sił w tej dy-
scyplinie, serdecznie zapraszamy na treningi prowadzone 
w Hali Widowiskowo-Sportowej w Brzostku. Informacje na 
temat terminów i zasad udziału w zajęciach można uzyskać 
telefonicznie, za pośrednictwem fanpage’a na portalu Fa-
cebook lub osobiście w godzinach otwarcia hali.

OSiR Brzostek
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GROCH Z KAPUSTĄ 
Lutowe obrzędy wotywne powoli odchodzą w przeszłość

Miesiąc luty w polskiej tradycji upływa pod znakiem zabiega-
nia o ochronę od wszelkich nieszczęść i chorób. Poczynając od 
2 lutego, kiedy to święci się w kościołach świece gromniczne, 
poprzez święcenie dnia następnego „błażejek”, a dwa dni po 
nich - chleba, soli i wody św. Agaty, aż po 14 lutego - dzień św. 
Walentego, patrona od chorób układu nerwowego.

Niektóre obyczaje jak np. poświęcenie świec gromnicznych 
trzymają się całkiem dobrze, ale już święcenie „błażejek” - świec 
pomagających na choroby gardła oraz święcenie chleba w dniu św. 
Agaty - coraz rzadziej mamy okazję oglądać w naszych kościołach.

Święcenie gromnic
Żywym do dziś obrzędem zarówno w kościołach katolickich, 

jak i prawosławnym pozostaje święcenie gromnic. Jak sama 
nazwa wskazuje, są one stosowane do ochrony domostw przed 
piorunami. W czasie burzy gospodyni obchodziła z zapaloną 
świecą wszystkie kąty, kreśląc znak krzyża, a następnie stawiała 
ją w oknie i modliła się o ochronę. Zapalano ją również przy 
konającym, aby jej światło ogarnęło umierającego w ostatniej 
ziemskiej chwili, ulżyło w cierpieniu i poprowadziło do wiekui-
stej światłości. Światło to miało być dla umierającego odbiciem 
światła doskonałego, jakim jest Chrystus. Z tego powodu wierni 
często święcą po dwie świece - jedna ma służyć żywym, a druga 
– umarłym Kiedyś gromnice obowiązkowo wykonywano z wosku 
pszczelego i po zapaleniu jej dom napełniał się pięknym zapachem. 

Kim był św. Błażej
Św. Błażej urodził się i wychował w Cezarei Kapadockiej 

(obecnie Turcja). Podobno pochodził z zamożnej rodziny. Rodzice 
dobrze wychowali i wykształcili syna na lekarza. Był dzieckiem 
o łagodnym charakterze, jak również ogromnej wrażliwości. Dał się 
poznać jako wspaniały człowiek. Powołano go na stolicę biskupią 
w Sebaste. Przez kilka lat sprawował ten urząd w formującym 
się Kościele. Pewne jest jedynie to, że św. Błażej był biskupem 
Sebaste i zginął w nim śmiercią męczeńską około 315 roku. 

Kościół wspomina tego męczennika 3 lutego. Tradycja sięgająca 
wczesnego średniowiecza przekazała pamięć o nim jako orędowni-
ku i opiekunie wiernych, zwłaszcza w chorobach gardła (migdałki, 
tarczyca, aparat mowy). Za jego wstawiennictwem prosimy Boga 
o zdrowie gardła i o łaskę dobrego korzystania z daru mowy. 
Pod koniec Mszy świętej wierni otrzymują błogosławieństwo 
połączone z prośbą o zachowanie od chorób gardła i języka.

Zwyczaje
W jego święto błogosławiono chleb, wino, wodę i owoce 

(przede wszystkim jabłka). Święconych jabłek używano potem 
w chorobach gardła. W niektórych parafiach organiści roznosili 
je po domach w zamian za drobne datki. Święcono także małe 
świeczki, zwane błażejkami, które po przystawieniu do gardła 
miały koić ból.

Podczas nabożeństwa ksiądz święcił, podawał do ucałowania 
i podkładał pod brodę dwie związane na krzyż świece. Odmawiana 
była przy tym modlitwa za wstawiennictwem świętego Błażeja 
niech cię Pan ustrzeże przed chorobami gardła i wszelkim złem. 
Obrzęd ten był znany w Polsce już w XVI w Długo żywa była 
wiara w to, że okadzenie ich dymem chorego gardła, uczynienie 
znaku krzyża i dotknięcie – uzdrawia. Najlepiej było zjeść jabłko, 
a z zewnątrz pocierać gardło błażejką. Do tego dołączyć żarliwą 
modlitwę.

Przysłowia
Jak śnieg na świętego Błażeja, pogodna będzie Wielka Nie-

dziela. Deszcze na świętego Błażeja, słaba wiosny nadzieja.

Św. Agata
Dwa dni później w dniu św. Agaty ( 5 lutego) - mają miejsce 

kolejne modlitwy nad sakramentaliami w postaci chleba, soli 
i wody. Święta Agata jest patronką od pożarów, wypadków 
i wszelkich nieszczęść. Księża zachęcają kierowców do wożenia 
w samochodzie chleba św. Agaty, aby strzegł ich od wypadków 
komunikacyjnych. Przechowywany w domu zapewnia ochronę 
gospodarstwa przed nieszczęściami, a szczególnie przed poża-
rami. W wypadku pożaru chleb i woda poświęcone w dniu św. 
Agaty są wykorzystywane do gaszenia pożaru. Święconą sól wsy-
pywano do wykopu przy drążeniu studni lub przy jej czyszczeniu, 
co miało zapewnić wodzie czystość. Św. Agata czczona jest jako 
patronka zawodów, które mają kontakt z ogniem: kominiarzy, 
ludwisarzy, odlewników, a także jako orędowniczka w chorobach 
piersi i opiekunka karmiących matek. 

Przyszła na świat w Katanii na Sycylii ok. 235 roku, w zna-
mienitym rodzie rzymskim. Wraz z chrztem towarzyszyło jej 
silne postanowienie służby Chrystusowi, w związku z czym 
ślubowała dziewictwo. W źródłach jest mowa o niespotykanej 
urodzie Agaty. Namiestnik Sycylii zaproponował jej małżeństwo, 
a Agata odmówiła. Została aresztowana i torturowana, po czym 
została rzucona na rozżarzone węgle, ponosząc śmierć 5 lutego 
251 roku, mając 16 lat.

Przysłowia:
Chleb i sól św. Agaty od ognia ustrzeże chaty. Gdzie święta 

Agata, bezpieczna tam chata. 

Św. Walenty
Zwyczaj święcenia wotów woskowych na św. Walentego zanikł 

w Polsce całkowicie i uległ całkowitemu zapomnieniu. Dużą rolę 
odegrała w tym postawa samego kościoła, który zabronił w pew-
nym momencie święcenia wotów przypominających kształtem 
figurę człowieka. Warto jednak przypomnieć sobie nasze rodzime 
obyczaje, kiedy to w dniu św. Walentego – patrona od chorób 
nerwowych i umysłowych, a szczególnie od padaczki, upraszano 
o uzdrowienie. Z tej okazji do kościoła przynoszono ulepione 
własnoręcznie wota z wosku w kształcie serc, nóg, rąk, szczęk 
czy innej chorej części ciała. Lepiono również ludzkie postacie 
wyobrażające chorą osobę lub formowano wosk w kulki, które 
symbolizowały nerwice, depresje czy bezsenność. Święty Walenty 
był biskupem Terni. Żył w III wieku, w państwie rzymskim. Według 
legendy, za czasów cesarza rzymskiego Klaudiusza II udzielał 
potajemnie ślubów. Robił to wbrew cesarskiemu edyktowi, zabra-
niającemu udzielania małżeństw (imperium potrzebowało młodych 
mężczyzn do zaciągu do wojska). Został ścięty około roku 269 na 
rozkaz cesarza Klaudiusza. Stał się tym samym męczennikiem za 
wiarę. Św. Walenty jest patronem zakochanych, ale także patronem 
chorych, cierpiących na choroby układu nerwowego takie jak: 
bóle głowy, konwulsje, choroby psychiczne, przede wszystkim 
zaś opiekował się osobami chorymi na epilepsję, czyli padaczkę 
(stąd dawniejsza nazwa „choroba św. Walentego”).

Dzisiaj walentynki kojarzą się nam ze świętem zakochanych, 
czerwonymi serduszkami w sklepach, kartkami z wyznaniami 
miłości i czekoladowymi pralinkami. Nowa tradycja jest świe-
cka i zupełnie młoda - na naszych ziemiach zagościła w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Przejęliśmy ją z kultury 
anglosaskiej, gdzie zwyczaj przesyłania walentynkowych kartek 
ma wielowiekowe tradycje.

Warto pamiętać i podtrzymywać obrzędy wotywne, gdyż 
przybliżają one nam Boga, ubogacają wiarę, świętych obcowanie 
– czcimy ich nie tylko słowem, ale i czynem, czujemy wtedy ich 
obecność, opiekę i pomoc w potrzebie.

(Opracowując tekst, korzystałam m.in. ze strony: http://www.
mapakultury.pl/art,pl,mapa-kultury,122038.html)

Janina Słupek
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39-230 Brzostek
ul. Szkotnia23

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

KASACJA POJAZDÓW TEL. 606 347 031, 666 842 379

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

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

PSY SZUKAJĄ DOMU
Jeszcze nigdy tak dużo psów nie straciło 
swojego dotychczasowego domu. Brzoste-
ckie schronisko zapełniło się nieszczęśliwy-
mi czworonogami, które oczekują szansy na 
nowe, lepsze życie.
Może ktoś na wiosnę otworzy swoje ser-
ce i przygarnie którąś z tych psin, zaoferuje 
jej dach nad głową, miskę jedzenia, a przede 
wszystkim poczucie przynależności i bezpie-
czeństwa. Kiedy jedni okazali się bezduszni, 
inni mogą to naprawić. Natura, w którą ciągle 
ingerujemy, oczekuje od nas pomocy.
Wszystkie psy oczekujące na nowych właści-
cieli są zdrowe, łagodne, mogą trafić do rodzin 
z dziećmi, tolerują inne osobniki swojego 
gatunku. Niektóre mogą przejawiać lękliwość 
wynikającą z traumatycznych przeżyć, zwią-
zanych zwłaszcza z biciem. Jednak jeśli trafią 
w „dobre ręce” i będą łagodnie prowadzone, 
przestaną uciekać np. na widok podniesionej 
dłoni. 
DZIĘKUJEMY OSOBOM, KTÓRE JUŻ PRZY-
GARNĘŁY DO SWOICH DOMÓW ZAGUBIO-
NE LUB WYPĘDZONE PSY.
SZUKAMY NOWYCH WŁAŚCICIELI DLA 

PRZEDSTAWIONYCH W TYM NUMERZE 
„WB” ZWIERZAKÓW.
Oto krótkie informacje o poszczególnych pie-
skach:
6/2018 - średniej wielkości czarna suka 
znaleziona w styczniu w Siedliskach-Bogusz,
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,
53/2018 – średniej wielkości czarna suka 
w wieku ok. 2 lat, znaleziona we wrześniu 
w Nawsiu Brzosteckim,
54/2018 - średniej wielkości rudy pies w wieku 
ok. 2 lat, znaleziony we wrześniu w Skurowej,
2/2019 – mały, biało-brązowy pies znaleziony 
w styczniu 2019 r. w Kleciach,

5/2019 – mały, brązowy pies z podpalaniem 
znaleziony w styczniu 2019 r. w Brzostku (Rów-
nie),
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,
12/2019 – mały, czarny pies znaleziony w lu-
tym w Nawsiu Brzosteckim,
13/2019 – mała suka czarno-brązowo-biała 
znaleziona w lutym w Przeczycy,
15/2019 – mała, popielata suka znaleziona 
w Siedliskach-Bogusz,
16/2019 – mały, biało-brązowy pies znaleziony 
w Siedliskach-Bogusz,
17/2019 – około 2-letni czarno-brązowy, kud-
łaty pies znaleziony w Siedliskach-Bogusz.
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)
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Zagadka geograficzna: Do jakiego miasta 
zawędrowały „Wiadomości Brzosteckie”?

Góra śmieci i obskurna buda z czasów PRL – jak długo jeszcze 
będą szpecić Brzostek?



Fot. Marta Palar

Fot. Tomasz Baran z Brzostku

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

Fot. Krystyna Szarek-Ryndak z Brzostku

Fot. Ewa Święch z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Michał Dziedzic z BukowejFot. Łukasz Lejkowski z Nawsia 
Brzosteckiego
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Fot. Magdalena Gąsior 
z Grudnej Dolnej

Fot. Katarzyna Szarek 
z Brzostku


