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Uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i święta patrona strażaków
 (Fot. Paweł Batycki)
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Ostatnie tygodnie obfitowały w uroczystości, ciekawe wy-
darzenia, sukcesy młodzieży, dlatego też majowy numer 

„Wiadomości Brzosteckich” sięgnął swoją objętością niemalże 
granic możliwości, chociaż materiały do niego zbieraliśmy 
zaledwie przez kilkanaście dni. Aby zmieścić jak najwięcej 
aktualnych informacji, wyjątkowo musieliśmy zrezygnować 
z niektórych stałych pozycji, m.in. z prezentacji twórczości 
literackiej naszych Czytelników. Nie mogliśmy też opubliko-
wać wszystkich zdjęć nadesłanych do kącika fotograficznego, 
gdyż strona ta przewiduje maksymalnie dziewięć fotografii, 

ale pojawiać się one będą w kolejnych numerach czasopisma. 
Przy wyborze do druku niezamawianych tekstów bierzemy 

pod uwagę ich aktualność, tematykę, sposób sformułowania 
informacji oraz nadesłanie ich do dnia określonego w ostatnim 
numerze. Tu zwracamy się z prośbą do osób lub instytucji, które 
chciałyby zamieszczać informacje w gazecie, żeby przesyła-
ły je na właściwy adres, tj. brzostek@wiadomosci.pl, oraz 
w wyznaczonym terminie. Ważne jest również, by tekst był 
podpisany, a załączone zdjęcia dobrej jakości (format orygi-
nalny, niepomniejszony). Niezamawiane materiały będziemy 
publikować w miarę możliwości.

Urszula Kobak

Od redakcji

Drodzy Państwo!

26 kwietnia 2015 roku odbyło się w Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa spotkanie 

z mieszkańcami. Przedstawiłem na nim plany 
związane z inwestycjami na terenie Brzostku. 
Oto one:
1. Przeniesienie przedszkola z rynku do bu-
dynku starej szkoły. Wypowiedziany został 

już trwały zarząd nad budynkiem Szkole Podstawowej 
w Brzostku. Przygotowywany jest projekt adaptacyjny 
przewidziany na siedem oddziałów przedszkolnych.

2. W związku z planowanym przeniesieniem przedszkola do 
budynku starej szkoły podjęte zostaną kroki zmierzające 
w kierunku poprawy rozwiązań komunikacyjnych. Pla-
nowane jest położenie nawierzchni bitumicznej na drodze 
biegnącej obok cmentarza (ul. Cmentarna), przez co uzyska 
się możliwość wyjazdu jednokierunkowego w stronę ul. 
Słonecznej. Powstanie także parking przy szkole podsta-
wowej z zadaniem udrożnienia ruchu przy ul. Szkolnej. 
Jest jeszcze kilka dodatkowych rozwiązań umożliwiających 
poprawę komunikacji z kierunku Nawsia Brzosteckiego, ale 
wymaga to konsultacji z obecnymi właścicielami terenów, 
gdzie planowane są wspomniane inwestycje.

3. Planowane jest położenie nawierzchni bitumicznej przy ul. 
Mickiewicza (odcinek od komisariatu policji do budynku 
weterynarii)

4. Przygotowywany jest projekt kanalizacji przy ul. Polnej 
obejmujący także ulice Szkotnia i 11 Listopada w kierunku 
komisariatu policji.

5. Planowana jest budowa „małej obwodnicy”, która biegłaby 
za budynkiem ośrodka zdrowia wzdłuż Słonego Potoku 
do ul. Królowej Jadwigi i dalej do drogi krajowej nr 73. 
W najbliższych dniach podpisany zostanie akt notarialny, 
w którym Gmina Brzostek zakupi od pani Wieńczysławy 
Solarz 0,2 ha działki, uzyskując w ten sposób połączenie 
od ul. Mysłowskiego aż do ul. Królowej Jadwigi. Trwają 
rozmowy z Państwem Lemek co do zakupu działki w celu 
uzyskania łączności z drogą krajową nr 73. 

6. W związku z opóźnieniami w Urzędzie Marszałkowskim 
w zakresie możliwości realizowania projektów unijnych 

z perspektywy 2014-2020 prawdopodobnie zmienimy 
nawierzchnię na parkingu w centrum Brzostku. Do tej 
pory zakładaliśmy, że ubiegać się będziemy o środki na 
rewitalizację miasta. Wobec opóźnień zmuszeni będziemy 
prawdopodobnie wykonać nową nawierzchnię, bowiem stan 
obecny jest nie do zaakceptowania.

7. Rozpoczęliśmy demontaż ogrodzenia na działce przy budyn-
ku dawnej bożnicy żydowskiej (były internat ZS w Brzost-
ku). Planowany jest tam parking w związku z brakiem miejsc 
dla samochodów w centrum miasta. 

8. Planowane jest jeszcze wykonanie odcinków kanalizacji 
przy Słonym Potoku oraz w Rynku.

9. Przy ul. 20 Czerwca realizowana będzie inwestycja powiatu 
polegająca na budowie chodnika od ul. Stromej w kierunku 
Równi.

10. Przygotowywany jest dla potrzeb projektów plan gospo-
darki niskoemisyjnej.

11.  Rozważamy wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Osta-
fińskiego.

12. Podjęliśmy także zobowiązanie, co do poprawy bezpie-
czeństwa mieszkańców w rejonie rynku. Od dawna mamy 
tam do czynienia z osobami, które – najczęściej w stanie 
nietrzeźwym – zaczepiają mieszkańców i próbują wyłudzać 
pieniądze. Często także mieszkańcy są obrażani wulgary-
zmami i niekulturalnym zachowaniem. Interweniowaliśmy 
już w tej sprawie na brzosteckim komisariacie i oczekujemy 
stanowczych działań w tej sprawie ze strony policji.

 Podczas zebrania poruszano bardzo wiele problemów.  
W przypadku niektórych, niestety, niewiele możemy zrobić, 
jak choćby w sprawie emigracji młodych wyjeżdżających do 
pracy za granicę. Oczywiście Magistrat działa i działał będzie 
w kierunku pozyskiwania inwestycji, które dawałyby miejsca 
pracy, ale jest to niebywale trudne. Proponowano także wyko-
nanie np. chodnika w kierunku na Kamieniec do GOSiR, ale 
osobiście jestem temu przeciwny, bowiem uważam, że mamy 
ważniejsze miejsca, gdzie chodnik należałoby położyć. Cieszy 
natomiast zaangażowanie i aktywność mieszkańców, chociaż 
frekwencja była zdecydowanie za mała. Warto na zebrania 
wiejskie przychodzić nie tylko po to, by wiedzieć co się dzieje, 
ale przede wszystkim po to, by przekazać nam Wasze pomysły, 
sugestie i zwykłe dobre rady. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Burmistrz informuje

Projekty wizualizacyjne dotyczące znaku promocyjnego Gminy Brzostek
Drodzy Mieszkańcy, na str.24 przedstawiamy pro-

jekty znaków promocyjnych dla naszej gminy. Są 
one efektem pracy Katarzyny Wojdyły z Bukowej, która 
jest doktorantem w zakresie projektowania graficznego 
na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Każda 
propozycja jest opisana, by przybliżyć Wam, skąd biorą 

się konotacje poszczególnych projektów. Bardzo proszę 
o zapoznanie się z tymi logotypami, bowiem wkrótce 
wspólnie wybierzemy najlepszy. Takie projekty wizua-
lizacyjne są coraz bardziej powszechne. Ma je już Jasło 
i Dębica, a także Gmina Dębica.

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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Z prac Rady Miejskiej
VI sesja Rady Miejskiej w Brzostku odbyła się 23 kwietnia 

2015 r. Obradom przewodniczył Daniel Wójcik - Prze-
wodniczący Rady. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad 
Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski przedstawił infor-
mację o realizacji uchwał Rady. W okresie sprawozdawczym na 
podstawie Uchwały Nr V/16/15 z dnia 19 marca 2015 r. Zarzą-
dzeniem Nr 36/15 Burmistrza Brzostku wprowadzono zmiany 
do zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek 
budżetowych na 2015 rok. Sporządzono wykaz do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym najemcom 3 lokali mieszkalnych, 
znajdujących się w Domu Nauczyciela w Siedliskach-Bogusz. 
Realizując Uchwałę Nr XXXIX/307/2014 Rady Miejskiej 
w Brzostku z dnia 21 października 2014 roku w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działki 
zabudowanej położonej w Brzostku, ogłoszono II publiczny 
przetarg ustny, który zakończył się wynikiem negatywnym 
z uwagi na brak uczestników. 

W kolejnym punkcie obrad radni na wniosek Burmistrza 
Brzostku dokonali zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 
oraz przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu 
pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 1317 R Kamienica 
Dolna – Grudna Górna”. W związku ze zmianą ustawy o sy-
stemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Rada Miejska 
w Brzostku podjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów 
naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie po-
stępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów.

Rozpatrując dalsze projekty uchwał, Rada Miejska zatwier-
dziła sprawozdania finansowe Samodzielnego Gminnego Pub-
licznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku oraz Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. Na wniosek Burmistrza 
Brzostku, Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia darowi-
zny działki na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod 
budowę drogi wewnętrznej w Siedliskach-Bogusz „Huta” oraz 
uchwałę w sprawie nabycia działki na rzecz Gminy Brzostek 
z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej i parkingu przy 
Gimnazjum w Brzostku.

Treść podjętych uchwał prezentowana jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy 
Brzostek.

Opracowała
E. Sz.

Zebranie mieszkańców Brzostku
W niedzielę 26 kwietnia 2015 r. miesz-

kańcy Brzostku mieli możliwość 
uczestniczyć w spotkaniu z władzami 
miasta i gminy oraz zaproszonymi 
gośćmi, zorganizowanym przez Jerzego 
Potrzebę, Przewodniczącego Zarządu 
Miasta Brzostek.

Poruszano wiele spraw, dyskutowano 
m.in. o szkodach wyrządzanych przez 
potok Gogołówka, oświetleniu ulic, bu-
dowie chodników, remontach dróg 
(u l .  Mick iewicza 
i drogi wzdłuż cmen-
t a rza).  Bur mist rz 
Brzostku przedsta-
wił zadania przewi-
dziane do realizacji 
w najbliższym cza-
sie. Następnym punk-
tem była dyskusja. 
Najdłużej rozmawia-
no o bezpieczeństwie 
r uchu d rogowego 
w obrębie  r y n k u 
i ulic dojazdowych. 
B r z o s t o w i a n i e 

skarżyli się też na zbyt długi czas 
oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne 
w ramach ubezpieczenia w gabinecie 
działającym w ośrodku zdrowia. Zasyg-
nalizowano również problem bezrobocia 
w naszej gminie. Trzygodzinne spotkanie 
zakończyło się podjęciem uchwał w spra-
wie sprzedaży dwóch działek stanowią-
cych dawne mienie gromadzkie.

W zebraniu uczestniczyło niespełna 
60 osób. Tydzień później zapytaliśmy 

kilku mieszkańców o obecność na tego 
typu zebraniach.
Czy chodzi Pani/Pan na zebrania or-
ganizowane przez Przewodniczącego 
Zarządu Miasta? Dlaczego?
• Chodzę, bo chcę się dowiedzieć 

o działalności, o planach. Zawsze coś 
ciekawego się dowiem. /Kazimiera/

• Nie chodzę, bo zaraz by mnie wyrzu-
cili. Mam za dużo do powiedzenia. 

/Anna Klich/
• Wydaje mi się, że za mało znam spra-

wy i problemy lokalne. Nie mam po-
jęcia, co tu się dzieje. /Stanisław/

• Chodzę, bo trzeba wiedzieć, co się 
dzieje na wsi. Trzeba żyć tym, co się 
dzieje w okolicy. Trzeba być „na to-
pie”. /J.S./

• Nie chodzę. Mam do czynienia 
z ludźmi i żyję ich problemami pięć 
dni w tygodniu, i chciałbym sobie 
odpocząć. Dwa dni chcę zostawić 
dla rodziny i dla mojej pasji. /Antoni/

U. Kobak

BURMISTRZ BRZOSTKU ODPOWIADA MIESZKAŃCOM UL. SŁONECZNEJ I OPACIONKI
Szanowni Mieszkańcy !

W odpowiedzi na list skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej, Radnych Powiatowych oraz do mnie w sprawie 
drogi powiatowej w odcinku Brzostek – Opacionka informuję, że remont i ewentualna przebudowa wspomnianej drogi 

jest zadaniem własnym powiatu. Oznacza to, że adresatem Państwa prośby powinno być Starostwo Powiatowe w Dębicy, 
a także Radni Powiatowi, którzy zostali wybrani po to, by działać w powiecie na rzecz interesów naszej gminy. Oczywiście 
brzostecki Magistrat może interweniować i interweniuje w sprawie poprawy jakości dróg powiatowych znajdujących się na 
terenie Gminy Brzostek, niemniej jednak nasze możliwości są ograniczone. Trzeba tutaj dodać, że generalnie sporo dróg po-
wiatowych biegnących przez nasze miejscowości wymaga natychmiastowych remontów. Rozumiemy, że możliwości finansowe 
Starostwa Powiatowego są ograniczone i chętnie włączamy się w bieżące remonty i naprawy nawierzchni z naszym udziałem, 
czego najlepszym przykładem jest wsparcie inwestycji przy drodze powiatowej w Grudnej Górnej. W tym roku wykonany 
zostanie projekt remontu drogi powiatowej na odcinku Wola Brzostecka –Smarżowa i być może już od 2016 roku rozpoczną 
się tam prace, na pewno także z udziałem naszych środków. Na pytanie, kiedy ruszy remont drogi, o którą Państwo pytacie, 
nie potrafię odpowiedzieć. Ale jeśli tylko powiat zdecydowałby się na rozpoczęcie tam jakichkolwiek prac, to jako burmistrz 
z pewnością wnioskował będę o wsparcie tego zadania naszymi środkami. Ze swojej strony podkreślam gotowość udziału 
we współfinansowaniu tej inwestycji.

Z pozdrowieniami 
    Wojciech Staniszewski

Burmistrz Brzostku

Fot. Paweł Batycki
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3 Maja to jedno z najważniejszych świąt w „patriotycznym 
kalendarzu” naszego narodu. Większość z nas ma tego 

świadomość i w ten ważny dzień manifestuje swą obywatelską 
postawę, wywieszając biało-czerwone flagi na domach i biorąc 
udział w okolicznościowych uroczystościach. Nie inaczej rzecz 
się miała w naszym mieście. Już w przeddzień majowego święta 
ulice i spora część budynków przyodziała się w narodowe bar-
wy, a w samą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyły 
się w Brzostku obchody tego wydarzenia.
 O godzinie 11.00 spod CKiCz wyruszył pochód złożony 
z przedstawicieli Urzędu i Rady Miasta, pocztów sztandaro-
wych wystawionych przez szkoły, strażaków z OSP i miesz-
kańców miasta. W trakcie przemarszu do kościoła parafialnego, 
w którym odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny złożono 
kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą brzosteckim Legio-
nistom i pod pomnikiem ofiar II wojny światowej. Po uroczystej 
celebrze, której przewodniczył ks. dr Jan Cebulak, obecni na 
mszy przedefilowali na teren WTZ, gdzie pod pomnikiem ofiar 
Katynia i Smoleńska nastąpiło złożenie kwiatów przez dele-

gacje Magistratu, PiS i obecnych na uroczystości szkół. Kilka 
okolicznościowych zdań wygłosił ks. proboszcz oraz Burmistrz 
Wojciech Staniszewski, który również zaprosił zgromadzonych 
na popołudniowe świętowanie na brzosteckim rynku.

Wojciech Staniszewski

Powiało duchem patriotyzmu

Świętować każdy może i każdy 
powinien. 3 Maja nie jest zwykłym 

dniem. To nasze narodowe święto. 224. 
rocznica uchwalenia Konstytucji 3 
maja. A w Brzostku 100 lat i 1 dzień 
temu miała miejsce bitwa, w której 
starły się wojska zaborców. Ziemia 
spłynęła krwią. Ale ta krew nie została 
przelana na darmo. Dziś Brzostek to 
POLSKIE miasteczko. Mamy więc 
powód do radości.

Piękna pogoda i plenerowa impreza na 
rynku przyciągnęła wielu mieszkań-
ców. A co ich skłoniło do przyjścia na 

brzostecką majówkę? Tu pojawiały się 
różne odpowiedzi:
• Dziecko. I żeby się wyrwać z domu. 
/Małgorzata/
• Chcę pośpiewać pieśni patriotyczne. 

Broń Boże z obowiązku! /Waldemar/
• Loda chciałem kupić. Muzy dobrej 

posłuchać. /Stanisław/
• Obowiązek patriotyczny. I jeżeli ktoś 

coś organizuje, to trzeba skorzystać. 
/Anna Klich/
• Zobaczyć. A pogoda jest sprzyjająca. 

Chciałyśmy się czegoś dowiedzieć 
o bitwie o Brzostek. Spędzić wolny 
czas. 

/Kazimiera i Iwona/
• Mąż mnie wyciągnął. (Mąż dopowia-

da: Albo odwrotnie.) Chęć zobacze-
nia, co się będzie działo na rynku. 
Posłuchać piosenek patriotycznych. 
/Bronia/

• Dwie rzeczy mnie skłoniły: 3 maja 
i Węgry. Byłem tam w ubiegłym roku. 
Spodobały mi się ich obyczaje i chcia-
łem posłuchać ich muzyki. Chciałem 
też zrobić parę fotek. /Andrzej/

Na początku imprezy wystąpił dzia-
łający przy domu kultury zespół mło-
dzieżowy Take Five. Po nim węgierski 
kwartet Szamadό koncertował przez 
godzinę, prezentując instrumenty cha-
rakterystyczne dla ich kraju. Pomiędzy 
uczestnikami majówki krążył patrol 
żołnierzy austriackich, który od czasu 
do czasu sprawdzał „Papieren” widzów. 
Oficer pruski pędził przez rynek grupkę 
wziętych w niewolę rosyjskich wojaków. 
A z dala od sceny dwóch Austriaków 
przygotowywało „występ” artyleryjski. 
Czasem mieli przerwę w pełnieniu 
służby, więc mogli udzielić krótkich 
wywiadów do naszej gazety.

Pierwszym rozmówcą jest oficer armii 
pruskiej, kawalerzysta (koń został 
w stajni).

Co Pana skłoniło, żeby przybyć do 
Brzostku?
Przybyłem, aby pomóc armii austro-
-węgierskiej w przełamaniu frontu 

Majówka na brzosteckim rynku

Dokończenie na str. 6

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki
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wschodniego i to się nam udało. (Oficer 
eskortował czterech rosyjskich żołnierzy, 
którzy w czasie rozmowy ukryli się za 
wozem strażackim).

Czy współczesny Brzostek różni się od 
tego sprzed 100 lat?
(Oficer rozgląda się.) Brzostek ma mniej 
lejów po wybuchach, a te dziury w asfal-
cie zasypane tłuczniem, to pewnie po 
minach. A tak w ogóle to Brzostek się 
rozwinął. Mamy nadzieję, że lata prospe-
rity będą trwały jak najdłużej.
A tak naprawdę to kim Pan jest?
Paweł Zięba. Jestem z Ośrodka Stara 
Cegielnia Gładyszów, gdzie dowodzi 
Włodzimierz Kario. Jeździmy w bar-
wach I Pułku Ułanów Krechowieckich. 
Jesteśmy zaprzyjaźnieni z ułanami 
z Brzostku. Wspieramy się w organizo-
waniu rekonstrukcji wydarzeń historycz-
nych. Dziś prezentujemy mundury armii 
pruskiej i rosyjskiej, aby dać ludziom 
wyobrażenie, jak żołnierze w czasach 
I wojny światowej byli umundurowani 
i uzbrojeni. Mamy nadzieję, że dodajemy 
kolorytu imprezie.
Tymczasem na trawniku brzosteckiego 
rynku krzątało się przy bombardzie 

dwóch żołnierzy armii austro-węgier-
skiej.
Co Panowie robicie?
Szykujemy wybuch. Na polecenie bur-
mistrza będzie mniejszego kalibru, żeby 
remontów nie trzeba było robić.
A skąd przybywacie?
My tu prosto z bitwy pod Gorlicami. Uda-
ło nam się wejść klinem między Rosjan. 
To przesądzi losy wojny.
Czy Brzostek zmienił się w ciągu ostat-
nich stu lat?
(Chwila zastanowienia). Teraz nikt 
Brzostku nie oblega. Odzyskaliśmy nie-
podległość. Macie zadbane cmentarze 
z I wojny światowej. Dzisiaj ludzie nie 
mają takich problemów jak dawniej, więc 
potrafią się kłócić o byle co.
Co Panów tu sprowadza?
Chcieliśmy oddać hołd naszym roda-
kom – 3 milionom Polaków, którzy pod 
przymusem zostali wcieleni do wojsk 
zaborczych. Często brat walczył przeciw 
bratu. Kilkaset tysięcy z nich nigdy nie 
wróciło z frontu. Ale dzięki ich poświę-
ceniu możemy dziś, także w Brzostku, 
mówić po polsku.
Kim Panowie są?
Jacek Słupski – oberleutnant i.TR CK 
Artylerii, a to mój syn, Maciej Słupski, 
vormeister i.TR CK Artylerii. Jesteśmy 
baterią CK stacjonującą w Skierniewi-
cach i wchodzimy w skład GRH Artyleria 
Przemyśl, Kraków, Nysa. Historycznie 

odtwarzamy baterię 8 Styryjskiego 
Batalionu Artylerii Fortecznej złożonej 
z dwóch moździerzy 305 mm. Posiadamy 
bombardę średniowieczną na lawecie 
moździerza, dzięki której odtwarzamy 
epizody pojedynków artyleryjskich.

Pogawędkę historyczną przerwała ko-
nieczność przygotowania działa do „wiel-
kiego wybuchu”, który miał nastąpić po 
występie bratanków z Węgier. I nastąpił. 
Wybuch całkowicie kontrolowany. Ku 
czci „majowej jutrzenki”. Burmistrz 
nie będzie musiał odbudowywać ka-
mieniczek w rynku. Po świątecznej 
salwie na całego rozpoczęło się wspólne 
patriotyczne śpiewanie. Mikrofony opa-
nowali: Maria Smoroń, Natalia Trucina 
i Burmistrz Wojciech Staniszewski, który 
osobiście zachęcał widzów do wokalnej 
aktywności, podchodząc do wielu z nich. 
Niosły się te pieśni na całą okolicę. Wielu 
uczestników majówki, jak za dawnych, 
dobrych (szkolnych) czasów, podchwy-
tywało znajome melodie i zapamiętale 
wyśpiewywało kolejne zwrotki…
I jak powiedział Burmistrz Brzostku: 
„Dzięki pięknej pogodzie oraz dwojakiej 
formie obchodów – oficjalnej i bardziej 
plenerowej każdy mógł uczcić ten ważny 
dla Polaków dzień w sposób ciekawy 
i dogodny dla siebie. Pod warunkiem, 
że… oczywiście chciał”.

Urszula Kobak

Dokończenie ze str. 5

Na majówkę, na majówkę 
razem z mamą, 
razem z tatą na wędrówkę. 
Czy to słońce, czy to wiatr 
my idziemy poprzez świat, na majówkę…

Majowa przyroda buchnęła wszystki-
mi odcieniami zieleni. Trawy ciem-

nozielone kołyszą się poruszane podmu-
chami wiatru, a polne kwiaty wychylają 
nieśmiało kolorowe główki z zielonych 
liści. Drzewa – dostojne, monumentalne 
– odziane są w piękną biel, róż, a wśród 
kwiecia formują się małe listeczki i upięk-
szają korony drzew. W dali na stoku wzgó-
rza skurowsko-przeczyckiego ciemna 
zieleń przebija się z białymi konarami 

kwitnących śliw, tarniny, cześni. Przełom 
Wisłoki o tej porze roku jest błyszczący 
i niezwykle urokliwy. W rzece połyskuje 
tafla wody, z której do góry wyskakują 
rybki i zanurzają się głęboko w wodzie. 
Nad głowami przelatują gromady gołębi, 
które zataczają koła, bujają się i spokojnie 
lecą dalej. Tu i ówdzie lecą małe ptaki 
do gniazd, a trele wyśpiewywane przez 
nich są melodyjne i jakby swojskie. Od 
czasu do czasu przelatuje duży, dostojny 
ptak – bocian – frunie spokojnie na swoje 
łowisko. Kolorowo i dźwięcznie tu jest.
 Maj to niezwykły. Aleksander Brückner 
w „Słowniku etymologicznym” pisze, że 
ta nazwa miesiąca wywodzi się od nazwy 
ziela, którym dziewczyny stroiły sobie 

głowy i którym także ozdabiano domy 
i składano podczas pogrzebów. Było to 
ziele znane też u innych Słowian.
 Ten miesiąc u nas, katolików, zwany 
jest też miesiącem maryjnym, w którym 
to czasie odbywają się liczne pielgrzymki 
– zwane też majówkami – do sanktuariów. 
Na naszym terenie do najbliższych sank-
tuariów w Przeczycy, Dębowcu i Tucho-
wie podążają też piesze pielgrzymki.
 Przed laty takimi małymi sanktuaria-
mi były przydrożne kapliczki, w których 
stały figurki Matki Boskiej, bądź obrazy 
zwykle malowane przez ludowych mala-
rzy, a wokół nich zbierali się mieszkańcy, 

Opowieści dawnej treści… na majówkę…

Dokończenie na str. 7

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki
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a dzieci przynosiły bukieciki polnych kwiatów – 
stokrotek, kaczeńców, fiołków, storczyków, konwalii 
czy też białych i fioletowych kiści bzów, koszyczki 
kwiatowe bzu dzikiego, jaśminu i kaliny. Przed ka-
pliczkami gromadziły się nieraz całe rodziny i tam 
wyśpiewywały pieśni maryjne, prosząc Szafarkę Łask 
o zdrowie i dobre życie dla całej rodziny. Podczas tych 
majowych spotkań zebrani wyśpiewywali litanię lore-
tańską, a kończąc słowami: „Maryjo, ja Twe dziecię, 
o podaj mi Swą dłoń. Niech przejdę po tym świecie, 
od złego Matko chroń”… Tak rozmodleni wracali do 
swoich domów i do obowiązków.
 Były też domy, w których były małe ołtarzyki 
w ogrodzie, w oknie czy też na ścianie. Tam też pod 
obrazkiem stały kwiaty, świeciły się świeczki podczas 
majowych śpiewów. Te majówki utrwalały nie tylko 
wiarę, ale także miłość w rodzinie.
 W miastach do dziś organizowane są majówki 
z wyjazdami za miasto, do lasu, nad rzekę, nad 
jezioro, zalew czy w góry, gdzie całymi rodzinami 
odpoczywają uczestnicy i nabierają nowych sił. Wtedy 
niekoniecznie słychać śpiewy pieśni, ale organizowane 
są różne zabawy, turnieje, zawody i inne rozrywki. Są 
to świetne majówki.
 Niektórzy całymi rodzinami jadą szlakiem rowero-
wym i w wydzielonych miejscach odpoczywają, gdzie 
zjadają pyszne „co nieco” przywiezione w koszyku 
wiklinowym. Są tam przeróżne smakołyki, kanapki, 
pieczony drób, pasztety, warzywa, owoce, buchty oraz 
soki i chociaż dzisiaj wszędzie można znaleźć stoiska 
z żywnością, to jednak te przywiezione z domu, ro-
bione ręką mamy są najlepsze.
 W latach 70. ubiegłego stulecia organizowaliśmy 
harcerską majówkę. Zwykle był to złaz nad Wisłoką 
lub w Kamerze, gdzie był ośrodek wypoczynkowy 
SUW z Brzostku. Pamiętam, jak integrowaliśmy ro-
dziców z ich dziećmi będącymi zuchami i harcerzami. 
Grupa kwatermistrzowska niosła produkty potrzebne 
do gotowania i przyrządzenia jadła. Harcerze zbierali 
chrust i suche gałęzie, które ustawiali w ognisko 
a wybrany rodzic zapalał ogień przy wtórze okrzyków 
„od jednej zapałki” i rzeczywiście buchał płomień 
najpierw nikły, potem coraz większy, a zebrani druhny 
i druhowie rozpoczynali majówkową biesiadę. Iskry 
z ogniska ostro buchały, a wszyscy zapatrzeni byli nie 
tylko w ognisko, ale także wsłuchiwali się w wygła-
szaną gawędę, którą rozpoczynał zaproszony gość. 
Zasłuchani harcerze intonowali piosenkę harcerską 
„Płonie ognisko w lesie, wiatr smętną piosnkę niesie, 
przy ogniu zaś drużyna gawędę rozpoczyna. Czuj, 
czuj, czuwaj…” czy też inne piosenki harcerskie. 
Wygłaszali wiersze, wystawiali scenki satyryczne, to 
znowu śpiewali, bawiąc się przy tym dobrze. Grupa 
kwatermistrzowska na czele z kuchcikiem gotowała na 
polowej kuchni harcerską grochówkę, a każdy harcerz 
miał swoje zadanie przydzielone przez zastępową czy 
drużynową, przy tym zdobywał sprawności i stopnie 
harcerskie. Były to czasy, kiedy majówka stanowiła 
doskonałe miejsce nie tylko na odpoczynek, ale także 
na kształtowanie własnych charakterów. Zwykle słoń-
ce już zaszło, a harcerze dalej śpiewali i przednio się 
bawili. Potem wiązali krąg, w którym trzymali się za 
ręce, śpiewając: „Takie sobie słowo daję, że pomagać 
będziem wzajem w pracy, czuj, czuwaj, druh druhowi 
brat…” i w takiej atmosferze przyjaźni, radośni i wy-
poczęci, zapadali w twardy sen pod namiotami.
 Do dziś kontynuowana jest tradycja majówek, 
w których całe rodziny wspólnie wyjeżdżają za 
miasto. Co prawda owe majówki nazywane są dzisiaj 
piknikami czy też wypadami za miasto. Jednak ważne 
jest, iż przekazujemy tradycje majówkowe młodym 
pokoleniom. Z majówkowym pozdrowieniem. 

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze str. 6

Lp Nazwisko i imiona kandydata
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Numer obwodu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. BRAUN Grzegorz Michał 7 10 0 1 4 2 0 0 1 0 3 5 33
2. DUDA Andrzej Sebastian 411 303 141 94 335 312 261 249 362 136 145 267 3016
3. JARUBAS Adam Sebastian 7 6 1 2 3 1 3 4 8 2 1 1 39
4. KOMOROWSKI Bronisław Maria 110 90 54 23 45 64 41 20 76 20 35 40 618
5. KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 14 20 6 4 6 16 5 7 13 2 1 8 102
6. KOWALSKI Marian Janusz 1 0 4 2 1 1 0 2 1 0 0 0 12
7. KUKIZ Paweł Piotr 111 100 56 35 55 67 39 22 93 38 27 56 699
8. OGÓREK Magdalena Agnieszka 13 11 3 6 8 5 14 5 10 4 5 13 97
9. PALIKOT Janusz Marian 4 1 2 0 5 0 0 1 5 0 1 5 24
10. TANAJNO Paweł Jan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11. WILK Jacek 1 1 0 0 2 1 2 0 3 0 0 0 10

Razem: 680 543 267 167 464 469 365 310 572 202 218 395 4652

WYBORY PREZYDENCKIE 2015
Wyniki i frekwencja w gminie Brzostek
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Nr 1 - Brzostek, Zawadka B. 1425 682 680 2 47,86%
Nr 2 - Brzostek 1079 547 543 4 50,70%
Nr 3 - Klecie 517 267 267 51,64%
Nr 4 - Bukowa 393 169 167 2 43,00%
Nr 5 - Januszkowice, Opacionka 1032 505 464 41 48,93%
Nr 6 - Nawsie B., Wola B. 1071 487 469 18 45,47%
Nr 7 - Bączałka, Kamienica G. 821 368 365 3 44,82%
Nr 8 - Grudna D., Grudna G. 737 311 310 1 42,20%
Nr 9 - Głobikówka, Siedliska, Smarżowa 1522 586 572 14 38,50%
Nr 10 - Gorzejowa 545 224 202 22 41,10%
Nr 11 - Kamienica D. 410 225 218 7 54,88%
Nr 12 - Przeczyca, Skurowa 868 402 395 7 46,31%

Ogółem w gminie: 10420 4773 4652 121 45,81%
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Kilkanaście cmentarzy z I wojny światowej znajduje się 
w Gminie Brzostek. To miejsca spoczynku blisko 1500 

żołnierzy kilku narodowości: Austriaków, Węgrów, Rosjan, 
Czechów, Słowaków oraz Polaków, którzy będąc pod zabo-
rami, musieli służyć w obcym wojsku. Tu wojenny dramat 
rozegrał 7 maja 1915 roku podczas krwawej bitwy pomiędzy 
atakującymi wojskami austro-węgierskimi a broniącymi 
się żołnierzami rosyjskimi. Walka ta była częścią wielkiej 
operacji gorlickiej.
 W niniejszym cyklu ukazane zostaną brzosteckie cmentarze 
wojenne jako zabytkowe nekropolie z lat 1916-1918. Obecnie, 
dzięki staraniom Urzędu Gminy w Brzostku, omawiane obiekty 
zostały gruntownie odrestaurowane oraz zgromadzono na ten 
temat bogatą dokumentację archiwalną. Pierwszym omawianym 
obiektem będzie cmentarz nr 217 w Januszkowicach – jeden 
z największych.
 Januszkowicki cmentarz położony jest malowniczo na grzbie-
cie wzniesienia o wysokości 385 m n.p.m., w przysiółku Działy 
w południowej części Gminy Brzostek. Dojechać lub dojść moż-
na tam z centrum Januszkowic, kierując się gminną drogą koło 
dębu (pomnika przyrody) i Winnej Góry lub inną drogą na tzw. 
Wyręby. Można też dotrzeć z Bukowej, skręcając z szosy krajo-
wej na drogę w kierunku kaplicy. Potem na rozjeździe udajemy 
się w lewo i po kilkuset metrach ostrego podjazdu znajdujemy się 
na otwartym wzniesieniu. Gdy rozglądniemy się wkoło, od razu 
zachwyca piękny widok na rozległą dolinę Wisłoki, miasteczko 
Brzostek i wąską dolinkę rzeki Gogołówki. Natomiast patrząc 
na południe, widzimy pagórki Gminy Kołaczyce. Na szczycie 
wzniesienia po lewej stronie drogi zobaczymy wysoki krzyż 
betonowy, to właśnie cel podróży - cmentarz nr 217. To duży 
obiekt zbudowany na planie prostokąta o powierzchni 979 m2. 
Otoczony jest niewysokimi, betonowymi słupkami, przez które 
przechodzą metalowe rury. Dwa słupy wejściowe są znacznie 
potężniejsze i podtrzymują ozdobne wrota trzyskrzydłowe 
wykonane z żelaza. W ścianie tylnej cmentarza jest niewielki 
półkolisty występ z pełnego muru, otaczający kuty krzyż na be-
tonowym cokole. Główną uwagę zwraca centralnie usytuowany 
na cokole siedmiometrowy betonowy krzyż – pomnik, który ma 
fazowane krawędzie i poszerzone ramiona przy skrzyżowaniu 
belek. Na licu cokołu jest tablica inskrypcyjna z napisem w ję-
zyku niemieckim, który w wolnym tłumaczeniu brzmi:
WSPANIAŁOŚĆ DUMNIE ZAMKNIĘTEGO KRĘGU
GÓRAMI OTOCZONEJ KRAINY
POZDRAWIA TE GROBY
I UŚMIECH SWEGO WIECZNEGO PIĘKNA
SKŁADA JAK TYSIĄCE ŚWIEŻYCH WIEŃCÓW DZIĘKCZYN-
NYCH
Symetrycznie wokół krzyża znajdują się mogiły w układzie 
rzędowym. Duże nagrobki są w postaci betonowych steli zwień-
czonych jedno- lub dwuramiennymi kamiennymi krzyżami 
greckimi. Na licach steli umieszczono małe krzyże żeliwne typu 
maltańskiego oraz dwuramienne (prawosławne). Ponadto widać 
na stelach owalne miejsca na emaliowane tabliczki z nazwiska-
mi poległych, które jednak się nie zachowały. Oprócz dużych 
nagrobków są też małe, ale bez krzyży. W sumie dokumentacja 
austriacka podaje aż 227 grobów pojedynczych poległych 113 
żołnierzy austro-węgierskich (z pułków piechoty o numerach: 
47, 98, 18, 97) i 114 rosyjskich. Niestety, do naszych czasów 
zachowała się tylko część kamiennych nagrobków. Wspomniana 
dokumentacja podaje spis wszystkich poległych, lecz znana jest 
tożsamość jedynie 47 żołnierzy austro-węgierskich. Brak wśród 
nich oficerów, najczęściej to szeregowcy i nieliczni podoficero-
wie. Kilka nazwisk ma wyraźnie polskie pochodzenie. Pocho-
wani żołnierze polegli w dwóch bitwach: 21 grudnia 1914 roku 
podczas udanej ofensywy rosyjskiej (około 10%) oraz 7 maja 
1915 roku – aż 90% ogółu, czyli główne walki rozegrały się tu 
100 lat temu. Nacierały wówczas na januszkowickie wzgórze, 
od strony Bukowej, dwa pułki piechoty austro-węgierskiej, czyli 
szacunkowo 2-3 tys. żołnierzy. Atak spowodował klęskę wojska 
rosyjskiego. Duża liczba poległych na niewielkim obszarze 
wskazuje na zaciętość walk. 
Na zakończenie warto wspomnieć, że pierwotny projekt cmenta-

rza autorstwa Michała Matscheko von Glass-
nera zakładał budowę potężnego pomnika 
z kamienia oraz masywnego ogrodzenia. 

Jednak zrezygnowano z tego, gdyż zachwiałoby to malownicze 
położenie cmentarza na odkrytym grzebiecie wzniesienia. 
Natomiast ostateczny kształt nekropolii zaprojektował Gustaw 
Rossmana. 
 Po zaniedbaniach z czasów komunistycznych od lat 90-tych 
XX w. cmentarze wojenne zostały otoczone opieką Urzędu 
Gminy w Brzostku. Omawiany cmentarz nr 217 został odrestau-
rowany i na bieżąco są wykonywane prace porządkowe na tym 
zabytkowym obiekcie, który świadczy o tragicznych dziejach 
naszej małej Ojczyzny.  

Tekst opracował Wiesław Tyburowski na podstawie dokumentów i fo-
tografii udostępnionych przez pracowników Urzędu Gminy: sekretarz 
Lucynę Pruchnik i Stanisława Cholewiaka. Wykorzystano też opracowa-
nia: Karolina Pruchnik i Monika Kolbusz, Cmentarze I wojny światowej 
w Gminie Brzostek, Brzostek 2007, mps; Oktawian Duda, Cmentarze I 
wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995. Materiały do 
druku przygotował Jacek Samborski. 

Cmentarze wojenne - Januszkowice

Cmentarz wojskowy w Januszkowicach: projektował Gustav 
Roßmann i v. Glassner-Matscheko

Pierwotny projekt cmentarza w Januszkowicach 

Cmentarz w Januszkowicach obecnie  Fot. Paweł Batycki
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Początek maja już mamy za sobą. Święto pracy, flagi, konstytucji 
i już po długim majowym weekendzie. Ale to nie wszystko, bo 

4 maja jest jeszcze świętego Floriana – święto patrona strażaków. 
Druhowie gromadzą się w swoich parafialnych kościołach, by jak 
co roku, podziękować za czas miniony i prosić o Bożą opiekę na 
nadchodzący rok. Jaki ten rok będzie dla strażaków, trudno prze-
widzieć. Ostatnie cztery lata, po pamiętnych powodziach w 2010 
roku, były pod tym względem dość łaskawe. Zniszczony wtedy 
most w Kamienicy Dolnej doczekał się odbudowy i modernizacji, 
a tragiczny zakręt stał się łagodniejszy i bezpieczny. Jeszcze w Bu-
kowej bywa groźnie, bo nawet fotoradar nie wszystkim kierowcom 
pomaga zdjąć nogę z gazu. Wiele razy strażacy OSP z Brzostku 
i Nawsia Brzosteckiego muszą pędzić do wypadku, bo zdradliwy 
bukowski zakręt i prawa fizyki okazują się być mocniejsze od 
lekkomyślnego kierowcy. Te dwie jednostki są włączone od wielu 
lat do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i wyjazdy do 
kolizji i wypadków to najczęstsza przyczyna alarmu. Od ubiegłego 
roku do KSRG dołączyła jeszcze OSP Siedliska-Bogusz. Te trzy 
straże są wyposażone w systemy selektywnego wywołania, które 
umożliwiają natychmiastowe zaalarmowanie jednostki ze stano-
wiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy przez 
przyciśnięcie jednego włącznika. W stosunku do tych jednostek 
PSP stawia wysokie wymagania sprzętowe i szkoleniowe, dzięki 
czemu są one zdolne podjąć skuteczne działania ratownicze.

Poza tymi trzema strażami, w których są po dwa samochody 
gaśnicze z zapasem wody, mamy jeszcze trzy jednostki w Sku-
rowej, Grudnej Górnej i Januszkowicach posiadające po jednym 

samochodzie gaśniczym z zapasem wody. Straże w Opacionce, 
Januszkowicach Działach, Bukowej i Grudnej Dolnej posiadają 
pojazdy bez wody i ze swoim wyposażeniem mogą współdziałać 
w akcjach z innymi jednostkami. W naszej gminie są jeszcze 
jednostki w Zawadce Brzosteckiej i Kamienicy Górnej, które 
nie posiadają pojazdów i mają znaczenie lokalne oraz społeczne. 
Aby prowadzić bezpieczne działania, strażacy poza sprzętem 
muszą być też odpowiednio przebadani i przeszkoleni. Brzostecka 
gmina może pochwalić się dość dużą liczbą druhów gotowych 
do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. We wszystkich 12 
jednostkach OSP jest około 150 czynnych strażaków, 9 samocho-
dów gaśniczych z zapasem wody, 13 innych pojazdów, pompy, 
agregaty prądotwórcze, zestawy hydrauliczne do prac przy wypad-
kach, piły spalinowe, radiotelefony, łodzie i wiele innego sprzętu.

Starsi ludzie mogą jeszcze używać określenia „Straż Ogniowa” 
z czasów, kiedy pożary zdarzały się częściej, a strażacy zajmo-
wali się ich gaszeniem. Dzisiaj spektrum działań jest o wiele 
szersze – poza ogniem dochodzą inne zagrożenia. Powodzie, 
wichury, wypadki drogowe, poszukiwania zaginionych, śnieżyce, 
likwidacja gniazd niebezpiecznych owadów, pomoc zwierzętom 
z przysłowiowym kotem na drzewie włącznie, to tylko niektóre 
z zadań, jakie podejmują strażacy. Ważna jest również działal-
ność w środowisku, skierowana szczególnie do dzieci. Festyny, 
pokazy, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, szkolne albo 
środowiskowe imprezy w czerwcu na Dzień Dziecka są orga-
nizowane przez niektóre jednostki OSP. Co roku 16 sierpnia 
wszyscy druhowie spotykają się przy przeczyckim ołtarzu, by 
prosić o Bożą opiekę.

P. S.

JAN KRAJEWSKI ODZNACZONY
2 maja 2015 roku odbyły się coroczne obchody „Dnia Strażaka” 

w Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej. Miejsce to ze wzglę-
du na szczególny kult Męki Pańskiej 
nazwane jest Jerozolimą Wschodu, 
a na obecność cudownego obrazu 
Matki Bożej i umiłowanie Maryi 
przez wiernych, zwane Jasną Górą 
Podkarpacia. 
Wojewódzk ie obchody Święta 
Strażaka były okazją do wręczenia 
odznaczeń i wyróżnień, a także 
do podziękowania podkarpackim 
strażakom ochotnikom i strażakom 
zawodowym za ich pełną poświęcenia 
służbę i nieustanną gotowość niesie-
nia pomocy w ratowaniu ludzkiego 
życia i dobytku. W tych uroczystoś-
ciach uczestniczyła również delegacja OSP Brzostek z Prezesem 
Janem Krajewskim na czele. 
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku, Jan Krajewski, 
został odznaczony Złotym Znakiem Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadanym przez 
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  w Warszawie. Od 1993 r. jest 
to najwyższe odznaczenie Związku OSP RP. Odznaczenia wręcza-
li: Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP Janusz Konieczny, 

Wojewoda Podkarpacki Małgorzata 
Chomycz-Śmigielska, Podkarpacki 
Komendant Wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej gen. Bogdan Kuliga. 
Po zakończeniu ceremonii wręczania 
odznaczeń strażacy, goście i pielgrzy-
mi uczestniczyli w koncelebrowanej 
Mszy św. pod przewodnictwem ks. 
bpa Adama Szala, który przybył 
wraz z ósmą pielgrzymką osób nie-
słyszących. Homilię wygłosił kustosz 
Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryj-
skiej o. Piotr Reizner.
Gratulujemy otrzymania tak wy-
sokiego odznaczenia, życząc wielu 

osiągnięć, społecznego uznania i aby 
dalsza działalność była dla Prezesa źródłem satysfakcji oraz 
wyzwaniem do kolejnych wspaniałych sukcesów.

Druhowie OSP Brzostek

Strażacy mają nowy samochód Ochotnicza Straż Pożarna z Brzostku pod koniec marca br. 
zakupiła lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy (SLRr) 

Renault. Auto oprócz fabrycznego wyposażenia posiada dodat-
kowo: zestaw sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, zestaw do 
udzielania pierwszej pomocy, sprzęt łączności Motorola, pompę 
szlamową, zestaw do zabezpieczania miejsca zdarzenia. Samo-
chód rozpoznawczy Renault Kangoo będzie wykorzystywany 
do akcji rozpoznawczo-ratowniczych, powodziowych, działań 
związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz 
działań operacyjnych. Pozyskany pojazd poprawi znacznie stan 
bezpieczeństwa naszej gminy, umożliwi szybsze i skuteczniej-
sze prowadzenie działań przez OSP Brzostek.
 Środki na ten cel pochodziły od sponsorów oraz z budżetu 
OSP Brzostek. Zarząd oraz strażacy składają serdeczne po-
dziękowanie wszystkim, którzy przekazali środki na zakup 
samochodu oraz jego dodatkowego wyposażenia. Realizacja 
tego przedsięwzięcia byłaby niemożliwa bez wsparcia. 

Naczelnik OSP Brzostek
Rafał Godniak

Załoga świętego Floriana

Fot. Stanisław Cholewiak

Fot. Rafał Godniak
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Pierwsza sobota maja przyniosła 
deszcz. Już wydawało się, że trudno 

będzie rozpocząć sezon motocyklowy 
w strugach wody, ale w odpowiedniej 
chwili wypogodziło się i zaczęła się 
jazda na całego, czyli raj dla oka i ucha 
wielbicieli motorów.

Imprezę na stadionie GOSiR w Brzost-
ku zorganizował brzostecki klub moto-
cyklowy BROTHERS OF THE SOUTH 
z inicjatywy macierzystego klubu 
z Jasła, przy współudziale Centrum 
Kultury i Czytelnictwa. Patronat 
objął Burmistrz Brzostku. Natomiast 
medialnie nad zlotem czuwały: „No-
winy”, nowiny24, „Obserwator Lo-
kalny”, „Wiadomości Brzosteckie”, 
Internetowa Telewizja Południe, Ja-
sielski Portal Informacyjny Jasło4U.

Na otwarcie sezonu przybyły kluby 
z południowej części Polski: Silver 
Wings MC Poland, LKM Eskadra 
FG - Limanowa, Pirates of Roads 
Rzeszów, Hangaround Ronin Riders 
FG South-East, PROSPECT MC 
OF RED SKULLS MC POLAND 
CHARTER JASŁO.

Po uroczystej mszy św. i poświęceniu 
pojazdów przez ks. Marka Jaworskiego, 
również fana jazdy na motorze, motocy-
kliści na swych pięknych maszynach ru-
szyli na godzinną paradę po brzosteckiej 
gminie. Eskortowani przez policjantów 
z Komendy Powiatowej w Dębicy wy-
jechali z ul. Okrągłej na ul. Szkotnia 

w kierunku Siedlisk-Bogusz i Kamienicy 
Dolnej. Stamtąd drogą krajową udali się 
do Brzostku, gdzie przemierzyli Rynek, 
ul. 20 Czerwca, Równie, ul. Łukasie-
wicza, Mysłowskiego, Gryglewskiego, 
Przedmieście i powrócili na stadion. W 
tym czasie „śpiew” motorów mieszał się 
z tęsknymi westchnieniami dziewczyn 
zapatrzonych w odzianych w skóry mo-
tocyklistów. 

Od godziny 15.30 można było uczest-
niczyć w różnych konkurencjach spraw-
nościowych, jak: rzut oponą do celu, 
slalom mototaczką, jazda na wprost 
rowerem o „specjalnej” konstrukcji i naj-
wolniejszy przejazd motocyklem. Slalom 
mototaczką rozbawił widzów, zwłaszcza 
gdy z tego środka lokomocji skorzystały 

władze naszej gminy. Nagrody otrzymy-
wali tylko niezrzeszeni w klubie. 

W konkurencji „najgłośniejszy wy-
dech” zwyciężył Gumiś z jasielskiego 
klubu (nie mylić z DJ Gumiś), który 
„wyryczał” 134 decybele. Zachwyt, 
szczególnie młodzieży, wzbudzał pokaz 
ewolucji na motocyklu. Przewidziano też 
atrakcje dla najmłodszych. Tu najwięk-
szym wzięciem cieszyły się darmowe 
przejazdy motocyklami. Jak przystało 
na dobrą imprezę, zabawa trwała prawie 
do białego rana, czyli do 1.30, a muzycz-
nie umilali ją: DJ Gumiś, Guitar Force 
i Aplauz.

Zlot udał się dzięki dużemu zaanga-
żowaniu brzosteckiego klubu motocy-
klowego BROTHERS OF THE SOUTH, 
a zwłaszcza jego szefa, Jerzego Kowal-
skiego, dzięki wsparciu Burmistrza Woj-
ciecha Staniszewskiego oraz prywatnym 
sponsorom. Tu należy wymienić: Motor-
-Port. Hurtownia części motocyklowych 
i motorowerowych; Kmiecik Edward. 
Zakład ślusarski. Bramy, automatyka, 
elementy kute; Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno-Handlowo-Usługowe „EKIW” 
Sp. z o.o. w Brzostku, Drukarnia EKiW, 
Sklep Spożywczy Zięba Lucyna, Golec 
Renata. Sklep Spożywczy, Brzostek, 
Mała Gastronomia Pizzeria Golec Alina, 
Księgarnia i Sklep Wielobranżowy Artur 
Potrzeba.

Brzostek potrzebuje dobrej rozrywki, 
a takiej na pewno dostarczyli organiza-
torzy rozpoczęcia sezonu motorowego.

U. Kobak

SEZON MOTOCYKLOWY ROZPOCZĘTY

Jerzy Kowalski, szef brzosteckiego klubu

Klub pasjonatów motocykli powstał 
w Brzostku w 2012 r. jako oddział 

jasielskiego klubu o tej samej nazwie. 
W tej chwili skupia 10 młodzieńców, 
którym przewodzi Jerzy Kowalski. 
Są to: Jan Fijołek, Sławomir Kumiega, 
Krzysztof Staniszewski, Jarosław Klich, 
Kamil Grygiel, Mariusz Klich, Sebastian 
Smoła, Tomasz Dziedzic, Mariusz Bara-
nowski.
 Kilku członków klubu Brothers of 
the South opowiedziało nam o swoim 
zamiłowaniu do motocykli:
Co skłoniło Cię do wyboru pasji, jaką 
jest jazda na motorze?
• Do wyboru właśnie tej pasji skłoniła 

mnie chęć ucieczki od codzienności, 
gdy wsiadamy na motocykle, czujemy 
się wolnymi ludźmi. /Kamil Grygiel/

• Od dziecka interesowały mnie motory. 
Zarazili mnie tym starsi bracia, którzy 
jeździli na nich i sam im je podkra-
dałem, jak byli w szkole. Jeździłem 
na nich wokoło domu i sprawiało mi 
to ogromną frajdę. Tak już zostało do 
dziś , każdy miał wzloty i upadki ale 
w taki sposób uczymy się na błędach 
i wyciągamy wnioski! /Krzysiek Sta-
niszewski/

• Głównym czynnikiem mającym 
wpływ na wybór mojej pasji był fakt, 
że tata jeździł na motocyklu. Kiedy 
byłem mały opowiadał mnie i moim 
braciom o jeździe na motorze i przy-
godach, jakie mu towarzyszyły. Często 
też sadzał nas na Gazelę M16, która 
stała u dziadka w garażu. To wtedy 
złapałem bakcyla. Cegiełkę dołożyli 
do tego także starsi koledzy z bloku. 
Właśnie to ich jazdę początkowo mo-
torowerami, a później motocyklami 
mogłem obserwować na co dzień.  
/Mariusz/

• Swoją pasję do motocykli zawdzię-
czam tacie, który uczył mnie jeździć 
na motorynce, kiedy miałem 7 lat.  
/Sebastian Smoła/

• Pasja, jaką jest jazda na motocyklu, 
interesowała mnie już od wczesnej 
szkoły podstawowej, gdy na ulicach 
górowały simsony, komary, WSK 
i motorynki, i później skutery - od 

którego sam zacząłem swoją przygodę 
z dwoma kółkami. Już od wczesnych 
lat była to dla mnie w pewien sposób 
„ucieczka” od życia codziennego, 
szkoły, czasami też i nauki . Za-
wsze, gdy jechaliśmy drogami gminy 
z kolegami, dawało mi to poczucie 
więzi, bezpieczeństwa i w pewien 
sposób braterstwa. Na drodze czasem 
przydarzyła się nam jakaś awaria, ale 
wtedy nikt nie pozostawił drugiej 
osoby bez pomocy, dlatego uczyło to 
kultury, odpowiedniego zachowania, 
tolerancji, opanowania i szacunku dla 
drugiej osoby. /Sławomir „KUMA” 
Kumiega/

BROTHERS OF THE SOUTH – KLUB DLA LUDZI Z PASJĄ

Dokończenie na str. 11

Fot. Paweł Batycki
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Od kiedy jest Pan komendantem Komisariatu Policji w Brzostku?
1 kwietnia 2015 r. zostałem powołany rozkazem Komendanta 
Powiatowego Policji w Dębicy na stanowisko komendanta tutej-
szego komisariatu.
Z czym kojarzył się Panu Brzostek przed objęciem stanowiska 
komendanta?
Tak szczerze, to z niczym szczególnym. Jestem mieszkańcem 
powiatu dębickiego od zawsze, mieszkam na terenie gminy Dębi-
ca. Brzostek kojarzył mi się jako miejscowość na trasie z Dębicy 
do Krosna, dlatego że z Krosna pochodzi moja żona. Z tej racji 
jeździłem tamtędy dosyć często. Utkwiło mi w pamięci to, że od 
strony Jasła jest taki dosyć ostry podjazd pod tę górkę i w zimie tam 
różnie bywało, ale jakoś zawsze udało się bezpiecznie przejechać.

Czy gmina Brzostek jest bezpieczna? Jakie rodzaje przestępstw 
lub wykroczeń najczęściej zdarzają się na tym terenie?
Mnie trudno jest oceniać, czy jest bezpieczna. Na podstawie tego, 
co ludzie mi zgłaszają albo policjanci zauważają, mogę powiedzieć, 
że nie jest tu niebezpiecznie. Nie ma tu przestępczości zorgani-
zowanej, grup przestępczych, które dopuszczałyby się seryjnych 
przestępstw typu pobić, kradzieży z włamaniem czy kradzieży 
mienia. Są takie zgłoszenia, ale nie jest to liczba, która upoważ-
niałaby do stwierdzenia, że tutaj jest niebezpiecznie. Jeśli chodzi 
o rodzaje przestępstw, są to najczęściej przestępstwa dotyczące 
rodziny, znęcania się nad rodziną. Prowadzimy tutaj trochę pro-
cedur Niebieskiej Karty. Mamy zgłaszane przestępstwa dotyczące 

Nowa twarz w Brzostku – nadkom. Mirosław Więcek, 
komendant Komisariatu Policji w Brzostku

Od kiedy zajmujesz się motorami?  
Ile czasu poświęcasz swojej pasji?
• Motocykle były w moim życiu od-

kąd pamiętam, Spędzam w tym 
środowisku cały mój wolny czas.  
/Kamil Grygiel/

• Zajmuję się nimi od młodych lat. Za-
wsze je podziwiałem. Mogłem stać 
nad moto godzinami i podziwiać jego 
wdzięki. A teraz, jak wiadomo, każdy 
pracuje, ale każdą wolną chwilę sta-
ram się spędzać na motorze i mam na-
dzieję, że tak już zostanie! /Krzysiek 
Staniszewski/

	Moja przygoda z motocyklami roz-
poczęła się, o ile dobrze pamiętam, 
w 1998 roku. Właśnie wtedy wraz 
z moimi braćmi postanowiliśmy zło-
żyć na nowo i uruchomić rozebrany 
na części motorower taty. Był to ko-
mar z 1974 roku, który zresztą do dzi-
siaj zaparkowany jest w naszym gara-
żu. I tak oto już za rok będę obchodził 
osiemnastkę mojej motocyklowej 
pasji. (Koniecznie trzeba uczcić to 
wydarzenie z innymi pasjonatami.) 
Niestety, odpowiedź na dalszą część 
pytania wydaje mi się być kłopotliwa. 
Kilka lat temu wyjechałem na studia 
do Krakowa, gdzie obecnie pracuję. 
Mój motocykl pozostał w Brzostku. 
Taka niewymuszona emigracja wpły-
nęła na regularność oddawania się 
bez reszty mojemu hobby. W duchu 
liczę, że mój motocykl w niedalekiej 
przyszłości przywiozę na stałe do 
dawnej stolicy. Zdradzę w sekrecie, 
że gdybym tylko mógł, spędzałbym 
całe dnie na podróżach przed siebie, 
prowadzony przez wzrok, wyobraź-
nię i niezawodny motor. Wtedy czas 

oddany pasji byłby niepoliczalny i to 
sprawiałoby mi radość. /Mariusz/

	Motorami interesowałem się od dzie-
cka, ale do klubu wstąpiłem dopiero 
w zeszłym roku. /Sebastian Smoła/

	Obecnie swojej pasji poświęcam 
każdą wolną chwilę na przejażdżki 
czy imprezy motocyklowe z „brać-
mi klubowymi”, ponieważ nie jest 
to droga pasja, a wspomnienia są 
naprawdę niezapomniane. Z Klubem 
Motocyklowym Brothers Of The So-
uth jestem ponad 4 lata i myślę, że 
są to jedne z najlepszych lat w moim 
życiu, ponieważ mam nadzieję, że 
przyszłe lata będą tak samo piękne 
z ludźmi, na których można zawsze 
polegać i liczyć na ich pomoc. /Sła-
womir „KUMA” Kumiega/

Jakim motorem jeździsz? Dlaczego 
akurat taki wybrałeś?
	Aktualnie jeszcze moim motocyklem 

jest Honda CBF 600n , świetny moto-
cykl na dalekie trasy, w które często 
się wybieramy z chłopakami, a gdy 
trzeba ma też niezłego kopa. /Kamil 
Grygiel/

	Ja obecnie mam dwa motory chop-
pers suzuki Intruder 1800 i suzuki 
gsxr 750, ale bardziej przemawia do 
mnie jednak chopper Intruder, na nim 
czuję wolność, wygodę i dużą frajdę 
z odgłosu jego serca. /Krzysiek Stani-
szewski/

	Aktualne jeżdżę Kawasaki KLR650. 
Jest to enduro – ani nowoczesny, ani 
piękny, ani nieprzykuwający dłuż-
szej uwagi motocykl. Za to trwałości 
i wytrzymałości nie można mu odmó-
wić! Poza tym to solidny sprzęt! Jego 

główną zaletą jest wygoda podróżo-
wania, co stanowi dla mnie nieby-
wały atut. Komfort i wyprostowana 
pozycja za kierownicą zachęca wręcz 
do dalekich podróży i mimo że moto-
cykl wydaje się być wysoki, do mo-
jego wzrostu pasuje idealnie. Dosko-
nale sprawdza się także na krętych, 
górskich drogach. Taki typ pojazdu 
pozwala mi odważnie przemierzać 
szutrowe drogi, których w naszych 
terenach dostatek. /Mariusz/

	Jeżdżę yamahą virago 535, zawsze 
podobały mi się choppery. /Sebastian 
Smoła/

	Obecnie posiadam dwa motocykle, 
Kawasaki Meanstreak 1500 oraz 
Honda CBR 600F4. Kawasaki to mo-
tocykl typu Chopper-Cruiser na dal-
sze wyjazdy, ponieważ jest wygodny 
i mogę zapakować na niego bagaż 
potrzebny na dalszą trasę, Honda to 
motocykl sportowy, którego używam 
sporadycznie do wyjazdów jedno-
dniowych. /Sławomir „KUMA” Ku-
miega/

 Prezydent klubu, Jurek Kowalski, 
zauważa, że wspólne wyjazdy na zloty 
czy na jedno- lub wielodniowe wycieczki 
wpływają na zacieśnienie przyjaźni, są 
sposobem na ciekawe spędzenie wolnego 
czasu. Aby zapisać się do klubu, trzeba 
spełnić dwa warunki: mieć prawo jaz-
dy na motocykl i oczywiście posiadać 
motor. Jurek podkreśla, że członkowie 
klubu zawsze jeżdżą z pełną kulturą, 
bezpiecznie, z zachowaniem wszelkich 
obowiązujących przepisów ruchu 
drogowego. O nich nigdy nie można 
powiedzieć „dawcy organów”. 

Opracowała Urszula Kobak

Dokończenie ze str. 10

Dokończenie na str. 12
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kradzieży z włamaniem. Najczęściej dotyczy to włamań do wolno 
stojących budynków. Są to najczęściej budynki mieszkalne w fazie 
budowy. Mimo że są pozamykane, sprawcy wykorzystują fakt, 
że nikt tam nie przebywa i dokonują wtedy włamań. I w samym 
mieście Brzostek, i w okolicznych miejscowościach były takie 
sytuacje. Dużo mamy zgłoszeń dotyczących oszustw dokony-
wanych przy zakupie różnych rzeczy na aukcjach internetowych. 
Korzystając z sytuacji, chciałbym zaapelować do mieszkańców 
gminy, żeby przed przystąpieniem do jakichkolwiek transakcji, 
przesłania na konto lub przekazania w inny sposób pieniędzy 
temu, kto zgłasza ofertę sprzedaży przez Internet – sprawdzić 
osobę, która tę ofertę zgłosi. Trzeba 
naprawdę dwa razy się zastanowić, 
zanim zdecydujemy się dokonać zakupu 
przez Internet. Wiadomo, że są okazje, 
ale okazja – jak to się mówi – czyni 
złodzieja. Spraw związanych z oszu-
stwem prowadzimy w tym momencie 
kilkanaście i dotyczy to różnych rzeczy, 
np. zakupu wózka dziecięcego, telefonu. 
Różne są sytuacje i naprawdę sprawcy 
bezwzględnie wykorzystują niewiedzę 
tych ludzi i wyłudzają pieniądze od 
nich. Potem trudno jest udowodnić 
komuś oszustwo. Te aukcje często są 
wystawiane z komputerów z miejsc ogólnodostępnych jak biblio-
teki, kawiarenki internetowe, gdzie nie prowadzi się ewidencji, 
kto korzysta z Internetu. Niestety, trudno jest taką sprawę wykryć. 
Wykroczenia – tu mamy dużo kolizji drogowych, dużo zgłoszeń 
dotyczących popełniania wykroczeń w ruchu drogowym, polega-
jących np. na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej, wyprzedzaniu 
pojazdów w miejscach zabronionych przed wzniesieniami, przed 
przejściem dla pieszych.
Czy w naszej gminie można wskazać miejsca, gdzie np. najczęściej 
dochodzi do kolizji i wypadków drogowych, kradzieży, włamań 
lub pobić? Jakie są to miejsca?
Włamania – te zdarzenia są rozsiane po terenie całej gminy, trochę 
na terenie Brzostku. Generalnie są to miejsca, gdzie budynki stoją 
w oddaleniu od najbliższych sąsiadów. Kolizje i wypadki drogowe 
to nasza droga krajowa nr 73 i pojedyncze przypadki na drogach 
powiatowych i pozostałych.
Jakie są priorytetowe zadania dla brzosteckiej policji?
Tutaj nie ma jakichś szczególnych zagrożeń, więc są ogólne zadania 
dla policji: zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
ochrona zdrowia, życia i mienia obywateli przed bezprawnymi 
zamachami. Mam różne głoszenia od mieszkańców, że w jakimś 
miejscu sytuacja jest niedobra. My weryfikujemy te zgłoszenia, 
kontrolujemy te miejsca. Takim miejscem jest np. Orlik. Mamy 
zgłoszenia, że przebywają tam różne osoby, spożywają alkohol, 
zaśmiecają teren, zakłócają porządek. Policjanci sprawdzają te 
miejsca, starają się represjonować osoby, które rzeczywiście 
dopuszczają się tam takich wykroczeń. Miałem też zgłoszenia 
dotyczące niewłaściwego parkowania, zwłaszcza w rejonie rynku 
i ulic przyległych. Policjanci mają sprawdzać ten teren i stosować 
środki prawne przewidziane dla osób, które dopuszczają się 
wykroczeń. Zgłoszenia dotyczyły także spożywania alkoholu 
w rynku i przyległych uliczkach, zaśmiecania, załatwiania po-
trzeb fizjologicznych (kwalifikuję to jako nieobyczajny wybryk).  
W przypadku ujawnienia takiego wykroczenia policjanci podej-
mują stosowne czynności. Zaśmiecanie też jest wykroczeniem 
i policja ma obowiązek reagować na takie sytuacje.
Jakie czynności, według Pana Komendanta, powinny być podjęte, 
by zwiększyć bezpieczeństwo w naszej gminie? 
Będę się starał, jeżeli pozwoli mi na to sytuacja kadrowa, wysyłać 
więcej patroli w teren, żeby policjanci zwracali uwagę, co się dzieje, 
żeby reagowali na wszelkie naruszenia prawa, porządku.
Co wpływa na wizerunek policjanta, czy w przyszłości może się 
zmienić stosunek społeczeństwa do policjantów?
Dużo zależy od nas samych – jak się zachowujemy, jak jesteśmy 
umundurowani, czy wyglądamy schludnie i estetycznie. Będę się 
starał, żeby to tak wyglądało. Policjant jednak może schludnie 
i estetycznie wyglądać, być prawidłowo umundurowany, ale 
przeprowadzi interwencję, która nie zadowoli obywatela i wtedy 
ten obywatel będzie wyrażał ogólną opinię, że policja jest zła, bo 

nie załatwiła zgłoszenia po jego myśli. A życie przynosi różne 
sytuacje i nie jest tak, że zadowoli się obie strony. Dużo zależy od 
nastawienia społeczeństwa. Jeśli jest ono negatywne, to się nigdy 
wizerunek policji nie zmieni. Jeśli będą pozytywne sygnały, to 
i społeczeństwo będzie inaczej na nas spoglądać.
Gdzie jest łatwiej wykonywać obowiązki policjanta – w miejscu 
zamieszkania czy z dala od niego? Co na to wpływa?
Zdecydowanie uważam, że z dala od miejsca zamieszkania. Jeśli się 
mieszka na terenie, na którym się pracuje, to może się zdarzyć, że 
ktoś będzie chciał od policjanta, żeby ułatwił mu załatwienie jakiejś 
sprawy, bo blisko mieszka, bo zna się z nim. Ja w tym środowisku 
jestem nowy i uważam, że przez to może jest mi łatwiej. Chociaż 

łatwo może nie być nawet w obcym 
terenie, jeśli są trudne sprawy. W takiej 
sytuacji nie mam związanych rąk np. 
przez znajomość z daną osobą, więc 
mogę obiektywnie podchodzić do każ-
dej sprawy i tak staram się ją wykonać.
Jak to, że pracuje się w policji, wpływa 
na życie prywatne?
Zawsze staram się oddzielać pracę od 
mojego życia prywatnego. I tak to już 
trwa od 20 lat, odkąd pracuję w policji.
Co jest najprzyjemniejsze, a co najtrud-
niejsze w pracy policjanta?
Satysfakcję i zadowolenie przynosi nam 

to, jeśli potrafimy wykonać czynności, które np. doprowadzą do 
ustalenia sprawcy jakiegoś przestępstwa, do odzyskania mienia, 
które pokrzywdzony stracił, jeśli nasze czynności pozwolą na po-
stawienie sprawcy przed wymiarem sprawiedliwości. Satysfakcję 
przynosi nam również to, kiedy klient uzna, że nasze działania były 
prawidłowe i po prostu w zwykły, ludzki sposób powie: „Dziękuję 
wam, bo fajnie żeście sprawę załatwili.”
Najtrudniejsze w pracy policjanta jest ogromne zbiurokratyzowa-
nie, moc przepisów, które regulują nasze działania i które ciągle 
się zmieniają. 1 lipca wchodzi nowelizacja kodeksu postępowania 
karnego, wprowadza rewolucyjne zmiany, które nakładają na 
policjantów dużo więcej obowiązków. Najtrudniejsze jest dla 
nas również niesprawiedliwe ocenianie pracy policjantów przez 
interesantów. Wynika to z tego, że po przeprowadzeniu jakiejś 
interwencji zazwyczaj jedna ze stron jest niezadowolona i wtedy 
mówi, że źle coś zrobiliśmy. A to nie jest tak, bo my się znamy na 
tej pracy, znamy przepisy i procedury. Tak to czasem bywa, że nie 
można zadowolić obu stron konfliktu.
Co Pana skłoniło do wyboru tego zawodu? Czy wybrałby go Pan 
ponownie, jeśli byłaby taka możliwość?
W tej chwili trwa 20 rok mojej służby w policji. Wcześniej praco-
wałem w kilku firmach, m.in. w Igloopolu, który uległ likwidacji, 
potem w towarzystwie ubezpieczeniowym, w Dębickich Zakładach 
Komunalnych na stanowisku kierownika sklepu technicznego. 
Zajęcie więc było, ale otrzymałem informację o możliwości pra-
cy w policji. Zaciekawiło mnie to. To był rok 1996. Uznałem, że 
może na tym polu odniosę sukcesy. Zacząłem pracę w wydziale 
dochodzeniowym Powiatowej Komendy Policji w Dębicy. Szybko 
przekonałem się, że to mi odpowiada. Później pracowałem w Ko-
misariacie Policji w Brzeźnicy, potem w prewencji, a teraz jestem 
w Brzostku. Myślę, że zawód ten wybrałbym ponownie.
Czym Pan Komendant pasjonuje się poza pracą zawodową? 
W czasie wolnym od pracy zawodowej zajmuję się ogrodem. Mam 
własny dom w Nagawczynie i duży ogród, więc jest przy czym 
pracować. Lubię tę pracę, bo przynosi mi odprężenie, odpoczynek, 
oderwanie się od codzienności. Bardzo lubię też czytać książki, 
wbrew temu, co się teraz dzieje. Ze statystyk wynika, że Polacy 
w ogóle książek nie czytają, więc ja jestem złym, a może dobrym 
przykładem. Czytam dużo i chętnie, nawet podczas jazdy auto-
busem do pracy. Oprócz tego interesuję się sportem, tzn. lubię 
oglądać różne dyscypliny sportowe w telewizji. Na żadne mecze 
nie chodzę, broń Boże na piłkę nożną! Ciekawi mnie siatkówka, 
piłka nożna, hokej, sporty zimowe (bo Polacy odnoszą tam sukce-
sy) i lekkoatletyka. Sam sportu nie uprawiam, ale raz w tygodniu 
wybieram się z małżonką na basen i sobie przez godzinę pływamy. 
Lubię też rekreacyjne, piesze wędrówki, głównie na terenach lekko 
pagórkowatych.

Wywiad przeprowadziła Urszula Kobak

Fot. Paweł Batycki

Dokończenie ze str. 11
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Głównym celem działania Ośrodka Pomocy dla Osób Po-
krzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie jest zapew-

nienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich 
rodzin z województwa podkarpackiego bezpłatnego wsparcia 
(stosownie do potrzeb). Punkt tego ośrodka otwarty w Dębi-
cy jest współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Po-
krzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Pomoc można 
uzyskać osobiście, telefonicznie i drogą mailową.

Z pomocy mogą skorzystać wyłącznie osoby pokrzywdzo-
ne przestępstwem (w wyniku uszkodzenia ciała, bójki lub po-
bicia, wypadku komunikacyjnego, gróźb karalnych, gwałtu/
wykorzystania seksualnego, przemocy w rodzinie, niealimen-
tacji, kradzieży, rozboju, oszustwa, uszkodzenia mienia i in-
nych) oraz członkowie rodziny osoby pokrzywdzonej.
Rodzaje udzielanej bezpłatnej, kompleksowej pomocy:
• Pomoc prawna, w tym alternatywne metody rozwiązywania 

konfliktów,
• Pomoc psychologiczna,
• Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów 

medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz 
środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie 
leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego 
z przestępstwa lub jego następstw,

• Pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształ-
cącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształ-
cenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób 
uprawnionych,

• Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzie-
lania schronienia,

• Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowią-
zań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba 
uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie 
jest użytkowany przez inne osoby,

• Dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku miesz-

kalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem 
w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła 
w wyniku przestępstwa,

• Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej 
lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwa-
niem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w ww. 
punktach,

• Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
• Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, 

środków czystości i higieny osobistej.
W celu skorzystania z ww. form pomocy należy wypełnić 
wniosek pokrzywdzonego lub członka rodziny oraz złożyć 
wraz z dokumentacją potwierdzającą status pokrzywdzonego. 
Zespół Ośrodka może podjąć decyzję o przyznaniu pomocy po 
wnikliwej weryfikacji oraz po zgromadzeniu pełnej dokumen-
tacji. Każdy przypadek rozpatrywany jest w siedzibie głównej 
Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem 
w sposób indywidualny.
Adresy:
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
ul. Leszczyńskiego 3, 35-061 Rzeszów
e-mail: nowy-horyzont@wp.pl
tel. 17 858 10 33
kom. 731 528 063 (od pn. do pt. w godz. 16.00 – 18.00)
Osoba pierwszego kontaktu: poniedziałek – piątek w godz. 
8.00 – 16.00

Punkt OPOPP w Dębicy
(Internat Zespołu Szkół Zawodowych)
u. Sienkiewicza 1
39-200 Dębica

Materiały przekazała psycholog Roksana Kamińska

OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
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Kilkakrotnie i z wielkim 
wzruszeniem czytałam 

marcowy numer Wiadomości 
Brzosteckich, który częściowo był przygotowany przez śp. Józefa 
Nosala, mego brata. Pragnę wyrazić swoją wdzięczność i serdeczne 
podziękowanie dla całego zespołu redakcyjnego za dokończenie tej 
pracy i wydanie gazety, w której wiele miejsca zostało poświęcone 
jego osobie. Szczególnie dziękuję autorom czułych i płynących 
z głębi serc tekstów przywołujących przed oczy czytelników 
osobowość zmarłego redaktora naczelnego, jego pracę i osiągnię-
cia. Są to jego współpracownicy i znajomi, a więc pani Zuzanna 
Rogala, pani Urszula Kobak, pan Piotr Szczepkowicz, burmistrz 
Brzostku pan Wojciech Staniszewski oraz gimnazjalista Jaromir 
Hunia, który pisał w imieniu klasy III c.

Gazeta ta stanowi dla całej rodziny i przyjaciół zmarłego Józefa 
cenną pamiątkę także ze względu na sporą ilość zamieszczonych 
zdjęć w galerii pod tytułem „Wspomnienie Józefa Nosala”. Dzię-
kuję z całego serca ich wykonawcom i tym, którzy się trudzili, by 
je wyszukać i skompletować, gdyż wiadomo, że z zasady żaden 
fotograf swoich zdjęć nie posiada lub ma ich bardzo mało. Z opisów 
tych zdjęć i dat wyraźnie widać, że przez wiele lat pełnił on ważną 
funkcję społeczną na rzecz całej gminnej wspólnoty. Dziękuję 
także młodzieży gimnazjalnej z Siedlisk Bogusz oraz z Brzostku 
za przeprowadzone wywiady z moim bratem, gdzie bardzo wiernie 
opisał historię swojego pokolenia, a także pracę, jaką podejmował 
w dziedzinie kultury naszego środowiska. Wszystko razem wzięte 
tworzy jego „portret”, który według słów pana Szczepkowicza 
powinien się „utrwalić na długo w pamięci wielu czytelników”.

Wracając do osoby mego brata, chciałabym dodać od siebie 

kilka zdań. Bardzo dbał o to, by zachęcać i zapraszać młodych 
ludzi do pracy redaktorskiej i pisarskiej. Zależało mu, aby rozwi-
jali swoje talenty. Cieszył się z ich osiągnięć, drukował w gazecie 
ich wiersze i inne prace literackie, a w Kąciku Fotograficznym 
zamieszczał wykonane przez nich zdjęcia. On sam również swoją 
przygodę z fotografią rozpoczął w klasie VI szkoły podstawowej 
na kółku fotograficznym, które prowadził bardzo lubiany przez 
uczniów nauczyciel historii, pan Stanisław Prokuski.

W domu rodzinnym znajduje się pomieszczenie bez okien, do 
dziś nazywane ciemnią, które sobie przystosował do wywoływania 
klisz i robienia zdjęć. Był wszechstronnie uzdolniony i bardzo 
pracowity, a nade wszystko dokładny. Wiele rzeczy sam potrafił 
skonstruować. Jako licealista zrobił sobie gitarę elektryczną, radio 
i głośniki. Kiedy wychodził do szkoły, zapowiadał wszystkim, że 
„nie wolno ze stołu nic sprzątać ani przenosić”. Było tam mnóstwo 
kabelków, narzędzi i tajemniczych urządzeń elektronicznych oraz 
fachowa literatura. Rodzice akceptowali to i cieszyli się, widząc 
efekty.

Zawsze dociekliwy i rzeczowy, był przysłowiową „złotą rącz-
ką”. Dołożę jeszcze, że gwiazda betlejemska mrugająca nad szopką 
w brzosteckim kościele także jest jego dziełem. Jesienią 2014 r. 
zajął się wyszukiwaniem i fotografowaniem pamiątek po tatusiu, 
żołnierzu i tułaczu z II wojny światowej, ponieważ chciał założyć 
stronę internetową poświęconą jego pamięci.

Na koniec gratulując pani Urszuli Kobak społecznego awansu, 
jakim jest redaktor naczelny Wiadomości Brzosteckich, życzę 
całemu zespołowi redakcyjnemu dużo sił i wytrwałości, wielu 
wspaniałych i atrakcyjnych pomysłów w doborze tematyki oraz 
dobrej i owocnej współpracy z młodzieżą. Moim pragnieniem 
jest, aby pismo to cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród 
czytelników.

Janina Przewoźnik

Podziękowanie
Czytelnicy piszą

Niewybuchy już nie zagrażają mieszkańcom
8 kwietnia z inicjatywy sołtysa Zawadki Brzosteckiej, Mar-

cina Sasa, w porozumieniu z Wiceburmistrzem Brzostku, Janem 
Łazowskim, został sprawdzony teren działki gminnej pod kątem 
min i niewybuchów z II wojny światowej. Działkę tę Rada Sołecka 
zamierza przeznaczyć na budowę boiska do siatkówki dla dzieci 
i młodzieży. Z przekazów najstarszych mieszkańców wioski 
wynikało, iż są tam zakopane miny oraz pociski artyleryjskie.  
I sugestie te okazały się nad wyraz słuszne.

Podczas akcji przeprowadzonej przez Michała Glijera i pracow-
ników UXO z Dębicy wykopano 78 sztuk niewybuchów. Należy 
tu podkreślić, że firma UXO pracowała bezpłatnie ze względu na 
charakter przeznaczenia tejże działki. Policja brzostecka zabez-
pieczyła teren wykopaliska i miny do przyjazdu i odbioru przez 
patrol saperski z Rzeszowa. Nazajutrz patrol wydobył jeszcze  
3 pociski artyleryjskie wprost z ogródka Pani Surdel, niecałe trzy 
metry od zamieszkałego domu. Pociski zostały wywiezione na 
poligon w Nowej Dębie 
i tam zdetonowane.

Mieszkańcy Zawadki 
Brzosteckiej odetchnęli 
z ulgą, gdyż teren ten 
znajduje się w centrum 
wsi, w gęstej zabudowie 
domów i budynków go-
spodarczych. Rada So-
łecka wyraża podzięko-
wanie wszystkim, którzy 
przyczynili się do zneu-
tralizowania niebezpiecz-
nego znaleziska.

Jakie „skarby” kryje 
jeszcze Ziemia Brzoste-
cka?
Pożar stolarni Janusza Wojnara

30 kwietnia miał miejsce pożar stolarni należącej do Janusza 
Wojnara. Ogień na poddaszu zauważono około 19.45. Niezwłocz-
nie zaalarmowano straż pożarną, a sąsiedzi wraz z właścicielem 
przystąpili do ratowania dobytku, wynosząc przede wszystkim 

maszyny i urządzenia z parteru budynku.
Na miejscu pojawiło się 7 zastępów straży ochotniczych na czele 

ze strażą Brzostek kierowaną przez Rafała Godniaka i Nawsie 
Brzosteckie kierowaną przez pana Zegarowskiego. Akcja prze-
biegała bardzo sprawnie i ogień udało się opanować na poddaszu, 
nie pozwalając się mu rozprzestrzenić na pobliskie zabudowania 
mieszkalne. Akcja zabezpieczania budynku trwała do godziny 
3.00 w nocy. Niestety, straty materialne są dość spore - spaleniu 
uległ cały dach, zniszczona została dachówka, okna oraz instala-
cja elektryczna. Prawdopodobnie przyczyną pożaru było zwarcie 
elektryczne.

Nazajutrz sąsiedzi, rodzina Janusza Wojnara w liczbie około 
30 osób przystąpili do sprawnego sprzątania budynku oraz terenu 
wokół. Nikt nie szczędził sił i czasu, by pomóc pogorzelcom. Do 
wieczora udało się teren posprzątać i wywieźć śmieci do zakładu 
komunalnego. Sołtys wsi wraz z Magdą Drechny przeprowadzili 
solidarną zbiórkę finansową, by wspomóc w odremontowaniu 
zniszczonego budynku. Mieszkańcy chętnie wspomogli pogorzel-
ców, ofiarując kwoty, na jakie ich było stać. Zebraną kwotę w wy-
sokości 4.870 zł przekazano Państwu Wojnarom, a mieszkańcy 
zadeklarowali pomoc i robociznę w odbudowie stolarni - miejsca 
pracy i zarobkowania Pana Janusza.

Rada Sołecka wyraża podziękowanie wszystkim, którzy po-
mogli rodzinie Wojnarów w tak trudnym dla niej czasie. Jest to 
bardzo budujące, że w tych dziwnych, trudnych czasach człowiek 
nie pozostał sam w swoim nieszczęściu.
Majówka

Mieszkańcy Zawadki Brzosteckiej powrócili do chwalebnej 
tradycji śpiewania majówek pod kapliczkami. Z inicjatywy sołtysa 
Marcina Sasa przy udziale Zdzisławy Wojnar, która opiekuje się 
zabytkową kapliczką na tzw. „Górach”, mieszkańcy codziennie 
licznie gromadzą się przy niej, by na chwałę Bożą wspólnie śpiewać 
i się modlić. Szeroki repertuar pieśni oraz spora grupa mieszkań-
ców biorących udział w majówkach sprawia, że czas poświęcony 
Maryi płynie naprawdę szybko. Ten piękny zwyczaj „majówek” 
i spotykania się pod kapliczkami, by wspólnie „CHWALIĆ ŁĄKI 
UMAJONE” przetrwa w kolejnych pokoleniach dzięki dzieciom 
i młodzieży chętnie uczestniczących w tych spotkaniach. 

Marcin Sas, sołtys Zawadki Brzosteckiej

CO SŁYCHAĆ W ZAWADCE BRZOSTECKIEJ?
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W kwietniowym numerze „Wiadomości 
Brzosteckich” pisaliśmy o życiu pszczół, 

ich zwyczajach, o chorobach, na które zapadają. 
Andrzej Kobak, 
Prezes Koła Pszczelarzy w Brzostku, 
tym razem opowie o pracy w pasiece.

Jakie wyposażenie jest niezbędne, aby hodować pszczoły?
Przed zakładaniem pasiek trzeba dysponować odpowiednim 
terenem na pasieczysko. Należy wybrać odpowiedni typ uli. Do 
obsługi pasieki niezbędne są: dłuto pasieczne, podkurzacz pa-
sieczny, szczoteczka pasieczna, kapelusz lub siatka pszczelarska, 
kombinezon i rękawice pszczelarskie. Dodatkowe wyposażenie 
uli stanowi: podkarmiaczka, krata odgrodowa, poławiacze pyłku, 
kitołapki, przegonki. Ponadto transportówki, rojnice, transportery 
na ramki, wózek pasieczny, poidło, klateczki na matki. Niezbędna 
jest również pracownia pszczelarska, gdzie można przeprowadzić 
miodobranie, przygotować sprzęt i plastry oraz je przechować. 
Miodarka, jedno z podstawowych urządzeń pszczelarskich, jest 
niezbędna w każdej pasiece, podobnie jak widelce do odsklepiania 
plastrów, wanienka do odsklepiania, cedzidła do miodu, naczynia 
na miód, odstojniki, topiarki do wosku.
Jak przebiega zakładanie rodzin pszczelich w ulach?
Najstosowniejszym okresem zakładania pasieki jest wios-
na. Rodziny kupowane wiosną można dokładnie sprawdzić 
pod względem siły, składu, 
jakości czerwienia, ilości 
zapasów, a nawet wyglądu 
matki i schorzeń czerwiu czy 
robotnic. Następnym argu-
mentem przemawiąjącym za 
tym terminem jest perspek-
tywa właściwego wykorzy-
stania kupionych pszczół 
jeszcze w tym samym sezonie 
i wyprodukowania pierw-
szej ilości miodu, co zawsze 
początkującego pszczelarza 
niezwykle satysfakcjonuje. 
Tworzenie nowych rodzin 
– rójka, tak otrzymane ro-
dziny cechują się znaczną 
witalnością, pracują bardzo 
intensywnie, mogą nawet 
przynieść sporo miodu. Metoda ta ma jednak wiele wad, które ją 
praktycznie dyskwalifikują jako sposób gospodarki pasiecznej. 
Pozostają więc inne, w pełni kontrolowane metody dzielenia 
rodzin. Będą to odkłady, dzielenie „na pół lotu”, zsypańce.
Czy hodowanie pszczół to zajęcie pracochłonne? 
Pszczelarstwo, jak żadna chyba dziedzina rolnictwa, należy do 
sfery działania hobbystów. Niewielu jest stosunkowo pszczela-
rzy, którzy prowadzą pasieki jako przedsięwzięcie komercyjne. 
Zawód ten otwarty jest dla wszystkich niemal osób, bez względu 
na wiek, płeć czy kondycję. Choć trzeba tu od razu dodać, że 
praca w pasiece wymaga czasem pewnego wysiłku fizycznego, 
a przeciwskazanie do jej podjęcia stanowi uczulenie na jad 
pszczół. Istnieją jednak dość skuteczne metody odczulania, ale 
to, niestety, wymaga czasu i pieniędzy. Hobbysta liczy przede 
wszystkim na przyjemność pracy z pszczołami, chce obcować 
z przyrodą, poznawać fascynujący świat tych owadów, ich zwy-
czaje. Jednak nie ma tu gotowej recepty, która zawsze zapewni 
sukcesy pszczelarzowi. Podobnie jak w wielu zawodach i tu 
potrzebny jest pewien talent, umiejętność obserwowania pszczół, 
a czasem przysłowiowy „nos”.
Kiedy i w jaki sposób pozyskuje się miód?
Odbieranie miodu to praca ciężka i nie najłatwiejsza dla mniej 
doświadczonego pszczelarza. Ważną rzeczą jest ustalenie właś-
ciwego terminu rozpoczęcia miodobrania. Najlepiej odbierać 
miód pod koniec trwania pożytku, gdy przybytki wagowe od 2 
– 3 dni wyraźnie maleją. Miód będzie już dojrzały. W nadstawce 
miód powinien być zasklepiony chociaż do połowy powierzchni 

plastrów, w gnieździe – do 2/3 - 3/4. Pewna ilość miodu powinna 
jednak zostać w plastrach z czerwiem po każdym miodobraniu, 
aby pszczołom nie zagrażał głód w przypadku niesprzyjających 
warunków pogodowych. Ramki z miodem wybieramy kolej-
no z ula, omiatamy z pszczół nad gniazdem i umieszczamy 
w transportówce. Transportówki z odebranymi plastrami miodu 
przenosimy do pracowni, odsklepiamy i przystępujemy do wi-
rowania w miodarce. Miód z miodarki spuszcza się kranem do 
podstawionego naczynia zaopatrzonego w sita. Dobrze, jeżeli 
jest to specjalny odstojnik, w którym w ciągu najbliższych 2 – 3 
dni zanieczyszczenia lżejsze od miodu wypłyną na powierzchnię, 
a cięższe opadną na dno. Miodobranie przeprowadza się najczęś-
ciej po każdym większym pożytku.
Co to jest pierzga i wosk pszczeli?
Pierzga jest pokarmem białkowym pszczół, w której skład wcho-
dzą pyłki roślin oraz domieszka nektaru lub miodu i śliny. Pierzga 
zalana miodem i zasklepiona w komórkach plastrów jest przecho-
wywana przez zimę. Dostateczne zapasy pierzgi pod koniec lata 
i jesienią są warunkiem dobrego przezimowania pszczół. Znaczne 
ilości pierzgi spożywają pszczoły karmiące czerw, woszczarki 
oraz młode pszczoły wygryzione jesienią.
Wosk jest produktem przemiany materii organizmu pszczoły. Jest 
on wydzielany w postaci płynnej przez cztery pary gruczołów 
woskowych usytuowanych u robotnic pod brzusznymi półpier-
ścieniami odwłoka. Wosk produkują pszczoły między 12 a 18 
dniem życia. Fizjologiczny równoważnik woskowy, tj. masa 
miodu niezbędna dla pszczół do wytworzenia 1 kg wosku wynosi 
3,5 – 3,8 kg. Maksymalna produkcja wosku przypada na drugą 

połowę wiosny i początek lata.
Jakie są programy pomocowe 
dla pszczelarzy?
Jest to np. program ARR „Za-
kup sprzętu”, który refunduje 
zakup nowego wyposażenia 
pasiek. Z informacji na sezon 
2014/2015 wynika, że – tu 
zacytuję: „Refundacji podle-
gać będą wyłącznie koszty 
poniesione na zakup fabrycznie 
nowego, specjalistycznego 
sprzętu pszczelarskiego, tj. 
miodarek, odstojników, de-
krystalizatorów, stołów do 
odsklepiania plastrów, susza-
rek do suszenia obnóży pył-
kowych, topiarek do wosku, 
urządzeń do kremowania mio-

du, refraktometrów, kompletnych uli wszystkich typów. Kwota 
refundacji, jaką może otrzymać pszczelarz, nie będzie większa 
niż 60% wartości netto zakupionego sprzętu. Ubiegającymi się 
o refundację kosztów przez ARR za zakupiony sprzęt mogą być 
jedynie gospodarstwa pasieczne posiadające weterynaryjny nu-
mer identyfikacyjny lub wpis do rejestru Powiatowego Lekarza 
Weterynarii i posiadające co najmniej 15 rodzin pszczelich.” 
Refundacji podlega również zakup pszczół (odkłady, pakiety), 
matek pszczelich, ponadto zakup leków dla pszczół.
Czy wszyscy hodowcy pszczół należą do związku pszczelarzy? 
Co daje im ta przynależność? 
Nie wszyscy pszczelarze należą do związku pszczelarzy. Na tere-
nie naszej gminy istnieje Koło Pszczelarzy skupiające 21 człon-
ków. W ich posiadaniu znajduje się 442 rodziny pszczele. Straty 
zimowe rodzin na naszym terenie to 10 – 15 %. Przynależność 
związkowa umożliwia naszym członkom korzystanie z progra-
mów refundacji, o których mówiłem wcześniej. Oceniamy, że 
poza związkiem pozostaje dosyć spora grupa pszczelarzy, którzy 
nie mogą skorzystać z refundacji zakupu sprzętu, pszczół, leków.
Jakie certyfikaty może zdobyć pszczelarz?
Co roku Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie, do 
którego należymy, organizuje konferencję szkoleniową na temat 
gospodarki pasiecznej i zwalczania chorób pszczół. Wykłady 
prowadzą wybitni fachowcy w tej dziedzinie, profesorowie 
z Wrocławia, Krakowa, Skierniewic. Uczestnicy szkolenia otrzy-
mują certyfikaty z zakresu gospodarki pasiecznej i zwalczania 
chorób pszczół.

Wywiad przeprowadziła Urszula Kobak

Fot. Paweł Batycki PSZCZOŁY, cz. II

Fot. Paweł Batycki
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Dorota Machaj – ukończyła agronomię oraz marketing 
i zarządzanie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, 
studia podyplomowe w zakresie kształtowania i pielęg-
nacji terenów zielonych

Porady eksperta
NASZE OGRODY

TRUDNI PRZECIWNICY – CHWASTY

Ograniczenie konkurencji chwastów to czynność trwale 
wpisana w zakres obowiązków agrotechnicznych w za-

kładaniu, pielęgnacji i utrzymaniu ogrodu. Odchwaszczanie 
jest pracochłonne, uciążliwe i nierzadko kosztowne. Większość 
chwastów bardzo łatwo przystosowuje się do warunków panu-
jących w ogrodzie, są wytrzymałe zarówno na suszę, jak i na 
nadmiar wody, a ich nasiona mogą przetrwać w glebie nawet 
kilka lat. Głównym problemem w walce z chwastami jest 
to, że nie można odchwaścić gleby w ciągu jednego sezonu. 
Szczególnie uciążliwe w ogrodzie są chwasty rozmnażające 
się z nasion, a także wegetatywnie np. perz, szczaw polny itp. 
Wystarczy niewielki fragment części podziemnej pozostawio-
ny w glebie, aby chwast od nowa wypuścił korzenie i pędy. 
Chwasty mają bardzo wysoki współczynnik rozmnażania. Ich 

nasiona szybko dojrzewają i mogą być wydawane kilka razy 
w roku. Konkurują z roślinami ogrodowymi przede wszystkim 
o wodę i substancje odżywcze, ponieważ ich korzenie penetrują 
wierzchnią warstwę gleby. 
Sprawdzone sposoby w walce z chwastami
Przygotowanie podłoża
Odchwaszczanie należy rozpocząć zanim założymy rabaty. 
Zaczynamy od przekopania ziemi i usunięcia z niej wszystkich 
podziemnych i nadziemnych części chwastów. Przekopaną 
glebę pozostawiamy na około 2-3 tygodnie. W tym czasie 
wykiełkują nasiona chwastów pozostawione w glebie, których 
siewki łatwo można usunąć motyką czy grabiami lub stosując 
herbicyd totalny np. Roundup. Podczas takiego przygotowania 
podłoża zlikwidujemy wszystkie rozłogi i korzenie chwastów 
wieloletnich, takich jak perz, powój, ostrożeń, skrzyp polny 
czy pokrzywa. Glebę w ogrodzie można również uprawiać za 
pomocą różnego rodzaju glebogryzarek elektrycznych lub spali-
nowych, które wykonują jednocześnie dwa zadania – mieszanie 
spulchnianie gleby oraz niszczą chwasty jednoroczne i dwu-
letnie. Jednak nie należy stosować tych urządzeń, gdy mamy 
problem z chwastami wieloletnimi, gdyż pocięcie rozłogów na 
mniejsze części spowoduje ich rozmnożenie.
Ściółkowanie
Najskuteczniejszą metodą zapobiegania rozwojowi chwastów 
jest ściółkowanie. W tym celu najlepiej jest użyć czarnej folii 
lub agrowłókniny, którą rozwijamy przed sadzeniem roślin 
ozdobnych. Na tak przygotowane stanowisko jako ściółki mo-
żemy użyć materiałów organicznych takich jak: kora sosnowa, 
kompost (rabaty różane i bylinowe), igliwie (różaneczniki i aza-
lie), zrębki drewniane (pod drzewami), węgiel brunatny (trawy 
ozdobne), szyszki, lub materiałów nieorganicznych – żwirek, 

tłuczeń, pokruszone cegły czy dachówki itp. Taka ściółka po 
pierwsze ładnie wygląda, a po drugie w znacznym stopniu 
ogranicza pojawienie się chwastów.
Pielenie
Najpowszechniejsza metoda walki z chwastami to ręczne usu-
wanie ich z ogrodu. Chwasty najlepiej usuwać, gdy są młode 
i małe, gdyż nie mają jeszcze dobrze rozwiniętego systemu 
korzeniowego. Siewki z łatwością usuwamy ręcznie lub mo-
tyką, jednak przy wyrośniętych chwastach niezbędny będzie 
specjalny wyrywacz chwastów np. firmy Fiskars. Najważniej-
sza w walce z chwastami jest systematyczność, nie możemy 
pozwolić, by nadmiernie się rozrosły, ponieważ zagłuszą nam 
rośliny ogrodowe.
Zdrowy materiał roślinny
Od jakości zakupionego materiału roślinnego w dużej mierze 
zależy efekt wizualny ogrodu. Należy kupować wyłącznie rośli-
ny zdrowe, właściwie ukształtowane, o prawidłowo uformowa-
nej bryle korzeniowej. W miarę możliwości finansowych lepiej 
wybierać rośliny starsze i większe, co ułatwi im konkurowanie 
z chwastami. Należy również pamiętać, że dobrze odżywione 
rośliny szybciej rosną i nie dadzą się zagłuszyć chwastom.  
W tym celu możemy wprowadzić do gleby obornik lub kom-
post, które zawierają ogromną ilość makro- i mikroskładników 
sprzyjających szybkiemu rozwojowi roślin ogrodowych.
Herbicydy
Bywa, że chwasty do tego stopnia opanują ogród, że nie je-
steśmy w stanie poradzić sobie z nimi metodami mechanicz-
nymi. Zmuszeni jesteśmy wtedy do sięgnięcia po herbicydy. 
Należy stosować je z zachowaniem szczególnej ostrożności 
i tylko wówczas, gdy inne metody nie są skuteczne. Zawsze 
postępujmy ze wskazaniami podanymi na opakowaniu! Nie-
umiejętne stosowanie herbicydów może wręcz zaszkodzić 
naszym roślinom, a także stworzeniom żyjącym w ogrodzie. 
Na rynku mamy do wyboru środki selektywne (np. Tomigan, 
Mniszek, Chwastox, Starane), które niszczą niektóre rośliny 
dziko rosnące np. chwasty jedno- lub dwuliścienne, takie jak: 
babka zwyczajna, babka lancetowata, gwiazdnica pospolita, 
koniczyna biała, mniszek pospolity, rdest, szczaw oraz środki 
totalne – niszczące wszystkie rośliny (np. Roundup). Takie pre-
paraty trzeba nanosić bardzo precyzyjnie, aby rośliny ozdobne 
nie miały z nimi kontaktu, robimy to wieczorem, kiedy nie ma 
rosy ani wiatru, a rośliny są suche i większość pożytecznych 
owadów już nie lata. Opryski wykonuje się za pomocą narzędzia 
(opryskiwacz plecakowy) posiadającego długą dyszę, na którą 
nakładana jest osłonka, pozwalająca na dokładną aplikację 
w miejsce, gdzie rośnie chwast. W przypadku, gdy chwasty 
sąsiadują z delikatnymi roślinami na rabatach, herbicyd nano-
simy delikatnie i ostrożnie za pomocą pędzelka lub stosujemy 
herbicyd w formie żelu przy użyciu specjalnego aplikatora. 
Bardzo skuteczne, ale wolniej działające są środki systemiczne, 
które wnikają w roślinę i są transportowane do wszystkich or-
ganów, co w efekcie unicestwia cały chwast. Możemy również 
posłużyć się herbicydami kontaktowymi, które działają parząco 
i niszczą tylko te tkanki, na które zostały naniesione.
Moja rada jest taka. Aby pozbyć się problemu chwastów w ogro-
dzie, należy dobrze przygotować teren przed sadzeniem, wyko-
nać ściółkowanie, systematycznie pielić chwasty w pierwszym 
roku oraz obsadzić rabaty tak gęsto, aby szczelnie przykryły 
powierzchnię gleby. Wtedy chwasty nie mają szans. q
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Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają już za 
sobą sprawdziany i egzaminy zewnętrzne. Jednak na 

pewno nikt z nich nie musi się martwić, że zdobędzie zbyt 
małą liczbę punktów i za rok znów będzie musiał przystę-
pować do tej formy weryfikacji własnej wiedzy i umiejęt-
ności. 

 O wypowiedź na temat tegorocznych zmagań z testami egzami-
nacyjnymi poprosiliśmy dyrektora ZS w Nawsiu Brzosteckim oraz 
gimnazjalistów z Brzostku i sąsiedniego Nawsia.

Urszula Wojnarowska, dyrektor ZS w Nawsiu Brzosteckim:

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas VI po raz pierwszy 
pisali sprawdzian w zmienionej formie. Na czym polegały 
zmiany?
W ostatnich latach zarówno prawo oświatowe, jak i inne elementy sy-
stemu oświaty, w tym sprawdziany i egzaminy, ulegają ciągłym zmia-
nom. Sprawdzian w tym roku obejmował wiadomości i umiejętności 
w odniesieniu do trzech kluczo-
wych przedmiotów nauczanych 
na dwóch pierwszych etapach 
edukacyjnych, tj. języka polskie-
go, matematyki i języka obcego. 
Zadania z języka polskiego 
i matematyki mogły być oparte 
na tekstach lub informacjach 
z zakresu historii lub przyrody. 
Pisemny sprawdzian składał się 
z 2 części: pierwszej obejmującej 
zadania z języka polskiego i z 
matematyki trwającej 80 minut, 
i drugiej 45-minutowej zawie-
rającej zadania z języka obcego, 
co było nowością. Obie części 
przeprowadza się jednego dnia. 
Uczniowie, zarówno szkoły pod-
stawowej, jak i gimnazjum na-
rzekali na zbyt długie przerwy pomiędzy poszczególnymi częściami. 
W jaki sposób uczniowie byli przygotowywani do nowej formy spraw-
dzianu? Jakie języki wybrali do zdawania uczniowie Państwa szkoły?
W naszej szkole uczniowie na zakończenie każdej klasy piszą od-
powiednią dla ich wieku formę sprawdzianu kompetencji. Są to 
zazwyczaj sprawdziany wewnętrzne. Uczniowie klasy III piszą spraw-
dzian zewnętrzny, a uczniowie kl. VI i III gimnazjum sprawdziany 
i egzaminy próbne zewnętrzne. We wszystkich klasach nauczyciele 
starają się tak konstruować sprawdziany, by zadania w nich zawarte 
były zbliżone formą do zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W 
klasie VI przeprowadzamy w ciągu roku ok. 6-7 sprawdzianów, by 
uczniowie nauczyli się planować czas pracy, technik rozwiązywania 
różnorodnych zadań oraz sprawdzili swoją wiedzę. Wyniki tych 
sprawdzianów są podstawą do analiz dokonywanych przez nauczycieli, 
określania braków w wiedzy uczniów i ich uzupełniania. Wyniki są 
analizowane z uczniami i przedstawiane rodzicom. 
W Zespole Szkół w Nawsiu Brzosteckim już od 12 lat uczymy języka 
angielskiego od oddziału przedszkolnego i zapewne dlatego wszyscy 
nasi uczniowie wybierają ten język na sprawdzianach i egzaminach 
końcowych.
Jak Pani Dyrektor ocenia stopień trudności sprawdzianu w klasie 
VI i egzaminu gimnazjalnego?
Nie tylko mnie, ale i innym nauczycielom, z którymi pracuję, wydaje 
się, że zarówno sprawdziany, jak i egzaminy są coraz trudniejsze, co 
nie znaczy, że są za trudne. Wymagają tylko samodzielnego myślenia 
i ugruntowanej wiedzy. Niestety, z samodzielnym myśleniem jest coraz 
gorzej - może to skutki korzystania z „myślącego” za nas komputera. 
A ugruntowanej wiedzy oprócz nauczycieli nikt nie wymaga. Dla 
części uczniów egzamin jest bardzo stresujący, stąd wielu z nich pisze 
egzaminy próbne znacznie lepiej niż te właściwe.
Jak Pani sądzi, czy obecna forma egzaminu jest dobrym sposobem 
sprawdzenia poziomu wiedzy i umiejętności gimnazjalisty? Czy 
motywuje uczniów do nauki?
Czy to dobry sposób? Nie dane nam było spróbować innego. Egzamin 

i jego znaczenie - przepustka do wybranej szkoły, traci na ważności 
i jest elementem motywującym tylko dla najbardziej ambitnych 
uczniów. 
Czemu służy nakaz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej losowania 
miejsc w sali egzaminacyjnej? Czy jest to pomocne w zapewnieniu 
samodzielności pracy uczniów podczas egzaminu? 
Twórcom egzaminów i sprawdzianów końcowych zapewne chodziło 
o samodzielną pracę ucznia. Służyły temu prace nad zabezpieczeniem 
arkuszy, sposoby pakowania prac oraz instrukcje zachowania się 
w sali zarówno uczniów, jak i nauczycieli, członków komisji. Obecne 
zmiany służyć mają temu samemu celowi. Pomimo tych wieloletnich 
działań każdego roku słyszy się o niesamodzielnych pracach uczniów 
w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Świadomie używam 
wyrażenia „niesamodzielna praca” a nie „ściąganie”. Ściągają ucz-
niowie sami od siebie, natomiast w niesamodzielnej pracy mają udział 
inne osoby niż uczniowie. W naszej szkole od początku przyjęliśmy 
ścisłe zasady postępowania, zgodne z wytycznymi CKE. Kierunek 
wytyczony przez dyrektora przyjęli wszyscy nauczyciele i okazało 
się, że w początkowym okresie niektórzy uczniowie i rodzice mieli 

nam za złe, że nie „pomagamy” 
swoim uczniom. To niezadowo-
lenie wynikło przede wszystkim 
z kontaktów z osobami, które 
relacjonowały przebieg spraw-
dzianów i egzaminów w innych 
szkołach. Po latach wszyscy 
przyzwyczaili się do tego, że 
nawet 15-osobowa klasa pisze 
egzamin w sali gimnastycznej, 
że dyrektor nie chodzi po sali 
itd. Może czasami miewamy 
niższe średnie wyniki, ale za 
to nie mieliśmy nigdy kłopotów 
z powtarzaniem egzaminów. 
Swego czasu toczyłam nawet 
spór z kolegą po fachu (już nie 
pracuje na terenie naszej gminy), 
który twierdził, że ściąganie to 

też umiejętność, którą powinni posiadać uczniowie. Tylko nie wiem, 
co by powiedział, gdyby jego dziecko leczył lekarz ze wspaniale 
rozwiniętą w czasie studiów umiejętnością ściągania? 
Co stanowi największe utrudnienie w dobrym przygotowaniu ucznia 
do egzaminu gimnazjalnego w naszym środowisku.
Ogromny wpływ na edukację dzieci mają warunki środowiskowe: 
ekonomiczne, bytowe, społeczne np. poziom wykształcenia rodziców, 
aspiracje edukacyjne rodziców i uczniów, obecnie również zjawisko 
eurosieroctwa. Jednak najbardziej utrudniającymi osiągnięcie oczeki-
wanego poziomu przygotowania zjawiskami są stan demografii oraz 
brak limitu punktów, jaki powinien osiągnąć uczeń z egzaminu, aby 
został on zaliczony.
Coraz mniejsza liczba uczniów powoduje, że szkoły ponadgimnazjalne 
obniżają wymagania, zachęcają uczniów w bardzo różnorodny spo-
sób, a uczniowie, znając stan rzeczy, na nasze upomnienia o lepszą 
naukę odpowiadają: „Niech się Pani nie martwi i tak nas przyjmą, 
gdzie zechcemy”. 
Obecnie, aby uczeń zaliczył egzamin, które to zaliczenie jest jednym 
z warunków ukończenia szkoły, wystarczy, że się na niego zgłosi, 
pobierze i zwróci arkusz egzaminacyjny. W związku z tym jest cała 
grupa uczniów, którzy mając jeszcze na względzie łatwość dostania 
się do kolejnej szkoły, nie przykładają się ani do przygotowania do 
egzaminu, ani do aktywnego w nim udziału. Warto byłoby sprawdzić, 
co by się działo, gdyby wprowadzono choćby konieczność uzyskania 
20% możliwych do zdobycia punktów.
Dla takich szkół jak nasza, gdzie pracujemy z uczniami 10 - 12 lat, 
egzamin to czas szczególny. Uczniowie w garniturach i odświęt-
nych strojach to często pretekst do wspominania pierwszych dni 
w przedszkolu, potem w szkole podstawowej. W niewymiernej pracy 
nauczyciela to obraz kolejnych lat pracy, a także możliwość oceny – 
„Co z Was wyrosło?” I radość, że – najczęściej mili, radośni i dobrze 
ułożeni młodzi ludzie.

Dokończenie na str. 18

JUŻ ZA ROK EGZAMIN. ZA ROK CAŁY…

Pani Dyrektor i kl. IV

Fot. Piotr Kawalec
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Gimnazjaliści o egzaminie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna jest na etapie sprawdzania 
prac uczniowskich, a my przeprowadziliśmy krótki sondaż wśród 
trzecioklasistów z Nawsia Brzosteckiego (16 respondentów) i grupy 
z Brzostku (21 respondentów). Młodzież odpowiadała na cztery 
pytania. W nawiasach podajemy liczbę odpowiedzi, litera B oznacza 
Brzostek, N – Nawsie Brzosteckie. Oto wyniki:

Co sprawiło Ci największą trudność podczas egzaminu gimna-
zjalnego? 
Uczniowie do trudności zaliczyli: część przyrodniczą (7B, 3N), część 
dotyczącą słuchania w języku obcym (7B, 3N), matematykę (6B, 13N), 
fizykę (1N), chemię (1N), stres (5B), zimno (2B), brak możliwości 
skoncentrowania się (2B), wszystko (1B), wstanie rano (1B), rozwią-
zywanie zadań zamkniętych (1B), znalezienie miejsca (1B).

Która część egzaminu była dla Ciebie najłatwiejsza?
Gimnazjaliści uznali za najłatwiejsze: język polski (9B, 5N), historię 
i wiedzę o społeczeństwie (8B), ogólnie część humanistyczną (6N), 
język angielski (5B, 4N), wiedzę o społeczeństwie (3N), biologię 
(2B), matematykę (1B), zadania zamknięte (1B), równy poziom (1B).

Jak przygotowywałeś się do egzaminu?
Tu uczniowie najczęściej wskazywali systematyczne powtarzanie, 
naukę indywidualną lub z rówieśnikami, rozwiązywanie testów, pilną 
naukę w szkole. Prezentujemy też kilka wypowiedzi, pod którymi 
podpisałby się niejeden przyszły absolwent (duża litera przy imieniu 
oznacza Brzostek lub Nawsie Brz.)
• Uczyłem się pilnie przez 3 lata. /Arek B/
• Przygotowywałem się do egzaminu, ucząc się w szkole sumiennie.  

/Konrad N/

• Wypisywałam na kartkach ważny materiał, przyklejałam je na 
szafie i przypominałam sobie po kolei. /Natalia B/

• Tylko w szkole powtarzaliśmy potrzebne informacje, poza szkołą 
nie przygotowywałam się. /Aleksandra N/

• Nie przygotowywałam się systematycznie. Powtarzałam tylko 
wzory z matematyki. /Magdalena B/

• Coś z matematyki powtarzałem (ale 3 lata się nie uczyłem, to 
w tydzień nic nie zrobię). /Dominik B/

• Poprzez rozwiązywanie przykładowych testów i uczęszczanie do 
szkoły. /Szymon N/

• A przygotowywałem się? /Damian B/
• Rozwiązywałam przykładowe arkusze, powtarzałam, czytałam 

stare zeszyty. /Klaudia B/

Co chciałbyś jeszcze napisać na temat egzaminu? 
Tym razem gimnazjalistom nie dopisała inwencja twórcza, choć po-
jawiały się żartobliwe odpowiedzi:
• Nie chciałbym ich nigdy pisać. /Kacper B/
• Dostawaliśmy dobre bułki. Słuchanie z j. angielskiego rozszerzo-

nego było trudne, przyrodniczy test był dziwny. /Klaudia B/
• Dyrektor bawił się mikrofonem. /Konrad B/
• Dlaczego zadania otwarte z matmy były łatwiejsze od zamkniętych 

– oto jest pytanie. /Ewelina B/
• Niewyraźny lektor w nagraniu z języka angielskiego. /Gabriela N/
• Nie mam żadnych uwag dotyczących egzaminu. /Mike Tyson B/

Takie są odczucia gimnazjalistów po egzaminie, który pisali przez 
3 dni od 21 do 23 kwietnia. Pod koniec czerwca do szkół zostaną 
przesłane przez OKE szczegółowe wyniki. Zobaczymy wtedy, czy 
rzeczywiście testy z matematyki i części przyrodniczej były aż tak 
trudne, a z j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie aż tak łatwe.

Opracowała Urszula Kobak

Dokończenie ze str. 17

„Jedyną drogą rozwoju jest ciągłe podnoszenie poprzeczki, 
jedyną miarą sukcesu jest wysiłek, jaki włożyliśmy, aby go 
osiągnąć”.

Bruce Lee

Wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku 
jest wiele osób zdolnych i utalentowanych w róż-

nych dziedzinach. Wyróżniają się one przede wszystkim 
ciężką i wytrwałą pracą nad sobą. Wciąż doskonalą swe 
umiejętności, uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, 
wiele czasu poświęcają w domu na wzbogacanie wie-
dzy. Wysoko podnoszą sobie poprzeczkę i zazwyczaj 
zdobywają upragniony cel.

 Niewątpliwie uczennicą pasującą do tego opisu 
jest Magdalena Nowak z klasy VI a. Magda ma szeroki 
zakres zainteresowań. Lubi prawie wszystkie przed-
mioty szkolne, a najbliższą jej sercu dziedziną jest 
przyroda. W obecnym roku szkolnym została finalistką 
konkursu z tego przedmiotu, organizowanego przez 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Przygotowaniem 
uczennicy zajęła się Pani Ewelina Hipszer.

Magda wykazała się również dużym zakresem 
wiedzy, zdobywając III miejsce w powiatowym etapie 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbył 31 marca 

2015 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Dębicy. 
Opiekę merytoryczną sprawował Pan Wiesław Tyburowski. 

Sukcesy Magdaleny są chlubą dla całej społeczności szkolnej. 
Dziękuję pięknie Uczennicy, Nauczycielom i Rodzicom. 

Maria Przebięda

MAGDALENA NOWAK WŚRÓD NAJLEPSZYCH
Fot. Paweł Batycki
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Uczniowie wybrali prezydenta
W Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim w symulacji wy-

borów wybrano prezydenta. Zwycięzcą został Janusz 
Korwin-Mikke.
 Od początku powstania Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim 
współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej, biorąc udział 
w różnorodnych programach edukacyjnych. Celem przystąpie-
nia do tegorocznego programu „Młodzi głosują” jest zwięk-
szenie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym poprzez 
dostarczanie jej informacji na temat procedur funkcjonowania 
państwa demokratycznego i znaczenia wyborów oraz zaanga-
żowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej. 
Program przeznaczony jest dla gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
 Opiekun programu w szkole to na-
uczyciel wiedzy o społeczeństwie, 
który zobowiązał się do przestrzegania 
neutralności politycznej we wszelkich 
swoich działaniach. Dlatego uczniowie 
z poglądami kandydatów mogli zapoznać 
się poprzez aplikację „Latarnik wybor-
czy” .
 Organizatorami akcji „Młodzi głosują 
- wybory prezydenckie 2015” była grupa 
5 uczniów z kl. II gimnazjum. Przygo-
towali oni listę osób uprawnionych do 
głosowania - uczniów i pracowników 
szkoły, plakaty informacyjne, karty do 
głosowania wg wzoru CEO, urnę wybor-
czą i lokal do głosowania. Do kolejnych 
zadań tego zespołu należało nadzorowa-
nie przebiegu wyborów, liczenie głosów 
i sporządzenie protokołu.

  Wyniki szkolnego głosowania były następujące 1. J. Korwin 
-Mikke - 42%, 2. A. Duda 37%, 3-4. P. Kukiz i M. Ogórek 7,4%, 
5.B. Komorowski 5,6%, pozostali kandydaci nie znaleźli uzna-
nia w oczach wyborców. Wynik wyborów był zaskoczeniem, 
szczególnie dla nauczycieli.
 W dorosłym świecie należałoby przeprowadzić drugą turę - 
my poczekamy na oficjalne wyniki wyborów. Nasze rezultaty 
zostały przekazane za pośrednictwem platformy www.mlodzi.
ceo.org.pl organizatorom projektu. Tam też można poznać 
wyniki wszystkich 1552 szkół biorących udział w akcji. 
 Uczniowie z dużym zainteresowaniem podeszli do realizacji 
projektu i prawie wszyscy wzięli udział w glosowaniu.

U. W.

WOKALNY SUKCES UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W BRZOSTKU
15 kwietnia 2015 roku uczniowie Publicznej Szkoły Pod-

stawowej w Brzostku: Anna Lemek, Martyna Nawracaj, 
Jakub Parat i Gabriela Płaziak wzięli udział w X Powiatowym 
Konkursie Piosenki Angielskiej dla szkół podstawowych pod 
nazwą „English Song Competition”. Organizatorem był dę-
bicki Dom Kultury „Śnieżka”, a jego główni pomysłodawcy 
to nauczyciele języka angielskiego Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Dębicy przy wsparciu 
tamtejszego Starostwa Powiatowego. 
Uczniów do zmagań przygotowali: Pani 
Renata Przebięda, Pani Agata Zastawny 
oraz Pan Wiesław Płaziak.

Popularyzacja języka angielskiego 
wśród dzieci, dostarczenie uczniom po-
zytywnego doświadczenia, które zachęci 
ich do dalszej nauki języka oraz rozwi-
janie wszystkich sprawności językowych 
poprzez piosenkę stały się nadrzędnymi 
celami, które przyświecały organizato-
rom i opiekunom.

Uczniowie, występując w duetach: 
Anna Lemek i Jakub Parat wykonali 
piosenkę „Stumbling In” (Chris Norman, 
Suzie Quatro) oraz Gabriela Płaziak 
i Martyna Nawracaj zaprezentowały się 
w utworze „You are the one that I want” 
(Olivia Newton John, John Travolta). 
Obydwa wykonania na tyle zachwyciły 
jury, iż przyznano im II i III miejsce. 
Młodzi artyści pokonali tym samym 
10 innych zespołów i duetów. 

Jury uzasadniło swój wybór tym, iż 

wokaliści zachwycili formą przekazu, poprawnością językową 
wykonanych utworów, warsztatem wokalnym, poczuciem ryt-
mu, dykcją, muzykalnością i ogólnym wyrazem artystycznym. 
Za swój piękny występ dzieci otrzymały dyplomy i drobne upo-
minki. Gratuluję sukcesu Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom.

Maria Przebięda

Fot. Piotr Kawalec
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30 kwietnia 2015 r. w Przedszkolu Pub-
licznym w Brzostku obchodzono 

Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 
Obchody poprzedzone były realizacją 
tematów kompleksowych o tematyce 
patriotycznej we wszystkich grupach 
wiekowych. Przedszkolaki słuchały baśni, 
legend, poznawały symbole narodowe, 
śpiewały piosenki i recytowały wiersz 
W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. 
Starszaki zgłębiały tajniki wydarzeń 
historycznych i w oparciu o literaturę 
poszukiwały odpowiedzi na pytanie: „De-
mokracja – jak to działa?” Na zakończenie 
cyklu zajęć dzieci samodzielnie wykonały 
biało-czerwone flagi, z którymi przeszły 
ulicami Brzostku. Wracając do przedszko-
la, dzieci rozdawały flagi napotkanym 
mieszkańcom naszego miasta, a pozostałe 
zabierały do własnych domów. 
 W ten sposób już od najmłodszych lat 
kształtujemy u dzieci uczucia miłości 
i przywiązania do własnego kraju. Wspól-

ne przeżywanie rocznic i świąt państwo-
wych jest ważnym doświadczeniem, które 

zdobywają dzieci w przedszkolu. 
D. Nawracaj

PRZEDSZKOLAKI Z BIAŁO-CZERWONĄ

W Przedszkolu Publicznym w Brzostku, w bieżącym roku 
szkolnym, zrodził się pomysł i chęć tworzenia „Szkoły 

Promującej Zdrowie” w społeczności przedszkolnej. 
Rada Pedagogiczna w Programie Rozwoju Przedszkola wy-
brała do realizacji zadanie: „Zdrowy przedszkolak – promocja 
zdrowia jako aktywności indywidualnej i zbiorowej”. Wiązało 
się to z organizacją wielu przedsięwzięć kierowanych do dzie-

ci, rodziców i pra-
cowników przed-
szkola. Jesienią 
odbył się sobotni 
wyjazd integracyj-
ny przedszkolaków 
i  ich rodzin do 

Parku Rekre-
acji i Eduka-
cji w Foluszu 
oraz zajęcia 
ot wa r t e  d l a 
rodziców po-
łączone z pe-
dagogizacją na 
temat żywienia 
dzieci w wie-
ku przedszkol-
ny m. Wpro -
w a d z i l i ś m y 
w przedszkolu 
„marchewkowe środy”, „jabłkowe piątki” i „zdrowe uro-
dzinki” naszych wychowanków. Cyklicznie organizowane 
były zajęcia kulinarne, np.: pieczenie ciasta marchewko-
wego, wyciskanie świeżych soków owocowo-warzywnych, 
wykonanie sałatek, surówek i kanapek. Nauczycielki 
opracowały i zrealizowały wiele tematów kompleksowych, 
które wzbogaciły wiedzę i umiejętności dzieci dotyczących 
zdrowego odżywiania.
Podsumowaniem tych działań w bieżącym roku szkolnym 
był konkurs piosenki przedszkolnej pt.: „Jestem zdrowym 
przedszkolakiem”, który zorganizowała Pani Małgorzata 
Śliż – przedszkolny koordynator ds. promocji zdrowia. 
Dzieci zaprezentowały przed przedszkolną publicznością 
piosenki, które zachęcały do zdrowego i aktywnego stylu 
życia. Wykazały się talentem wokalnym, odwagą i pew-
nością siebie. O nagrody dla każdego uczestnika zadbała 
Rada Rodziców. 
 Nasze plany są bardzo szerokie. Chcemy w kolejnych 
latach tworzyć warunki i podejmować działania, które 
będą sprzyjać dobremu samopoczuciu całej społeczno-
ści przedszkolnej. Pragniemy, aby nasi wychowankowie 
podejmowali w przyszłości świadome działania na rzecz 
własnego zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska. 

D. Nawracaj

JESTEM ZDROWYM PRZEDSZKOLAKIEM

Fot. Anna Rozwadowska
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Rozpoczęcie sezonu motocyklowego
Fot. Paweł Batycki
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BRZOSTECKA MAJÓWKA

Widzowie Take Five

 Najmłodszy patriota  Kapela z Węgier

 Natalia i Burmistrz  Rosjanie w rękach Austriaków

 Salwa artyleryjska Burmistrz zagrzewa do śpiewania

Fot. Paweł Batycki
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161 POCIECH, CZYLI PRZYSZLI ABSOLWENCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

SP Brzostek kl. VI a SP Brzostek kl. VI b

SP Gorzejowa kl. VI SP Grudna Górna kl. VI

SP Januszkowice kl. VI SP Kamienica Dolna kl. VI

SP Kamienica Górna kl. VI SP Nawsie Brzosteckie kl. VI (Fot. Piotr Kawalec)
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161 POCIECH, CZYLI PRZYSZLI ABSOLWENCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zagadka! Co to za ptak?

Znaki promocyjne gminy Brzostek
SP Smarżowa kl. VI

SP Przeczyca kl. VI SP Siedliska Bogusz kl. VI  (Fot. ks. Eryk Bogacz)

Zagadka przyrodnicza (Fot. Juliusz Stanek)
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Opis

Litera „B” nawiązuje do pierwszej litery nazwy gminy oraz do pieczęci
miejskiej używanej w XIX wieku. Brzuszki litery tworzą stylizowane 

liście brzostu (rodzaj wiązu), które wzajemnie się splatają. Znak 
podkreśla przywiązanie mieszkańców do „Swojej Ziemi” i wzajemną 
społeczną zażyłość charakterystyczną dla mniejszych miejscowości. 
Forma znaku jest klasyczna i tradycyjna, przez co staje się ponad-

czasowa.

Opis

Kształt znaku wynika z zarysu gminy Brzostek. Owalne okręgi to 
izolinie, które nawiązują zarówno do charakterystycznego wzgórza, 
na którym usytuowane jest miasto, jak i do pagórkowatego ukształ-

towania całej gminy. Izolinie łączą punkty o jednakowych wartoś-
ciach, podobnie jak gmina skupia różne grupy ludzi, którym bliskie 
są te same wartości i cele. Plastyczna, kolorowa forma znaku wraz z 
hasłem „gmina możliwości” ma na celu podkreślenie różnorodności 

gminy i licznych walorów, które oferuje.

Opis

Kształt znaku nawiązuje do pagórkowatego położenia gminy. Takie 
ukształtowanie gminy to nie tylko piękne widoki, ale też szereg 

możliwości (sport, turystyka, rekreacja), które decydują o atrakcyj-
ności miejsca. Forma znaku zbudowana z falistych linii ma na celu 

podkreślić otwartość, przestrzenność i dynamikę gminy

Geneza znaku Geneza znaku Geneza znaku

Przykładowe materiały identyfikacyjne* Przykładowe materiały identyfikacyjne*Przykładowe materiały identyfikacyjne*
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161 POCIECH…
Lista przyszłych absol-

wentów szkół podstawo-
wych z gminy Brzostek

Kl. VIa SP Brzostek
Wych. Ewelina Hipszer

1. Barys Maria 
2. Bielański Krzysztof
3. Czaja Norbert 
4. Dudek Kamil
5. Dziadura Martyna 
6. Dziadura Weronika
7. Frączek Ewelina 
8. Gaweł Krystian 
9. Grygiel Wiktoria 

10. Kapała Wojciech 
11.  Lemek Magdalena 
12. Łącka Julia 
13. Nawracaj Dominik
14. Nawracaj Emilia
15. Nowak Magdalena 
16. Ogrodnik Piotr
17.  Piekarczyk Katarzyna
18. Piwowar Jakub 
19. Prokuska Karolina
20. Siwek Karol 
21. Surdel Gabriela 
22. Trojan Żaneta 
23. Zduńczyk Klaudia 

Kl. VIb SP Brzostek
Wych. Wiesław Tyburowski

1. Augustyn Krzysztof 
2. Bujak Michał 
3. Drechny Antoni 
4. Dziedzic Anna 
5. Finek Krystian 
6. Gierut Katarzyna
7. Kawalec Monika
8. Kawalec Monika Urszula
9. Kolbusz Justyna 

10. Kolbusz Patrycja 
11.  Kopacz Natalia 
12. Krzysztofek Hubert 
13. Michońska Paulina 
14. Mroczkowski Bartłomiej
15. Nowicka Natalia 

16. Siedlarska Sylwia 
17.  Sołtys Rafał 
18. Stec Ewa 
19. Surdel Aleksandra 
20. Szarek Szymon 
21. Wojdyła Wiktor 
22. Zastawny Karol 
23. Zięba Aleksandra 

Kl. VI Gorzejowa
Wych. Agnieszka Kawalec

1. Chłopek Paweł
2. Chodór Magdalena
3. Grzesiakowska Sylwia
4. Mijal Błażej
5. Szynal Gabriela
6. Świstak Krzysztof

Kl. VI Grudna Górna
Wych. Małgorzata Wójtowicz

1. Białas Gabriela
2. Gliwa Edyta
3. Gruszka Wiktoria
4. Kuczek Dominika
5. Lorek Katarzyna
6. Misielak Wiktor
7. Pocica Artur
8. Pogórska Gabriela
9. Różański Daniel

10. Smagacz Oskar
11.  Szydło Paulina
12. Wójcik Daniela

Kl. VI Januszkowice
Wych. Stefan Kokoczka

1. Boroń Anna
2. Bronowicz Ilona
3. Chajec Paulina
4. Dziedzic Emilia
5. Fundakowska Dominika
6. Karmelita Mateusz
7. Kowalska Gabriela
8. Krupka Konrad
9. Krupka Michał

10. Krupka Przemysław
11.  Machowska Katarzyna
12. Opiela Monika
13. Pruchnik Kacper
14. Stasiowska Angelika
15. Stasiowski Wojciech

16. Stępień Arkadiusz

Kl.VI Kamienica Dolna
Wych. Piotr Szczuciński

1. Augustyn Karina
2. Augustyn Magdalena
3. Augustyn Marta
4. Berek Gabriela
5. Grzesiakowska Aleksandra
6. Jasicki Marcin
7. Lisak Łukasz
8. Machaj Jacek
9. Olszowy Patrycja

10. Piekarczyk Kamil
11.  Podgórska Zuzanna
12. Podlasek Sebastian
13. Porębska Julia
14. Potyrała Ewelina
15. Potyrała Natalia
16. Rakowska Karolina
17.  Starościk Marcin
18. Szymańska Emila

Kl. VI Kamienica Górna
Wych. Jerzy Świstak

1. Chajec Adrian
2. Kamińska Anita
3. Nowicka Zuzanna
4. Rakowski Dawid
5. Raś Dawid
6. Raś Dawid 
7. Raś Regina
8. Podgórski Adrian
9. Szczepkowicz Aleksandra

10. Szczepkowicz Oliwia
11.  Szczur Katarzyna
12. Szynal Adam
13. Wąsik Filip
14. Wójcik Gabriela
15. Zastawny Dagmara
16. Zastawny Mateusz

Kl. VI Nawsie Brzosteckie
Wych. Elżbieta Tyburowska

1. Gągała Adam
2. Grygiel Natalia
3. Hołowicki Fabian
4. Kalina Krzysztof
5. Kulczak Krystian
6. Kurek Kamil

7. Matyasik Łukasz
8. Ogrodnik Grzegorz
9. Pisarek Kacper

10. Szynal Gabriela
11.  Wilusz Marta
12. Wróbel Radosław

Kl. VI SP Przeczyca
Wych. Halina Lejkowska

1. Piotr Bałucki
2. Michał Błoniarz
3. Bartosz Michoński
4. Rafał Podraza
5. Mateusz Pruchnik
6. Michał Ramut
7. Patryk Trucina
8. Paulina Wnęk
9. Marcelina Woźny

KL. VI SP Siedliska-Bogusz
Wych. Joanna Kozioł

1. Chajec Patryk
2. Czyż Aleksandra
3. Czyż Anna
4. Czyż Szymon
5. Jędrzejczyk Gabriela
6. Jędrzejczyk Mikołaj
7. Kalita Michał
8. Mężyk Bartłomiej
9. Miela Łukasz

10. Podkowińska Marzena
11.  Rakowska Karolina
12. Smołucha Dominik
13. Sobczyk Mateusz
14. Szukała Natalia
15. Warżel Kamil

Kl. VI SP Smarżowa
Wych. Klaudia Nawracaj

1. Ciurkot Michał
2. Gibek Gabriela
3. Kieca Marcin
4. Kudłacz Justyna
5. Lemek Dominika
6. Raś Arkadiusz
7. Raś Paweł
8. Samborski Łukasz
9. Wojnar Patrycja

10. Wołowiec Marcin
11.  Wróbel Karolina

30 kwietnia 2015 r. w ramach ćwiczenia powiatowego 
,,KWIECIEŃ 2015” przeprowadzono w Zespole Szkół 

im. Jana Pawła II w Brzostku z siedzibą w Kleciach epizod 
praktyczny: „Próba podłożenia niezidentyfikowanego pakunku 
przez dwie podejrzane osoby o ciemnej karnacji skóry”.

Zgodnie z założeniami do ćwiczenia oraz planem ewakuacji 
szkoły dyrektor szkoły poinformowała właściwe służby o po-
dejrzanym zachowaniu dwóch nieznanych osób.

Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły zostali ewaku-
owani z budynku szkoły poza jej teren. Na miejsce zdarzenia 
przybyli: funkcjonariusze Komisariatu Policji w Brzostku 
w celu zabezpieczenia rejonu szkoły oraz pogotowie gazowe, 
pogotowie energetyczne, drużyna nieetatowego pododdziału 
prewencji policji w Dębicy, obserwatorzy z Komendy Powia-
towej Policji w Dębicy, jednostki Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego OSP Brzostek i OSP Nawsie Brzosteckie, 
patrol policji z ruchu drogowego, członek nieetatowej grupy 
rozpoznania minersko-pirotechnicznego w Dębicy. Cała ewa-
kuacja przebiegła sprawnie i zgodnie z procedurami.

Burmistrz Brzostku składa podziękowanie Dyrekcji Ze-

społu Szkół im. Jana Pawła II za współpracę przy organizacji 
ćwiczenia.

Marta Dodolak

Ewakuacja Zespołu Szkół w Brzostku
Fot. Paweł Batycki
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Laureat turnieju „1 z 12”

28 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół nr 4 w Jaśle Gim-
nazjum w Brzostku po raz pierwszy uczestniczyło 

w Powiatowym Turnieju Wiedzy „1 z 12”. To już VI edycja 
tego konkursu. Pytania dotyczyły interdyscyplinarnej wie-
dzy gimnazjalisty na poziomie klasy trzeciej.

Nasze gimnazjum reprezentowali zwycięzcy wojewódz-
kiego konkursu MEGAMÓZGI, tj. Jaromir Hunia, Julian-
na Wojdyła, Kamil Dziedzic. W konkursie uczestniczyło 
8 gimnazjów z powiatu jasielskiego.

Turniej składał się z dwóch etapów. Najpierw w ciągu 30 
minut uczniowie rozwiązywali test zawierający 30 pytań za-
mkniętych, gdzie należało wybrać 1 z 4 możliwych odpowie-
dzi. W teście można było uzyskać maksymalnie 30 punktów. 
Do finału zakwalifikowało się 12 uczestników, którzy uzy-
skali największą liczbę punktów w pierwszym etapie. Wśród 
nich znalazł się Jaromir Hunia, tracąc tylko 1 punkt w teście 
i zajmując pierwsze miejsce po pierwszym etapie. Nato-
miast pozostali nasi uczniowie kibicowali Jarkowi. W finale 
turnieju uczniowie udzielali odpowiedzi ustnych na 5 pytań 
wylosowanych przez siebie z listy przygotowanej przez 
komisję. Trzeba wspomnieć, że oprócz wiedzy znaczenie 
tu miało szczęście. Największą liczbę punktów po 2 etapach 
otrzymali Jarek oraz zawodniczka z Gimnazjum nr 1 w Ja-
śle. Mimo tego Jarek zajął drugą lokatę, ponieważ zwycięzca 
został wyłoniony w drodze losowania. I tak dla nas, Jarku, 
jesteś 1 z 12, chociaż pewnie 1 z 2 z 12.

 Konkurs ten okazał się podsumowaniem całej wiedzy, 
którą zdobyli uczniowie z gimnazjum.

Gratulujemy ogromnego sukcesu.
Małgorzata Piekarczyk

Małgorzata Piekarczyk - pod jej opieką uczniowie 
zawsze wygrywają - i Jarek - laureat (red.)

30 kwietnia 2015 roku wśród 
matematyków z Gimnazjum 

w Brzostku zapanowała sponta-
niczna radość. Ogłoszono wyniki 
Ogólnopolskiego Konkursu Ma-
tematycznego PANGEA. Miło nam 
poinformować, że nasza uczennica, 
Joanna Ramut, została laurea-
tem tego konkursu, zdobywając 
maksymalną liczbę punktów. Or-
ganizatorami przedsięwzięcia były 
Międzynarodowe Szkoły Meridian 
i Uczelnia Vistula, a honorowy pa-
tronat nad nim objęli: Kuratorium 
Oświaty w Katowicach, Kurato-
rium Oświaty w Gorzowie Wiel-
kopolskim, Kuratorium Oświaty 
w Kielcach oraz Stowarzyszenie 
Nauczycieli Matematyki. Konkurs 
miał zasięg ogólnopolski i przepro-
wadzony był równocześnie w 18 
krajach europejskich. Warto tu 
wspomnieć, że Joanna jest również 
laureatką jasielskiego konkursu 

matematycznego im. Hugona Ste-
inhausa oraz laureatką dębickiego 
konkursu matematycznego AS 
MATEMATYCZNY.
W finale krajowym ww. konkursu 
na Uczelni Vistula w Warszawie 
uczestniczyła jeszcze jedna nasza 
uczennica, Karolina Szybist, która 
uzyskała bardzo dobry wynik - 75% 
punktów możliwych do zdobycia. 
Jesteśmy bardzo dumni z naszych 
uczennic i cieszymy się z ich osiąg-
nięć, tym bardziej, że po raz pierw-
szy braliśmy udział w tym konkursie 
i od razu osiągnęliśmy tak duży suk-
ces. Dziękujemy rodzicom Karoliny 
za wyjazd z uczennicami do Warsza-
wy oraz za opiekę nad nimi podczas 
konkursu. Naszym gimnazjalistkom 
życzymy wytrwałości w nauce, 
dalszych sukcesów i zachęcamy do 
udziału w kolejnych konkursach 
o podobnym zasięgu!

M.P.

OGÓLNOPOLSKI SUKCES MATEMATYCZNY

Joanna i Karolina w Warszawie
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Spotkanie autorskie z Andrzejem Grabowskim
O twórczości poety, prozaika, autora 

fraszek i humoresek dla dzieci An-
drzeja Grabowskiego, dowiedzieliśmy 
się 28 kwietnia 2015 roku. Na spotkanie 
z pisarzem, który potrafi pisać i mówić 
humorystycznie, ale bardzo prawdzi-
wie, Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku zaprosiło naszych milusiń-
skich. Sala była wypełniona po brzegi, 
wszyscy ciekawi, co nastąpi, skupieni 
i nad wyraz kulturalni.

„Podróż do Piękniejszej Strony 
Świata” - to cudownie bajeczne hasło, 

które towarzyszyło imprezie autorskiej 
z panem Andrzejem. Nasz gość podzielił 
się ze słuchaczami całą serią fraszek, 
opowiadał z wielką pasją o bohaterach 
swoich książek. Jego dialog z widownią – 
uczniami Szkoły Podstawowej w Brzost-
ku – przerywały oklaski i spontaniczny 
śmiech. Pytań było co niemiara – nie-
które bardzo trudne –każda odpowiedź 
z humorem, ale szczera.

Takie spotkania są nie lada wyzwa-
niem dla pisarzy, bo dzieci w rozmo-
wach to wymagający partnerzy. Pan 

Grabowski, obdarzony umiejętnością 
łatwego nawiązywania kontaktów, zro-
bił świetne wrażenie na dzieciach. Dało 
się też wyczuć, że je lubi. Od teraz jego 
książki będą jeszcze bliższe naszym 
czytelnikom.

Andrzej Grabowski organizuje Mię-
dzynarodową Galicyjską Jesień Lite-
racką, która co roku gości w progach 
naszego domu kultury. Jego książki tłu-
maczone są na wiele języków obcych, jest 
laureatem wielu prestiżowych nagród.

Maria Kawalec

Od 18 lat przy Domu Kultu r y 
w Brzostku działa punkt filialny 

Jasielskiej Prywatnej Szkoły Muzycznej. 
Prowadzi ją mgr Ryszard Czerwonka, 
były długoletni dyrektor tej szkoły, do-
świadczony pedagog – w 2011 r. z okazji 
40-lecia pracy pedago-
gicznej odznaczony przez 
Ministra Kultury i Sztuki 
odznaką „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”. Na-
uczyciel ten od początku 
istnienia punktu przy-
jeżdża z Jasła, aby brzo-
steckim dzieciom i mło-
dzieży ułatwić dostęp do 
rozwijania muzycznych 
uzdolnień. Dzięki temu 
uczniowie nie muszą do-
jeżdżać do odległego o 20 
km Jasła. 
Rocznie od 10-12 ucz-
niów uczestniczy w za-
jęciach, które odbywają 
się w brzosteckim domu 
kultury w każdy wtorek od 13.00 – 20.00. 
Podobnie jak ci, którzy uczą się w Jaśle, 
otrzymują oni świadectwa ukończenia 
szkoły muzycznej w poszczególnych 
klasach I i II stopnia, które umożliwiają 
im dalszą kontynuację nauki w tej dzie-
dzinie. Na zakończenie każdego semestru 

uczniowie zdają egzamin z praktycznej 
nauki gry na instrumentach w Prywatnej 
Szkole Muzycznej w Jaśle. Jednak raz 
w roku w brzosteckim domu kultury 
odbywają się koncerty w wykonaniu 
uczniów, zwane popisem muzycznym, 

dla rodziców i innych mieszkańców 
zainteresowanych tą dziedziną sztuki. 
W ostatni wtorek kwietnia miał miejsce 
omawiany występ. Wzięli w nim udział 
następujący uczniowie z terenu gminy 
Brzostek: Miłosz Stój, Martyna Nawra-
caj, Wiktoria Grygiel – uczniowie szkoły 

muzycznej I stopnia w klasie gitary kla-
sycznej oraz Łukasz Matyasik, Emilia 
Dziedzic i Martyna Nawracaj w klasie 
fortepianu, a także uczniowie II stopnia 
nauczania w klasie fortepianu Urszula 
Wąsik i Bartłomiej Tyburowski.
Wykonawcy prezentowali po dwa utwo-
ry muzyczne. Wszyscy byli znakomi-
cie przygotowani i przejawiali duży 

talent muzyczny, Popis 
uświetnił koncert Bartka 
Tyburowskiego z Nawsia 
Brzosteckiego, który wy-
konał kilka utworów na 
fortepian przy akompa-
niamencie swoich kole-
żanek z Jasła: Aleksan-
dry Czarny – skrzypce 
i saksofon altowy oraz 
Diany Nawracaj i Teresy 
Żydek w duecie fletowym. 
Dzięki temu koncert był 
bardziej urozmaicony, 
co dodało występowi 
splendoru i podkreśliło 
niezaprzeczalny talent 
muzyczny Bartka. 
Trzeba przyznać, iż popi-

sy muzyczne prezentujących się uczniów 
były na wysokim poziomie, a dla słucha-
czy – rodziców uczniów i innych miesz-
kańców naszej gminy była to oryginalna 
oraz kulturalna propozycja relaksu, pełna 
artystycznych wrażeń.

E.M.

Popis uczniów szkoły muzycznej

Fot. Mateusz Domaradzki
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Dzień otwarty w naszej szkole należy już do kilkuletniej 
tradycji, w tym roku przypadł na 24 kwietnia. Szkoła 

otwarta była dla wszystkich gimnazjalistów klas III, którzy 
przyjęli zaproszenie, aby zapoznać się z ofertą edukacyjną 
naszego Zespołu. W spotkaniu uczestniczyło 13 szkół 
gimnazjalnych, w tym: Brzostek, Nawsie Brzosteckie, 
Siedliska Bogusz, Parkosz, Sowina, Sieklówka, Krajowice, 
Kołaczyce, Bieździedza, Januszkowice, Gogołów, Lipiny, 
Strzegocice. W sumie gościliśmy ponad 200 uczniów wraz 
z opiekunami. Wszystkim dyrektorom, nauczycielom, 
opiekunom serdecznie dziękujemy za przybycie.

Dzień ten stał się okazją do zaprezentowania bogatej 
oferty edukacyjnej i bazy dydaktycznej, jaką przygotowa-
liśmy dla przyszłych absolwentów chcących podjąć dalsze 
kształcenie w naszej placówce.W tym roku szkolnym ofe-
rujemy trzy zawody w technikach: technik architektury 
krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa oraz technik 
żywienia i usług gastronomicznych. Natomiast w zasadni-
czej szkole zawodowej będzie można zdobyć dwa zawody: 
mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz 
cukiernik.

Pierwsze grupy młodzieży przybyły już o godz. 10.30. We-
dług ustalonego wcześniej planu rozpoczęły zwiedzanie szkoły. 
Uczniowie zobaczyli bogato wyposażoną w sprzęt do ćwiczeń 
siłownię. W bibliotece szkolnej członkowie Koła ZACZYTANI 
pod opieką nauczyciela bibliotekarza, pani Teresy Młyniec, 
przeprowadzili prezentację multimedialną „Prezentacje zasobów 
biblioteki szkolnej i przedsięwzięć w niej organizowanych”, za-
kończoną krótkim konkursem. Kolejnym punktem zwiedzania 
była sala lekcyjna wyposażona w tablicę interaktywną, gdzie 
nauczyciel informatyki, pan Farhat Berrahal, wraz z uczniami 
prezentował zalety dziennika elektronicznego Librus. Następnie 
młodzież udała się do pracowni żywienia i dietetyki, zapoznała się 
z bogatym wyposażeniem technicznym, miała okazję skosztować 
przygotowaną przez uczniów do degustacji zimną płytę. W sali 
obsługi konsumenta pod okiem pani Ewy Czyrni, nauczyciela 
zawodu, odbył się pokaz oraz degustacja zimnych, kolorowych 
koktajli.

Kolejnym etapem zwiedzania były warsztaty szkolne. Tutaj 
zostało zaprezentowane bogactwo możliwości szkoły w zakresie 
nauki w zawodach; cukiernik, technik architektury krajobrazu, 
technik mechanizacji rolnictwa oraz mechanik operator pojazdów 
rolniczych. Hale: kuźnia, spawalnia, obróbka ręczna, obróbka 
mechaniczna cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży. 
Uczniowie mogli również podziwiać oraz degustować prawdzi-
we arcydzieła wyrobów cukierniczych (ciasta, ciasteczka, torty, 
desery, koktajle, sorbety, najróżniejsze smakowicie wyglądające 
cuda) przygotowane przez uczniów w zawodzie cukiernik pod 
okiem nauczyciela zawodu, pani Elżbiety Kurzawy. 

Uwagę gości przykuła prezentacja zawodu technik architektury 
krajobrazu, którą przygotowali uczniowie pod opieką nauczyciela 

architektury krajobrazu, pani Doroty Machaj. Uczennice przy-
bliżyły zwiedzającej młodzieży atuty tego kierunku kształcenia, 
który daje bardzo szerokie możliwości. Uczniowie mogli zoba-
czyć różne kompozycje rabat, klombów, nasadzeń wokół szkoły 
wykonanych przez naszych przyszłych architektów, dzięki temu 
zapoznali się ze specyfiką tego bardzo pożądanego na dzisiejszym 
rynku pracy zawodu.

Atrakcją dla zwiedzającej szkołę młodzieży był pokaz maszyn 
rolniczych oraz możliwość ich obsługi. Dziewczęta i chłopcy chęt-
nie siadali za „stery” nowego ciągnika rolniczego New Holland 
TD5.105, ładowacza chwytakowego cyklop, a także kombajnu 
zbożowego. Uczniowie mogli również spróbować swoich sił jako 
kierowcy samochodów, ponieważ pod okiem instruktorów nauki 
jazdy manewrowali na szkolnym placu „nauki jazdy”.

Ostatnim punktem zwiedzania była sala projekcyjna na 
warsztatach szkolnych, gdzie uczniowie: Wojciech Wójcik oraz 
Kacper Piątek pod opieką nauczyciela języka angielskiego, pani 
Moniki Sieradzkiej-Łukowicz przygotowali film pt: „MOJA 
SZKOŁA. DNI OTWARTE 2015” .

Kompleksowa prezentacja szkoły zakończyła się w sali gim-
nastycznej, gdzie Dyrektor Szkoły Pani Anna Fundakowska 
skierowała ciepłe słowa do przybyłej młodzieży. W swojej 
wypowiedzi zwróciła szczególną uwagę na zasadność podjęcia 
kształcenia zawodowego, które w tak trudnych czasach na rynku 
pracy otwiera wiele możliwości. Następnie odśpiewano szkolny 
Hymn Pokoleń, a także zaprezentowano skecz oraz układ taneczny 
w wykonaniu uczniów klas trzecich. Miłą atmosferę podgrzewał 
szkolny zespół muzyczny, w którym młodzież rozwija swoje pasje.

W sali gimnastycznej przedstawiły również swoją działalność 
szkolne koła zainteresowań: Kawiarenka Literacka, Szkolne Koło 
Caritas, Koło Plastyczne, Koło Gier Planszowych, Koło Żywie-

niowe Chrup Chrup, Koło Mechanizacyjne ELFIK, Koło 
PCK.Można było również zapoznać się z wystawą „Losy 
absolwentów naszej szkoły”.

Podano także wyniki konkursu profilaktyki uzależnień: 
„Uzależnienie to więzienie”, którego szkolnym koordyna-
torem była pedagog pani Małgorzata Kmiecik. I miejsce 
zajęła Sylwia Nowicka z Nawsia Brzosteckiego, II miejsce 
Aleksandra Szczepkowicz oraz Karolina Wójcik z Siedlisk 
Bogusz, III miejsce Sylwia Grygiel z Nawsia Brzoste-
ckiego. Serdeczne podziękowania kierujemy do Urzędu 
Miasta Brzostek za pomoc w zorganizowaniu imprezy 
profilaktycznej na temat uzależnień.

Szkoła nasza daje wiele możliwości. Kształci, rozwija 
pasje, budzi zainteresowania, jest otwarta na młodzież, na 
jej wszechstronność. Indywidualnie traktuje ucznia, dzięki 
czemu każdy tutaj czuje się dobrze i bezpiecznie.

Bardzo cieszymy się z dużego zainteresowania ze strony 
uczniów szkół gimnazjalnych. Liczymy na to, że młodzież 
podejmie właściwe decyzje odnośnie wyboru kierunku 
kształcenia, uwzględniając naszą bogatą ofertę edukacyjną.

Małgorzata Augustyn

Dzień otwarty w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku
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Kierunki kształcenia w Zespole Szkółim. Jana Pawła II w Brzostku w roku szkolnym 2015/2016
TECHNIK 
MECHANIZACJI ROLNICTWA
Zawód technik mechanizacji rolnictwa 
to zawód szerokoprof ilowy, którego 
zadaniem jest przygotowanie uczniów do 
pracy: w przemyśle, handlu, transporcie, 
drogownictwie, spawalnictwie, a także 
do prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej. Praktyczna nauka zawodu 
odbywa się w szkolnych pracowniach 
- warsztatach, a także u pracodawców 
w przedsiębiorstwach prowadzących 
produkcję, sprzedaż, naprawę i konserwację 
pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych. 
W trakcie kształcenia uczniowie mają 
możliwość wyjazdu do Holandii na płatne 
zagraniczne praktyki zawodowe organi-
zowane przez szkołę. W zawodzie tech-
nik mechanizacji rolnictwa kształcenie 
obejmuje naukę jazdy samochodem, ciąg-
nikiem, a także naukę pracy kombajnem 
zbożowym – w związku z tym uczniowie 
bezpłatnie zdobywają uprawnienia: prawo 
jazdy kat. „B” i „T” oraz uprawnienia 
do pracy kombajnem zbożowym. Szkoła 
umożliwia także uczestnictwo w różnych 
kursach, np.: kursy modułowe z zakresu 
obrabiarek sterowanych numerycznie 
i montażu instalacji specjalnych, kursy 
spawania metodą MAG, MIG, TIG, gazo-
we i łukowe, kursy na wózki jezdniowe, 
a także na ciągniki gąsienicowe (spycharki) 
z rodziny DT - 75. Ze względu na szero-
koprofilowe kształcenie oraz posiadanie 
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe, absolwent bez trudu znajduje 
pracę w kraju i poza jego granicami. 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH
Kształcenie w zawodzie technik żywienia 
i usług gastronomicznych ma za zadanie 
przygotować uczniów do pracy w restau-
racjach, barach, pizzeriach, stołówkach, 
kawiarniach, przy produkcji żywności, 
organizacji przyjęć okolicznościowych 
oraz do prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej. Kształcenie praktyczne 
obejmuje zajęcia praktyczne prowadzone 
w szkolnych pracowniach gastronomicz-
nych oraz praktyki zawodowe krajowe, 
m.in. w nadmorskich domach wczasowych, 
uzdrowisku Rabka Zdrój lub zagraniczne, 
(np. w Holandii) organizowane w formie 
stażu. W trakcie nauki uczeń nabywa 
następujące umiejętności: organizacji 
żywienia i usług gastronomicznych w za-
kładach sieci otwartej i zamkniętej, 
sporządzania dań gorących i przekąsek, 
organizowania przyjęć okolicznościowych, 
określania wartości odżywczej żywności, 
dekorowania potraw, obsługi konsumen-
ta, prowadzenia dokumentacji. Ponadto 
szkoła organizuje kursy specjalistyczne 
dla zawodu: kelner, barman oraz obsługi 
kas fiskalnych. W ramach tego kierunku 
prowadzone jest także kształcenie w języ-
ku obcym specjalistycznym, dzięki czemu 
zwiększone zostają szanse absolwenta na 
międzynarodowym rynku pracy.

TECHNIK ARCHITEKTURY 
KRAJOBRAZU
Kształcenie w zawodzie technik archi-
tektury krajobrazu ma za zadanie przy-
gotować uczniów do pracy w firmach 
zajmujących się projektowaniem, wyko-
nywaniem, zagospodarowaniem terenów 
zielonych, projektowaniem i zakładaniem 
ogrodów w różnych stylach (japońskim, 
angielskim, francuskim), prowadzeniem 
parków i zieleni miejskiej, zakładaniem 
i prowadzeniem ozdobnych ogrodów 
w posiadłościach prywatnych, firmach 
związanych z hodowlą roślin ozdobnych 
oraz prowadzeniem własnej działalności 
gospodarczej. Kształcenie praktyczne 
obejmuje zajęcia prowadzone w warsztatach 
szkolnych oraz praktykę zawodową 
realizowaną w specjalistycznych firmach. 
W trakcie nauki uczeń nabywa następujące 
umiejętności: aranżacji przest rzeni 
i wnętrz (łączenie kamieni, wody i zieleni), 
projektowania i wykonywania kompozycji 
k wiatow ych,  dekorowania w nęt rz 
materiałem roślinnym, projektowania 
i wykonywania systemów nawadniania 
(oczka wodne, kaskady, baseny ozdobne), 
produkcji roślin ozdobnych, projektowania, 
wykonywania i konserwacji ogrodów, bu-
dowy i urządzania terenów zieleni zgodnie 
z przygotowaną dokumentacją. Dodatko-
wym atutem jest nieodpłatny kurs prawa 
jazdy kat. „B” (samochód). Po ukończeniu 
szkoły absolwent może kontynuować 
naukę na wydziałach architektury, archi-
tektury krajobrazu, ogrodnictwa i innych 
kierunkach zależnie od indywidualnych 
zainteresowań.

MECHANIK - OPERATOR 
POJAZDÓW
I MASZYN ROLNICZYCH
Mechanik operator pojazdów i maszyn 
rolniczych to kierunek dla uczniów o zain-
teresowaniach techniczno-mechanicznych. 
Nauka w zasadniczej szkole trwa 3 lata. 
Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako: 
kierowca pojazdów mechanicznych, ope-
rator maszyn i kombajnów samobieżnych, 
mechanik pojazdów i maszyn, spawacz, 
kowal wyrobów artystycznych, tokarz, 
konserwator instalacji w budynkach 
gospodarczych. Kształcenie praktyczne 
prowadzone jest w dobrze wyposażonych 
pracowniach warsztatów szkolnych, do-
datkowo obejmuje: bezpłatny kurs prawa 
jazdy kat. „B” (samochód), bezpłatny 
kurs prawa jazdy kat. „T” (ciągnik rolni-
czy z przyczepą), bezpłatny kurs obsługi 
i pracy kombajnem zbożowym. Szkoła 
umożliwia także uczestnictwo w kursach: 
spawania metodą MAG, MIG, TIG, ga-
zowe i łukowe, na wózki jezdniowe, na 
ciągniki gąsienicowe (spycharki) z rodziny 
DT-75, obsługi kas fiskalnych. Ze wzglę-
du na szerokoprofilowe kształcenie oraz 
posiadanie dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe, absolwent zdoby-
wa duże możliwości zatrudnienia w kraju 

i za granicą. Absolwent szkoły kształcącej 
w zawodzie mechanik - operator pojazdów 
i maszyn rolniczych po potwierdzeniu 
kwalifikacji „użytkowanie pojazdów, 
maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych 
w rolnictwie”, „obsługa techniczna oraz 
naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń 
stosowanych w rolnictwie” może uzyskać 
dyplom potwierdzający kwalifikacje w za-
wodzie technik mechanizacji rolnictwa 
po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji 
„organizacja prac związanych z eksploa-
tacją środków technicznych stosowanych 
w rolnictwie” oraz uzyskaniu wykształce-
nia średniego.

CUKIERNIK
Cukiernik to zawód dla osób o zaintereso-
waniach kulinarnych. Kształcenie w zasad-
niczej szkole trwa 3 lata. Zajęcia praktycz-
ne odbywają się w dobrze wyposażonych 
szkolnych pracowniach gastronomicznych. 
Absolwent może podejmować pracę w cu-
kierniach, restauracjach, kawiarniach 
oraz prowadzić własną działalność go-
spodarczą. Praca w zawodzie cukiernika 
polega na wytwarzaniu różnego rodzaju 
ciast, ciastek, tortów i deserów, a także na 
tworzeniu dekoracji wyrobów gotowych, 
które dostarczają konsumentowi wrażeń 
smakowych i wizualnych. W trakcie nauki 
uczeń nabywa następujące umiejętności: 
wyposażania zakładu cukierniczego, 
produkcji półproduktów cukierniczych, 
mas i wyrobów z ciasta, dekorowania 
wyrobów cukierniczych, obsługi maszyn 
w przetwórstwie spożywczym, rozlicza-
nia produkcji. Ponadto szkoła organizuje 
kursy specjalistyczne dla zawodu: kelner, 
barman, obsługa kas fiskalnych. Kształce-
nie w zawodzie cukiernik obejmuje naukę 
języka obcego zawodowego niezbędnego 
podczas pracy zarówno w kraju, jak i za 
granicą. Absolwent szkoły kształcącej 
w zawodzie cukiernik po potwierdzeniu 
kwalifikacji „organizacja i nadzorowanie 
produkcji wyrobów spożywczych”, może 
uzyskać dyplom potwierdzający kwali-
fikacje zawodowe w zawodzie technik 
technologii żywności.

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA 
DOROSŁYCH
Liceum ogólnokształcące jest przezna-
czone dla absolwentów zasadniczych 
szkół zawodowych. Nauka jest bezpłatna. 
Trwa dwa lata i odbywa się w systemie 
stacjonarnym – czyli trzy razy w tygodniu 
w godzinach popołudniowych. Program 
obejmuje naukę przedmiotów ogólnych: 
humanistycznych i matematyczno- przy-
rodniczych. Nauka języka obcego no-
wożytnego odbywa się w wymiarze co 
najmniej 180 godzin. Celem kształcenia 
w liceum jest przygotowanie do matury, 
ale jej zdawanie nie jest warunkiem ukoń-
czenia szkoły.

Anna Hudyma
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Z Brzostku w świat - rodzina Wandy i Kazimierza Wołowców
„Droga, którą idę, jest jak pierwszy własny wiersz, 
Uczę się dopiero widzieć świat, jaki jest, 
Uczę się dopiero świata, jaki jest. 
Droga, którą idę biegnie śladem ludzkich spraw, 
Szukam swego czasu, jasnych słów, prostych prawd, 
Szukam swego czasu, jasnych słów i prawd. 
 
Już tyle słońc wzeszło tylko jeden raz, 
Już z tylu stron zapłonęły ognie gwiazd, 
Już tyle miejsc zapomnienia pokrył kurz, 
Wiem, co to jest, lecz się nie zatrzymam już…”

Seweryn Krajewski: „Droga, którą idę”…

Jadę asfaltową, dobrze utrzymaną drogą 
do Kamienicy Górnej, a właściwie to 

na jej granicę z Bączałką. Po obu stronach 
drogi rozciągają się długie połacie pól po-
rośniętych trawami, jak również dorodne 
łany ozimych zbóż. Gdzieniegdzie traktory 
pracują na polach ziemniaczanych, 
a tu i ówdzie gospodynie rozsa-
dzają rozsadę kapusty, kalafiorów, 
kalarepy, brokułów, brukselki 
w świeżo zaznaczone rządki. Inne 
zaś sieją nasiona warzyw do ziemi. 
W warzywnikach zielenią się już 
szczypiory, natka pietruszki, które 
przezimowały pod śniegiem. Widać 
też z dala rozrastające się główki 
sałaty i wschodzącą rzodkiewkę. 
W dali pod lasem pasie się stadko 
saren. Cicho i spokojnie jest tutaj. Widoki są 
barwne i kolorowe, wprowadzają człowieka 
w nastrój ukojenia. Dalej przy drodze stoi 
kapliczka odrestaurowana i przystrojona 
żółtymi żonkilami i białymi stokrotkami. 
Wyżej na wzgórzu rozciąga się duże pas-
mo lasu, który o tej porze roku pokazuje 
wszystkie odcienie zieleni. Wśród iglastych 
drzew – sosen, jodeł, świerków, modrzewi – 
stoją liściaste drzewa, a wśród nich kwitnące 
cześnie i całe pasma tarniny. Wśród kwiecia 
uwijają się roje owadów. Z tego kwitnącego 
zakątka unosi się niepowtarzalny zapach 
kwiatów, krzewów i traw, który „powala” 
człowieka i zmusza do zatrzymania się 
i refleksji. Podchodzę na wzgórze, na którym 
były zabudowania gospodarcze oraz dom 
rodzinny Wandy Wołowiec. Już z dala widać 
tylko dużą stodołę i oborę, a z domu rodzin-
nego pozostały tylko zgliszcza. Jakieś „zło” 
wtargnęło w to spokojne miejsce i spaliło 
dom mieszkalny, który z wielkim trudem był 
wybudowany przez Franciszka i Helenę Sob-
czyk, rodziców Wandy. Ze łzami w oczach 
spogląda teraz pani Wanda na zgliszcza, 
zastanawia się komu przeszkadzał ten dom 
i z wielką pokorą opowiada o życiu swoim 
i rodziców. Przeszli oni długą i trudną 
drogę jak całe pokolenie, któremu przyszło 
żyć w przedwojennych czasach, w okresie 
okupacji i pierwszych latach PRL-u. Opo-
wiada Ona o miłości do tego drewnianego 
domku, w którym wychowywała się wraz 
z rodzicami i siostrą. Dom był na wysokiej 
podmurówce z dużą piwnicą, a w części 
mieszkalnej znajdowała się duża kuchnia, 
dwa pokoje oraz sień, z której wychodziło 
się na ganek. Na ganku zaś w oknach wisiały 
strojne firanki uszyte przez matkę, Helenę, 
a na parapetach stały doniczki z pelargonia-
mi i paprotkami. Na ganku był też stolik, 

przy którym dziewczynki Wanda i Zosia 
odrabiały lekcje, a wieczorami mężczyźni 
grali w karty – najczęściej zimą… Więk-
szość sprzętów domowych robił sprawny-
mi rękami ojciec Franciszek Sobczyk. O 
wystrój domu dbała matka Helena, która 
nie tylko gospodarzyła na roli, ale także 
obszywała rodzinę, haftowała i wyszywała 
obrusy oraz robiła na drutach swetry, czapki, 
skarpety i rękawiczki. Dziś tego domu nie 
ma, spłonął podczas pożaru.
 Słucham opowieści pani Wandy o życiu 
jej rodziny i zastanawiam się nad słusznością 
porównania go do długiej drogi wiodącej 
w nieznane. Podczas drogi życia człowiek 
boryka się z przeciwnościami losu, czasami 
pokornie poddaje się mu, to znowu innym 
razem jakby się próbował buntować i trwa 
w swoich postanowieniach, chociaż nie 

może do końca zmienić własnego losu. 
Wanda Wołowiec opowiada z wielkim roz-
rzewnieniem o matce Helenie, która była 
ładną, mądrą i rozważną dziewczyną. Już od 
dziecka naznaczyła ją praca i odpowiedzial-
ność. Po ukończeniu drugiej klasy szkoły 
podstawowej jako małe dziecko została 
oddana do nauczycielki Adamkiewiczowej 
w Gorzejowej, do opieki nad dziećmi, a w 
zamian za to tam uczyła się czytać, pisać, li-
czyć oraz robótek ręcznych i pracy w kuchni. 
Marzyła jednak o tym, aby śpiewać, bo w jej 
rodzinnym domu, Anny i Andrzeja Zastaw-
nych, wciąż tętniła muzyka, gdyż wszyscy 
byli bardzo muzykalni i grali na różnych 
instrumentach. Jednak to jej marzenie nigdy 
się nie zrealizowało, bo zabrakło środków 
finansowych. Helenka Zastawna, matka 

Wandy, była potem na służbie u Chwalów 
w Brzostku, Kiełbasów, a kiedy nauczyła się 
pracy w kuchni, została zatrudniona przez 
radcę prawnego Zolla w Jaśle. Tam nabie-
rała i doskonaliła umiejętności gospodyni, 
pokojówki, sprzątaczki. Tam też poznała 
arkany życia towarzyskiego, podpatrując 
zachowanie zbierających się możnych lu-
dzi, a byli wśród nich także i Sanguszki. 
Uczyła się tam podawania do stołu i pięknej 

rozmowy. Zbierała też skrzętnie zarobione 
pieniądze i składała je na dorosłe życie. 
Tęskniła za domem rodzinnym, dlatego 
też kupiła sobie rower, na którym w wolne 
niedziele przyjeżdżała z Jasła do Kamienicy 
Górnej. Tę idyllę przerwał wrzesień 1939 
roku, kiedy to Niemcy hitlerowskie napadły 
na Polskę. Nadzieja, że z rodziną Zollów 
Helena wyjedzie do Lwowa i tam będzie się 
uczyć śpiewu, spaliła się jak na panewce.
 W 1939 roku Helena z domu Zastawna 
wraca do Kamienicy Górnej i tutaj wychodzi 
za mąż za Franciszka Sobczyka, mężczyznę 
rosłego, dobrze zbudowanego, zdolnego, 
który pracował we dworze jako fornal. 
Razem tworzyli dobrą, zgraną, bogobojną 
i pracowitą parę. Za zarobione wcześniej 
pieniądze zakupili połać pola, na którym 
rozpoczęli budowę domu, z którego dzisiaj 

pozostały tylko zgliszcza.
 W 1940 roku przyszła na świat 
ich pierwsza córka, Wanda.  
Z czasów wojny pamięta niewiele, 
jednak pozostał jej w głowie huk 
wystrzałów, świst kul i ucieczkę 
rodziny do ziemianki. Podczas 
wysiedlenia rodzina Sobczyków 
załadowała na furmankę pierzynę, 
bochny chleba, odrobinę dobytku 
i uciekała za Wisłokę, gdyż właśnie 
tam, gdzie mieszkali, przechodziła 

linia frontu, a domy jeden za drugim płonęły. 
Pamięta też, że jakiś „dobry” Niemiec dał 
jej cukierki i potem zapamiętała sobie dom 
w Tuchowie, w którym jej i inne rodziny 
otrzymały schronienie. Mieszkanie podczas 
wojny w domu usytuowanym pod lasem było 
niezwykle ryzykowne i trudne. Przychodzili 
tutaj partyzanci, z którymi współpracował 
ojciec Wandy, Franciszek Sobczyk. Dom ten 
był także azylem dla uciekających Żydów. 
Czasami było tak – opowiada Wanda – że na 
strychu w plewach ukrywał się Żyd Heszek, 
w lokum pod stodołą drugi Żyd, od zachodu 
przyszli Niemcy, a od wschodu nadciągała 
linia frontu z Ruskimi. Trzeba było mieć 
nie lada spryt i silne nerwy, żeby w tym 
domu spokojnie przetrwać, gdyż ciągle 
mieszkańcy narażali się na śmierć. Matka 
Wandy, Helena, żywiła ukrywających się 
ludzi. Zdarzało się też i tak, że nocą przycho-
dził zarośnięty, zawszony, brudny Żyd, któ-
rego trzeba było nakarmić, umyć, wystrzyc, 
ubrać i wysłać dalej. Helena i Franciszek 
grzali wodę na płycie kuchennej, wlewali do 
balii i doprowadzali człowieka do normal-
nego wyglądu, a on potem szedł dalej w las 
na poniewierkę, jednak zawsze od rodziny 
Sobczyków otrzymywał pomoc.
 Po wojnie rodzina Heleny i Franciszka 
Sobczyków wróciła do Kamienicy Górnej, 
gdzie rozbudowali dom. Najpierw cały teren 
został rozminowany przez ojca rodziny, 
a potem dzień po dniu dom mieszkalny 
stawał się coraz to bardziej zasobny. W tym 
czasie matka z córką Wandą zamieszkała 
na Kopalinach w Siedliskach-Bogusz u 
ciotki, a potem wszyscy razem zamieszkali 
w wybudowanym przez ojca domu w Ka-
mienicy Górnej. Stamtąd Wanda chodziła 
3 kilometry do szkoły, w której kierow-

Franciszek Sobczyk       Helena Sobczyk       Wanda Wołowiec

Kazimierz Wołowiec z córką Dorotą

Dokończenie na str. 31
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nikiem był Wojnarowski. Nie było dróg, 
chodziła polnymi ścieżkami, ale w szkole 
uczyła się bardzo dobrze. Brat ojca, Jan 
Sobczyk, pomagał im, przysyłając paczki 
z żywnością i odzieżą z Ameryki. Córki 
Heleny i Franciszka Sobczyków, Wanda 
i Zofia, chodziły do szkoły bardzo ładnie 
ubrane. Po skończeniu podstawówki siostra 
stryjenki, Jadwiga Żuczek, wzięła Wandę do 
Krakowa i tam posłała ją do gastronomicznej 
szkoły. Po jej ukończeniu Wanda odbyła 

staż, pracując w bursie szkoły artystycznej 
w Krakowie i tam też rozpoczęła pracę. Jed-
nak w niedługim czasie wróciła z Krakowa 
i w 1962 roku wyszła za mąż za Kazimierza 
Wołowca. Razem zamieszkali w rodzinnym 
domu w Kamienicy Górnej, potem mieszkali 
u matki Kazimierza w Grudnej Górnej, aż 
wreszcie zakupili gospodarstwo w Nawsiu 
Brzosteckim i tutaj osiedli. Kazimierz 
i Wanda pracowali w Gminnej Spółdzielni 
w Brzostku, składali pieniądze i marzyli 
o mieszkaniu w Brzostku. Zakupili dom od 
Garstków przy ulicy Słonecznej, w którym 
mieszkają po dziś dzień.
 Rodzina Wandy i Kazimierza Wołowców 
jest wzorem oddanej sobie i bogobojnej 
rodziny, w której życie oparte jest na wie-
rze katolickiej i tradycji ojców. Z Brzostku 
w świat do Ameryki Północnej wyjechała 
Wanda, aby dorobić grosza i wypłacić dom. 
Wyjechała i po 10 miesiącach wróciła do 
męża i córek, do kraju ojczystego, do na-
szego Brzostku, za którym bardzo tęskniła. 

Tam w Chicago ofiarnie pracowała i chociaż 
mieszkała u ciotki, to jednak tęsknota do 
pięknych widoków ze wzgórza w Kamieni-
cy Górnej, do dzieci i męża była silniejsza 
niż magia dolara. Wróciła i sprzedawała 
w Gminnej Spółdzielni w sklepie z arty-
kułami gospodarstwa domowego, a były 
to czasy, kiedy kolejki po towar ustawiały 
się przez całą noc. Zawsze w sklepie była 
wzorem spokoju i kultury. Od 1988 roku 
prowadziła sklep odzieżowy „Tara”, który 
przejęła jej córka, Dorota. Wanda obecnie 

jest na emeryturze i razem 
z mężem są jak zwykle 
razem, są przykładem pary 
małżeńskiej, która jest ze 
sobą na dobre i na złe.
 Kazimierz Wołowiec pro-
wadzi zakład kamieniarski, 
w którym pracuje jego zięć 
– mąż córki Doroty, Roman 
Prokop. Codziennie Wanda 
wynosi im na tacy kawę, 
siadają w altanie w ogro-
dzie i wspólnie układają 
plany na przyszłość.
 Z małżeństwa Wandy 
i Kazimierza Wołowców 

wyrosło dwie córki. Boże-
na po ukończeniu Liceum 

Ogólnokształcącego w Kołaczycach podjęła 
studia na wydziale chemii na Politechnice 
Rzeszowskiej. Po obronie pracy magi-
sterskiej otrzymała pracę w charakterze 
nauczycielki w Szkole Podstawowej 
w Brzostku. Ukończyła też studia pody-
plomowe z matematyki na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie, obecnie uczy 
matematyki w brzosteckim gimnazjum. Wy-
szła za mąż za kolegę z uczelni rzeszowskiej, 
Jarosława Nycza, który ukończył wydział 

mechaniczny, a później podyplomowe 
studia z matematyki na UJ i z fizyki na AGH 
w Krakowie. Obecnie uczy też w brzoste-
ckim gimnazjum. Tę parę nauczycieli można 
w weekendy widzieć na przejażdżkach 
rowerowych a zimą jeżdżących na nartach. 
Z małżeństwa Bożeny i Jarosława Nyczów 
wyrosło dwoje dzieci. Syn, Marcin, po 
ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego 
w Jaśle podjął studia na AGH w Krakowie 
na wydziale informatyki, gdzie uzyskał 
już tytuł inżyniera i odbywa dalsze studia 
magisterskie. Córka Karolina po ukończeniu 
Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle studiuje 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krako-
wie.
 I tak z Brzostku wyruszyły w świat po 

wiedzę wnuki Wan-
dy i Kazimierza 
Wołowców, a gdzie 
ich los w dorosłe 
życie rzuci – nie 
wiadomo. Tworzą 
dalszą historię sagi 
Wołowców. Pomy-
śleć, że ta przygoda 
życiowa rozpoczę-
ła się na wzgórzu 
w Kamienicy Gór-
nej…

Zuzanna Rogala

Wanda i Kazimierz z córką Bożeną wnuczką 
Karoliną i wnukiem Marcinem

Dorota i Roman Prokopowie

Marcin Nycz
wnuk

Dokończenie ze str. 30

Wiktor Prokop
wnuk

Dominik Prokop
wnuk

Muzyczny sukces 
Małgosi Dunajskiej
Z ogromną przyjemnością dzielimy się z Pań-

stwem nowymi sukcesami Małgosi Dunaj-
skiej, uczennicy III klasy Zespołu Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim. Otóż po rywalizacji na szczeblu 
powiatowym w Dębicy i regionalnym w Mielcu, 
pierwszym miejscem „wyśpiewała” sobie finał 
ogólnopolskiego konkursu „Wygraj Sukces”, który 
odbędzie się w Tarnobrzegu w dniach 3-4 czerwca 
2015 r. Jednocześnie przeszła kwalifikacje do 
prestiżowego ogólnopolskiego konkursu Majki 
Jeżowskiej „Rytm i melodia”, który odbędzie się 
w Radomiu w dniach 21-23 maja 2015 roku. 
Utalentowanej reprezentantce naszej gminy ży-
czymy dalszych sukcesów!

a.a.

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy wszystkie 
mamy z młodszymi i starszymi 
dziećmi na Wędrowny Dzień Matki 

organizowany przez 
Gimnazjum w Brzostku.

 Spacer z kijkami nordic walking odbę-
dzie się 26 maja 2015 r. od godz. 16.00 
spod budynku brzosteckiego gimnazjum.
Na zakończenie spotkania przewidujemy 
gry i zabawy z dziećmi oraz spotkanie 
przy kawie.

Nauczyciele wychowania fizycznego
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Jon Bauer „Kamyki w brzuchu”
Mam osiem lat. Byłbym jedyna-

kiem, gdyby moi rodzice nie postano-
wili zbawić świata i adoptować innych 
dzieci. Kolejni chłopcy w moim domu 
są jak najeźdźcy, którzy pochłaniają 
czas i uwagę mojej matki. Powinienem 
być dla niej najważniejszy, a traktuje 
mnie tak, jakbym to ja był przybranym 
dzieckiem. Nienawidzę jej za to. Ko-
cham i nienawidzę. Czy to, co robię , 
jest złe? Mam tylko osiem lat…

Tragiczne wydarzenia, które już 
wkrótce rozegrają się w tej rodzinie, 
sprawią, że pogmatwane relacje między matką i synem staną 
się jeszcze bardziej napięte. Chłopaki nie płaczą… ale czy to 
znaczy, że nie odczuwają smutku, frustracji, złości, zazdrości, 
rozczarowania? Czy to znaczy, że nie mają prawa do odrobiny 
miłości?

Emocje, które towarzyszyły bohaterowi, gdy był dzieckiem, 
nie straciły na intensywności mimo upływu czasu. Teraz ma 
dwadzieścia osiem lat i powraca do rodzinnego domu, by 
zaopiekować się schorowaną matką – i wszystkie te uczucia 
wybuchają z nową siłą. Co odcisnęło takie piętno na wrażliwym 
dziecku, że po wielu latach, podczas emocjonalnej podróży do 
miejsca budzącego przykre wspomnienia, wciąż nie potrafi 
uporać się z przeszłością.

Charles Martin „Piorun i deszcz” 
W życiu Tylera nie wszystko uło-

żyło się tak, jak powinno. Kiedyś 
nie potrafił porozumieć się z żoną. 
On uciekał w pracę, ona w używki. 
Teraz, gdy Andie przebywa w klinice 
odwykowej, Tyler pragnie rozwodu. 
Kobieta nie chce się na to zgodzić. Czy 
Tyler, który przeszedł na emeryturę 
z powodu ran odniesionych podczas 
służby, nie zazna już spokoju? Na 
to wygląda. Zwłaszcza, że wypadek 
samochodowy, w którym Tyler ocie-
ra się o śmierć, wprowadzi do jego 
życia Sam i jej córkę, Hope. Obie są 
przerażone, samotne, potrzebujące pomocy. To wszystko sta-
nowić będzie dla niego próbę charakteru, a zarazem życiowe 
wyzwanie. Najtrudniejsze decyzje wciąż przed nim.

Emily Wu, Larry Engelmann „Piórko na wietrze” 
„- Tato – oznajmiłam – jestem głodna. Sięgnął do kieszeni 

i wyciągnął z niej paczuszkę zawiniętą w gazetę i przewiązaną 
sznurkiem. Wewnątrz były dwa jajka na twardo. Dał mi jedno, 
a drugie schował z powrotem do kieszeni. (…) Usłyszałam za 
plecami czyjś błagalny głos. Dziewczynka wyrwała się matce 
z objęć, próbując sięgnąć po moje jajko. Już miałam je nadgryźć, 

ale przez chwilę się zawahałam. Dzie-
cko zaczęło krzyczeć. Kilku pasaże-
rów stojących w przejściu wpatrywało 
się we mnie uporczywie. Byli wychu-
dzeni i wyglądali na głodnych. Ukry-
łam jajko w dłoni. Kobieta szepnęła 
coś dziecku do ucha. Dziewczynka 
zamilkła. Zrezygnowałam z jedzenia 
i postanowiłam się przespać. Kiedy 
się zbudziłam, uświadomiłam sobie, 
że wokół jest zupełnie cicho. Rozwar-
łam dłoń i zobaczyłam, że w środku 
nic nie ma. Jajko znikło! Na podłodze 
znalazłam tylko kawałki skorupki. Spojrzałam na dziewczynkę. 
Spała. Na policzku został jej ślad żółtka.” (fragment książki)

Marek A. Koprowski „Żołnierze Wyklęci. Przecież to dzie-
cko bandyty!” 

II wojna światowa nie skończyła się 
w 1945 - nie w Polsce; nie dla tych, któ-
rym sumienie nie pozwoliło zgodzić 
się na wprowadzony po „wyzwoleniu” 
zbrodniczy ustrój. Ludzie Antoniego 
Żubryda, „Zapory” Dekutowskiego 
czy „Warszyca” nie złożyli broni, 
wciąż stawiając opór komunistom. 
Wielu – zbyt wielu – przypłaciło 
życiem.

„Żołnierze Wyklęci. Przecież to 
dziecko bandyty!” to zbiór relacji tych 
członków Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz innych pod-
ziemnych organizacji, którzy ocaleli; przeżyli wojnę i wyszli 
cało z ubeckich więzień czy katowni. Wielu z nich otwarcie 
mówi, że to, że żyje, zawdzięcza wyłącznie szczęściu.

Drugi tom zbioru autentycznych relacji żołnierzy podziemia 
antykomunistycznego, którzy wyszli cało z sowieckich więzień 
i katowni nosi tytuł: 

„Żołnierze Wyklęci. I znów za kraty”. 
 Drugą stroną książki jest szcze-

gółowy opis represji, jakim pod-
dawani byli zarówno autorzy po-
szczególnych relacji, jak ich rodziny 
oraz koledzy, męczeni w ubeckich 
katowniach, trzymani w więzieniach 
i zakładach karnych, skazywani na 
śmierć lub nieustannie nadzorowani 
nawet po wyjściu na wolność. 

Opracowała na podstawie materiału 
z ofert książkowych 

Maria Kawalec

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

jest kołem 
ratunkowym 
na morzu życia

ROZRYWKA

-Jasiu, czy twój ojciec nie pomaga ci już 
w odrabianiu lekcji? 
–Nie, Ta ostatnia dwója z matematyki 
zupełnie go załamała.

		
-Jasiu, wiem, że jesteś leniwy, jakim 
zwierzęciem chciałbyś być?

–Wężem. 
–A dlaczego?
 –Bo leżę i idę…

		
Nauczycielka do Tadzia:
–Tadziu „ja się ożenię” jaki to czas? 
–Najwyższy, proszę pani.

		
Nauczyciel do ucznia: 
–Dlaczego masz w sprawdzianie te same 
błędy co kolega z ławki? 
–Bo mamy tego samego nauczyciela od 
języka polskiego.

		
- Z czego byś wolał zrezygnować - pyta 
się Francuz kolegi – z kobiet czy wina?
- A to wszystko zależy od rocznika.

		
Idzie dwóch ludożerców (ojciec i syn), 
zobaczyli kobietę. Syn na to:
 –Zobacz, może ją zjemy?
 –Niee… stara i żylasta. 
Idą więc dalej, pojawia się dziewczyna, 
zbudowana jak trzeba. 
–Tato, może ją zjemy? 
–Nie… Tę zabierzemy do domu, a zjemy 
mamę!

		
Policjant do małego chłopca, który pali 
papierosa:
 –Wcześnie zacząłeś palić!
 –Co tam pan mówi, już jedenasta!
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ZAGADKA LOGICZNA 
Liczby Mathiasa

Mathias wypisał wszystkie trzycyfrowe liczby całkowite dodatnie, z których każda 
dzieli się przez 15, a suma cyfr każdej z nich jest równa 15, jak na przykład 825 (825 
podzielone przez 15 równa się 55, a 8+2+5=15). Ile ich jest, łącznie z podanym 
przykładem? Zapis liczby wielocyfrowej nie zaczyna się nigdy od zera.
Zagadkę dla Państwa wybrała Małgorzata Piekarczyk, mgr matematyki. 

ROZWIĄZANIE:
MAJ 2015

POZIOMO: 
1) motyw dekoracyjny na wyrobach ceramicznych. 4) szyk marszowy armii 
rzymskiej. 7) Legendarny król Celtów z V-VI w. 10) odmiana tapira. 11) in-
tensywne żywienie zwierzęcia przeznaczonego na ubój; tuczenie. 12) wyspa 
ze Świnoujściem. 13) W dawnej Japonii samuraj, który opuścił lub utracił 
swego pana. 14) lina zabezpieczająca maszt. 15)  miasto w woj. radomskim, 
nad Iłżanką. 16) wyspa na Morzu Tyrreńskim (Włochy); miejsce przymu-
sowego pobytu Napoleona I. 17) Długi drąg zakończony stalowym hakiem 
i szpicem; bosak. 20) rabat udzielany przy zakupie większej ilości towarów. 
23) stan w USA nad Oceanem Atlantyckim, stolica Augusta. 28) Bertolt 
(1898-1956), niem. dramatopisarz, poeta; „Opera za 3 grosze”. 29) dawna 
miara powierzchni gruntu ornego równa 30 morgom (ok. 17 ha) 30) Liczba, 
którą się mnoży. 31) popularny u Arabów prymitywny instrument smyczko-
wy; rabab. 34)  nieduża małpa z rodziny wąskonosych; Azja, Afryka. 37) w 
logice dwuwartościowej: jedna z dwóch (obok prawdy) wartości logicznych. 
40) oszklona rama stanowiąca nakrycie inspektu. 41) Z wodą na pustyni. 
42) król Troi, ojciec Hektora i Parysa. 43)  część kolumny między podstawą 
i głowicą. 44) Ciepły pantofel domowy. 45) ludowy instrument muz., struno-
wy o niskich dźwiękach; basetla, maryna. 46) Indiański namiot, kryty skórą. 
47) ludowy instrument muzyczny, piszczałka z trzciny; fujarka. 48) wolne 
tempo w muzyce, nieco szybsze niż largo. 49) rodzaj ewolucji narciarskiej.

PIONOWO:
1) narzędzie wiertnicze zakończone ostrzem. 2) pisklę kani. 3) bylina włókno-
dajna, obszary tropikalne; rami, szczmiel biały. 4) miasto nad rzeką Aare, sto-
lica kantonu Argowia (Szwajcaria). 5) bohater powieści Ignacego Kraszew-
skiego „Chata za wsią”. 6) utwór na zespół dziewięciu instrumentalistów. 
7)  gatunek herbaty. 8) część koncertu instrumentalnego grana przez samą 
orkiestrę, bez solisty. 9) w Tatrach: strome, zalesione partie gór, wysokości 
1200-1500 m; lasy pokrywające te partie gór. 18) Uczuciowy stosunek do lu-
dzi; dobroć, serdeczność, czułość. 19) długa łódź o jednym maszcie, używana 
przez Kozaków syberyjskich. 21) wysoka bylina bagienna, kwiaty o gęstych, 
brunatnych kolbach; rogoża. 22) Przestarzale: worek, torba. 24) ryba z rodzi-
ny śledziowatych, półwędrowna; morza strefy umiark. 25) Szlam naniesiony 
przez wodę. 26) gatunek wielkich mrówek. 27) japońska mniszka buddyj-
ska. 31) Sport: piłkarski klub z Wiednia. 32) Tadeusz (1928-81), kompozy-
tor; „Cztery eseje”, „Psychodrama”. 33) Potocznie: sensacyjna wiadomość. 
34) Przedmiot kształem przypominający tego owada, zwł. kokarda ze wstą-
żek, bibułki itp. 35) Elia (ur. 1909), reżyser, aktor i pisarz amer.;”Ameryka, 
Ameryka”,”Viva Zapata”, „Układ”, „Na wschód od Edenu”. 36) dwustronny 
rachunek w księgowości. 37) Umartwiający się asceta indyjski (np. spanie na 
łożu nabitym gwoździami). 38) przyrząd służący do łapania zwierząt; pułap-
ka, wnyki, sidła. 39) Zmętnienie rogówki oka; katarakta. 

KRZYŻÓWKA 
Z NAGRODĄ

"

"

Rozwiązania:
krzyżówki, zagadki 
logicznej oraz przy-
rodniczej (Co to za 
ptak? fot. strona 22) 
wraz z wypełnionymi 
kuponami należy do-
starczyć do 29 maja 
2015 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku, ul. 20 
Czerwca 4. Autorzy 
poprawnych odpo-
wiedzi wezmą udział 
w losowaniu nagrody 
książkowej.Nagrodę 
książkową wyloso-
wał Robert Socha 
z Przeczycy. Po od-
biór nagród prosimy 
zgłaszać się do Domu 
Kultury w Brzostku.

A B C D
Michał 4 1 2 8 15
Lucjan 7 3 5 9 24
Julian 10 6 11 12 39

21 10 18 29

Rozwiązanie zagadki logicznej 
z poprzedniego numeru 4: 

"

"

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za ptak?
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Sukces UKS Hercules Brzostek
„Ludzie odnoszą sukces, ponieważ nigdy nie rezygnują!”

   Brian Tracy

Uczniowski Klub Sportowy „Hercules” działający w Gimnazjum 
im. Królowej Jadwigi w Brzostku zgłosił się do udziału w progra-

mie „Kluby sportowe Orange” i znalazł się w grupie 50 szczęśliwych 
zwycięzców konkursu. Do rywalizacji przystąpiło 2725 grup z całej 
Polski. Program ten jest głównie skierowany do uczniów szkół gim-
nazjalnych zarówno pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Klub 
dzięki zwycięstwu w konkursie zyskał bardzo wiele. Otrzymaliśmy 

przede wszystkim wsparcie w formie niezbędnego sprzętu sportowego, 
treningowego oraz możliwość modernizacji infrastruktury. Uczniowie 
otrzymali dresy, stroje sportowe, piłki do różnych dyscyplin sportowych, 
tablet, wózek do piłek, sprzęty treningowe i wiele różnych pomocy 
dydaktycznych. Zgodnie z założeniami naszego klubu nieustannie 
bierzemy udział w walce o różne nagrody. Śledzimy stronę organiza-
tora Orange, który stawia nam różne wyzwania do podjęcia. Staramy 
się w każdym z nich wziąć udział i osiągnąć sukces. Dzięki temu nasz 
klub może się ciągle rozwijać i walczyć z innymi klubami o wygraną. 
Nasze działania zostały docenione, ponieważ 15 kwietnia 2015 roku 
gościliśmy w szkole TVP Oddział Rzeszów, jako jeden z kilku najlepiej 

Groch z kapustą
Sprawy z własnego podwórka

W październiku ubiegłego roku idąc z „kijkami” na spacer w stronę 
stadionu pod górę Kamieniec, widziałam, jak dwaj mężczyźni 

koszą chwasty w rowach wzdłuż tej drogi. Nie wiem, czy robili to za 
karę, w nagrodę czy z własnej inicjatywy, ale ich praca była potrzebna, 
bo rowy rzeczywiście mocno zarosły trawą, badylami i krzewami. A 
przeszkody te hamowały odpływ wody z górki, co mogło spowodować 
wypływ wody opadowej/roztopowej na asfalt i zepsuć nawierzchnię. 
Zastanowiło mnie to, że pracownicy ci kosili chwasty w stronę rowów, 
jeszcze bardziej je zatykając. Myślę sobie: przecież będzie im gorzej te 
zarośla wygrzebać z rowów i załadować na przyczepę, niż gdyby leżały 
na asfalcie. Idąc z powrotem patrzę – pracowników już nie ma, a chwasty 
w rowach pozostały. Może będą one wywiezione w innym dniu? I co się 
okazało – chwasty w kompletnie zatkanych rowach leżą tam już pół roku, 
niebawem zarosną nową trawą i kto potem zdoła je usunąć?

A w końcówce rowu znajduje się podziemna rura odprowadzająca 
wody opadowe z góry. Na wlocie do rury nie ma żadnej kraty, tylko taki 
niby syfon – po wielkiej ulewie woda wepchnie wszystko do rury i zatka 
„na amen” – jak wtedy udrożnić odprowadzenie wody z góry? Będzie 
zalewać nam posesje?

Na górce znajduje się miniparking dla odwiedzających stadion. Widok 
stamtąd jest cudowny, po prostu park krajobrazowy, ale śmieci leży co 
niemiara: butelki po napojach nie tylko wyskokowych, torebki foliowe 
i różne inne śmieci. A górka była sprzątana w ubiegłym roku tylko raz. 
Może przydzielić ten obowiązek administratorowi stadionu? 

Koniecznie trzeba również pozbierać piasek i żużel z zimowego po-
sypywania dróg, w zalegającym zasiewają się chwasty, a podczas ulewy 
piasek wpływa do kratek ściekowych i je zatyka. Trzeba ten piasek wy-
brać, a nie tylko delikatnie zamieść z jego powierzchni śmieci i stare liście.

Następną sprawą jest utrzymanie chodników wyłożonych kostką – 
należałoby wymieść zanieczyszczenia po zimie wzdłuż krawężników, 
a potem niszczyć chwasty między kostką (chemicznie lub mechanicznie) 
– zaniedbanie tych czynności zniweczy nakłady finansowe i wygodę 
mieszkańców oraz bezpieczeństwo.

Wykaszanie trawy wzdłuż dróg osiedlowych i gminnych (a raczej ich 
niewykaszanie) też pozostawia wiele do życzenia. Chwasty wysypują 
nasiona na chodniki, a te zarastają szybko, niwecząc poprzednie prace.

 Skąd wziąć na to pieniądze? Może zamiast doradców (co tu dora-
dzać? Gmina zadłużona, zakładów pracy brak, nie widać wykorzystania 
funduszy europejskich) i zastępców (może pracownikowi zlecić pełnienie 
obowiązków?) zatrudnić kilku robotników, dać im robotę i rozliczać ich 
na bieżąco z czasu i jakości wykonywanej pracy. Jak dotychczas to ludzi 
w administracji samorządowej przybywa, ale mieszkańcy nic z tego nie 
mają.

Co na to Radni Rady Miejskiej i Zarząd Miasta Brzostek?
Czy państwo polskie dba o swoich obywateli?
Uważam, że państwo jest drogie, źle zarządzane i nieprzyjazne 

obywatelom. Przykłady? Emerytury. Działalność ZUS, KRUS 
i odpowiedniki tych instytucji z MSW i MON razem pochłania tyle 
pieniędzy, ile wynosi połowa kwoty wypłacanych emerytur wszystkim 
emerytom w Polsce. Może zamiast nich to urzędy skarbowe powinny 
wypłacać, tym bardziej, że przyszłe emerytury mają być „śladowe”, 
a urzędników nie ubędzie? Może emerytury powinny być jednakowe dla 
wszystkich (jak w Kanadzie), bez uprzywilejowanych grup, a na wyższe 
i tak trzeba zaoszczędzić samemu według indywidualnych możliwości.

Górnictwo. Prezesi Zarządów Kompanii i Zarządy są obsadzani przez 
Rząd, a dyrektorzy kopalń, mając związane ręce, nie mogą zarządzać 
zgodnie z ekonomicznymi zasadami. Skutek? „Finałem awantury wokół 

Kompanii Węglowej było kuriozalne porozumienie o „restrukturyzacji”. 
W rzeczywistości nie zakłada ono żadnej restrukturyzacji, ale jedynie 
dosypanie Kompanii Węglowej z państwowej kiesy 3 miliardów zł” 
(„Newsweek” nr 8/15). Czyli z naszych kieszeni.

Emigracja. Z danych Eurostatu wynika, że na pobyt długookresowy 
lub na stałe wyjechało już ponad 2,5 miliona Polaków. Około 450 – 500 
tys. rocznie próbuje wrócić. Część z nich wyjeżdża ponownie i zamyka za 
sobą drzwi. Musiałaby być większa gotowość na przyjęcie wracających 
i na zmiany. Statystyki wskazują, że wygania ich przede wszystkim brak 
pracy. Nie ceni się tego, że tam zdobyli doświadczenie, umiejętności, że 
są elastyczni, mobilni. W ubiegłym roku w Małopolsce przynajmniej co 
trzeci powracający nie mógł znaleźć dla siebie żadnej oferty pracy. Aż co 
drugi powracający bardzo szybko chce znów wyjechać. („Newsweek” nr 
12/2015). Co na to Państwo? Ano nic. Jedna partia zasiedziała się na tyle, 
że już nie chce żadnych zmian i nie spełniła wyborczych obietnic, a druga 
stara się dojść do władzy wszelkimi metodami, nawet nieuczciwymi 
i zakłamanymi. Do jesiennych wyborów do Sejmu daleko, a już wiszą 
w naszym powiecie plakaty wyborcze kandydata z naszego okręgu. Może 
skrócić kadencje posła/senatora do dwóch, aby nie wrósł w układy i nie 
trzymał się aż tak kurczowo stołka? A właściwie to po co wybieramy par-
lament, skoro potem wybrańcy muszą głosować tak (dyscyplina podczas 
głosowania), jak prezes im powie? Może wystarczą sami prezesi – będzie 
taniej. Może czas na jednomandatowe okręgi wyborcze?

Policja. W zasadzie to policja nas nie strzeże, tylko na nas poluje. 
Patrole stoją tam, gdzie kończy się teren zabudowany, gdzie droga pro-
sta i widoczna, wieczorem lub w nocy, gdy ruch jest minimalny albo 
teren zabudowany jest oznaczony, gdy wokół rosną kartofle i nie ma 
żadnego domu. Fotoradary łapią nas za przekroczenie prędkości w nocy 
lub raniutko w niedziele lub święta, gdzie prawie nie ma ruchu i nie ma 
żadnego zagrożenia. Policja musi wlepić wyznaczoną liczbę mandatów, 
ponoć taki ma obowiązek. Kiedyś stosowała czasami pouczenie, teraz 
nie. Ciągle ktoś ma do nich pretensje, że zastosowali środki przymusu 
bezpośredniego, a w analogicznych sytuacjach w USA już by strzelali. 
Toną w papierologii. Skutek? Frustracja, niektórzy odchodzą z zawodu. 
Na pewno są potrzebni, ale trzeba przywrócić godność tego zawodu. 
Straż miejską rozwiązać, od mandatów jest policja.

Banki. Szczycą się wielomiliardowymi zyskami, często wypuszczając 
produkty z góry zakładające, że klienci (czyli my) na tym stracą nawet 
80%. Dotyczy to ubezpieczeń na życie w formie polisolokat i kapita-
łowych. Na takie „produkty” nabrało się 30% społeczeństwa z myślą 
o zabezpieczeniu na starość. Zostali okradzeni w majestacie prawa, 
gdyż nie mogą wycofać się z inwestycji, która pożera ich oszczędności. 
Takich pseudoinwestycji jest całe mnóstwo, państwowych organów nad-
zorujących i kontrolujących też jest bez liku, a ciągle działają piramidy 
finansowe, jak np. sprawa Amber Gold. Państwo nie chroni obywatela.

Ustawy. Ludzie mają pretensje do Prezydenta, że podpisywał nieko-
rzystne dla nich ustawy. Te ustawy uchwalali nasi wybrańcy, czyli posło-
wie i senatorowie. To oni byli kompetentni do poważnego potraktowania 
petycji w sprawie sześciolatków. Też uważam, że nie każde dziecko nadaje 
się do szkoły w tym wieku, wybór zdecydowanie powinien należeć do 
rodziców. Ustawa emerytalna mogła nieznacznie podwyższyć wiek 
emerytalny kobietom (wydłuża się średnia życia), ale w sytuacji, gdyby 
były zakłady pracy i było gdzie dopracować do tego wieku. Nawet mło-
dzi i wykształceni nie mają gdzie pracować, co dopiero starsze kobiety. 

Uważam, że trzeba przeprowadzić w kraju bardzo dużo mądrych 
reform, usprawnić Państwo, odbiurokratyzować, zmodernizować prawo 
i sądy, dopuścić do władzy młodych i zdolnych, odsunąć te dwie „jedynie 
słuszne” partie, bo one już nic dobrego nie zrobią. Ale kto tego dokona? 
Czy 3 mln młodych, którzy wyjechali „za chlebem” z naszego kraju? 

Janina Słupek

Dokończenie na str. 36
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15 kwietnia 2015 r. odbyły się w Brzostku półfinały wojewódzkie 
w piłce siatkowej chłopców. Do rozgrywek przystąpiło cztery 

najlepsze drużyny z awansu rejonowego: Nisko, Brzostek, Ropczyce, 
Stalowa Wola. Poziom był bardzo wysoki. Każda z drużyn dawała 
z siebie wszystko. Do ścisłego finału awansowali chłopcy z Ropczyc 
oraz Stalowej Woli. Mecz zakończył się 2:1 dla Stalowej Woli. Naszej 
drużynie przyszło zmierzyć się o najniższy stopień podium z drużyną 

z Niska. Pierwszy set należał dla przeciwnika bezapelacyjnie. W dru-
gim, niestety, też przegraliśmy 25-23. Walczyliśmy do ostatniej piłki, 
lecz nie udało się. Cóż, taki jest sport, ktoś musi wygrać i ktoś musi 
przegrać. Uważamy, że i tak ogromnym sukcesem było znalezienie 
się w półfinale wojewódzkim. Jesteśmy mistrzami powiatu oraz 
wicemistrzami rejonu. 
Wyniki końcowe: I miejsce Stalowa Wola, II miejsce Ropczyce, III 
miejsce Nisko, IV miejsce Brzostek.
Składam serdeczne podziękowania Burmistrzowi Wojciechowi Sta-

niszewskiemu oraz  Janowi Łazowskiemu za zakup pucharów, Pani 
Dyrektor Marii Przebiędzie – za zakup medali. Radnemu Pawłowi 
Hipszerowi za poczęstunek dla zawodników. Dziękuję również 
Dyrektorowi Jackowi Berkowi i Dyrektor Krystynie Zdziarskiej, 
Paulinie Szymańskiej, Krzysztofowi Halsowi, Magdalenie Kawalec, 
Katarzynie Machowskiej, Wiktorowi Szukale, Zbigniewowi Macha-
jowi, Ewie Raś, Jarosławowi Klichowi, Pawłowi Batyckiemu oraz 
Beacie Szymańskiej. Dziękuję także grupie kibiców z gimnazjum, 
którzy do końca wspierali swoich zawodników. To wszyscy Ci, bez 
których półfinały wojewódzkie w Brzostku nie mogłyby się odbyć.
Skład drużyny: Patryk Machaj (C), Kacper Szymański, Dawid 
Strojek, Mateusz Sobczyk, Łukasz Bik, Dawid Lisak, Tomasz Juda, 
Szymon Cisoń, Jakub Surdel, Grzegorz Grygiel, Wiktor Janiga, 
Jakub Wołowiec. 

Magdalena Machaj

PÓŁFINAŁY WOJEWÓDZKIE W BRZOSTKU

Fot. Paweł Batycki

W sobotnie przedpołudnie na brzosteckim Orliku rozegrano dru-
gie zawody z cyklu: „Turniej Gmin Zaprzyjaźnionych w piłce 

nożnej - oldboje”. W ten piękny, słoneczny dzień panowie walczyli 
o puchar Burmistrza Brzostku. Wcześniejszy turniej odbył się w Wie-
lopolu Skrzyńskim. Tam nasi reprezentanci spisali się bardzo dobrze 
i zajęli drugie miejsce. Oczywiście, liczyliśmy, że na swoim terenie 
wynik będzie jeszcze lepszy.

W zawodach wzięli udział oldboje reprezentujący następujące gmi-
ny: Brzostek, Wiśniowa oraz Wielopole Skrzyńskie. Po wcześniejszym 
losowaniu kolejności meczy, punktualnie o godzinie 10.00 panowie 
przystąpili do walki. Starcia były bardzo zacięte i wyrównane, ale 
przebiegały w przyjaznej, sportowej atmosferze. Ostatecznie pierwsze 
miejsce wywalczyła reprezentacja naszej gminy, która w pełni wyko-
rzystała atut własnego boiska i wygrała oba mecze. Drugie miejsce 
zajęła drużyna z Wielopola Skrzyńskiego, natomiast trzecie miejsce 
przypadło zawodnikom z Wiśniowej. Zespół z gminy Brzostek wy-
stępował w składzie: Marek Składanowski, Kazimierz Tarnopolski, 
Mateusz Potrzeba, Bogdan Pisarek, Karol Staniszewski, Piotr Wal, 
Seweryn Krajewski, Piotr Bochniewicz, Mariusz Wójcik, Grzegorz 
Betlej, Damian Samborski. Wszystkie drużyny otrzymały okazałe 
puchary, które wręczył Burmistrz Brzostku. W czasie turnieju była 
prowadzona także klasyfikacja króla strzelców, którą wygrał Damian 
Samborski (gmina Brzostek) z siedmioma golami na koncie. Na ko-
niec wyczerpujących zmagań każdy uczestnik mógł zaspokoić głód 

i pragnienie dzięki poczęstunkowi, który przygotowali zapobiegliwi 
organizatorzy. 

Kolejny turniej odbędzie się 13 czerwca w Wiśniowej. Już teraz 
brzosteckim oldbojom życzymy powodzenia. 
Szczegółowe wyniki: Gmina Brzostek - Gmina Wielopole Skrzyńskie 
(0:2) 4:3, Gmina Wiśniowa - Gmina Wielopole Skrzyńskie (0:3) 0:7, 
Gmina Brzostek - Gmina Wiśniowa (2:2) 7:3.

Magdalena Kawalec

TURNIEJ GMIN ZAPRZYJAŹNIONYCH W PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA BRZOSTKU....

działających klubów z programu Orange. Nasi zawodnicy biorą udział 
w zawodach na szczeblach wojewódzkich i ciągle odnoszą sukcesy. Raz 
mniejsze, raz większe. Ale liczy się przede wszystkim to, aby działać 
i ciężko pracować. Bo prawdziwy zwycięzca wie, że nie da się od razu 
pokonać wszystkich problemów na drodze do celu, lecz może czerpać 
naukę z każdego doświadczenia i czynić je motywacją prowadzącą 
do wzrostu, zamiast traktować je jako dowód na to, że się czegoś nie 
osiągnęło.

Sukces nigdy nie przychodzi sam. Do sukcesu trzeba dojrzeć, być 
przygotowanym teoretycznie i praktycznie, mieć wiedzę i doświad-
czenie, a także być skłonnym do ofiarności, poświęcenia, wyrzeczeń, 
determinacji, wytrwałości i trudu, ale każdy może go osiągnąć, jeśli 
tylko chce, ma swój cel, marzenie i swoją wizję! Jest jeszcze wiele do 
zrobienia. Dlatego ważne jest, aby każdy zawodnik odpowiedział sobie 
na pytanie : Kim chce być, co robić i do czego chce dojść. Dopiero wtedy, 
gdy są ludzie zgodni w swoim celu, można odnosić sukcesy. I my na to 
liczymy i do tego jako Klub Hercules ciągle dążymy. 
Zachęcamy do działania wszystkie kluby sportowe, które kochają 
sport i traktują go jak pasję, a nie tylko jako „lekcje wf-u”. Warto brać 
udział w programie Orange, ponieważ daje on szansę rozwoju młodym 

ludziom, pomaga finansowo i motywuje do walki i rywalizacji sportowej 
w dobrym rozumieniu tego słowa. 
 Dla tych Klubów, które jeszcze się wahają, mam tylko jedno zdanie: 
Postarajcie się przekraczać przeszkody, na jakie napotkacie. Okazja nie 
trafia się tym, którzy czekają, ale tym, którzy mają odwagę atakować!

Magdalena Machaj, koordynator programu

Dokończenie ze str. 35

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki
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Zapraszamy również do nowo otwartej stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

 Krzysztof Fryc
Brzostek 

ul. Słoneczna 84
(1 km od kościoła 

w kierunku Opacionki)

tel. kom. 600 616 573

KRZEWY
OZDOBNE
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NOWO OTWARTY SKLEP
„ W O J T E K ”

Brzostek, Rynek 28
Nr tel: 881 779 540

OFERUJE:
• kosiarki
• pilarki
• kosy spalinowe
• części do pilarek i kosiarek
• akcesoria leśno-ogrodnicze
• prowadnice, łańcuchy

• części do samochodów
• oleje
• filtry
• płyny
• akumulatory

OFERTA SPECJALNA!!!
łańcuch OREGON 3/8 – 1,5 mm
tylko 47,– za 56 ogniwek
+ pilnik GRATIS

„WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE” 
zrzeszone w POLSKIM STOWARZYSZENIU PRASY LOKALNEJ
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Materiały do czerwcowego numeru prosimy przesyłać do 29 maja na adres: wiadomosci@brzostek.pl

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. 2014 r. poz.518 z późn. zm.) Burmistrz Brzostku podaje 
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Lokale mieszkalne 
nr 1B, 5, 7  stanowią własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00067908/9, położone są w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
jednopiętrowym  nr 93 w Siedliskach Bogusz, zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1114/7 o powierzchni 2700 m 2

Lp. Numer 
lokalu

Pow. 
użyt-
kowa 

lokalu w 
m2

Pow. przy-
należ. (m2) 

piwnice 

Położenie 
lokalu w bu-

dynku nr 93 w 
Siedliskach-

-Bogusz

Przeznaczenie w studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Wartość 
rynkowa 

lokalu /zł/

Udział w działce nr 1114/7 objętej 
KW RZ1D/00067908/9

Wartość rynkowa pra-
wa własności do lokalu 
pomniejszona o nakłady 
poniesione przez najem-

cę /zł/
wielkość udziału w 

częściach wspólnych 
budynku i gruncie

wartość 
rynkowa 

gruntu /zł/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1B 35,25 13,33 parter Teren usług publicznych, komercyj-
nych związanych z oświatą

42 236,00 4858/76797 2 277,00 38 840,00

2 5 29,86 7,66 I piętro Teren usług publicznych, komercyj-
nych związanych z oświatą

35 778,00 3752/76797 1 758,00 34 020,00

3 7 58,86 10,53 parter Teren usług publicznych, komercyj-
nych związanych z oświatą

86 021,00 6939/76797 3 252,00 63 014,00

Do wartości rynkowej prawa własności do lokalu ( pomniejszonej o nakłady) dolicza się koszty wyceny dla każdego  lokalu w kwocie 440,00 zł.
Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży  wywiesza się na 21 dni tj. od. 23.04.2015r. do 15.05.2015 roku.
Stosownie do art. 34 ust.1 pkt  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. 2014 r. poz.518  z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu przysługuje najemcy 
opisanego wyżej lokalu mieszkalnego, który może skorzystać  z bonifikaty przy zakupie lokalu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/293/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 roku.
Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ww ustawy, winny złożyć wniosek w terminie  
6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do 08 czerwca 2015r.  Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych.  
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr /014/ 6803005 oraz stronie internetowej  http://bipbrzostek.mserwer.pl/ 

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 23 kwietnia 2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości lokalowych położonych  
w Siedliskach-Bogusz stanowiących  własność Gminy Brzostek, przeznaczonych do  sprzedaży w drodze bezprzetargowej
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STRAŻ POŻARNA W AKCJI Fot. Paweł Batycki i Rafał Godniak



Kącik fotograficzny

Fot. Stanisław Szukała z BrzostkuFot. Kamila Wojdyła z Januszkowic

Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Małgorzata Grzesiakowska z Kamienicy Dolnej Fot. Natalia Owsiak z Bukowej

Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej Fot. Martyna Kawalec z Woli Brzosteckiej Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej

Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Masz  aparat?  Robisz  zdjęc ia? 
Pochwal się nimi. Prześlij je wraz 

z  i m i e n i e m  i  n a z w i s k i e m  o r a z 
miejscem zamieszkania na adres: 
wiadomosci@brzostek.pl.  Przesła-
nie tych danych oznacza zgodę na 

ich publikację w „Wiadomościach 
B r z o s t e c k i c h ”  w  p o d p i s i e  p o d 
zdjęciem.

U.K.


