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Wiosenne nastroje...



Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych przepełnionych 

wiarą, miłością i nadzieją.

Radosnego, wiosennego nastroju, spełnienia swoich planów 

i marzeń...

Serdecznych spotkań w gronie Rodzinnym, 

wśród Przyjaciół i Sąsiadów...

WESOŁEGO ALLELUJA... 

życzy 

Marcin Sas

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzostku

Bóg zmartwychwstał,

odwalił groby naszych domów.

Byśmy stanęli. Na światło spojrzeli.

Byśmy wołaniem wielkim odetchnęli.

Ernest Bryll „Bóg odrzucił ten kamień”

Wszystkim Czytelnikom „Wiadomości Brzosteckich” życzymy, 

aby wraz ze Zmartwychwstaniem Pańskim odnaleźli w sobie 

siłę, by pokonać własne słabości i wszelkie trudności, by 

z optymizmem patrzeć w przyszłość i dzielić się nim z innymi

Zespół Redakcyjny

Stroik KG
W

 w
 Siedliskach-Bogusz, fot. Paw

eł Batycki
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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
1. Rozpoczęły się prace związane z budową łącz-
nika drogowego z Nawsia Brzosteckiego przez 
ul. Szkolną do ul. Mysłowskiego w Brzostku. 

W wyniku inwestycji do końca września powstanie prawie ki-
lometrowy odcinek drogi o szerokości 5 m wraz z 2-metrowym 
chodnikiem, oświetleniem hybrydowym, poboczami i miejscami 
postojowymi (poniżej Orlika i przed WTZ) w trzech odcinkach:

Odcinek 1 - budowa drogi gminnej od ul. M.N. Mysłowskie-
go (początek na wysokości ul. Zielonej) do ul. Szkolnej (droga 
będzie przebiegać poniżej Orlika i następnie skręci w prawo 
w stronę szkoły podstawowej). 

Odcinek 2 - rozbudowa ul. Szkolnej (na odcinku od szkoły 
podstawowej do WTZ, gdzie połączy się z nowo budowaną 
drogą od Nawsia).

Odcinek 3 - budowa drogi od ul. Szkolnej (od istniejącego 
parkingu przy siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej) do 
drogi powiatowej (z wyjazdem w Nawsiu Brzosteckim). W tym 
odcinku przebudowany zostanie ponadto most zlokalizowany 
obecnie zaraz przy zjeździe z drogi powiatowej.

Rysunki projektowe poszczególnych odcinków i pozostałe 
zdjęcia z placu budowy na s. 18.

Oto kilka zdjęć z placu budowy: 
Dokończenie na str. 4

Pogody ducha i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego 

oraz miłych chwil spędzonych w rodzinnym gronie 

wszystkim Mieszkańcom Gminy Brzostek 

życzy

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Prace poniżej przedszkola

Tu będzie droga i parking pod Orlikiem na 36 miejsc

Budowana droga z Nawsia przed ul. Szkolną. Tutaj będzie parking przy drodze

Most koło p. MadejczykaPrace na budowanej drodze pod Orlikiem

Tu będzie wjazd na nową drogę od ul. Mysłowskiego

Stroik K
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NISZCZYCIELSKA WICHURA NAD GMINĄ BRZOSTEK
W dniach 9-12 marca br. nad większą częścią naszego kraju 

szalały wichury, które stały się przyczyną wielu zdarzeń 
wymagających interwencji służb ratowniczych. Silny wiatr nie 
ominął także naszego województwa. Na noce 9/10 i 10/11 
marca wydane zostało dla powiatu dębickiego ostrzeżenie 
2. stopnia. Oznacza ono możliwość wystąpienia następujących 
zjawisk: uszkodzenia budynków, dachów; łamanie i wyrywanie 
drzew z korzeniami; utrudnienia w komunikacji; uszkodzenia 
linii napowietrznych. Niestety, prognozy okazały się trafne 
i wiejący z prędkością do 110 km/h wiatr poczynił wiele szkód 
w majątku prywatnym i publicznym. W ich usuwaniu i zapobie-
ganiu dalszym uszkodzeniom jak zawsze niezastąpieni okazali 
się strażacy OSP.

Według statystyk prowadzonych przez Komendę Powiato-
wą Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy pomiędzy 10 a 12 
marca jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały na 
terenie powiatu dębickiego łącznie 205 razy. Aż 203 spośród 
tych interwencji dotyczyło usuwania skutków silnych wiatrów. 

Wnikliwiej analizując te dane, dochodzimy do wniosku, że 
wskutek tych anomalii pogodowych najbardziej ucierpiała 
Gmina Brzostek, gdzie strażacy interweniowali łącznie 58 razy 
(najczęściej OSP Brzostek – 27 interwencji, druhowie z Brzostku 
interweniowali również na terenie Jodłowej). Usuwali powalone, 
nadłamane i niebezpiecznie pochylone drzewa zagrażające 
budynkom i ruchowi drogowemu, zabezpieczali uszkodzone 
dachy i budynki, zastępowali zerwane poszycie tymczasową 
konstrukcją oraz plandekami, zabezpieczali zerwane linie ener-
getyczne. Wsparcie w kilku akcjach nasi druhowie otrzymali 
od Państwowej Straży Pożarnej z Dębicy oraz od OSP Łęki 
Górne, ale główny ciężar walki ze skutkami wichury spoczął 
na barkach miejscowych jednostek. Strażacy z OSP Brzostek, 
Siedliska-Bogusz, Nawsie Brzosteckie, Skurowa i Grudna Górna 
przepracowali kilkadziesiąt godzin w trudnych warunkach, 
zabezpieczając mienie i usuwając zagrożenie życia i zdrowia 
naszych mieszkańców. 

Szacowanie strat po wichurach i prace remontowe przy 
uszkodzonych obiektach potrwają zapewne jesz-
cze kilka tygodni. W obliczu zachodzących zmian 
klimatycznych i związanych z tym coraz częstszych 
anomalii pogodowych w naszym kraju, ważne jest, 
aby służby ratownicze były odpowiednio przy-
gotowane i wyposażone do reagowania w takich 
sytuacjach. To wyzwanie i obowiązek dla władz 
szczebla centralnego, jak i dla samorządów. Na 
szczęście w naszej gminie zawsze możemy liczyć 
na strażaków OSP, którzy oprócz nowoczesnego 
sprzętu, wyposażenia czy wyszkolenia, dysponują 
przede wszystkim ogromną chęcią niesienia po-
mocy i gotowością do działania. 

Druhny i Druhowie, serdecznie dziękuję Wam 
za wspólną, wykonywaną z dużym poświęceniem 
pracę podczas walki ze skutkami tej wichury, jak 
i przy wszystkich zdarzeniach, przy których inter-
weniujemy na co dzień.

Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP
Daniel Wójcik

Fot.. Daniel Wójcik 

2. 7 marca podpisana została umowa na budowę Otwartej 
Strefy Aktywności w Brzostku. W wyniku prac zmodernizowany 
zostanie istniejący plac zabaw zlokalizowany koło Przedszkola 
Publicznego w Brzostku. Zakres prac obejmuje wymianę ist-
niejącej nawierzchni na nawierzchnię poliuretanową, wymia-
nę urządzeń placu zabaw, montaż urządzeń rekreacyjnych, 
budowę schodów terenowych oraz częściową przebudowę 
ogrodzenia. Prace rozpoczną się na przełomie kwietnia i maja, 
a zakończą przed końcem czerwca. Całkowity koszt inwestycji 
to 219.197,33 zł, z czego 50.000,00 zł pochodzi z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-
-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte 
Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018. Wykonawcą prac jest 
firma INTERTORG Paweł Bożek, Daniel Marcinik z Sanoka.
3. OSP Brzostek wzbogaciła się o nowy sprzęt. Na potrzeby 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku ze środków budże-
tu gminy zakupiono zestaw urządzeń pomiarowych złożony 
z kamery termowizyjnej Flir K45 oraz miernika wielogazowego 
MSA Altair. Zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie podczas 
akcji ratowniczo-gaśniczych (pożary, wycieki gazu, ulatniający 
się czad, poszukiwanie osób zaginionych), przez co wpły-

nie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, 
jak i samych strażaków w czasie działań. Koszt zestawu to 
23 450 zł. Dostawcą była firma FENIX.MARKET ze Stobiernej 
koło Rzeszowa.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Dokończenie ze str. 3
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PŁONĄ TRAWY… CZYLI O GASZENIU LUDZKIEJ BEZMYŚLNOŚCI

Dziesiątki kampanii informacyjnych. Apele strażaków, władz 
samorządowych, instytucji wsparcia rolnictwa, ekologów. 

Plakaty, billboardy, materiały w telewizji i radio… Mimo tego 
co roku na przełomie marca i kwietnia w całej Polsce płoną 
tysiące hektarów traw, zarośli i nieużytków. Kiedy ogień wy-
myka się spod kontroli, interweniować musi straż pożarna. 
W samym 2018 roku takich interwencji było w skali kraju 
prawie 49 tysięcy.

Jedni tłumaczą się, że to najprostszy sposób na uprzątnięcie 
niepożądanej roślinności z nieużytków – oszczędność czasu, 
pracy, pieniędzy. Inni próbują nawet dowodzić, że wypalanie 
przynosi korzyści glebie i pozytywnie wpływa na jej dalsze 
użytkowanie. Specjaliści mówią jasno - wypalanie traw jest 
szkodliwe dla środowiska naturalnego, obniża żyzność gleby 
oraz stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia ludzkiego. 
Proceder ten generuje również spore koszty finansowe, które 
wpływają na kondycję budżetu państwa i poszczególnych 
samorządów.

Zacznijmy od kwestii prawnych. Wypalanie traw na łąkach, 
rowach i skarpach oraz pozostałości 
roślinnych na nieużytkach podlega su-
rowym karom. Wyżej wymienionych 
czynów zabrania ustawa o ochronie 
przyrody, a Kodeks wykroczeń przewi-
duje za nie grzywnę nawet do 5 tysięcy 
złotych. Jeżeli natomiast w wyniku wy-
palania traw dojdzie do pożaru, który 
spowoduje zagrożenie zdrowia i życia 
ludzi lub ich mienia, to sprawcy grożą 
konsekwencje przewidziane w Kodeksie 
karnym. Może to być nawet kara 10 lat 
pozbawienia wolności.

Kolejne nieprzyjemne konsekwencje 
mogą czekać na wypalających roślinność 
rolników, którzy otrzymują płatności 
bezpośrednie i płatności obszarowe 
za pośrednictwem Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. Brak 
przestrzegania zakazu może skutkować 
zmniejszeniem płatności o 3%, jeże-
li rolnikowi udowodni się, że wypalał 
trawy na którymkolwiek z posiadanych 
przez niego gruntów (dotyczy to: jed-
nolitej płatności obszarowej, płatności 
za zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatności 
dodatkowej, płatności dobrowolnej związanej z produkcją, 
a także płatności rolnośrodowiskowej, płatności ekologicznej, 
płatności ONW oraz pomocy na zalesianie gruntów rolnych). 
ARiMR każdy przypadek wypalania traw rozpatruje indywi-
dualnie i może taką karę zwiększyć albo zmniejszyć. Surowiej 
karane są przypadki, gdy rolnik świadomie wypala grunty rolne. 
Wówczas całkowita kwota należnych mu płatności może być 
obniżona nawet o 20%, a w przypadku stwierdzenia upor-
czywego wypalania traw ARiMR może pozbawić rolnika całej 
kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.

Pozostając w temacie rolnictwa, należy między bajki włożyć 
twierdzenia, iż wypalanie pozostałości roślinnych sprzyja po-
prawie właściwości gleby i jej użyźnianiu. W wyniku pożarów 
traw ulega zniszczeniu warstwa żyznej próchnicy. Według 
naukowców wartość plonów spada od 5 do 8%, ulega pogor-
szeniu skład botaniczny siana. Ziemia potrzebuje kilku lat na 
regenerację. Wskutek wysokiej temperatury giną dżdżownice 
i inne pożyteczne bezkręgowce oraz grzyby i bakterie, które 
odpowiadają za utrzymanie równowagi biocenozy łąkowej 
i tworzenie żyznej warstwy próchnicy. Powstający podczas 

pożarów dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywa-
nie łąk, giną one także w płomieniach, co przyczynia się do 
zmniejszenia ilości zapylonych kwiatów i obniżenia plonów. 
Giną, płonąc żywcem, gniazdujące na ziemi ptaki, zwierzyna 
łowna i inne zwierzęta.

Kolejną równie ważną kwestią w temacie wypalania traw 
jest zagrożenie dla mienia, a przede wszystkim życia i zdrowia 
ludzkiego. Pożary tego typu podsycane nawet niezbyt silnym 
wiatrem rozprzestrzeniają się w sposób błyskawiczny i nie-
zwykle ciężki do opanowania. Stwarza to niebezpieczeństwo 
przeniesienia na obszary leśne i pobliskie zabudowania. Tok-
syczny dym może doprowadzić do zatrucia, utraty przytomności 
samego sprawcy bądź osób postronnych. Ten sam dym może 
stanowić niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogo-
wego, gdyż jeśli pożar zlokalizowany jest w pobliżu szlaków 
komunikacyjnych, znacząco ograniczona jest widoczność na 
drodze. Często przy silnym i zmiennym wietrze zdarzają się 
przypadki otoczenia osób przez płomienie. W ubiegłym roku 
w wyniku pożarów spowodowanych wypalaniem traw zginęło 

w Polsce 7 osób, a kolejne 81 odniosło 
obrażenia. Straty materialne liczyć na-
leży w milionach złotych. 

Z punktu widzenia strażaka Ochot-
niczej Straży Pożarnej muszę dodać, że 
częste działania przy pożarach wywoła-
nych wskutek wypalania traw i zarośli 
angażują spore siły i środki jednostek 
ochrony przeciwpożarowej. Sezon jesz-
cze na dobre się nie rozpoczął, a moja 
macierzysta jednostka (OSP Brzostek) 
zanotowała już kilkanaście akcji gaś-
niczych związanych z pożarami traw, 
zarośli, młodnika. Na przestrzeni kilku 
ostatnich lat było ich w skali całej gminy 
kilkadziesiąt. W przypadku strażaków 
ochotników wyjazdy do tego typu ak-
cji nawet kilka razy dziennie bywają 
uciążliwe ze względu na konieczność 
porzucenia swoich codziennych obo-
wiązków. Wywołany przez bezmyślność 
pożar sprowadza niepotrzebne ryzyko 
na gaszących go strażaków, a koszty 
prowadzonych działań obciążają bu-
dżet samorządu. Te pieniądze naprawdę 

można lepiej wydać, choćby na poprawę wyposażenia i wyszko-
lenia OSP czy inne inwestycje gminne. Nie bez znaczenia jest 
także to, że gaszenie płonących nieużytków pochłania duże 
ilości wody, której w ostatnim czasie w wielu regionach, także 
w naszej gminie, zaczyna brakować nie tylko w przydomowych 
studniach, ale i w ujęciach zasilających wodociągi publiczne. 
To skutek długotrwałej suszy. 

Na koniec podkreślę, jak wiele osób przede mną, że siły 
i środki straży pożarnej zaangażowane w gaszenie pożaru 
traw mogą być potrzebne w tym samym czasie, by ratować 
życie i zdrowie ludzkie w innych zdarzeniach. Czy warto, pod-
palając nieużytki, brać na swoje sumienie ewentualne skutki 
takiego czynu?

Daniel Wójcik 
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Brzostku

Strażak OSP Brzostek

Artykuł ukazał się w kwietniowym numerze miesięcznika Podkar-
packiej Izby Rolniczej „AGRO Podkarpacie”.
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Dokończenie na str. 7

CZY ZABRAKNIE WODY PRZED ŚWIĘTAMI?
Większość z nas pamięta dotkliwy 

brak wody przed Bożym Narodze-
niem, w Wigilię i pierwszy dzień świąt. 
Teraz zbliża się Wielkanoc, a do tego 
wiosna, więc na dobre rozpocznie się 
porządkowanie domów i ogrodów, co po-
ciągnie większe zużycie wody. Wszystkie 
myjnie tuż przed świętami będą praco-
wały na pełnych obrotach.

Z pytaniem, czy zabraknie wody przed 
świętami, zwróciliśmy się do Leszka 
Bieńka, Prezesa Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Brzostku.

Prezes przedstawił krótkie informacje 
dotyczące wodociągu:

1. Zostały wykonane 2 studnie głębi-
nowe w rejonie działania Stacji Uzdat-
niania Wody w Brzostku.

2. Po uzyskaniu wszystkich wyma-
ganych pozwoleń zostaną włączone do 
sieci wodociągowej, co pozwoli znacznie 
zwiększyć możliwości produkcji wody 
dla naszych odbiorców - zmniejszy się 
niebezpieczeństwo braku wody w sieci.

3. Jednocześnie w dalszym ciągu 
proszę o bardzo racjonalne korzystanie 

z wody, ponieważ poziom wód w rejo-
nie działania Stacji jest nadal niski (na 
poziomie roku ubiegłego). Niski poziom 
wód powoduje znaczne zmniejszenie 
wydajności studni głębinowych.

Jak widać, skutki suszy wciąż są od-
czuwalne. Z tego względu lepiej nie 
zostawiać generalnego sprzątania na 
ostatnią chwilę, żeby nie pozbawić wody 
mieszkańców terenów wyżej położnych. 
I Salomon z pustego nie naleje.

U.K.

STOWARZYSZENIE „AKTYWNY BRZOSTEK” 
ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ
W piątek 12 kwietnia o godz. 18:30 w Domu Kultury w Brzostku odbędzie się spotkanie orga-

nizacyjne nowo powstającego stowarzyszenia „Aktywny Brzostek”.
Inicjatorzy tego przedsięwzięcia stawiają sobie za cel większą integrację i aktywizację mieszkańców 
całej naszej gminy wokół spraw dotyczących kultury, rekreacji, zdrowego stylu życia, turystyki, 
kulinariów i innych zajęć pozwalających aktywnie spędzać wolny czas. 
Dla realizacji tych zamierzeń stowarzyszenie będzie dążyło do nawiązania współpracy z innymi or-
ganizacjami społecznymi oraz instytucjami publicznymi. Wstępne założenia zostały przedstawione 
podczas zebrania mieszkańców Miasta Brzostek w dniu 03.03.2019 roku. Na wniosek inicjatorów 
patronat nad przedsięwzięciem objął Przewodniczący Zarządu Miasta.
Serdecznie zapraszamy osoby w każdym wieku, które chcą aktywnie spędzać swój czas wolny, do 
włączenia się w działalność naszej organizacji.

Inicjatorzy powstania stowarzyszenia „Aktywny Brzostek”

Jeśli chcesz żyć i pracować w spokoju – nie wyprzedzaj szefa w rozwoju.

NOWY WYMIAR EDUKACJI
Współczesne społeczeństwo w zdecydowanej większości 

hołduje konformizmowi. Jest coraz mniej frustratów, 
którzy próbują jeszcze postępować uczciwie, honorowo, 
usiłują wcielać w życie wyższe idee. W środowisku, w którym 
pracują czy mieszkają, odbierani są jako „żywe skamieniałości”, 
dziwolągi, bo chyba już w średniowieczu zakończyła się era 
rycerskości. Teraz liczę się „ja” i tak się „ustawię”, żeby „mnie” 
było dobrze.

W związku z tym może zamiast omawiać w szkole klasycz-
ne lektury, których i tak 90% uczniów nie zamierza czytać, 
ponieważ powszechnie dostępne są streszczenia, powinno 
się dogłębnie analizować od lat krążące w ukochanym przez 
młodzież internecie przeróżne kodeksy dotyczące większej 
części naszego życia, czyli okresu aktywności zawodowej.

Dla przykładu zacytuję tu wybrane punkty z różnych wersji 
dekalogu dobrego pracownika:

1. Szef zawsze ma rację.
2. Szef się nie spóźnia – szefa zatrzymują ważne sprawy.

3. Szef nie lubi plotek – szef uważnie wysłuchuje opinii pra-
cowników.

4. Szef nie flirtuje – szef szkoli personel.
5. Szef nie wrzeszczy – szef dobitnie wyraża swoje poglądy.
6. Szef nie zapomina – szef nie zaśmieca pamięci zbędnymi 

informacjami.
7. Szef się nie myli – szef podejmuje ryzyko.
8. Jeśli masz wątpliwości – patrz pkt 1.
9. Kto przychodzi do szefa ze swoimi przekonaniami – wychodzi 

z przekonaniami szefa.
10. Jeśli chcesz żyć i pracować w spokoju – nie wyprzedzaj szefa 

w rozwoju.
Tu został przedstawiony sposób na spokojne trwanie w pracy. 

Z taką postawą młodzi ludzie, kształtujący swój światopogląd, 
spotykają się niemalże na co dzień, więc spokojnie mogą to 
uznać za słuszny wybór, widząc błogie zadowolenie tych, 
którzy się nie wychylają.
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Dokończenie ze str. 6
Gdyby jednak ktoś z nich zapragnął zrobić karierę, być ulu-

bieńcem szefa, bo to daje niezłe profity, może również sięgnąć 
do „10 przykazań doskonałego konformisty i karierowicza” 
(też to w swoim czasie krążyło wśród pracowników, a może 
wciąż krąży, bo nie straciło na aktualności). Pojawiają się tam 
między innymi takie punkty:

1. Nie będziesz nigdy jawnie krytykował przełożonego swego.
2. Nie będziesz nigdy podważał jego zarządzeń, poleceń i naka-

zów – nawet najbardziej bezsensownych.
3. Składaj mu poddańcze życzenia przy każdej nadarzającej się 

okazji.
4. Czcij przełożonego swego i mów o nim tylko dobrze, a szcze-

gólnie w obecności tych, którzy mogliby mu donieść.
5. Nie podważaj nigdy jego autorytetu i nie próbuj nigdy wyrażać 

swojej opinii.
6. Przyklaskuj głośno i spontanicznie wszystkim jego pomysłom 

i ideom, nawet jeśli są jawnie niesprawiedliwe i krzywdzące 
innych, bo ty i tak z tego będziesz miał pożytek.

7. (…)
8. Donoś mu wszystkie zasłyszane plotki i ploteczki, oczerniaj 

i obmawiaj swoich współpracowników, kop dołki i ryj pod in-
nymi, ile się da, aby zyskać zaufanie i akceptację przełożonego.

9. (…)
10. A czyń to wszystko w imię utrzymania pokoju i zdrowej, dobrej 

atmosfery, abyś ty sam był doceniony i łaskawie nagrodzony 
przez przełożonego twego we właściwym czasie.

Wyżej przytoczone dekalogi spokojnie można by omawiać 
jako drobne przykłady „literatury faktu” ze względu na realizm 
spostrzeżeń – wszystko z życia wzięte, niewyssane z palca, 
a takie lektury są łatwe do zrozumienia.

Nasza kariera zależy m.in. od wyczucia, jaki jest szef. Niestety, 
większość z przełożonych otacza się wazeliniarzami i doce-
nia ich „zaangażowanie” w tej kwestii. Dotyczy to zwłaszcza 
państwowych zakładów pracy, gdzie, niestety, rzadko kładzie 
się nacisk na rozwój firmy czy instytucji, więc nie szuka się 
odpowiedzialnych i kompetentnych pracowników. W takich 
przypadkach raczej nie ma co liczyć, że nasza sumienna praca, 
rzetelne wypełnianie obowiązków pracowniczych i wychodze-
nie z inicjatywą zostaną docenione.

Uczniowie lubią, kiedy podczas lekcji czyta się teksty o cha-
rakterze żartobliwym, choć nie zawsze żart jest dla nich zro-
zumiały, gdyż wymaga wiedzy ogólnej lub obycia literackiego. 
Jednak na pewno spodobałyby się im przytoczone poniżej 
„Przykazania szczęśliwego pracownika”, również zaczerpnięte 

z internetu, które mogą się też odnosić do szczęśliwego ucznia:
1. Człowiek rodzi się zmęczony i żyje, aby odpoczywać.
2. Kochaj swe łóżko jak siebie samego.
3. Odpoczywaj w dzień, abyś mógł spać w nocy.
4. Jeśli widzisz kogoś odpoczywającego, pomóż mu.
5. Praca jest męcząca, więc należy jej unikać.
6. Co masz zrobić jutro, zrób pojutrze, będziesz miał dwa dni 

wolnego.
7. Jeśli zrobienie czegoś sprawia Ci trudność, pozwól zrobić 

to innym.
8. Nadmiar odpoczynku nikogo nie doprowadzi(ł) do śmierci.
9. Kiedy ogarnia Cię ochota do pracy, usiądź i poczekaj, aż Ci 

przejdzie.
10. Praca uszlachetnia, lenistwo uszczęśliwia.

Do powyższych rozważań idealnie pasuje instrukcja dla na-
uczyciela zredagowana przez gimnazjalistkę Angelikę Dziedzic, 
która mimo młodego wieku potrafi wyciągać trafne wnioski 
z obserwacji codzienności. Oto jej autorstwa „Jak przetrwać 
w szkole? Instrukcja dla nauczyciela”:

1. Nie sprawdzać obecności.
2. Nie wpisywać uwag.
3. Nie próbować wtrącać się w rozmowy toczące się w klasie.
4. Wypuszczać w każdym momencie do Biedronki*.
5. Najlepiej, gdy nauczyciel nie będzie się odzywać przez 45 mi-

nut, chowając się za biurkiem.

Tak będzie postępował nauczyciel, który chce wyjść ze szkoły 
po lekcjach szczęśliwy i niezmęczony. Może wkrótce będzie 
to jedyny sposób, by jakoś przetrwać, bo na jakości edukacji 
rządzącym chyba za bardzo nie zależy, co widać od dużego 
zamieszania na szczeblu ministerialnym do małego zaintere-
sowania sprawami oświaty (poza ponoszonymi kosztami na 
wynagrodzenia dla nauczycieli i na utrzymanie budynków) na 
poziomie organów prowadzących. 

Jakże często wielkie obietnice wyborcze dotyczące inwe-
stowania w młodzież poprzez edukację na wysokim poziomie, 
niestety, kończą się tylko na obietnicach. Dlaczego?

Na koniec więc:
Do Ciebie, Panie, wołam (…),
nie bądź wobec mnie głuchy…**

U. Kobak
______________ 
* Sklep Biedronka znajduje się w pobliżu brzosteckiego gimnazjum
** Psalm 28

PODZIĘKOWANIE
Słowa podziękowania, które składam na ręce lekarza 

Grzegorza Szwedy, nie są w stanie przekazać mojej ogromnej 
wdzięczności za serce włożone w bezinteresowną opiekę 
nad nieuleczalnie chorym mężem, za wiedzę i profesjo-
nalizm, za życzliwość oraz wsparcie dla nas w ciężkich 
chwilach, a przede wszystkim za to, że mój mąż mógł po-
zostać w domu w atmosferze ciepła i troskliwości, mając 
zapewnioną opiekę medyczną do śmierci. 

Słowa wdzięczności za troskliwą, bezinteresowną i profe-
sjonalną opiekę, doradę, ciepłe słowa i wsparcie dla ciężko 
chorego męża składam także mgr Grażynie Zygule.

Wszystkim, tak licznie uczestniczącym w uroczystościach 
pogrzebowych, serdecznie dziękuję.

Krystyna Godawska z córkami

PODZIĘKOWANIE
Wyrazy wdzięczności i podziękowania składamy 

wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i uczestniczyli 
w pogrzebie naszej drogiej Mamy, Babci, Prababci, 
Teściowej,

śp. Aleksandry Potrzeby
oraz zamówili intencje mszalne za Jej duszę.

Rodzina
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NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH 
FINAŁ XIV EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „MEGAMÓZGI” SIEDLISKA-BOGUSZ 2019

Ogromny zakres wiedzy, wspaniały 
doping, świetna organizacja - tak 

wyglądał finał XIV już edycji konkur-
su „Megamózgi” objętego honorowym 
patronatem Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty. Konkurs sprawdzał przede 
wszystkim wiedzę z zakresu przedmio-
tów matematyczno-przyrodniczych, ale 
także praktyczne umiejętności z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy.

Konkurs od lat cieszy się nieprzerwanie 
niegasnącą popularnością, o czym świad-
czy fakt, iż w eliminacjach uczestniczyło 
25 szkół z całego województwa podkar-
packiego, a do półfinału zakwalifikowało 
się 10 drużyn:

 ▪ Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy,
 ▪ Szkoła Podstawowa nr 6 w Krośnie,
 ▪ Szkoła Podstawowa w Besku,
 ▪ I Liceum Ogólnokształcące z Od-
działami Dwujęzycznymi w Krośnie 
(oddziały gimnazjalne),

 ▪ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3  
w Dębicy,

 ▪ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 
w Dębicy,

 ▪ Szkoła Podstawowa nr 3 w Sanoku, 
 ▪ Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle, 
 ▪ Szkoła Podstawowa nr 1 w Jodłowej,
 ▪ Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Lipinach.

Do ścisłego finału po rozwiązaniu za-
dań półfinałowych weszło sześć 3-oso-
bowych drużyn. Byli to uczniowie z: 

 ▪ Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy, 
 ▪ I Liceum Ogólnokształcącego z Od-
działami Dwujęzycznymi (oddziały 
gimnazjalne),

 ▪ Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
3 w Dębicy,

 ▪ Szkoły Podstawowej nr 3 w Sanoku,
 ▪ Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle,
 ▪ oraz, zgodnie z regulaminem, gospo-
darze konkursu, czyli zespół Siedlisk-
-Bogusz w składzie: Karolina Śliwa, 

Natalia Świstak, Wojciech Orze-
chowski. 

To właśnie te drużyny przystąpiły do 
rozwiązywania całej serii finałowych 
zadań teoretycznych i praktycznych, 
jednak ich powodzenie zależało nie tyl-
ko od wiedzy, ale również umiejętności 
pracy zespołowej, dyscypliny czasowej 
i obranej strategii. Finaliści wykazali się 
naprawdę wysokim poziomem wiedzy za-
równo merytorycznej, jak i umiejętnością 
zastosowania jej w praktyce. Zmierzyli 
się z nieubłaganie upływającym czasem 
i stresem, a ich zmagania oceniało jury 
w składzie: Małgorzata Batycka - prze-
wodnicząca, Marzena Sikora, Jolanta 
Rębiś, Leokadia Jędrzejczyk. Nad stroną 
techniczną prac komisji czuwał Franciszek 
Ogrodnik. 

Najlepszymi z najlepszych, zajmu-
jąc bezprecedensowe I miejsce, zostali 
reprezentanci I Liceum Ogólnokształ-
cącego z Oddziałami Dwujęzycznymi 
(oddziały gimnazjalne) w Krośnie. Na 
miejscu II uplasował się zespół z Miej-
skiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy, miej-
sce III zajęła Szkoła Podstawowa nr 
2 w Jaśle. Kolejne miejsca zajęły: Szkoła 
Podstawowa w Siedliskach-Bogusz, 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Sanoku 
oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 
3 w Dębicy. 

Po ogłoszeniu wyników przystąpiono 
do wręczenia nagród. Były to: kamery 
sportowe, drony, tablety, głośniki bez-
przewodowe, smartwatche, boomboxy, 
puchary, książki oraz dyplomy. Sponso-
rami nagród pieniężnych i rzeczowych, 
którym serdecznie dziękujemy, byli: Bur-
mistrz Gminy Brzostek Wojciech Sta-
niszewski – główny sponsor konkursu, 
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji 
w Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz, 
Bank BSR oddział Brzostek - Ryszard 
Tomaszewski, Firma Handlowa „TEA-

NEX’’ Teresa Kluska, JAWIT- A. i J. i W. 
Lampara, Handel Obwoźny Art. Spożyw-
czymi - Renata Drwal, Firma Produk-
cyjno-Handlowo-Transportowa „Wafe-
lek’’- Zbigniew Szczuciński, FHU Bogar, 
Sklep Spożywczo-Warzywny - Lucyna 
Zięba, Zakład Produkcyjno-Handlowy 
„KOŁACZ’’- Krzysztof Czech. Nagrody 
wręczali: Burmistrz Brzostku Wojciech 
Staniszewski, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Marcin Sas, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Siedliskach-Bogusz Sta-
nisław Wójtowicz, przewodnicząca jury 
Małgorzata Batycka.

Przebieg rywalizacji obserwowali nasi 
wspaniali goście. Swoją obecnością za-
szczycili nasz konkurs: Burmistrz Brzost-
ku Wojciech Staniszewski, Kierownik 
CUW Anna Wal, radny Rady Powiatu 
Mateusz Domaradzki, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Brzostku Marcin Sas, 
radni: Paweł Hipszer, Jerzy Kmiecik, Piotr 
Mroczek, Anna Nowicka, Bartłomiej Ziaja, 
Piotr Wal oraz Katarzyna Grygiel – dy-
rektor Zespołu Szkół w Brzostku, Ewa 
Ziaja – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Januszkowicach, Iwona Bielańska – 
przewodnicząca Rady Rodziców naszej 
szkoły, a także dzielnicowa Magdalena 
Stasiak oraz Elżbieta Gąsior - długoletni 
sołtys Siedlisk-Bogusz. Patronat medial-
ny nad konkursem sprawowali: gazeta 
„Obserwator Lokalny” i Telewizja Brzo-
stek. Wszystkim serdecznie dziękujemy, 
jesteśmy wdzięczni za przybycie. Podzię-
kowania kierujemy do tych wszystkich, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do uświetnienia imprezy, a szcze-
gólnie do Marii Wójcik oraz strażaków 
OSP w Siedliskach-Bogusz. Gratulujemy 
i dziękujemy zawodnikom i ich naukowym 
opiekunom. Kolejny finał konkursu „Me-
gamózgi” za nami. Nie było tu miejsca na 
przeciętność, trzeba było być wielkim. 

Maria Nowak-Juszkiewicz

Fot. Dariusz Dziedzic
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KONIEC CZY POCZĄTEK? – MEGAMÓZGI 
W SIEDLISKACH-BOGUSZ
„Rozum w poszukiwaniu prawdy
winien torować sobie drogę tylko szczytami, 
co wnoszą się ponad poziom zwyczajności”

Edgar Allan Poe

Wieloletnią już tradycją naszej szkoły stał się konkurs 
Megamózgi, który każdego roku zbiega się z nadejściem 

kalendarzowej wiosny. W przygotowanie i przeprowadzenie 
konkursu zaangażowani są w większym lub mniejszym stopniu 
wszyscy – od dyrekcji, poprzez nauczycieli zespołu matema-
tyczno-przyrodniczego, nauczycieli pozostałych przedmiotów, 
uczniów i wszystkich pracowników szkoły.

Przed wieloma laty, bo w 2006 roku z inicjatywy nauczycieli 
przedmiotów ścisłych, Krzysztofa Dziedzica i Dariusza Dziedzi-
ca, zrodził się pomysł, aby w naszej szkole zorganizować Gminny 
Turniej Wiedzy Megamózgi z zakresu 
przedmiotów matematyczno-przy-
rodniczych i pierwszej pomocy dla 
uczniów gimnazjum. 

Nikt wtedy nie przypuszczał, że 
stanie się on tak lubianym i popu-
larnym konkursem. Już po pierwszej 
edycji wiadomo było, że będzie on 
kontynuowany w następnych latach, 
gdyż spełniał założone cele. Z roku 
na rok organizatorzy stawiali po-
przeczkę coraz wyżej, bazując na 
własnych doświadczeniach oraz 
cennych uwagach i wskazówkach 
pozostałych uczestników i obserwatorów. Wnikliwa analiza 
przebiegu konkursu i ewentualne niedociągnięcia motywowały 
do coraz wyższego poziomu zarówno pod względem meryto-
rycznym, jak i organizacyjnym.

Z biegiem lat gminny turniej przerodził się w konkurs po-
wiatowy, aż w roku 2010 zorganizowano konkurs wojewódzki, 
a od 2012 do 2016 roku był konkursem międzywojewódzkim, 
natomiast w roku 2017 powrócono do szczebla wojewódzkiego. 
Zainteresowanie konkursem przerosło nasze oczekiwania, bo-
wiem gościliśmy drużyny nawet z okolic Warszawy czy innych 
odległych miejsc w Polsce. 

Naszym priorytetem - od początku - było profesjonalne 
przygotowanie i przeprowadzenie kolejnych edycji konkursu 

zgodnie z zasadami fair play, w atmosferze zdrowej rywalizacji 
i dobrej zabawy. 

Wszystko to było możliwe dzięki zaangażowaniu całej spo-
łeczności szkolnej, ale też dzięki przychylności i otwartości na 
wszelkie tego typu działania dyrektora Stanisława Wójtowicza, 
który wspierał inicjatywę od początku i przez wszystkie te 
lata motywował do kontynuowania konkursu, służył pomocą 
w pozyskiwaniu sponsorów, dbał o zapewnienie dogodnych 
warunków podczas realizacji tego przedsięwzięcia. Na szcze-
gólne uznanie zasługują również nauczyciele przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych, którzy każdego roku opraco-
wują zestawy zadań, przeprowadzają eliminacje szkolne oraz 
bezpośrednio czuwają nad prawidłowym przebiegiem, sprawną 
organizacją i dobrą atmosferą podczas konkursu. I jak to zwykle 
bywa, każdy ma swój zakres obowiązków i odpowiada za nie, ale 

jest jedna osoba, która w pewnym 
sensie dźwiga na swoich barkach 
ciężar odpowiedzialności za cało-
kształt przedsięwzięcia. Tą osobą 
jest zastępca dyrektora, Krzysztof 
Dziedzic, który od samego początku 
wykonuje to zadanie z dużym zaan-
gażowaniem i poświęceniem.

Ważną rolę odgrywają też spon-
sorzy, dzięki którym zarówno zwy-
cięzcy, jak też pozostali uczestni-
cy konkursu otrzymują atrakcyjne 
nagrody.

Na uznanie i podziękowania za-
sługują instytucje, które współpracując z naszą szkołą, pomagają 
w przeprowadzeniu konkursu: Komisariat Policji w Brzostku, 
Ośrodek Zdrowia w Smarżowej, OSP w Siedliskach-Bogusz, 
ratownicy medyczni, media, władze lokalne i zaproszeni goście. 
Wszyscy oni przyczyniają się do podniesienia rangi konkursu.

Naturalny porządek świata wyznacza pewne schematy: coś 
się kończy, aby zacząć się mogło coś nowego… Ze względu 
na to, że wygasają gimnazja, nie będzie już Megamózgów dla 
uczniów gimnazjum, ale to wcale nie musi oznaczać, że nie 
pojawią się w innej formie, może w zupełnie innej odsłonie…

Czas pokaże!
Halina Wąsik

DEBATY CZAS ZACZĄĆ!
W 2016 roku nasza gmina rozpoczęła przygodę z debatami 

oksfordzkimi. Dzisiaj, ponad trzy lata po pierwszych warszta-
tach przygotowujących do udziału w projekcie, „Młodzi Mają 
Głos” ruszają po raz czwarty. Niedługo po tym wydarzeniu 
absolwenci pierwszych edycji wezmą udział w Mistrzostwach 
Polski Debat Oksfordzkich w Poznaniu. I wcale nie są skazani 
na porażkę.

W środę 27 marca o godzinie 15:05 do sali, gdzie zwykle 
odbywają się posiedzenia Rady Miejskiej w Brzostku wchodzi 
postawny, wysoki mężczyzna w garniturze. Jego łysinę zasłania 
rozłożysty, czarny kapelusz, a w kącikach ust widoczny jest 
nikły uśmiech. To Łukasz Słoniowski. Inicjator „Szkoły Debaty” 
– najstarszego turnieju Debat Oksfordzkich w Polsce. Ceniony 
w całej Polsce trener wystąpień publicznych, wieloletni prze-
wodniczący Komisji Edukacji w Radzie Miasta Krakowa. Obecnie 
szef Rady Programowej Radia Kraków. Zaraz rozpocznie swój 
wykład na temat energii, jaką dają nam debaty oksfordzkie.

Dużo energii potrzebowali też miesiąc wcześniej człon-

kowie Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, by wyjechać 
z Krakowa o szóstej rano i dwie godziny później rozpoczynać 
szkolenia do IV edycji projektu Młodzi Mają Głos! Dla więk-
szości trenerów był to pierwszy warsztat, który prowadzili 
w małej szkole na terenie wiejskim. Potem mówili, że nie są 
pewni, czy nie nauczyli się więcej, niż młodzież, którą szkolili. 
My podziękowaliśmy im za ogrom przekazanej wiedzy, oni za 
zdobyte doświadczenie pedagogiczne. Czy może być piękniejsza 
relacja między uczniem a mistrzem?

Wracamy do sali sesyjnej w GOK-u. Łukasz właśnie zaczyna 
mówić o debatach oksfordzkich i roli energii w publicznych 
wystąpieniach: 

Energia. Można ją zauważyć nawet w sposobie mieszania 
cukru w kawie. Kiedy stoimy przed ludźmi, musimy ich zarażać 
swoim entuzjazmem i przekonać do tego, że to, co mamy im do 
przekazania, jest godne uwagi. Na końcu, gdy skończymy swoją 
mowę, w głowach odbiorców zostają tylko pojedyncze zdania, myśli 
i gesty, jakie wykonywaliśmy w trakcie przemówienia.

Fot. Paweł Batycki
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Dokończenie ze str. 9
W myślach autora tego artykułu kotłują się jeszcze trzy 

ważne filary dobrej mowy. W końcu czwarta edycja projektu, 
to i cztery cnoty debatanckie.

Wiara. Mówca musi wiedzieć, że to, co mówi, jest w jego syste-
mie wartości dobre i słuszne. Że ma w sobie ideały, o które chce 
walczyć i przekonywać do nich innych ludzi. 

Wiedza. Rzetelna i sprawdzona wiedza musi wypełniać każdą 
wypowiedź. Manipulacja, podawanie nieprawdziwych informacji 
pokazuje jedynie brak szacunku do odbiorców naszej mowy.

Szacunek. Czasami nie musimy wypowiadać słów, które wyrażają 
naszą pogardę. Odbiorca bardzo szybko poczuje przez ton naszej 
wypowiedzi, akcent, że czujemy się od niego lepsi. 

Łukasz kończy, siada na swoim miejscu, a obecni w sali goście 
przechodzą do losowania grup i tez IV edycji projektu „Młodzi 
Mają Głos!”. Na początku szkoły losuje Anna Nowak – dyrektor 

CUW w Jodłowej. Osoba pozytywnie zakręcona na punkcie 
debat, która od III edycji mocno wspiera nasz projekt i anga-
żuje kolejne szkoły z sąsiedniej gminy do udziału w „Młodzi 
Mają Głos!”. Wylosowanie tez to już rola Adama Kostrząba, 
wiceburmistrza Brzostku, który bardzo chętnie odwiedza Lożę 
Mędrców podczas pojedynków. Wyniki losowania możecie 
zobaczyć w zamieszczonej tabelce. 

W ostatnim akapicie chcę dodać, że trójka naszych absol-
wentów: Mirosław Jarosz, Maria Szydłowska i Wiktor Misielak 
wkrótce z wielką energią i wiarą pojadą na Mistrzostwa Polski 
do Poznania. Znając tę trójkę, jestem przekonany, że tam pokażą 
swoją dużą wiedzę i szacunek do wszystkich debatanckich 
przeciwników. My natomiast widzimy się już 30 kwietnia na 
pierwszych debatach w Brzostku 

Bartek Ziaja – koordynator projektu Młodzi Mają Głos! 

Grupa A

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej

2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej

3. Szkoła Podstawowa im. KEN w Brzostku

30.04.2019 r.

A1 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej

A2 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej

Teza
Reforma edukacji przyniesie więcej strat niż korzyści.

16.05.2019 r.

A2 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej

A3 Szkoła Podstawowa im. KEN w Brzostku

Teza
Internet jest najważniejszym wynalazkiem ostatnich stu lat.

30.05.2019 r.

A1 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej

A3 Szkoła Podstawowa im. KEN w Brzostku

Teza
Wiedza praktyczna posiada większą wartość niż wiedza teoretyczna.

Grupa B

1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Nawsiu Brzosteckim

2. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach

3. Szkoła Podstawowa w Siedliskach-Bogusz

30.04.2019 r.

B1 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Nawsiu Brzosteckim

B2 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach

Teza
Bez ciekawości nie ma mądrości.

16.05.2019 r.

B2 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach

B3 Szkoła Podstawowa w Siedliskach-Bogusz

Teza
Portale społecznościowe wpływają pozytywnie na relacje międzyludzkie.

30.05.2019 r.

B1 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Nawsiu Brzosteckim

B3 Szkoła Podstawowa w Siedliskach-Bogusz

Teza
Współczesna młodzież nie jest tolerancyjna.

TARGI AGRO-TECH W KIELCACH
15 marca 2019 r. odbyła się wyciecz-

ka na XXV Międzynarodowe Targi 
Techniki Rolniczej AGRO-TECH do Kielc. 
Wzięli w niej udział uczniowie z Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku oraz 
nauczyciele Paweł Kasprzyk, Grzegorz 
Kolbusz, Ireneusz Musiał.

Targi jak co roku cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Na 
stoiskach zobaczyć moż-
na było setki najnowszych 
maszyn, a wśród nich tak-
że te wielkogabarytowe 
oraz zwycięzców między-
narodowego konkursu 
Tractor of the Year 2019! 
Podczas trwania targów 
nasi uczniowie uczestni-

czyli w różnych konkursach rolniczych, 
gdzie zdobyli atrakcyjne nagrody. W tar-
gach wzięło udział 750 wystawców z 25 
krajów na 66 000 m2 powierzchni wysta-
wienniczej, prezentowano 300 modeli 
ciągników rolniczych oraz prawie 1000 
maszyn i urządzeń do prac polowych.

Paweł Kasprzyk
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WOKÓŁ WISŁOKI – PROMUJMY SIĘ!
15 marca w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku 

odbyła się konferencja i konkurs „Z nurtem Wisłoki 
– poznajmy się”. Uczniowie i zgromadzeni goście mogli się 
zapoznać z referatami dotyczącymi Wisłoki i zasad promocji 
oraz obejrzeć, a także ocenić bardzo ciekawe uczniowskie 
prezentacje miejscowości. 

W tym roku w Brzostku zorganizowano już po raz czwarty 
konferencję i konkurs „Z nurtem Wisłoki – poznajmy się”. 
Celem tego przedsięwzięcia jest wskazanie na znaczenie 
rzeki Wisłoki w życiu regionu i uchwycenie tego wpływu 
w aspekcie historycznym, gospodarczym, turystycznym oraz 
promocyjnym. Spotkanie ma na celu także integrację uczniów 
z regionu. Połączony z konferencją konkurs polega na ocenie 
uczniowskich prezentacji miejscowości, z których pochodzą. 
W efekcie w każdym roku udaje się w coraz to nowy sposób 
pokazywać piękno regionu i jego potencjał turystyczny. W la-
tach poprzednich konferencja i konkurs odbywały się pod 
patronatem Starosty Powiatu Dębickiego Andrzeja Reguły oraz 
Burmistrza Brzostku Wojciecha Staniszewskiego. Cieszyły się 
one od początku życzliwym zainteresowaniem brzosteckiej 
społeczności. Jurorem jest Marta Król – kierownik Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. Gościem tegorocznej edycji 
był radny Rady Powiatu Dębickiego i przewodniczący Zarządu 
Miasta Brzostek Daniel Wójcik. W tym roku, odmiennie niż 
w latach ubiegłych, w związku z faktem wejścia szkoły do Sieci 
Szkół Rolniczych, patronat nad konkursem przejął Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Konferencję i konkurs otworzyła dyrektor Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Brzostku Katarzyna Grygiel. Powitała prele-
gentów, sponsorów i zaproszonych gości. Szczególnie ciepło 
przywitała uczniów i przedstawicieli szkół podstawowych 
z regionu, uczestników konkursu.

Na tegorocznej konferencji zaprezentowano trzy referaty. 
Maria Lignar, dyrektor biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 
mówiła o działalności związku. Zaprezentowała główne zasady 
realizowanego przez związek programu poprawy czystości 
zlewni rzeki Wisłoki, naszkicowała całą gamę akcji eduka-
cyjnych mających na celu kształtowanie i rozwijanie postaw 
proekologicznych oraz przedstawiła inwestycje w instalacje od-
nawialnych źródeł energii, które związek wspiera. 
Wszyscy uczestnicy konkursu i konferencji mogli 
zapatrzyć się w materiały promocyjne przygoto-
wane przez związek oraz zasięgnąć dodatkowych 
informacji u pracownicy biura Angeliki Halibożek. 

Szczególnym wydarzeniem tegorocznej kon-
ferencji było wystąpienie Andrzeja Polakiewicza, 
wicedyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwo-
wego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Jest to instytucja stosunkowo nowa, powstała 
1 stycznia 2018 roku. Wypełnia ona lukę w pol-
skim systemie administracyjnym, która polegała 
na tym, że sprawy tak bieżącego zarządu wodami 
na terenie kraju, jak i strategicznymi działaniami 
w tym zakresie, zajmowały się wcześniej rozproszone instytucje 
o relatywnie niskiej randze. Obecnie poprzez scentralizowanie 
tego zarządzania łatwiej dostrzec ogromne znaczenie zasobów 
wodnych dla życia i gospodarki Polski. Referent omówił zadania 
nowej instytucji, scharakteryzował jej kompetencje. W dalszej 
części referatu przedstawił informacje dotyczące Wisłoki i wy-
korzystania jej wód w rolnictwie i przemyśle, a także w zakresie 
zaopatrzenia ludności w wodę pitną. Ostatnim akordem była 
prezentacja sposobów przeciwdziałania powodziom i suszom 
oraz ogólne przedstawienie planów budowy zbiorników reten-
cyjnych w dorzeczu Wisłoki. 

Trzecim wystąpieniem na konferencji był referat dr inż. 
Małgorzaty Źródło-Lody z Państwowej Wyższej Szkoły Za-

wodowej w Krośnie. Temat idealnie korespondował z kon-
kursem, a brzmiał w sposób intrygujący: „Wyróżnij się lub zgiń 
– niekonwencjonalne formy promocji”. Referentka omówiła 
różne i najczęściej stosowane obecnie formy promocji, bogato 
ilustrując je przykładami. 

W przerwie między konferencją a konkursem goście Zespołu 
Szkół mieli okazję na swobodne rozmowy przy poczęstunku, 
który przygotowali uczniowie szkoły pod opieką nauczycielek: 
Małgorzaty Kolbusz, Marioli Świszcz i Danuty Wesołowskiej. 
Swoje umiejętności w zakresie obsługi gości pokazali uczniowie 
pierwszej klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych 
pod opieką Ewy Czyrni. 

Po tej przerwie szkoły podstawowe biorące udział w kon-
kursie przystąpiły do promocyjnych zmagań. Występowały 
w kolejności alfabetycznej nazw miejscowości, a wartość ich 
wystąpień oceniało jury w składzie: dr inż. Małgorzata Źródło-
-Loda z PWSZ w Krośnie, Marta Król – kierownik Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku i Małgorzata Kmiecik – 
pedagog w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku. 

Po dwugodzinnych prezentacjach i obradach jury rozstrzyg-
nęło konkurs. Pierwsze miejsce przyznano jednogłośnie Szkole 
Podstawowej w Bieździedzy i programowi „Nie wszystko na 
sprzedaż”. Drugie miejsce ex aequo zajęły dwie placówki: 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych za program 
„Teleekspresem przez Łęki Górne” i Szkoła Podstawowa nr 1 w Ja-
śle za prezentację „Szlakiem Doliny Wisłoki – Jasło”. Trzecie 
miejsca przyznano także ex aequo: Szkole Podstawowej nr 
2 w Jaśle i Zespołowi Szkół Społecznych w Sieklówce. Szkoła 
z Jasła przedstawiła program „Patrzeć na świat przez zielone 
okulary” a Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce prezentację 
„Spacer po Sieklówce”. 

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody stosowne 
do zajętych miejsc oraz upominki od sponsorów. 

Sponsorami wydarzenia byli: Marek Przewoźnik FIRMA 
RUBICELLO, Maria Grzesiakowska FIRMA MARBET, Fernando 
Falsini FIRMA FEM POLAND oraz ZWIĄZEK GMIN DORZECZA 
WISŁOKI i PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY 
POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W JAŚLE, którzy przekazali ga-
dżety i materiały promocyjne związane z tematem konferencji. 

Ze strony Zespołu Szkół w Brzostku oprócz wymienionych 
wyżej nauczycieli zaangażowani także byli: Dorota Machaj, która 
przygotowała dekoracje i prowadziła konferencję oraz konkurs; 
nad nagłośnieniem i stroną techniczną przedsięwzięcia czuwał 
Józef Nawracaj. Zdjęcia wykonał uczeń Patryk Smołucha. Nad 
całością organizacyjnie opiekę sprawowała pomysłodawczyni 
konkursu i konferencji Anna Hudyma. 

Dziękując prelegentom za bardzo ciekawe wystąpienia oraz 
podsumowując konkurs, dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pa-
wła II w Brzostku Katarzyna Grygiel podkreśliła ciągle rosnącą 
rangę spotkania, a także stale wzrastający poziom uczniowskich 
prezentacji. 

Anna Hudyma

Fot. Patryk Smołucha
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MŁODZI PATRIOCI W WARSZAWIE
W marcu 2019 roku miało miejsce rozstrzygnięcie kon-

kursu pod hasłem „Jak praktycznie wykorzystać media 
społecznościowe i popularne narzędzia typu smartfon do szerzenia 
patriotyzmu oraz zaangażowania młodego pokolenia Polaków 
w sprawy lokalne i ogólnokrajowe” zorganizowanego przez 
posła Jana Warzechę. 

Wśród autorów najlepszych prac znalazła się m.in. grupa 
uczniów z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku: Aldona 

Michońska, Sylwia Sondej, Małgorzata Wojdyła, Wojciech 
Zastawny, Jakub Włodarczyk, oraz uczennica Zespołu Szkół 
nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy – Aleksandra Foryś 
pochodząca z Kamienicy Dolnej. W nagrodę wszyscy najlepsi 
pojechali 29 marca na wycieczkę do Warszawy, gdzie zwiedzili 
Sejm, Centrum Nauki Kopernik oraz Stare Miasto.

Sylwia Getinger 

PROJEKT „MIĘDZYPOKOLENIOWI”
Mieszkanka naszej gminy - Aleksandra Szczepkowicz 

- zainspirowana problemem, jakim jest duży dystans 
pomiędzy osobami starszymi a młodzieżą, postanowiła ze-
brać grupę kolegów i koleżanek z II Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy i stworzyć 
projekt społeczny o nazwie „Międzypokoleniowi”, który 
działa pod patronatem olimpiady „Zwolnieni z teorii”.

Grupa w składzie: Izabela Gierłach, Aleksandra Szczep-
kowicz, Kasia Serafin, Julia Ścibor, Filip Matłok, Krystian 
Kędzior, Magdalena Dryja, Paulina Bania, Martyna Nalepa, 
Zuzanna Grecka, zorganizowała trzy spotkania w marcu 
z osobami starszymi i młodzieżą, które miały miejsce 
w Domu Zakonnym Sióstr Służebniczek w Dębicy. Na zaję-
ciach zespół projektowy uczył seniorów obsługi takich urzą-
dzeń jak telefony komórkowe czy komputery, z kolei starsi 
chętnie dzielili się swoimi przeżyciami i radami. Młodzież 
spędzała czas, grając z nimi w gry planszowe, co stworzyło 
swoistą i przyjazną więź. Finalne spotkanie odbyło się 25 marca. 
Polegało na wspólnym oglądaniu filmu i dyskusji na jego temat. 
Każdy mógł wyrazić swoje przemyślenia i zastrzeżenia, co po-
zwoliło określić, na jakie wartości obie grupy zwracają uwagę. 
- Projekt umożliwił zbliżenie do siebie dwóch pokoleń: osób 
starszych i młodszych. Poprzez spotkania poznaliśmy ich śro-
dowisko i sposób bycia. Zaczęliśmy prowadzić swoistą wymianę 

zdań i poglądów, w której każdy mógł przedstawić cząstkę 
siebie. Zorganizowaliśmy zajęcia, z których obie strony mogły 
wynieść jakieś nowe umiejętności, podczas nich zawiązały się 
nawet przyjaźnie międzypokoleniowe! - mówi Aleksandra. 
Słodkości od Cukierni Bassara umilały każde spotkania. Projekt 
„Międzypokoleniowi” swoim patronatem objęło TV Brzostek.

Zuzanna Grecka

Fot. Sylwia Getinger
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ARTYSTOKRACI W POZNANIU
Młodzieżowa Grupa Teatralna ArTystokraci działa przy 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku od 2015 roku. 
Ma na swym koncie wiele ciekawych premier jak: „Hrabina 
Desire”, „Fartuchy i korona” czy „Żołnierka”, która uświetniła 
zeszłoroczne obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości. 
Ostatni z wymienionych spektakli, w którym pokazano oby-
czajowość wiejską początku XX wieku na tle walk narodowo-
wyzwoleńczych, a przede wszystkim gwarę i kulturę ludową, 
bardzo wciągnął młodych artystów. Utożsamili się świetnie 
z postaciami i zagrali je bardzo autentycznie. Kiedy pod koniec 
ubiegłego roku otrzymaliśmy informację o Festiwalu Teatrów 
Młodzieżowych w Poznaniu, młodzi artyści z zespołu ArTysto-
kraci bardzo zapragnęli tam pojechać. Niestety, nie mieliśmy 
w swym repertuarze żadnej sztuki, która spełniałaby wymogi 
tego festiwalu. Postanowiono, więc na bazie istniejącej sceno-
grafii z „Żołnierki” zrobić nowe przedstawienie dostosowane 
do kryteriów festiwalowych. Pomysł narodził się w czasie za-
jęć teatralnych na podstawie improwizacji. I w taki to sposób 
powstał całkiem nowy spektakl pt. „Obrozek”, który został 
przygotowany w rekordowym czasie, bo w ciągu jednego 
miesiąca. Czas naglił, ponieważ trzeba było w połowie lutego 
wysłać nagranie. Wszyscy bardzo się starali, żeby zdążyć. Trwały 
więc długie, intensywne próby, przeprowadzono warsztaty 
kultury żywego słowa i różnorodne ćwiczenia z dykcji. I tu 
jest stosowne miejsce na serdeczne podziękowania dla Doroty 
Dziedzic, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Brzostku, 
która je prowadziła oraz udzieliła zespołowi wiele cennych 
porad z zakresu dykcji i logopedii. Podziękowania należą się 
również Paulinie Ziębie za wokalne przygotowanie ludowych 
pieśni oraz Pawłowi Batyckiemu, który mimo trwających ferii, 
zdążył na czas zrobić nagranie. Szczególne wyrazy wdzięczności 
pragniemy skierować pod adresem Kacpra Klicha, wieloletnie-
go uczestnika zajęć teatralnych, od paru lat reżyserującego 
spektakle zespołu. Mimo że studiuje on w odległym Krakowie, 
znalazł czas na pracę nad scenariuszem, próby z zespołem 
oraz zaprojektowanie i przygotowanie niektórych elementów 
scenografii (przy dużej pomocy Piotra Sienkowskiego). Dzięki 
tym osobom, a także ogromnej determinacji członków grupy 
udało się zrealizować zamierzenie i w odpowiednim terminie 
wysłać zgłoszenie na festiwal. Można sobie wyobrazić, jak 
wielka radość zapanowała w zespole, kiedy okazało się, że 
został zaproszony do udziału w tym prestiżowym konkursie 
o zasięgu ogólnopolskim. Zważywszy na fakt, że zgłoszeń było 
bardzo dużo, był to dla grupy ogromny sukces i spełnienie jej 
największego marzenia. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Mło-
dzieżowych „Marcinek” w Poznaniu organizowany był przez 
I Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu po raz XIX i był imprezą 
bardzo znaczącą, nie tylko w Wielkopolsce, ale w całym kraju. 
Sięga on bowiem tradycji spotkań teatralnych z okresu mię-
dzywojennego. Festiwal jest od lat znany na mapie kulturalnej 
naszego kraju, o czym świadczy sprawowany nad nim patronat 
medialny, wśród którego nie zabrakło: e-teatru, TVP Poznań, 
Głos Wielkopolski i innych znaczących mediów. Liceum mieści 
się w pięknym zabytkowym budynku z czerwonej cegły i w tym 
roku obchodzić będzie 100-lecie istnienia. Oprócz tego, że sam 
pobyt w tym miejscu był nie lada atrakcją, młodzież miała oka-
zję obejrzeć kilkanaście spektakli konkursowych w wykonaniu 
niemal zawodowych, niezwykle mocnych zespołów swoich 
rówieśników, co przyczyniło się na pewno do zdobywania do-
świadczeń i było znakomitą formą samokształcenia z dziedziny 
teatru. Ponadto młodzież miała okazję zwiedzić najpiękniejsze 
zabytki miasta, podziwiać jedyne w kraju koziołki, które bodą się 
codziennie o 12.00 na wieży poznańskiego ratusza, jak również 
posmakować świętomarcińskich rogali, tradycyjnego słodkiego 
przysmaku Poznaniaków, czy też zrobić sobie pamiątkową fot-
kę na słynnym moście Biskupa Jordana powszechnie znanym 

jako most zakochanych. I zapewne długo zostaną w pamięci 
kilkugodzinne spacery po tym niezwykle uroczym mieście 
i opowieści znakomitego powszechnie znanego i przyjaznego 
młodzieży przewodnika.

Myślę, że nieważne, że z tego wyjazdu nie przewieziono 
nagrody, choć było to dla młodzieży nie bez znaczenia. Miejsc 
na podium, było, niestety, tylko trzy, a teatrów trzynaście. 
Dodam, że główną nagrodą była statuetka Marcinka, patrona 
szkoły. Zaś w jury głównym, bo było też i studenckie, zasiadły 
m.in. takie osobistości jak aktor Mieczysław Hryniewicz znany 
jako Włodek Zięba z serialu „Na Wspólnej”. Jednak istotny jest 
fakt, że spektakl brzosteckiej młodzieży podbił serca nie tylko 
jurorów, ale i publiczności. Był, jak się wyrażano, „perełką” 
na tle współczesnych młodzieżowych teatrów, które grane 
są zwykle bez kostiumów przy bardzo skromnej scenografii. 
Nasz zespół występował w pięknych ludowych strojach oraz 
miał rozbudowaną scenografię i rekwizyty, pośród których nie 
zabrakło wiejskiej pierzyny i poduch, aż trzeba było jechać 
większym autokarem, by to wszystko zapakować. Również 
w tym miejscu należą się słowa podziękowania od całej gru-
py dla dyrekcji Centrum Kultury i Czytelnictwa (kierowniczki 
i głównej księgowej) za wyrozumiałość i wygospodarowanie 
środków finansowych, aby ten daleki przecież wyjazd był mniej 
uciążliwy (wygodny autobus i noclegi w hotelu, a nie spanie 
w sali lekcyjnej na podłodze). 

Zaś o tym, że ArTystokraci zrobili w Poznaniu „wrażenie” 
świadczą, wspaniałe fotki z ich występu zamieszczone na 
Facebooku na profilu „Poznański Festiwal Teatrów „Marci-
nek” (zachęcam do obejrzenia), jak również świetne recenzje, 
a jedną z nich, zamieszczoną na stronie internetowej szkoły, 
pozwoliłam sobie przytoczyć:

 „Spektaklem zamykającym maraton konkursowy był „Obro-
zek” Grupy Teatralnej ArTystokraci. Młodzież z Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku wyczarowała na scenie opowieść 
ludową, umieszczając publiczność w góralskiej izbie. Bogactwo 
strojów i dopracowana do najmniejszego detalu scenografia 
zachwyciły, a dzięki scenariuszowi napisanemu w gwarze 
publiczność mogła doznać wrażeń absolutnych. „Obrozek” to 
nie tylko scenografia i specyficzny język, ale przede wszyst-
kim piękna historia dwóch zwaśnionych rodzin, które, niczym 
w szekspirowskim dramacie, mają zostać połączone przez 
miłość młodego pokolenia. Przez meandry historii prowadzi 
nas jeden rekwizyt - tytułowy Obrozek, łączący świat realny 
z duchowym. Z pewnością było to niezapomniane zakończenie 
spektakli konkursowych”.

Opiekun grupy
Elżbieta Michalik

Fot. Piotr Sienkowski
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LUKSEMBURSKIE ZWYCZAJE
Luksemburg – malutkie państewko, ale doskonale zorga-

nizowane. Widać to nawet w lesie, kiedy na zakończenie 
sezonu wycinki drzew przy ścieżkach spacerowych pojawiły 
się prawie 3-metrowe drewniane rzeźby przedstawiające 
drwali i ich narzędzia pracy. Nikt ich nie pilnuje, bo nie musi. 

Luksemburczycy nie są wandalami i najwyraźniej nie odczuwają 
żądzy niszczenia. Warto też zwrócić uwagę na czystość – na 
żadnym zdjęciu nie widać śmieci (więcej fotek na s. 43). Są tam 
też oficjalnie ogłaszane akcje sprzątania, w których zachęca 
się wszystkich mieszkańców do dobrowolnego udziału w po-
rządkowaniu okolicy. I efekty są widoczne. Emigrant z Polski, 
od kilku lat mieszkający w Luksemburgu, autor nadesłanych 
fotografii z leśnymi rzeźbami, podczas niedzielnego spaceru 
zauważył tylko jeden śmieć leżący przy przelotowej trasie, 
biegnącej niedaleko lasu. Była to puszka po piwie z napisem… 
Dębowe. Jak sam twierdzi, z wielkim wstydem za rodaków, 

podniósł tę puszkę i wyrzucił do 
kosza znajdującego się zaledwie 30 
metrów dalej. Polak jednak potrafi 
– nawet zaśmiecić Luksemburg.

U.K.
PS

Emigrant pozdrawia wszystkich 
Czytelników „Wiadomości Brzo-
steckich”.

ŚMIECIOWA SPRAWA W KAMIENICY DOLNEJ
W niedzielę 17 marca, w piękną słoneczną pogodę poszliśmy 

na poobiedni spacer na kładkę na Wisłoce w Kamieni-
cy Dolnej. Oprócz zalegających śmieci przeróżnego rodzaju 
i kalibru zobaczyliśmy, że ktoś bezczelnie wyrzucił z kładki 
wypakowane po brzegi śmieciami duże worki - 6 płóciennych 
i 2 plastikowe.

Nie skomentuję, jakie przymiotniki cisnęły się na usta w sto-
sunku do tego „ktosia”, ale czara goryczy została przelana. 
Mimo że to była niedziela i planowaliśmy spacer a nie robotę, 

to w 4 osoby w ok. 2 godzi-
ny uzbieraliśmy łącznie 24 
worki (!!!) śmieci, szkła i róż-
nego dziadostwa. 

Dziękuję za pomoc przy 
segregacji i pakowaniu śmieci 
Państwu Wilkom, którzy do 
nas dołączyli, jak również na-
szemu gościowi z Przemyśla 
– Łukaszowi – bo to on dał 
impuls, żeby nie czekać ze 
sprzątaniem do poniedział-
ku (akurat wypada wywóz 
śmieci).

Do oczyszczenia został 

dalszy odcinek drogi wzdłuż Wisłoki; wiem, że i Państwo Li-
sakowie też starają się dbać o porządek z drugiej strony kładki. 
Dopóki nam wszystkim, a szczególnie młodzieży nie wejdzie 
w nawyk elementarna zasada zostawiania po sobie porządku, 
to Syzyfowi w naszej gminie pracy nie zabraknie. Swoją drogą 
ciekawe, jak długo będzie czysto przy kładce, bo do tego, że 
śmieci znów zagoszczą, nie mam wątpliwości.

Wojciech Machaj

„HARCERZE NIEPODLEGŁEJ” – PROJEKT IPN
Instytut Pamięci Narodowej 

organizuje projekt „Harcerze 
Niepodległej” z cyklu Kamienie Pamięci. 
Celem działania jest upamiętnienie osób 
zaangażowanych w ruch harcerski. Są to 
postacie, które czynnie uczestniczyły 
w działaniach na rzecz odzyskania przez 
Polskę niepodległości, walczyły o osta-
teczny kształt granic Rzeczypospolitej, 
następnie w czasie II wojny światowej 
stawiały opór okupantom hitlerowskim 
i sowieckim, a po jej zakończeniu działały 

w powojennej konspiracji niepodległoś-
ciowej. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Brzostku zgłosili udział w ww. projekcie. 
Postacią, którą chcą upamiętnić, jest kpt. 
Wojciech Grzesiakowski, który w 1947 
roku założył drużynę Związku Harcerstwa 
Polskiego w Kamienicy Dolnej i Przeczy-
cy. Druhowie na czele z kapitanem brali 
udział w zjazdach, biwakach, obozach 
i biegach harcerskich. Odbywali różnego 
rodzaju szkolenia: musztra, samarytanka, 
topografia, sygnalizacja alfabetem Morsa 

i zdobywali wiele sprawności fizycznych. 
Swoimi działaniami kształtowali postawę 
patriotyczną, która przysłużyła się do 
odzyskania niepodległości. 

Uczniowie klas III gimnazjum przepro-
wadzili wywiad z Panem Wojciechem 
Grzesiakowskim, a następnie wykonali 
portfolio jego działalności harcerskiej, 
które zaprezentują podczas gali finałowej 
w Oddziale IPN w Katowicach.

A. Samborska i J. Batycki
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CO SŁYCHAĆ W ZAWADCE BRZOSTECKIEJ?
 II Turniej FIFA 2019 Zawadka Brzostecka

Już po raz kolejny na zakończenie ferii zimowych w Zawad-
ce Brzosteckiej w domu ludowym gościliśmy zawodników 
pragnących zmierzyć się w tak popularnej grze komputerowej, 
jaką jest FIFA.

Frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania (16 
uczestników) i niestety, ci, którzy zgłosili się później, musieli 
obejść się smakiem. Zawodnicy z Brzostku, Przeczycy, Siedlisk-

-Bogusz oraz gospodarze tworzyli wyrównane i emocjonujące 
pojedynki, mocno dopingowani przez swoich kibiców, rodzi-
ców czy dziadków. Po kilku godzinach zmagań okazało się, 
że najlepszym graczem został Szymon Cisoń, drugie miejsce 
zajął Szymon Siedlecki, a na najniższym stopniu podium stanął 
współorganizator imprezy Mateusz Źwięk.

Zawodnicy ci zostali uhonorowani pa-
miątkowymi dyplomami i nagrodami 
rzeczowymi ufundowanymi przez Soł-
tysa. Wszyscy gracze mieli zapewniony 
słodki bufet przygotowany przez Panie ze 
Stowarzyszenia „Nasza Zawadka”, a także 
pizzę i napoje.
Wyróżniony dyplomem został najmłodszy 
ledwie pięcioletni Leoś Sas, który dzielnie 
starał się dorównać znacznie od siebie 
starszym kolegom.

Bardzo dziękujemy wszystkim za spor-
towy udział w tym turnieju, za emocje 

i mile spędzoną popołudniową niedzielę. Turniej cieszył się 
dużym powodzeniem, więc już teraz zapraszamy znów za rok 
do Zawadki na kolejną odsłonę...

Dzień Kobiet
Naszym dobrym zawadzkim zwyczajem po raz kolejny mie-

liśmy przyjemność gościć Panie z okazji Dnia Kobiet. Po raz 
pierwszy w nowo wyremontowanym domu ludowym w pięk-
nym wystroju, nakryciach stołów i nastrojowych świecach 
nasza niewielka sala pękała w szwach, goszcząc blisko sześć-
dziesiąt Pań od najmłodszej latorośli Piątek po naszą oddaną 
seniorkę Panią Marysię Sur-
del, przez większość zwaną 

„Broncką”. Jak zwykle Panie 
ze Stowarzyszenia „Nasza 
Zawadka” przeszły same sie-
bie w przygotowaniu pomy-
słowego, a przede wszystkim 
pysznego menu. Na stołach 
gościły smakowite przekąski, 
tortille, kanapeczki z łoso-
siem czy koreczki z oliwka-
mi. Na słodko pyszne ciasta 
wypiekane przez nasze Panie 
oraz deserki tiramisu, które 
zrobiły furorę. Ciepłe dania 
bogracz z wiejskim chlebem 

czy paszteciki z barszczykiem mile łechtały podniebienie. 
Wyraz twarzy zaproszonych gości, a także szybko znikający 
ze stołów poczęstunek świadczyły, że wszystkie potrawy 
cieszyły się uznaniem i powodzeniem. Obsługę kelnerską jak 
zwykle zapewnili Panowie, sprawnie i efektownie dbając o jak 
najlepsze samopoczucie jubilatek.

Wręczone kwiaty i życzenia od Sołtysa zostały bardzo ciepło 
przyjęte – nie zabrakło też wzajemnych życzeń zdrowia, po-
gody ducha czy wzajemnego szacunku dla siebie. Było sporo 
dla ciała, nie mogło też zabraknąć i dla ducha. Na zaproszenie 
Sołtysa wspaniały gitarowy recital dała młodziutka, niezmiernie 
utalentowana artystka z Krakowa Justyna Wilk. Swoim delikat-
nym głosem, nastrojową grą na gitarze znakomicie podkreśliła 
urok i czar tego wieczoru. Myślę, że z uwagą możemy śledzić 

jej dalszy muzyczny rozwój. 
Wieczór pięknie się rozwijał, kelnerzy uwijali się jak w ukropie, 

dbając o szanowne Panie, częstując też trunkami własnego 
wyrobu. Dzięki naszym wspaniałym sponsorom: HITPOL - P. 
Cieślikowscy, ORLEN - P. Lemkowie oraz BELLA - Basi Wę-
grzyn nie zabrakło dreszczyku emocji w losowaniu ciekawych 
nagród przez nich ufundowanych. Panie, które wygrały, nie 
kryły zaskoczenia, ale i też radości, że szczęcie uśmiechnęło 
się do nich. Dla pozostałych pozostał wspaniały klimat wie-
czoru spędzonego wspólnie z sąsiadami bliższymi i tymi trochę 
dalszymi. Tematów do rozmów nie brakowało i momentami 
czuło się jakby w ulu...

Jako Sołtys chciałbym podziękować absolutnie wszystkim 
za przybycie i miłą atmosferę - to naprawdę budujące, że po-
trafimy wyjść z domów i spotkać się, porozmawiać, posłuchać, 
popatrzeć... Bardzo dziękuję wszystkim wspaniałym Paniom, 
które przyczyniły się do tak udanego Święta – praca przez Was 
włożona, zobaczcie same, jak pięknie się zwraca w dobrych 
słowach i opiniach. Po raz kolejny jestem zbudowany, że taka 
mała społeczność potrafi tak doskonale współpracować – jesz-
cze raz wszystkiego dobrego z okazji Waszego Święta.

V Sprzątanie Świata
Na sobotę 6 kwietnia zaplanowaliśmy piąte już „Sprzątanie 

świata” w Zawadce. Relację z tej akcji przedstawimy w majo-
wym numerze „Wiadomości Brzosteckich”. Poprzednie lata 
dowiodły, że mieszkańcy coraz chętniej i liczniej uczestniczą 
w porządkowaniu naszej miejscowości.

Jako Przewodniczący Rady Miejskiej z tego miejsca wysto-
sowuję apel do wszystkich Sołtysów, Radnych o włączenie 
się w tę akcję, którą z powodzeniem od pięciu lat realizuje tak 
mała wioseczka jak Zawadka. Uwierzcie, drodzy Państwo, że 
to wielka frajda i zadowolenie, kiedy widać efekty pracy i jest 
po prostu bardziej czysto... 

Akcje takie chcemy ponawiać i edukować, cały czas uczyć 
tych najmłodszych porządku i dbania o wspólne dobro. Bo 
warto... dla siebie, dla sąsiadów, dla turystów, dla przyrody... 
dla spokoju oczu...

Marcin Sas
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PAMIĘTNIK 
MIESZKAŃCÓW NASZEJ 
GMINY 
– ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE

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

mieszkańców gminy Brzostek, przekazała Pani Maria Lisowska. 
Bardzo dziękujemy.

Prosimy nadsyłać zdjęcia najpóźniejsze z lat 60. XX wieku (im star-
sze, tym ciekawsze). Do fotografii należy dołączyć opis, kogo przed-
stawia, w jakim czasie i w jakich okolicznościach została zrobiona (np. 
Jan Nowak z Bukowej, rok 1937, wesele syna, Andrzeja, w Gorzejowej; 
opis może być dłuższy). Z pomocą naszych Czytelników stworzymy 
archiwum fotograficzne, w którym znajdą się też osoby, o których już 
prawie nikt nie pamięta. Niezbędnym warunkiem publikacji na łamach 
„Wiadomości Brzosteckich” jest wyrażenie zgody na udostępnienie 
przesłanych fotografii w „WB” oraz na stronie internetowej „WB” – 
należy podać tę informację w mailu lub na piśmie w CKiCz w Brzostku.

Zeskanowane fotografie w formacie (JPG, PDF, innym) oraz imię 
i nazwisko ich właściciela, 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

Brzostek lata 60. Starsza pani - Jadwiga Drożańska 
z domu Tułecka, córka Burmistrza Brzostku 

A. Tułeckiego. Po lewej c. Jadwigi - Ewa z mężem 
i synem. Pozostali to kuzynostwo z rodziny Drożańskich

WARZECHA I STANISZEWSKI W SEJMIE
Brzostek i Jodłowa, sąsiadujące ze sobą gminy, mogą po-

szczycić się poselskimi tradycjami. Najpierw Maciej Warze-
cha z Jodłowej pod koniec XIX wieku zasiadał w galicyjskim 
Sejmie Krajowym, z kolei na początku XX w. posłem został 
wybrany Józef Staniszewski z Brzostku, który korzystał z do-
świadczeń krajana. Jeden to pradziadek obecnego posła na 
Sejm Jana Warzechy, a drugi to pradziadek Wojciecha Stani-
szewskiego sprawującego od 2014 roku funkcję burmistrza 
Brzostku.

O Józefie Staniszewskim pisaliśmy w lipcowym numerze 
„Wiadomości Brzosteckich” z 2007 roku. Dla przypomnienia – 
Staniszewski był posłem do Rady Państwa w Wiedniu w latach 
1907-1911. Od początku mocno związał się z ruchem ludowym. 
Przyjaźnił się między innymi z Wincentym Witosem, który 
często bywał u Staniszewskiego, uczestnicząc w odbywających 
się tam spotkaniach z okolicznymi chłopami. Brzostecki poseł 
został również wspomniany w artykule Szymona Jakubowskiego 
pt. „Maciej Warzecha. Chłopski poseł do galicyjskiego Sejmu 
Krajowego” zamieszczonym w dwumiesięczniku „Podkarpacka 
Historia” (nr 1-2 z 2019 r.).

Z wyżej wspomnianego artykułu dowiadujemy się, że Maciej 
Warzecha, aktywny działacz początkującego ruchu ludowego 
urodził się 1 lutego 1844 roku w Jodłowej jako syn Wojciecha 
i Franciszki z domu Kaput. Jego dziadek ze strony matki i ojciec 
byli wójtami, ale nie w dzisiejszym rozumieniu – w zasadzie 
ich władza ograniczała się do roli pomocników lokalnych dzie-
dziców. Maciej natomiast pełnił funkcję wójta gminy Jodłowa 
(już jako jednostki administracyjno-samorządowej) przez co 
najmniej dwie kadencje, wielokrotnie wybierano go na rad-
nego powiatu pilźnieńskiego. Początkowo Maciej Warzecha 
ściśle współpracował z ks. Stojałowskim, działaczem ludowym, 
wydawcą pisma „Wieniec-Pszczółka” i założycielem Stronni-
ctwa Chrześcijańsko-Ludowego. Propagował ideę solidaryzmu 
społecznego i zwiększania świadomości narodowej wśród 

galicyjskich chłopów, tworzył kółka rolnicze i kasy pożycz-
kowe. W 1895 r. z sukcesem wystartował w wyborach do 
galicyjskiego Sejmu Krajowego, zdobywając mandat posła VII 
kadencji w okręgu wyborczym Pilzno. Zgodnie z ówczesnymi 
podziałami społecznymi mógł reprezentować gminy wiejskie. 

Wtedy też poseł Warzecha dołączył do utworzonego przez ks. 
Stanisława Stojałowskiego Klubu Katolicko-Ludowego. Należał 
do szczególnie aktywnych parlamentarzystów, angażował się 
w sprawy lokalne i dotyczące całej Galicji, m.in. podpisał się 
pod interpelacją dotyczącą myta drogowego pobieranego pod 
Nowym Sączem. Sam też był głównym autorem interpelacji 
np. w sprawie wydawania paszportów dla bydła w regionie 
przygranicznym czy wysokich kar za nienależyte ostemplowanie 
pism urzędowych. Występował też w obronie pojedynczych 

Sejm Krajowy we Lwowie

Dokończenie na str. 17
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obywateli, np. bezpodstawnie oskar-
żonego naczelnika gminy Czeluśnica 
o oszustwo przy dostawie kamienia 
dla starostwa w Jaśle (fałszywe zarzu-
ty stawiane naczelnikowi miały na celu 
uniemożliwienie mu kandydowania do 
Sejmu). Warzecha interweniował także 
w sprawie zabezpieczeń przed powo-
dziami, wprowadzenia obowiązkowych 
ubezpieczeń od pożarów oraz opowia-
dał się za likwidacją loterii pieniężnych 
uzależniających ludność od hazardu. 
U schyłku XIX wieku poseł Warzecha 
odszedł od obozu ks. Stojałowskiego 
na rzecz Stronnictwa Ludowego. Do 
końca życia aktywnie działał kolejno 
w Stronnictwie Ludowym, Polskim 
Stronnictwie Ludowym i PSL „Piast”. 
Zawsze był wierny ruchowi ludowemu. 
Nigdy nie zapomniał też o lokalnej 
społeczności, znacząco przyczynił się 
do rozwoju i unowocześnienia Jodłowej. 
Zmarł w 1931 roku, został pochowany 
na cmentarzu parafialnym w Jodłowej.

Za „wychowanka” Macieja Warzechy 
uchodził także związany z Kamienicą 
Dolną Józef Berek – poseł na Sejm RP 
w latach 1919-1927.

Jan Warzecha, idąc w ślady pradziad-
ka, również pełnił różne funkcje samorządowe, m.in. sekretarza 
miasta Dębica, zastępcy wójta gminy Dębica, od 2010 zasiada 
w Sejmie RP jako poseł partii prawicowej.

Na podstawie artykułu Szymona Jakubowskiego pt. „Maciej 
Warzecha. Chłopski poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego” 

opracowała U. Kobak.

Dokończenie ze str. 16

Interpelacja Macieja Warzechy

Sejm Krajowy we Lwowie

Czytelnicy piszą…

PAMIĘTNIK APOLITYCZNY
Jestem usatysfakcjonowany tym, że moje zdjęcia, które 

przekazałem do PAMIĘTNIKA MIESZKAŃCÓW NASZEJ 
GMINY (archiwum), zostały opublikowane w marcowym wy-
daniu „Wiadomości Brzosteckich”, za co składam Redakcji 
podziękowanie.

Jestem entuzjastą wspomnień dawnych lat z mojego dzie-
ciństwa i młodości, które przeżywałem w naszej Małej Oj-
czyźnie – Ziemi Brzosteckiej, lata straszne i trudne z okresu 
wojny, okupacji i lat powojennych. Były to lata traumy dla 
pokoleń ówczesnych dziadków, rodziców i dzieci. Każda po-
stać, osoba, obraz wzbogacają u mnie te wspomnienia. Mam 
tylko jedną prośbę do organizatorów tego PAMIĘTNIKA, aby 
był to pamiętnik apolityczny, bez komentarza politycznego, 
opis tylko tego, co przedstawia dana fotografia oraz sytuacje 
i czas, w jakich wykonano zdjęcie.

Mam uwagę do zdjęcia przekazanego przez Panią D.S. W opi-

sie (dekoracji ściany) jest mylnie opisany portret marszałka. 
Nie jest to portret Marszałka Konstantego Rokossowskiego, 
a portret Marszałka Polski Michała Roli Żymierskiego. Zdjęcie 
wykonane prawdopodobnie przed rokiem 1948 (1946/47)?, 
jeszcze Marszałka Rokossowskiego w Polsce nie było. Jeżeli się 
nie zna dokładnie faktu, to lepiej go nie opisywać i nie wpro-
wadzać w błąd osób oglądających zdjęcia (przede wszystkim 
młodego pokolenia). Nie fałszujmy historii i nie karmmy nią 
młodego pokolenia.

Mam nadzieję, że powstanie prawdziwy i wiarygodny PA-
MIĘTNIK MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY, czego życzę 
Redakcji „WB” i Czytelnikom.

Składam życzenia: Wesołych i zdrowych Świąt Wielkanoc-
nych dla Redakcji „WB” i Czytelników.

Z poważaniem 
Bolesław Kowalski
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Odcinek 1
Odcinek 2

Odcinek 3

Dokończenie ze str. 3

Budowana droga z Nawsia Brz. koło WTZ

Budowana droga z Nawsia Brz. koło WTZ do ul. Szkolnej

Budowana droga z Nawsia Brz. koło WTZ do ul. Szkolnej
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Dokończenie na str. 19

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. 20
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 trans-

portowych, ma-
szyn i urządzeń 
rolniczych.

W trakcie nauki uczeń nabywa umiejętności z za-
kresu regulacji, naprawy, diagnostyki i oceny stanu 
technicznego pojazdów, środków transportowych 
oraz maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie. 
Posiada umiejętności doboru, obsługi i agregatowania 
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 rolnictwa, a także może samodzielnie 
podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakre-
sie świadczenia usług mechanizacyjnych, napraw-
czych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych 
do sprzętu rolniczego. 

Absolwent ma uprawnienia do przejmowania go-
spodarstw rolnych oraz korzystania z funduszy UE.

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



WIOSNA W OBIEKTYWIE STANISŁAWA SZUKAŁY

ARTYSTOKRACI W POZNANIU

Fot. Piotr Sienkowski Fot. Roch Sidorowicz



SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ WICHURY Fot. Daniel Wójcik

WYPALANIE TRAW ŚWIADCZY O LUDZKIEJ BEZMYŚLNOŚCI Fot. Daniel Wójcik



Fot. Dariusz DziedzicMEGAMÓZGI W SIEDLISKACH-BOGUSZ

Fot. Sylwia GetingerMŁODZI PATRIOCI W WARSZAWIE

Uczniowie ZS w Brzostku z posłem Janem Warzechą Aleksandra Foryś, uczennica ZS nr 4 w Dębicy
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BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA MIESZKAŃCÓW
Burmistrz Brzostku zaprasza mieszkańców gminy Brzostek w wieku 25-74 lata na bezpłatne szkolenia 
w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Brzostek”.
Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Brzostek. 
Projekt zakłada realizację szkoleń z zakresu 7 modułów szkoleniowych tj.:

1.) „Rodzic w Internecie”,
2.) „Mój biznes w sieci”,
3.) „Moje finanse i transakcje w sieci”,
4.) „Działam w sieciach społecznościowych”,
5.) „Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
6.) „Rolnik w sieci”,
7.) „Kultura w sieci”.

Szkolenia będą przeprowadzane w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4, 
39-230 Brzostek. 
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia oraz harmonogramu i terminarza szkoleń można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim lub na stronie internetowej gminy.
Zapisy prowadzone są w Urzędzie Miejskim w Brzostku, ul. Rynek 1 w biurze nr 14. 

DBAJMY RAZEM O NASZE ŚRODOWISKO!!!

STOP DZIKIM WYSYPISKOM!
NIE POZWÓLMY, BY NASZA GMINA TONĘŁA W ŚMIECIACH!

Robiąc porządki wiosenne, nie wyrzucajmy śmieci do lasu lub rowu, oddajmy je do Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Brzostku, zbiórka odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji 
odbędzie się od godz. 8.00 w następującej kolejności:

08.04.2019 r. (poniedziałek) – Gorzejowa, Siedliska Bogusz, Smarżowa
09.04.2019 r. (wtorek) – Bukowa, Klecie, Januszkowice, Opacionka
10.04.2019 r. (środa) – Kamienica Dolna, Zawadka Brzostecka, Przeczyca, Skurowa
11.04.2019 r. (czwartek) – Grudna Dolna, Grudna Górna, Bączałka, Kamienica Górna
12.04.2019 r. (piątek) – Wola Brzostecka, Nawsie Brzosteckie, Brzostek

NIE WYPALAJMY TRAW!!!
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TROPEM NIEZWYKŁYCH MIEJSC – SYNAGOGA, 
MYKWA, KIRKUT W BRZOSTKU
„…Dał Pan i zabrał Pan.
Niech będzie imię Pańskie błogosławione!...”

Księga Hioba 1,21

Wiosna buchnęła z całym impetem. Słońce już od rana 
zagląda swoją roześmianą buzią do okien i coraz to 

mocniej rzuca swoje promienie na ziemię. Trawa wypuściła 
już bogatą zieleń darni, wśród której bielą się kępki stokrotek, 
złocą się rozkwitające mlecze, dzwonniczki niebiesko-liliowe 
rozchylają swoją koronę, a pod krzakami rozciągają się wstęgi 
pachnących fiołków. Nad tymi kwiatowymi kępami unoszą 
się chmary brzęczących owadów. Pszczoły zbierają nektar, 
trzmiele szukają większych kielichów kwiatowych, osy brzęczą 
wśród mniszka lekarskiego, a duże szerszenie kręcą się wokół 
pnia sosny z pękniętą korą. Z drzew spływają urocze zapachy 
żywicy. Z wierzby spadają ostatnie usychające już kotki, a małe 
jasnozielone listki wychylają się coraz to bardziej, tworząc pęki 
nowych gałązek. Gdzieś w dali słychać bardzo cienkie i głośne 
– pi, pi – to młode ptaszki wychylają swoje główki z gniazdek 
i wzywają rodziców, aby coraz to prędzej przybyli z pokarmem. 
Od czasu do czasu przelatuje okazały bocian, który siada na 
podmokłej łące i szuka małych istot, aby je zanieść siedzącej 
na jajkach pani bocianowej. Lasy radośnie kołyszą się dużymi 
konarami, a młode jasnozielone gałązki przebijają się przez 
duże konary, tworząc radosny obraz wiosny. Wiatr powiewa 
delikatnie, przeganiając coraz to większe obłoczki, a wtedy 
słońce dogrzewa całą ziemię. Zapach wiosny budzi u człowieka 
chęć do pracy, ochotę do robienia czegoś nowego, a zapach 
wiosenny ziemi czym prędzej wzywa do prac ogrodowych. Już 
pierwsze wiosenne kwiaty przekwitają – śnieżyczki przebiśniegi 
opuszczają swoje kielichy kwiatowe, a białe płatki stają się coraz 
to bardziej zielone. Za to pierwiosnki stoją dostojnie i budzą 
podziw bogatym kwiatostanem. Po wiosennych krokusach 
już nie ma śladu. Tylko żonkile obudziły się z zimowego snu, 
a bogate ich łodyżki kwiatowe pękają i wychylają się z nich 
żółte pierzaste kwiaty. Tulipany coraz to wyżej podskakują do 
góry, a między okazałymi liśćmi widoczne już są pąki kwiatowe. 
Wśród tych kwiatów rabatowych królują polskie bratki, które 
tworzą okazałe bukieciki – jasnożółte, fioletowe, granatowe 
– i wołają: możecie nas zerwać. Drzewa owocowe delikatnie 
kołyszą się, jakby bały się, aby nie zrzucić spączkowanych 
kwiatów. Radośnie tu i przyjemnie w ten wiosenny dzień, że 
aż szkoda siedzieć w domu, trzeba jak najszybciej wybrać się 
do ogrodu na powitanie wiosny.

Jestem na Szkotni brzosteckiej. Jakże tutaj dawniej inaczej 
bywało, ciągnęły się pola uprawne, zagony pszenicy, żyta, 
owsa, jęczmienia poprzedzielane wąskimi miedzami, na których 
wypasało się trawę bydłem. Tylko gdzieniegdzie widać było łąki 
i pastwiska, obok których rosły ziemniaki czy też inne rośliny. 
Na mokrych częściach Szkotni rosły wierzby, olchy, a wokół 
nich wysokie trawy, wśród których widać było okazałe bukieciki 
kaczeńców. Domów mieszkalnych prawie tutaj nie było. Tylko 
przy drodze stały domostwa starszych mieszkańców. Przez 
drogę przechodzili swobodnie piesi, dzieci ze szkoły, czasami 
przejechał ktoś na rowerze, ale bardzo rzadko przejeżdżał 
samochód czy też motor. 

Dziś Szkotnia jest osiedlem bardzo ładnie rozbudowanym, 
stoją tutaj nowoczesne domy mieszkalne z szerokimi garażami. 
Prawie do każdego domostwa wiedzie droga dojazdowa. Jak 
przystało na nowe osiedle stoi tutaj market LEWIATAN, stacja 
paliwowa, zakład metalowy na miejscu SKR-u, pracownia cu-
kiernicza, gabinet weterynaryjny – nowoczesność w każdym 
calu. W dali zaś widnieje cmentarz żydowski – kirkut.

Dzieje tego miejsca pochówku Izraelitów i na naszej Ziemi 

Brzosteckiej – tak jak w cały kraju – przeżywało różne koleje. 
U nas życie Starszych Braci w wierze rozpoczęło się od za-
mierzchłych czasów, od chwili, kiedy nastąpiła kasata dóbr 
tynieckich, czyli na początku XIX w. Dopiero wtedy zaczęli 
zasiedlać się Izraelici na naszych terenach: w Brzostku, Janusz-
kowicach, Opacionce, Nawsiu Brzosteckim, Woli Brzosteckiej 
i Gorzejowej. Osiedlając się tutaj, kupowali małe skrawki ziemi, 
na których budowali skromne drewniane domki, a sami oddawali 
się pracy na roli, pracy rzemieślniczej. Byli zazwyczaj szewcami, 
krawcami, czapnikami, kupcami, handlowali wszystkim. Budo-
wali własne stragany, z czasem sklepiki, w których można było 
kupić bieliznę, ubrania, żywność koszerną czy inne produkty 
gospodarcze. Mieli też własnych rzeźników, którzy ubijali 
zwierzęta metodą rytualną polegającą na spuszczaniu krwi 
zwierzęcia z aorty. 
Mieli też większe skle-
py, w których można 
było kupić wszystko, 
począwszy od pasty 
do butów, nafty do 
lampy, artykułów 
spożywczych oraz 
wszelaką odzież. Mó-
wiono wtedy, że idę 
do sklepu, w którym 
jest szwarc, mydło 
i powidło. A kiedy już 
osiedlili się na sta-
łe, wybudowali też 
niezwykłe budow-
le – bóżnicę – dom 
modlitwy, mykwę – 
łaźnię, kirkut – miej-
sce pochówku. Bardzo 
staranie dbali o te miejsca, coraz to bardziej upiększali je, 
dostosowując do ich warunków życia i wiary.

Kirkut brzostecki, jak większość miejsc pochówku Żydów, był 
zabudowany nagrobkami zrobionymi z płyt kamiennych i wa-
piennych w kształcie prostokątów, półkolistych czy trójkątnych, 
pokrytych zdobionymi transkrypcjami – symbolicznym napi-
sem z płaskorzeźbą na macewach – płytach nagrobkowych. 
W rzeźbach był symboliczny zapis śmierci w postaci złamanych 
krzewów, zgaszonych świec i martwych ptaków. Na grobach 
lewitów umieszczane były rzeźby z dzbanem i misą, a na grobach 
zmarłych uczonych wyryte były księgi, zaś na grobach kobiet 
rzeźbione były świece, gdyż zapalanie menory – świecznika 
siedmioramiennego – jest powinnością kobiet podczas szabatu. 
W grobach chowane były osobno zwłoki mężczyzn a osobno 
kobiet. Są też niektóre macewy zdobione koronami, jest to 
symbol pobożności i znajomości Tory, czy też rzeźba puszki 
ofiarnej - symbol hojności zmarłej osoby. Żydzi mają dokładny 
zapis w Talmudzie, które wyznaczniki życia są najważniejsze, 
czytamy, że „świat opiera się na trzech filarach: na Torze, na 
służbie bożej i dobroczynności”. I właśnie te walory życia 
można wyczytać na nagrobnych napisach, i tak: soferom – 
przepisywaczom świętych tekstów wyrzeźbione jest gęsie pióro, 
lemmolze –mężczyźnie wykonującemu rytualnego obrzezania 
chłopców – lancet. Na macewach możemy widzieć też ptaki 
i zwierzęta, które też są symbolem życia danej osoby i tak: 
lew – symbol odwagi zmarłego, rzeźba jelenia czy też wilka 
zapisywane są na płytach zmarłych mężczyzn. Kobietom zaś 
wyryte są nazwy ptaków. I tak: gołąb – symbol zgody małżeń-
skiej, pelikan – symbol rodzicielskiej troski, bocian – symbol 
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Brzosteccy Żydzi
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wielkiej sprawiedliwości. Niemalże na każdej płycie nagrobnej 
widnieją symbole wijących się roślin symbolizujące Egipt, 
z którego wyruszyli Żydzi do Ziemi Obiecanej. Na nagrobkach 
potomni pozostawiają małe karteczki - kwitełech, w których 
wpisane są prośby. Składający je wierzą, że zostaną wysłuchane 
za pośrednictwem zmarłych. Wyrazem tej nadziei jest Ściana 
Płaczu w Jerozolimie, w szczeliny której wkładają pielgrzymi 
karteczki wraz z prośbą i modlitwą. Tak też uczynił nasz Święty 
Polski Pielgrzym Jan Paweł II, który w marcu 2000 roku odbył 
pielgrzymkę do Ziemi Świętej i tam przed Ścianą Płaczu modlił 
się, prosząc o pokój na świecie oraz włożył w szczelinę muru 
karteczkę z indywidualną prośbą.

Z niezwykłą pobożnością odwiedzają kirkut rodziny żydow-
skie, przynoszą na mogiły kamyczki, wrzucają ząbki czosnku, nie 
przynoszą kwiatów i rzadko zapalają światła. Wokół nagrobnych 
macew rośnie przystrzyżona trawa, ale kirkut brzostecki prze-
żywał też swoją historię. Przed wojną utrzymywany był przez 
rodziny żydowskie, zaś wojna i okupacja hitlerowska zupełnie 
zniszczyły to miejsce. Nagrobki uległy rozbiciu, macewy po-
przewracały się i zarosły trawą, a cały kirkut porastał krzakami 
i krzewami, między nimi wyrastały trawy, które wyskubywały 
miejscowe zwierzęta. Młode pokolenie brzostowian wiedzia-
ło, że jest cmentarz żydowski, ale nie miało pojęcia, w której 
części naszego miasteczka znajduje się. Nikt też po wojnie 
z dawnych brzosteckich Żydów nie przyjeżdżał, nie odwiedzał 
i nie szukał tego miejsca. Ale też nie miał kto przyjeżdżać, gdyż 
Żydzi zostali wymordowani. W Brzostku – tak jak i w całym 
kraju w innych miastach – było getto żydowskie, a Żydzi byli 
masowo likwidowani na miejscu bądź wywożeni do obozów 
zagłady. I tak przed wybuchem II wojny światowej mieszkało 
w Brzostku – 500 Żydów, w Januszkowicach – 55, w Opacionce 
– 30, w Nawsiu Brzosteckim – 33, w Gorzejowej – 20, a wojnę 
przeżyło tylko kilka osób, w tym żadna pełna rodzina żydow-
ska. Największym pogromem był dzień 12 sierpnia 1942 roku, 
kiedy to zgonili hitle-
rowcy resztę żydow-
skich mieszkańców 
na brzostecki Rynek 
i tutaj dokonała się 
niewyobrażalna tra-
gedia. Mężczyznom 
– Żydom kazano sie-
dzieć na ławkach, a za 
nimi ustawiono żony 
z dziećmi. Następnie 
kazano żonom ściąć 
nożycami brody i pej-
sy ich mężów. Kiedy 
babcia żyjącej dziś 
Ruth Wachner Po-
górskiej – kobieta 
ta żyje po dziś dzień 
w Australii w Sydney 
i sama pozostała z ca-
łej rodziny przy życiu 
– splunęła w twarz 
esesmanowi, wtedy czym prędzej przybiegła do niej córka, 
wzięła nożyczki, ale nie miała już komu ścinać włosów, gdyż 
Niemiec po wygłoszeniu przekleństw wyciągnął pistolet i za-
strzelił mężczyznę, żonę i dzieci. Na rynku zrobił się ogromny 
harmider, płacz i jęk roznosił się po całym mieście, krew lała 
się potokami, zalewając twarze uciekającym Żydom, rozległy 
się strzały z karabinów, a potem okrutni i bezwzględni Niem-
cy podjechali ciężarówką i ładowali na nią żyjących jeszcze 
Izraelitów. Wywozili ich w lasy Podzamcza, gdzie zastrzelono 
ich. Powstała tam wielka zbiorowa mogiła. Zaś Ruth, mała 
dziewczynka – uciekała tam, gdzie nauczyła ją mama, tj. do 
znajomej gospodyni w Skurowej, do pewnych i wiernych przy-

jaciół. Samo dziecko biegło przed siebie, z dali słychać było 
terkot karabinów, wrzaski hitlerowców i coraz cichsze płacze 
Żydów. Na wołanie przez dziecko – mamo, mamo – nie było 
odpowiedzi. Dziewczynka wpadła w bajoro i tam długo leżała 
zemdlona, a obok niej leżały już tylko trupy Żydów. Potem 
nocą biegła dalej i dalej przed siebie pod wskazany adres. 
Roztrzęsiona, zalana łzami, cała zabłocona i przerażona do 
granic wytrzymałości zapukała nocą do wskazanego przez 
matkę domu. Wyszła kobieta, przygarnęła ją, obmyła i wyci-
szyła przerażone dziecko, a potem zaprowadziła dziewczynkę 
w bezpieczne miejsce. I to właśnie ona Ruth jest dowodem na 
to, iż Polacy, wiedząc, że za ukrycie Żydów groziła im śmierć, 
bardzo często ratowali życie nieszczęśnikom. Nic też dziwne-
go, że dzisiaj są najbardziej wyróżnionym narodem, otrzymują 
medale „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, bo „…Kto ratuje 
jedno życie, jakby cały świat ratował...” – tak mówią Żydzi.

W 2005 roku Ziemia Brzostecka przeżyła niezwykłe wyda-
rzenie. Przybył z Anglii Jonathan Webber prof. dr antropologii 
społecznej na Uniwersytecie w Oksfordzie, dziś prof. UJ w Kra-
kowie i zaczął szukać śladów życia swoich dziadków. Przybył 
tutaj z ekspertem żydowskich gmin i przeprowadzili wizję na 
miejscu kirkutu, co później stało się przyczyną do rewitalizacji 
i rekonsekracji tego niezwykłego miejsca. Na tę uroczystość 
w 2009 r. przybyli Żydzi spokrewnieni z brzosteckimi zamor-
dowanymi. Byli wśród nich między innymi: Jonathan Webber 
z żoną, potomkowie Szonwetterów, Szussów, Szlangerów, 
Tagerów, Fraingenbenhauzów, Goldbergów i innych. Na to 
wydarzenie kirkut został uporządkowany i odnowiony, wróciły 
macewy, które zostały odnalezione na prywatnych posesjach. 
I chociaż jeszcze nie wszystkie płyty nagrobkowe wróciły, 
to jednak jest nadzieja, że zostaną odnalezione i tutaj przy-
wiezione. Kirkut został ogrodzony i na nowo konsekrowany, 
w sobotnie popołudnie zatrzymują się tutaj grupki młodych 
ludzi, z pochyloną głową modlą się za duszę zmarłych. Dużo 
rozmawiają i myślą, aby już nigdy nie trzeba było zostawiać 
cmentarza z dala od rodzin.

Drugim niezwykłym miejscem z żydowską budowlą był 
brzeg nad Słonym Potokiem obok ulicy Królowej Jadwigi 
(dzisiaj z tego miejsca nic nie pozostało). Tam przed wojną 
wybudowana była mykwa – łaźnia żydowska. W słowniku wy-
razów obcych czytamy: „… z hebrajskiego jest to basen z wodą 
służący do rytualnych oczyszczeń ludzi i sprzętów skalanych 
nieczystością rytualną...”. Kąpiel w mykwie obowiązuje tylko 
przy przejściu na judaizm. Słowo mykwa znajduje się na samym 
początku Tory „…rzekł Bóg: niech się zbiorą wody spod nieba 
pod jedno miejsce i niech się ukaże ląd…” z tego już zapisu 
Izraelici twierdzą, że mykwa to zbiornik wody, a zanurzanie 
się w nim dotyczy oczyszczania rytualnego. Stan czystości 
czy nieczystości rytualnej należy rozumieć przede wszystkim 
w kategoriach duchowych, a mykwy są po to, aby „podnieść 
duszę”. Zbiornik wody – mykwa – może być budowany przy 
wykorzystaniu deszczówki czy też płynącej lub bieżącej wody. 
U nas w Brzostku prawdopodobnie łaźnia – mykwa usytuowana 
była na brzegu Słonego Potoku, gdyż korzystano z dopływu 
wody z rzeki. Najczęściej z mykwy korzystają kobiety po co-
miesięcznym cyklu miesiączkowym oraz po urodzeniu dziecka. 
Przed wejściem do kąpieli kobieta poddaje się jednogodzinnej 
modlitwie, czytaniu Tory, a potem odbywa długą dokładną 
kąpiel.

Mężczyźni też korzystają z mykwy, ale nigdy wspólnie z ko-
bietami i nie w tej samej mykwie. Wielu Żydów korzysta z tej 
łaźni przed wielkimi świętami takimi jak: Rosz Ha-szanec 
– Nowy Rok, Jom Kipur – dzień pojednania. Gorliwi Żydzi ko-
rzystają też z mykwy przed każdym Szabatem. Kto i kiedy ma 
korzystać z mykwy, bardzo wyraźnie mówi Tora. Oczyszczaniu 
poddawane są też naczynia używane podczas Paschy, wtedy to 
podaje się nowy zestaw naczyń, zaś wymyte naczynia wyciera 
się w specjalne ścierki przeznaczone tylko do tych naczyń. We 

Lata okupacji Brzostek - dziewczyny 
żydowskie
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współczesnym świecie, kiedy każde mieszkanie Izraelitów wy-
posażone jest w łazienki – dzieci korzystają ze swojej mykwy, 
a rodzice mają zwykle swój prysznic. Zmieniają się pojęcia 
Żydów dotyczące ich życia, ale nigdy nie wychodzą poza Torę.

Z brzosteckiej mykwy dziś już nie pozostało nic. Regulacja 
Słonego Potoku, a potem budowa nowej drogi zatarły 
nawet te małe powojenne resztki dawnej mykwy. Z opo-
wieści starszych mieszkańców Brzostku wiemy, że była 
to budowla wyłożona wewnątrz kolorowymi kafelkami, 
terakotą, a do zbiornika z wodą prowadziły kolorowe wy-
łożone płytkami schody. Zwykle świtem przed Szabatem 
szli mężczyźni ubrani w białe koszule i czarne garnitury 
przykryte tałesem, na głowie mieli jarmułki i kapelusze, 
często dyskutując ze sobą, zmierzali do mykwy. Koło 
mykwy przechodziły także grupy Polaków, ale nigdy nie 
mieli odwagi wejść do niej.

Największą niezwykłą budowlą w Brzostku była sy-
nagoga, którą wszyscy nazywali bóżnicą. synagoga, czyli 
dom modlitwy często też pełnił funkcję domu zebrań czy 
też nauki. Na frontowej ścianie tej budowli były dwie 
tablice z zapisem dziesięciu przykazań. W środku widniała 
Arka, nad nią Gwiazda Dawida, a na przodzie świeciło się 
Wieczne Światło. Obok stały menory. Arka zasłonięta była 
Parahetem – kotara z pięknym haftem. Tora nawinięta była 
na Rodały – rolki i obwiązana paskiem materiału – Gartl. Na 
Torze umieszczona była srebrna tabliczka, w której zapisane 
były nazwy świąt. Na koronie Tory umieszczone były ozdobne 
dzwoneczki. Tora czytana była głośno przez rabina, kantora lub 
szamesa tzw. funkcyjnego podczas modłów w Synagodze. Głoś-
ne odczytywanie Tory odbywało się w poniedziałki i czwartki, 
gdyż według tradycji w te dni Żydzi przybywali do Jerozolimy 
na dni targowe i była większa ilość modlących się. Rabin – ka-
płan – prowadzący modlitwę stał na podwyższeniu – na Bimie, 
z której czytał Torę, kantor śpiewał psalmy, Rabin, stojąc boso, 
udzielał błogosławieństw tylko podczas większych świąt i wtedy 

też modlący się mężczyźni zdejmowali obuwie. W synagodze 
używano bardzo rzadko instrumentów, tylko podczas ślubów 
i większych świąt. W tej świątyni wyznaczone miejsce mają 
kobiety, tzw. babiniec lub miejsce na galerii i zwykle nie modlą 
się z mężczyznami. W synagodze nie ma wiszących obrazów 
ani ozdób, jedynie okna wyłożone są witrażami.

Taka właśnie bóżnica wybudowana była w Brzostku na 
wprost ulicy Żydowskiej przy Słonym Potoku. Zbierali się tam 
Izraelici na modlitwy w ciągu tygodnia i podczas świąt. Jedynie 
w piątek przed zachodem słońca budynek zamykano na czas 
Szabatu, który przeżywano w domach rodzinnych. Wtedy życie 
społeczne, zabawy, spotkania zamierały, nie otwierano skle-
pów, nie pracowano i nie spacerowano po ulicach. W każdej 
rodzinie zasiadano przy odświętnych dużych stołach. Przed 
każdym członkiem rodziny, nawet najmniejszym dzieckiem 

była chałka, talerz z owocami, napoje, wino, miód, a na środ-
ku stały menory, były modlitwy i było wielkie świętowanie. 
Synagogi w sobotę otwierane były o zachodzie słońca i tam 
zbierali się ponownie mężczyźni na modlitwy, a dzieci biegały 
po podwórkach, bawiąc się wesoło.

W Brzostku i ten obiekt żydowski został zniszczony. Podczas 

nalotów spłonął dach, częściowo więźba dachowa, okna i drzwi, 
odpadły ozdobne tynki i ozdoby. Pod nogami był gruz, w którym 
pobłyskiwały kolorowe szkiełka. Nic też dziwnego, że zbieranie 
tych cudeniek było najlepszą zabawą dla dzieci. Po wojnie 
uporządkowano ten obiekt oraz zabezpieczono teren przed 
bawiącymi się dziećmi. W latach pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku miejscowe władze podjęły wniosek o wyremontowaniu 
tego obiektu i utworzeniu szkoły średniej. Przybył do Brzostku 
mgr inż. Eugeniusz Batycki i on to właśnie utworzył w tym 
obiekcie Dwuletnią Szkołę Rolniczą. Zatrudnił pedagogów, 
specjalistów od rolnictwa i było dużo młodzieży ubiegającej się 

o przyjęcie do niej. Dobre opinie o szkole rozeszły się 
po południowej Polsce i chętnych do nauki w niej było 
bardzo dużo. Kolejne reformy edukacyjne sprawiły, że 
w dawnej szkole klecieckiej utworzono Zespół Szkół 
Rolniczych, a w synagodze powstał internat. Dzisiaj 
i internat nie jest potrzebny, bo do szkoły uczęszczają 
miejscowi i z okolicznych miejscowości uczniowie, 
a niezwykłe miejsce z niezwykłą budowlą żydowską 
czeka na „jakieś” życie.

I tak w Brzostku niezwykłe miejsca, na których 
stały obiekty żydowskie są już tylko historią i być 
może, że szybko ulegną zapomnieniu. Może jed-
nak zostanie uratowana chociaż bóżnica i stanie się 
potrzebnym obiektem dla społeczeństwa czego i ja 
serdecznie życzę.

Dziś, kiedy do Brzostku przyjeżdżają potomkowie 
żydowscy, z podziwem oglądają nasz starannie utrzy-
many Gród, robią zdjęcia, nakręcają filmy. Stoją przy 

ulicy Żydowskiej i rzewnym wzrokiem wczytują się w tablicę 
wmurowaną w ścianę budynku Magistratu uwieczniającą życie 
ich przodków. Z pochylonymi głowami oddają im hołd, a prof. 
Jonathan Webber rokrocznie asygnuje pięć tysięcy złotych 
dla najlepszych uczniów szkoły w formie stypendium. I tak 
pamięć nie tylko o miejscach niezwykłych żydowskich, ale 
także ludziach, którzy tutaj leżą, pozostanie na zawsze: „Pa-
mięci żydowskiej społeczności Brzostku i okolic, jej rabinów 
i nauczycieli, kupców i rzemieślników oraz ich rodzin a także 
pięciuset brzosteckich Żydów mężczyzn, kobiet i dzieci za-
mordowanych przez Niemców w 1942 r. w lesie Podzamcze, 
w obozie zagłady w Bełżcu i innych nieznanych miejscach” 
– tablica z tym napisem wmurowana jest w ścianę budynku 
Urzędu Miejskiego.

Zuzanna Rogala

Budynek bożnicy

Bożnica po pierwszym remoncie, walne zebranie członków banku

Fot. Paweł Batycki



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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Dokończenie na str. 30

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki przyrodniczej (Co to za gatunek? Fot. strona 43) i zagadki geograficznej (fot. s. 43) wraz 
z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 30 kwietnia 2019 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, 
ul. 20 Czerwca 4. Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ROZWIĄZANIE:

Krzyżówka
kwiecień 2019

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki geograficznej kwiecień 2019

"

"

"

"
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Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?
kwiecień 2019

POZIOMO: 1) Przekroczył ją Cezar ze słowami „Kości zostały rzuco-
ne”. 5) Patologiczny popęd do podpalania. 15) Krajobraz oglądany 
z jakiegoś punktu środkowego. 16) Targ, targowisko. 19) Pomocni-
czy ster prostujący strumień wody między sterem i śrubą.. 20) Dział 
fizyki poświęcony badaniom nad właściwościami energii. 22) Stolica 
Omanu. 23) Port naftowy w Iranie. 24) Ptak z rzędu kraskowatych, 
rogowe narośla na dziobie; dzioborożec. 27) Model Forda 28) Do-
radca Priama, króla Troi. 30) Synonim niesprawiedliwego i złośli-
wego krytyka. 31) Śląska gra w karty. 33) Zewnętrzna warstwa 
gumy, skóry lub tworzywa na obcasie. 34) Statek Noego 35) Bar-
wa 37) Minerał, stosowany w budownictwie i chirurgii. 39) Mito-
logiczny syn Nocy i Ereba, bliźniaczy brat Hypnosa. 41) Potocznie 
kasa, gotówka. 47) Kółka tłuszczu na rosole 48) Kurczliwe białko 
mięśniowe. 49) Sól kwasu chlorowego; silny utleniacz. 50) Inaczej 
okulary, korektor wzroku. 51) Ptak nocny, przelotny, owadożerny, 
pożyteczny; lelek. 52) Świętuje 1.VII. 53) Rzeczywiste lub symbo-
liczne obrzędowe obmycie ciała, albo przedmiotów kultu.

PIONOWO: 1) Poławiane skorupiaki 2) Japońskie karłowate drzewko doniczko-
we. 3) Imię męskie - 4 VI, 4 XI; Strasburger, Wojtyła. 4) ... Kłodzka lub Łużycka 
(rzeka) 5) Dzieło poety lub muzyka. 6) Jaja na kawior. 7) Litera alfabetu greckiego, 
odpowiednik litery R w alfabecie łacińskim. 8) Aleksander dla przyjaciół 9) Wyraz 
twarzy, układ rysów. 10) Produkt reakcji alkoholu z aldehydem. 11) Mieszaniec 
wielbłąda jednogarbnego (dromadera) z dwugarbnym (baktrianem). 12) Bikila, 
maratończyk etiop., medalista olimpiad 1960 i 64. 13) Święty patron rolni-
ków. 14) Rybi tłuszcz. 17) (IV w. p.n.e.); historyk syrakuzański; kontynuator 
Filistosa. 18) Rybka akwariowa. 21) Odzież: zdrobnienie od: gacie. 24) Odzież: 
ciepłe, zimowe buty z długą cholewką. 25) Aleksandra dla kolegów 26) Stolica 
Norwegii. 27) Cyrk lodowcowy. 29) Zaprzeczenie, odrzucenie. 32) Wypustka na 
jelicie. 33) Elewacja budynku. 36) Japońska firma z dowcipów o Wałęsie. 38) Mit. 
słow.: bóstwo słowiańskie, w parze z Lelem. 39) Największe jezioro na Suma-
trze (Indonezja). 40) Tytułowa bohaterka powieści Emila Zoli. 41) Potocznie: 
kokaina. 42) Psie imię. 43) Kuliste ziemniaczane kluski. 44) Partia ładunku 
podnoszona jednorazowo przez dźwig portowy. 45) Przestarzale: nowicjusz, 
niedoświadczony, początkujący w jakimś zawodzie. 46) Imię żeńskie - 26 VII.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z MARCOWEGO NUMERU

Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Rabarbar.
Fotograficzna zagadka geograficzna: Wiedeń.
Hasło krzyżówki: Żart słowami broi, za nim prawda stoi.

Nagrodę książkową wylosowała Maria Zatorska z Brzostku (krzyżówka) 
i Urszula Wojnarowska z Brzostku (zagadki przyrodnicza i geograficzna).
Pani Urszula Wojnarowska udzieliła wyjątkowo wyczerpujących odpowiedzi, 

które pozwalamy sobie poniżej przytoczyć:
Zagadka geograficzna. „Wiadomości” dotarły do Wiednia, na Stephansplatz, 
gdzie stoi strzelista katedra św. Szczepana.
Zagadka przyrodnicza. Rabarbar, rzewień – rodzaj roślin należących do rodziny 
rdestowatych. Obejmuje około 60 gatunków występujących w subtropikalnej 
i umiarkowanej Azji. Rośliny te rosną zwykle na górskich łąkach oraz w miejscach 
skalistych. Wiele gatunków rozpowszechnionych jest w uprawie jako rośliny 
ozdobne i lekarskie. Moje miłe wspomnienie z dzieciństwa, gdy siadaliśmy na 
schodach i zajadaliśmy strasznie kwaśne łodygi rabarbaru maczane w cukrze 
umieszczonym przez mamę w rożku z papieru.

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 4/2019 31

Jeśli nie lubisz czytać to znaczy, że jeszcze nie trafiłeś na swoją 
książkę.

Biblioteka poleca:

Agnieszka Maciąg „Twój dobry rok”
„…Twój dobry rok” to połączenie dzienni-

ka motywacyjnego, poradnika i pamiętnika, 
który możesz współtworzyć razem ze mną, 
a potem używać przez wiele lat. Pomoże Ci 
uporządkować czas i wykorzystać potencjał 
danego momentu w roku zarówno pod kątem duchowym, jak 
i praktycznym. Znajdziesz tu cenne porady, inspiracje i przepisy, 
a także ogromną dawkę dobrej energii, byś mogła wziąć życie 
we własne ręce i wsłuchać się w głos swojego serca…”

Heather Morris „Tatuażysta z Auschwitz”
Lale Sokołow trafił do Auschwitz w 1942 

roku jako dwudziestosześciolatek. Jego zada-
niem było tatuowanie numerów na przedra-
mionach przybywających do obozu więźniów. 
Naznaczanie ich. Pewnego dnia w kolejce sta-
nęła młoda przerażona dziewczyna – Gita. Lale 
zakochał się od pierwszego wejrzenia. I obiecał 
sobie, że bez względu na wszystko uratuje ją. 

Wykorzystał swoją pozycję nie tylko, by jej pomóc. W obozie 
po raz pierwszy rozmawiali, flirtowali, wymieniali pocałunki. 
Ich uczucie przetrwało nazistowskie piekło. Po wyzwoleniu 
odnaleźli się, pobrali i spędzili razem resztę życia.

Lale Sokołow zdecydował się opowiedzieć swoją historię 
dopiero po śmierci Gity. To łamiąca serce, a jednocześnie pełna 
otuchy opowieść.

Marshall B. Rosenberg „Porozumienie bez przemocy”
Większości z nas wpajano od małego, jak 

rywalizować, oceniać, żądać, stawiać diagnozy, 
myśleć i komunikować się, dzieląc ludzi według 
kategorii „dobry” – „zły”. Taki sposób myślenia 
i mówienia może w najlepszym wypadku jedynie 
przeszkadzać w komunikowaniu się, powodo-
wać brak zrozumienia i frustrację. W najgorszym 
zaś wywoływać złość i ból, a także prowadzić 
do aktów przemocy.

Rosenberg wykorzystał autentyczne przykłady, by zobrazo-
wać proces porozumienia bez przemocy. Pokazuje coś więcej 
niż tylko techniki komunikacji, uczy nas, czym zastępować 
oceniający sposób myślenia, aby budować wartościowe relacje.

WARTO PRZECZYTAĆ

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

  

1 kg zimowej rezygnacji
2 l gorzkich łez
¾ szklanki sproszkowanej nadziei
10 dkg wiosennej manii
szczypta wiosennego słońca
myślenie życzeniowe do smaku
Posiekać, zmiażdżyć, stłumić. Przykryć pokrywką i zostawić 
na pełnym gazie. Poczekać, aż wykipi.

  

Biegnij za marzeniami! Jeżeli ich nie dogonisz, to przynaj-
mniej schudniesz.
Zjedz wszystko dzisiaj, żeby jutro nie kusiło.
Wydaj pieniądze na buty i torebki, żeby zabrakło Ci na pizzę 
i słodycze.
Wybierz: albo przestać się ważyć, albo przestać podżerać.

  

Chwila na refleksję, czyli krótkie 
wypowiedzi zawierające uniwer-
salne prawdy
Fb.com

 ¾ Zawistny wymyśla, głupi rozpowia-
da, a największy idiota... wierzy.

 ¾ Silna osoba to nie ta, która nie płacze. Silna osoba to ta, 
która płacze, ociera łzy, wstaje i walczy dalej.

 ¾ Nie znasz – nie oceniaj. Znasz – szanuj. Mów wprost, 
a nie za plecami.

 ¾ Nikogo nie wiń w swoim życiu. Dobrzy ludzie dają szczęś-
cie, źli doświadczenie. Najgorsi dają dobre lekcje, a naj-
lepsi piękne wspomnienia.

 ¾ Nie oceniaj, nie krytykuj, nie potępiaj, nie wyrokuj. Każdy 
z nas jest jedyny, niepowtarzalny i kieruje się w życiu 
powodami niezrozumiałymi dla reszty. To dotyczy nas 
wszystkich. /B. Brecht/ 

 ¾ Będziesz stale cierpiał, jeśli będziesz reagował emocjo-
nalnie na wszystko, co ludzie mówią. Prawdziwa siła 
zawiera się w OBSERWOWANIU wszystkiego z boku, 
ze spokojem i logiką.

 ¾ Uciekaj od ludzi, którzy gaszą Twój uśmiech.
 ¾ Mądrość jest cechą nabytą, a nie wrodzoną. Nienawi-
ści uczą Cię inni. Ale patrzeć na świat musisz nauczyć 
się SAM.

 ¾ Łatwo być piękną kobietą – wystarczy para szpilek i kuse 
sukienki… Ale żeby być Wielką Kobietą, musisz ubrać 
mózg w charakter, osobowość i ODWAGĘ.

Wybrała Maria Kawalec

Wybrała Maria Kawalec

Porady dietetyczne

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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1% PODATKU
DLA

DAMIANA
Szanowni Państwo 
Drodzy przyjaciele 
i znajomi

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

Damian urodził się w 2008 roku z głębokim 
obustronnym niedosłuchem. 

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

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

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą
KRS: 0000037904
Damian Raś 9836 

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

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

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

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

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

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

 ¾ Reklamy zamieszczane będą wyłącznie w drugiej połowie 
miesięcznika.

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

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

 ¾ Nie pobieramy opłat za podziękowania pogrzebowe.
 ¾ Nie pobieramy opłat za ogłoszenia z jednostek organi-
zacyjnych gminy.
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SPOTKANIE Z POŻYTECZNYMI MIKROORGANIZMAMI cz. 38
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.

Dlaczego Metoda KWADRANT-Ekosystem działa na oczysz-
czalni ścieków?

Oczyszczanie ścieków to w znacznej części proces naturalny, 
nawet jeśli infrastruktura oczyszczalni czy myśl technicz-

na i praca stojące za nimi sugerowałyby inaczej. To proces 
samooczyszczenia wody, który zachodziłby naturalnie, gdyby 
tylko w niego nie ingerować i zgodzić się na zmiany w środo-
wisku, które by powodował. Prawdopodobnie najważniejszą 
składową procesu są mikroorganizmy. Atakują one substancje 
zawarte w ściekach w poszukiwaniu związków pokarmowych. 
W konsekwencji substancje te ulegają rozłożeniu i/lub wbu-
dowaniu w komórki mikroorganizmów. Jeśli tylko stworzy się 
mikroorganizmom odpowiednie warunki, wkrótce w ścieku 
pojawia się biologicznie czynna zawiesina, która działa jak 
gąbka wychwytująca zanieczyszczenia. W literaturze przed-
miotu zawiesina ta nosi miano osadu czynnego. Stanowi on 
kluczowy element wielu oczyszczalni ścieków. Aby domknąć 
proces oczyszczania (tj. wychwycić zanieczyszczenia ze ścieku), 
wystarczy „odcedzić” osad czynny, a pozostały przesącz będzie 
stanowił w miarę dobrze oczyszczoną wodę.

Oczyszczalnie ścieków powszechnie kojarzone są z odorami 
i nieprzyjemnym zapachem. Dlaczego tak jest i co powoduje 
wydzielanie się odorów? Wbrew pozorom nie chodzi o sam 
proces oczyszczania ścieków, a o przetwarzanie osadu czynnego 
po odseparowaniu. Okazuje się, że po odseparowaniu osadu 
część zawartych w nim mikroorganizmów szybko obumiera. 
Część zostaje przy życiu i zaczyna intensywnie metabolizować 
związki pokarmowe uwolnione z obumierających mikroorgani-
zmów. W wyniku tego drobnoustroje zużywają dostępny zapas 
tlenu i wkrótce zaczynają dominować procesy beztlenowe, 
gnilne, które z definicji prowadzą do emisji odorantów, takich 
jak siarkowodór, amoniak, merkaptany i inne.

Z jednej strony można powiedzieć, że proces oczyszczania 
ścieków spoczywa na barkach mikroorganizmów, ale z drugiej, 
że uciążliwości z nim związane to również efekt ich działania. 
Dlatego, by usprawnić proces oczyszczania i nadać mu właś-
ciwy kierunek można zastosować odpowiednią kompozycję 
pożytecznych mikroorganizmów. Na tym polega Metoda KWA-
DRANT- Ekosystem. Opiera się ona na współdziałaniu mikro-
organizmów o probiotycznych właściwościach (np. 
bakterie kwasu mlekowego), mikroorganizmów 
fototroficznych i innych substancji. 

Dlaczego ta metoda działa?
Dlatego że niejednokrotnie wykazuje silny, ko-

rzystny ekologicznie wpływ na mikroorganizmy 
występujące w osadach. To, czy zastosowanie 
takiej metody na 100% da korzystne rezultaty 
(np. likwidacja odorów czy usprawnienie procesu 
oczyszczania), nie daje się przewidzieć, natomiast 
nawet pobieżna analiza Metody sugeruje, że warto 
ją przetestować.

Jednym z korzystnych przykładów działania 
preparatów z probiotykami stosowanych w Me-
todzie, jest nasilenie bioróżnorodności, liczebności 
i aktywności mikroorganizmów w środowisku gle-
bowym. Gleba jest prawdopodobnie najbardziej 
złożonym ekosystemem, z jakim można spotkać 
się na naszej planecie i jeśli preparat potrafi wy-
kazać silny, dobroczynny wpływ na mikroorgani-
zmy w glebie, to można podejrzewać, że podobne 
efekty uzyska się w osadzie czynnym - środowisku 

o mniej złożonej i często łatwiejszej do manipulowania „mi-
krobiologii”

Inny przykład pochodzi z badań nad zachowaniem się mi-
kroorganizmów w środowisku w zależności od ich liczby (z ang. 
Qurum Sensing). Mikroorganizmy doskonale się ze sobą ko-
munikują i wykazują różne formy aktywności biologicznej 
zależnie od składu mikrobiologicznego środowiska. Widać to 
szczególnie wyraźnie w przypadku mikroorganizmów patogen-
nych. Okazuje się, że mikroorganizmy uznawane za patogenne 
często wykazują niepożądane cechy wtedy i tylko wtedy, gdy:

- jest ich w środowisku dostatecznie dużo;
- i gdy mogą się ze sobą komunikować.
Jeśli zakłóci się proces komunikacji, to mikroorganizm, 

który w „normalnych” warunkach zostałby wykryty jako pa-
togen, staje się niegroźnym członkiem ogólnej zbiorowości 
mikroorganizmów. W jednym z badań udało się wykazać, iż 
probiotyczne mikroorganizmy (tożsame z tymi stosowanymi 
w Metodzie) mogą zakłócić komunikację pomiędzy patoge-
nami. W ten sposób patogeny mogą koegzystować z innymi 
w otoczeniu i budować bioróżnorodny, w pełni funkcjonalny 
ekosystem. Jaka korzyść może wynikać z obecności ograniczo-
nej liczby patogenów w środowisku? Dobrze tłumaczy to tzw. 
zasada zajętego krzesła (zasada Gausego). Mikroorganizmy 
obecne w środowisku utrudniają innym mikroorganizmom 
osiedlanie się (tak, jak osoba zajmująca krzesło w zatłoczonym 
pomieszczeniu prawdopodobnie utrudni innym zajęcie tego 
krzesła). W ten sposób spada prawdopodobieństwo, iż inne 
mikroorganizmy (patogeny w tym przypadku) zadomowią się 
w środowisku na tyle, aby spowodować chorobotwórcze czy 
inne, szkodliwe procesy.

Czy powyższe pozwala stwierdzić, że probiotyczne kom-
pozycje są rozwiązaniem dla problemów z mikroorganizmami, 
szczególnie w oczyszczalniach? Oczywiście - nie. Ale wskazuje 
na bardzo ważny aspekt działania mikroorganizmów w ogóle 
i pozwala lepiej zrozumieć ich rolę w procesie oczyszczania.

Współczesna mikrobiologia przekonuje coraz częściej, że 
klucz do osiągnięcia wysokiej jakości biologicznej środowiska 
leży w stworzeniu warunków, w których różnorodne grupy 
mikroorganizmów mogą wchodzić ze sobą w interakcje i z dużą 
swobodą kształtować środowisko. Skoro tak, to zapewne warto 
dać szansę mikroorganizmom probiotycznym.

Opracował Janusz Kolbusz.
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TURNIEJ KARATE W WADOWICACH
16 marca 2019 roku w Wadowicach odbył się Turniej 

Karate o Puchar Burmistrza Wadowic II Young Chikara 
Cup, w którym wzięło udział około 120 zawodników z 15 
klubów. Był to turniej karate dla początkujących zawod-
ników. Zawody odbywały się według przepisów światowej 
organizacji karate WKB. Brzostek reprezentowało 5 zawod-
ników oraz sędzia sensei Tomasz Mendoń. 

Wyniki naszych zawiodników:
II miejsce – Winiarska Julia
III miejsce – Nowicka Karolina
III miejsce – Składanowski Kacper
IV miejsce – Kurcz Dominik
Ponadto Brzostek jeszcze reprezentował Nowicki Paweł. 

Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy kolejnych 
tak dobrych startów. 

Start zawodników był opłacony z dotacji Gminy Brzostek.

Robert Kolbusz

SUKCES BRZOSTECKICH KARATEKÓW W JAŚLE
16 marca 2019 roku w Jaśle odbył się V Puchar Podkarpacia 

Kyokushin Karate dzieci i młodzieży. Organizatorem 
turnieju był Jasielski Klub Kyokushin Karate prowadzony przez 
shihan Tadeusza Krygowskiego. W turnieju tym startowa-

ło 170 zawodników z 17 klubów zrzeszonych 
w Podkarpackim Okręgowym Związku Kara-
te. Brzostek reprezentowało 12 zawodników, 
z czego sześciu stanęło na podium. Sędziowali 
sensei Robert Kolbusz, senpai Paweł Bulsa oraz 
senpai Adam Foryś.

Puchary dla Brzostku w kumite zdobyli:
I miejsce – Krupka Michał,
I miejsce – Kawalec Kinga,
II miejsce – Szczepkowicz Kornelia,
II miejsce – Krupka Piotr,
III miejsce – Finek Kinga,
III miejsce – Kordek Kamil,
Wyjazd na turniej był częściowo sfinansowany 

z dotacji Gminy Brzostek w ramach realizacji 
zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu. 

Robert Kolbusz

KORNELIA – 
WICEMISTRZYNIĄ EUROPY 
W KARATE

23 marca 2019 r. w Hiszpanii w Lorca odbyły się III Mistrzostwa Europy organi-
zacji World Kyokushin Budokai w kata (kata - forma walki bez przeciwnika)  

i w kumite (kumite - walka). W mistrzostwach  tych wzięło udział 380 zawodni-
ków z 21 krajów, w tym z Polski. Turniej ten stał na bardzo wysokim poziomie 
sportowym. Startowało w nim wielu czołowych zawodników z Europy, również 
aktualni oraz wcześniejsi mistrzowie Europy i Świata. Można było zobaczyć wiele 
ciekawych i efektownych pojedynków, które odbywały się według japońskich 
pełnokontaktowych przepisów Karate Kyokushin. 

Wielki sukces na tym turnieju odniosła zawodniczka z Brzosteckiego Klubu 
Karate Kornelia Szczepkowicz, która zajęła drugie miejsce w kumite oraz czwarte 
miejsce w kata.

Robert Kolbusz
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POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ AMATORÓW

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO SZKÓŁ ROLNICZYCH 
prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Starym Lubiejewie

16 marca w Starym Lubiejewie (woj. mazowieckie) odbyły 
się Mistrzostwa Szkół Rolniczych w tenisie stołowym 

pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Organizatorami zawodów 
byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zespół Szkół CKR 
w Starym Lubiejewie oraz MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej.

Zawody otworzył dyrektor Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie 
Roman Malicki, witając zgromadzonych gości i młodzież, dziękował 
za liczne przybycie i życzył wszystkim udanego turnieju.

Do zawodów zgłosiło się 32 zawodników z 9 szkół rolniczych, 
których organem prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Turniej został rozegrany w dwóch kategoriach kobiety i mężczyźni 
systemem pucharowym do 3 wygranych setów. Do zawodów z naszej 

szkoły przystąpili: Marzena Wołowiec, Paulina Józefczyk, Rafał Kurek 
i Kamil Spiecha. W kategorii kobiet Marzena Wołowiec była bardzo 
blisko brązowego medalu, ale ostatecznie zajęła bardzo dobre 4. 
miejsce, Paulina Józefczyk była 14. Wśród mężczyzn Kamil Spiecha 
był 8., a Rafał Kurek 9.

Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe. Zawodnicy, 
którzy zajęli miejsca 4-6, otrzymali pamiątkowe statuetki. Dyrektor 
szkoły Roman Malicki wręczył również podziękowania opiekunom.

Zawody przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze i były bardzo 
dobrze przygotowane i przeprowadzone przez głównego organizatora 
Zespół Szkół w Starym Lubiejewie.

Bogdan Stelmach

 Fot. Wojciech Bonarek

W sobotę 16 marca 2019 r. w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Dę-
bicy rozegrano Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Amatorów. Turniej 

zorganizował Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa 
Powiatowego w Dębicy. Imprezę otworzył Starosta Piotr Chęciek, który 
również wystąpił w barwach zwycięskiej drużyny. W sportowych zmaga-
niach wzięła udział reprezentacja Gminy i Miasta Brzostek oraz: Miasto 
Dębica, Gmina Pilzno, Gmina Dębica, Gmina Jodłowa, Gmina Żyraków. 
Reprezentacja Gminy i Miasta Brzostek rozgrywała swoje mecze w gru-
pie B, gdzie trafiła na bardzo mocnych przeciwników – Miasto Dębica 
(późniejszy zwycięzca turnieju) i Gmina Pilzno (tegoroczny zwycięzca 
Pilźnieńskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej). Po dwóch przegranych 
meczach grupowych zawodnikom przyszło grać z reprezentacją Gminy 
Żyraków o piąte miejsce w turnieju. W meczu tym górą byli reprezentanci 
Gminy Brzostek, wygrywając spotkanie 2:0. Pomimo zajęcia piątego 
miejsca udział w turnieju można uznać za udany, ponieważ zebrane do-

świadczenie w czasie turnieju przyda się w kolejnych zawodach. 
Po zakończonych rozgrywkach uczestnicy turnieju otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, natomiast trzy 
pierwsze zespoły - puchary. Wyjazd na zawody możliwy był dzięki 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Brzostku, który pokrył koszty 
wyjazdu, za co bardzo dziękują wszyscy zawodnicy. 

Szczegółowe wyniki:
Grupa „A”
Gmina Dębica – Gmina Żyraków 2:0
Gmina Jodłowa – Gmina Żyraków 2:0
Gmina Dębica – Gmina Jodłowa 2:0
Grupa „B”
Miasto Dębica – Gmina Brzostek 2:0
Gmina Brzostek – Gmina Pilzno 1:2
Miasto Dębica – Pilzno 2:1
Mecz o 5. miejsce:
Gmina Żyraków – Gmina Brzostek 0:2
Półfinały:
Gmina Dębica – Gmina Pilzno 2:0
Gmina Jodłowa – Miasto Dębica 0:2
Finał:
Miasto Dębica – Gmina Dębica 2:1
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – Miasto Dębica
II miejsca – Gmina Dębica
III miejsce – Gmina Jodłowa
IV miejsce – Gmina Pilzno
V miejsce – Gmina Brzostek
VI miejsce – Gmina Żyraków

Magdalena Kawalec
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PIĘĆ LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ… 
Choć trudno w to uwierzyć, najno-

wocześniejszy obiekt sportowy na 
terenie gminy Brzostek – hala widowi-
skowo-sportowa – zarządzana przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, powstała 
pięć lat temu. Prace wykończeniowe 
miały miejsce w grudniu 2013 r., a ko-
rzystanie z obiektu rozpoczęło się od 
marca 2014 roku. Wykonawcą inwe-
stycji była Firma Budowlana REM-BUD 
Bronisław Drąg, natomiast projekt wy-
konało biuro projektowe INWEST-BAU 
z Dębicy. Dokładnie 5 kwietnia 2014 
roku, w obecności wielu zaproszonych 
gości, burmistrz Brzostku Leszek Bie-
niek dokonał uroczystego otwarcia hali 
widowiskowo-sportowej.

Budowa i wyposażenie obiektu koszto-
wały 10 mln zł. Jedna dziesiąta tej kwoty 
to dotacja z Ministerstwa Sportu. Za-
pytaliśmy byłego burmistrza Brzostku, 
Leszka Bieńka, jak z  perspektywy czasu 
ocenia decyzję o jednej z największych, 
jeżeli nie największej w ogóle, inwestycji 
w historii gminy Brzostek. 

„Hala została wybudowana ze środków 
własnych oraz dotacji z ministerstwa w wy-
sokości 1.000.000 złotych. Ponadto po 
realizacji inwestycji otrzymaliśmy zwrot 
podatku VAT w wysokości ok. 1,5 mln zł. 
Decyzja dotycząca budowy nowej hali była 
bardzo trudna, gdyż wiązała się z duży-
mi wydatkami, ale tak wtedy, jak i dzisiaj, 
decyzja mogła być tylko na „Tak”. Była to 
największa inwestycja, jeśli chodzi o koszty, 
w dziejach samorządu brzosteckiego. Cieszę 
się, że udało się ją zrealizować i może służyć 
obecnie wszystkim mieszkańcom. Oprócz 
hali sportowej jest również dobrze wypo-
sażona siłownia, biblioteka, nowoczesna 
pracownia komputerowa – to wszystko 
w jednym obiekcie dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych. 
Po pięciu latach mogę 

stwierdzić, że inwestycja 
była bardzo udana i po-
trzebna. Mamy świetny 
obiekt sportowy, którym 
możemy się pochwalić, 
a jednocześnie moi na-
stępcy mają gotowy bu-
dynek do wykorzystania. 
W tym miejscu pragnę 
podziękować wszystkim, 
którzy uczestniczyli w tej 
budowie, gdyż nie jest to tylko moja zasłu-
ga. Satysfakcją jest również to, że wielu 
krytyków budowy hali dzisiaj z niej korzy-
sta. Dopiero po pewnym czasie wszyscy są 
„ojcami sukcesu”.

Kompleks zapewnia świetne warunki 
do gry (między innymi) w piłkę: siatko-
wą, koszykową i ręczną, posiada także 
wygodne zaplecze sanitarno-szatniowe 
dostosowane do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Znajdują się w nim: no-
woczesna siłownia, pracownia kompu-
terowa oraz biblioteka z czytelnią. Hala 
jest także wykorzystywana do organizacji 

występów scenicznych oraz koncertów 
muzycznych. Dzięki pokaźnej pojemno-
ści (250 stałych miejsc siedzących oraz 
dodatkowo 100 rozstawnych) oraz wbu-
dowanej scenie estradowej publiczność 
może w komfortowych warunkach ob-
serwować zawody bądź inne wydarzenia 
(jak pokaz filmu „A Town Called Brzo-
stek”, turniej tańca towarzyskiego czy 
koncert kolęd). Halę wyposażono w dwie 
kotary, dzięki którym można rozdzielić 
główne boisko na trzy mniejsze, co jest 
z powodzeniem wykorzystywane do pro-
wadzenia lekcji wychowania fizycznego 
i zawodów szkolnych. 

W godzinach porannych z hali korzy-
stali uczniowie gimnazjum, a obecnie 
uczniowie brzosteckiej podstawówki: 
„Jesteśmy dumni, że zajęcia z wychowania 

fizycznego możemy prowadzić na tak no-
woczesnym obiekcie. Dzięki temu oprócz 
podstawy programowej realizujemy tutaj 
wiele dodatkowych zajęć sportowych. Pew-
no, gdyby nie możliwości, jakie daje nam 
hala, nie moglibyśmy uczestniczyć w pro-
gramie sportowym organizowanym przez 
firmę Orange „Kluby Sportowe Orange”, 
dzięki któremu Brzostek mogły odwiedzić 
takie sportu gwiazdy jak Jerzy Dudek czy 
Artur Siódmiak. Otwarcie hali zmieniło na 
lepsze lekcje wychowania fizycznego po-
przez atrakcyjność zajęć i różnorodność. 
Rozbudziło w uczniach pasję do sportu i ak-
tywnego stylu życia. Nauczyciele wychowa-
nia fizycznego zaczęli organizować zawody 
sportowe na różnych szczeblach, co zaowo-
cowało współpracą całego grona pedago-
gicznego, rodziców i społeczeństwa” - mówi 
Magdalena Machaj nauczycielka wf. 

Po godzinie piętnastej, kiedy kończą 
się zajęcia szkolne, hala wynajmowana 
jest komercyjnie. Każdego dnia odwiedza 
ją mniej więcej ok. 150 osób. Trenują 
w niej gminne sekcje sportowe, uczniowie 
i indywidualni użytkownicy. W sezonie 
jesienno-zimowym ciężko znaleźć wol-
ny termin na wynajem choćby jednego 
sektora, nie wspominając już o całej hali. 
Obiekt zyskał uznanie wśród sportow-
ców, którzy przyjeżdżają na organizowa-
ne w nim wydarzenia. Tylko w ostatnim 
roku w hali w Brzostku odbyło się blisko 
30 imprez o zasięgu powiatowym i wo-
jewódzkim. Dodatkowo z roku na rok 
wprowadzone są udogodnienia, które po-
zwalają na jeszcze lepsze wykorzystanie 
obiektu. Tak więc po upływie pięciu lat 
możemy śmiało powiedzieć, że decyzja 
o budowie hali w Brzostku była trafna 
i potrzebna. 

Magdalena Kawalec

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki
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Dokończenie na str. 38

GROCH Z KAPUSTĄ
Mój pobyt w sanatorium

Wniosek o sanatorium złożyliśmy 
wspólnie z mężem 25.09.2017 r., 

a po 17 miesiącach otrzymaliśmy skie-
rowanie do Kudowy Zdroju (tam chcie-
liśmy). Termin skierowania wypadł na 
początek marca, kiedy zimno, wietrznie, 
szaro, bezbarwnie, grypowo i smutno. 
W dniu 7.03.2019 r. o godz. 6.06 wyru-
szyliśmy na 21-dniowy „pobyt po zdro-
wie”. Przejechaliśmy 465 km w niecałe 

6 godz. i natychmiast po przy-
jeździe zostaliśmy skierowani do 
lekarza określającego zabiegi me-
dyczne stosowne do leczonych 
schorzeń. Pielęgniarka wydała 
kartę zabiegową ze szczegóło-
wym harmonogramem zabiegów 
na cały okres pobytu, otrzymaliśmy klu-
cze do wysprzątanego pokoju, uiściliśmy 
należne opłaty częściowe za wyżywienie 
i mieszkanie (za dwie osoby za trzy tygo-
dnie niecałe 900 zł, z opłatą klimatycz-

ną), opłaciliśmy telewizor ze względu na 
transmisje skoków narciarskich (80 zł) 
i na podjeździe do sanatorium wyłado-
waliśmy bagaże. 
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Dokończenie ze str. 37
Sanatorium „Bristol” z zewnątrz wyglą-

da jak z „późnego Gierka”, ale wewnątrz 
wyremontowane i nowoczesne.

Otrzymaliśmy pokój na pierwszym 
piętrze, z funkcjonalną łazienką, chło-
dziarką w szafce biurka, dużym tarasem 
przypadającym na cztery pokoje, a na nim 
suszarka na ręczniki i stroje kąpielowe.

Mnie lekarz przepisał zabiegi: ćwicze-
nia w basenie – w naszym sanatorium był 
tylko malutki basenik dla niepełnospraw-
nych, około 40m, obok był Aqua Park, 
ćwiczenia mieliśmy w wodzie solankowej 
o temperaturze 27,1 stopni (można było 
się przyzwyczaić), czas opłacony pobytu 
to 50 minut od wejścia do wyjścia z bu-
dynku, a „nadgodziny” płatne 16 gr/min. 
Ćwiczenia trwały 20 minut, był też tam 
basen ciepły z „falą i potokiem”, dwa ja-
cuzzi z hydromasażem itp., więc chętnie 
korzystaliśmy z całości.

Inne zabiegi to: borowina na dłonie 
i nadgarstki, kąpiel kwasowęglowa, krio-
terapia na kolana, prądy interferencyjne. 
W sumie byłam zadowolona z zabiegów.

Mężowi doktor przepisał zabiegi: ćwi-
czenia w basenie, pole magnetyczne, 
ćwiczenia izometryczne, kąpiel kwaso-
węglową, laser automatyczny, okłady 
borowinowe i prądy tens. Każdy kura-
cjusz otrzymał 54 zabiegi w okresie po-
bytu, inne można było dokupić. Kuracja 
przebiegała sprawnie, miło i uprzejmie, 
zabiegi odbywały się od 7 rano do 16 po 
południu, ale my kończyliśmy je z reguły 
do obiadu.

Wyżywienie było bardzo dobre, uroz-
maicone, ze świeżymi warzywami i owo-
cami, można było wybrać dietę podsta-
wową, lekkostrawną lub cukrzycową. 
Stoły pięknie nakryte, kelnerzy uprzejmi, 
stołówka mieszcząca jednorazowo 200 
osób, posiłki na jedną zmianę o 8.00, 
13.00 i 18.00, czyli dobrze rozłożone 
w ciągu dnia. W diecie cukrzycowej prze-
widziano 5 posiłków – jako dodatkowe 
były owoce, jogurty, warzywa, wędliny, 
serki itp.

Na początku pobytu na zebraniu ogól-
nym zapoznano z regulaminem pobytu, 
wycieczkami, atrakcjami turystycznymi 
itp. W recepcji podczas kwaterowania 
otrzymaliśmy darmowe karnety (o war-
tości po 60 zł) na cztery zabiegi w „Ca-

sada Medical” na maty i fotele masujące, 
w ramach reklamy.

Ponieważ drugi dzień pobytu to 8 mar-
ca, czyli Dzień Kobiet, kupiliśmy bilety do 

Teatru Zdrojowego na „Koncert 
muzyki operowej i operetkowej” 
(po 20 zł), solista pięknie śpiewał 
popularne arie, a cała sala razem 
z nim. Odwiedziliśmy pobliski teatr 
jeszcze dwa razy, słuchając koncer-
tu muzyki węgierskiej i cygańskiej 
oraz przebojów naszej młodości.

Z myślą o zapoznaniu się 
z najbliższą okolicą i licznymi atrak-
cjami „odrobiliśmy” zabiegi sobot-
nie w piątek, a tu niespodzianka 
– zaraz po śniadaniu rozpadał się 
deszcz i zniechęcił nawet do spa-

cerów po parku zdrojowym. Z rozpaczy 
kupiłam cztery ciastka z masą, które oka-
zały się nieświeże i nawet obawiałam 
się o dolegliwości żołądkowe – dopiero 
później odkryliśmy wspaniałe cukiernie.

W niedzielę podczas Mszy św. w po-
bliskim kościele (10 min drogi) kazanie 
miał misjonarz pracujący w Kazachstanie 
– opowiadał o dwóch katolickich świą-
tyniach w 200-tysięcznym mieście (wy-
znania katolickiego jest 4% mieszkańców, 
inni to muzułmanie i ateiści), o zsyłkach 
Polaków, problemach z posługą duszpa-
sterską – aż trudno było powstrzymać łzy. 
Wychodzący z kościoła chętnie wsparli 
datkami działalność tamtejszego kościoła, 
również na rozdawanych obrazkach był nr 
konta do wpłat (najdalsza wieś parafialna 
wymaga dojazdu 170 km, Msza św. raz 
w miesiącu).

Ponieważ nadal padał deszcz, po koś-
ciele poszliśmy zwiedzić „Ekocentrum” 
przy siedzibie Dyrekcji Parku Narodowe-
go Gór Stołowych – piękna prezentacja 
multimedialna, poznawanie flary i fauny 
za pomocą wzroku (film, skały), słuchu 
(odgłosy zwierząt), dotyku (zaznaczyć 
na ekranie, jaki obiekt dotknęliśmy, wsa-
dzając rękę do otworu), węchu (zapach 
lasu, miodu, łąki itp.), rozwiązując testy 
dotyczące poszczególnych zwierząt (tab-
lica z obrazem i przyciskami). Naprawdę 
warto zobaczyć te prezentacje.

Pomimo wielkiego postu we wszyst-
kie dni tygodnia odbywały się w naszym 
sanatorium dancingi od 19.00 do 22.00, 
na które przychodzili również kuracjusze 
z innych sanatoriów. Restauracja ta ser-
wowała wyłącznie alkohole, kawę i inne 
napoje. Szczególnie w piątki przykro było 
słuchać wesołej muzyki rozlegającej się 
po korytarzu, ponieważ mieszkaliśmy 
w jej pobliżu. Uczestnicy opowiadali, że 
to przecież takie ćwiczenia taneczno-re-
habilitacyjne dla podniesienia sprawności 
fizycznej. Na stołówce przestrzegany był 
post piątkowy i nie podawano mięsa ani 
wędlin.

We wtorek 12 marca po zabiegach 
sanatoryjnych skorzystaliśmy z Jaskini 
Solno-Jodowej Galos, pobyt w której 

wspomaga leczenie górnych dróg odde-
chowych (astma), chorób układu krążenia 
(choroba wieńcowa, niewydolność serca), 
chorób neurokrynologicznych (niedo-
czynność tarczycy, nadwaga, nerwice), 
chorób układu odpornościowego (reuma-
tyzm, osteoporoza). Jeden seans w jaskini 
odpowiada 3 dniom pobytu nad morzem, 
a kondycję zdrowotną poprawiają już 
3-4 seanse (według ulotki reklamującej). 
Z kartą kuracjusza pobyt 45-minutowy 
kosztuje 8 zł. W trakcie słucha się śpiewu 
ptaków i szumu górskiego potoku.

Wykupiliśmy tam świecowanie uszu 
– zabieg oparty jest na tzw. „efekcie ko-
mina”. Do ucha wstawiana jest „świeca” 
– czyli taki długi lejek z płótna lnianego 
nasączonego woskiem pszczelim i ziołami 
i podpalana. Dzięki ciepłu spalania ogrza-
ne powietrze wraz z zanieczyszczeniami 
jest wysysane ku górze. Zanieczyszczenia 
ucha są widoczne po rozcięciu końcówki 
świecy. Zabieg bezbolesny, koszt 22 zł, 
karnet na 5 zabiegów – 80 zł. Wskazania: 
usunięcie woskowiny, likwidacja szumów 
i dzwonienia, migrena, nadciśnienie itd.

Wykupiliśmy tam również „Body de-
tox”, czyli moczenie nóg w ciepłej wodzie 
z solą, przez którą przepływa zmodu-
lowany prąd powodujący jej jonizację. 
Poprzez pory w stopach jony przedostają 
się do organizmu, powodując wydziela-
nie toksyn do krwi, a wraz z krążeniem 
poprzez stopy do wody. Na zabarwienie 
wody mają wpływ substancje wydalane 
w trakcie procesu oczyszczania. Wyno-
towałam z materiałów informacyjnych 
następujące objawy schorzeń: barwa 
czarna wody – chora wątroba, cukrzyca; 
brązowa – palenie, otyłość, cholesterol; 
pomarańczowa – reumatyzm, artretyzm; 
ciemnozielona – pęcherzyk żółciowy, 
system trawienny; czerwone plamy – 
nadciśnienie, zimne ręce; białe wytrące-
nia – zaparcia, bezsenność; żółtozielona 
– choroby ginekologiczne; biała piana 
– choroby limfatyczne, alergia skóry. 
W trakcie zabiegu zachwiany potencjał 
komórkowy doprowadzany jest do właś-
ciwego poziomu. Koszt – 30 zł/zabieg, 
karnet 5 zabiegów 100 zł. Zabiegami 
podzieliliśmy się z mężem. Czas trwania 
jednego – 30 minut. Muszę przyznać, 
że woda w trakcie detoksu znacznie się 
zmieniła.

Nie wiem, czy te zabiegi są skuteczne, 
ale mieliśmy okazję z nich skorzystać na 
miejscu, w wolnym czasie, bez dojazdów, 
mając na myśli szczególnie oczyszcze-
nie ze środków farmakologicznych i su-
plementów.

Ciąg dalszy relacji z pobytu w sana-
torium nastąpi w następnym wydaniu 
„Wiadomości Brzosteckich”.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę 
Czytelnikom dużo zdrowia i wiosennego 
optymizmu.

Janina Słupek 
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 25 MARCA 2019 R.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu - stanowiących 

własność Gminy Brzostek 

WAŻNA INFORMACJA
Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 30 kwietnia na adres: wiadomosci@brzostek.pl

Przedmiotem najmu w drodze przetargu są lokale użytkowe położone w budynku magazynowo-warsztatowym w Brzostku przy ulicy Stara Droga 1 sta-
nowiące własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00064805/6 - przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.
Lokale użytkowe położone są w budynku warsztatowo-magazynowym w Brzostku przy ulicy Stara Droga 1 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 
302 o powierzchni 0,5255 ha, stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00064805/6. Budynek jest w średnim stanie 
technicznym (stropodach w złym stanie technicznym). Najemca ma prawo korzystania z zaplecza sanitarnego znajdującego się w budynku.
Do najmu przeznacza się dwa odrębne lokale:
- lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 105,98 m2 

- lokal nr 2 o powierzchni użytkowej 47,45 m2

Lokale wyposażone są w energię elektryczną, rozliczaną na podstawie odczytów z podliczników.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla każdego lokalu wynosi 4,27 zł + 23 % VAT-u miesięcznie.
Wadium dla każdego lokalu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 
0006 0080 0210 2020 0006) w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, wywóz odpadów komunalnych oraz podatek od nieruchomości pod 
działalnością gospodarczą. Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia lokalu na własny koszt.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat, z możliwością wypowiedzenia przez Wynajmującego w okresie 3 m-cy. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2019 rok).
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem ww. lokalu nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
Brzostek, dnia 25.03.2019 r.

Burmistrz Brzostku
Wojciech Staniszewski
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KASACJA POJAZDÓW TEL. 606 347 031, 666 842 379

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

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

PSY SZUKAJĄ DOMU
Liczba porzuconych i zagubionych psów 

świadczy o dużym braku odpowie-
dzialności ludzi, którzy zawłaszczyli sobie 
panowanie nad całym światem. Człowiek 
chce ze wszystkiego korzystać, ale nie-
wiele dawać od siebie.
Tymczasem psie smutki widać na mordkach 
czworonogów z tęsknotą wypatrujących lep-
szych czasów. Tli się w nich nadzieja, że los się 
uśmiechnie i znajdą się dla nich nowe domy.
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 ZAGU-
BIONE LUB WYPĘDZONE PSY.
SZUKAMY NOWYCH WŁAŚCICIELI DLA 
PRZEDSTAWIONYCH W TYM NUMERZE 
„WB” ZWIERZAKÓW.

Oto krótkie informacje o poszczególnych 
pieskach:

 ▪ 6/2018 - średniej wielkości czarna 
suka znaleziona w styczniu w Siedli-
skach-Bogusz,

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

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

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

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

 ▪ 2/2019 – mały, biało-brązowy pies zna-
leziony w styczniu 2019 r. w Kleciach,

 ▪ 5/2019 – mały, brązowy pies z podpa-
laniem znaleziony w styczniu 2019 r. 
w Brzostku (Równie),

 ▪ 13/2019 – mała suka czarno-brązowo-
-biała znaleziona w lutym w Przeczycy,

 ▪ 16/2019 – mały, biało-brązowy pies zna-
leziony w marcu w Siedliskach-Bogusz,

 ▪ 17/2019 – około 2-letni czarno-brązowy, 
kudłaty pies znaleziony w marcu w Sied-
liskach-Bogusz,

 ▪ 19/2019 – mała, popielata suka znalezio-
na w marcu Siedliskach-Bogusz,

 ▪ 21/2019 – mały, kudłaty, czarno-brą-
zowo-biały pies znaleziony w marcu 
w Skurowej,

 ▪ 22/2019 – duży pies w typie owczarka 
niemieckiego, czarny z podpalaniem 
znaleziony w marcu w Grudnej Górnej,

 ▪ 23/2019 – czarno-brązowy pies w wieku 
około 3 lat, znaleziony w marcu w Janusz-
kowicach,

 ▪ 24/2019 – brązowa suka w wieku oko-
ło 3 lat, znaleziona w marcu w Janusz-
kowicach.

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. 43)



TRZYMETROWE RZEŹBY W LUKSEMBURSKIM LESIE

PSY SZUKAJĄ DOMU Opisy na str. 42 

Co to za gatunek?
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Fot. Ewa Święch z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Magdalena Gąsior z Grudnej Dolnej Fot. Maria Caban z Brzostku

Fot. Józef Czekaj z Kleci

Fot. Szymon Rogaczewski z Woli Brzosteckiej

Fot. Tomasz Baran z Brzostku
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