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Burmistrz 
Wojciech 

Staniszewski

Podsumowanie 2021 roku

Szanowni Państwo!

Gmina Brzostek przystępuje do opracowania 
strategii rozwoju na lata 2021-2030.

Strategia rozwoju jest jednym z ważniejszych doku-
mentów strategicznych, ma za zadanie zdiagnozowanie 
najważniejszych uwarunkowań i potrzeb rozwojowych 
oraz potencjału gminy. To również w perspektywie 
najbliższych lat pomoc w określeniu obszarów, celów 
i działań polityki społeczno-ekonomicznej gminy. 
Prace nad strategią rozwoju będą prowadzone w kil-
ku etapach. Między innymi będą to badania społecz-
ne – ankiety i wnioski, które będą angażować 

mieszkańców gminy. Ponadto konsultacje ustawo-
we z sąsiednimi Jednostkami Samorządu Teryto-
rialnego, Samorządem Województwa oraz inny-
mi instytucjami pomogą nam opracować spójną 
i zorientowaną na potrzeby mieszkańców strategię. 
Pierwszy etap prac właśnie się rozpoczyna i potrwa 
do końca stycznia. Gorąco zachęcam do aktywnego 
udziału w opracowaniu strategii, a w szczególności 
w badaniu ankietowym.

Proszę o wypełnienie ankiety załączonej do 
niniejszego numeru „Wiadomości Brzosteckich” 
i przekazanie jej do Urzędu Miejskiego w Brzostku 
(pokój nr 1) do dnia 31 stycznia 2022 r.

Ten sam formularz jest również udostępniony 
w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w zakładce Konsultacje społeczne. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski
!

Pandemia nas nie pokonała

Za nami 2021 rok. Z uwagi na ciągle jeszcze 
trwającą pandemię koronawirusa, mijający rok 
pod wieloma względami był trudny i nieprze-
widywalny. Trudności te miały swoje odzwier-
ciedlenie również w działaniach samorządów. 
W szczególny sposób dotyczyły realizowanych 
inwestycji. 

Niektóre z zaplanowanych na 2021 rok zadań 
musiały zostać odłożone w czasie lub w ogóle nie 
zostały zrealizowane. Spośród 21 postępowań prze-
targowych aż 6 nie zakończyło się podpisaniem 
umowy. Pomimo tych trudności, z którymi zresztą 
obecnie boryka się większość samorządów, wiele 
inwestycji zostało zrealizowanych. Wśród najważ-
niejszych należy wymienić:

- Rozbudowa ul. Gryglewskiego w Brzostku – 
długo wyczekiwana budowa łącznika między ul. 
Gryglewskiego a ul. Okrągłą, dzięki której brzo-
stecki stadion zostanie skomunikowany z miastem 
od jego południowej strony. Wartość inwestycji to 
2,2 mln zł, z czego aż 60% to dotacja pozyskana 
przez Gminę z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Remont drogi powiatowej nr 1319R Brzostek 
– Kamienica Górna – Smarżowa – chyba najbar-
dziej i najdłużej wyczekiwany remont w Gminie 
Brzostek. W wyniku tego zadania, realizowanego 
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ponad-
pięciokilometrowy odcinek drogi otrzymał nową 
nawierzchnię. Wartość prac to 5,2 mln zł, z czego 
znaczna część (aż 70%) to dotacja z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg – pozostałą część tej kwo-
ty sfinansowano po połowie z budżetów Powiatu 
Dębickiego i Gminy Brzostek.

- Przebudowa drogi „na Granice” w Kamienicy 
Górnej – przebudowano najbardziej zniszczony, 

kilometrowy odcinek tej drogi. Wartość prac wynio-
sła 702 tys. zł.

- Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowa-
niem terenu wokół Szkoły Podstawowej w Nawsiu 
Brzosteckim – całkowity koszt zadania wyniósł 
260 tys. zł, z czego prawie 80 tys. zł pozyskano za 
pośrednictwem LGD Liwocz z PROW.

- Modernizacja drogi „na Rakowskiego” łączącej 
Siedliska-Bogusz, Gorzejową i Zawadkę Brzostecką 
– zadanie, którego koszt wyniósł 220 tys. zł, obej-
mowało wykonanie podbudowy i odwodnienia 
drogi na ok. kilometrowym odcinku. 65 tys. zł na 
to zadanie Gmina Brzostek pozyskała ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg 
dojazdowych do gruntów wyłączonych z produkcji 
rolnej.

- Budowa miejsc postojowych przy szkole 
w Grudnej Górnej – za ok. 50 tys. zł wykonano 
utwardzony plac pod parking dla samochodów 
osobowych.

W ubiegłym roku wykonano ponadto wiele prac 
remontowych m.in. remont odcinka ul. Furgalskie-
go (95 tys. zł), remont odcinka drogi Klecie-Brzostek 
(45 tys. zł), remont chodnika do OSP w Brzostku 
(ok. 50 tys. zł) – łączna wartość prac remontowych 
wykonanych masą bitumiczną wyniosła 450 tys. zł, 
a kruszywem 220 tys. zł. 

Mijający rok z pewnością zapisał się w historii 
OSP Siedliska-Bogusz jako rok szczególny. Od wrze-
śnia jednostka wzbogaciła się o nowy samochód 
ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.320 zakupiony 
za kwotę 865 tys. zł. Zakup ten był możliwy dzię-
ki dotacjom dla OSP pozyskanym przez druhów 
z Komendy Głównej PSP (350 tys. zł), z budżetu 
Gminy Brzostek (340 tys. zł), NFOŚiGW 154,5 tys. zł, 
WFOŚiGW 10,5 tys. zł oraz środków własnych OSP 
w wysokości 10 tys. zł. 
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29 grudnia 2021 roku Rada Miej-
ska w Brzostku przyjęła - przy 
jednym głosie wstrzymującym - 

budżet gminy na 2022 rok. Przy ponad 67 mln 
zł przeznaczonych na wydatki prawie 13 mln to 
wydatki majątkowe. Jeśli doliczyć do tego pla-
nowane na luty wprowadzenie do budżetu wol-
nych środków, to budżet inwestycyjny znów 
będzie wyjątkowy. Najważniejsze zaplano-
wane inwestycje to:
1. Budowa magistrali wodociągowej wraz z nie-

zbędną infrastrukturą dla sołectw Zawadka 
Brzostecka - Gorzejowa – Siedliska-Bogusz - 
Głobikówka - Grudna Dolna - Grudna Górna 
- Smarżowa - Bączałka - Kamienica Górna za 
kwotę ponad 7,3 mln zł,

2. Dokończenie budowy wodociągu Klecie - 
Bukowa za kwotę prawie 900 tys. zł,

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
w Brzostku przy ul. Mysłowskiego za kwotę 
500 tys. zł,

4. Rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków 
Brzostek2,

5. Dokończenie budowy drogi gminnej ul. Gry-
glewskiego – ul. Okrągła (do stadionu OSiR) 
za kwotę prawie 900 tys. zł,

6. Rozpoczęcie przebudowy drogi gminnej 
Skurowa - Przeczyca wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą za kwotę ponad 1,1 mln zł (od-
cinek przez Skurową),

7. Budowa parkingu w Brzostku (naprze-
ciw bożnicy) za 200 tys. zł oraz parkingu 
koło cmentarza w Brzostku od strony ul. 
Słonecznej,

8. Budowa oświetlenia przy Drodze Krajowej nr 
73 w odcinku od skrzyżowania w Przeczycy 
do ul. Schedy za kwotę 250 tys. zł,

9. Remont domu ludowego w Siedliskach-Bo-
gusz (rozbiórka i budowa nowego dachu) za 
kwotę 570 tys. zł,

10. Remont domu ludowego w Gorzejowej za 
kwotę 130 tys. zł. (po wprowadzeniu wolnych 
środków będę wnioskował o zwiększenie tej 

kwoty do 200 tys. zł),
11. Budowa parkingu przy domu ludowym 

w Bączałce za kwotę 40 tys. zł,
12. W przypadku podpisania umowy o dofi-

nansowanie środkami zewnętrznymi roz-
poczniemy budowę archiwum przy Urzędzie 
Miejskim w Brzostku,

13. Zrealizujemy też zadanie z zakresu małej 
retencji ze środków uzyskanych przez Zwią-
zek Gmin Dorzecza Wisłoki za kwotę ponad 
70 tys. zł,

14. Ze środków SGPZOZ w Brzostku zostanie 
przy ośrodku zdrowia wykonany parking, 
a ze środków LGD Liwocz plac zabaw w Ka-
mienicy Dolnej oraz boisko do siatkówki pla-
żowej w Przeczycy.

Gmina Brzostek udzieli także dotacji celowej 
w kwocie prawie 221 tys. zł dla Powiatu Dę-
bickiego na dokończenie prac przy remoncie 
drogi powiatowej w odcinku Wola Brzostecka 
- Smarżowa. Jednocześnie w nawiązaniu do 
prośby dotyczącej kolejnej dotacji celowej dla 
Powiatu Dębickiego - zmierzającej do budo-
wy chodników przy ul. Słonecznej i w Nawsiu 
Brzosteckim - deklaruję, że zwrócę się do Rady 
Miejskiej z prośbą o otwarcie i sfinansowa-
nie takich zadań z tzw. wolnych środków. Bę-
dzie to miało miejsce podczas planowanej na 
luty sesji, gdzie środki te będą wprowadzane 
do budżetu. Zgodnie z obietnicą, którą złoży-
łem podczas sesji budżetowej Rady Miejskiej, 
w najbliższym czasie zaproszę do Brzostku 
Panów Starostów oraz Radnych Powiatowych 
z terenu naszej gminy celem doprecyzowania 
wszelkich kwestii związanych z realizowaniem 
wspomnianych zadań.
Pełna lista wszystkich zadań inwestycyjnych, 
w tym zwłaszcza remontów dróg gminnych 
i wewnętrznych zostanie Państwu przedsta-
wiona po wprowadzeniu do budżetu wszyst-
kich wolnych środków do końca lutego 2022 
roku. 

Burmistrz
Wojciech 

Staniszewski
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Z prac 
Rady Miejskiej
Opracowała E.Sz.

Rada Miejska w Brzostku obrado-
wała na XXXIX sesji w dniu 14 grud-
nia br. Obradom przewodniczył 

pan Marcin Sas, Przewodniczący Rady. 
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad 
uchwalono miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu zabu-
dowy mieszkaniowej w miejscowościach 
Brzostek i Zawadka Brzostecka – Etap I. 
Plan obejmuje obszar o powierzchni 
około 79,39 ha, położony w miejscowo-
ści Brzostek. Kolejną uchwałą wprowa-
dzono zmiany do uchwały budżetowej 
na 2021 rok. Wnioskowane przez Burmi-
strza Brzostku zmiany dotyczyły zwięk-
szenia planowanych dochodów i wydat-
ków o kwotę 32.260  zł oraz dokonania 
przeniesień wydatków już ustalonych 
poprzednimi uchwałami. W związku 
z zamiarem zawarcia umowy na reali-
zację zadania inwestycyjnego pod 
nazwą: „Przebudowa domu ludowego 
w Siedliskach-Bogusz”, podjęto uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na zacią-
gnięcie zobowiązania finansowego na 
poczet budżetu 2022 roku. Rada Miejska 
w Brzostku podjęła również uchwałę 
w sprawie: ustalenia wysokości wyna-
grodzenia dla Burmistrza Brzostku, 
uchwałę w sprawie diet i sposobu usta-
lania należności z tytułu zwrotu kosz-
tów podróży służbowych dla radnych 
oraz uchwałę w sprawie ustalenia wyso-
kości i zasad, na jakich przewodniczą-
cym organów jednostek pomocniczych 
w Gminie Brzostek przysługuje dieta. 
Podejmując kolejną uchwałę, wyrażono 
zgodę na zawarcie Porozumienia powie-
rzającego Gminie Brzostek przez Gminę 
Brzyska zadania z zakresu pomocy spo-
łecznej. Poprzez zawarcie porozumienia 
w przypadku wolnych miejsc, miesz-
kańcy tej Gminy będą mogli korzystać 
z zajęć prowadzonych przez Środowi-
skowy Dom Samopomocy w Brzostku. 
W dalszej części obrad podjęto szereg 
uchwał dotyczących gospodarowania 
mieniem komunalnym w sprawie sprze-
daży, zamiany oraz przyjęcia darowizn 
działek pod regulację stanu prawnego 
dróg gminnych, a także z przeznacze-
niem pod lokalizację prowadzonych 

inwestycji gminnych. Po dziesięciu 
latach starań o przeniesienie prawa 
własności nieruchomości położonej 
w Brzostku zabudowanej „Bożnicą”, 
radni podjęli uchwałę w sprawie 
wyrażania zgody na przyjęcie tej nie-
ruchomości od Powiatu Dębickiego, 
z przeznaczeniem na siedzibę Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Brzostku. W związku z ogło-
szonym naborem wniosków o dopłaty 
do przewozów autobusowych przyjęto 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy o świadczenie 
usług w zakresie publicznego trans-
portu zbiorowego w ramach przewo-
zów autobusowych o charakterze uży-
teczności publicznej.

Na kolejnej sesji grudniowej, 
w dniu 29 grudnia 2021 r., Rada Miej-
ska w Brzostku uchwaliła Uchwałę 
Budżetową Gminy Brzostek na 2022 
rok. Projekt budżetu na 2022 rok zakła-
da: dochody budżetu w łącznej kwocie 
64.368.754  zł, wydatki budżetu gmi-
ny w kwocie 67.146.916  zł, planowa-
ny deficyt budżetu gminy na kwotę 
2.778.162  zł, przychody budżetu gmi-
ny na kwotę 6.478.162  zł i rozchody 
budżetu gminy na kwotę 3.700.000 zł. 
Wydatki budżetu gminy w roku 2022 
zaplanowano na kwotę 67.146.916  zł, 
z czego na wydatki bieżące prze-
znaczono kwotę 54.441.069  zł, a na 
wydatki majątkowe związane z reali-
zacją zadań inwestycyjnych przezna-
czono kwotę 12.705.847 zł, co stanowi 
18,92% ogółu planowanych wydatków 
budżetu. Przyjęta uchwałą Wieloletnia 
Prognoza Finansowa Gminy Brzostek 
obejmuje lata 2022 -2030, co wynika 
z zaplanowanej kwoty długu i okresu 
zaciągniętych i planowanych do zacią-
gnięcia kredytów. Zmiana WPF zosta-
ła opracowana w oparciu o wytyczne 
dotyczące założeń makroekonomicz-
nych przedstawionych przez Ministra 
Finansów, Funduszy i Polityki Regio-
nalnej. Dokonane zmiany w uchwa-
le budżetowej na 2021 rok dotyczyły 
przeniesień planowanych wydatków 
budżetu gminy na kwotę 217.950  zł. 
Między innymi przeniesiono plano-
wane wydatki na drogi publiczne 
gminne, zwiększając wydatki o kwo-
tę 103.950  zł i na drogi wewnętrzne, 
zwiększając wydatki bieżące o kwotę 
50.000  zł, z przeznaczeniem na uzu-
pełnienie wydatków związanych 

z zimowym utrzymaniem tych dróg. 
Przyjęto również uchwałę w sprawie 
ustalenia wykazu wydatków niewy-
gasających z upływem roku budże-
towego 2021, związanych z realizacją 
umów zawartych z wykonawcami. 
Przedsiębiorcy wykonujący te zadania 
złożyli wnioski o przesunięcie terminu 
ich realizacji w związku niemożnością 
dotrzymania terminu spowodowa-
ną absencją pracowników z powodu 
Covid-19. Burmistrz Brzostku przychy-
lił się do złożonych wniosków, usta-
lając nowe terminy realizacji zadań 
poprzez ujęcie zadań w wykazie nie-
wygasających wydatków, co umoż-
liwi zakończyć i rozliczyć zada-
nia w terminie do 30.06.2022 roku. 
W dalszej części obrad podjęto uchwa-
ły w sprawie: rozpatrzenia petycji 
dotyczącej żądania respektowania 
praw wolnego wyboru w zakresie 
szczepień, w sprawie przejęcia od Rady 
Powiatu Dębickiego zadania z zakresu 
zarządzania przystankami komuni-
kacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu 
dróg powiatowych w granicach admi-
nistracyjnych Gminy Brzostek, w spra-
wie przyjęcia od Skarbu Państwa - 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział Rzeszów zadania 
zarządzania przystankami komunika-
cyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dro-
gi krajowej Nr 73, w granicach admi-
nistracyjnych Gminy Brzostek. Radni 
przyjęli „Gminny Program Wspierania 
Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie 
Brzostek” oraz „Gminny Program Pro-
filaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Brzostek na 
2022 rok”. Celem dokonania regulacji 
istniejącego stanu na gruncie drogi 
wewnętrznej, Rada Miejska wyraziła 
zgodę na zamianę działek położonych 
w Siedliskach-Bogusz, a także wyra-
ziła zgodę na wniesienie do Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Brzostku 
Sp. z o.o. w formie aportu nierucho-
mości położonych w Kleciach zabu-
dowanych mechaniczno-biologiczną 
oczyszczalnią ścieków i działkę poło-
żoną w Brzostku zabudowaną prze-
pompownią ścieków oraz środków 
transportu i urządzeń będących na 
wyposażeniu oczyszczalni ścieków 
w Kleciach.

Pełna treść uchwał podjętych na 
sesjach prezentowana jest w Biulety-
nie Informacji Publicznej. 
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Przyrost naturalny 2021 r.

Jest nas coraz mniej

W 2021 roku w całej gminie Brzostek zmarło aż 175 osób, 
a urodziło się tylko 120. Sam Brzostek liczy zaledwie 
2752 mieszkańców. Poniżej prezentujemy szczegółowe 

dane dotyczące liczby ludności w poszczególnych miejscowo-
ściach w 2021 roku. 

Miejscowość

Urodzenia

Zgony

Liczba 
m

ieszkańców

Bączałka 1 1 265
Brzostek 24 29 2 752
Bukowa 3 11 449
Głobikówka 1 3 252
Gorzejowa 5 11 671
Grudna Dolna 6 10 404
Grudna Górna 4 4 488
Januszkowice 4 8 834
Kamienica Dolna 6 8 551
Kamienica Górna 13 18 768
Klecie 6 5 649
Nawsie Brzosteckie 10 9 830
Opacionka 4 4 401
Przeczyca 4 12 674
Siedliska - Bogusz 8 12 957
Skurowa 6 4 400
Smarżowa 5 13 659
Wola Brzostecka 6 7 517
Zawadka Brzostecka 4 6 398
Razem 120 175 12 919

zpl
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Imiona żeńskieImiona 
naszych 
dzieci

W 2021 roku 
wśród imion 
nadawanych 

dzieciom z naszej gminy 
nie było zdecydowanych 
faworytów. Większa róż-
norodność wystąpiła 
wśród imion męskich, 
co dobrze świadczy 
o gustach rodziców, któ-
rzy nie ulegają trendom 
mody, lecz sami wybie-
rają z bogatego zbioru 
imion, kierując się wła-
snym gustem, a jedno-
cześnie nie krzywdząc 
maleństw wymyślnymi 
i  niedopasowany mi 
imionami. 
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EtaP GMInny 
KonKurSu na SzoPKę 
Bożonarodzeniową 
rozStrzygnięty!

Szopki betlejemskie są jednym z najpiękniejszych symboli świąt Bożego 
Narodzenia, a tradycja własnoręcznego tworzenia szopek to dosko-
nały sposób na integrację. Jak co roku Centrum Kultury i Czytelnictwa 

w Brzostku zaprosiło do udziału w dwuetapowym Powiatowym Konkursie 
Szopek Bożonarodzeniowych, którego głównym celem obok kultywowania 
tradycji jest właśnie wspólne spędzanie wolnego czasu. Etap gminny, który 
koordynował brzostecki dom kultury, zakończył się 13 grudnia 2021 r. Do tego 
czasu zgłoszono 20 pięknych szopek. Prace zostały ocenione w dwóch kate-
goriach: szopka rodzinna i osoby niepełnosprawne. Komisja konkursowa 
miała niezwykle ciężki wybór, bo każda z szopek była wyjątkowa i zachwy-
cająca. Widać, jak wiele pracy zostało włożone w powstanie tak pięknych 
dzieł. Gratulujemy zdolnym Autorom.

Prace, które zajęły I, II i III miejsce w poszczególnych kategoriach zostały 
przekazane do Galerii Sztuki MOK w Dębicy na etap powiatowy konkursu, 
gdzie oczekują na ostateczne rozstrzygnięcie. Odbiór szopek będzie moż-
liwy od dnia 10.01.2022 r. w godzinach otwarcia Domu Kultury w Brzost-
ku, za wyjątkiem prac, które zostały przekazane do Dębicy na etap powia-
towy; te będą dostępne do odbioru początkiem lutego, o czym będziemy 
informować.

CKiCz Brzostek Nina Wodzisz

II miejsce - kat. szopka rodzinna

I miejsce - kat. szopka rodzinna

III miejsce - kat. szopka rodzinna

I miejsce - kat. osoby niepełnosprawne

kategoria I - szopka rodzinna

w                            Powiatowym konkursie

szopek bożonarodzeniowych

     eliminacji gminnychXVIXVI

I miejsce 

kategoria II - osoby niepełnosprawne

I miejsce 
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II miejsce - kat. osoby niepełnosprawne III miejsce - kat. osoby niepełnosprawne

Wyróżnienie - kat. szopka rodzinna Wyróżnienie - kat. szopka rodzinnaWyróżnienie - kat. szopka rodzinna (2)

Wyróżnienie - kat. osoby niepełnosprawne
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GENERACJA
6.0 NA START!

„Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie "Generacja 6.0" edycja IV"

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku
prowadzi nabór do projektu

 „Generacja 6.0 na start!” 
osoby w wieku 60+

Zapisy osobiście w CKiCz w Brzostku, 
ul. 20-go Czerwca 4, 39-230 Brzostek 

bądź pod numerem telefonu 146830315

Ilość miejsc ograniczona!
Nabór trwa do 12.01.2022 r. 

Zajęcia ruchowe z rehabilitantką

Kurs komputerowy

Zapisy na:
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wspólne dziedzictwo

Podczas konferencji naukowo-praktycznej „Rozu-
mowskie spotkania”, która miała miejsce początkiem 
grudnia 2021 roku w ukraińskim Czernihowie, przed-

stawiony został projekt edukacyjny pod nazwą „Wspólne 
dziedzictwo”. Będzie on realizowany w bieżacym roku przez 
gminy i gromady związane umowami partnerskimi z Pod-
karpacia (gminy Brzostek, Pilzno, Żyraków) i Czernihowsz-
czyzny (gromady Baturyn, Mena, Pliski, Sośnica). Inspiracją 
do zorganizowania konkursu stała się rocznica 400-lecia 
zwycięstwa wojsk polsko-litewsko-kozackich nad Turcją 
pod Chocimiem, które było jednym z najwspanialszych 
w naszych wspólnych dziejach. Konkurs będzie dotyczył 
historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów od jej powstania 
w 1569 roku aż do upadku w roku 1795. Finał – o ile sytuacja 
epidemiologiczna na to powoli 
– planowany jest na kwiecień 
br. w Szkole Podstawowej w Sie-
dliskach-Bogusz, a rywalizować 
w nim będą trzyosobowe dru-
żyny reprezentujące poszczególne 
gminy i gromady. Konkurs zosta-
nie rozegrany na takich samych 
zasadach, na jakich odbywają 
się od wielu lat organizowane 
przez szkołę w Siedliskach-Bo-
gusz „Megamózgi”. Warto w tym 
kontekście wspomnieć, że Zie-
mia Czernihowska mimo że była 
faktycznie w granicach XVII
-wiecznej Rzeczpospolitej tylko 
przez niespełna pół wieku, pełna 
jest śladów po tamtych czasach 
zwłaszcza dzięki licznym loka-
cjom na prawie magdeburskim 
tamtejszych miast. 

Projekt „Wspólne dziedzictwo” 
wpisuje się w realizowane już od 
wielu lat liczne polsko-ukraiń-
skie inicjatywy, których celem 
jest budowanie dobrych rela-
cji oraz zbliżenie obu narodów. 
Okres Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów to czas w historii, kiedy 
tworzyliśmy wspólne państwo 
wraz z Litwinami, Białorusina-
mi i Ukraińcami i ten zakres cza-
sowy chcemy nawzajem sobie 
przybliżyć. Bardzo ważna jest 
też integracja i wzajemne pozna-
nie naszej młodzieży, bo temu 
również służą podpisane umowy 
partnerskie. Patronat naukowy 
nad konkursem „Wspólne dzie-
dzictwo” objął ze strony polskiej 

Uniwersytet Rzeszowski, a ze strony ukraińskiej Państwowy 
Uniwersytet im. Mikołaja Gogola w Nieżynie. Pomysłodaw-
cami projektu są burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski 
i dyrektor Centrum Podnoszenia Kwalifikacji w Czernihowie 
dr Volodymyr Boyko. 

NW

W Bibliotece Korolenki w Czernihowie
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Świąteczny kiermasz 
charytatywny 
w Szkole Podstawowej 
w Siedliskach-Bogusz

„Ludzie to anioły z jednym skrzydłem,
dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem”

(Maria Konopnicka)

W tym roku ze względu na pandemię, akcja charyta-
tywna pod hasłem „Pomagamy chorym dzieciom”, 
organizowana corocznie przez Szkolne Koło Wolon-

tariatu w Siedliskach-Bogusz, przybrała inną formę. Zamiast 
koncertu charytatywnego odbył się świąteczny kiermasz cha-
rytatywny „Pomagamy chorej Liliance”. Tym razem pomaga-
liśmy 9-miesięcznej dziewczynce z Kamienicy Górnej, u której 
zdiagnozowano guza mózgu. Lilianka obecnie przebywa w kli-
nice w Katowicach, jest już po poważnej operacji. Teraz czeka 
ją długa rehabilitacja. 

Akcja w naszej szkole przebiegała w trzech etapach. Naj-
pierw odbyła się sprzedaż świątecznych ciasteczek upieczo-
nych przez uczniów i rodziców naszej szkoły oraz dostarczo-
nych przez sponsorów. W kolejnych dniach odbył się kiermasz 
świąteczny dla uczniów, a następnie dla rodziców. Kiermasz 
cieszył się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, 
że niemal wszystko zostało sprzedane. A można było kupić 
m.in. ozdoby świąteczne, stroiki, biżuterię, książki, słodycze, 
zabawki. Uczniowie kl. VIII wykonali karykatury nauczycie-
li naszej szkoły, co wzbudziło wiele pozytywnych emocji. Do 
akcji włączyła się większość szkół z terenu gminy Brzostek, 
a także dwie szkoły z gminy Brzyska, za co jesteśmy niezmier-
nie wdzięczni. Każda z tych szkół zorganizowała akcję chary-
tatywną we własnym zakresie. Niektóre szkoły zebrane środ-
ki przesłały bezpośrednio na konto mamy Lilianki. Należą do 
nich: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana 
Pawła II w Brzostku, Szkoła Podstawowa w Nawsiu Brzostec-
kim, Szkoła Podstawowa w Kamienicy Górnej, Szkoła Podsta-
wowa w Przeczycy, Szkoła Podstawowa w Błażkowej i Szkoła 

Podstawowa w Brzyskach. Pozostałe szkoły przekazały zgro-
madzone fundusze organizatorom.

Poniżej przedstawiamy listę sponsorów tegorocznej akcji, 
którym przyświecają słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego: 
,,Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy 

o niesieniu pomocy innym”:
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Siedliskach-Bogusz, 

Sklep Spożywczo-Przemysłowy - Katarzyna Siedlecka, Zakład 
Fryzjerski w Smarżowej - Magdalena Łazowska, Ama-Majew-
scy Sp. J. – filia w Smarżowej, Hurtownia Raś-Bud w Kleciach, 
Hurtownia Domicella - Jasło, Hurtownia Bogar w Dębicy, 
MGOPS w Brzostku, Gimdziupla- gazetka Szkoły Podstawo-
wej w Siedliskach-Bogusz wraz z opiekunem – Jadwigą Kluzą, 
Agnieszka Kurek - absolwentka Szkoły Podstawowej w Siedli-
skach-Bogusz, Janina Wójcik- pielęgniarka szkolna, Albina 
Solecka z Kleci, Barbara Urban z Brzostku, Barbara i Sławomir 
Rączkowie z Brzostku, Renata i Zbigniew Golcowie - Cukier-
nia w Brzostku, Renata Strzępek – Pracownia Cukiernicza 
w Brzostku, Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice Szko-
ły Podstawowej w Kamienicy Dolnej; Dyrekcja, nauczyciele, 
uczniowie i rodzice Szkoły Podstawowej w Smarżowej; Dyrek-
cja, nauczyciele, uczniowie i rodzice Szkoły Podstawowej 
w Grudnej Górnej; Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice 
Zespołu Szkół Centrum. Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła 
II w Brzostku; Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice Szko-
ły Podstawowej w Gorzejowej; Dyrekcja, nauczyciele, ucznio-
wie i rodzice Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim; 
Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice Szkoły Podstawowej 
w Siedliskach-Bogusz; Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie rodzi-
ce Szkoły Podstawowej w Kamienicy Górnej; Dyrekcja, nauczy-
ciele, uczniowie i rodzice Szkoły Podstawowej w Przeczycy; 
Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice ze Szkoły Podsta-
wowej w Błażkowej; Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzi-
ce Szkoły Podstawowej w Brzyskach; Pasma-Med w Brzostku 
– Dorota Ligęzka, DSM- z Siedlisk-Bogusz, Karolina Mirus - 
absolwentka Szkoły Podstawowej w Siedliskach-Bogusz.

Wyrażając wdzięczność, pragniemy podkreślić, że 
w przypadku pominięcia kogoś z darczyńców, serdecznie 
przepraszamy.

Na łączną kwotę zebranych środków, która wyniosła 
9659,91 zł, składają się zarówno instytucje, organizacje i indy-
widualne osoby, jak też sponsorzy, którzy życzą sobie pozostać 
anonimowi:

Szkoła Podstawowa im. Józefa Berka w Kamienicy Dolnej - 
1400 zł, Szkoła Podstawowa w Gorzejowej - 820 zł, Szkoła Pod-
stawowa w Siedliskach-Bogusz 5858,70 zł, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku - 370 zł.

Kończąc, składamy serdeczne podziękowania wszystkim, 

którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania 
i przeprowadzenia akcji. Niech słowa Brunona Ferrera ,,Praw-
dziwą siłą człowieka jest jego wrażliwość”, towarzyszą nam 
każdego dnia. 

Szkolne Koło Wolontariatu w Siedliskach-Bogusz
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oSP na sygnale 
1. Sezon grzewczy w pełni i nie brakuje 

zdarzeń związanych z niesprawnymi 
lub nieprawidłowo eksploatowanymi 
przewodami kominowymi. Do dwóch 
pożarów sadzy w budynkach mieszkal-
nych doszło w ostatnim czasie w Gło-
bikówce i w Gorzejowej. Do ugaszenia 
pierwszego z nich, który miał miejsce 
27 grudnia 2021 roku ok. godz. 19:50, za-
dysponowano po jednym zastępie z OSP 
w Grudnej Dolnej i w Siedliskach-Bo-
gusz oraz zastęp Państwowej Straży Po-
żarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
nr 2 w Dębicy. Działania strażaków po-
legały m.in. na wygaszeniu paleniska, 
ugaszeniu płonącej sadzy, oddymienia 
p o m i e s z c z e ń 
ora z spraw-
dzenia ich pod 
kątem wystą-
pienia niebez-
piecznych ga-
zów. 4 stycznia 
w Gorzejowej 
o godz. 11:48 
s a mo d z ie l n ie 
i n t e r w e n i o -
wał zastęp OSP 
Siedliska-Bogusz.

2. Zastępy GBA i GCBA z OSP w Brzostku 
oraz zastęp GBA z PSP JRG nr 2 w Dębi-
cy interweniowały 28 grudnia 2021 roku 
kwadrans przed godz. 23.00 przy ul. 
Mickiewicza w Brzostku. Powodem ich 
dysponowania był pożar dachu hali pro-
dukcyjnej jednego z tamtejszych zakła-
dów. Pożar w jego wczesnej fazie został 
dostrzeżony przez dyżurujących w po-
bliskiej remizie strażaków OSP w Brzost-
ku. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia 
dokonano częściowej rozbiórki poszycia 
dachu, ugaszenia zarzewi ognia przy 
pomocy prądu wody podanego z lancy 
gaśniczej oraz sprawdzenia budynku 
kamerą termowizyjną. Strażacy po za-
kończonych działaniach tymczasowo 
zabezpieczyli dach przed warunkami at-
mosferycznymi do czasu naprawy.

3. 3 stycznia 2022 roku w Bukowej doszło 
do kolizji samochodu osobowego z prze-
biegającym drogę krajową nr 73 dzi-
kiem. O godz. 17:12 na miejsce zdarzenia 
udały się zastępy OSP w Brzostku i PSP 
z JRG nr 2 w Dębicy oraz policja. Jedy-
nym poszkodowanym w zdarzeniu oka-
zało się być dzikie zwierzę. Działania 
strażaków polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia i pojazdu oraz wydo-
byciu uwięzionego pod nim zwierzęcia. 

Użyto do tego m.in. hydraulicznego ze-
stawu ratownictwa drogowego. Niestety, 
obrażenia, jakie odniósł dzik, okazały 
się na tyle poważne, że konieczne było 
jego uśpienie przez przybyłego na miej-
sce weterynarza.

4. Oprócz działań ratowniczych i ćwiczeń 
strażacy dbają także o wizerunek swo-
ich miejscowości i kultywowanie trady-
cji. Na zdjęciu druhny i druhowie OSP 
Skurowa przy imponujących rozmiarów 
choince, którą przystroili przed swoją 
remizą.

Opracował Daniel Wójcik
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Obraz lasu 

Las – jedno, krótkie słowo, które 
pomimo swej prostoty potrafi przywo-
ływać tak wiele różnych obrazów. Prze-

pełnione światłem dąbrowy, tajemnicze, 
pachnące żywicą jedliny, podmokłe olsy 
niedostępne dla ludzkiej stopy czy harmo-
nijne i przejrzyste bory sosnowe. Odmienna 
specyfika każdego z tych leśnych siedlisk 
sprawia, że poszczególne fragmenty lasu 
stają się scenami niepowtarzalnych spek-
takli natury… Scenariusze potrafią być nie-
oczywiste, a nawet nieodgadnione. Całe 
szczęście, jedynym warunkiem koniecz-
nym do ich odkrywania jest chęć głębszego 
poznania świata przyrody oraz dziejących 
się w nim nieustannie zdarzeń. 

Gdzieś, w karpackiej buczynie, powalo-
ny pień starego buka zyskał drugie życie. 
Jest teraz fundamentem egzystencji wielu 
bezkręgowców żywiących się martwym 
drewnem, a także porastających go mchów, 
grzybów i porostów.

Trzy metry nad ziemią, w jednej z wyku-
tych uprzednio przez dzięcioła dziupli, 
swojego potomstwa dogląda sikora uboga. 
Wytrwale gromadzi pokarm, dzięki które-
mu pisklęta już niebawem będą miały siłę 
potrzebną do opuszczenia gniazda.

Kilkaset metrów dalej, w leśnej kałuży, 
urzędują żaby. Spokój i cisza leśnego środo-
wiska dają im świetne warunki do bytowa-
nia, żerowania i rozrodu. Zaniepokojone, 
kryją się szybko pod wodą, stając się rów-
nocześnie niewidocznymi dla człowieka. 
Wystarczy jednak zaledwie kilka minut 
wyciszenia, aby płazy na nowo wychyliły 
ufnie swoje głowy spod powierzchni wody. 

Gęste młodniki, w głąb których niemal 
nie dociera światło, dają schronienie dużym 
ssakom, takim jak dziki i jelenie. Również 
tam szansy na zbudowanie swoich gniazd 
upatrują drobne ptaki, licząc, że plątanina 
gałęzi ochroni je przed drapieżnikami.

To zaledwie kilka przykładów tego, co 
baczny obserwator może dostrzec „między 
drzewami”. Jednak dopiero po spojrzeniu 
na wszystkie te elementy jako jedną całość 
otrzymujemy kompletny obraz lasu, któ-
ry dzięki swej zmienności i nieprzewidy-
walności od wieków zachwyca człowieka, 
a także skłania go do refleksji i wewnętrz-
nego wyciszenia.
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Według Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO) częstotliwość występowania 
nadwagi i otyłości we współczesnym 

świecie urosła do rangi epidemii. Jeszcze kilka lat 
temu w Polsce ponad 15% kobiet i ok. 19% męż-
czyzn borykało się z nadmierną ilością tkanki 
tłuszczowej. Dzisiejsze statystyki nie są lepsze. 
Z przyczyn związanych z otyłością i wynikają-
cymi z niej komplikacjami zdrowotnymi rocznie 
na świecie umiera co najmniej 2,5 mln osób doro-
słych. O ile w jednej części świata ludzie umierają 
z niedożywienia, o tyle w innej części kuli ziem-
skiej tzw. rozwinięta cywilizacja nie potrafi pora-
dzić sobie z nadmiarem jedzenia, tego zdrowego 
i tego wysoce przetworzonego. Mamy, niestety, 
tendencję do popadania w skrajności w swoich 
działaniach. Od lat toczą się dyskusje na temat 
przyczyn otyłości i nadwagi. Czy jest wynikiem 
działania czynników środowiskowych, psycholo-
gicznych, hormonalnych, czy przyczyną są geny, 
a może jest chorobą w reakcji na patologiczne 
warunki żywieniowe? Odpowiedź nie jest jed-
noznaczna i prosta. Mechanizmy prowadzące do 
otyłości są złożone i każdy z wyżej wymienionych 
czynników odgrywa większą lub mniejszą rolę. 
Tkanka tłuszczowa jest rezerwuarem naszych 
zasobów energetycznych. Fizjologicznie, ewo-
lucyjnie nasz organizm jest przystosowany do 
magazynowania tkanki tłuszczowej i jest to zja-
wisko normalne i potrzebne w świecie zwierząt. 
Ludzie od czasów prehistorycznych magazyno-
wali zapasy tłuszczu, by móc przetrwać wieloty-
godniowe okresy głodu. Pokonywali setki kilome-
trów w poszukiwaniu pokarmu. Wykorzystanie 
nagromadzonego tłuszczu w okresie braku poży-
wienia decydowało o przeżyciu. Co to oznacza dla 
nas współczesnych? Niestety, pod tym względem 
daleko nam do człowieka prehistorycznego, ba, 
nawet oddalamy się od człowieka sprzed kilku-
dziesięciu lat. Prężnie rozwijające się technolo-
gie z jednej strony bardzo ułatwiają nam funk-
cjonowanie we współczesnym świecie, z drugiej 
jednak bardzo skutecznie tępią nasz instynkt 
samozachowawczy. Stres, brak snu, siedzący 
tryb życia, brak aktywności fizycznej niezwią-
zanej tylko z wyjściem do sklepu, wysoko prze-
tworzona żywność – to wszystko jest pierwszym 
szczebelkiem drabiny nadwagi. Pamiętaj, że brak 
aktywności fizycznej zwiększa dwukrotnie roz-
wój chorób cywilizacyjnych, w tym właśnie otyło-
ści lub nadwagi. Mówi się, że wynalezienie pilota 
do telewizora obniżyło spontaniczną aktywność 
fizyczną, tym samym mogło przyczynić się do 
wzrostu wagi o ok. 1,5 kg rocznie u sporej liczby 
osób. Duże znaczenie na prawidłową wagę ciała 
ma okres w wodach płodowych matki. Zdrowie 
i waga przyszłych mam ma duży wpływ na wagę 
malucha i jego późniejsze wybory żywieniowe. 
Preferencje żywieniowe w 30-40% są dziedziczne. 

To, co wrzucamy na talerz w życiu dorosłym, 
może wiązać się z naszym wychowaniem żywie-
niowym w dzieciństwie. W dużej mierze za nad-
mierną masą ciała stoją nieprawidłowe nawyki 
żywieniowe w domu. Brak czasu na przygotowa-
nie posiłków dla siebie i dla dzieci, przekupywa-
nie maluchów słodkościami i brak odpowiedniej 
ilości ruchu. Można powiedzieć o wręcz minimal-
nej aktywności fizycznej. Nie żyjemy w idealnym 
świecie, stres i niedobór snu jest na porządku 
dziennym u wielu z nas. Niestety, to one mogą 
być jedną z przyczyn nagromadzenia zbędnych 
kilogramów. Wykazano, że osoby niewyspane, 
co już jest dla organizmu stresem, są bardziej 
skłonne do podjadania, czyli konsumowania 
dodatkowych zbędnych kalorii. U takich osobni-
ków wzrasta ryzyko wysokiego poziom cukru we 
krwi, a komórki organizmu stają się mniej wraż-
liwe na działanie insuliny, co stanowi otwartą 
drogę do kolejnej epidemii XXI wieku, czyli 
cukrzycy typu II. Błędne koło. O konsekwencjach 
otyłości nie trzeba się rozpisywać, bo jest to fakt 
powszechnie znany. Cukrzyca, choroby sercowo
-naczyniowe, problemy ze stawami, ryzyko udaru, 
depresja to tylko wierzchołek góry problemów 
związanych z nadprogramowymi kilogramami. 
Jest wiele metod obliczeniowych, określających 
nasz stan masy ciała. Najpopularniejszy z nich to 
wskaźnik BMI (możesz obliczyć go, dzieląc swoją 
masę ciała w kg przez wzrost w cm podniesiony 
do kwadratu). Odpowiednie jego wartości wska-
zują, czy mamy niedowagę, prawidłową masę 
ciała, nadwagę lub otyłość. BMI równy 25 oznacza 
już nadwagę, im bardziej w górę, tym gorzej. Jeśli 
kobieta ma już 80 cm w talii, a mężczyzna powy-
żej 94 cm jest to pierwszy dzwonek do niepokoju. 
Nadwago, witaj. Rynek spożywczy nie pomaga. 
Na półkach sklepowych mamy serie przeróż-
nych tzw. gotowych produktów, chipsów, słody-
czy, gdzie króluje syrop glukozowo-fruktozowy 
i wiele innych substancji, których nazwy brzmią 
co najmniej dziwnie i nie kojarzą się z pożywie-
niem. Paradoksalnie im większy wybór w żywno-
ści, tym bardziej jesteśmy zagubieni i nie wiemy, 
co służy naszemu zdrowiu, a co nie. Często lata 
zaniedbań sprawiają, że pewnego dnia budzimy 
się ze świadomością, że nasz ponadgabarytowy 
organizm potrzebuje pomocy. Pierwsza myśl 
powstająca w głowie to taka, byleby najszybciej 
dopłynąć do upragnionego celu, jakim jest szczu-
płe i zdrowe ciało. Rzucamy się na głęboką wodę 
bez umiejętności pływania. Duży odsetek osób 
otyłych lub z nadwagą ma za sobą niezliczone 
próby odchudzania. Diety cud, diety sokowe, 
herbatki fit, głodówki. Nie wychodzi. Dlaczego? 
Proces pozbycia się zbędnych kilogramów jest 
wyboisty i długoterminowy. Tak, jak nie przytyłeś 
kilku czy kilkudziesięciu kilogramów w tydzień, 
tak nie stracisz ich w kilka dni. Potrzeba czasu, 
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cierpliwości, pomocy osób bliskich 
i nierzadko specjalistów jak lekarzy, 
psychologów i dietetyków. Pamiętaj, 
że drastyczne ograniczanie kalorii lub 
głodówki dają skutek odwrotny. Bezre-
fleksyjne niejedzenie to psychologicz-
nie proces dość męczący, bo nasz orga-
nizm nie ma zamiaru tak łatwo pozbyć 
się zbędnego tłuszczyku. Ogromne 
ograniczanie kalorii poniżej naszych 
zapotrzebowań, czyli poniżej naszej 
podstawowej przemiany materii, orga-
nizm traktuje jako okres głodu, czyli 
sytuację stresową. W ciele zachodzi 
szereg procesów, które paradoksal-
nie hamują spalanie tkanki tłuszczo-
wej, bo organizm ewolucyjnie stara 
się zachować ją na czarną godzinę, 
czyli czasy deficytu. Owszem, po kilku 
dniach waga będzie wskazywać nawet 
kilka kilogramów mniej, ale jest to 
m.in. wynikiem utraty wody z organi-
zmu, a nie pozbyciem się tłuszczyku. 
Rozpoczynając proces odchudzania, 
zacznijmy małymi krokami. Przynie-
sie to lepszy i mocniejszy efekt niż 
drakońskie metody, którymi często się 
katujemy, by za klika dni wrócić do 
swoich starych nawyków. Jednak oty-
łość czy wysoka nadwaga to nie tylko 
efekt zaniedbań. Nie oceniajmy tak 
łatwo. Choroby o podłożu genetycz-
nym, zaburzenia endokrynologiczne 
np. choroby tarczycy, zespół Cushinga, 
zażywanie leków steroidowych, leków 
antydepresyjnych, neuroleptyków czy 
leków przeciwpadaczkowych sprzyjają 
nadwadze i otyłości. Jednak nie ozna-
cza to, że osoba z piętnem genetycz-
nym czy chorobami hormonalnymi 
jest skazana na bycie otyłą. Oznacza 
to, że wymaga bardziej precyzyjnego 
dbania o swój bilans energetyczny, 
czyli ile i co wrzuca na swój talerz. Czy 
istnieje uniwersalna recepta na walkę 
z nadprogramowymi kilogramami? 
Tak. Regularne posiłki, mniej śmie-
ciowego jedzenia, więcej spontanicz-
nego ruchu. Ktoś powie, że przecież to 
banał, że wszystko to wiemy. No wła-
śnie, wiemy, ale nie działamy, bo szu-
kamy czegoś nadzwyczajnego, jakie-
goś złotego środka. Nic samo się nie 
zrobi. Od nas zależy wiele. Każdy z nas 
jest inny i potrzebuje przebrnąć przez 
proces chudnięcia swoim własnym 
tempem. Zacznijmy działać, zacznijmy 
dbać o siebie już teraz, bo kiedyś 
będziemy musieli znaleźć na to czas.

PodzięKowanie
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 

towarzyszyli w ostatniej drodze 

śp. Kazimierza Trychty. 

Bóg zapłać za modlitwę, ofiarowane intencje Mszy 
Świętych oraz złożone wieńce i kwiaty. 

Rodzina 

z ostatnim pożegnaniem…

„Odeszłaś cicho bez słów pożegnania
Jakbyś nie chciała swym odejściem smucić
Jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

ks. J. Twardowski

Każda śmierć znanej nam dobrze i bliskiej 
osoby napawa nas ogromnym bólem i smut-
kiem. I nieważne czy zmarłą była osoba 

młoda, czy sędziwego wieku.
Śp. Helena Krajewska żyła bardzo długo, bo 

90 lat. Niestety, okrągłego jubileuszu nie docze-
kała, choć był tak blisko, bo przypadał w stycz-
niu br., ona zaś zmarła początkiem grudnia ubie-

głego roku. Jednak istotne jest, że była najstarszą 
i niezwykle zasłużoną członkinią brzosteckiego 

Koła Gospodyń, któremu przewodniczyła ponad 30 lat, 
aktywnie kierując działalnością tej organizacji. Pieczołowi-

cie kultywowała tradycje naszych przodków poprzez coroczne wicie wieńców 
dożynkowych, organizacje spotkań propagujących dawne zwyczaje. Zawsze 
aktywna i pracowita – we wszystko, co robiła, wkładała serce pełne dobroci. 
A było ono przepełnione życzliwością dla każdego – z nikim nie wchodziła 
w spory i zatargi, do każdego odnosiła się z taktem i sympatią. Ta niezwy-
kle skromna osoba była jednocześnie pełna empatii, zawsze uśmiechnięta 
i pogodna, dzięki czemu rozsiewała przyjazną aurę wśród tych, z którymi się 
spotykała.

Dlatego też jej odejście do Domu Pana napełniło wielkim smutkiem i żalem 
nas wszystkich: zarówno członkinie koła gospodyń, jak i przyjaciółki z Klubu 
Seniorek spotykające się systematycznie w brzosteckim domu kultury. Niech 
ten powyżej zacytowany fragment wiersza będzie ostatnim pożegnaniem.

Myślę, że pamięć o tej prostej a „Wielkiej duchem” kobiecie będzie zawsze 
żywa. Zaś duch Jej będzie przyświecał każdej naszej działalności, tak jak Jej 
skromna postać, która była i zawsze będzie wzorem do naśladowania.

Wieczny, a zasłużony odpoczynek racz Jej dać Panie.

Elżbieta Michalik



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

nr 1/202218

►

zofia BigoSińSKa 
naucZycIElka 
rodeM z grudneJ

W pierwszą sobotę sierpnia 2021 roku w miejsco-
wości Sobótka miała miejsce bardzo miła uro-
czystość – 80-lecie urodzin Zofii Bigosińskiej, 

nauczycielki rodem z Grudnej, która przez 40 lat praco-
wała jako nauczycielka w wiejskich szkołach w powiecie 
średzkim.

Sobótka to urocze miasteczko na zboczu góry Ślęza na 
Dolnym Śląsku, nazywanej przez niektórych Słowiańskim 
Olimpem. Natomiast Jubilatka urodziła się i dzieciństwo 
spędziła w  Grudnej Dolnej, gdzie są „Karpat progi”. Sło-
wiański Olimp i Karpat progi – zaskakujące koneksje.

W czasie uroczystości Jubilatkę otaczał wianuszek naj-
bliższych gości, którzy przybyli z Sobótki, Legnicy, Wałbrzy-
cha, Bystrej k. Bielska, Krakowa i Wrocławia. Kulminacyjną 
częścią uroczystości był wspólny obiad, życzenia, upomin-
ki, kwiaty, wspomnienia i spontaniczne „Życzymy, życzymy 
i szczęścia, i zdrowia...”.

Zofia pochodzi z rodziny o korzeniach i tradycjach chłop-
skich. Dziadkowie służyli w dworach, a pradziadkowie 
odrabiali pańszczyznę. Jej rodzice, Maria i Florian Białaso-
wie, żyli z uprawy pięciu morgów ziemi w Grudnej Dolnej. 
Sześcioosobowa rodzina, Jubilatka miała trzech starszych 
braci, żyła skromnie w wiejskim domu z jedną izbą, podczas 
gdy drugie pomieszczenie było przeznaczone dla zwierząt 
domowych takich, jak krowy, kury. Niewielka izba miesz-
kalna służyła jednocześnie za kuchnię, sypialnię, łazienkę 
i podręczny spichlerz. W izbie tej był wielki piec z kamienia 
i cegły, a zamiast podłogi klepisko, czyli ubita ziemia. Na 
ścianie wisiała lampa naftowa.

Zosia miała zaledwie trzy lata, kiedy w 1944 roku 

wysiedlenie załamało dotychczaso-
wy ład i porządek rodziny. Rodzice 
i ich dzieci zostali wygnani z domu 
i wywiezieni na przymusowe roboty 
do Niemiec. Jako dziecko, w obcym 
kraju, w lagrze, bez opieki Rodziców, 

doświadczyła okropności wojny: gło-
du, zimna, szykan niemieckiego dozo-

ru, bombardowań alianckich samolotów. 
Po zakończeniu II wojny światowej, w sierpniu 1945 roku, 
cała rodzina w komplecie wróciła do Grudnej. Chociaż drew-
niany dom ocalał, to jednak został doszczętnie ograbiony, 
brakowało nawet drzwi i okien; nie można też było liczyć 
na żadne zbiory z pola. Nie było chleba, mąki, ziemniaków, 
mleka – brakowało wszystkiego. W takich warunkach, dzię-
ki życzliwości ludzi z okolic Wojnicza i Bochni, rodzina Bia-
łasów przetrwała najbliższą zimę i wiosnę. Czas leczył rany, 
łagodził biedę i powoli normalizowało się życie według 
miejscowych i wiejskich standardów.

W 1948 roku Zofia została uczennicą pierwszej klasy 
Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej. Jej wychowawcą był 
S. Salacha – dobry, doświadczony nauczyciel. W następnych 
klasach uczyli ją również: R. Smolara, W. Fuczek, Z. Gąsior 
i inni. Na wywiadówkach Rodzice byli dumni, gdy słyszeli 
od nauczycieli i wychowawców, że Zosia jest bardzo dobrą 
uczennicą: zdolną, systematyczną, odpowiedzialną i zdy-
scyplinowaną. I taką opinię miała przez cały okres eduka-
cji w szkole podstawowej. Skoro tak, to Rodzice zdecydo-
wali, że córkę poślą do szkoły średniej, mimo tego że była 
najmłodszym dzieckiem, a synowi już opłacali internat. Do 
szkoły średniej? Ale gdzie, w kierunku jakiego przyszłego 
zawodu? Jubilatka marzyła o zawodzie nauczycielki.

Zapewne nie będzie wielką przesadą stwierdzenie, że 
duży wpływ na wybór Jej zawodu miał W. Fuczek – nauczy-
ciel i zarazem kierownik szkoły. I to właśnie on zarekomen-
dował uczennicy Liceum Pedagogiczne w Gorlicach, gdzie 
w 1949 roku sam zdał egzamin dojrzałości. Już z wcześniej-
szych roczników trzy uczennice z Grudnej rozpoczęły naukę 
w tym Liceum nad Ropą, ale bez większych sukcesów. Może 
tym razem będzie lepiej – pomyślał zapewne W. Fuczek. I nie 
pomylił się. Zofia w latach 1955-1960 kształciła się w Liceum 
Pedagogicznym w Gorlicach i po maturze została wykwali-
fikowanym pedagogiem, z dyplomem. Niebawem zrealizuje 
młodzieńcze marzenia – będzie pracować jako nauczyciel-
ka, będzie uczyć i wychowywać młode pokolenia Polaków.

Po II wojnie światowej oświata na Ziemiach Odzyska-
nych przeżywała głęboki kryzys. Budynki szkolne były 
zniszczone, nie było książek, brakowało najbardziej ele-
mentarnych pomocy szkolnych takich jak papier czy kreda. 
Jednak przede wszystkim brakowało nauczycieli. Bywało, 
że z osadnikami przyjeżdżał również nauczyciel – osadnik, 
ale były to sporadyczne wypadki. Z konieczności w szkołach 
na wsi uczyli ludzie przypadkowi, bez żadnych kwalifikacji. 
Funkcjonowała nawet „Państwowa Komisja dla Czynnych 
a Niewykwalifikowanych Nauczycieli”. Uruchomiono trzy-
miesięczne, a później sześciotygodniowe kursy dla chętnych 
podjęcia pracy pedagogicznej w szkole. Zakłady kształcące 
nauczycieli świeciły pustkami – brakowało kandydatów na 
nauczycieli. Bywało też i tak, że na stanowiska nauczycieli 

Jan Czarny
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zgłaszały się „życiowe niedołęgi” o wyglądzie człowieka 
„Boże ratujonego”– jak pisał „Głos Nauczycielski” w tam-
tym czasie.

Taka katastrofalna sytuacja miała również miejsce 
na Dolnym Śląsku przez pierwsze pięć lat po wojnie. 
A w następnych latach nie był dużo lepiej. Funkcjonują-
cy wówczas slogan „dojny Śląsk” w dziedzinie oświaty był 
pustym dźwiękiem. Permanentny brak nauczycieli, szcze-
gólnie na prowincji, jeszcze długo był regułą. Dla łagodze-
nia kryzysu, dolnośląska administracja oświaty postano-
wiła werbować nauczycieli z Centrali. Na celowniku były 
zwłaszcza trzy ówczesne województwa: krakowskie, rze-
szowskie i kieleckie. Jako usprawiedliwienie powiadali: 
przecież inni robią to samo. Zarzucali „haczyki z przynętą” 
szczególnie na młodych nauczycieli – 
absolwentów szkół średnich.

W 1960 roku inspektor kurato-
rium ze Środy Śląskiej przyjechał do 
Liceum Pedagogicznego w Gorlicach. 
Na spotkaniu z maturzystami ofero-
wał pracę w szkołach podstawowych 
swojego okręgu. W ofercie była pra-
ca, zakwaterowanie(?), nauczyciel-
skie pensje, wizja rozwoju i awansu 
zawodowego. Zachęta okazała się sku-
teczna, w efekcie ośmiu maturzystów 
ww. Liceum podjęło pracę w wiejskich 
szkołach podstawowych w powiecie 
średzkim. Z perspektywy 60 lat trze-
ba rzecz nazwać po imieniu: podjęcie 
wówczas pracy w szkole na prowincji 
Dolnego Śląska było przedsięwzię-
ciem pionierskim. Ta garstka matu-
rzystów z dyplomami renomowanego 
Liceum Pedagogicznego to prawdziwi pionierzy oświaty na 
Ziemiach Odzyskanych. Czy wtedy, po emocjach egzaminu 
maturalnego mieli pełną świadomość konsekwencji odważ-
nej decyzji? Przecierali szlaki, wytyczali kierunki – chwała 
im za to. Młodzieńczy entuzjazm, pasja, ciekawość świa-
ta czy chęć sprawdzenia swoich możliwości w działaniu 
zdeterminowały ich miejsce w przyszłości, najczęściej na 
zawsze. Podjęli się trudnej i odpowiedzialnej pracy: uczyć 
i wychowywać dzieci osadników, często przesiedleńców.

Nowi mieszkańcy wsi, ba, nawet domu, nie rozumieli się 
nawzajem. Byli nieufni względem siebie, różnili się nie tyl-
ko mową, ale również zwyczajami, tradycją – kulturą. Oni 
opuścili „swoje strony” nad Nidą, Wisłokiem czy za Bugiem, 
lecz „swoje strony” zostały w nich, tyle że w każdym inne. 
Na kursach dla analfabetów zgłaszali pretensje, że uczy się 
języka polskiego, a nie „ich języka”. Bo warto w tym miej-
scu wspomnieć, że w Różanie nasze „pionierki” uczyły 
również tych, co dokumenty podpisywali znakiem krzyża. 
Osadnicy mieszkali po sąsiedzku, ich pola rozgraniczała 
tylko miedza, a między nimi był mur nieufności. Zamiast 
imion i nazwisk używali określeń: „ci zza Buga”, „łemki od 
Sanoka”, „kmiotki z kieleckiego”. Niewiele ich łączyło, mie-
li poczucie tymczasowości, bo zbyt często słyszeli: „ponie-
miecki dom”, „Niemce wrócą”. Ziemia, którą uprawiali 
dawała dobre plony – to ich cieszyło, ale formalnie nie byli 

właścicielami hektarów – to ich niepokoiło i potęgowało 
tymczasowość. Owszem, z szacunkiem mówili: moja żona, 
nasze dzieci, ale zwroty: mój dom, nasza wieś wypowiadali 
bez uczuć. Odbudowa ziem odzyskanych wymagała przede 
wszystkim przebudowy świadomości mieszkańców, a raczej 
budowy, adekwatnej do potrzeb, świadomości potomków 
osadników. Pracownicy oświaty, z ww. pionierami w pierw-
szym szeregu, podjęli się tego priorytetowego zadania. Mieli 
nauczyć, zainspirować lub przekonać uczniów do myśle-
nia kategoriami: tu i teraz jest mój dom w naszej wsi, nasz 
kościół i polski cmentarz, wyremontuję dom, a obok zbudu-
ję nowy dla córki. Nowe pokolenie w niedalekiej przyszło-
ści miało tworzyć rozumiejącą się, jednolitą społeczność 
w dorzeczu Odry i Nysy Łużyckiej.

Zapewne takich pionierów było więcej, a może nawet 
wielu, nie tylko ci z Gorlic. Wśród nich była też Zofia Białas 
z Grudnej Dolnej. Od pierwszego września 1960 roku zosta-
ła nauczycielką w Szkole Podstawowej w Różanie, razem 
z koleżanką z klasy – Basią. Dwie pionierki, ale nie „siłacz-
ki” z opowiadań S. Żeromskiego.

Różana. Obecnie wieś w gminie Udanin, w powiecie 
średzkim, w województwie dolnośląskim, leży przy trasie 
Malczyce – Strzegom. Pierwsze zapiski o tej miejscowości 
sięgają początku XIV wieku. Przed II wojną światową we 
wsi istniała szkoła, przedszkole, dom starców, cmentarz 
z drugiej połowy XIX wieku z kaplicą dla katolików i ewan-
gelików. Po II wojnie światowej w częściowo zniszczonej wsi 
zamieszkali nowi mieszkańcy – osadnicy, przeważnie z oko-
lic Kielc i Rzeszowa. W okolicach Różany zlokalizowane są 
miejscowości historyczne. W Legnickim Polu jest muzeum 
poświęcone bitwie z Mongołami pod Legnicą (1242r.), w któ-
rej zginął książę Henryk Pobożny. Zaś bliżej Strzegomia, 
w miejscowości Rogoźnica, jest muzeum nazistowskiego 
obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.

Od początku roku szkolnego 1960/61 obie młode Panie 
(Basia i Zosia) dopełniły do pięciu osób grono pedagogiczne 
w siedmioklasowej szkole. Nowe Panie spotkały się z życz-
liwym i  przyjacielskim przyjęciem ze strony pracujących 
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tam trzech nauczycieli. Mogły liczyć na ich pomoc w każ-
dej sytuacji. Obiecane przez inspektora zakwaterowanie 
miało cechu „pionieskie”: dwie izby w budynku szkolnym, 
a w nich stół, dwa krzesła i jedno poniemieckie, żelazne łóż-
ko dla dwóch Pań. Woda w studni u sąsiada, szkolna ubika-
cja w rogu podwórka.

Szkoła w Różanie uczyła dzieci z trzech miejscowo-
ści: Różany, Łagiewnik Średzkich i Drogołomic, przy czym 
w ostatniej miejscowości był PGR. Uczniowie, w liczbie oko-
ło 200 dzieciaków, to synowie i córki osadników i pracowni-
ków z PGR-u. Mówili w różnych dialektach, byli czynnymi 
spadkobiercami obyczajów, tradycji, mentalności rodziców 
i dziadków ze „swoich stron”. Początkowo, dla nowych Pań 
ta „różnorodność” uczniów była szokująca, i nie ma co ukry-
wać, wymagała specjalnej troski i zaangażowania. Panie 
podjęły ten dodatkowy trud.

Z czasem, miesiąc po miesiącu, rok po roku, nasza Boha-
terka na stałe „zakotwiczyła” w  Różanie i okolicy. Tamte 
tereny, pszenno-buraczane pola, panorama Sudetów, ponie-
mieckie domy i drogi, osadnicy i ich dzieci ze szkoły stano-
wiły Jej „drugą małą ojczyznę”. „Drugą”, bo już A. Mickie-
wicz pisał:

„Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
Święty i czysty, jak pierwsze kochanie”.
W Różanie nasza Jubilatka założyła rodzinę i jako Zofia 

Bigosińska, wspólnie z mężem Stanisławem, wychowy-
wali i dbali o wykształcenie trójki swoich dzieci. W szkole 
najczęściej uczyła języka polskiego, z pełną świadomością 
i odpowiedzialnością, że nie naucza przedmiotu, ale uczy 
uczniów. Jej praca dydaktyczna przesiąknięta była ideą 
G. Ch. Lichtenberga:

„Uczyć młodych ludzi: tego, jak mają myśleć, a nie tego 
co mają myśleć”.

Jakże swojsko, szczególnie tam na ziemiach odzyska-
nych, brzmiały słowa A. Asnyka:

„Nieście więc wiedzy pochodnię na czele (...)
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy....”
Praca nauczycieli zasługuje na największy szacunek, 

bowiem stoją oni na straży intelektu, indywidualności 
i świata wewnętrznego młodego pokolenia. Dobrym nauczy-
cielem trzeba się urodzić, aby móc żyć dla dzieci. Zacną 
czynnością jest uczyć, ale jeszcze zacniejszą – nauczyć.

Nasza Jubilatka pracę zawodową traktowała jako realiza-
cję pewnej misji, misji Jej powierzonej. 
Uczyła z pasją. Łączyła autorytet i pew-
ność siebie z ciepłem i otwartością. 
Obiektywna i tolerancyjna, z indywidu-
alnym podejściem do każdego ucznia. 
U każdego dziecka szukała „zarodków 
dobra”, chciała je określić i rozbudo-
wać, oddzielić światło od ciemności. 
Każdego dnia, na każdej lekcji pra-
gnęła ofiarować swoim uczniom to, co 
w niej najlepsze. Bo często osobowość 
nauczyciela, szczególnie nauczycie-
la tych najmłodszych uczniów w pro-
wincjonalnej szkole, więcej znaczy niż 
posiadana przez niego wiedza i cer-
tyfikaty – miarka przykładów lepsza 

niż beczka pustosłowia. Inspirowała swoich uczniów do 
dobrych i szlachetnych czynów. Była to dobra, solidna pio-
nierska robota.

Ktoś kiedyś podał taką klasyfikację nauczycieli:
Mierny nauczyciel – gada i opowiada; dobry nauczyciel – 

wyjaśnia i tłumaczy; bardzo dobry – demonstruje i wskazu-
je przykłady; genialny nauczyciel – inspiruje i pobudza do 
myślenia.

W której grupie lokuje się Jubilatka? Miarodajną odpo-
wiedź znają tylko Jej uczniowie, bowiem sukcesy lub poraż-
ki nauczyciela zawsze są w rękach, a dokładniej w głowach 
uczniów. Przez 40 lat pracy nasza Bohaterka miała wielu 
uczniów, trudno nawet policzyć ilu. W dorosłym życiu byli 
oni prawymi ludźmi, sumiennymi fachowcami w wyuczo-
nych zawodach, a wśród nich... nauczyciel, lekarz i ksiądz.

Nauczyciel, chcąc nie chcąc, skazany jest na ciągłe 
samodoskonalenie. Bowiem tylko ten może być wybitnym 
nauczycielem, kto nową wiedzę zdobywa, a nabytą pielę-
gnuje. Pani Z. Bigosińska, jako nauczycielka, uzupełniała 
swoje umiejętności zawodowe i wykształcenie. W  latach 
1967-1969 ukończyła Zaoczne Studium Nauczycielskie we 
Wrocławiu, a w następnych latach Nauczycielskie Studia 
Zawodowe na Uniwersytecie Wrocławskim (filia w Legnicy).

W 1985 roku z domu nauczycielskiego w Różanie 
z całą Rodziną przeprowadziła się do własnego mieszkania 
w Strzegomiu. W tym samym roku władze oświatowe powie-
rzyły Jej organizację nowej Szkoły Podstawowej w Lusinie, 
gmina Udanin. W tej szkole w latach 1985-1991, oprócz zajęć 
dydaktycznych i wychowawczych pełniła funkcję dyrekto-
ra szkoły. Po przejściu na emeryturę nie straciła kontaktu 
z dziećmi, z oświatą – w niepełnym wymiarze godzin uczyła 
dalej w szkole.

W uznaniu za zasługi w pracy dydaktycznej i wychowaw-
czej nasza Jubilatka została odznaczona Medalem Komi-
sji Edukacji Narodowej i wieloma medalami i dyplomami 
regionalnymi.

Zofia Bigosińska, nauczycielka rodem z Grudnej, przez 
czterdzieści lat współtworzyła historię oświaty na Dolnym 
Śląsku. Swoją pasją, entuzjazmem i wynikami szeroko 
otwarła bramy dla przyszłych pracowników oświaty. Nie 
dziwi zatem, że w ślad za Jubilatką poszli najbliżsi z Rodzi-
ny i też są nauczycielami: córka Jola, dwie synowe, bratowa, 
chrześnica. 
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Ostatnia „Więźniarka” Auschwitz

Muszę przy-
z n a ć ,  ż e 
n igdy  n ie 

z ac hw yc a ł a m  s ię 
książkami o tematyce 
wojennej. Dopiero od 

niedawna ta problematyka zaczęła mnie intereso-
wać. Być może jest to zasługa ww. pisarki, która 
owe niezwykle trudne i bolesne fakty z naszej 
historii potrafi przekazać w sposób niebywale 
taktowny i subtelny. Historycy ponoć zarzucają 
autorce, że pisze zbyt współczesnym językiem 
o tamtych czasach. Natomiast ja uważam, że 
dzięki temu o faktach czyta się jak opowieść fik-
cyjną z dobrze wkomponowaną dramaturgią, 
lekko i szybko, relaksując się przy tym znako-
micie. Autorka tworzy swą narrację w pierwszej 
osobie, więc czytelnik ma wrażenie, jakby opo-
wiadała swoje przeżycia. Zaś liczne dokumenty: 
wycinki z gazet z tamtego okresu, skanowane 
listy i dokumentacje z obozów koncentracyjnych 
oraz czarno-białe fotografie świadczą o prawdzi-
wości zdarzeń. Wprawdzie, jak sugeruje tytuł, 
główną bohaterką książki powinna być Anna, 
która do dziś mieszka przy Muzeum w Auschwitz
-Birkenau i oprowadza po nim wycieczki, będąc 
jakby „ostatnią jego więźniarką”. Tymczasem 
jest to w zasadzie opowieść o jej rodzicach Miro-
sławie Guzik i Józefie Witt, którzy współtworzyli 
muzeum, mieszkając w bloku mieszkalnym, przy 
samej bramie Birkenau. Tu urodziły się im dzieci, 
tutaj przemieszkali i przepracowali całe życie. I to 
właśnie im autorka poświęca ponad trzy czwarte 
swej opowieści. O córce, Annie, wiemy niewiele. 
Pisarka wspomina o niej pod koniec książki 
w zamieszczonym z nią wywiadzie i przytacza 
jej wspomnienia, kiedy jako czterolatka musiała 
wraz z matką oprowadzać turystów po muzeum. 
Tak przesiąkła tradycją rodzinną, że postanowiła 
zostać i kontynuować dzieło rodziców.

Natomiast bardzo szczegółowo Nina Majewska
-Brown przedstawia losy matki Anny, zwanej przez 
znajomych Mimi, Żydówki o polskich korzeniach, która 
wraz z rodzicami mieszkała na stałe we Francji. Pech 
chciał, że w sierpniu 1939 r. rodzice wysłali ją na waka-
cje do wujostwa mieszkającego w Warszawie. Tu nasto-
letnia Mimi poznaje uroki stolicy (przy tej okazji autorka 
wspaniale opisuje Warszawę sprzed II wojny światowej 
jako malownicze miasto, w którym jego mieszkańcy 
żyli dostatnio i szczęśliwie). Tuż przed powrotem Mimi 
do Francji wybucha wojna. Dziewczyna nie ma moż-
liwości powrotu do rodziców. Zostaje pod troskliwą 
opieką wujostwa. Jednak jako osoba aktywna, podczas 

okupacji nie potrafi siedzieć bezczynnie. Zostaje wcią-
gnięta w działalność konspiracyjną, roznosi tajne ulot-
ki. Pewnego razu wpada w zasadzkę przygotowaną 
przez gestapowców i dostaje się do słynnego więzie-
nia na Pawiaku, gdzie jest okrutnie torturowana przez 
Niemców celem zdradzenia swych towarzyszy. Jednak 
niewiele wie, więc nikogo nie może zdradzić, dlatego 
jej pobyt w więzieniu się przedłuża. Wuj Janusz próbuje 
ją stamtąd wyrwać, ale to mu się nie udaje, a sam zosta-
je aresztowany i przypłaca to życiem. Tymczasem Mimi 
zostaje przewieziona z Pawiaka do innych obozów 
koncentracyjnych - kolejno na Majdanek, Ravensbruck 
i Buchenwald. Jako młoda dziewczyna przechodzi 
tam istne piekło: ciężka praca ponad siły, głód, wszy, 
spanie na wspólnej pryczy. Mówi wtedy: „Nigdy nie 
czułam się tak odczłowieczona”. Jednak mimo wątłej 
postury wszystko udaje jej się pokonać: choroby zakaź-
ne, eksperymenty medyczne Niemców, bicie i katowa-
nie. W końcu podczas marszu do innego obozu, wraz 
z towarzyszką więziennej niedoli Marią z Bytomia uda-
je się im uciec. Pomaga im niemiecka bauerka, mszcząc 
się w ten sposób na gestapowcach z powodu swych 
małoletnich synów, których wcielono do armii niemiec-
kiej. Dziewczyny decydują się na powrót do Polski, do 
Bytomia, gdzie mieszka rodzina Marii. Tutaj Mimi czuje 
się bezpieczna pod opieką życzliwych rodziców Marii. 
Tu również poznaje swego męża Józefa, Polaka o nie-
mieckich korzeniach, który podobnie jak ona przeszedł 
piekło obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Po wojnie 
młodzi pobierają się i wtedy Józef dostaje propozycję 
pracy w byłym obozie koncentracyjnym w Auschwitz. 
Początkowo Mimi jest zszokowana faktem zamieszka-
nia w takim miejscu „naznaczonym przelaną krwią 
niewinnych ludzi”. Jednak nie tylko zdecydowali się 
tam zamieszkać, lecz Mimi urodziła tam trójkę dzie-
ci i podjęła pracę w charakterze przewodnika po 
muzeum. Oprowadzała po Auschwitz prezydentów, 
wiele koronowanych głów i ważnych osobistości m.in. 
papieża Jana Pawła II. Tutaj pozostała i mieszka do dziś 
jej najmłodsza córka, Anna, kontynuując dzieło rodzi-
ców, pełniąc „misję ocalenia od zapomnienia wyda-
rzeń, które miały miejsce podczas II wojny światowej, 
i które nigdy nie powinny się powtórzyć.”

Śledząc losy tej rodziny w naszych, też niełatwych 
czasach, wiele możemy się od nich nauczyć: przede 
wszystkim wytrwałości i pokory, że człowiek wiele 
może pokonać dzięki sile woli, a także że zawsze nale-
ży mieć wiarę, iż nadejdzie lepsze jutro. Dzięki autorce 
możemy poznać losy prawdziwych ludzi, którzy zosta-
li wciągnięci w wir historii. Zaś za sprawą barwnego 
języka literackiego jej powieści, nie są to suche fakty, 
lecz wciągająca narracja, którą warto, wręcz należy 
poznać.
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Zadzwoniłem do kolegi i zapytałem, co robi. Odpowiedział, 
że zajmuje się „termiczną obróbką wodną ceramiki, aluminium 
i stali nierdzewnej w organicznych warunkach technicznych 
pod ścisłym nadzorem zlecającego”. Zrobił na mnie ogromne 
wrażenie. Kiedy bardziej zainteresowałem się tematem, okaza-
ło się, że zmywa naczynia pod nadzorem żony.

Nic tak nie budzi do życia jak poranna kawa rozlana na 
klawiaturze.

Kolega opowiada koledze: 
- Byłem u lekarza i poprosiłem o syrop na kaszel, a on dał mi 

nie wiem czemu, środek przeczyszczający. 
- Zażyłeś ten środek? – pyta kolega. 
- Zażyłem. 
- I co, kaszlesz? 
- Nie mam odwagi.

- Coś taka wkurzona? 
- Mężowi na urodziny kołowrotek kupiłam do wędki. 
- No to chyba dobrze. Twój stary co weekend z kolegami 

przecież na ryby jeździ. Nie spodobał mu się? 
- Gorzej. Zapytał, co to jest.

W piątek wieczorem pojechałem do monopolowego rowe-
rem, kupiłem butelkę whisky i włożyłem do koszyka przy rowe-
rze. Przed wyjazdem pomyślałem, że jeśli spadnę z roweru, to 
butelka się rozbije i będzie szkoda. Postanowiłem więc natych-
miast wypić całą butelkę, zanim wrócę do domu. I okazało się, 
że to była cholernie dobra decyzja, ponieważ w drodze do domu 
wywaliłem się siedem razy.

- Jechał pan z prędkością 130. Nie przyszło panu do głowy, 
że może się pan zderzyć z innym samochodem? 

- Taa… Na chodniku?

Policjant do Jasia: 
- Jasiu, gdzie mieszkasz? 
- Z moimi rodzicami. 
- A gdzie mieszkają twoi rodzice? 
- W naszym domu. 
- A gdzie stoi wasz dom? 
- Obok domu naszych sąsiadów. 
- A gdzie jest dom waszych sąsiadów? 
- Nie uwierzy mi pan. 
- Uwierzę. 
- Powiedz. 
- Obok naszego.

Wybrała
Maria Kawalec

Wybrała
Maria Kawalec

Śledzisz Facebooka? 
Nie, Nie Śledzę. To 
poczyTaj…mądre…

: )

Charlie Chaplin żył 88 lat. Zostawił nam cztery 
wypowiedzi:

- Nic nie trwa wiecznie na tym świecie, nawet nasze 
problemy. 

- Uwielbiam chodzić w deszczu, ponieważ nikt nie widzi 
moich łez.

- Najbardziej zmarnowanym dniem w życiu jest dzień, 
w którym się nie śmiejemy.

- Sześciu najlepszych lekarzy na świecie to: słońce, 
odpoczynek, ćwiczenia, dieta, szacunek do samego siebie, 
przyjaciele.Trzymaj się ich na wszystkich etapach życia 
swojego i ciesz się zdrowiem. Życie to tylko podróż.

Żeby się pomylić, trzeba być mądrym. A. Einstein

Choćbyśmy cały świat przemierzyli w poszukiwaniu 
piękna, nie znajdziemy go nigdzie, jeżeli nie nosimy go 
w sobie. R. W. Emerson

Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jak-
by nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było 
wszystko. A. Einstein

Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli. 
M. Aureliusz

Dramatem życia jest to, że starzejemy się zbyt szybko, 
a mądrzejemy zbyt późno. B. Franklin

Nie odnajdziesz spokoju, unikając życia. W. Woolf

Nigdy nie oddałbym życia za swoje przekonania, ponie-
waż mogę się mylić. B. Russell

Jeśli idziesz przez piekło, nie zatrzymuj się. W. Churchill

Śmiech To zdrowie! 
To Nie baNał. 
oN Naprawdę leczy.
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ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI
styczeń 2022

Rozwiązania: Crzyżówki, zagadki geograficznej Co to za miejsce? (str. 14) i zagadki przyrodniczej 
CC tC zC CCtuCCCC (str. 14) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 30 stycznia 
2022 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20-go 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

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki Co to za miejsce?   styczeń 2022

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki CC tC zC CCtuCCCC   styczeń 2022

POZIOMO:
1) Przyrząd optyczny do bardzo dużego powiększania ob-
razu. 6) Tworzywo sztuczne, które pod wpływem ogrze-
wania ulega utwardzeniu. 11) Gatunek wierzby 12) Urzą-
dzenie umożliwiające wykonanie jakiejś czynności; 
przyrząd, instrument. 13) Chłopek-...; mądrala, przemą-
drzałek, mędrek. 14) Zwarty porost pokrywający łąkę lub 
pastwisko. 15) Właściciel. 16) Suma nadpłacona. 17) Lan-
tanowiec, l.a 68 19) Muzyk grający na lutni. 22) Ogół 
ćwiczeń cielesnych, sportowych. 25) Skandowiec, l.a. 
39 27) Urządzenie biurowe z telefonem. 29) Przyłączenie 
do sieci komórkowej 31) Po przepiciu; kociokwik 32) Mo-
dlitwy odmawiane w kościele za dusze zmarłych, których 
wymienia się z imienia 33) Lekarz stosujący w leczeniu ho-
meopatię. 34) Korbowy w maszynie 35) Płytkie obuwie 
płócienne na gumowej podeszwie. 36) Bojkot towarzyski; 
nieprzyjęcie kogoś przez otoczenie.

PIONOWO:
1) Opanowanie rynku przez daną firmę. 2) Grec-
ki posąg nagiego młodzieńca. 3) Bosak. 4) Wygląd, 
postać czegoś, forma; kompozycja, układ, budowa 
czegoś. 5) Ptasie pióra i puch. 6) Zwarta okrywa ro-
ślinna łąk i pastwisk. 7) Cienka gałązka bez liści; wit-
ka. 8) Pod oknem. 9) Lampa z kloszem zasłoniętym 
od dołu. 10) Stan USA lub tkanina. 18) Potocznie: 
stare, bezużyteczne, nic nie warte przedmioty; gra-
ty. 20) Kwiat o dużych, barwnych kwiatach i lanceto-
watych liściach. 21) Dawniej: osoba skazana na utratę 
czci i praw obywatelskich. 23) Urządzenie w kolektu-
rze lotto 24) Ukochany, bliski mężczyzna. 26) Członek 
grupy wyznaniowej wyodrębnionej z judaizmu, odrzu-
cającej Talmud. 27) Smar maszynowy do łożysk tocz-
nych. 28) Naczynie do noszenia i przechowywania 
płynów. 30) Instrument lub imię. 31) Nielot z Nowej 
Zelandii.
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OSTRZEŻENIA

Ostrzegam przed nadmiernym korzystaniem 
z urządzeń elektronicznych, przede wszyst-
kim z komputerów, Internetu, telewizji 

cyfrowej i innych źródeł zachorowań wirusowych 
oraz chorób obecnej cywilizacji. Choroby te to skutki 
mające swą przyczynę. „Nic nie zdarza się bez przy-
czyny, zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez 
rutyny” – mówią słowa piosenki – słowa wiersza 
naszej wielkiej noblistki literackiej Wisławy Szym-
borskiej. Każde zjawisko w przyrodzie jest skut-
kiem, który ma swoją przyczynę. W obecnych cza-
sach ludzkość przeżywa wielką tragedię, miliony 
zachorowań, setki tysięcy (miliony) zgonów. Pan-
demia ogarnęła cały świat. Największy wpływ ma 
w krajach wysoko rozwiniętych: USA, Chiny, Japo-
nia, państwa zachodniej Europy: Niemcy, Wielka 
Brytania, Francja, Holandia, Belgia, Włochy. Nie 
ominęła naszej Ojczyzny – Polski. Liczba zachoro-
wań u nas zbliża się do 4 milionów, a liczba zgonów 
do 100 tysięcy w okresie 20 miesięcy. Liczby te rosną 
w szybkim tempie. Walka z pandemią trwa. Nauka 
poszukuje środków do walki z nią. Szybko wyna-
leziono i wyprodukowano szczepionki, lecz to nie 
zatamowało rozwoju pandemii. Ujawniają się nowe 
mutacje (odmiany) wirusów. Wysiłek nauki i medy-
cyny jest skierowany na walkę z pandemią. Mało się 
czyni w tym kierunku, aby odkryć przyczynę tego 
zjawiska. Nie jestem naukowcem ani ekspertem, ale 
to, co moja wiedza mi podpowiada, mogę określić 
tę przyczynę. Z wykształcenia jestem inżynierem 
elektronikiem i wiem o szkodliwości pola elektro-
magnetycznego na organizm ludzki. Przyczyną jest 
wysoka częstotliwość, na jakiej pracują urządze-
nia elektroniczne m.in. komputery. Tu w krótkim 
przybliżeniu postaram się opisać ich funkcjonowa-
nie oraz ich wpływ na człowieka obsługującego to 
urządzenie. Co to jest ta wysoka częstotliwość? Są to 
drgania elektromagnetyczne i cyfryzacji w postaci 
fal. Im większe, szybsze drgania, tym większa jest 
ich częstotliwość. Ich wysokość jest określana 
w liczbach/sekundę. Liczby te są liczbami astro-
nomicznymi: Megaherce= milion herców (drgnień 
w ciągu sekundy) i większych Gigaherców (1000 mln 
H2). W komputerze pracują dwa podstawowe ele-
menty, którymi są: 1) procesor tworzący informację 
i 2) pamięć operacyjna. 

Obecnie w komputerach PC stosuje się proceso-
ry o prędkości nie niższej niż 2 GHz. Pamięć opera-
cyjna nazywana też pamięcią RAM określana jest 
parametrem: „pojemność” wyrażana w (BITACH) 
bajtach. Obecnie komputery dysponują najczęściej 
pamięcią operacyjną o wielkości od 2 GB (gigabaj-
tów) do 4 GB. Te wielkości trudno sobie wyobrazić. 
Tego nie widać, tego się nie czuje, ale wpływa na 
organizmy żywe. Hipotezę o wytworzeniu się koro-
nawirusa SARS COV-2 (COVID-19) w organizmach 
ludzkich pod wpływem promieniowania elektro-
magnetycznego i cyfrowego w pracy komputerów 

internetowych, telewizorów cyfrowych itp. Należa-
łoby sprawdzić i udowodnić naukowo. Jeżeli hipo-
teza ta zostanie udowodniona naukowo, to należy 
poczynić kroki zmierzające do ograniczenia wpły-
wu tego zjawiska. Nie możemy zrezygnować z postę-
pu technologicznego, nie możemy powrócić do 
liczydła, do tabliczki i rysika. 

Hipoteza ta, jakiej się trzymam, jest jak najbar-
dziej prawdopodobna. Organizm ludzki pod wpły-
wem promieniowania musi wytwarzać jakieś ciała, 
dajmy na to „wirusy”, które atakują ten organizm 
i wywołują chorobę. Wirus powoduje z kolei wytwa-
rzanie się w organizmie przeciwciał zwalczających 
go. Organizm podczas przebiegu tej reakcji choruje. 
Silny organizm wytrzymuje, słaby ginie – umiera. 
Osłabiony jest innymi chorobami. Większość umie-
rających (zgonów) na COVID-19 jest powiązanych 
z innymi chorobami. Inaczej niż powyższe wywody 
nie byłoby żadnego wpływu ujemnego promienio-
wania, a jednak nauka wcześniej stwierdziła, że 
ten wpływ istnieje. To pytam, na czym on polega? 
Na pewno nie na dobrym nastroju dodatnim, a na 
ujemnym – chorobie.

Dlaczego nie można zająć się tym zagadnieniem? 
Pytań na ten temat można stawiać bez końca. Pierw-
sze zdanie, jakie napisałem w tym artykule brzmi: 
„Ostrzegam przed nadmiernym korzystaniem 
z urządzeń elektronicznych”. Aby uniknąć tej nad-
mierności, trzeba wprowadzić ograniczenia w użyt-
kowaniu tych urządzeń. Unikać informacji niepraw-
dziwych (fake newsów), gier i zabaw powodujących 
i pobudzających agresję i nienawiść oraz innych 
szkodliwych informacji. Ograniczać czas pracy 
z komputerem do czasu minimalnego, niezbędne-
go. Wprowadzić zmienność w obsłudze aparatury 
i wszelkie inne zmiany, prowadzące do ogranicze-
nia wpływu wysokiej częstotliwości na organizm 
ludzki. Nauka i postęp naukowy, ukierunkowane są 
na rozwój produkcji, dóbr materialnych, osiąganiu 
zysku – fortuny, bogactwa, a zapomniano o człowie-
ku pracy. Pomylono wartości. Na pierwszym miejscu 
stawia się wartość pieniądza, bogactwa dóbr mate-
rialnych: domów (willi), mieszkań, samochodów 
luksusowych, zajmowanie wysokich, ważnych sta-
nowisk politycznych i społecznych. Prosty człowiek 
się nie liczy. Jest wartością, gdy cieszy się zdrowiem, 
jest sprawnym, silnym i zaradnym (przedsiębior-
czym) mogącym przejść do lepszej kategorii. Uro-
dzony niepełnosprawny, chory, mało uzdolniony, 
niemający perspektyw życia niech choruje i umiera.

Nowy Rok 2022, który nadszedł, stawia przed 
nami wielkie wyzwania: przezwyciężyć największą 
klęskę światową dziejach ludzkości, jaka dotknę-
ła dzisiejsze żyjące pokolenia – pandemię korona-
wirusa. Rok 2022 wróżony jako cięższy (gorszy) od 
poprzednich nie powinien nas złamać, a przeżyć go 
i odnieść zwycięstwo.

Tego życzę Czytelnikom i Redakcji „Wiadomości 
Brzosteckich”.

Bolesław
Kowalski
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Podsumowanie 
działalności 
oSir-u 
w 2021 roku

Rok 2021 przeszedł już do histo-
rii. Czas, jak co roku, na pod-
sumowanie, co działo się przez 

ostatnie 12 miesięcy w Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Brzostku. 

Niestety, rok 2021 tak jak i rok 2020 
upłynął przede wszystkim pod zna-
kiem koronawirusa. Przez pierwsze 
sześć miesięcy działalność obiek-
tów sportowych została ograniczona 
wyłącznie do sportu zawodowego. Co 
nie oznacza, że nic się nie działo. Zre-
alizowaliśmy zdecydowaną większość 
założonych przez nas celów, w tym 
zakupiliśmy nowy sprzęt na siłownię, 

halę sportową oraz orlika. Zmodernizo-
waliśmy wiele rzeczy, które na co dzień 
nie zawsze są widoczne. Kosmetyce 
została poddana nawierzchnia boiska 
na Kompleksie Boisko „Moje Boisko 
– Orlik 2012” (naprawa uszkodzo-
nych linii, kompleksowa konserwacja 
boiska, naprawa pozostałych uszko-
dzeń boiska oraz piłko-chwytów). 
W budynku zaplecza sportowego Orlik 
2012 w pomieszczeniu magazynu i WC 

wykonano remont sufitów i posadzek. 
Na terenie stadionu OSiR Brzostek 
zamontowano napęd mechaniczny do 
bramy głównej obiektu. Większego 
remontu doczekała się również zada-
szona scena na stadionie (wymiana 
podłogi, wymiana głównych belek 
podtrzymujących dach, malowanie, 

itd.). Na terenie obiektu hali widowi-
skowo-sportowej wykonano remont 
ciągu pieszego drogi ewakuacyjnej 
od strony północnej hali. Wykonano 
również kompleksową modernizację 
monitoringu wizyjnego obiektu hali 
widowiskowo-sportowej. 

W ciągu roku zakupiono: 

- miniciągnik – maszyna wolnobież-
na do prac przy utrzymaniu terenów 
zielonych,

- kosiarkę pielęgnacyjną FM 120, 

Magdalena Kawalec

►
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- opryskiwacz 200l, 

- zbieraczkę „kolektor liści i trawy 705 L” do 
traktorów i riderów Husqvarna,

- dwie wiaty dla zawodników rezerwowych na 
boisko treningowe stadionu OSiR Brzostek,

- matę sportflex do siłowni, 

- sprzęt sportowy do siłowni: zestaw talerzy 
olimpijskich gumowanych BBR HMS waga 150 

kg, trenażer narciarski skierg z pm5 concept2 oraz zestaw gry-
fów olimpijskich.

Pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią udało się zor-
ganizować większość imprez zaplanowanych przez OSiR oraz 
współorganizowaliśmy imprezy z działającymi na terenie gminy 
klubami sportowymi. 

WYDARZENIA, IMPREZY SPORTOWE:
1. 09.06.2021 r. - Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt z Okazji 

Dnia Dziecka – Kat. Dwójki
2. 26.06.2021 r. - Turniej Piłki Nożnej „Powitanie Wakacji” 

(współorganizacja)
3. 28.06. - 14.07.2021 r. - Amatorska Liga Tenisa Ziemnego 

Gminy Brzostek
4. 08.07.2021 r. - Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Szóstek Kat. 

VI - VIII SP
5. 11.07.2021 r. Jubileusz 75-lecie działalności klubu LKS Brzo-

stowianka Brzostek (współorganizacja)
6. 18.07.2021 r. - V Mistrzostwa Gminy Brzostek w Siatkówce 

Plażowej
7. 12.07. - 06.08.2021 r. - Amatorska Liga Piłki Nożnej Gminy 

Brzostek
8. 12.08.2021 r. - Grand Prix w Siatkówce Plażowej
9. 16.08 - 03.09.2021 r. - XI Mistrzostwa Par Deblowych 

w Tenisie Zimnym Gminy Brzostek
10. 04.09.2021 r. - Wycieczka Rowerowa z Burmistrzem po 

Gminie Brzostek
11. 29.08.2021 r. - IV Bieg Uliczny w Brzostku
12. 07.10.2021 r. - IV Grand Prix Gminy Brzostek Biegach Prze-

łajowych o Puchar Burmistrza Brzostku
13. 07.10.2021 r. - Wyjazd na mecz siatkówki Tauron Liga 

(Developres Bella Dolina Rzeszów I ŁKS Commercecon Łódź)
14. 16.10.2021 r. - Turniej Karate Kyokushin (współorganizacja)
15. 21.10.2021 r. – 5. Zimowy Turniej w Piłce Siatkowej
16. 04.12.2021r. - VI Zimowy Turniej w Futsal 2021
Łącznie we wszystkich imprezach udział wzięło 710 osób. 

Siłownię odwiedziło 2813 osób, natomiast z hali korzystało pra-
wie 2 tys. osób (w statystyki nie wyliczono uczestników imprez 
oraz uczniów, którzy w ramach zajęć wf rano korzystają z obiek-
tu), zaś z orlika skorzystało 2824 osób. Nasza ciężka praca zosta-
ła zauważona przez Orły Aktywności Fizycznej, gdzie w plebi-
scycie zostaliśmy laureatami. W plebiscycie najważniejsze są 
głosy klientów, którzy rekomendują uczestników za pośred-
nictwem witryn internetowych. To dzięki opiniom dostaliśmy 
9,1 ocenę w 10-stopniowej skali. 

Dziękujemy, że z nami jesteście! Mamy nadzieję, że epidemia 
nie będzie już przeszkadzać w funkcjonowaniu i w 2022 roku 
ponownie będziemy mogli zaprosić Państwa do korzystania 
z oferty OSiR Brzostek. 

DO ZOBACZENIA W 2022 ROKU!!! 
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grand Prix Beskidów 
Karate Kyokushin

13 listopada 2021 r. w Wilkowicach koło Bielska-Bia-
łej odbył się Grand Prix Beskidów Karate Kyoku-
shin organizowany przez Bielski Klub Karate 

Kyokushin. W turnieju tym wzięło udział 218 zawodników 
z 16 klubów z całej Polski. Rywalizacja odbywała się w kon-
kurencjach kata oraz kumite. Brzostecki Klub Karate repre-
zentowało 15 zawodników, z czego 12 stanęło na podium. 
Brzostecki Klub Karate reprezentowali także jako sędziowie 

sensei Tomasz Mendoń 4Dan oraz sensei Paweł Bulsa 1Dan.

Miejsca na podium dla Brzostku w kumite zdobyli:
1. miejsce – Kasprzyk Emilia
2. miejsce – Juszkiewicz Wiktoria, Finek Kinga, Kawalec 

Jan, Zięba Julia.
3. miejsce – Mroczek Klaudia, Łętek Ada, Piątek Kacper, 

Nowicki Paweł, Nowicka Karolina, Chorążak Tytus.

Miejsce na podium dla Brzostku w kata zdobyła:
1. miejsce - Pietrzycka Wiktoria.

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

Robert Kolbusz

VI Zimowy turniej 
w futsal zakończony

W sobotę 4 grudnia w Hali Sportowej im. Agaty 
Mróz-Olszewskiej w Brzostku odbyła się szó-
sta edycja Zimowego Turnieju w Futsal. Turniej 

pierwotnie miał się odbyć początkiem stycznia, niestety, 
z powodu sytuacji epidemicznej zawody zostały przełożone 
na grudzień. Ze względu na obostrzenia w tym roku impreza 
została rozegrana w ciągu jednego dnia, a wzięło w niej 
udział 8 drużyn, które rozgrywały swoje mecze w dwóch 

grupach. W grupie „A” rywalizowały drużyny: THC Zieloni, 
Bez Nazwy, LKS Brzostowianka Brzostek, Hos-Pol. Nato-
miast w grupie „B” o awans do fazy pucharowej walczyły: 
FC Samogona, Siwy Dym Jodłowa, „Juk”, WKS Wola Brzo-
stecka. Mecze grupowe pokazały, że nikt tanio skóry nie 
sprzeda, nie brakowało ostrych starć, a sędziowie musieli 
temperować żółtymi kartkami. Po rozegraniu spotkań gru-
powych do półfinałów awansowały z grupy „A”: Bez Nazwy, 
Hos-Pol, zaś z grupy „B”: Siwy Dym Jodłowa oraz „Juk”. Po 
krótkiej przerwie rozegrano mecz o 7. miejsce w turnieju, 
w którym spotkały się drużyny, które w swoich grupach 
zajęły 4. miejsca: FC Samogona oraz THC Zieloni. Z tego poje-
dynku zwycięsko wyszła drużyna THC Zieloni, wygrywając 
spotkanie 6:3. W meczu o piąte miejsce spotkały się zespoły 
WKS Wola Brzostecka oraz LKS Brzostowianka Brzostek. 

Magdalena Kawalec
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Pojedynek był bardzo zacięty, po regulaminowym czasie 
gry na tablicy widniał remis, co oznaczało pierwszy kon-
kurs rzutów karnych w turnieju. W nim lepiej spisywali się 
zawodnicy z WKS Wola Brzostecka, wygrywając 5:4 i osta-
tecznie zakończyli udział w turnieju na piątym miejscu. Po 
rozegraniu spotkań o dalsze miejsca przyszedł czas na pół-
finały. W pierwszym półfinale spotkał się zespół Bez Nazwy 
oraz „Juk”. Mecz stał na wysokim poziomie, pełen zwrotów 
akcji i emocji. Ostatecznie zwycięsko z pojedynku wyszła 
drużyna „Juk”. W drugim półfinale emocje jeszcze większe. 
Spotkanie było bardzo wyrównane i z przebiegu gry trudno 
było wyłonić zdecydowanego faworyta, a sytuacja na boisku 
zmieniała się jak w kalejdoskopie. Po gwizdku kończącym 
spotkanie, na tablicy widniał wynik 1:1, a to oznaczało, że 
o zwycięstwie w półfinale zadecydują rzuty karne. W tych 
nieznacznie lepsi okazali się zawodnicy z Hos-Pol i mogli się 
cieszyć ze zwycięstwa i awansu do finału. W meczu o trzecie 
miejsce pewnie wygrał zespół Siwy Dym Jodłowa, wygrywa-
jąc 5:1 z drużyną Bez Nazwy. W finale spotkały się zespoły, 
które w fazie grupowej w swoich grupach zajęły drugie 
miejsca („Juk”, Hos-Pol). W finale nikt nie odpuszczał po 
kilku wymianach piłek i akcjach z obu stron zawodnikom 
z ekipy „Juk” udało się pokonać bramkarza z Hos-Pol i do 
samego końca już nie oddać zwycięstwa. Po zakończonym 
finale odbyła się dekoracja najlepszych drużyn. Dla wyróż-
niających się zawodników przewidziano również nagrody. 

I tak statuetkę najlepszego strzelca turnieju otrzymał Seba-
stian Kobak (Siwy Dym Jodłowa) z dorobkiem 7 trafień. Naj-
lepszym bramkarzem turnieju został Jacek Machaj z „Juk”. 
Nagrody wręczał Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzostku 
Marcin Sas. Gratulujemy zwycięzcom, a także dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za udział oraz zapraszamy do wzię-
cia udziału w następnej edycji. Obok przedstawiamy szcze-
gółowe wyniki oraz klasyfikację końcową. 
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groch z kapustą 

Zwierzęta chronione

W moim dzieciństwie miało miejsce wydarzenie, 
które pamiętam przez całe życie. Rodzice prowa-
dzili gospodarstwo rolne i oprócz innych zwie-

rząt mieli kilka owiec - z wełny mama robiła na drutach 
skarpety, rękawiczki, swetry, czapki, szaliki itp. Mieliśmy 
również dużego, szarego psa - zwykłego mieszańca, nie żad-
nego rasowego. Był na tyle duży, że próbowałam na nim jeź-
dzić i zaprzęgać go do sanek, a za poddanie się mojej woli 
wynagradzałam go smakołykami wyniesionymi z domu. 
Pies miał na imię Łysy i w dzień uwiązywało się go przy 
budzie, a na noc spuszczało z łancucha, aby pilnował zabu-
dowań gospodarczych. Do moich obowiązków jako siedmio-
latki należało dbanie o tę budę, aby nie przeciekała i aby 
zawsze była wyścielona świeżą słomą.

Pewnej nocy w środku zimy śniegu napadało równo 
z płotem i rano tata odkrył, że w okolicy stodoły, gdzie stały 
owce, są liczne ślady łap wilków. Nigdzie nie było też Łysego. 
Okazało się, że z tyłu stodoły od strony lasu wilki podkopały 
się pod wrota, zagryzły kilka owiec - dwie rozszarpały i pra-
wie zjadły, a jedną zakopały w pobliskim bagnie. Niestety, 
tata znalazł również tylko łapy psa Łysego, który pewnie 
próbował spełnić swój obowiązek dozorcy i zginął na poste-
runku. Bardzo było mi żal mojego przyjaciela i wylałam spo-
ro łez z tego powodu.

Odtąd, jak brnęłam ze szkoły przez śnieg po kolana na 
wprost przez pola do domu, któreś z rodziców obserwowało, 
czy nie pojawia się wilk w polu widzenia, bo jeszcze przez 
jakiś czas były one widziane w okolicy. Do szkoły nie cho-
dziło się dopiero wtedy, gdy mróz był powyżej 25 stopni. 
Wysoki śnieg czy zamieć nie były powodem szkolnej absen-
cji i pokonanie 4 km było sporym wyzwaniem.

Minęło ponad 60 lat i zimą 2021 r. wilki znów pojawiły się 
w okolicy rodzinnego gospodarstwa, którego pilnowały dwa 

psy: Burek i Pyza. Pyza była „panią z miasta”, ktora najpierw 
była psem domowym u innych ludzi, ale jak wyrosła, trafiła 
do brata. Była psem prawie rasowym i zatraciła już częścio-
wo instynkt samozachowawczy; psy biegały wolno w dzień 
jak i w nocy, zadanie stróży spełniając szczekaniem. Brat 
potrafił rozróżnić rodzaj „psiej mowy”, czy psy szczekają na 
człowieka, dzika, łosia czy na drapieżnika i w razie potrzeby 
wychodził z domu na powitanie.

Jednego ranka w listopadzie około godz 5.00 psy odbiegły 
od gospodarstwa i zaczęły szczekać na drapieżnika, poczuły 
się zagrożone. Brat, ubierając się, usłyszał krótkie, rozpacz-
liwe jęknięcie Pyzy. Było jeszcze ciemno, Burek zaczął się 
wpychać do sieni domu. Instynkt samozachowawczy wiej-
skiego kundla kazał mu nie być tak odważnym i ratować się 
od zagrożenia. Brat z latarką zaczął wołać i szukać Pyzy, ona 
jednak nie przychodziła. Jak nastał widny ranek, brat zna-
lazł w odległości 150 m od domu resztki Pyzy i odciski licz-
nych łap wilków - prawdopodobnie czterech. Następnej nocy 
wilki przyszły dokończyć ucztę, chociaż już nie było czego. 
Burek powiadomił o tym gospodarza charakterystycznym 
szczekaniem na drapieżnika.

Wydarzenia te miały miejsce 5 km od białoruskiej grani-
cy, tuż przy obszarze objętym stanem wyjątkowym, gdzie 
stoją namioty dla wojska, Strażnica Pograniczników, gdzie 
zdarzały się grupy imigrantów. Widocznie wilki już zanadto 
się rozpanoszyły, z powodu ścisłej ochrony przestały bać się 
ludzi. Z okna domu brata zrobiłam zdjęcie dwóch łosi pasą-
cych sie na skraju kukurydzy, w odległości 150 m od domu. 
Stado dzików liczące kilkadziesiąt sztuk potrafiło w cią-
gu jednej nocy kompletnie zryć kilka hektarów pastwiska. 
Bobry porobiły nory i tunele przy brzegu rzeczki i z łąki zro-
biły bagnisko. W miastach odławia się dziki, które niszczą 
parki i zieleńce i wywozi się je w okolice lasów, aby niszczy-
ły pracę rolników - pomimo tego że dziki są zwierzyną łowną 
i powinny trafić do restauratorów, gdzie byłyby konsump-
cyjną atrakcją. Nadmieniam, że jestem za sensowną ochro-
ną zwierząt, ale nad ich liczebnym stanem trzeba panować.

Dużo zdrowia w Nowym Roku życzę. 

Janina Słupek

Grupa „B”
FC Samogona - Siwy Dym Jodłowa 0:8
„Juk” - WKS Wola Brzostecka 2:2
FC Samogona - WKS Wola Brzostecka 0:3
„Juk” - Siwy Dym Jodłowa 1:1
FC Samogona - „Juk” 0:5
Siwy Dym Jodłowa - WKS Wola Brzostecka 1:0
Grupa „A”
THC Zieloni - Hos-Pol 1:0
Bez Nazwy - LKS Brzostowianka Brzostek 3:0
THC Zieloni - LKS Brzostowianka Brzostek 0:1
Hos-Pol - Bez Nazwy 3:0
THC Zieloni - Bez Nazwy 1:4
LKS Brzostowianka Brzostek - Hos-Pol 3:3
Mecz o 7. miejsce 
FC Samogona - THC Zieloni 3:6
Mecz o 5. miejsce
WKS Wola Brzostecka - LKS Brzostowianka Brzostek 1:1 k. 5:4

I Półfinał 
Bez Nazwy - „Juk” 0:2
II Półfinał
Siwy Dym Jodłowa - Hos-Pol 1:1 k. 1:2
Mecz o 3. miejsce 
Bez Nazwy - Siwy Dym Jodłowa 1:5
Finał 
„Juk” - Hos-Pol 1:0

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. „Juk”
2. Hos-Pol
3. Siwy Dym Jodłowa
4. Bez Nazwy
5. WKS Wola Brzostecka
6. LKS Brzostowianka Brzostek
7. THC Zieloni
8. FC Samogona 
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Brzostek
1 stycznia - 31 grudnia 2022 rok
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39-230 Brzostek
ul. Szkotnia 23

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

kaSacja pojazdów tel. 606 347 031, 666 842 379
— Skup i sprzedaż złomu stalowego i kolorowego
— Materiały budowlane i hutnicze
— Materiały opałowe
— Kruszywa, kliniec, piaski, żwiry
— Sklep wielobranżowy
— Nawozy, środki ochrony roślin
« NOWOŚĆ: Kołdry, pościele, poduszki, ręczniki

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

Świąteczny Brzostek
• fot. Paweł Batycki
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Opłata za zamieszczenie reklamy lub ogłoszenia 
w jednym numerze: 
1 strona A4 160 zł
½ strony A4 90 zł
¼ strony A4 lub mniej 60 zł

UWAGA!
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Publikując materiał nade-
słany, redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść, która może być 
sprzeczna z naszymi poglądami. Przesłanie materiałów niezamawianych 
nie jest równoznaczne z ich opublikowaniem, będą one zamieszczane 
w gazecie w miarę możliwości. Redakcja zastrzega sobie prawo do skra-
cania materiałów oraz do korekty w zakresie poprawności językowej. Ze 
względu na druk w kolorze materiały graficzne na szerokość strony A4 
powinny posiadać min. 3 mm margines i obowiązkowo 3 mm na spad ze 
wszystkich boków.
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Reklamy zamieszczane będą wyłącznie w drugiej połowie miesięcznika.
Płatności należy dokonywać na numer konta podany w stopce gazety.
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wydaje rachunki 
za zamieszczenie reklamy.
Nie pobieramy opłat za podziękowania pogrzebowe.
Nie pobieramy opłat za ogłoszenia z jednostek organizacyjnych gminy.

CENNIK REKLAM I OGłOSZEń
Od 2021 r. wszystkie numery „Wiadomości Brzosteckich” 
wydawane będą w kolorze.

Materiały do kolejnego numeru „Wiadomości
Brzosteckich” prosimy przesyłać do 30 stycznia 2022 r. na adres 
wiadomosci@brzostek.pl

!

RozwiązAniA zAgAdek i kRzyżówki 
z popRzedniego numeRu
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Rzodkiewka
Fotograficzna zagadka geograficzna: Most w Kamionie na Rawce 
koło Skierniewic
hasło krzyżówki: Z chmielowej sztuki mądrzy nieuki.
Nagrodę książkową wylosowali: Jakub Mółka z Nowego Sącza 
(krzyżówka), Julia Pietrzycka z Brzostku (zagadka przyrodnicza), 
Józef Kolbusz z Brzostku (zagadka geograficzna).
Osoby, które wylosowały nagrody książkowe za roz-
wiązanie zagadek i krzyżówki, proszone są o odbiór na-
gród w ciągu 30 dni od ukazania się informacji 
o nagrodzonych.
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Zapraszamy do naszych Salonów
Oferujemy atrakcyjne ceny na zakup obrączek

oraz spersonalizowane upominki. 



Robisz zdjęcia? Pochwal się nimi. 
Prześlij je wraz z imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania 
na adres: wiadomosci@brzostek.pl. Przesłanie tych danych oznacza 
zgodę na ich publikację w „Wiadomościach Brzosteckich” w podpisie 
pod zdjęciem.fotokącik

Andrzej Stasiowski z Januszkowic

Szymon Rogaczewski z Woli Brzosteckiej

Michał Dziedzic z Bukowej

Tomasz Baran z BrzostkuPiotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Joanna Płaziak z Opacionki


