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Burmistrz Brzostku informuje
1. 8 lutego br. Minister Infrastruktury Andrzej 
Adamczyk przedstawił w mediach założenia rzą-

dowego programu budowy 100 obwodnic. Na liście zadań 
ujętych do dofinansowania znalazła się również długo wy-
czekiwana budowa obwodnicy Brzostku. 

Cały projekt jest znacznie szerszy i zakłada powstanie 
ww. obwodnicy w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 73 
na odcinku Jasło-Pilzno tj. 35 km drogi klasy GP (ruchu przy-
spieszonego). Był taki moment, że powodzenie tej inwestycji 
stało pod dużym znakiem zapytania. Na szczęście dzięki zaan-
gażowaniu wielu osób udało się rozwiązać kluczowe problemy 
m.in. bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców 
naszej Gminy, które mogły zaważyć na powodzeniu całego 
przedsięwzięcia.

Wpisanie tej inwestycji do rządowego programu jest o tyle 
istotne, że zapewnia jej finansowanie. Moja satysfakcja jest 
tym większa, że Gmina Brzostek w bardzo dużym stopniu 
przyczyniła się do wypracowania rozwiązań umożliwiają-
cych zatwierdzenie projektu. 31 stycznia br. w Starostwie 
Powiatowym w Jaśle odbyło się spotkanie robocze, w którym 
wzięli udział m.in. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, 
Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda, 
Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, Starosta 
Jasielski Adam Pawluś, Dyrektor PGW Wody Polskie Małgo-
rzata Wajda, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad o/Rzeszów Bogdan Tarnawski oraz Zastępca 
Burmistrza Brzostku Adam Kostrząb.

Spotkanie miało na celu przedstawienie Panu Ministrowi 
informacji nt. gotowości inwestycji do realizacji. Omówiono 
m.in. trójstronne stanowisko Gminy Brzostek, GDDKiA oraz 
PGW Wody Polskie, które zawiera trzy inwestycje towarzy-
szące budowie obwodnicy:
- budowa obustronnego obwałowania potoku Gogołówka, 
- przebudowa ul. Mickiewicza (w odcinku od Komisariatu 

Policji do obwodnicy) 

- budowa drogi na nasypie „na Zawodziu” w m. Klecie – od 
drogi powiatowej do obwodnicy.
Wspólna deklaracja trzech instytucji spowodowała, że 

rozbudowa całego 35-kilometrowego odcinka drogi krajowej 
nr 73 (wraz z obwodnicami) mogła zostać wpisana na listę 
budowy 100 obwodnic i być skierowana do realizacji.

Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze mające 
na celu zatwierdzenie wariantu przebiegu obwodnicy wraz 
z rozbudową drogi DK73 pomiędzy Pilznem a Jasłem na od-
cinkach pomiędzy obwodnicami oraz związane z uzyskaniem 
decyzji środowiskowej. 
Planowana data ogłoszenia przetargu to IV kwartał 2022 r.

2. W ostatnim czasie w mediach pojawia się wiele infor-
macji na temat rosnących cen za odbiór śmieci. Wokół tego 
problemu narosło wiele mniej lub bardziej prawdziwych 
teorii. Postanowiłem więc szerzej omówić to zagadnienie 
na łamach „Wiadomości Brzosteckich”.
Dlaczego rosną koszty gospodarowania odpadami komu-
nalnymi i opłaty pobierane od mieszkańców? Powodów 
takiego stanu rzeczy jest wiele. Wśród najważniejszych 
należy wymienić:

1. Skokowy wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej, tj. kosztów, 
które gminy są zobowiązane ponosić za składowanie 
odpadów.

2. Trudności ze zbytem surowców wtórnych i spadek ich cen.
3. Rosnąca ilość wytwarzanych odpadów, przy niewystar-

czającej liczbie instalacji do ich przetwarzania.
4. Wzrost cen energii (paliwo i prąd).
5. Konieczność ograniczenia czasu magazynowania odpadów 

do 1 roku.
6. Zakaz składowania frakcji energetycznej przy równoczes-

nym wzroście kosztów ich zagospodarowania (wcześniej 
instalacje płaciły za dostarczenie im paliwa alternatywnego, 
a dzisiaj to instalacjom należy płacić za ich odbiór).

7. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz akty wykonawcze do niej to:

- zwiększenie ilości frakcji odpadów zbieranych selektyw-
nie oraz zwiększenie częstotliwości odbierania niektórych 
frakcji,
- w rzeczywistości taryfa ulgowa dla firm, poprzez ogra-
niczenie maksymalnej stawki za odbiór,
- nowy obowiązek przyjmowania przez PSZOK-i frakcji 
odpadów niebędących odpadami komunalnymi.

8. Koszt dostosowania zezwoleń w zakresie gospodarowania 
odpadami do nowych wymogów prawnych w zakresie 
monitoringu wizyjnego, zabezpieczenia finansowego rosz-
czeń, przepisów przeciwpożarowych.

9. Za ustawowe ulgi o charakterze socjalnym w opłatach za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą płacić 
pozostali mieszkańcy.

10. Wzrost kosztów pracy.
Jak widać wszystkie te czynniki mają bezpośrednie przełoże-
nie na koszt odbioru odpadów. Bardzo często spotykam się 
ze stwierdzeniem, że wysokość opłaty za zbiórkę odpadów 
jest uzależniona od gminy. Jest to oczywista nieprawda, 
gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowanie za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi przerzucone jest 
całkowicie na mieszkańców. Oznacza to tyle, że żadna gmina 
nie może ani dopłacać do systemu odbioru i zagospodarowa-
nia śmieci, ani na tym zarabiać. Dla porównania przedstawię 
Państwu aktualne stawki opłat (zbieranych i odbieranych 
selektywnie od jednego mieszkańca) za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w gminach z terenu powiatu dębickiego 

Dokończenie na str. 4
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NA IMIĘ MU BYŁO 
jÓzef…
W 2015 roku pożegnali-

śmy śp. Józefa Nosala, 
redaktora naczelnego „Wiado-
mości Brzosteckich”. Już 5 lat 
minęło, a wciąż się wydaje, że 
stało się to tak niedawno.

Aby uczcić Jego pamięć, 
tym razem napiszemy o samym 
imieniu Józef. 

Imię to pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza „niech 
Bóg doda dóbr” – jak czytamy w „Księdze imion polskich” 
autorstwa Bożeny Różyckiej i Haliny Płoszyńskiej. Stamtąd 
też dowiadujemy się, że Józef ma silną osobowość i jest 
przekonany o swojej wyjątkowości. Wiele może osiągnąć 
tylko w tych dziedzinach, które lubi, bo tylko nimi chce się 
zajmować. Nie znosi, kiedy ktoś mu chce narzucić pracę 
lub swoje zdanie. Pracuje w swoim tempie i nie przyjmuje 
żadnych uwag. Ceni towarzystwo i „imprezowe” znajomości. 
Nie lubi się zwierzać, przepada natomiast za muzyką. Józef 
sprawdzi się w nauce, polityce, dziennikarstwie, rolnictwie 
oraz jako prawnik lub doradca finansowy. W Polsce imię 
to było najbardziej popularne od XVIII wieku do połowy 
XX wieku. Obecnie rzadko spotyka się młodych Józefów. 

Do znanych Józefów możemy zaliczyć m.in. św. Józefa, 
Józefa Czechowicza, Józefa Chełmońskiego, księcia Józefa 
Poniatowskiego, Józefa Hallera, Józefa Piłsudskiego, Józefa 
Becka, Józefa Oleksego, ks. Józefa Tischnera i Józefa Nosala.

U. Kobak

i kilku ościennych gminach:
1. Gmina Brzyska – 12 zł,
2. Gmina Czarna – 18 zł,
3. Gmina Dębica – 12 zł,
4. Miasto Dębica – 14,75 zł,
5. Gmina Frysztak – 16 zł,
6. Miasto Jasło – 29,17 zł,
7. Gmina Jodłowa – 20 zł,
8. Gmina Kołaczyce – 18 zł,
9. Gmina Pilzno – 15 zł,

10. Gmina Wielopole Skrzyńskie – 12 zł,

11. Gmina Żyraków – 23 zł.
Warto dodać, że w większości wymienionych wyżej gmin 
(podobnie jak w Gminie Brzostek) ciągle jeszcze obowiązują 
stawki, które nie uwzględniają wymogów znowelizowanej 
ustawy śmieciowej (np. Gmina Brzyska, Gmina Dębica, Miasto 
Dębica, Gmina Frysztak, Miasto Jasło, Gmina Jodłowa, Gmina 
Pilzno, Gmina Wielopole). 
Zapraszam Państwa również do zapoznania się z infografikami 
na str. 2 nt. selektywnej zbiórki odpadów oraz tego, co się dzieje 
z naszymi odpadami z chwilą ich odbioru z posesji.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Dokończenie ze str. 3

Z prAc rAdY MIejskIej
18 lutego br. Rada Miejska w Brzostku obradowała na 

XVI sesji pod przewodnictwem Pana Marcina Sasa – 
Przewodniczącego Rady. Realizując przyjęty porządek obrad, 
Rada Miejska w Brzostku uchwaliła zmiany w budżecie Gminy 
na 2020 rok. Zmiana dotyczyła zwiększenia planowanych 
wydatków w budżecie gminy o kwotę 1 400 000,00 zł. Kon-
sekwencją dokonanych zmian w budżecie było wprowadzenie 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek. 
Następnie Rada Miejska w Brzostku wyraziła zgodę na wnie-
sienie aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku 
Sp. z o.o. Kolejne podjęte uchwały dotyczyły określenia śred-
nich cen jednostek paliwa w Gminie Brzostek na rok szkolny 
2019/2020 oraz uchwalenia dokumentu „Założenia do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Brzostek – aktualizacja z roku 2019”. Następną uchwałą 
przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzo-
stek w 2020 roku. W kolejnych punktach obrad radni wyrazili 
zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
położonej w Smarżowej oraz zatwierdzili plan kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku na 2020 r.

Pełna treść uchwał podjętych na sesjach prezentowana jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała S. W.

OgŁOsZeNIe
Przewodniczącego zarządu Miasta 

Brzostek

 

15 marca upływa termin płatności pierwszej raty po-
datku rolnego i od nieruchomości oraz opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi.
 

Mieszkańcy Brzostku mogą dokonywać wpłat za po-
średnictwem mojej osoby od pon. do pt. w godz. pracy 
Urzędu Miejskiego w Brzostku (biuro nr 21 na piętrze) 
oraz w innym czasie po uprzednim kontakcie telefonicz-
nym (601 246 092) lub za pośrednictwem Facebooka.
 

Opłaty będzie można wnieść także 13 marca (piątek) 
w godz. 16:00 - 19:00 oraz 14 marca (sobota) w godz. 
9:00 - 12:00 w budynku Remizy OSP w Brzostku.
 

Istnieje także możliwość opłacenia należności na rzecz 
spółki wodnej.
 

Przewodniczący Zarządu Miasta Brzostek
Daniel Wójcik
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pANI FUgLOWA ZAsŁUŻONA dLA MIesZkAŃcÓW
W lutym pożegnaliśmy śp. Zofię Fugiel, emerytowaną pie-

lęgniarkę, która na stałe zapisała się w historii Brzostku. 
Do końca zawsze uśmiechnięta, chętnie przystawała, by 
z każdym porozmawiać. Będzie Jej brakować, bo otwartych 
ludzi jest coraz mniej.

Aby uczcić Jej pamięć, zamieszczamy Jej wspomnienia, któ-
rymi podzieliła się z brzosteckimi gimnazjalistami w lutym 2003 
roku w ich gazetce „Przyjaciele”, bo też i wielkim przyjacielem 
była tej szkoły. Uczestniczyła we wszystkich uroczystościach 
i imprezach środowiskowych, wspierała finansowo wiele gimna-
zjalnych przedsięwzięć, a przede wszystkim rozpierała ją duma, 
że nasza młodzież jest tak uzdolniona i aktywna artystycznie.

U.K.

Z JASŁA DO BRZOSTKU…
Wspomina Zofia Fugiel

Zdobycie zawodu
Do zawodu pielęgniarskiego zachęciła mnie pani Połtowicz. 

To była magister filologii, która w czasie wojny ukończyła kurs 
w Anglii, w jednej z najlepszych w Europie szkół pielęgniarskich. 
Została dyrektorką Szkoły Pielęgniarskiej w Jaśle. Po maturze 
nie miałyśmy co robić. Mój ojciec nie chciał, żebyśmy pracowały 
jako urzędniczki, chociaż sam jako sekretarz na kolei mógł nas 
zatrudnić. Powiedział do nas: „Macie mieć zawody”. Nas było 
siedem dziewcząt, dwóch chłopaków i każde zdobyło zawód, 
a moja siostra, która się nie chciała uczyć, ukończyła kurs razem 
ze swoją koleżanką, panią Joasią Piłatową, u pani Federkowej 
i została krawcową. 

Praca 
Po ukończeniu szkoły zatrudniona zostałam jako pielęgniarka 

w Jaśle. Najpierw pracowałam w poradni przeciwgruźliczej. 
Wtedy w powiecie jasielskim prowadzono akcję powszechnego 
szczepienia przeciwgruźliczego, więc jeździłyśmy z koleżanką 
ambulansem po całym powiecie i szczepiłyśmy dzieci i mło-
dzież. Tam pracowałam rok. Później się okazało, że jestem 
uczulona na pot gruźliczy i przeniesiono mnie do pogotowia 
ratunkowego. W pogotowiu pracowałam też rok i było bardzo 
dobrze. Zarabiałam wtedy więcej niż mój ojciec, który piastował 
stanowisko. Ja dostawałam, w tysiącach wtedy się liczyło, 20, 
a on miał tylko 17 tysięcy. Jaka była różnica?!

Pierwszy kontakt z Brzostkiem
Tak wyszło, że byłam niespokojną pielęgniarką, miałam różne 

starcia. Wtedy pracował jeden bardzo bogaty lekarz i ciągle 
brał dyżury, a dwóch młodych, biednych lekarzy nie mogło 
nic dorobić. A mnie się o to rozchodziło, bo obaj byli dziećmi 
nauczycieli to biedaki. On im te dyżury zabierał, więc byłam 
na niego zła. Pewnego razu powiedziałam mu, żeby wstał do 
wypadku, do krwotoku. Nie chciało mu się wstać, więc mówił, 
że jest śpiący. To ja go wtedy zbiłam takim wielkim buciorem. 
I karnie zostałam przeniesiona do Brzostku. Przyjechał wte-
dy pan doktór Majewski i zapytał: „O, to co z tą pielęgniarką 
myślicie zrobić?” „Nie wiemy”. „To ja ją wezmę do Brzostku, bo 
moja żona będzie rodziła Hanię, to mi będzie potrzebna. A ona 
mi się podoba”. Skoro mu się podobałam, to mnie tutaj dali. 
Na siedem miesięcy oddelegowano mnie do Brzostku. Bardzo 
się zżyłam z tutejszą ludnością. Pani Majewska piastowała 
stanowisko felczera, ale nie przyuczono jej ani do zastrzyków, 
ani do szczepień, więc ja sama szczepiłam przeciw gruźlicy 
i ospie w gminie Brzostek, Jodłowa i Smarżowa, cały ten rejon. 
W Jodłowej była tylko pani Gienia, z zawodu nauczycielka, 
która usługiwała lekarzowi jako pielęgniarka. Do szczepień 

musiała być wykwalifikowana siła, bo wiązało się to z wielką 
odpowiedzialnością.

Krótkotrwały powrót do Jasła
Kiedy wróciłam do Jasła, tak się złożyło, że wyszłam za mąż 

i znalazłam się w Bieczu. Męża chciano przenieść z Biecza 
do Ustrzyk, ale on tam nie chciał iść, więc poprosił władzę 
o przeniesienie do Brzostku, ponieważ okolice mu się podo-
bały, a nie było tam dentysty. I tak znalazłam się w Brzostku. 
Z miasta przyszłam na wieś. Bardzo kochałam tutejszych ludzi 
i kiedy mieliśmy okazję kupić dom w Jaśle, zrezygnowaliśmy, 
bo ja nie chciałam opuszczać Brzostku. Do tej pory jestem ze 
wszystkimi zżyta.

Okres powojenny 
Pracowałam jako pielęgniarka od szczepień, później jako 

pielęgniarka środowiskowa, następnie w ośrodku wykonywa-
łam wszystkie prace, jakie zlecił mi lekarz. A kiedy widziałam, 
że jeszcze trzeba ludziom pomóc, zwłaszcza samotnym, to 
założyłam, za namową pani Sitek z Jasła, punkt PCK. Był to 
punkt opieki nad chorym w domu. Zatrudniono 12 sióstr i one 
obsługiwały cały rejon (gminy Brzostek i Smarżowa). Założyłam 
też punkt PCK w Jodłowej. Pokochałam tę Jodłową. Jeździły-
śmy tam do ośrodka na różne spotkania zimowe. Pracowała 
tam, w punkcie aptecznym, pani Pietruchowa magister farma-
cji. Podczas akcji szczepień przeciwgruźliczych przyuczyłam 
tamtejsze pielęgniarki do szczepień, pomagałam im. Szczepić 
przeciw gruźlicy nie jest tak łatwo, bo szczepi się śródskórnie. 
A jeszcze była wredna ospa czarna, bardzo ciężkie szczepienie. 
Dziecko musiało być zdrowe. Teraz pielęgniarka przecież nie 
szczepi w terenie, a w ośrodku, dopiero, kiedy lekarz zbada 
dziecko. A zaraz po wojnie pielęgniarka musiała być zdana 
sama na siebie. Jechała w teren bez lekarza i decydowała, 
czy może zaszczepić. Ja jeździłam z panem Sieradzkim, który 
kontrolował sklepy z ramienia Sanepidu. Korzystałam z jego 
pojazdu. Nieraz pomagał mi pisać kartoteki, bo trudno jedno-
cześnie pisać i szczepić osobno małe dzieci, osobno w wieku 
szkolnym. Ja nie wiem, jak ja sobie dawałam radę. Nigdy nie 
piekłam świątecznych wypieków w dzień, tylko zaczynałam 
tak o 10.00 wieczór, bo wiedziałam, że jeszcze nie włożę 
rąk do ciasta, a już ktoś przyjdzie, żeby jechać na zastrzyk. 
W ośrodku pracowało się bardzo dobrze, mimo że nie było 
warunków. Najpierw porodówka i ośrodek mieścił się u Lemka 
w fatalnych warunkach, bez wody bieżącej, ubikacji, łazienek. 

Dokończenie na str. 6

Od lewej: Zofia Wdowiarz, Krystyna Majewska, Zofia Fugiel, 
Anna Samborska, Maria Proch, Jadwiga Kaczka, Kazimierz Fugiel
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Później przeniesiono go do Rynku, następnie do gminy. Tak nami 
pomiatano, dopóki nie wybudowano ośrodka z prawdziwego 
zdarzenia. Piękny ośrodek na te czasy! Każdy lekarz miał swój 
gabinet. Osobne gabinety zabiegowy i szczepienny. Analityka 
wtedy powstała. Można powiedzieć, że do zaszczytu należało 
mieć taką porodówkę jak w Brzostku – bardzo sumiennie 
prowadzona przez cały personel, czysto, serdecznie, domowo. 
Moja mama miała nas dziewięcioro. Wszystkie urodziła w domu, 
a poród odbierała położna i ojciec, a my, dzieci, patrzyłyśmy 
przez dziurkę od klucza i przeżywałyśmy razem z mamą. To 
była rodzina! Jedenaście osób! A teraz mówi się „rodzina”, a tu 
jedno dziecko. Jakie to przykre... Pamiętam, jak jeździłam po 
wsiach. Wszędzie bieda, dzieci zaniedbane, niepielęgnowane, 
nieubrane. Panowała jeszcze wszawica, kołtuny. Kołtun to 
wszawica we włosach. Słodkim strupem to nazywano, a ten 
strup się ruszał... Coś obrzydliwego! Doktór zalecał na to maść 
rtęciową. Później stosowano octy sabadinowe, maści, a dopie-
ro za jakiś czas przyszedł razem z Unrą proszek DDT. Wtedy 
zaczęło się robić czepce i sypać proszek we włosy, a następnie 
zmywać octem. To pomogło. Teraz nie ma już wszy. Mając na 
uwadze zaniedbanie dzieci, na własną rękę, mimo ryzyka, ku-
powałam za własne pieniądze zastrzyki z witaminą D3. Często 
dawałam zastrzyki za darmo. Jeśli wracała mi się połowa tych 
pieniędzy, to było dobrze. Żeby dziecko się nie bało, ważne 
jest jak się podchodzi do niego przy zastrzyku. Dzieciom trzeba 
opowiadać ciekawostki i nie mieć w sobie agresji. Mam taką 
naturę, że nigdy nikomu niczego nie zazdroszczę, a Pan Bóg 
mi za to błogosławi. Lubię rozdawać, dawać. Cieszę się, jeśli 
komuś sprawię radość, a smucę się, kiedy komuś dzieje się 
krzywda. Kiedy pracowałam w ośrodku, nigdy nie było mię-
dzy pielęgniarkami a położnymi, co może poświadczyć pani 
Hania Samborska, żadnych niedomówień i gniewu, mimo że 
jest przyjęte, że pielęgniarki z położnymi zawsze koty drą. 
A tu była przyjaźń. Do dziś np. bardzo przyjaźnię się z panią 
Kaczkową, chociaż parę osób miało do niej „ale”, zarzucało 
jej, że jest surowa, niedostępna itd. A widziałam w niej same 
dobre cechy: dobroć, niesamowitą uczciwość (niczego z poro-
dówki nie wzięła, jeśli nie przyniosła, to na pewno nie wzięła), 
pracowitość, dokładność, czystość, solidność. Jeżeli do kogoś 
coś miała, to zawsze mówiła wprost, o co jej chodzi, nigdy za 
plecami. A ona dostawała anonimy, ja też, niestety. Zdarzało 
się, że niepiśmienne osoby wynajmowały sobie kogoś, żeby 
pisał donosy w ich imieniu...

Walka z alkoholizmem 
Jeszcze kiedy pracowałam w Jaśle, należałam do komitetu 

przeciwalkoholowego. Jeżeli ktoś nadużywał alkoholu i robił 
awantury w domu, bił żonę i dzieci, to można go było podać 
do komitetu, do którego należeli: prokurator, sędzia, lekarze, 
pielęgniarki, nauczyciele. Kiedy taki człowiek stanął przed 
komisją, musiał tłumaczyć się, dlaczego znęca się nad rodziną, 
i musiał się wstydzić. Jeśli nie chciał stawać przed komisją, to 
go milicja doprowadziła. Ja tu miałam kilka takich osób, których 
do tej pory muszę unikać, bo mnie wyzywają. Zdarzało się, że 
szłam dać zastrzyk dzieciom, a tu zastrzyków nie było, bo ojciec 
jeszcze nie wrócił. Wiedziałam, gdzie go szukać. Miałam na 
tyle siły, że potrafiłam wejść do gospody, wyciągnąć go i zbić 
za to, że pije, a w domu czekają chore dzieci. Zmłóciłam dzia-
da i odesłałam do domu. Mój mąż też sobie lubił od czasu do 
czasu wypić. Nieraz jak wpadłam do gospody, to przy nim nie 
było już nikogo, więc pytam: „Kaziu, a gdzie twoje kompany? 
Kieliszki są, a kompanów nie ma!” Tej odwagi chodzenia za 
pijaczkami nauczyłam się od pani Majewskiej. Przeganiałam ich 
z knajpy i pędziłam do domu, żeby się rodziną zajęli. Strasznie 
byłam zawzięta na pijaków, których żony się bały. Bywało, że 
chciały wycofywać sprawę z komitetu przeciwalkoholowego, 
ale ja im doradzałam, żeby mówiły w domu, że to ode mnie 
komitet się dowiedział. Niektórzy tacy delikwenci dopiero 

niedawno zaczęli mi się kłaniać... Zachęcałam kobiety, którym 
źle się powodziło, żeby zrobiły kurs PCK. Później mogły mieć 
pracę na miejscu, mogły zajmować się swoją rodziną i mieć 
pieniądze. Pani Zosia Serwińska najlepiej wie, ile rent udało mi 
się załatwić dla tutejszych ludzi. Zawsze uważałam, że trzeba 
ludziom jakoś pomagać, więc co mogłam, to dałam, co nie 
mogłam, to popyskowałam. 

Współpraca ze szkołami
Punkty szczepień przeważnie znajdowały się na terenie szkół. 

W Brzostku szczepiło się w szkole tylko uczniów, a mniejsze 
dzieci w ośrodku zdrowia. W innych miejscowościach w szko-
łach szczepiło się wszystkie dzieci.

Kiedy na tym terenie zdarzyło się kilka przypadków zacho-
rowania na heinemedinę, przeprowadzono akcję szczepienia. 
Wtedy przyjeżdżała cała ekipa złożona z lekarzy i pielęgniarek. 
Normalne szczepienia odbywały się w każdy miesiąc. Bardzo 
lubiłam jeździć do szkoły w Nawsiu Brzosteckim. Zawsze 
mnie tam serdecznie witali nauczyciele i dyrektorzy, i pani 
Kopczyńska, i pani Kalinowa. Nigdy nie utrudniano mi pracy. 
W Nawsiu była obowiązkowa gościna, a w Skurowej nawet bal. 
Tam również rodzice serdecznie przyjmowali. A kiedy dyrek-
torką w Kamienicy Dolnej była pani Eugenia Grzesiakowska, 
to z trudnością wyjeżdżało się stamtąd, bo należało jeszcze 
wstąpić do domu Grzesiakowskich. W tych czasach było tak 
jakoś serdecznie, chociaż po wojnie naprawdę panowała wielka 
bieda. Młodzież radosna, wesoła... A teraz taka agresywna... 
Wśród ludzi apatia, niezadowolenie. Każdy się boi, żeby pra-
cy nie stracić. Człowiek, jeśli ma emeryturę lub rentę, to jest 
pewniejszy... Mile wspominam czasy powojenne. Najbardziej 
lubiłam jeździć, kiedy samochody stanowiły rzadkość. W le-
cie jeździło się furmanką, a w zimie saniami. Do Skurowej 
jechało się wąwozem. Te drzewa oszronione... Te śnieżynki 
tak leciały na człowieka... Tak wspaniale! Do Januszkowic, 
do Kamienicy Górnej... Jednego razu jechałam szczepić do 
Kamienicy Górnej. Dotarło się do leśniczówki, a dalej nie da 
rady, bo wielka ślizgawica. Co tu robić? Szczepienie musi być 
wykonane. Na szczęście jechała furmanka z lasu z klocami na 
smykach. Woźnica mnie zabrał. W tym samym czasie nadjechał 
samochodem pan Siemion, ten aktor, z trzema paniami z Rze-
szowa. Zapytał, jak ja sobie wyobrażam jazdę na tych klocach. 
Wyjaśniłam, że obejmę te kloce, przywiążę do nich moje torby 
i pojadę. I pojechaliśmy. Tylko, że trochę zarzucało aktorem 
i tymi paniami, więc naokoło rozlegały się krzyki i śmiechy. 
Szczepienie się odbyło. Czasami zdarzały się mniej przyjemne 
przygody, np. kiedy wracałam ze szczepień z Januszkowic, to 
na zwykłej drodze uległam wypadkowi. Jechał traktor. Koń się 
spłoszył i wypadłam z sań prosto pod koła ciągnika. Miałam 
całkiem przeciętą wargę i straciłam wszystkie zęby. Mocno 
się potłukłam. Dostałam wtedy coś z miesiąc wolnego. Takie 
przeżywało się przygody. 

Ciągła aktywność
Kiedy poszłam na emeryturę, to zaangażowałam się do 

pracy społecznej w Caritasie. Wtedy jeszcze Caritas nie był 
rejestrowany, ale mnie ks. proboszcz Ostafiński nakłonił, żebym 
mu pomogła z racji PCK. Kiedy PCK działał jeszcze na naszym 
terenie i prowadzony był punkt pomocy chorym w domu, to 
za tym szła także pomoc materialna dla biednych nieobjętych 
pomocą PCK, tylko sąsiedzką. Pracowałam z PCK i Caritasem. 
Trzynaście lat temu Caritas został zarejestrowany. Przez pięć 
lat byłam jego kierowniczką. Działało się spontanicznie. Nale-
żeliśmy wówczas do Diecezji Przemyskiej, która otrzymywała 
dary z różnych państw, głównie z Francji. I oni dzielili się z nami 
tymi darami. Dostawaliśmy dużo odzieży. Żywność tylko w sta-
nie wojennym. Później organizowaliśmy zbiórki żywności we 
własnym zakresie, np. po sklepach, i dawaliśmy paczki bied-
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8 marca, Dzień Kobiet, zawsze prowokuje do dyskusji. Jedni i jedne chcą to święto obchodzić, inni i inne nie. Nie da się jednak 
ukryć, że wciąż jeszcze kobiety i mężczyźni bardzo się różnią, choćby pod względem obowiązków domowych.

cZY ŁATWO BYĆ WspÓŁcZesNĄ kOBIeTĄ?
Na to pytanie odpowiadali dziewczęta i chłopcy w wieku 

około 11 lat. Oto ich przemyślenia:

Dziewczęta
 ▪ Według mnie nie, ponieważ kobiety muszą spełniać dużo 
obowiązków np. gotowanie, sprzątanie, muszą zajmować się 
dziećmi i jeszcze muszą przy tym dobrze wyglądać. Prawie 
nie mają czasu dla siebie.

 ▪ Mojej mamie największy problem sprawia cały czas sprzą-
tanie. Codziennie myje naczynia i chodzi do sklepów po 
jedzenie. Bycie współczesną kobietą jest trudne. Załatwienie 
wszystkich spraw domowych jest trudne, nawet odkurzanie 
i mycie podłogi w całym domu.

 ▪ Moja mama ma niełatwo w życiu, ponieważ musi chodzić 
do pracy, jeździć na studia i sprawdzać mi zadania. Musi 
również sama sobie ugotować obiad.

 ▪ Bycie współczesną kobietą jest trudne. Kobiety mają wiele 
obowiązków, np. sprzątanie, gotowanie, pranie, opieka nad 
dzieckiem. Niektóre chodzą do pracy, więc mają dodatkowe 
obowiązki.

 ▪ Dla kobiet trudne rzeczy to miesiączka, zajmowanie się 
dziećmi, dobranie idealnego koloru, dziecko niegrzeczne. 
Przyjemności to zakupy, czytanie, sport.

 ▪ Nie jest łatwo, ponieważ trzeba być za wszyst-
ko odpowiedzialnym, codziennie myć naczy-
nia, gotować obiad, troszczyć się o swoją 
rodzinę. Moja mama nie zawsze ma czas dla 
siebie.

 ▪ Współczesna kobieta ma trudne życie, bo musi 
gotować, sprzątać i zajmować się dzieckiem. 
Czasem przychodzą też trudne chwile, kiedy 
trzeba podjąć ważne życiowe decyzje, np. gdy 
dziecko chce gdzieś pojechać, a kobieta musi 
iść wtedy do pracy. W takich chwilach może 
być ciężko. Czasem są też przyjemności, np. 
kupowanie ubrań lub jakiś wyjazd na Dzień 
Kobiet. Kobieta musi czasem płacić rachunki, 
robić zakupy. Czasem w wolnych chwilach 
kobieta lubi sobie pomalować paznokcie.

 ▪ Przyjemne dla kobiet jest spanie dłużej, picie 
kawy, oglądanie filmów wieczorem, zakupy. 
Nieprzyjemne jest mycie naczyń, sprzątanie.

Chłopcy
 ▪ Współczesnym kobietom jest czasami łatwiej, czasami 
trudniej, są bardziej technologiczne.

 ▪ Łatwo jest żyć ze współczesną kobietą, ponieważ jestem 
na jej utrzymaniu i robi mi obiady.

 ▪ Nie, ponieważ muszą zajmować się całym domem, czasami 
zajmować się dziećmi, muszą gotować obiady, robić pranie, 
sprzątać. Większość kobiet pracuje od rana do wieczora.

 ▪ Mojej mamie sprawia przyjemność cisza i gra w milionerów 
na telefonie, natomiast sprzątanie domu i robienie jedzenia 
nie uszczęśliwia jej.

 ▪ Moja mama ma czasami zły dzień i dobry. Ostatnio miała 
dobry dzień, bo dostała podwyżkę. Czasami ma zły, bo musi 
ugotować, wyprać i ma dzieci, które jej nie dają spokoju.

 ▪ Najcięższą pracą dla kobiet jest zajmowanie się dziećmi, 
a najłatwiejszą ugotowanie obiadu, a potem popijać so-
bie kawkę.

 ▪ Mają za łatwo – siedzą na kanapie i tyle. Jeśli zostaną pie-
niądze, to muszą wydać na dodatkowe rzeczy. Przydają się 
tylko do mycia podłogi i robienia obiadu. Niby leniwe, a niby 
pracowite. Tak średnio, ale gdy przyjdzie czas na kopanie 
dołka, to nie wykopią, więc są pracowite po części.

 ▪ Jest im łatwo, bo większość z nich nie pracuje i muszą tylko 
opiekować się domem. One mają lepiej.

 ▪ Nie, bo jeśli nie ma się żadnych kwalifikacji, to trudno 
znaleźć pracę. Kobiety muszą więcej pracować.

 ▪ W czym kobiety mają łatwiej: co niedzielę jeżdżą na obiad 
do mamy, robią długo zakupy. W czym mają gorzej: sprzątają 
cały dom, rodzą dzieci, robią długo makijaż, gotują obiad.

 ▪ Uważam, że współczesnym kobietom trudno się żyje. Jed-
nocześnie jest miło, gdy czasami wyjdą gdzieś na kawę 
z koleżankami. Są też i minusy – nie zawsze kobiety mogą 
robić to, co chcą, czasami muszą zająć się dziećmi i muszą 
wyprasować ciuchy, ale można to połączyć np. prasowanie 
i oglądanie telewizora. Moim zdaniem czasami może być 
miło, a czasami nie.

 ▪ Dla kobiet trudne jest urodzenie dziecka. Miłe dla kobiet 
jest, jak chłopak lub mąż wysprząta dom lub ugotuje obiad. 
Gdy mąż popilnuje dzieci, to żona może sobie pojechać 
na zakupy.

Anonimowy sondaż przeprowadziła Urszula Kobak.

nym, samotnym oraz dzieciom na mikołajki, Dzień Dziecka, 
choinkę szkolną. Obecnie też tak jest. Często korzystałyśmy 
z harcówki „pod starą szkołą”, która była wtedy do dyspozycji. 
Tam robiłyśmy z Caritasem choinkę dla dzieci. Marzyłam, żeby 
likwidować w okresie świątecznym dyskotekę i żeby w szkole 
organizować choinkę, a nie dyskotekę, bo to nie to samo. Tak 
jak za moich czasów. Taką choinkę uczniowie szykowali sobie 
sami. Każdy przynosił z domu ciasteczka lub robił kanapki. 
Każda klasa przygotowywała sobie gościnę, a później na sali 
gimnastycznej była choinka i specjalne śpiewy. Ja na choinkach 
organizowanych przez Caritas uczyłam dzieci śpiewać piosenki 
z mojej młodości, np.

Piękna jesteś choineczko
Niby panna młoda
Gdy ostatnia zgaśnie świeczka
Wielka będzie szkoda
Piękna jesteś choineczko
Czas nam szybko leci

Otoczyły cię w kółeczko
Dzisiaj szkolne dzieci
Ja mam emeryturę. Bogu dziękuję za to, że nikt do mnie ręki 

nie wyciąga z rodziny, bo się im dobrze powodzi. Nie lubię, 
kiedy ktoś ma, a i tak narzeka, kiedy innym naprawdę brakuje. 
Nie można tak Boga obrażać. A ponieważ lubię dawać, to daję. 
Wspomagam czasem rodziny wielodzietne, bo jeśli ktoś ma 
jedenaścioro dzieci, które garną się do nauki, do życia, to takim 
trzeba pomóc. Ja też z wielkiej rodziny pochodzę, to wiem, co 
to znaczy mieć dużo dzieci. Za pracę dostawałam dyplomy, jako 
pielęgniarka brązowy medal wręczany w Mielcu. Co chwila 
dostawałam dyplomy. Podziękowanie miałam z Caritasu od 
ks. Słowika. Od ludzi dobre słowo. Czasami ludzie dziękowali 
mi, że wszystko, co mają na sobie, to ode mnie. A przecież 
w dwóch spódnicach jednocześnie chodzić nie będę, więc jeśli 
mam dwie, to jedną mogę komuś dać. Nigdy nie przyszło mi 
na myśl, żeby jeden drugiemu nie pomógł. □

WŁAŚNIE TAKA BYŁA PANI FUGLOWA.
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„WspOMNIeŃ cZAs” 
- czyli juBileusz 20-lecia „giMdziuPli”, gazetki szkoły Podstawowej w siedliskach-Bogusz

W sobotę 25 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej w Siedli-
skach-Bogusz odbyła się niecodzienna uroczystość. Opie-

kunowie, redaktorzy, przyjaciele i sympatycy gazetki szkolnej 
„Gimdziupla” spotkali się, by świętować jej 20. jubileusz. Tuż 
po godzinie 15.00 zaczęli zjeżdżać się pierwsi goście, wśród 
których znaleźli się Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siedliskach-
-Bogusz Stanisław Wójtowicz, nauczyciele, którzy na przestrzeni 
lat sprawowali opiekę nad redakcją gazetki, redaktorzy naczelni 
gazetki z poszczególnych lat, absolwenci i zarazem redaktorzy 
gazetki szkolnej. Uroczystość rozpoczęli organizatorzy imprezy 
p. Jadwiga Kluza i p. Krzysztof Dziedzic, witając zaproszonych 
gości. Następnie młodzież z naszej szkoły przedstawiła sztukę 
teatralną wzbogaconą o prezentację multimedialną pod tytu-
łem „Jak to z Gimdziuplą było…”. Przedstawienie wywoływało 
salwy śmiechu, ale i łzy wzruszenia wśród zaproszonych gości. 
Szczególne wrażenie wzbudziła „klątwa Gimdziupli”, na której 
rozwiązanie uczestnicy spotkania czekali z niecierpliwością.

Po przedstawieniu historii gazetki, pełniąca obecnie rolę 
redaktor naczelnej Magdalena Synowiecka zaprosiła wszyst-
kich redaktorów naczelnych do tradycyjnego zdmuchnięcia 
20 już świeczek. Na scenę wjechał olbrzymi tort w kształ-
cie naszej gazetki, na którym dumnie błyszczały zdobiące go 
świeczki. Wszyscy redaktorzy pomyśleli tradycyjne już życze-
nie, a następnie, przy dźwiękach fanfar, wspólne zdmuchnęli 
wszystkie świeczki. Rozległy się gromkie oklaski i przystąpiono 
do krojenia olbrzymiego tortu. Po tej ceremonii opiekunka 
gazetki, pani Jadwiga Kluza, wręczyła wszystkim redaktorom 
naczelnym pamiątkowe słodycze w kształcie i rozmiarze naszej 
gazetki. Każdy z byłych redaktorów zabrał głos. Z ich wypo-
wiedzi wynikało, że bardzo miło wspominają czas, w którym 
pracowali w gazetce, a lata spędzone w redakcji zaowocowały 
umiejętnościami, które wykorzystują w dorosłym życiu. To tu 
zawiązały się ich przyjaźnie, które trwają do dziś. Podkreślali, 
że bycie redaktorem było niesamowitą przygodą, która dawała 
im wiele radości. Dziękowali też za to, że cały czas się o nich 
pamięta i życzyli, aby „gimdziuplowa rodzina” nieustannie się 
powiększała i całej społeczności Gimdziupli niosła taką radość, 
jak im na dzisiejszym spotkaniu.

Następnie wystąpiły uczennice klasy ósmej w kowbojskim 
tańcu country, wzbudzając wśród publiczności burzę oklasków. 
Później pan Krzysztof Dziedzic wyświetlił filmy przesłane przez 
redaktorów gazetek, którzy nie mogli wziąć udziału w uro-
czystości. Filmiki wzbudziły wiele entuzjazmu i wspomnień, 
które przywołały redakcyjne koleżanki obecnie przebywające 
za granicą. Po projekcji wystąpiły nasze uczennice Zuzanna 
Sepioł i Amelia Szukała z nastrojowym utworem muzycznym, 
który wzruszył naszą publiczność. W dalszej części spotkania 
organizatorzy zaprosili na scenę opiekunów redakcyjnych ga-

zetki, którzy przybyli na uroczystość. Wśród nich znaleźli się: 
pani Barbara Smoła-Wojtaszek, p. Maria Nowak-Juszkiewicz, p. 
Halina Wąsik, a także dyrektor szkoły p. Stanisław Wójtowicz 
i długoletnia przyjaciółka redakcji p. Elżbieta Gąsior. Wszyscy 
otrzymali pamiątkowe jubileuszowe słodkości w kształcie ga-
zetki, a następnie w ciepłych słowach wypowiadali się o pracy 
z młodzieżą i z sentymentem wspominali wspólnie spędzone 
chwile.

Po naszych wspaniałych gościach scenę przejął duet ab-
solwentów – Weronika Kurek i Filip Wąsik, który wzbudził 
zachwyt naszej publiczności przepięknym śpiewem i dźwiękiem 
gitarowych strun. Gdy w burzy oklasków nasi wirtuozi gitary 

schodzili ze sceny, miejsce ich zajął ponownie pan Krzysztof 
Dziedzic. Dokonał on autorskiej prezentacji pt. „Nasze marzenia 
i wspomnienia”, w której przywołał wybrane wypowiedzi róż-
nych osób z wywiadów przeprowadzonych przez redaktorów 
gazetki na przestrzeni dwudziestu lat. Materiał ten wycisnął 
niejedną łezkę z oka, ale i wzbudzał salwy śmiechu. Następnie 
ponownie wystąpiły dziewczyny z klasy ósmej w przygotowanym 
na tę okazję układzie tanecznym, który również zebrał burzę 
oklasków. Kolejnym punktem programu był internetowy quiz 
przygotowany przez pana Krzysztofa Dziedzica składający się 
z dwudziestu „arcytrudnych” pytań dotyczących historii „Gim-
dziupli”. W quizie wzięło udział ponad 35 uczestników, którzy 
online śledzili jego bieżące wyniki. Cała konkurencja wzbudziła 
wiele pozytywnych emocji, a los przechylał szalę zwycięstwa 
coraz to w inną stronę. Ostatecznie III miejsce zdobyła Ka-
tarzyna Wójcik-Nawracaj, na drugim miejscu uplasowała się 
Magdalena Synowiecka, a zaszczytne pierwsze miejsce przy-
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padło Patrycji Wójcik. Cała trójka otrzymała 
pamiątkowe nagrody książkowe oraz słodkie 
upominki. Następnie ponownie wystąpił duet 
zaprzyjaźnionych artystów: Weronika Kurek 
i Filip Wąsik, który wprowadził ponownie całe 
towarzystwo w cudowny nastrój wspomnień. 
Przy dźwiękach gitary i światełkach z poru-
szanych w rytm muzyki telefonów brzmiał 
donośny liryczny głos naszych wokalistów. 
Ostatnim elementem naszej uroczystości 
była wspólnie odśpiewana pożegnalna pieśń 
„Ogniska już dogasa blask”, po której organi-
zatorzy i pomysłodawcy imprezy p. Jadwiga 
Kluza i p. Krzysztof Dziedzic podziękowali za 
wspólnie spędzony czas i zaprosili do wspól-
nego biesiadowania przy kawie i pysznym 
torcie.

Zaproszeni goście podziwiali ogrom pra-
cy włożonej przez organizatorów, śliczną 
dekorację, piękne i wzruszające przedstawienie, bardzo dobrą 
organizację uroczystości i przepyszny poczęstunek. Z poczy-
nionych przez nas obserwacji wynika, że impreza się udała, 
a wpisy, które pozostawili w przygotowanej specjalnie na tę 
okazję książce pamiątkowej nasi goście, świadczą, że marzyli 

o takim spotkaniu i już nie mogą doczekać się następnego. 
Odżyły dawne znajomości i przyjaźnie, uściskom i pożegnaniom 
nie było końca, wszyscy podkreślali, że ten wspólnie spędzony 
czas na długo pozostanie w ich pamięci.

Organizatorzy

NOBeL A gMINNA OśWIATA
Kiedy A. Nobel wynalazł dynamit był przekonany, że będzie 

on wykorzystywany dla dobra ludzkości. Stało się jednak 
inaczej.

Kiedy pod koniec lat 90. ubiegłego wieku organem prowa-
dzącym dla szkół podstawowych stał się samorząd, panowało 
przekonanie, że będzie on znacznie lepiej niż organy państwowe 
dbał o wykształcenie najmłodszych członków swojej społeczno-
ści. Po ponad 20 latach od tej reformy stało się jednak inaczej.

Co jest podstawą takiego twierdzenia? Odpowiedź jest 
prosta - wprowadzenie powszechnego w gminach wiejskich 
łączenia klas w szkołach podstawowych.

Czym jest łączenie klas? Jest to realizacja w tym samym 
miejscu i czasie przez jednego nauczyciela dwóch programów 
nauczania w dwóch zespołach (klasach) uczniowskich. Jedno-
czesne realizowanie programu w pełnym wymiarze godzino-
wym dla dwóch klas na jednej lekcji? To jest absurd! Obecnie 
w klasach podlegających łączeniu może w jednej grupie być 
połączonych nawet do 5 roczników. Rekomendowane przez 
MEN jak najpowszechniejsze wykorzystywanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w edukacji w klasach łączonych 
jest praktycznie niemożliwe. Używanie monitora interaktyw-
nego dla jednej z klas ściągałoby uwagę wszystkich innych 
uczniów przebywających w danej sali.

Specyficzne uregulowania prawa oświatowego powodują, 
że łączeniom podlegają szczególnie zajęcia z edukacji wczes-
noszkolnej w klasach II i III oraz matematyki, polskiego i historii 
w klasach od IV do VII. Czyli przedmiotów zarówno najważ-
niejszych dla uzyskiwania wymaganych efektów w klasach 
starszych szkoły podstawowej, jak i dla dalszej edukacji uczniów 
w szkołach ponadpodstawowych.

Pracę nauczycieli w klasach łączonych określa się jako pracę 
w warunkach trudnych. Jeśli są to warunki trudne dla nauczy-
cieli, to jakie są dla uczniów?

Art.70 ust.4 Konstytucji RP stanowi między innymi, że „Wła-
dze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy 
dostęp do wykształcenia”. Ani władze rządowe, ani samo-
rządowe nie stwarzają uczniom z klas łączonych możliwości 
korzystania z konstytucyjnego prawa. 

Faktem jest, że na skutek działań państwa samorządy po-

noszą coraz większe nakłady na oświatę. Jednak taka sytuacja 
nie powinna odbijać się na najmłodszych mieszkańcach gminy.

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy „Prawo oświatowe” stanowi, 
że w szkołach działających w szczególnie trudnych warunkach 
demograficznych lub geograficznych, w zakresie danego etapu 
edukacyjnego dopuszcza się organizację nauczania w klasach 
łączonych. Samorząd otrzymuje możliwość łączenia ze wzglę-
dów demograficznych i geograficznych, co jednak w efekcie 
sprowadza sie przede wszystkim do łączenia klas z przyczyn 
ekonomicznych. Potencjalne oszczędności uzyskane w pro-
cesie realizacji takiej formy nauczania należy pomniejszyć 
o 10% dodatek dla nauczycieli za pracę w warunkach trudnych 
oraz dopłaty wyrównawcze (znacznie większe) obowiązujące 
w oświacie, które trzeba będzie wypłacić wszystkim nauczy-
cielom w gminie, nawet tym nieuczącym w klasach łączonych.

Problem łączenia klas jest wstydliwym elementem polityki 
oświatowej XXI wieku. Nie mówi się o tym głośno, bardzo 
rzadkie są badania naukowe nad tym problemem (udało mi 
się odszukać dwa raporty w tej sprawie). Tym bardziej, że 
negatywne skutki takiej formy nauczania dotykają tylko część 
dzieci z całej populacji, te zamieszkujące obszary wiejskie. Te, 
które są ponoć, pod szczególną ochroną państwa z powodu 
trudniejszych warunków środowiskowych do osiągnięcia suk-
cesu edukacyjnego. O tym, że władze oświatowe są świadome 
tych trudności, świadczy choćby podawanie wyników egza-
minów i sprawdzianów zewnętrznych w kategoriach uczniów 
z obszarów wiejskich i osobno z miast. 

Reasumując, nauka w klasach łączonych nie powinna mieć 
miejsca w XXI w. Dzieci z obszarów wiejskich powinny znaj-
dować się pod szczególną kuratelą władz, by mogły osiągać 
wyniki swoich miejskich rówieśników. Władze samorządowe 
powinny szczególnie dbać o najmłodszych członków swoich 
społeczności, to przecież także ich dzieci i wnuki. Oszczęd-
ności należałoby szukać w inny sposób, a nie najprostszy do 
realizacji, ale niosący największe szkody dla dzieci. Może warto 
przerwać milczenie i rozpocząć dyskusję, aby kiedyś doczekać 
się „swojego” noblisty. 

U. Wojnarowska
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śWIĘTO BABcI I dZIAdkA W BrZOsTeckIM 
przedszkolu

„Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie 
dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochasz tę ojczystą ziemię, niech 
to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!” 

Te słowa Jan Paweł II skierował do rodaków 12 czerwca 
1999 r. w Zamościu. Nauczyciele Przedszkola w Brzostku na 
ten apel nie pozostają obojętni. Jako wychowawcy najmłodsze-
go pokolenia kształtujemy w nich przekonanie, że przyszłość 
Ziemi zależy także od nich. 

Przynależność naszej placówki do Podkarpackiej Sieci Szkół 
i Przedszkoli Promujących Zdrowie sprawia, że podejmujemy 
od pięciu lat systemowe działania promujące zdrowie w wie-
lu aspektach. Każdy rok poświęcamy szczegółowo innemu 
obszarowi – zdrowemu odżywianiu, aktywności ruchowej, 
bezpieczeństwu, zdrowiu emocjonalnemu. W tym roku szkol-

nym koncentrujemy się na zdrowiu człowieka w środowisku 
przyrodniczym. Poprzez aktywne formy i metody pracy chcemy 
uzmysłowić przedszkolakom, że są częścią przyrody, funkcjo-
nują w niej całe życie i mają na nią wpływ. Rozwijamy świa-
domość, że troska o środowisko jest troską o samych siebie, 
o nasze bezpieczne i zdrowe życie. Nasze działania kierujemy 
nie tylko do wychowanków, ale także do rodziców, a w tym roku 
także do dziadków. Doskonałą okazją do tego było coroczne 
święto babci i dziadka, które odbyło się 6 i 7 lutego 2020 r. 
w Domu Kultury w Brzostku. Wychowawcy przygotowali 
spektakle o tematyce ekologicznej na podstawie baśni pt. „Jaś 
i Małgosia” oraz „Kłopoty Krasnali”. Dzieci w humorystycz-
ny sposób przedstawiły problematykę ochrony środowiska, 
a wraz z życzeniami zdrowia, radości i pomyślności, popłynęło 

do seniorów przesłanie o wielkiej 
odpowiedzialności człowieka za 
przyszłość naszej planety.

Jesteśmy świadomi tego, że 
właśnie w wieku przedszkolnych 
budowane są fundamenty przy-
szłych zachowań człowieka. My, 
dorośli i dzieci, wiele musimy się 
jeszcze nauczyć, by mądrzej żyć, 
korzystać ze środowiska, w którym 
żyjemy, zarazem go nie degradu-
jąc. Wielka jest też nasza odpo-
wiedzialność za kształtowanie 
właściwych postaw u najmłod-
szych – przyszłych dorosłych. 

Dorota Nawracaj

prZedsZkOLNY BAL kArNAWAŁOWY 
Karnawał to okres zimowych balów, pochodów i zabaw do-

starczający jego zwolennikom mnóstwa radości, uśmiechu 
i szczęścia. W wielu kręgach występuje w formie maskarady, na 
której biletem wstępu, a jednocześnie zaproszeniem do wzię-
cia w niej udziału, jest wystąpienie w specjalnym przebraniu. 

Tego rodzaju impreza na stałe została zapisana w kalendarzu 
przedszkolnych wydarzeń, a związane z nią przygotowania 
zaczynają się kilka tygodni wcześniej. Coroczna zabawa kar-
nawałowa obfituje w liczne atrakcje dla dzieci i ich rodziców. 
W sobotnie przedpołudnie 15 lutego 2020 r. rozpoczęliśmy 

wspólnymi tańcami integracyjnymi, śpiewem, pokazem baniek 
mydlanych i magicznych sztuczek prezentowanych przez ani-
matorów czasu wolnego. Byli to artyści z Art Studio, którzy 
dołożyli wszelkich starań, aby ten dzień utkwił w pamięci przy-
byłych osób. Punktem kulminacyjnym naszego balu stało się 
przeprowadzenie konkursu na najlepszy strój, w którym wzięło 
udział 21 rodzin. Komisja bacznym okiem obserwowała pre-
zentacje wszystkich uczestników. Ocenie podlegał wkład pracy  
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w przygotowanie oryginalnych kostiumów, pomysło-
wość, spójność tematyczna oraz ilość przebranych 
osób. Zawsze towarzyszą temu duże emocje, gdyż 
społeczność przedszkolna bardzo wysoko podno-
si poprzeczkę, wcielając się w różnorodne postaci 
z bajek, baśni, legend i opowiadań. Precyzyjnie sko-
piowany wygląd, zachowanie i charakterystyczne 
cechy znanych bohaterów literackich pozwalają na 
bycie częścią fantastycznej, tworzonej przez nas 
historii. Zaszczytne miejsca na podium przypadły 
rodzinom Nikoli i Amelki z grupy „Pszczółek”, a także 
Ani z grupy „Słoneczek”. 

Szczególne podziękowania należą się Katarzynie 
Grygiel – dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku za udostęp-
nienie sali i możliwość przeprowadzenia balu, a także 
członkom przedszkolnej Rady Rodziców, którzy swoim 
zaangażowaniem, wsparciem i dyspozycyjnością po-
magają w realizacji podejmowanych wspólnie przedsięwzięć. 

Pragnę podkreślić, że rodzice naszych wychowanków są 
wielką podporą i siłą napędową, dzięki której jesteśmy w stanie 
doprowadzać do efektu finalnego wszelkiego rodzaju projekty. 
W ciągu całego roku szkolnego kadra pedagogiczna może 
liczyć na akceptację i bezinteresowną pomoc w trakcie urze-

czywistniania rozmaitych pomysłów. Możliwość współdziałania 
z Państwem jest bezcenną wartością. Chcemy ją pielęgnować 
i rozwijać, by nadal z rozmachem i śmiałością podnosić rangę 
brzosteckiego przedszkola.

Beata Barbarzak 

Dokończenie ze str. 10

UcZNIOWIe Z prZecZYcY UcZĄ sIĘ UdZIeLAĆ 
pIerWsZej pOMOcY
Obecnie coraz częściej ludzie doświadczają trudnych sy-

tuacji, w których konieczne jest udzielenie drugiej oso-
bie pierwszej pomocy. Do jej niesienia obligują nas przepisy 
prawa, a dokładnie art. 162 Kodeksu Karnego, który stanowi, 
że kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym 
bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić 
bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo 
utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega ka-
rze pozbawienia wolności do lat 3. Udzielanie pomocy wynika 
również z dobroci serca. Nie można jednak zapominać, że do 
ratowania drugiego człowieka jest niezbędne posiadanie pewnej 
wiedzy i umiejętności praktycznych. Takim akcjom towarzyszą 
zazwyczaj silne emocje i dlatego ważne jest powtarzanie ele-
mentów świadczenia pierwszej pomocy, żeby - mimo szoku 
- działać sprawnie i sukcesywnie. 

Często nagłaśniane są sytuacje, kiedy to dziecko podejmuje 
się czynności przedmedycznych w stosunku do osób, których 

życie jest zagrożone. Uzasadnione wydaje się więc to, że umie-
jętności z zakresu świadczenia pierwszej pomocy powinniśmy 
nabywać od najmłodszych lat. Mając to na uwadze, 13 lutego 
2020 roku w Szkole Podstawowej w Przeczycy uczniowie 
mieli okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez 
ratownika medycznego Marcina Barbarzaka z podstawy udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wychowankowie 
podzieleni zostali na trzy grupy wiekowe. Pierwszą stanowili 
przedszkolaki, drugą uczniowie do klasy IV, a w trzeciej znalazła 
się młodzież od klasy V do VIII.

Prowadzący na samym początku sprecyzował, czym jest 
pierwsza pomoc. Wyjaśnił, że jest to zespół czynności, które 
należy wykonać w celu ratowania osoby w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego. W trakcie warsztatów poruszane 
były następujące zagadnienia:
- efekt widza – im więcej świadków, tym większy problem 
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z udzieleniem pomocy (należy w tej sytuacji wskazać, kto 
ma nam pomóc, np. zadzwonić pod numer alarmowy, gdyż 
każdy myśli, że już daną czynność ktoś wykonał);

- znaczenie szybkości udzielenia pomocy (nieodwracalne zmiany 
w mózgu występują już po 4 – 6 minutach od zatrzymania 
krążenia);

- numery alarmowe: 999 – Pogotowie Ratunkowe, 998 – 
Państwowa Straż Pożarna, 997 – Policja, 112 – Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego (ogólnoeuropejski numer 
alarmowy);

- bezpieczeństwo własne (zabezpieczenie miejsca zdarzenia, 
upewnienie się, że nie ma żadnych zagrożeń);

- zabiegi resuscytacyjne wraz z ćwiczeniami na fantomie (udroż-
nienie dróg oddechowych, 30 uciśnięć i 2 wdechy);

- sprzęt wspomagający udzielanie pierwszej pomocy (maseczka 
do zabiegu wentylacji, defibrylator AED);

- pozycja boczna bezpieczna;
- instruktaż bandażowania i pokazy na uczniach.

Oprócz wyżej wymienionych wiadomości i ćwiczeń ucz-
niowie mieli okazję dowiedzieć się, na czym polega praca 
ratownika medycznego, co w niej jest trudnego i jakie są zalety 
tego zawodu. Dzieci i młodzież uświadomiły sobie, jak ważne 
są umiejętności niesienia pierwszej pomocy oraz gotowość do 
podjęcia czynności przedmedycznych. Pamiętajmy, że również 
my możemy znaleźć się w pobliżu osoby, która będzie w sta-
nie zagrożenia życia. Starajmy się uaktualniać naszą wiedzę 
i wykorzystywać okazje do ćwiczenia umiejętności z zakresu 
pomocy przedmedycznej.

Barbara Nowak, Agata Rakoczy

„spOsÓB MÓWIeNIA jesT pIerWsZĄ LegITYMAcjĄ cZŁOWIekA”
Sztuka recytacji jest istotnym elementem kształtowania pozy-

tywnych uczuć w stosunku do ojczystego języka i budzenia 
zainteresowania kulturą.

Luty w przeczyckiej szkole obfitował w liczne spotkania z ję-
zykiem ojczystym w formie konkursów, apeli przygotowanych 
przez tutejszych pedagogów.

Od wielu lat Pani Wiesława Skocz - opiekun biblioteki 
szkolnej przygotowuje uczniów do konkursów recytatorskich. 
Każdego roku zwiększa się liczba chętnych do udziału, stale też 
podwyższa się poziom kunsztu recytatorskiego wykonawców. 
Wszystko to za sprawą opiekuna, który musi zadbać o solidne 
przygotowanie uczniów.

17 lutego 2020 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Kon-
kurs Recytatorski klas I-VIII, do którego zgłosiło się 17 wyko-
nawców. Przygotowania do konkursu zawsze rozpoczynają 
się od dostosowania wiersza do osobowości ucznia. Wybór 
właściwego utworu często pochłania sporo czasu recytatora 
i nauczyciela, a nawet rodziców. Musi odpowiadać tematy-
ce konkursu, komponować się w całość z osobą recytującą, 
a przede wszystkim ma stać się „materiałem”, który pozwoli 
zaprezentować najwyższe umiejętności głosowe i interpreta-
cyjne ucznia biorącego udział w konkursie. Dokonując wyboru 
wiersza, recytujący powinien zdawać sobie sprawę z tego, 
że przekazuje myśli i uczucia autora. Nie można przedstawić 
właściwej interpretacji bez zrozumienia treści utworu. Uczeń 
powinien wiedzieć, o czym mówi, do kogo i po co. W tym 
roku uczniowie prezentowali utwory polskich poetów: J. Tu-
wima, D. Wawiłow, A. Fredry, W. Szymborskiej, K.K. Norwida 
i A. Mickiewicza.

Przedmiotem oceny recytującego były: stopień pamię-
ciowego opanowania tekstu, dykcja, interpretacja, dobór 

stroju, rekwizytów i ogólne wrażenie artystyczne.
Komisja składająca się z p.o. dyrektora H. Lejkowskiej i na-

uczycieli uczących j. polskiego, biorąc pod uwagę ww. kryteria 
postanowiła nagrodzić książkami i dyplomami najlepszych 
wykonawców w dwóch kategoriach wiekowych. Oceniający 
mieli naprawdę trudne zadanie, bo z takiej liczby zdolnych 
recytatorów trudno wyłonić tylko kilku najlepszych. Jednak po 
twórczej dyskusji zapadł werdykt (więcej informacji na stronie 
internetowej szkoły).

Gratulujemy dzieciom i ich rodzicom. Życzymy młodym 
recytatorom, aby rozwijali swoje artystyczne pasje i zdobywali 
laury w kolejnych konkursach.

W. Skocz - opiekun biblioteki
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dZIeŃ jĘZYkA OjcZYsTegO W prZecZYcY
Większość z nas kojarzy miesiąc luty z walentynkami i często 

zapominamy, że w tym okresie przypada również dość 
nietypowe święto – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. 
Jest on obchodzony 21 lutego, aby upamiętnić wydarzenia 
z 1952 roku. W obecnej stolicy Bangladeszu doszło wtedy 
do krwawego stłumienia demonstracji i zabicia 5 studentów, 
którzy domagali się uznania mowy bengalskiej za drugi język 
urzędowy.

Obchody tego dnia mają podkreślać rolę, którą pełni język 
ojczysty w codziennym życiu. Między innymi dzięki niemu 
dzieci poznają świat, który ich otacza, uczą się wyrażać swoje 
myśli i uczucia. Dorośli posługują się nim w sytuacjach oficjal-
nych, urzędowych jak i codziennych. Kompetencje językowe 
są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki 
w społeczeństwie.

W Szkole Podstawowej w Przeczycy z okazji obchodów 
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego zorganizowany 
został apel połączony z Festiwalem Baśni i Legend. Prowa-
dzący przypomnieli uczniom, że na świecie istnieje około 
6.5 tysiąca języków, z których połowa może zniknąć w ciągu 
kilku pokoleń. Wspomniano również, iż język polski jest jednym 
z trudniejszych do opanowania, więc tym bardziej powinniśmy 
doceniać to, że potrafimy się nim posługiwać. Pozostała część 
akademii przypominała konferencję prasową, w której wśród 
zaproszonych gości pojawili się Jerzy Bralczyk oraz Mowa 
Ojczysta i Mowa Młodzieżowa. Głównym zadaniem było prze-
konanie uczniów, żeby dbali o język ojczysty, nie nadużywali 

zapożyczeń i wulgaryzmów, ponieważ obowiązkiem każdego 
Polaka jest dbanie o polszczyznę.

Kolejnym punktem był Festiwal Baśni i Legend. Uczniowie 
z klasy V, VI oraz VIII pod kierunkiem pań Agaty Rakoczy i Mał-
gorzaty Curkowicz przygotowali m. in. inscenizację do baśni pt. 
„Śpiąca królewna”. Dzięki bardzo dobrej grze aktorskiej oraz 
pracy chłopców z klasy VIII, którzy wcielili się w rolę realizatora 
dźwięku i rekwizytora, widzowie mieli okazję przenieść się 
w świat wyobraźni i magii. Wszyscy uczniowie byli bardzo za-
angażowani i mieli okazję, aby przećwiczyć swoje umiejętności, 
jak również poznać (w przypadku przedszkolaków) i odświeżyć 
sobie treść różnych baśni, w tym śpiącej królewnie.

Obchodom Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 
towarzyszyły liczne zadania. Dwie osoby z Samorządu Ucz-
niowskiego stworzyły Drużynę Języka Ojczystego i każdemu 
z uczniów rozdały kartki z trudnościami ortograficznymi, a na-
stępnie poprawiły uzupełnione zadania. Osoby, które wykonały 
ćwiczenie bezbłędnie otrzymywały Certyfikat Przyjaciół Języka 
Ojczystego. Dodatkowo zorganizowano odczyt łamańców ję-
zykowych przez grono pedagogiczne, a uczniowie mieli okazję 
wykazać się jeszcze znajomością związków frazeologicznych 
i treści lektur.

Nie tylko w Dzień Języka Ojczystego, ale także codziennie 
dbajmy o naszą mowę ojczystą. Język jest w końcu źródłem 
i zbiorem doświadczeń narodu.

Agata Rakoczy

podAj dAlej
Uczennice trzeciej klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. 

Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy po raz drugi biorą udział 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. 

W poprzednim roku Gabriela Jędrzejczyk, Anna Górka, 
Kinga Konica, Nikola Cich, Wiktoria Bednarz, Wiktoria Nowak 
i Aleksandra Chłopek pracowały nad projektami KeepFit6 
(zwycięzca Srebrnego Wilka) oraz Migamy Miłością. Na pod-
stawie zdobytego doświadczenia dziewczyny postanowiły 
poszerzyć swoje horyzonty i tak powstał projekt/internetowa 
kampania - Podaj Dalej.

Celem całego przedsięwzięcia jest motywowanie, inspiro-

wanie i rozprzestrzenianie dobrej energii. W projekcie dziew-
czyny chcą pokazać, że każdy może dojść do sukcesu, coś 
osiągnąć – na podstawie inspirujących historii osób, które już 
do niego doszły. 

W tym celu przeprowadzają wywiady z osobami lub grupami 
z naszego regionu, które spełniły swe marzenia bądź osiągnęły 
sukces w obranej przez siebie drodze życia. Ma to na celu wywo-
łanie u odbiorców większej pewności siebie i wiary we własne 
siły. Grupa wybrała taką „strategię” podczas burzy mózgów. 

Dokończenie na str. 14

Fot. Agata Rachowicz
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„Liczyło się dla nas to, by pokazać każdemu zwykłemu 
człowiekowi, że każdy kiedyś od czegoś zaczynał. Sukces 
i realizacja nie przychodzi łatwo - trzeba na nie zapracować” 
- mówi Gabriela, liderka projektu. 

Do tej pory udało im się przeprowadzić nagrywane wywiady 
z zawodnikiem Asseco Resovii i Reprezentantem Polski w siat-
kówce – Marcinem Komendą, a także z piłkarzami PGE FKS Stal 
Mielec – Mateuszem Żyro i Grzegorzem Tomasiewiczem. Na ich 
Facebookowej stronie można również przeczytać cieszący się 
popularnością wywiad ze znanym w Polsce zespołem Pectus.

Oprócz wywiadów przeprowadzają także małe akcje o na-
zwie „Wybuchy szczęścia”, aby wywołać uśmiech na twarzach 

ludzi, bo jak same mówią: „Wierzymy, że uśmiech wygląda 
dobrze na każdej twarzy, a nawet odrobina pozytywnej energii 
motywuje do działania...”. Jak na razie miał miejsce pierwszy 
„Mikołajkowy Wybuch Szczęścia”. Odbył się on 6 grudnia 
w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy. W ramach akcji 
dziewczyny rozdawały uczniom i nauczycielom pierniczki oraz 
„samolociki”, czyli wizytówki z motywującymi hasłami. Cała 
akcja - którą można podziwiać w fotorelacji na Facebooku - 
spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem.

By dowiedzieć się więcej na temat ich działalności i być na 
bieżąco z dodawanym materiałem, odwiedźcie social media 
grupy Podaj Dalej na Facebooku, Instagramie i YouTubie.

Wiktoria Nowak i Kinga Konica

BeZpIecZNY MŁOdY kIerOWcA W UjĘcIU 
pLAsTYcZNYM pAULINY I MAgdY
21 lutego 2020 r. gościliśmy w ZSCKR im. Jana Pawła II 

w Brzostku Dyrektora Generalnego GDDKiA Marcina 
Wójtowicza oraz Barbarę Bator i Roberta Małka z Zespołu 
Historii Drogownictwa, którzy osobiście wręczyli nagrodę 
główną (bon podarunkowy do sklepu elektronicznego o war-
tości 1800 zł) za I miejsce w konkursie „Młody kierowca” 
uczennicom Paulinie Wnęk i Magdalenie Bargieł. 

„Najniebezpieczniejsi są kierowcy młodzi, nierozważni 
i skłonni do ryzyka” – z takim obrazem muszą zmagać się 
na co dzień młodzi kierowcy. Czy rzeczywiście tak jest? Czy 
takie opinie nie są zbyt krzywdzące dla większości młodych 
kierowców? Jak widzi to młodzież?

Swoją opinię na ten temat, poprzez sztukę, mogli wyrazić 
uczestnicy konkursu kreatywnego dla młodzieży „Młody kie-
rowca”. Konkurs miał charakter ogólnopolski i został objęty pa-
tronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Konkurs 
organizowany był przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad w ramach obchodów jubileuszu 200. rocznicy po-
wstania Centralnej Administracji Drogowej. Celem konkursu 
było zachęcenie młodzieży do czynnego zainteresowania się 
tematem bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wpłynę-
ło 89 prac konkursowych z całej Polski. I miejsce zajęła praca 
Pauliny Wnęk i Magdaleny Bargieł pt. „Zmniejsz prędkość - 
wydłuż życie” uczennic Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego m. Jana Pawła II w Brzostku. Praca konkursowa 
nawiązywała do młodych kierowców, ich właściwych reakcji 

w ruchu drogowym, odpowiedzialnego podejścia do bezpie-
czeństwa na drodze i poszanowania prawa. Spotkanie było 
również okazją do prelekcji na temat bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, którą poprowadzili dla naszych uczniów komisarz 
Paweł Grześ i aspirant sztabowy Marcin Skoczylas z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Dorota Machaj 
Opiekun Koła Plastycznego
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MIĘdZYsZkOLNY kONkUrs pIOseNkI 
OBcOjĘZYcZNej 2020 rOZsTrZYgNIĘTY
We wtorkowe przedpołudnie 25 lutego 2020  warsztaty 

ZSCKR im. Jana Pawła II w Brzostku zamieniły się 
w wypełnioną emocjami salę koncertową. 19 uczestników szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych powiatu dębickiego ry-
walizowało o miano najlepszego wykonawcy i statuetkę Złotej 
Nuty. W tym roku szkolnym tematem przewodnim konkursu 
była przyroda. Konkurs rozpoczął się od wystąpienia Katarzyny 
Grygiel - Dyrektor ZSCKR im. Jana Pawła II w Brzostku, która 
powitała przybyłych gości: Artura Kostrząba - Zastępcę Bur-

mistrza Brzostku, Daniela Wójcika i Mateusza Domaradzkiego 
- Radnych Rady Powiatu Dębickiego oraz jury w składzie: Marta 
Król – Kierownik Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzost-
ku, Barbara Nowak - filolog języka angielskiego, Klaudiusz 
Spicha- organista parafii Brzostek. Uczniowie zaprezentowali 
swoje umiejętności, wykonując utwory w języku angielskim, 
rosyjskim i francuskim. Uczestnicy rozgrzali publiczność, pre-
zentując wysoki poziom oraz własną interpretację utworów. 
W młodszej kategorii zwyciężyła Aleksandra Kumięga ze Szkoły 
Podstawowej w Dobrkowie, drugie miejsce zajęła Zuzanna 
Armata ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego 
we Frysztaku, a trzecie - Gabriela Golowska również ze Szkoły 

we Frysztaku.
Wśród starszych uczestników 

triumfowały Weronika Wójcik, 
Kamila Cygan i Wiktoria Wadas 
z I LO im. Króla Władysława Ja-
giełły w Dębicy, zdobywając serca 
jury i publiczności. Drugie miej-
sce powędrowało do uczniów 
ZS Nr 2 im. Eugeniusza Kwiat-
kowskiego w Dębicy - Damiana 
Stasiaka, Huberta Bukowskiego, 
Michała Pelca, Marceliny Berek, 
Jakuba Prokopa, Julii Pieniążek, 
Szymona Pieniążka i Arkadiusza 
Świętonia. Trzecie miejsce zajął 
uczeń II LO im. Ks. Jana Twardow-
skiego w Dębicy Bartłomiej Sta-
nek, wykonujący rosyjski utwór 
„Kalinka”. Występom wykonaw-

ców towarzyszyły ogromne 
emocje. Każdy chciał się po-
kazać z jak najlepszej strony. 
Zwycięzcom gratulujemy i już 
dzisiaj zapraszamy na konkurs 
w przyszłym roku. 

Pragniemy podziękować 
naszym sponsorom, bez któ-
rych trudno byłoby zorga-
nizować ten konkurs. Są to: 
Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Marek Przewoźnik - firma 
Rubicello, Dorota i Grzegorz 
Betlejowie, Sławomir Kozłow-
ski – firma Trofea.

MO
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Dokończenie na str. 25

Z pAMIĘTNIkA MŁOdegO cZŁOWIekA 
Część V

EPILOG
Zobaczyłem w mrokach nocy szklący się 

diament, jego blask zwiastował dobrą nowi-
nę. Mija kolejny tydzień i wszyscy mówią mi, 
że już jest lepiej, że się poprawi, że będzie 
dobrze. Uśmiech na mojej twarzy rysuje obra-
zy szczęścia, które z dnia na dzień są coraz 
piękniejsze. Radość wylewa się przez oczy 
i kipi na sąsiednie domostwa. Znów mogę 
usiąść przed domem. Znów mogę otworzyć 
nektar bogów i delektować się nim. Znów 
kufel jest do połowy pełny i nic nie wska-
zuje na to, by miał być do połowy pusty. To 
wszystko działo się tak szybko, to wszystko 
działo się tak nagle, to wszystko sprawiło, że 
wszystko z wszystkim wszystko pomieszało 
i stworzyło potrawę, która odstrasza nie tylko 
wyglądem, ale przede wszystkim smakiem. 
Teraz mogę poczuć się wolny, poczuć, że żyję. 
Bo przecież żyję swoim życiem. Pragnę żyć 
swoim życiem. Zapada powoli zmrok. Niebo 
chyli się ku zachodowi, kłaniając księżycowi, 
namiętnie sygnalizując swój szacunek doń 
zdjęciem starodawnej czapki. Warto żyć dla 
takich chwil! Te chwile nas odmieniają, te 
chwile chcą nas odmieniać – pozwólmy im 
odmienić samych siebie! 

LOT NAD KUKUŁCZYM GNIAZDEM
Budzę się. Żyję. Toaleta. Lekarstwa. Spę-

dzam czas. Rozmawiam. Obiad. Lekarstwa. 
Rozmawiam. Spędzam czas. Kolacja. Lekar-
stwa. Myję się. Modlę. Sen. Mój grafik nie jest 
zbyt ambitny i choć chciałbym ze wszystkich 
sił wykrzyczeć: „Żyję swoim życiem!” – tego 
jednak nie potrafię. Chciałem. Chciałbym.. 
Chcę… Nie mogę… Boję się. Boję.. Boję się 
chodzić sam… Ściany coś do mnie szepcą, a ja 
nie mogę ich zrozumieć. Kaloryfer w korytarzu 

szczerzy się do mnie, a ja nie jestem w stanie 
odczytać jego znaków. Nawet firanka niewin-
nie trzepoce, jakby chciała mi powiedzieć 
„UCIEKAJ!”. Gdzie jestem? Czy chciałem tu 
być? Co mam zrobić? Co zrobić!? Zanurzam 
się w pianie swej natury, próbując rozwiązać 
zagadkę, którą przygotowałem, witając krzy-
kiem świat. Zardzewiały prysznic przeklina coś 
pod nosem. Zapytany – odpowiada. W pełni 
go rozumiem...

GRAND FINALE
Jestem człowiekiem. A może nim byłem? 

Bo już sam nie wiem, czy jestem.. Spotkałem 
w swoim życiu osobę, która okazała się nie-
zwykłą. Było to spotkanie przypadkowe, tak 
bardzo przypadkowe, że do dziś nie mogę 
uwierzyć, że miało miejsce. Rozmawiałem 
z nią, jakbym ją znał od dawna - ufałem jej 
bezgranicznie… Była moim swoistym spo-
wiednikiem. Była czymś nieopisanym – jest 
czymś nieopisanym… Te chwile ciężko nazwać 
szczęśliwymi, ale z pewnością radość wypeł-
niała je po brzegi. Te nieprzespane noce, te 
nieśmiałe spotkania i wymiana spojrzeń, ten 
delikatny spontaniczny dotyk. Jeśli zapytacie 
mnie, jak ważna to była dla mnie osoba – to 
odpowiem Wam, że to nie jest tak, że Ona 
była ważna - Ona nadal jest ważna. Niektórzy 
ludzie powinni dostawać nagrody za to, że są. 
Spotyka się je w najtrudniejszych chwilach 
swojego życia, ale niekoniecznie muszą Ci 
towarzyszyć przez cały okres Twej ludzkiej 
egzystencji. Najważniejsza jest szczerość 
i bezinteresowność, reszta to tylko puste 
pocieszające deklaracje, które są często mniej 
warte niż uncja soli. Umieramy po to, by żyć, 
a żyjemy po to, by umierać. Nie dajmy umrzeć 
najważniejszym osobom w swoim życiu. Jeśli 
ktoś żyje w naszej pamięci – będzie żył na 

wieki. Wiem, że nigdy nie zobaczę jej tymi sa-
mymi oczami. Zatraciłem zdolność patrzenia... 

ILUZJA
Myślałem, że wszystko się zmieni, że 

wszystko się poprawi, że wszystko... Mam 
dosyć tego słowa... Życie to nie zegar – czasu 
nie cofniesz, ani nie użyjesz go jako narzędzia 
zbrodni przeciwko ranom, które wyrządzi-
łeś innym i samemu sobie... Z każdą kolejną 
opadającą na ziemię kroplą tracę oddech, 
ale jeszcze oddycham... Jeszcze oddycham... 
Jeszcze chwilę… Jeszcze… Je…………………

FUNERAL
Żadne słowa nie opiszą wrażenia, które 

daje świadome spojrzenie z perspektywy 
świadka na własny pogrzeb. Jesteś w centrum, 
ale jakby obok... Jesteś najważniejszy, ale jakoś 
mało ważny... Jesteś sobą, ale gloryfikowany... 
Jesteś życiem, ale nie żyjesz… Przegrałem…

LACRIMOSA
 

„Lacrimosa dies illa 
Qua resurget ex favilla 
Judicandus homo reus. 

 
Huic ergo parce, Deus 

Pie Jesu Domine 
Dona eis requiem, Amen.”

…
„O dniu jęku, o dniu szlochu, 
Kiedy z popielnego prochu 

Człowiek winny na sąd stanie. 
 

Oszczędź go, o dobry Boże, 
Jezu nasz, i w zgonu porze 

Daj mu wieczne spoczywanie.”
…

Cris

11 LUTegO - WspOMNIeNIe MATkI BOŻej Z LOUrdes
oBchody Światowego  dnia chorego  w januszkowicach

Południowa Francja przy granicy z Hiszpanią. Rok 1858. Niezbyt 
bogate, kilkutysięczne miasteczko Lourdes, położone w Pirenejach. 

Nad przepływającą opodal rzeką Gave, w przedpołudnie 11 lutego, 
młoda Maria Bernadetta Soubirous wraz z dwiema koleżankami 
zbiera drewno na opał. Nagle w nadrzecznej 
grocie, zwanej Massabielle, oczom zmęczonej 
dziewczynki ukazuje się niezwykły widok. 
Oto przed nią pojawia się tajemnicza pani 
w lśniąco białej szacie. Niebawem okazuje się, 
że Pani (tak określa ją Bernadetta) zaprasza 
czternastoletnią pasterkę na kolejne „widze-
nia”, których ostatecznie odnotowano osiem-
naście (od 11 lutego do 16 lipca). Z czasem 
przychodzą wraz z nią zwykli gapie, a później 
coraz większe rzesze ludzi przekonanych, że 
w zaściankowym Lourdes dokonał się prawdziwy cud.

Skromna, prosta dziewczyna z ubogiej rodziny Ludwiki i Franciszka 
Soubirous stała się narzędziem, którym Matka Boża posłużyła się, 
aby przekazać ludzkości swoje orędzie. W cztery lata po ogłoszeniu 
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi (1854) Maryja objawiła 

się światu jako „Niepokalane Poczęcie”. Wezwała grzeszników do 
czynienia pokuty oraz cały Kościół do nawrócenia i odmawiania mod-
litwy różańcowej. Na miejscu objawień kazała wybudować kościół, 
który niebawem stał się sanktuarium maryjnym o światowym zasięgu 

oddziaływania. 
Za sprawą Matki Bożej w Lourdes docho-

dziło do coraz to bardziej oczywistych cudów, 
głównie uzdrowień. Z czasem miejsce to sta-
ło się celem pielgrzymek chorych z całego 
świata w nadziei uzdrowienia. Dziś Lourdes 
odwiedza rocznie kilka milionów pielgrzymów 
w poszukiwaniu wiary, uzdrowienia z chorób 
ciała i duszy, rozwiązania trudnych spraw. 

Bernadetta Soubiurous musiała wiele wy-
cierpieć, świadcząc o prawdziwości dozna-

nych przez siebie objawień. Liczne badania były tylko częścią prób, 
przez które musiała przejść Bernadetta, aby ostatecznie Kościół 
potwierdził, że w Lourdes rzeczywiście doszło do cudu. Za namową 
biskupa Tarbes wstąpiła do zgromadzenia sióstr Notre Dame w Nevers. 





Fot. Dariusz Dziedzic20-lecie giMdziuPli s. 8

Dzień Języka Ojczystego

w szkole Podstawowej w Przeczycy s. 11

Konkurs recytatorskiPierwsza pomoc - warsztaty dla uczniów

Fot. Agata Rachowicz



dzieŃ BaBci i dziadka w BrzosteckiM Przedszkolu s. 10

dzieŃ chorego w januszkowicach s. 16

Fot. Antoni Wajda



Przedszkolaki z Brzostku szaleją na Balu s. 10 Fot. Antoni Wajda



w zesPole szkÓł centruM kształcenia rolniczego w Brzostku

Konkurs piosenki obcojęzycznej s. 14

Laureatki konkursu „Młody kierowca” s. 15

Kobieta to jedyna lokata kapitału godna mężczyzny.

Tak napisał Roman Bratny i my w tym duchu życzymy wszystkim Kobietom (8 marca) i Mężczy-

znom (10 marca), aby między Wami zawsze istniała nić porozumienia i łączył Was wspólny cel

Zespół redakcyjny „Wiadomości Brzosteckich”



Zagadka geograficzna Co to za miasto? Zagadka przyrodnicza Co to za gatunek?
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Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Beata Rusztowicz z Opacionki Fot. Magdalena Gąsior z Grudnej Dolnej

Fot. Zuzanna Szukała z PrzeczycyFot. Joanna Płaziak z Brzostku

Fot. Michał Dziedzic z BukowejFot. Szymon Rogaczewski z Woli Brzosteckiej
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Dokończenie ze str. 16

sprAWdź sIĘ!
W lutowym numerze „Wiadomości 

Brzosteckich” zamieściliśmy krótki test 
znajomości języka ojczystego, który 
wzbudził duże zainteresowanie. Na ży-
czenie Czytelników przygotowaliśmy 
kolejny quiz i zapraszamy do ponownego 
sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętno-
ści z zakresu języka polskiego:

1. Która forma jest poprawna?
a) Zmielić mięso,
b) Zemleć mięso.

2. Która forma jest regionalna?
a) Pleć grządki,
b) Plewić grządki.

3. Która forma jest regionalna?
a) Ścielić łóżko,
b) Słać łóżko.

4. Która forma jest poprawna:
a) Miele mak,
b) Mieli mak.

5. Która forma jest poprawna:
a) Mielił kawę,
b) Mełł kawę.

6. Forma 3 os., l. poj., trybu rozkazują-
cego to:

a) On ma iść,
b) On niech idzie.

7. Która forma jest poprawna:
a) Przeprowadzono kontrolę,
b) Przeprowadzono kontrol.

8. Czy wyrazy hydroplan i wodnopłat 
znaczą to samo:

a) Tak,
b) Nie.

9. Czy wyrazy kożuszkarz i kożusznik 
znaczą to samo?

a) Tak,
b) Nie.

10. Gatunek grzyba jadalnego to:
a) Gołąbka,
b) Gołąbek.

11. Która forma jest poprawna:
a) Rozegrano 6 meczy,
b) Rozegrano 6 meczów.

12. Która forma jest poprawna:
a) Wracam z Mazurów,
b) Wracam z Mazur.

13. Która forma jest poprawna:
a) Wracam z Sudetów,
b) Wracam z Sudet.

14. Która forma jest poprawna:
a) Wracam z Karpat,
b) Wracam z Karpatów. 

15. Która forma jest poprawna:
a) Rzucam kościami,
b) Rzucam kośćmi.

16. Która forma jest poprawna:
a) Dać psu,
b) Dać psowi.

17. Która forma jest poprawna:
a) Przyglądam się kotu,
b) Przyglądam się kotowi.

18. Która forma jest poprawna:
a) Rzucę koniu,
b) Rzucę koniowi.

19. Która forma jest poprawna:
a) W każdym bądź razie,
b) W każdym razie.

20. Jak poprawnie wymówić:
a) Na-uka,
b) Nau-ka.

21. Jak poprawnie wymówić:
a) Au-strja,
b) A- ustrja.

22. Jak poprawnie wymówić:
a) Prezydent,
b) Prezydent.

23. Jak poprawnie wymówić:
a) Muzyka,
b) Muzyka.

24. Która forma jest częściej używana:
a) Napojów,
b) Napoi.

25. Która forma jest częściej używana:
a) Bieszczadów,
b) Bieszczad.

Opracowała Urszula Kobak.

W tym też miejscu wzrastała w łasce i zjednoczeniu z Bogiem. Tam 
też 16 kwietnia 1879 roku zmarła w opinii świętości, w wieku 35 lat.  

Bernadetta Soubirous została beatyfikowana 14 czerwca 1925 r. 
przez Piusa XI. Jej kanonizacja odbyła się w Rzymie w Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1933 r., w uznaniu świętości jej 
życia. Warto zaznaczyć, że ciało Bernadetty, złożone w sarkofagu, nie 
rozłożyło się! Obecnie można podziwiać jej relikwie złożone w kaplicy 
kościoła klasztoru w Nevers. 

Od 13 maja 1992 roku, z inicjatywy papieża Jana Pawła II, 11 lute-
go jest Światowym Dniem Chorego. Ojciec Święty, ustanawiając ten 
dzień, napisał: „Światowy Dzień Chorego ma na celu uwrażliwienie 
Ludu Bożego i wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby 
zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia 
lepszej opieki chorym; pomagania chorym w dowartościowaniu 
cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płasz-
czyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdro-
wia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz 
cenniejszego zaangażowania wolontariatu”. W tym dniu szczególnie 
pamiętajmy o tych chorych, którzy żyją blisko nas, a którym możemy 
w jakikolwiek sposób pomóc.

Społeczność parafialna oraz szkolna Januszkowic i Opacionki 
każdego roku odpowiada na to wezwanie Jana Pawła II, wspólnie 
obchodząc ten dzień w atmosferze wzajemnej miłości i życzliwości. 
Tegoroczne obchody tradycyjnie rozpoczęła Msza Św. w Kościele 
Zwiastowania NMP w Januszkowicach, podczas której chorzy, starsi 
i samotni otrzymali z rąk ks. Stanisława Mirka Sakrament Namaszczenia 
Chorych. Tuż po Eucharystii  wszyscy udali się do Domu Ludowego 
w Opacionce, gdzie czekali na nich członkowie parafialnej i szkolnej 
Caritas oraz młodzież szkolna. Wszyscy wymienieni włączyli się 
wspólnie w organizację spotkania przy ciastku, kawie i herbacie. Na 
spotkanie przybyli też zaproszeni goście: ks. Prałat Tadeusz Preis, 
dyr. szkoły mgr Ewa Ziaja, radny Rady Miejskiej Ryszard Chajec oraz 
sołtysi obu wiosek – Bolesław Pieniądz i Stanisław Jantoń.

W miłej atmosferze zebrani uczestniczyli w retrospekcji wydarzeń 
z Lourdes z drugiej połowy XIX w., kiedy to Maryja objawiała się 
skromnej Bernadetcie i przekazywała swoje orędzia. Retrospekcję tę 
przygotowała szkolna młodzież pod kierunkiem nauczycielki Katarzyny 
Pietruchy-Nowak. Po występie wszyscy otrzymali symboliczne róże 
własnoręcznie wykonane przez członków Szkolnego Koła Caritas, 
którym opiekują się nauczycielka Wanda Jamróz wraz z ks. Stani-
sławem Mirkiem.

Pozytywnym akcentem tego spotkania było wystąpienie jednego 
z uczestników, który w takim spotkaniu brał udział po raz pierwszy i był 
pozytywnie zaskoczony. Wystąpieniu temu można by nadać miano 
wspaniałej lekcji wychowawczej dla zgromadzonych w sali młodych 
wolontariuszy. Dla starszych był to swoistego rodzaju powrót do 
,,kraju lat dziecinnych”. 

Zatem warto kontynuować takie międzypokoleniowe spotkania, 
które są nie tylko rodzajem sołeckiej integracji, ale przede wszystkim 
chrześcijańskiej miłości bliźniego i wzajemnej troski, dzięki którym 
stajemy się - w świetle nauczania Jana Pawła II - ludźmi, którzy 
bardziej chcą ,,być” niż ,,mieć”, od czego współczesny świat coraz 
bardziej odchodzi.

Marta Karmelita

Poprawne odpowiedzi na s. 33.
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Dokończenie na str. 26

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki przyrodniczej (Co to za gatunek? fot. strona 22) i zagadki geograficznej (Co to za miasto? fot. 
s. 22) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 31 marca 2020 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
marzec 2020
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Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki geograficznej marzec 2020
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Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?
marzec 2020

POZIOMO: 4) Starożytne pismo arabskie; pismo kufickie. 7) Weddyjski bóg ognia, 
pośrednik między ludźmi i bogami. 13) W folklorze: motywy humorystyczne oparte na 
nonsensie. 15) Miasto we Włoszech (Emilia-Romania) z torem wyścigowym Formuły 
I. 16) Najwyższy stopień uczucia przyjemności, upojenie, zadowolenia, radości. 17) Usta-
wa, która częściowo zmienia lub uzupełnia obowiązującą ustawę. 18) Jezioro w woj. 
suwalskim. 19) W staroż. miasto w Macedonii; 42 p.n.e. zwycięstwo Oktawiana nad 
Brutusem i Kasjuszem. 20) System wynagradzania zależny od ilości wykonanej produk-
cji. 21) Imię żeńskie - imieniny 18.III. 22) Ślimak morski o masywnej muszli; szkodnik 
hodowli ostryg (Morze Czarne). 26) Pewne określone terytorium; kraj, okolica. 29) Rodzaj 
wanny z gorącą wodą do podgrzewania pojemników z potrawami. 30) Płomienie; pol. herb 
szlachecki; m.in. Lanckorońskich, Chrząstowskich, Paszkowskich i Przecławskich. 31) Ro-
dzaj wosku otrzymywany z tłuszczu kaszalota; sparmacet, walrat. 34) Holenderski klub 
piłkarski z Amsterdamu, zał. 1900. 35) Bohaterka powieści J. Verne’a „W 80 dni dookoła 
świata”; hinduska. 36) Film: film Vincente Minellego (1958 - 9 Oscarów). 38) Stefan 
(1860-1919), fizjolog roślin, chemik rolny; prace dotyczące skrobii, garbników ro-
ślinnych. 40) W staroż. Rzymie okrycie kobiece noszone na tunice. 45) Pseudonim 
literacki Jadwigi Łuszczewskiej. 46) Przybitka, uszczelniacz, domykacz, dławik w broni 
palnej. 47) Stolica Kenii. 48) Nnandi (ur. 1904), polityk nigeryjski; 1963-66 prezy-
dent. 49) Ziemniak przeznaczony do sadzenia. 50) Czyjeś rzeczy, bagaże, drobiazgi, 
często mało wartościowe; graty, manatki, rupiecie. 51) Jedna z 3 hor (bóstw ładu), córka 
Zeusa i Temidy, siostra Dike i Ejrene; uosobienie praworządności.

PIONOWO: 1) Jedna z figur szachowych; goniec. 2) Dział pedagogiki specjalnej zajmujący 
się wychowaniem, edukacją, terapią i rehabilitacją osób niewidomych i niedowidzących 
w placówkach oświatowych 3) Ahmet Hamdi (1901-62), pisarz tur.; historia literatury tur. 
XIX w. 4) Wygasły wulkan we wsch. części Jawy. 5) W staroż. Attyce: gmina składająca się 
z kilku związków rodowych. 6) Uchwyt ślusarski zakładany na obrabiarce. 7) Wyspa w Małych 
Wyspach Sundajskich (Indonezja). 8) Rzeka, prawy dopływ Rodanu (Francja). 9) Bezbarwna 
ciecz o zapachu fiołków, dodawana do olejków zapachowych. 10) Krótka włócznia o niewielkim, 
wąskim grocie, używ. daw.; ob. posługują się nim niektóre plemiona afryk. 11) Drewniana forma, 
na której szewc robi obuwie. 12) Powieść Dobrica Cosića. 14) Szczyt kariery, powodzenia (być 
na topie). 23) Starożytne miasto w Fokidzie, słynne z wyroczni. 24) Lek bakteriobójczy, anty-
biotyk stosowany w zakażeniach dróg oddechowych. 25) Czarna odmiana karakuła. 26) Stolica 
Macedonii, nad rz. Wardar. 27) Wąski pas płótna wzmacniający żagiel w miejscach otworów; 
refband. 28) Pierwiastek chem. z grupy lantanowców; symbol Nd, l.a. 60. 30) Czyjś zaufany 
powiernik, potajemnie donoszący mu na innych, znoszący plotki. 32) Antrop.: rudość włosów 
uwarunkowana dziedzicznie brakiem pigmentu melaninowego. 33) Wytwórnia suszonego 
na słońcu solonego mięsa wołowego, zw. tasajo w Ameryce Pd. 37) Giovanni (ok.1450-98), 
żeglarz wł.; odkrył wyspę Cape Breton i Labrador. 39) Bohater dramatu „Samuel Zborowski” 
J. Słowackiego; Helion. 41) Edward Adelbert (1893-1986), biochemik amer.; nagroda Nobla 
1943. 42) Tytuł baletu Anthony Hopkinsa. 43) Miasto w woj. opolskim, nad Odrą, liczne 
zabytki. 44) Przedstawiciel stoicyzmu - kierunku filozoficz. (zał. przez Zenona z Kition). 45) Sir 
Francis (1540-96), ang. słynny korsarz, wiceadmirał; żeglarz i odkrywca.

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

Fot. Stanisław Szukała
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Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Granat (granatowiec właściwy)
Fotograficzna zagadka geograficzna: Jerozolima
Hasło krzyżówki: Co robisz, rób dobrze, więcej ci nie trzeba.

Nagrodę książkową wylosowali: Marta Pietrzycka z Brzost-
ku (krzyżówka), Jan Zawiliński z Brzostku (zagadka geogra-
ficzna), Adam Dziadura z Bączałki (zagadka przyrodnicza).

CZYTAJ!
Otwartego umysłu nie zabierze Ci nikt. 
Ewa Stachniak „Katarzyna Wielka”

Młodziutka, na pozór niewinna księżniczka 
Katarzyna przybywa na życzenie carycy Elżbiety 
do Pałacu Zimowego. Zostaje przedstawiona jako 
kandydatka na żonę Piotra – następcy rosyjskiego 
tronu. Wybór ten zdecydowanie nie wszystkim 
przypada do gustu. Aby przetrwać, musi przy-
swoić sobie reguły pałacowej gry i pamiętać 
o jednym: wszyscy oszukują.

Maciej Makarewicz „Atlantycka konspiracja”
Thriller z tajemnicą templariuszy w tle. Rory 

Fallon, specjalista w dziedzinie starodawnej 
kartografii, odkrywa na swojej poczcie głosowej 
niespodziewaną wiadomość. Zarejestrował ją 
Joao, profesor poznany przed laty w lizbońskim 
Archiwum Narodowym. Zagadkowe nagranie 
wprowadzi Fallona do świata starych portugal-

skich map, odkryje przed nim dawną polityczno-religijną intrygę 
związaną z pewną starożytną relikwią oraz podaruje mu klucz 
do rozwiązania tajemnicy legendarnego zakonu templariuszy. 
Jej ujawnienie może całkowicie odmienić oblicze historii zapi-
sanej w podręcznikach.

Cezary Harasimowicz „Saga czyli filiżanka której nie ma”
Kim jestem? By znaleźć odpowiedź na to py-

tanie, wybrałem się w podróż śladami moich 
przodków. W wędrówkę pełną przygód, tajemnic, 
miłości, wzruszeń, dramatów, zwrotów akcji. 
Odkryłem światy, które już nie istnieją, a czas 
przeszły stał się dla mnie czasem teraźniejszym. 
Historia mojej rodziny, to cząstka historii naszego 
kraju. Nie mogło być inaczej. Dziadek walczył w Legionach, 
na koniu zdobył pierwszy medal olimpijski dla Polski. Matka 
przyszła na świat prawie sto lat temu i przeżyła wszystkie 
epizody przypisane pokoleniu Kolumbów. Życie dodało do tej 
rodzinnej sagi dramatyczne zakończenie. (Cezary Harasimowicz)

WArTO prZecZYTAĆ

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

Śmiech to zdrowie. to nie 
banał. on naprawdę leczy.

 fb.com

  
Siedzi mała dziewczynka na ławce w parku i nagle głośno 

krzyczy. Obok przechodzi starsza pani i słysząc dziewczyn-
kę, podchodzi do niej i pyta, dlaczego tak krzyczy. Na to 
dziewczynka, żeby usiadła obok niej, a ona jej powie, co 
się stało. Gdy babcia usłyszała, co dziewczynka miała do 
powiedzenia, sama głośno ryknęła. Obok przechodzi starszy 
pan i słysząc krzyki babci, oburzył się wielce. Babcia popro-
siła go, aby usiadł obok niej i powiedziała mu coś cichutko. 
Na to dziadek zerwał się z ławki i wrzasnął: cholera jasna!! 
Pytanie: co powiedziała dziewczynka babci, a babcia 
dziadkowi? 
Odpowiedź: ławka świeżo malowana.

  

PSYCHOLOGIA NA LUZIE 
fb.com

Zarządzanie to namawianie ludzi, by robili coś, na co nie 
mają ochoty: przywództwo to inspirowanie ludzi do osiąg-
nięcia czegoś, o czym nawet nie marzyli. S. Jobs

Kiedy nawyk przestaje być Twoim mistrzem, wówczas 
staje się sługą Twoim.

Kiedy zmieniasz swoje nastawienie, zmieniasz swoją 
energię, swoje wyobrażenie i postrzeganie świata.

Obraz świata, jaki ludzkość zobaczy jutro, będzie dzie-
łem naszej zbiorowej świadomości. Jeśli chcemy świata 
obfitości, pokoju i miłości, każdy z nas musi zacząć brać 
odpowiedzialność za pomoc w tworzeniu go.

Pomyśl o sobie, że jesteś jak kolor kredki. Nie każdemu 
pasujesz, ale znajdą się tacy, z którymi świetnie się uzu-
pełniasz.

Szczerość nie jest lubianą cechą. Ale budzi szacunek i jest 
oznaką odwagi…

Mam plan: nie mieć planu. Plan ma pan. Nie przeszka-
dzam panu.

- Jaki jest Twój sekret na szczęśliwe życie? 
- Przede wszystkim nie kłócić się z głupcami! 
- Nie mogę się z tym do końca zgodzić! 
- Oczywiście masz rację!.

Wybrała Maria Kawalec

Wybrała Maria Kawalec

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzostku zwra-
ca się z prośbą o zwrot zaległych książek.
Drogi Czytelniku, jeśli nie korzystasz już z na-
szych książek i zalegają one na Twojej półce, 
koniecznie zwróć je do biblioteki.

rOZWIĄZANIA ZAgAdek I krZYŻÓWkI Z LUTOWegO NUMerU
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ZATrZYMAj sIĘ … pOsT prZYsZedŁ
„Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam Panie, 

Ty widzisz,, krzyża się nie wstydzę; 
Krzyż Twój całuję, pod krzyżem uklękam, 
Bo na tym krzyżu Boga mego widzę…”

Przedwiośnie zapanowało nad całym światem. 
Tabuny jasnych chmur przeganiane są coraz 

to bardziej ostrym wiatrem. Dym unoszący się 
z komina rozciągnięty na drobne wstęgi przynosi 
lekki zapach spalonego drzewa. Gałęzie drzew 
coraz to bardziej nabrzmiałymi pąkami kołyszą 
się miarowo i rytmicznie, wystukując wartki rytm 
zbliżającej się wiosny. Forsycja lada dzień buchnie 
żółtym kwiatem. Łozina w słońcu błyszczy wyłania-
jącymi się kotkami i baziami, a leszczyna laskowa 
wypuszcza swoje długie spiralki kwiatowe. Tu 
i ówdzie wśród zielonej trawy wysuwa swoją białą 
główkę stokrotka. Właściwie to cała przyroda spieszy się coraz 
bardziej, aby buchnąć swoją mocą i siłą. Właściwie to ziemia 
i jej dobra miały małą chwilę na odpoczynek. A człowiek... Co 
dzieje się z człowiekiem w tym pośpiechu przyrody? To on, 
twórca nowych myśli i form życia na tym świecie też pędzi. 
A tu przychodzi czas zadumy i refleksji, czas Wielkiego Postu, 
który mówi: zatrzymaj się, pomyśl, porozmawiaj, nadszedł 
czas zadumy nad sobą, swoją rodziną, czas rozważania nad 
Ojczyzną, czas spojrzenia na ludzi samotnych, chorych, potrze-
bujących pomocy… Zatrzymaj się, zwolnij, a rozważania staną 
się przyczynkiem do podjęcia nowych postanowień, wyzwań 
do zerwania z nałogiem, do rozpoczęcia lepszego życia.

Co my, katolicy, wiemy o Wielkim Poście, odkąd jest sto-
sowany w naszej wierze i co daje ten czas w naszym życiu.

Otóż Wielki Post został ustalony przez Sobór Nicejski już 
w IV w. i rozpoczyna się Popielcem – środą – kiedy to kapłani 
posypują nam głowy popiołem ze spalonych palm, poświę-
conych podczas Niedzieli Palmowej na znak pokuty i żałoby. 
Wielki Post rozpoczyna się postem w środę popielcową – 
dawniej był to post ścisły, a dziś 3 pokarmy, w tym jeden „do 
syta”, oczywiście spożywamy pokarmy bezmięsne.

Szczególnie Żydzi przygotowują się na post, bardzo szcze-
gółowo myjąc wszystkie naczynia, sprzęt kuchenny, a pokarm 
podają w naczyniach przeznaczonych na czas postu: spożywają 
macę i piją wodę. Katolicy też dawniej spożywali głównie postne 
żury z żyta, ziemniaki, brukiew i buraki oraz zupę z kiszonej 
kapusty gotowanej z brukwią i śliwkami.

Czas Wielkiego Postu jest doskonałym okresem na tzw. 

dietę oczyszczającą – ograniczenie używek, 
pokarmów tłustych i mięsnych na rzecz wa-
rzyw, barszczy, żurów, polewek oczyszcza-
jących nasze organizmy. Przy oczyszczaniu 
organizmu nasze wątroby i serca zmniejszą 
ryzyko zachorowań. Nie mówiąc już o „du-
szy”, która w spokoju pozwoli człowieko-
wi jeszcze raz przeżyć to, co było trudne, 
a czasem niemożliwe do udźwignięcia, może 
po ponownym przemyśleniu i ten trudny 
problem stanie się do rozwiązania.

W minionych latach milkła muzyka ta-
neczna, cichły spotkania towarzyskie, a in-
tensywnie rozwijały się rodzinne wieczory 
domowe, na których czytano żywoty świę-
tych, wspólnie modlono się, odprawiano 
drogę krzyżową, różaniec, koronkę do Jezusa 

Miłosiernego i śpiewano Gorzkie Żale.
W tym czasie duża część mieszkańców naszej ziemi uczestni-

czyła w nabożeństwach wielkopostnych, rekolekcjach i misjach. 
W tym czasie cichły spory sąsiedzkie, urazy, a ludzie wiary 
próbowali szukać dróg naprawy swojego życia.

Zatrzymaj się… Proponuję ten zwrot jako motto w tegorocz-
nym poście. Nie pędź tak bezlitośnie, nie uganiaj się za dobrem 
świata tego, bo przecież jest i ten wieczny czas, który niebawem 
i nas pochłonie. Zadbajmy o siebie samych w kontekście życia 
wiecznego. Czasem trzeba jakby spotkać się ze śmiercią, aby 
naprawdę uświadomić sobie, że czeka nas wieczność i to taka, 
na jaką sobie zasłużymy.

Wielki Post jest przez Kościół wyznaczonym czasem łaski 
dla każdego wierzącego. A od nas zależy, czy ten czas dobrze 
wykorzystamy. Czy w tym czasie poprzez trzy formy nawró-
cenia: modlitwę, post i jałmużnę staniemy się lepszymi ludźmi. 
Modlitwa jest pierwszym krokiem zbliżenia się do Boga. Post 
zaś jest znakiem, że jesteśmy gotowi do panowania nad samym 
sobą i wyrzeczeniem się rzeczy „kuszących” nas, a jałmużna 
wyzwala w nas umiejętności dzielenia się swoimi dobrami 
z ludźmi potrzebującymi takiej pomocy. Największym wspar-
ciem duchowym człowieka na czas Wielkiego Postu jest krzyż. 
Patrzmy na Krzyż Święty, na ukrzyżowanego Pana, uwielbiajmy 
Go, postanawiajmy poprawę, bo tego od nas wymaga czas 
Wielkiego Postu.

Krzyżu Święty, prowadź mnie, ucz mnie miłości i przeba-
czenia, bądź ze mną tu na tej ziemi i w Wieczności.

Zuzanna Rogala

O kOBIeTAcH I MĘŻcZYNAcH...
 ▪ Bóg stworzył kobietę z żebra Adamo-
wego. Nie stworzył jej z głowy, aby nie 
była dumna. Nie stworzył jej z oczu, 
aby nie była ciekawska. Nie stworzył 
jej z uszu, aby nie była plotkarą. Nie 
stworzył jej z ust, aby nie była gadułą. 
Nie stworzył jej z nogi, aby nie uga-
niała się za mężczyznami… A jednak 
wszystkie te cechy znajdziesz u więk-
szości kobiet! (hebrajskie)

 ▪ Bóg stworzył kobiety bez poczucia 
humoru – w rezultacie potrafią one 
tylko kochać mężczyzn, zamiast śmiać 
się z nich. (Ingmar Bergman)

 ▪ Opatrzność dała mężczyznom zarost, 
aby można ich było odróżnić od ko-

biet. (Epiktet z Hieropolis)
 ▪ Kobietom pieniądze potrzebne nie są. 
Bo i po co? Nie piją, w kości nie gra-
ją, a kobietami (…) są przecież same. 
(Andrzej Sapkowski)

 ▪ Po odpowiedzi na pytanie: kto to jest 
kobieta – można określić wiek każ-
dego mężczyzny. (Aleksander Świę-
tochowski)

 ▪ Dla lepszego samopoczucia kobieta 
się przyozdabia. Mężczyzna wymą-
drza. (Andrzej Niewinny Dobrowolski)

 ▪ Kobieta jest aniołem stróżem swego 
męża. (Elżbieta Grabosz)

 ▪ Ludzkość cierpi na niedobór męż-

czyzn, w szczególności zaś mężczyzn, 
którzy są czegoś warci (Jane Austen)

 ▪ Zaszczytniej dla kobiety mieć u swych 
stóp lwa niż mopsa. (Henryk Sien-
kiewicz)

 ▪ Kokieteria – sztuka uczynienia pierw-
szego kroku tak, aby mężczyźnie się 
zdawało, że to on go zrobił. (Georges 
Armand Masson)

 ▪ Jeśli trzysta milionów lat temu ryby 
sobie wyszły na ląd i nauczyły się cho-
dzić, to najwyższy czas, żeby męż-
czyźni też coś rozumieli w procesie 
ewolucji. (Katarzyna Grochola)

(Znalezione w internetowej kopalni)
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TrOpeM NIeZWYkŁYcH - OcHOTNIcZA sTrAŻ 
pOŻArNA NA ZIeMIAcH BrZOsTeckIcH

„Święty Florianie,
Nasz miły patronie
Proś za nami Gospodyna
Paniej Maryjej Syna…”

Modlitwa do św. Floriana

Marcowa aura sprzyja do postrzegania pięknej przyrody 
i ludzi żyjących na Ziemi Brzosteckiej. Z za ciężkich chmur 

wychyla się ostre słońce, które raz po raz zachmurzone to 
znowu wesoło „patrzące” na ziemię, lekki wiatr przegania te 
chmury, a ostry podmuch wzmacnia się coraz to bardziej, to 
znowu maleje, jakby chciał przypomnieć, że jest to schyłek zimy 
i przedwiośnie zbliża się rychłym krokiem. Gdziekolwiek spojrzę, 
wszędzie jeszcze widnieją śniegiem okryte pola, wzgórza i lasy. 
Tam pod lasem, między płatami śniegowymi zbliża się stadko 
saren, wygrzebuje ziemię, skubie trawnik, poszukując zielonych 
listków świeżej już trawy. Obrzeża wsi Nawsie Brzosteckie 
z tej strony obrośnięte są żyzną buczyną karpacką. Widać tutaj 
rozłożyste buki, klony i jawory, a obok nich wysoko wystrzelone 
korony świerków sosen i jodeł upiększają ten niezwykły widok. 
Niżej zaś widnieją puste drzewka leszczyny, krzewy dzikiego 
bzu, już dziś całkiem puste i chociaż od czasu do czasu prze-
latują nad nimi stada ptaków, to siadają tutaj tylko na chwilkę, 
a potem odlatują, poszukując ziarenek owoców. Całkiem nisko 
w lesie widać runo leśne, z kopytnikiem pospolitym, bluszczem 
wijącym się wokół wyższych krzewów, dziki czosnek – kiedyś 
służył jako niezwykły antybiotyk – i inne drobne roślinki. Wi-
dok na tę połać Ziemi Brzosteckiej jest zawsze piękny i utkany 
kolorowymi barwami typowymi dla poszczególnych pór roku. 
I tak w marcowej pogodzie jeszcze większa część wsi okryta 
jest puchową pierzynką, po której biegają zwierzęta leśne: 
sarny, lisy, wilki, a od czasu do czasu „kicają” małe szaraczki, 
nad głowami zaś przefruwają gromadki ptaków, tych małych 
szarych wróbelków i większych czarnych, które głośnym – kra, 
kra – przypominają, że tutaj jest ich miejsce. 

Wieś Nawsie Brzosteckie zamieszkują gospodarni i pracowici 
rolnicy, którzy w większości uprawiają rolę, hodują bydło oraz 
trudnią się uprawą owoców i warzyw takich, jak truskawki, 
maliny, porzeczki, a obecnie zaczynają też uprawiać borówki 
amerykańskie. Na środku wsi stoi duży budynek szkolny, a wo-
kół niego boisko sportowe, które zawsze jest gwarne i pełne 
młodzieży. We wsi funkcjonują też sklepy spożywcze, dom 
ludowy i remiza strażacka. W tej wsi już 1908 roku powstała 
Ochotnicza Straż Pożarna, a jej twórcą był Franciszek Grygiel, 
który do walki z pożarem zaprzęgał swoje konie i wiózł ręczną 
sikawkę. Uczestnicy tej organizacji byli od początku bardzo 
aktywni i to nie tylko w swojej wsi, ale w całej gminie. Już 
15 sierpnia 1925 roku jednostka ta brała udział w uroczystej 
koronacji figury Matki Bożej w Przeczycy. Po drugiej wojnie 
światowej nawsieńscy strażacy szybko poderwali się do pracy, 
sami też wybudowali drewnianą remizę i zaczęli gromadzić 
sprzęt gaśniczy. Mieszkaniec nawsieński, Stanisław Madejczyk, 
organizował przedstawienia, z którymi jeździł po ościennych 
miejscowościach, a za zarobione pieniądze zakupił mundury 
strażackie. W tych mundurach jednostka ta prezentowała 
się jak prawdziwa, elitarna grupa. W 1948 roku strażacy ci 
uczestniczyli w Marszu Jesiennym, zdobywając poczesne 
miejsce. Z tamtego czasu wyróżnili się w działalności strażacy: 
Eugeniusz Kobak, Kazimierz Nylec, Adolf Jantoń, Bogusław 
Zięba, Kazimierz Buczek, Franciszek Bieniek, Leopold Trojan 
i inni. W 1958 roku jednostka ta otrzymała motopompę, 
a strażacy w dalszym ciągu rozbudowywali remizę strażacką. 
Prawnie w Sądzie Wojewódzkim w Tarnowie w 1992 roku 
zarejestrowana została OSP w Nawsiu Brzosteckim. Strażacy 

otrzymali nowe urządzenia gaśnicze i w związku z tym brali 
udział w kursach, otrzymując uprawnienia do różnej specjal-
ności strażackiej m.in. na operatora motopompy. Cały czas 
pomagali w opanowaniu klęsk żywiołowych, a w czerwcu 
1997 roku uczestniczyli w zabezpieczeniu wizyty papieża Jana 
Pawła II w Krakowie. A od 1998 roku OSP w Nawsiu Brzoste-
ckim została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego. Bardzo gorliwie biorą udział w akcjach gaszących 
pożary, pomagają powodzianom, usuwają połamane drzewa 
i dachy podczas wichur, niosą ratunek przy wypadkach dro-
gowych, jak również angażują się ofiarnie w życie społeczne 
i parafialne. Brali czynny udział w pogrzebie długoletniego 
proboszcza parafii brzosteckiej ks. Kazimierza Ostafińskiego, 
niosąc trumnę z jego zwłokami na własnych barkach. Brali 
też czynny udział przy budowie mostu na rzece Wisłoce wio-
dącego do Skurowej. W 2002 roku OSP Nawsie Brzosteckie 
otrzymało sztandar, który został odznaczony złotym medalem 
OSP oraz szesnastu strażaków zostało odznaczonych medalami  
za zasługi dla pożarnictwa. I tak złote medale otrzymali: Roman 
Trojan, Józef Kobak, Leszek Bieniek, Eugeniusz Noga i Leszek 
Zięba, trzy osoby otrzymało srebrne medale i pięć brązowe, 
zaś odznaczenie Wzorowy Strażak zostali wyróżnieni: Krystyna 
Grygiel, Jan Nowak i Jacek Piotrowski. Strażacy nawsieńscy 
nawiązali kontakt z równoległą organizacją belgijską, zaprasza-
jąc ich na ziemię naszą, a potem rewizyta. Obecnie jednostka 
posiada cztery samochody oraz pełne wyposażenie w nowo-
czesne urządzenia. Jest to jednostka jedna z najaktywniejszych 
w gminie. Bierze także udział w akcjach charytatywnych oraz 
aktywnie uczestniczy w życiu nie tylko wsi, ale także gminy 
i powiatu.

Już od siedemdziesięciu lat działa jednostka OSP w Bukowej, 
licząca 28 członków. Powstała ona z dobrej woli mieszkańców, 
którzy chcieli pomagać sąsiadom w czasie klęsk żywiołowych. 
Własnymi rękoma wybudowali małą drewnianą remizę koło 
domu ludowego, gdzie przechowywano m. in. pompę, którą 
do pożaru przewozili wozem i koniem Jana Samborskiego. Za-
wsze są gotowi do pomocy, a do najbardziej aktywnych należą: 
Jan Kowalski, Kazimierz Szydło, Stanisław Szarek, Stanisław 
Samborski, Czesław Kowalski, Tadeusz Kolbusz, Stanisław 
Stanek. Strażacy ci ratowali skutecznie kilka miejscowości 
podczas powodzi w 2010 roku. Pompowali wodę z piwnic, 
nosili worki z piaskiem, osłaniając ściany zagrożonych domów, 
a ponadto usuwali skutki połamanych drzew i dachów. Biorą 
też oni udział w uroczystościach kościelnych, jak również 
w zawodach strażackich. 

Januszkowice jest to rozległa wieś ciągnąca się od szosy 
powiatowej w górne partie, aż po urokliwy masyw leśny. 
Widnieją wszędzie gospodarstwa domowe, do których dzisiaj 
prowadzą twarde dróżki, a jeszcze nie tak dawno były to polne 
drogi i ścieżki. W tej wsi są dwie organizacje strażacki ściśle 
ze sobą współpracujące. We wsi powstała OSP w 1908 roku, 
a jej założycielem był ówczesny kierownik szkoły podstawowej 
Jan Wrześniowski, a po zakończeniu I wojny światowej do 
aktywnych działaczy strażackich włączył się właściciel dworu 
Antoni Zapalski, który wyposażył tę jednostkę w tzw. ręczną 
sikawkę. W okresie II wojny światowej dołączył do strażaków 
nowy właściciel dworu Mieczysław Midowicz. Strażacy wybu-
dowali drewnianą szopę zwaną remizą, która podczas wojny 
została całkowicie zniszczona, a odbudowano ją 1949 roku, 
zaś sprzęt złożony był w zabudowaniach dworskich. W 1994 
roku oddano nową remizę, do której wjechał samochód stra-
żacki ŻUK. Pomyślano także o sztandarze dla tej jednostki, 
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ów sztandar haftowały siostry ze Zgromadzenia Michalitek 
z Miejsca Piastowego. Na początku 2000 roku odbyła się uro-
czysta impreza z nadaniem sztandaru tej jednostce. W 2007 
roku jednostka januszkowicka otrzymała samochód STAR ze 
zbiornikiem na wodę i auto-pompą. Jednostka ta bierze czynny 
udział w likwidacji klęsk żywiołowych takich jak: usuwanie 
skutków powodzi, a jednym z najcięższych miejscowości była 
powódź w 2006 roku w Grudnej Dolnej i Górnej, gdzie ci 
strażacy wykazali się wielkimi umiejętnościami, zaś w 2010 
roku, pomagali przy likwidacji powodzi w Gogołowie, Janusz-
kowicach, Opacionce i Kleciach. Strażacy ci są bardzo aktywni 
także w pracach społecznych na rzecz wsi, parafii i regionu. Dziś 
mają nowy sprzęt gaśniczy, a do najaktywniejszych strażaków 
należy zaliczyć: Marka Boronia, Bartłomieja Borowieckiego, 
Józefa Garstkę, Edwarda Płaziaka, Bogdana Samborskiego, 
Jana Wesołowskiego oraz zmarli strażacy Józef Płaziak, Kazi-
mierz Płaziak i inni.

Druga jednostka działająca w Januszkowicach „Działy” 
powstała w 1958 roku. Liczy 25 członków, a jej twórcami 
byli: Zenon Długosz, Edward Stasiowski, Bronisław Mokrzy-
cki, Zdzisław Lechwar i Marek Skórka. W pierwszych latach 
poza sikawką ręczną, zwaną „kiwajką”, którą wożono końmi 
i kilkoma siekierami, nie było innego sprzętu pożarniczego. 
Dopiero w 1973 roku jednostka ta otrzymała motopompę, oni 
też wybudowali własną remizę, czynnie uczestniczyli nie tylko 
w walkach z pożarami czy powodziami, ale także odśnieżali 
teren przykościelny, jak również kosili trawy na poboczach 
gmin. Czynnie uczestniczą, obsługując procesje Bożego Ciała, 
trzymając straż przy Bożym Grobie, jak również żywo pracują 
na rzecz potrzeb we własnej miejscowości, dbają też bardzo 
o groby zmarłych strażaków. 

Jednostka OSP Opacionka powstała 5 marca 1995 roku 
po odłączeniu się od jednostki januszkowickiej. Twórcami 
tej jednostki byli: Franciszek Wierzbicki, Stefan Zegarowski, 
Tadeusz Drak, Bolesław Wierzbicki, Andrzej Mokrzycki, Mie-
czysław Płaziak, Alfred Kowalski. Początkowo nie mieli żadnych 
urządzeń gaśniczych, a do akcji pożarniczych jeździli własnymi 
pojazdami, dopiero w 2013 roku otrzymali samochód ŻUK 

i Peugeot, pilarkę do drewna STHIL, a te urządzenia otrzymali 
od urzędu gminy. Najwięcej napracowali się przy likwidacji 
kataklizmu powodzi w Opacionce, która spowodowana była 
wylewem rzeki Gogołówki, w walce z tym żywiołem pracowała 
nie tylko ta jednostka, ale także z sąsiedniej miejscowości. 

We wsi Kamienica Górna od 1949 roku działała grupa 
strażaków w liczbie 35 osób, a twórcami tej jednostki byli: 
Mirosław Raś, Krzysztof Chajec, Henryk Rakowski, Daniel 
Winiarski, Bogusław Surdyński. Jednostka ta borykała się ciągle 
z brakiem lokalu, otrzymała lokum od prywatnego stolarza, 
a po jego śmierci od wdowy, jednak ten lokal nadaje się do 
remontu. Mała liczba strażaków pomimo wszystko pomagała 
w akcji powodziowej w 2010 roku, jak również brała udział 
w uroczystościach parafialnych, obecnie przestała istnieć. 

Jednostka OSP w Grudnej Górnej została założona 1948 
roku, a jej twórcami byli Michał Synowiecki – ówczesny komen-
dant straży Pożarnej w Siedliskach-Bogusz, sołtys w Grudnej 
Górnej Antoni Nowak oraz Mieczysław Żurowski. W skład 
jednostki weszło 12 ochotników, a do 1952 roku mieli tylko 
ręczną sikawkę, którą wozili konnym wozem. Pomimo to czyn-
nie walczyli z pożarami oraz organizowali zabawy taneczne, 
a zarobione pieniądze składali na budowę prawdziwej remizy 
strażackiej. I tak w 1959 roku zakupili działkę pod budowę 
strażnicy, przez długie lata działka ta pełniła funkcję boiska 
sportowego. Pierwszy sprzęt gaśniczy przetrzymywano w szo-
pie Wojciecha Kaczki, a potem w suterenie szkolnej. Kiedy zaś 
szkoła uległa modernizacji i zaczęto robić centralne ogrze-
wanie, sutereny zostały zamienione na kotłownię, wtedy to 
sprzęt gaśniczy przeniesiono do garażu sołtysa wsi Franciszka 
Wojtowicza, a w 1960 roku strażacy otrzymali motopompę 
i inne urządzenia gaśnicze. Od 1981 roku we wsi rozpoczęto 
budowę nowej strażnicy, za trzy lata zamknięto roboty bu-
dowlane i rozpoczęto wykańczanie owego pomieszczenia. 
W remizie powstała szatnia, świetlica, kuchnia, magazyny, 
toalety, duży garaż oraz lokum na bibliotekę i sklep. Ponadto 
z Tarnowa otrzymali strażacy samochód ŻUK. Do najbardziej 
aktywnych strażaków należeli: Franciszek Wojtowicz, Stanisław 
Klich, Józef Kuczek, Mieczysław Żurowski, Ferdynand Cieślik. 

Dokończenie ze str. 29

Strażacy z gminy Brzostek Sanktuarium Matki Bożej Przeczyckiej 2019 r.
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Przekazanie sztandaru naczelnikowi Krzysztofowi 
Zegarowskiemu, 4.05.2002 r.

Przed budynkiem remizy w Nawsiu Brzosteckim poświęcenie 
nowej motopompy 15.06.1958 r.

Druhowie OSP Siedliska-Bogusz z nowym sztandarem, 
6.05.1937 r.

Członkowie OSP w Siedliskach-Bogusz przy nowo zakupionej 
sikawce w 1932 r.

Druchowie OSP Januszkowice-Działy po zawodach 
pożarniczych - 1993 r.

Drużyna OSP Zawadka Brzostecka podczas zawodów 
pożarniczych na których zajęła II miejsce - 1993 r.

Odznaczenie sztandaru OSP Grudna Górna srebrnym 
medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa 1998 r.

Odznaczenie sztandaru OSP Grudna Górna 
srebrnym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa 

1998 r.
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Z pomocą finansową przyszli polonusy amerykańscy – dawni 
mieszkańcy tych wsi – z księdzem kanonikiem Marianem Cze-
chem ufundowali oni sztandar, a z okazji 50-lecia powstania 
jednostki odbyła się wielka uroczystość wiejska, na której 
zostali odznaczeni: Franciszek Wojtowicz, Piotr Wiśniowski, 
Mieczysław Żurowski i Stanisław Pietrucha. W 2007 roku 
jednostka została wyposażona w beczkowóz STAR – 29, który 
za kilka lat został zamieniony na samochód gaśniczy IVECO, 
motopompę M-800, pompę szlamową, agregat prądotwórczy, 
pilarkę spalinową, kompresory i drabiny. Od tej pory „w peł-
nym rynsztunku” starają się strażacy brać udział w niemalże 
we wszystkich akcjach ratowniczych i gaśniczych, a ponad-
to czynnie uczestniczą w zawodach sportowo-pożarniczych 
organizowanych na terenie gminy. Biorą też czynny udział 
w uroczystościach rozrywkowych, sami zaś są twórcami ob-
chodów dni św. Floriana, patrona straży w maju każdego roku. 
Strażacy pełnili też służbę porządkową podczas pielgrzymki 
naszego Świętego Papieża Jana Pawła II w Starym Sączu. A 21 
sierpnia 2009 roku byli współorganizatorami peregrynacji  ko-
pii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Zawsze też pełnią 
służbę podczas odpustu w święto Bożego Miłosierdzia. Biorą 
też udział w pielgrzymce służb mundurowych do Sanktuarium 
Maryjnego w Przeczycy. Żywo też pamiętają o tych strażakach, 
co odeszli już do Domu Ojca, składając im ofiary kwiatowe, 
świecą znicze w dniu Święta Zmarłych. Są bardzo żywo związani 
z całym środowiskiem wiejskim.

Sercem jednostki OSP Siedliska-Bogusz byli przede wszyst-
kim członkowie kółka rolniczego, a do grupy założycieli w 1907 
roku weszli: Witold Lewicki – dr prawa – właściciel majątku 
w Siedliskach-Bogusz i w Głobikówce, Władysław Gawroński 
kierownik szkoły w Siedliskach-Bogusz, oraz ks. Jan wikariusz 
siedliski. Początkowo jednostka ta liczyła 20 osób i posiadała 
tylko ręczną gaśnicę, potem nastąpiła reorganizacja w jednostce 
i naczelnikiem został wybrany Józef Wilczyński, który wraz 
z Janem Śliwą, odbył kurs strażacki w Pilźnie. W 1911 roku 
podjęto decyzję, aby zakupić dziesięć mundurów strażackich, 
linki, toporki, zatrzaśniki, ponadto wysłano strażaków na kurs 
do Pilzna. Podczas I wojny światowej sprzęt i mundury zostały 
schowane w magazynie kościelnym. 1925 roku nowy prezes 
Andrzej Kuzara, Jan Kordela, Ignacy Kudłacz, Piotr Zdziarski 
poderwali społeczność do działania. Nastąpiło odłączenie 
jednostki pożarniczej od Kółka Rolniczego, a następnym pre-
zesem wybrano Stanisława Irzyka. Jednak mała liczebność 
strażaków – 11 – była największym problemem działalności 
tej jednostki. Pomimo tego strażacy czynnie uczestniczyli 
w pożogach i powodziach. Obecność dr Witolda Lewickiego 
pomogła w odzyskaniu liczebności jednostki. Ponadto zaku-
piono nową sikawkę z subwencji władz powiatowych. Podjęto 
też myśl o zakupie sztandaru, a projekt owego sztandaru wy-
konał student Akademii Sztuk Pięknych Antoni Kudłacz, zaś 
haftem zajęła się Helena Radwańska i w 30-lecie powstania 
OSP sztandar został poświęcony, na tej uroczystości zebrano 
datki, które były początkiem do budowy nowej dużej remizy. 
Podczas II wojny światowej sprzęt strażacki został ukryty 
w gospodarstwie Franciszka Radwańskiego. W tym czasie ko-
mendantem straży był Michał Synowiecki, który wraz z Józefem 
Piekarczykiem zakopał sztandar przed grabieżą niemiecką. Po 
powrocie z wysiedlenia 1945 roku mieszkańcy zastali wieś 
bardzo zniszczoną, a ze sprzętu strażackiego pozostała tylko 
sikawka bez węży oraz kilka toporków. Na mocy zarządzenia 
z dnia 20 stycznia 1947 roku Starosty Powiatu Jasielskiego 
w całym powiecie powołano do działania gminne i wiejskie 
Komisje Ogniowe. To właśnie one miały zadbać o odrodzenie 
się straży pożarnej na terenie każdej miejscowości. I tak 1948 
roku dzięki ofiarności całej społeczności wiejskiej w dzień św. 
Floriana odremontowano remizę strażacką. W tej wsi został 
też powołany Oddział Samarytanek, składający się z trzynastu 

dziewcząt. Ta jednostka działała bardzo sprawnie i z roku na 
roku następowało uzupełnianie sprzętu strażackiego, bardzo 
rytmicznie odbywały się zawody sportowe i strażackie, ko-
mendantem zaś był Józef Czernik. Jednostka ta brała czynny 
udział nie tylko w uroczystościach gminnych, ale także w uro-
czystościach kościelnych, które w czasach PRL-u były zakazane 
strażakom. Ta jednostka omijała ten zakaz. Rok 1959 przyniósł 
jednostce nowy samochód ŻUK A-15. Strażacy także remon-
towali własną remizę, ale także byli pionierami w odbudowie 
Pomnika Grunwaldzkiego, brali czynny udział w sprzątaniu 
po wichurach, w pomocy pogorzelcom, nie tylko we własnej 
gminie, ale także w Gorzycach. Obecnie aktywnie uczestniczą 
w życiu wsi, gminy i powiatu, prowadzą bardzo ciekawe zajęcia 
z młodzieżą miejscowej szkoły podstawowej. Od września br. 
przy OSP działa Dziecięca Drużyna Pożarnicza „Ogniki”.

OSP Skurowa powstała 1965 roku po likwidacji jednostki 
pożarniczej w Przeczycy. Wtedy to na zebraniu wiejskim wyszła 
myśl o powstaniu jednostki w Skurowej, a jej twórcami byli: 
Franciszek Wal, Józef Machowski, Antoni Baran, Wojciech 
Baran, Władysław Łukasik. Ochotników było bardzo dużo 
jak na tę małą wieś, bo aż 54 osoby złożyły swój akces pracy. 
Początki były trudne, z ościennych jednostek otrzymali już 
mocno podniszczony sprzęt gaśniczy, który przetrzymywali 
w zabudowaniach gospodarczych Wojciecha Brana, następnie 
zmodernizowano i naprawiono ręczną pompę, dostosowując ją 
do przyczepy traktorowej, którą jeżdżono do akcji gaśniczych. 
Wielkim świętem był rok 1997, kiedy to strażacy otrzymali 
pierwszy samochód i na czas zdążyli wybudować garaż. Pra-
cowali bardzo ofiarnie i tak dzięki pracy, jednostka stawała się 
coraz to bardziej bogata i sprawniejsza. Do jednostki zgłaszali 
się coraz to młodsi mężczyźni, z coraz to lepszymi zdolnościami 
technicznymi. W 2006 roku wybrano nowy skład zarządu, 
którego naczelnikiem zostaje Ireneusz Pruchnik, a prezesem 
Franciszek Błoniarz. W 2014 roku z inicjatywy Ireneusza 
Pruchnika, naczelnika jednostki została powołana Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza. Formacja ta składała się z dziewcząt, które 
przeszły specjalny kurs, biorą też oni czynny udział w zawo-
dach sportowo-pożarniczych, w piknikach, w dożynkach oraz 
w uroczystościach regionalnych i parafialnych. Uczestniczą 
też w zawodach na szczeblu powiatowym, w których zajmują 
poczesne miejsce. Oni to też pamiętają, że św. Mikołaj roznosił 
upominki nie tylko dzieciom, ale także ubogim, samotnym 
i chorym. Pamiętają także o tych strażakach, których już wśród 
nich nie ma.

W Zawadce Brzosteckiej jednostka OSP działa od 1965 
roku. Inicjatorem powołania do życia straży był ówczesny 
sołtys Mieczysław Dziedzic. Na początku lat 70. przystąpiono 
do budowy remizy. On to też rozpoczął rozbudowę domu 
ludowego, garażu i zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 
50 tyś. litrów, który funkcjonuje po dziś dzień. Obecnie aktyw-
nymi strażakami są: Andrzej Gil, Mateusz Gil, Jan Oprządek, 
Tomasz Oprządek, Rafał Marcinek, Jacek Augustyn. Jednostka 
do akcji jeździ własnymi pojazdami, strażacy zawadzcy żywo 
uczestniczą nie tylko podczas ratowania dobytku powodzianom, 
pogorzelcom czy tym, którym wichury niszczą dobytek, ale także 
żywo uczestniczą w uroczystościach gminnych regionalnych 
i parafialnych. Często organizują kontrole przeciwpożarowe 
w domach mieszkańców, sprawdzając kominy i instalacje 
grzewcze. Ponadto mają własny kwartet muzyczny, który 
przygrywa podczas dożynek i innych uroczystości. Organi-
zują też częste biesiady oraz prace społeczne na rzecz swojej 
miejscowości. Pamiętają też o zmarłych strażakach, świecąc 
znicze na grobach Jana Cisonia, Edwarda Czernika, Zdzisława 
Nylca, Jana Dobosza i Mieczysława Dziedzica.

I tak wśród niezwykłych ludzi, z którymi szliśmy, można 
znaleźć strażaków i z naszej gminy, którzy nie tylko rękoma, 
ale także odważnym swoim sercem pomagają potrzebującym. 

Dokończenie ze str. 30

Dokończenie na str. 33
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AMATOrskA LIgA pIŁkI sIATkOWej
Kolejna edycja Gminnej Pilźnieńskiej 

Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 
z udziałem drużyny OSiR Brzostek do-
biegła końca. Już po raz drugi siatkarska, 
młodzieżowa drużyna OSiR Brzostek 
miała przyjemność gościć i reprezen-
tować gminę Brzostek na amatorskich 
rozgrywkach o Puchar Burmistrza Pil-
zna organizowanych przez Dom Kultury 
w Pilźnie. 

W lidze udział wzięło 12 zespołów, 
które przez 11 kolejnych piątków, rozpo-
czynając od 22 listopada 2019 r. rywalizo-
wały ze sobą systemem każdy z każdym. 
Nasza młoda drużyna walkę w tej fazie 
zakończyła z 11 punktami, co pozwoliło 
uplasować się na 9. miejscu. Po zakoń-
czeniu tej części rozgrywek zaplanowano 
mecze półfinałowe i finałowe w przedzia-
łach I-IV, V-VIII oraz IX –XII decydujące 
o ostatecznej pozycji w tabeli. W meczu 
półfinałowym nasi zawodnicy trafili na 
drużynę z Łęk Dolnych, którą pokonali 
3:0, natomiast w spotkaniu o miejsce 9. 
w stosunku 3:1 pokonali DragonTeam. 
Oznaczało to, że drużyna reprezentują-

ca w tych rozgryw-
kach OSiR Brzostek 
zajęła ostatecznie 
9. miejsce, notując 
w rezultacie 5 zwy-
cięstw i 8 porażek. 
Pomimo że wynik 
końcowy pozosta-
wia pewien niedo-
syt, należy docenić 
starania naszych 
młodych siatkarzy, 
których od począt-
ku rozgrywek nie 
opuszczał pech. Na 
przestrzeni całej 
ligi kontuzji, które 
wykluczały dalszą 
grę w tegorocz-
nych rozgrywkach, nabawiło się trzech 
podstawowych zawodników, z czego 
pierwsza miała miejsce już w pierwszym 
meczu. Również w sytuacjach czysto 
siatkarskich niejednokrotnie brakowało 
szczęścia i zachowania większego spo-
koju. Nie ma się jednak czemu dziwić, 

ponieważ średnia wieku drużyny to 
niespełna 19 lat. Pomimo tak młodego 
wieku zawodnicy starali się grać bardzo 
ciekawą i widowiskową siatkówkę, co nie 
umknęło uwadze zarówno kibiców, jak 

W dniach 10-12.01.2020 roku, w ośrodku wczasowym 
„U Zbójnika” w Murzasichle odbyło się czwarte 

zimowe seminarium World Kyokushin Budokai Poland, 
w ramach którego  odbyło się szkolenie pod kątem egzami-
nów na wyższe stopnie. W seminarium tym udział wzięło 28 
instruktorów z siedmiu klubów zrzeszonych w WKB Poland. 
Do egzaminu przystąpiło 15 karateka na stopnie od 4 KYU 
do 2 DAN. Do egzaminu na 1Dan przystąpił z pozytywnym 
skutkiem reprezentujący Brzostecki Klub Kyokushin Karate 
Paweł Bulsa. Jest to pierwszy wychowanek brzosteckiego 
klubu, który zdobywa czarny pas. Gratulacje dla Pawła za 
ciężką pracę, lata wyrzeczeń, za ciągłe dążenie do perfekcji. 
Obóz ten był też dobrą okazją do integrowania się członków 
nowej prężnie rozwijającej się w Polsce organizacji. 

Robert Kolbusz

kOLejNY cZArNY pAs 
w Brzosteckim kluBie 
kArAte

Dokończenie na str. 34

O tych ludziach powstało wiele pięknych opowieści, jak również 
piosenek takich, jak:

„ …W Kwaśniewicach stanął w ogniu dom,
Jedzie, jedzie straż ogniowa, trąbka gra
Pan Komendant dziś prowadzi wóz…”
I chociaż jest to piosenka z przeszłości, to jednak żywo przypo-

mina współczesność, tyle tylko że dziś syreny dają znać, że zbliża 
się straż pożarna. Zawsze jednak wracamy do strażaków z myślą 
szacunku dla nich, za ich poświęceniem odwagę, trud. To zawsze 

z myślą o miejscowych bohaterach możemy znaleźć takie na-
zwiska, które łączą się z mundurem strażackim. Zawsze w myśli 
mamy nasze katolickie nakazy – ile dajesz, tyle będzie Ci oddane  
i za sobą weźmiesz. Starajmy się pamiętać o naszych strażakach 
i pokazujmy ich życie jako przykład dla naszej młodzieży.

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze str. 32

Odpowiedzi do testu z języka polskiego (s. 25):
1b, 2b, 3a, 4a, 5b, 6b, 7a, 8a, 9a, 10b, 11b, 12b, 13a, 14a, 

15b, 16a, 17a, 18b, 19b, 20a, 21a, 22a,b, 23b, 24a, 25b
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grOcH Z kApUsTĄ
Nie śmieć!

Przeciętny Polak wytwarza rocznie 
315 kg śmieci, z czego 33,7% jest 

przetwarzane w recyklingu (w Niem-
czech 67,6%).Recykling to silnie po-
wiązana z ochroną środowiska metoda 
przetwarzania śmieci, dzięki której dbamy 
o zachowanie równowagi pomiędzy roz-
wojem naszej cywilizacji a naturą oraz 
nie zmniejszamy zasobów naturalnych 
surowców. Drugim głównym celem re-
cyklingu jest zmniejszenie ilości odpa-
dów. Nie tylko dlatego że wymuszają to 
przepisy prawne, ale również w trosce 
o zdrowie i dobre samopoczucie zarówno 
własne, jak i innych osób. Dzięki segre-
gacji odpadów każdy z nas przyczynia się 
do działań recyklingowych i zmniejszenia 
liczby wysypisk śmieci. Każdy człowiek 
powinien dbać o otaczające go środo-
wisko. Ważne jest, aby każda rodzina 
zajmowała się segregacją odpadów już 
we własnym domu.

Zasady segregowania w ciągu ostat-
nich 10 lat nieco się zmieniały – np. do 
niedawna złom zbieraliśmy do czerwo-
nych worków, a obecnie wrzucamy do 
plastiku. Jest to bardzo niekorzystne dla 
jednostek zajmujących się odbieraniem 
śmieci od mieszkańców, bo złom moż-
na było sprzedać w jednostkach skupu 
złomu i tym samym rzadziej podnosić 

opłaty za zbiórkę śmieci. Obecnie ze-
wnętrzne jednostki odbierające zmiesza-
ny ze złomem plastik same je rozdzielają 
(wystarczy magnes) i na tym zarabiają, 
a mieszkańcy muszą płacić za odbiór 
śmieci więcej.

Chcąc się upewnić, że dobrze segre-
guję śmieci, udałam się do Zakładu Go-
spodarki Komunalnej w Brzostku, przy-
nosząc różne drobne odpady – bo 
najlepiej zasięgnąć informacji u źródła. 

I tak dowiedziałam się, że:
- Klisze rentgenowskie z prześwietleń 

można przywieźć do Gospodarki lub 
zdać w aptece albo wystawić osobno 
w dniu ogólnej zbiórki leków;

- Styropian opakowaniowy (nie budow-

lany), piankę opakowaniową, folię bą-
belkową – wkładać do worka z pla-
stikiem (tworzywa sztuczne i metale);

- Opakowania kartonowe po mleku, 
śmietance, przecierze pomidorowym, 
przyprawach i inne dwuskładnikowe 
trwale złączone – do worka z pla-
stikiem;

- Opakowania po tabletkach (pastyl-
kach), czyli puste blistry oraz plasti-
kowe puste pojemniki po lekach – 
wrzucać do worka z plastikiem;

- Kasety magnetofonowe, taśmy, prze-
źrocza, płyty CD i DVD – najlepiej 
dostarczyć zbiorczo do Gospodarki;

- Trzeszczące, szeleszczące „foliowe 
papiery” – wrzucać do worka z pla-
stikiem;

- Popiół, żużel zawieźć do Gospodarki, 
gdzie jest nieodpłatnie przyjmowany.

Nie od dziś wiadomo, że wyrzucane 
śmieci muszą być czyste – bez resztek 
jedzenia, bez resztek kosmetyków czy 
środków utrzymania czystości. Opako-
wania można umyć w wodzie po umyciu 
naczyń kuchennych lub w zmywarce, 
a przynajmniej wypłukać wodą.

Co każdy z nas może zrobić, aby przy-
czynić się do ochrony środowiska i utrzy-
mania czystości otoczenia?

- Wszelkie opakowania po konsumpcji 

Dokończenie na str. 35

i boiskowych rywali. Wielu z nich podkre-
ślało, że jest to drużyna z całą pewnością 
perspektywiczna i niebawem może dać 
wiele powodów do zadowolenia. Nie 
mamy nic przeciwko, aby tak się stało… 
Tegoroczną ligę potraktujmy zatem jako 
niezwykle cenne doświadczenie, które 
miejmy nadzieję niebawem zaprocentu-
je, oraz motywację do dalszej pracy. Na 
zakończenie siatkarskiego sezonu nasi 
siatkarze rozegrają jeszcze dwa turnieje 

– w Dębicy i Tarnowie. 
Zwycięzcami tegorocznej ligi została 

drużyna gospodarzy – Sokół Dobrków. 
Poza nią na podium uplasowały się ekipy 
kolejno – Dobrków II oraz Team Jodłowa.

Serdecznie dziękujemy organizatorom 
za zaproszenie i umożliwienie wzięcia 
udziału w rozgrywkach, gratulujemy 
zwycięzcom i mamy nadzieję zobaczyć 
się za rok. 

Skład drużyny OSiR Brzostek:
Jakub Kalita (k)

Kamil Lisak 
Kacper Szymański 
Dominik Sobczyk
Patryk Mroczek
Szymon Golec
Marcin Kolbusz 
Norbert Bysiewicz
Mikołaj Godek
Karol Siwek 
Konrad Łukasik
Damian Kowalczyk
Miłosz Zyguła 

Paulina Szymańska 

Dokończenie ze str. 33
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OFerTA prAcY
ROBERTECH SP J. z Pilzna 

poszukuje osobę na stanowisko: 

Sprzedawca / doradca techniczny 

(branża elektryczno-mechaniczna) 

Wymagania: 

– wykształcenie techniczne zasadnicze lub 
średnie 

– znajomość obsługi komputera 

– mile widziana znajomość języka angielskiego 
w stopniu podstawowym

CV proszę kierować na adres: 

robert.socha@robertech.pl 

Okres przesyłania CV – do końca marca 2020

prZekAŻ TOMUsIOWI 1% pOdATkU
Szanowni Państwo, proszę o wrażliwość i pomoc 

rodzicom Tomasza Żurowskiego z Kleci. 
Justyna i Wojciech borykają się z wieloma prob-

lemami finansowymi związanymi z leczeniem, jak 
również terapią całkowicie niepełnosprawnego, 
czteroletniego synka.

Nadarzyła się ku temu szczególna okazja, bowiem 
rozpoczął się okres rozliczeń podatkowych. Każdy 
więc może pomóc, przekazując 1% podatku, bądź 
wpłacając nawet symboliczną kwotę. Podatnik 
samodzielnie wybiera, na czyją konkretnie rzecz 
przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocz-
nego. Co ważne, przekazując 1% z własnego PIT, podatnik 
nie traci ani złotówki - rozdysponowuje on jedynie kwotę, 
którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Jest 

to również moja osobista prośba, gdyż ta bardzo 
trudna i szczególna sytuacja Państwa Żurowskich 
jest mi dobrze znana. 

Aby przekazać Tomusiowi 1% podatku, należy: 
w rubryce KRS wpisać 0000186434, a w rubryce 
cel szczegółowy: Tomasz Żurowski 273/Z. Bądź też 
dokonywać nawet najdrobniejsze wpłaty na konto: 
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Słoneczko” 77-400 Złotów, Stawnica 33

Nr konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Tytuł wpłaty: Tomasz Żurowski 273/Z

W imieniu Państwa Żurowskich i swoim z góry serdecznie 
dziękuję. 

Piotr Wal 
Radny Rady Miejskiej w Brzostku

w trakcie podróży pieszo, samocho-
dem czy rowerem zabrać ze sobą do 
domu i tam posortować;

- Puszki po piwie, „małpki” po alkoholu 
(a tego wszędzie po rowach pełno) 
– też zabrać ze sobą „na pamiątkę”;

- Piętnować publicznie antyekologiczne 
zachowania (palenie papierosów na 
przystankach, koło sklepów itp.);

- Uczyć dzieci, młodzież i dorosłych, że 
za sobą się sprząta;

- A może niech każdy z nas, idąc, podnie-
sie z ulicy nie swój śmieć i wyrzuci go 

do kosza? Raz widziałam takie postę-
powania przy ul. Mysłowskiego – pani 
pozbierała śmieci z rowu na kupkę, 
nie mogąc tego znieść.

- Brakujące ilościowo i rodzajowo worki 
można pobrać z Gospodarki lub od 
pracowników odbierających śmieci, 
aby nie mieszać np. papierów z folią.

W ankiecie o tej tematyce przepro-
wadzonej przez redakcję „Wiadomości 
Brzosteckich” młodzież pisała, że należy 
rozstawić więcej koszy na śmieci – ja 
uważam taki pomysł za całkowicie nietra-
fiony – bo obok koszy i tak pełno śmieci, 
ponadto kosze zapełniają się w różnym 

tempie i niektóre są przepełnione, w do-
datku nie prowadzi to do kultury dbania 
o najbliższe otoczenie – odpady nale-
ży dostarczyć do koszy, a nie kosze do 
odpadów!

Nie mogę się nadziwić, że pomimo ob-
jęcia odpłatnością za odpady wszystkich 
mieszkańców śmieci nadal lądują w lesie, 
w rowach czy w rzekach! Obecnie nie ma 
odpadów, których nie można się pozbyć 
w cywilizowany sposób, chroniąc siebie 
i środowisko.

Janina Słupek

Dokończenie ze str. 34
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WAŻNA INFOrMAcjA
Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 31 marca na adres: wiadomosci@brzostek.pl
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- 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

ceNNIk rekLAM I OgŁOsZeŃ
Opłata za zamieszczenie czarno-białej reklamy lub ogłosze-
nia w jednym numerze:

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

Opłata za zamieszczenie kolorowej reklamy lub ogłoszenia 
w jednym numerze:

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

 ¾Reklamy i ogłoszenia w kolorze będą zamieszczane w przy-
padku wolnego miejsca na stronach kolorowych.
 ¾Jeśli cały numer będzie wydany w kolorze, obowiązują 
opłaty za ogłoszenia lub reklamę czarno-białą.
 ¾Reklamy zamieszczane będą wyłącznie w drugiej połowie 
miesięcznika.
 ¾Płatności należy dokonywać na numer konta podany w stop-
ce gazety.
 ¾Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wydaje rachunki 
za zamieszczenie reklamy.
 ¾Nie pobieramy opłat za podziękowania pogrzebowe.
 ¾Nie pobieramy opłat za ogłoszenia z jednostek organiza-
cyjnych gminy.






