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SOBÓTKOWE WIANKI Fot. Paweł Batycki
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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE

W czerwcowym numerze potraktowa-
liśmy kulturę nieco po macoszemu 

i kazaliśmy jej czekać kolejny miesiąc na 
obszerniejszą publikację. Teraz już teksty 
prozatorskie nie ustąpiły miejsca innym 
informacjom i w cyklu „Próby literackie” 
przedstawiamy fragmenty utworów 
Roberta Garstki i Marii Winiarskiej. 
Zamieściliśmy też więcej fotografii ze 
spektakli teatralnych prezentowanych 
w brzosteckim domu kultury.

Ostatnie tygodnie obfitowały w ro-
dzinne pikniki, różnego rodzaju turnieje 
i zawody. Podczas przeglądania nadesła-

nych relacji od razu rzucało się w oczy, 
że rozbudowane podziękowania zyskały 
zdecydowaną przewagę nad pobieżnym 
opisem atrakcji festynów czy rozgrywek 
sportowych. Dlatego te sprawozdania 
pomieszaliśmy z innymi artykułami, aby 
nikogo za bardzo nie znużyło czytanie 
„list dziękczynnych”. Najwyraźniej wśród 
autorów panuje przekonanie, że jeśli ko-
muś publicznie się nie podziękuje, to ta 
osoba następnym razem nic nie zasponso-
ruje ani nie pomoże w żaden inny sposób.

A dawno temu napisano: Strzeżcie 
się, żebyście uczynków pobożnych nie 
wykonywali przed ludźmi po to, aby was 
widzieli. (…) Kiedy więc dajesz jałmużnę, 

nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czy-
nią w synagogach i na ulicach, aby ich 
ludzie chwalili. (…) Kiedy zaś ty dajesz 
jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, 
co czyni prawa, aby twoja jałmużna po-
została w ukryciu. (Mt 6,1-4)

Świat idzie z postępem i wygląda na to, 
że Biblia zawiera treści przestarzałe i nijak 
niepasujące do wizerunku współczesnego, 
przebojowego człowieka. Myślę jednak, że 
nie jest aż tak źle i są wśród nas chętni do 
niesienia bezinteresownej pomocy, nie dla 
poklasku. Mam rację? Kto pomaga i nie 
chce za to specjalnych podziękowań lub 
innych gratyfikacji, niech się teraz szeroko 
i szczerze uśmiechnie… 

Urszula Kobak

Od redakcji

Dokończenie na str. 4

• Magistrat jest już 
w posiadaniu zapowia-
danego wcześniej pro-
jektu hydrologicznego. 
Pozwala on rozwią-
zać problem związany 

z wylewem rzeki Gogołówka powodu-
jącej liczne podtopienia. Wyznaczono 
zadania, jakie trzeba wykonać, by na-
wet ewentualny wylew wspomnianej 
rzeczki nie powodował szkód. Udroż-
nienie istniejących odpływów i wyko-
nanie dodatkowego cieku spowoduje, 
że nawet w wypadku przelania się 
wody przez wały Gogołówki nie bę-
dzie to stanowić niebezpieczeństwa 
podtopienia. Niezbędne prace trzeba 
wykonać w porozumieniu z Podkar-
packim Zarządem Spółek i Melioracji 
Wodnych. 

• Trwa przygotowywanie projektu 
gospodarki niskoemisyjnej. Jego 
posiadanie pozwoli nam aplikować 
o projekty finansowane z funduszy 
europejskich z zakresu np. oświet-
lenia lampami hybrydowymi (koszt 

oświetlenia tradycyjnymi lampami 
i ich konserwacja to dziś największy 
problem naszych sołectw), termomo-
dernizacji budynków czy remontów 
kotłowni a nawet budowy dróg. Do-
kument ma być gotowy do grudnia 
bieżącego roku.

• Jest ogromna szansa na zwiększenie 
ilości instalacji solarnych. Związek 
Gmin Dorzecza Wisłoki uzyskał m.in. 
z oszczędności kursowych dodatkowe 
środki, a finansujący projekt Szwajca-
rzy wyrazili zgodę na użycie ich do 
wykonania dodatkowych instalacji.

• W dniu 1 lipca zgodnie z umową 
wygasł trwały zarząd, jaki nad bu-
dynkiem „starej szkoły” sprawowała 
Szkoła Podstawowa w Brzostku. Nie 
oznacza to jednak, że natychmiast 
ruszy tam remont. Na razie przygo-
towywana jest dokumentacja projek-
towa – ma być gotowa do września. 
Bardzo byśmy chcieli rozpocząć 
jeszcze w tym roku prace adaptacyjne.

• Trwają wielowątkowe przygotowania 

mające na celu budowę drogi nad 
Słonym Potokiem. W założeniu ma to 
być inwestycja dwuetapowa. Pierwsza 
część to budowa odcinka drogi od 
ośrodka zdrowia wzdłuż Słonego 
Potoku do ul. Królowej Jadwigi. Etap 
drugi to odcinek do krajówki nr 73. 
Planowany przebieg ilustruje poniż-
sza mapa. Dodam jeszcze, że ciągle 
liczymy na to, że uda nam się osiągnąć 
porozumienie z Państwem Lemek co 
do wykupu części ich działek.

• Ruszył remont drogi powiatowej nr 
1317 w Grudnej Górnej na najbar-
dziej zniszczonym, 500-metrowym 
odcinku. Jest to efekt naszej dobrej 
współpracy z władzami powiatowy-
mi. Rada Miejska w Brzostku i Rada 
Powiatu Dębickiego podjęły uchwały 
w sprawie wejścia w porozumienie, 
które umożliwia nasz udział w tej 
inwestycji. Całkowity koszt to prawie 
300 000 zł, z czego 100 000 zł pocho-
dzić będzie z budżetu Gminy. Termin 
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Co z tą oświatą?
Na początku lipca mogliśmy przeczytać w „Obserwatorze 

Lokalnym”, że pod względem wyników egzaminu gim-
nazjalnego nasza gmina zajmuje ostatnie miejsce w powiecie. 
Pojawiło się tam też stwierdzenie, że ta sytuacja jest niepoko-
jąca, bo od kilku lat gmina Brzostek w tym zestawieniu jest 
ostatnia lub co najwyżej przedostatnia.

Wiadomo, że rankingi nie odzwierciedlają w pełni pracy 
szkół. Jednak chyba coś nie funkcjonuje tak, jak trzeba, sko-
ro ten stan utrzymuje się od dłuższego czasu. Pasowałoby 
przyjrzeć się tej sytuacji wnikliwie i podjąć skuteczne dzia-
łania naprawcze. Tylko nie powinno przyświecać temu hasło: 

„huzia na Józia!”. Szkoła to dyrektor, wszyscy pracownicy 
oraz uczniowie i rodzice. Niezmiernie ważne jest również 
podejście władz samorządowych, a zwłaszcza to, jak zarzą-
dza się oświatą i czy mądrze się w nią inwestuje, co po latach 
przynosi wymierne efekty. I na pewno nie wolno zaniedbywać 
promowania uczniów, którzy odnoszą sukcesy w konkursach 
zewnętrznych wymagających rzetelnej wiedzy i umiejętności. 
Trzeba wspólnie poszukać dobrych rozwiązań, korzystając 
przy tym z doświadczeń innych szkół i gmin uzyskujących 
zdecydowanie wyższe wyniki od naszych.

Panie Burmistrzu, szanowna Rado Miejska, czas zakasać 
rękawy i ratować oświatę!

U. Kobak

zakończenia prac to najpóźniej 31.08.2015.
• Trwa remont remizy OSP w Skurowej. Wykonano kostkę na 

placu przed budynkiem, a obecnie trwa przygotowywanie 
dokumentacji pod budowę klatki schodowej.

• Do działań centralnych GDDKiA udało się wprowadzić 
wybudowanie chodnika w Kamienicy Dolnej oraz remont 
drogi krajowej w Bukowej. W najbliższym czasie wymalo-
wana zostanie wreszcie barierka przy kościele w Brzostku, 
bowiem jej wygląd, delikatnie mówiąc, pozostawia wiele do 
życzenia. W związku z faktem, że znajduje się ona w ciągu 
drogi krajowej, jej odnowienie wymaga uzyskania odpo-
wiedniej zgody. Pojawi się także – po spełnieniu warunków 
przyłączeniowych – nowe przejście dla pieszych przez 
wspominaną już „krajówkę” przy ulicy Schedy. Znacznie 
poprawi to poziom bezpieczeństwa, o który mieszkańcy tej 

strony Brzostku zabiegali już od wielu lat. 
• Do końca sierpnia 2015 roku położona zostanie nawierzchnia 

bitumiczna na drodze do Gimnazjum im. Królowej Jadwi-
gi oraz przy ul. Mickiewicza w Brzostku. Wykonamy też 
remont dróg w Januszkowicach (koło dębu) i w Przeczycy 
(od kościoła do budynku szkoły podstawowej). Ta ostatnia 
inwestycja będzie gotowa na uroczystości Matki Boskiej 
Zielnej. Tak droga w Przeczycy, jak i Januszkowicach 
współfinansowana będzie ze środków rad sołeckich. Chcemy 
przeprowadzić także remont drogi w Kamienicy Górnej (Na 
Granicach), ale wymagana jest na to zgoda Rady Miejskiej. 
Magistrat przygotował już taki wniosek.

• O innych planowanych inwestycjach drogowych powiadomię 
Państwa w najbliższym czasie.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Dokończenie ze str. 3

Nadanie imienia SP w Nawsiu Brzosteckim

Wspomnienie o Janie Kolbuszu
5 czerwca br. na cmentarzu para-

fialnym w Brzostku pożegnaliśmy 
Jana Kolbusza. Trudno sobie wyob-
razić, by o Brzostku lat powojennych 
można było mówić bez wspomnienia 
o nim. W latach 1953 – 1973 był 
Przewodniczącym Gromadzkiej Rady 
Narodowej, zaś potem wieloletnim 
prezesem Spółdzielni Kółek Rolni-
czych. Dziś każdy, kto chce zobaczyć 
Brzostek i okolice, może popatrzeć 
na to, co wybudował Jan Kolbusz. 
Obydwa bloki mieszkalne przy ul. 
Szkolnej, blok obok dzisiejszej apteki 
Vita, budynki szkół podstawowych 
w Brzostku, Nawsiu Brzosteckim 
i Kamienicy Dolnej, domy nauczyciela 
w Brzostku i Nawsiu Brzosteckim, Ze-
spół Szkół Rolni-
czych w Kleciach, 

Ośrodek Zdrowia w Brzostku, rozbudowany Dom 
Ludowy w Brzostku, nie wspominając o drogach, 
mostach, kładkach… Niewielu wie, że zlokalizowanie 
w Brzostku Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Li-
wocz” to także efekt zabiegów Jana Kolbusza, który 
swoją obrotnością uprzedził w tej sprawie Kołaczyce. 

Był społecznikiem, który potrafił zmobilizować 
mieszkańców miasta do czynów społecznych nie 
tylko – co nakazywały ówczesne realia polityczne - 
w imię ideologicznych frazesów i banałów, ale przede 
wszystkim w imię budowy „ku dobru wspólnemu”. 
Był także rolnikiem, który często kończył pracę na roli 
nad ranem i z pajdą chleba w kieszeni i kubkiem mle-
ka w ręku jadł śniadanie po drodze do urzędu. Jeden 
z mieszkańców opowiadał, jak ów słynny kubek wisiał 
często rano u niego na płocie, a zabierany był przez 
Jana Kolbusza w jego drodze powrotnej do domu… 
Na zebrania wiejskie chadzał piechotą, po błotach, 

Otwarcie domu nauczyciela w Brzostku

jakie dziś są niewyobrażalne dla zwykłego mieszkańca 
Brzostku. Kiedyś mieszkańcy Kamienicy Górnej zaczęli 
się rozchodzić, gdyż uznali, że po takim błocie Kolbusz 
nie przyjdzie. Przyszedł… a do tego wracał późną nocą, 
bo przecież trzeba było „dogadać z ludźmi wszystko”. 

Miał 89 lat, kiedy odszedł, a jeszcze miesiąc wcześniej 
brał udział w zebraniu Zarządu Miasta. Jeszcze wtedy 
mówił do mnie o potrzebie przeniesienia przedszkola do 
„starej szkoły”. Do końca sprawny i do końca aktywny 
odszedł w dniu 2 czerwca 2015 r. Był naszym lokalnym 
Kazimierzem Wielkim, który „zastał Brzostek drewnia-
ny, a zostawił murowany”. Podejmował w swoim życiu 
decyzje trudne, czasem niepopularne. Żył w ciężkich 
czasach, które nie sprzyjały kryształowym charakterom. 
Jak mógł, tak się starał, by Brzostek się rozwijał. I tego 
starania Janowi Kolbuszowi zapomnieć nie wolno.

Niech mu jego ukochana ziemia brzostecka lekką 
będzie…

Burmistrz Brzostku
Wojciech Staniszewski
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WIANKI POPŁYNĘŁY 20 CZERWCA
Szybko! Szybko! Szyyybko!! No, jeszcze kałuża. Trzeba 

ominąć. O!!! Robak!! Jaki smakowity! Dawaj za nim! 
Szybko! Szybko!...
 Dziwy nad dziwami! Wszystko, co żywe, ruszyło nad 
Wisłokę. Nawet siemieniata kura, której co krok robak stawał 
na drodze. (Jak to po deszczu bywa). Bo rzecz miała się stać 
niesłychana! Wianków spławianie. Dobrze tak czasem powspo-
minać tradycje naszych przodków. I te wianki…
 Sobótkowe zwyczaje wracają do łask, więc i Brzostek nie 
może być gorszy. Najdłuższa noc jest, rzeka jest, miejsce jest, 
wianki… Wianki się zrobi.
 I tak się stało. Burmistrz groźnym wzrokiem porozpędzał 
złośliwe chmury i o 18.00 rozpoczęła się zabawa. Najpierw 
piękne dziewoje i młodzieńcy – gimnazjaliści z Siedlisk-
-Bogusz, Januszkowic i Brzostku, raczyli publiczność graniem, 
śpiewaniem i tańcem. O mało też nie doszło do rozczłonko-
wania zakonnika (na relikwie). Na szczęście okazało się, że 
był to tylko kabaretowy incydent, a mnich zdążył ukryć się 
u żony piekarza. W tym samym czasie trwały solowe popisy 
kilkuletnich dziewczynek – piruety z kokieteryjnym upadkiem 
w błoto. Po wstępnej części artystycznej widzowie, przedzie-
rając się przez skarpy i zarośla, przenieśli się na kamienistą 
„plażę”, gdzie na drewnianej podłodze popląsali gimnazjalni 
tancerze z Brzostku. Wreszcie nadszedł czas na gwóźdź pro-
gramu, czyli „Noc Kupały” w wykonaniu uczniów Gimnazjum 
nr 2 w Bochni. Widowisko słowno-muzyczne przeniosło 
wszystkich w starodawne czasy, kiedy to robiło się chłopcom 
postrzyżyny, składało ofiary pogańskim bogom, a dziewczęta 
otwarcie wypraszały u bóstwa rychłe zamążpójście. W spektakl 
włączył się również tutejszy kundelek, który choć raz w życiu 
chciał być gwiazdą, więc przeparadował przez środek sceny. 
Każdy z zachwytem przyglądał się występom. Nagle w tłumie 
rozległ się krzyk: I popłynął wianek!... Jakaś nie wytrzymała 
napięcia. Rzeczywiście dostojnie przepłynął, ale nie było chęt-
nych, by go wyłowić. Tymczasem aktorki z Bochni, w szatach 
przykuwających wzrok, ruszyły ku rzece. Ciżba rozstąpiła się, 
aby dziewczęta swobodnie mogły rzucać wianki, co niezwłocz-
nie uczyniły. Wieść niesie, że jeśli rzucony wianek wyłowił 
chłopiec, to był przeznaczony jego właścicielce i szybko miał 
ją pojąć za żonę. Jeśli wianek popłynął dalej lub zaplątał się 
w przybrzeżne zarośla, wróżyło to zamążpójście odwleczone 
w czasie. Najgorzej, jeśli wianek utonął lub zgasła świeczka 
(która powinna być na nim zapalona) – wtedy murowane sta-
ropanieństwo. Jednak żaden młodzieniec ani nieco starszy pan 
do wody nie wszedł – zapewne nieczysta była. A może w porę 
zauważyli, że bocheńskie panny jeszcze nieletnie. Niestety, 
wianki rzucone z drugiego brzegu rzeki przez panie bardziej 

zaawansowane wiekowo też nie 
wzbudziły zainteresowania. Ale 
– co się odwlecze, to nie uciecze. 
Burmistrz zapowiedział, że za 
rok znów „Sobótkowe wianki”. 
Więc: Panny na wydaniu! Wian-
ki w dłoń i nad Wisłokę!
 Po występach z małym pośliz-
giem rozpoczęła się dyskoteka 
z Radiem Trendy zakończona 
efektownym pokazem sztucz-
nych ogni. Wszyscy jednak czuli 
się bezpiecznie, ponieważ roiło 
się od strażaków gotowych do 
niesienia pomocy. (Ciekawe, ile 
wianków po kryjomu wyłowili 
ci, którzy pełnili dyżur w łódce 
na Wisłoce…)

U. Kobak

PS
Siemieniata kura nie dotarła nad 
Wisłokę. Robaków było za dużo.

Fot. Paweł Batycki
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Fot. Paweł BatyckiOpowieści dawnej treści… Noc świętojańska
Gdy słońce Raka zagrzewa,
A słowik więcej nie śpiewa,
Sobótkę, jako czas niesie,
Zapalono w Czarnym Lesie.
Tam goście, tam i domowi
Sypali się ku ogniowi.

/Jan Kochanowski: „Pieśń świętojańska o sobótce”/

Czerwcowe dni – najdłuższe w roku 
– trwają i trwają, jakby bez końca. 

Świat rześki, jasny, rozśpiewany trelami 
ptasimi, ubarwiony kolorami błękitu 
i zieleni, spleciony oraz nieprzytomny od 
woni jaśminów, czeremchy, kaliny, piwonii 
i storczyków… Pięknem swoim zniewala 
człowieka do zatrzymania się i wsłucha-
nia w odgłosy przyrody. Ogrody przed 
domami pełne kolorów, a wśród nich roje 
owadów przenoszące się coraz 
to dalej i dalej, niosące ze sobą 
nektar, z którego potem powsta-
nie miód. Dostojne bzy nisko 
pochylają całe kiście fioletu 
i bieli, rozsyłają niezwykły za-
pach przekwitających już kwia-
tów. Jaśminy do nieprzytomno-
ści pachną i rozchylają coraz to 
większe koszyczki kwiatowe, 
całe w bieli i tylko pręciki żółte 
wabią gromady bzyczących 
owadów. Na rozłożystych piwo-
niach okazałe bukiety czerwone, 
a właściwie to prawie bordowe, 
a wśród nich zielone, mocne 
gałązki. Inne zaś kwiaty bieli 
zatopione są w postrzępionych 
liściach. Wokół tych krzewów i kwiatów 
uwijają się trzmiele, coraz to zatapiając się 
w kwiatowych pięknościach. Wokół rabat 
z piwoniami stoją małe grządki z drob-
nymi kwiatami ogrodowymi, zaś w dali 
królują drzewa kasztanów z kwitnącymi, 
wysoko unoszącymi się stożkami kwia-
towymi. Tu i ówdzie rozkwitają 
akacje i lekko pochylają liliowe 
i białe kwiatostany. Unoszący 
się tu zapach jest powalający. 
Klony z kwitnących kwiato-
stanów wyrzuciły skrzydełka 
z owocami, wokół których kręcą 
się roje chrząszczy. I tak cała 
przyroda szybko pośpiesza 
i zmusza człowieka do szybsze-
go tempa życia.
 Czerwcowe dni stają się coraz 
dłuższe, jaśniejsze i cieplejsze. 
Jest to oczekiwanie na lato, 
a potem znowu dzień będzie się 
kurczył po kilka minut i wydłu-
żać się będzie noc. W te długie 
dni całe rodziny bardzo radośnie 
przeżywają Zielone Świątki – obchodzo-
ne w siódmą niedzielę i poniedziałek po 
Wielkanocy – na pamiątkę Zesłania Ducha 
Świętego na Apostołów. Te święta związa-
ne były na Ziemi Brzosteckiej z majeniem 
domów, uliczek i bram tatarakiem, ziele-
niną, gałązkami brzozy i lipy, które to po 
wysuszeniu gospodarze palili i rozrzucali 
po zasianych polach. Był czas sobótko-
wych zabaw przy ognisku. Jeszcze przed 
kilku laty chłopskie organizacje społeczne 

takiej jak ZSL czy PSL organizowały 
zabawy zielonoświątkowe z programem 
artystycznym, które to programy często 
obsługiwałam z grupą młodzieży szkolnej 
„Brzostowiacy”. Pieśni rzeszowskie, przy-
śpiewki, suita rzeszowska gorąco okla-
skiwane były przez uczestników spotkań, 
a wiersze o tematyce wiejskiej wzmagały 
wyobraźnię i mocniej wiązały człowieka 
ze środowiskiem, w którym przyszło żyć. 
„Kochasz ty dom, rodzinny dom…” wiersz 
Marii Konopnickiej wyzwalał u człowieka 
poczucie dumy narodowej i więzi z daw-
nymi pokoleniami. 
 W tradycje nasze wpisane też jest w tym 
okresie Święto Bożego Ciała obchodzone 
w drugi czwartek po Zielonych Świątkach, 
kiedy to odbywają się procesje do czterech 

ołtarzy. Dzisiaj te ołtarze są niezwykle 
bogato ozdobione pięknymi obrazami, 
kwiatami, tiulami, muślinami, paprociami, 
a wiodące do nich chodniki przykryte są 
płatkami kwiatów wyrzucanych z ko-
szyczków przez dziewczynki, które asy-
stują przed Najświętszym Sakramentem 

ukrytym w monstrancji niesionej przez 
księdza celebranta. Wierni w pokorze 
posuwają się od ołtarza do ołtarza, śpie-
wając pieśni dziękczynne. Na zakończenie 
Oktawy Bożego Ciała kobiety wiją wianki 
z ziół i kwiatów rozchodnika, macierzan-
ki, kopytnika, melisy, krwawnika, mięty, 
bratka polnego i innych dostępnych ziół. 
Te wianki niosą dzieci do święcenia 
do kościoła. Po uroczystości kościelnej 
z przyniesionym wiankiem obchodzą 

gospodarze swój dobytek i wieszają go na 
drzwiach domów czy przy oknach budyn-
ków gospodarczych jako symbol szczęścia 
i dostatku oraz symbol chroniący ten dom 
przed gradem, piorunami, chorobami, 
złymi ludźmi i demonami. 
 I wreszcie w najkrótszą noc w roku, 
w tak zwaną noc świętojańską, w wigilię 
przed imieninami św. Jana, 23-24 czerwca 
organizowała zwykle młodzież tak zwa-
ne sobótki. Wieczór i noc świętojańska 
była od wieków znana jako pora cudów, 
a śmiałkowie udawali się na poszukiwa-
nie kwiatu paproci. Temu, kto znalazł 
ów kwiat, przepowiadano gwarantowane 
szczęście i bogactwo. Dziewczęta wiły 
wieńce, w środek wstawiały płonące świe-
ce i puszczały je do rzeki. Jeżeli wianek 

płynął spokojnie i dotarł do „naj-
lubszego” to zapewnione było 
szczęście, gorzej jednak stawało 
się, kiedy wianek został zatrzy-
many przez gałęzie przy brzegu 
rzeki. Przepowiednia nie wróży-
ła szczęścia… Z tym obyczajem 
związane były przeróżne zaba-
wy, śpiewy, pląsy i poczęstunek. 
Dziś noc świętojańska, sobótki, 
noc Kupały obchodzone są 
już tylko w niektórych regio-
nach Polski, zwykle tam, gdzie 
rozwinięta jest agroturystyka 
oparta na tradycji. Tam też roz-
wijające się zespoły muzyczne, 
wokalne, taneczne wracają do 
tych pięknych, polskich tradycji.

 Największym dokumentem doty-
czącym zwyczaju sobótkowego w noc 
świętojańską są liryki Jana Kochanow-
skiego „Pieśń świętojańska o sobótce”. 
W dwunastu wierszach opartych na 
obyczaju palenia sobótki poznajemy kul-
turę duchową poety, jego przywiązanie 

do świata starożytnego, wraż-
liwości na piękno wsi polskiej, 
ukochanie życia rodzinnego jak 
również zachwytu nad wsią, 
czego wyrazem jest wiersz „Wsi 
spokojna, wsi wesoła”. Noc 
świętojańska z zabawami, wie-
rzeniami, szukaniem kwiatu pa-
proci i przekonaniem – jak tra-
dycja głosi – że blaski szczęścia 
i mroki niepowodzeń zamknięte 
są we wróżbach, przetrwały od 
czasów starożytnych. Na tych 
tradycyjnych zabawach, wróż-
bach, poczęstunkach młodzi 
ludzie i dzisiaj w XXI wieku 
potrafią znaleźć dla siebie chwi-
lę radości i ukojenia. 

 A po św. Janie to już ostatnie dni 
czerwca i nowa pora roku zwana latem. 
Lato rozpoczyna swoje królestwo, niosąc 
nadzieję, że trud i praca zostawiona na 
polach uprawnych w ogrodach i sadach 
zostanie nagrodzona hojnym plonem, ale 
o nocy świętojańskiej pamiętajmy i baw-
my się wtedy, wyzwalając w sobie same 
pozytywne zachowania – czego serdecznie 
życzę. 

Zuzanna Rogala
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Już od 2003 roku każdego maja w Siedliskach-Bogusz odby-
wają się Młodzieżowe Zawody Drużyn Pożarniczych i ma-

jowy festyn. W tym roku, ze względu na drugą turę wyborów, 
z majowego festynu zrobił się czerwcowy, co jednak nikomu nie 
przeszkodziło w fantastycznej zabawie. Każdy mógł znaleźć dla 
siebie coś ciekawego. Na stadionie o 13.00 (14 czerwca) rozpoczę-
ły się zawody strażackie, w których startowały po dwie drużyny 
z Nawsia Brzosteckiego, Grudnej Górnej i Siedlisk-Bogusz 
(męska i żeńska) oraz drużyny męskie z Brzostku i Skurowej. 
W konkurencji dziewcząt wygrała OSP z Nawsia Brzosteckiego, 
a chłopcy ze Skurowej zajęli pierwsze miejsce w swojej kategorii. 
Po ogłoszeniu wyników (tabela) dyplomy i puchary drużynom 
wręczył wiceburmistrz Jan Łazowski.

Drużyny męskie

Miejsce Sztafeta 
(czas)

Punkty 
karne

Bojówka 
(czas)

Punkty 
karne Razem

OSP Skurowa 56 0 59 0 115

OSP Siedliska B 53 20 46 0 119

OSP Brzostek 52 0 57 20 129

OSP Nawsie B 52 10 61 20 143

OSP Grudna G 56 0 96 5 157

Drużyny żeńskie

Miejsce Sztafeta 
(czas)

Punkty 
karne

Bojówka 
(czas)

Punkty 
karne Razem 

OSP Nawsie B. 63 0 41 0 104

OSP Siedliska B 67 5 41 113

OSP Grudna G 72 3 Dyskwalifik. - -

Zanim strażackie drużyny zakończyły zawody i rozjechały 
się do domów, w centrum miejscowości na tak zwanych plan-
tach (inni nazywają to miejsce rynkiem), rozpoczął się Piknik 
Rodzinny, który zgromadził wiele osób, tych młodszych i tych 
starszych, jak na spotkanie rodzinne przystało. Pogoda dopisała, 
sponsorzy także. Dla dzieci panie ze Stowarzyszenia Kobiet 
Aktywnych „BOGUSZANKI” wspólnie z Ochotniczą Strażą 
Pożarną z Siedlisk-Bogusz przygotowały mnóstwo atrakcji. 
Były słodycze, napoje, kiełbaski, wata cukrowa i oczywiście 
najbardziej upragnione przez wszystkich lody. Miło zaskoczyła 
wszystkich wizyta państwa młodych, którzy zasilili pysznymi 
słodkościami stół „Boguszanek”. Druhowie przygotowali kon-
kursy, w których nie zabrakło nagród. 

Dzieci z wielkim zapałem wzięły udział w minizawodach 
strażackich. Z poświęceniem, którego nie powstydziliby się nasi 
dzielni dorośli strażacy, młodzi kandydaci do straży pokonywali 
tor przeszkód, napełniali zbiorniki wodą i wreszcie przy pomocy 
hydronetki przewracali plastikowe kręgle. Radość, zapał i szalo-
ny doping towarzyszyły zmaganiom najmłodszych. Zmęczeni, 
ale dumni ze swoich wyczynów, odbierali zasłużone nagrody. 

Niedziela dla dzieci w Siedliskach-Bogusz
Rozmowy z dziećmi oraz ich zadowolone i uśmiechnięte bu-
zie świadczyły o dobrej zabawie. Podobało im się wszystko: 
dmuchańce, samochodziki, wóz strażacki i przejażdżki nim 
– oczywiście w profesjonalnym nakryciu głowy, pies policyjny 
goniący „przestępcę”, szwedzki „słodki” stół, prezenty, których 
było zatrzęsienie, malowanie twarzy, losy, taniec w wykonaniu 
zespołu działającego przy CKiCz w Brzostku, konkurs tanecz-
ny z nagrodami prowadzony przez zespół muzyczny „MAGIC 
BAND”, który wspaniale przygrywał nie tylko dzieciom, ale 
również podczas późniejszej zabawy tanecznej dla dorosłych.

Organizatorzy są bardzo wdzięczni wszystkim sponsorom, 
dzięki którym można było zakupić wiele cennych nagród, 
a także burmistrzowi Wojciechowi Staniszewskiemu za patronat 
oraz puchary i dyplomy wręczone po zakończeniu zawodów. 
Dziękujemy zespołowi Magic Band oraz następującym firmom 
i instytucjom za wkład w ufundowanie nagród dla dzieci:
- Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Brzostku
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzostku
- Zarząd Gminny OSP
- MAR-BUD Mariusz Staniszewski Brzostek
- OMEGA PILZNO 
- FPHU SEKWOJA  Grzegorz Siry Dębica
- REMOST Józef Siry i wspólnicy sp.j. Dębica
- BSR odział Brzostek
- EFEKT Piotr Wójcik Klecie
- ŚLUSARSTWO Władysław Radzik Straszęcin
- MITRANS wydobycie i transport kruszyw Jarosz Michał
- EBUB Babicz Edward.
Bardzo dziękujemy i polecamy się na przyszły rok.

Zabawom nie było końca. Dodatkową atrakcję, a przy tym 
sprzyjającą ochłodzeniu w ten piękny słoneczny dzień, stanowiła 
kurtyna wodna „wyprodukowana” przez strażaków. Zwieńcze-
niem mokrych szaleństw stała się kąpiel w pianie. To spowodo-
wało panikę w oczach mam, ale wiemy, że dzieci dzielą się na 
te czyste i na te szczęśliwe. Impreza udana, dzieci zachwycone, 
mamy mniej ze względu na zwiększoną ilość brudnej odzieży. 

Ktoś z widzów zauważył, że od samego początku organizowa-
nia siedliskiego festynu, poza dwoma przypadkami odwołania go 
z powodu powodzi, zawsze dopisuje nam pogoda i frekwencja, 
a to też są powody, dla których siedliscy strażacy już myślą 
o organizacji imprezy w następnym roku.

P.S. i R.W.
Fot. Jakub Wadas i Kacper Gąsior

Fot. Paweł Batycki
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Tego jeszcze Brzostek nie widział
Wydarzenie sceniczne 21 czerwca 2015 roku

W roku 1605 nieznany jeszcze nikomu pisarz hiszpański 
sięgnął po pióro, atrament i zaczął pisać: W prowincji La 

Mancha była wioska, której nazwy nie pomnę. Mieszkał tam 
pewien szlachcic, dość ubogi. Miał starą zbroję, zużytą kopię 
i nędznego konia, lecz mimo wątłego ciała serce miał wyjątkowo 
mężne. Tak narodził się Don Kichot z La Manchy.

Choć Miguel de Cervantes napisał tę książkę w duchu prze-
śmiewania eposów rycerskich, bardzo wówczas popularnych, 
to jednak Hiszpanii i całemu światu spodobała się taka wizja 
romantycznego bohatera, wzoru rycerstwa, który bije się w imię 
dobra, który ma odwagę marzyć, ma swoje ideały, swój cel 
większy niż… drzemka po kiełbasie. Świat zaczytał się w „Don 
Kichocie” i tak mocno w to uwierzył, że kompletnie mu odbi-
ło. A Cervantes z szóstej wskoczył do pierwszej ligi pisarzy 
wszechczasów. Nic już nie miało być jak dawniej.

Imię Don Kichota z La Manchy rzeczywiście stało się 
najsłynniejsze wśród przydomków rycerskich. Każdy z nas 
o nim słyszał – o brawurowej walce z wiatrakami (Wiatrakami?! 
Ha! To były olbrzymy!), o jego giermku Sancho i wybrance 
serca – pięknej Dulcynei z Toboso.

***
400 lat później Don Kichot przybył do Brzostku (Galicja 

zawsze była trochę opóźniona). Któżby nie chciał jego śladem 
wyruszyć w nieznane, ku wielkiej przygodzie, toczyć krwawe 
boje z potworami i rycerzami Zła, aby stać się godnym miłości 
damy serca. Spełnić swoje marzenia, zmienić je w ideały? Zro-
dził się więc pomysł kabaretu o Don Kichocie. Ot, krótka scenka 
– łatwa, śmieszna, płytka. Jednak taka forma nie pasowała do 
Don Kichota. Jakże można szydzić z ideału rycerskości? Równie 
dobrze możemy wtedy wyśmiać wzór mądrości – Sokratesa. 
„Don Kichot” więc obrastał, piętrzył się, pęczniał. Rósł, a wraz 
z nim ideały, cele, marzenia i trudności do pokonania. Pod 
koniec maja scenariusz był grubszy niż „Wiadomości Brzo-
steckie” i wciąż dochodziły nowe sceny, nowi aktorzy, nowe 

pomysły. Ów rycerz rodził się 
z krwi i z kości naszej, z umy-
słów naszych i potu, a była to 
nieraz walka z wiatrakami. 
Ostatecznie stanął ten kolos 
na swych nogach, a kiedy już 
nań spojrzeliśmy, ujrzeliśmy, 
że on sięga nieba.

Takiego przedstawienia 
jeszcze Brzostek nie widział 
i długo nie ujrzy. Powstała nie 
tyle sztuka co musical, jedno 
wielkie katharsis przeniosło 
widza w upalny klimat Hi-
szpanii. Gorące hiszpańskie 
pieśni, których w naszym 
spektaklu nie brakowało, po-
ruszyły widownię, bo naj-
pierw Patrycja Żółkiewska 
śpiewająca Camisa negra 

zmuszała członki (stosuję archaizmy) do ruchów w rytm latyno-
skiej fiesty, to znowu Natalie Trucina i Kula rzucały na kolana 
Man of La Mancha i The Impossible Dream. Sercem widza 
targało jak w tangu, zmysłowo zatańczonym przez dziewczyny 
z klasy IIIb: Natalię Czech, Kamilę Chodur, Weronikę Rolę, 
Magdę Macko, Olę Foryś, Kamilę Łukasik, Dominikę Mi-
chońską. Dzielnie wspierał je desperado Patryk Machaj. Do 
walki z wiatrakami zagrzewali widzów młodzi pieśniarze Jakub 
Bachara i Rafał Szukała prowadzeni przez energiczne rytmy 
gitarzystów Klaudii Kowalczyk i Michała Samborskiego.

Warto również zaznaczyć, iż było to przedstawienie wyjątko-
we jeszcze pod jednym względem. Otóż nie grała w nim śmie-
tanka najlepszych z całego gimnazjum brzosteckiego, jak to się 
zwykle dzieje. Oprócz tańców i części śpiewanej w całości gra-
liśmy my – klasa IIIc – i pokazaliśmy, że można. A morał z tego 
taki, że w każdej klasie znajdzie się lekko stuknięty, ale rycerski 
Don Kichot (tu: Jaromir Hunia), prozaiczny do bólu Sancho 
(tu: Dominik Rączka), cherlawy koń Rosynant, który boi się 

wyjść na łąkę (tu: Damian Szu-
kała), waleczny osioł Centek 
z ADHD (tu: Ewelina Stojak), 
najpiękniejsza Dulcynea, o któ-
rej wiesz, że jest, ale nie dla 
ciebie (tu: Kinga Pruchnik), 
banda rżących koni (tu: Konrad 
Zięba i Patryk Czajka), Filip, 
który nawet błędnego rycerza 
zetnie ciętą ripostą (tu: Filip 
Czekaj), Meksykanin, który 
każdemu podpowie (tu: Natalia 
Owsiak), księżniczka potrzebu-
jąca aż dwóch spowiedników 
(tu: Natalia Golec), zakonnicy, 
którzy nie potrafią nawet karety 
naprawić (tu: Albert Rams 
i Grzegorz Grygiel) oraz masa 
wiatraków, co się kręcą, jak im 
zawieje (tu: Magda Woźniak, 

Patrycja Płaziak, Patrycja Synowiecka, Patrycja Piękoś, 
Małgorzata Fijołek, Marzena Dziedzic). Cała reszta to barany, 
a właściwie wojownicy złego czarnoksiężnika Be. A wszystko 
działo się pod czujnym okiem narratora (tu: Julianna Wojdyła).

Warto było przypomnieć postać legendarnego rycerza, bo 
teraz my, absolwenci Gimnazjum w Brzostku, możemy śmiało 
wzorem Don Kichota wyruszyć w świat w poszukiwaniu przy-
gody i dobra. A chwile scenicznej sławy i wspomnienia wielu 
wspólnych godzin przygotowań do premiery będą na długo 
krzepić nasze serca.

Jaromir Hunia

PS
Poza tym brawa dla Pani Aleksandry Huni, która nasze wady 

zamieniła na scenie w zalety i w każdym odkryła artystę oraz 
dla Pana Józefa Parata w pełni pochłoniętego przez południowe 
rytmy. Podziękowania należą się również Paniom Magdalenie 
Machaj i Elżbiecie Rybie-Stanek za pomoc choreograficzną.

Filmową wersję spektaklu można obejrzeć na stronie www.
brzostekgim.glt.pl lub www.brzostek.pl administrowanej przez 
Pana Mateusza Nosala.

Fot. Andrzej Szot
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14 czerwca w piękne, słoneczne, niedzielne popołudnie uczniowie 
naszej szkoły, ich rodzice, a także dziadkowie spotkali się z Dy-

rekcją i Gronem Pedagogicznym na corocznym Pikniku Rodzinnym. 
Oprócz mieszkańców Przeczycy oraz Skurowej na imprezę przybyli 
również mile widziani przez nas goście. 

Pogoda była naszym sprzymierzeńcem, ponieważ dzięki niej 
mogliśmy zaprezentować wszystkie zaplanowane na to popołudnie 
atrakcje. Oprócz przejażdżki bryczką czy wozem strażackim po 
okolicy, każdy mógł zobaczyć, jak w środku wygląda TIR, a także 
pogotowie ratunkowe. Dzięki uprzejmości grupy strzeleckiej z Pil-
zna na boisku szkolnym urządzono strzelnicę, na której ochotnicy 
próbowali swoich sił w strzelaniu do celu. Występy uczniów Szkoły 
Podstawowej w Przeczycy przeplatały się z licznymi konkursami, li-
cytacją, a także koncertami kapeli ludowej Zastawnych oraz zespołu 
BIS. Poszczególne konkursy pomiędzy dziećmi czy mieszkańcami 
Skurowej i Przeczycy były nie tylko okazją do dobrej zabawy, ale 
również sprawdzeniem swoich możliwości. Z kolei mecze pomiędzy 
drużyną OSP Skurowa a ochotnikami dostarczyły wielu emocji. 
Jednak największe i niezapomniane wrażenie przyniosła nasza 
nowa atrakcja, czyli „Piana Party”. Najmłodsi uczestnicy pikniku 
oraz ich starsze rodzeństwo mogli do woli zanurzać się i nurkować 
w puszystej pianie. Podczas pikniku każdy mógł nie tylko miło spę-
dzić czas, ale również nauczyć się udzielać pierwszej pomocy. Pan 
Marcin Barbarzak wraz z Panem Sebastianem Radzikiem fachowo 
prezentowali oraz przeszkolili ochotników, jak postępować w przy-

padkach zagrożenia życia. Dzięki zaangażowaniu OSP z Brzostku 
uczestnicy imprezy dowiedzieli się nie tylko, jak ugasić palący 
się olej, ale też zapoznali się z wyposażeniem wozów strażackich. 
Pomiędzy poszczególnymi pokazami miało miejsce rozstrzygnięcie 
konkursu, który został ogłoszony przez OSP ze Skurowej. Jego 
uczestnicy otrzymali dyplomy, a osoby, które zwyciężyły, dostały 
maskotki misie w strojach strażackich. Wszyscy przebywający na 
pikniku rodzinnym mogli skorzystać też z bogatego zaplecza gastro-
nomicznego. Mamy sprzedawały napoje oraz słodkości, 
a tatusiowie zadbali o potrawy z grilla i bigos. 

Cała społeczność szkolna serdecznie dziękuje 
wszystkim osobom, firmom i instytucjom, które zaanga-
żowały się w przygotowanie i przeprowadzenie pikniku 
przy Szkole Podstawowej w Przeczycy: Joannie i Wal-
demarowi Surym, Esterze i Jackowi Kapłonom, Małgo-
rzacie i Robertowi Sochom, Agnieszce i Wojciechowi 
Gonetom, Ewelinie Kaczce, Marii Dobosz, Markowi 
Przybyle, Zuzannie Papiernik, Krystynie i Czesławowi 
Drechnym, Markowi Sokołowskiemu, Marcie i An-
drzejowi Szymańskim, Marcie Kudroń, Teresie Baran, 
Teresie Pruchnik, Izabeli Pruchnik, Anecie Dziedzic, 
Dorocie Samborskiej, Marii i Piotrowi Czołkom, Monice 
Zygule, Lucynie Łukasik, Jolancie Tawrell, Joannie 
Dziedzic, Renacie Tenerowicz, Renacie Drąg, Annie 
Ramut, Krystynie Bałuckiej, Marcie Michońskiej, Lucy-
nie i Grzegorzowi Wnękom, Bernadecie i Mirosławowi 
Wąsikom, Bronisławie Baran, Annie Dziedzic, Elżbiecie 
Augustyn, Bożenie Bartnik, Władysławie Bieleckiej, 
Annie i Andrzejowi Chajcom, Włodzimierzowi Chaj-

cowi, Czesławowi Kuli, Kazimierzowi Łukasikowi, Stanisławowi 
Nawracajowi, Bartłomiejowi Kniżatce, Tobiaszowi Bieleckiemu, 
Dominikowi Woźniakowi, Kamilowi Wnękowi, OSP w Skurowej 
- Ireneuszowi Pruchnikowi, OSP w Brzostku, CKiCz w Brzost-
ku - Marcie Król, Obsłudze Pogotowia Ratunkowego: Marcinowi 
Barbarzakowi oraz Sebastianowi Radzikowi, Grupie Strzeleckiej 
ASG z Pilzna – Piotrowi Papiernikowi, Kapeli Ludowej Zastawnych, 
Parafii Rzymskokatolickiej w Przeczycy, Zespołowi BIS: Urszuli 
Wąsik, Natalii Trucinie, Karolinie Stasiowskiej, Grzegorzowi Tra-
ciłowskiemu, Michałowi Samborskiemu, Szymonowi Dziedzicowi. 
Dziękujemy również tym osobom, firmom i instytucjom, które po-
mogły w organizacji pikniku rodzinnego przy Szkole Podstawowej 
w Przeczycy: Firmie Handlowo-Usługowej MOTO-GUM Tomasza 
Papciaka, Firmie ROBERTEH Roberta Sochy, Firmie Handlowo-
-Usługowej MAREX, UBEZPIECZALNI Stanisława Kaputa, 
Drukarni HEDOM z Krosna, Sklepowi Spożywczo-Przemysłowemu 
Stanisława Szczygła oraz Józefa Czekaja, Sklepowi Odzieżowemu 
Doroty Wołowiec-Prokop, Firmie MARINA Agnieszki Skorupy, 
Aptece VITA Godawskich, Firmie M-MED Jacka Miałkowskie-
go, Aptece z Kołaczyc Moniki Miałkowskiej, Firmie MARBET, 
EUROBANKOWI - Ewelinie Drechny, Sklepowi Spożywczemu 
w Przeczycy, Firmie Oponiarskiej GOODYEAR, UBEZPIECZALNI 
Jerzego Potrzeby, Sklepowi Spożywczemu Zbigniewa Golca, Firmie 
PARTNER Adama Kurcza, Sklepowi Spożywczo-Przemysłowemu 
SEZAMEK, Sklepowi POD FLORIANEM, Sklepowi Wielobranżo-
wemu z Kołaczyc, Firmie Handlowo-Usługowej Mariusza Skalskie-
go, Burmistrzowi i Pracownikom Urzędu Miejskiego w Brzostku, 
Marzenie Nykiel, Justynie Kopeć, Agnieszce Woźniak, Angelice 
i Mateuszowi Walczykom, Agacie i Jackowi Podrazom, Anecie 
i Wojciechowi Kordkom, Barbarze Barbarzak, Alfredowi Nawraca-
jowi, Krystynie Dziedzic, Agnieszce i Tomaszowi Drechnym, Annie 
i Grzegorzowi Potępom, Danucie i Wiesławowi Trucinom, Danucie 
i Kazimierzowi Woźnym, Annie Stojak i Wojciechowi Szpakowi.

E. Warchał

Piknik Rodzinny przy Szkole Podstawowej w Przeczycy

Fot. Paweł Batycki
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Na ludową nutę 
Zespół Tańca Ludowego działający przy Domu Kultury w Brzostku 

powstał w październiku 2014 roku i zrzesza dzieci i młodzież 
z terenu gminy Brzostek. Celem utworzenia zespołu było zapoznanie 
młodych z tradycją ludową, gwarą, aby udowodnić im, że to, co ludowe 
nie jest śmieszne i zacofane. Kilkumiesięczne zajęcia zaowocowały 
i pokazały, że młodzi potrafią odnaleźć się w folklorze.

W ubiegłorocznym sezonie zespół przygotował tańce narodowe: 
poloneza i krakowiaka i swój pierwszy występ zaprezentował na zakoń-
czenie międzynarodowego projektu „Comenius” w Siedliskach-Bogusz. 
Potem wystąpił także na Pikniku Rodzinnym w Przeczycy i oczywiście 
nie mogło zabraknąć występu przed brzostecką publicznością po pre-
mierowym przedstawieniu teatrzyku Biedronki, który odbył się w Dniu 
Dziecka 2014 r.

Po wakacyjnej przerwie zostały wznowione zajęcia taneczne i w nieco 
zmienionym składzie zespół rozpoczął kolejne miesiące prób. Przygoto-
wany został nowy repertuar, tym razem tańce przeworskie. 
Obecny skład zespołu to: Maria Barys, Martyna Dziadura, We-
ronika Dziadura, Aleksandra Surdel, Aleksandra Zięba, Prze-
mek Dziadura, Krystian Finek, Hubert Krzysztofek z Brzostku, 
rodzeństwo Anna Matyasik i Łukasz Matyasik z Nawsia 
Brzosteckiego, Agata Stasiowska, Maria Wójcik, Szczepan 
Jaje, Daniel Markiewicz, Szymon Siedlecki z Siedlisk-Bogusz 
i Maciej Wojnar z Zawadki Brzosteckiej. Wszyscy z ogrom-
nym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach i odnaleźli 
się wspaniale w repertuarze ludowym. Oczywiście oprócz 
tańców nie mogło zabraknąć przyśpiewek ludowych. W tym 
roku młodzi artyści zafascynowani folklorem i twórczością 
ludową, zaprezentowali się pierwszy raz z okazji Dnia Dziecka 
na pikniku organizowanym na terenie Żywego Pomnika Jana 
Pawła II w Brzostku. Zespół swoim występem zyskał ogromną 

sympatię wśród publiczności, a barwne stroje ludowe dawały się zauważyć 
wśród tłumu uczestników pikniku. Z tym samym repertuarem, wystąpili 
także w Siedliskach-Bogusz w czasie festynu rodzinnego. 

Kolejny występ miał miejsce na scenie brzosteckiego domu kultury 
przed premierowym przedstawieniem teatrzyku Biedronki. Należy dodać, 
że występy spotykają się z niezwykłą sympatią publiczności i zyskują 
ogromny aplauz. Nie można pominąć osób, które przygotowują młodzież 
do występów, a są to: pani Magdalena Tabasz-Mazur – choreograf, pan 
Janusz Łącki – obecny akompaniator, pan Zbigniew Gierut – akompania-
tor w pierwszym roku działalności zespołu. Patrząc na dzieci i młodzież 
w wieku od 9 do 13 lat, ubrane w piękne ludowe stroje i przedstawiające 
zapominany już repertuar ludowy, można powiedzieć, że młodzi nie 
pozwolą zaniknąć tej tradycji.

Po przerwie wakacyjnej zapraszamy na kolejne zajęcia, mile widziani 
są również nowi członkowie zespołu, aby poszerzyć zespół o chórek 
i nowe pary tańczące.

Justyna Zegarowska

W pierwszą niedzielę wakacji 28 czerwca najmłodsi uczestnicy zajęć 
teatralnych zrzeszeni w Teatrzyku „Biedronki” przeżywali wiele 

emocji. W tym dniu prezentowali po raz pierwszy swoje nowe przedstawie-
nie pt. „O Koziołku Matołku, Roszpunce, dobrej wróżce i złej czarownicy”. 
Należy tu wspomnieć, że w tym roku skład teatrzyku stanowią dzieci 
najmłodsze, bo oprócz uczniów klas III są również sześciolatki. Sztuka 
musiała więc być przystosowana do ich percepcji. Na podstawie znanych 
bajek powstał autorski scenariusz opowieści o Koziołku Matołku, który 
uciekł z Pacanowa w poszukiwaniu Roszpunki. Jako że bajkę o Roszpunce 
napisali niemieccy bracia Grimm, więc koziołek musiał zawędrować 
do Niemiec. Była to próbka pokazania europejskiego Pacanowa i nieco 
kultury niemieckiej, dlatego scenografię, oprócz zielonego lasu, stano-
wiły zdjęcia wymienionych okolic pokazane na ekranie. I jak przystało 
na bajkę, musiało być miejsce na morał. W tym przedstawieniu koziołek 
z Pacanowa okazał się niezwykle rozważny i mądry, bo potrafił pokonać 
złą czarownicę poprzez schlebianie jej, że jest wspaniała i dobra, a skoro 
sama uważa, że taka nie jest, to powinna się zmienić. Był to „klucz”, 
który kazała mu odnaleźć dobra wróżka, by skruszyć kamienne serce 
czarownicy. W ten sposób, jak to w bajkach bywa, dobro zwyciężyło nad 
złem. W przedstawieniu nie brakowało piosenek śpiewanych przez dzieci, 
ruchu scenicznego i kostiumów różnorodnych postaci bajkowych, w które 
dzieci bardzo lubią się przebierać.

 Niewielka, bo dziewięcioosobowa grupa została utworzona w lutym 
br. na feriach podczas luźnych zabaw teatralnych. Niemal połowa składu 
grupy to dzieci stawiające pierwsze kroki na scenie, mające zaledwie 
sześć - siedem lat. Nawet dzieci najmłodsze bardzo aktywnie uczestniczyły 
w zajęciach teatralnych, których rezultatem była niniejsza inscenizacja. 
W przedstawieniu wystąpiły: sześcioletnia Marlena Maduzia w roli pełnej 
wdzięku biedronki i drzewa; jej nieco starsza, bo ośmioletnia siostra Julita, 
która znakomicie zaprezentowała się w rolach Pajęczynki, narratorki Lidzi 
i drzewa z chórku; druga sześciolatka Milena Przebięda, jako sympatyczna 
żabka i drzewo oraz jej siostra, zaledwie o rok starsza, Oliwia, występu-
jąca w rolach urokliwej jaskółki i drzewa. Natomiast trochę starsi, bo 
uczniowie klas trzecich, mieli nieco trudniejsze role do zagrania. Do tej 
grupy należały: Wiktoria Kolbusz grająca urzekającą myszkę, występu-
jąca również w chórku drzew; Aldona Rams znakomita w rolach uroczej 
Roszpunki, narratorki Zosi oraz drzewa stanowiącego chórek; Oliwia Halz 
świetnie odtwarzająca postać czarującej wróżki, która potem przebrała 
się w kostium niezwykle dynamicznego i muzykalnego świerszczyka; 
Dżesika Gaweł odgrywająca niebywale brawurowo złą czarownicę oraz 
jedyny chłopiec w grupie Filip Płaziak, który ze swadą wcielił się w postać 
rozważnego Koziołka Matołka. Dzieci świetnie wywiązały się ze swych 
zadań mimo częstego przebierania się w różne kostiumy.

Wypełniona po brzegi widownia gromkimi brawami nagrodziła wy-
stępy wszystkich wykonawców, jako że oprócz teatrzyku prezentował się 
jeszcze dziecięcy zespół tańca ludowego. Pośród licznie zgromadzonych 
widzów nie zabrakło osobistości, a także rodziców, dziadków, krewnych 
i znajomych tych jakże młodziutkich amatorów zabawy w teatr. Na ko-
niec wszyscy występujący zostali nagrodzeni skromnymi upominkami 
w postaci słodyczy i albumowych książek ufundowanych przez Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. Jako opiekun grupy serdecznie 
dziękuję wszystkim sympatykom za liczny udział w tej premierze i za 
pomoc w przygotowaniach do występu. Podziękowania te kieruję przede 
wszystkim do rodziców występujących dzieci za przychylność, zrozumie-
nie i wszelką okazaną pomoc. Osobne wyrazy wdzięczności kieruję pod 
adresem Anny Rozwadowskiej za wykonanie zdjęć, które będą na pewno 
wspaniałą pamiątką i dokumentacją tego wydarzenia.

Występy dzieci wiązały się z wielkimi emocjami, ale były dla nich 
wspaniałą szkołą dojrzałości społecznej, gdyż niektóre z nich, być może 
po raz pierwszy, miały okazję zaprezentować się przed publicznością. 

Elżbieta Michalik

Najmłodsi dla najmłodszych - kolejna premiera Teatrzyku „Biedronki”

Fot. Anna Rozwadowska

Fot. Paweł Batycki
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„Troska o dziecko
jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem,
stosunku człowieka do człowieka.”

Jan Paweł II

W niedzielę 21 czerwca 2015 r. przy Szkole Podstawowej 
w Kamienicy Dolnej odbył się Piknik Rodzinny pod 

hasłem „Postaw na rodzinę”. Na imprezę zaproszono rodziców, 
dzieci i wszystkich sympatyków dobrej zabawy. Uroczystość ot-
worzyła Dyrektor Lucyna Bulsa, która na wstępie podziękowała 
wszystkim sponsorom pikniku. Imprezę prowadziła Magdalena 
Machaj, czuwała też nad prawidłowym jej przebiegiem. Na 
pikniku było mnóstwo atrakcji przygotowanych przez Radę 
Rodziców, dyrekcję i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ka-

mienicy Dolnej, Radnego, Panią Sołtys i Radę Sołecką wsi. Or-
ganizatorzy Pikniku zaproponowali uczestnikom urozmaicony 
pogram, w którym każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na scenie 
dzieci z poszczególnych grup wiekowych prezentowały swoje 
umiejętności. W programie występów pojawiły się piosenki, 
wiersze, zabawy i tańce. W niedzielne popołudnie plac szkolny 
zmienił się nie do poznania. Wszędzie pojawiły się kolorowe 
atrakcje przygotowane dla najmłodszych tj. dmuchany zamek 
i zjeżdżalnia, pokaz baniek mydlanych, balony. Powodzeniem 
cieszyło się także stoisko do malowania twarzy.

Było mnóstwo konkurencji dla osób żądnych sportowych 
wrażeń m.in. „Bieg czerwcowy” (oldboje), przeciąganie liny, 
tor rowerowy, hula-hoop, żywy kosz (mama, tata, dziecko). 
Zawody sportowe i mecz siatkówki o puchar Radnego Kamie-
nicy Dolnej sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego 
- Agata Smołucha, Ewelina Dobosz, Piotr Szczuciński. Mecz 

został rozegrany pomiędzy mieszkańcami Kamienicy Dolnej 
a gimnazjalistami.

Dla amatorów kuchni polskiej odbyła się konkurencja je-
dzenia pierogów na czas. Powodzeniem cieszyły się kiełbaski 
z grilla, bigos oraz pierogi. Kuchnia zapraszała także na kawę 
i pyszne ciasto. Zaproszeni strażacy przedstawili wszystkim 
uczestnikom pikniku pokaz swoich umiejętności, a następnie 
zaprezentowali sprzęt gaśniczy. Piknik przy dźwiękach zespołu 
„SMAJL” zakończył się późnym wieczorem w rodzinnej atmo-
sferze. Rodzice ze swoimi dziećmi miło spędzili wspólny czas.

Sponsorami niedzielnej uroczystości byli: Jan Stróż, 
Firma „Marbet”- Maria Grzesiakowska, Bank Spółdzielczy 
Rzemiosła Oddział w Brzostku, Monika i Wojciech Machajo-
wie, Danuta i Roman Wójcikowie, Maria i Jerzy Przebiędowie, 

Dorota i Paweł Machajowie, Magdalena i Krzysztof Przebię-
dowie, Maria i Jan Grzesiakowscy, Małgorzata i Krzysztof 
Piekarczykowie, Dawid Belcik, Jerzy Czyż, Krystyna Porębska, 
Agnieszka Materowska, Iwona i Norbert Dobosz, Barbara 
i Waldemar Grzesiakowscy, Ewelina i Paweł Hipszerowie, 
Magdalena i Zbigniew Machajowie, Joanna i Jan Serafinowie, 
Joanna i Michał Nyklowie, Elżbieta i Marian Ptaszkowie, Maria 
i Jan Hipszerowie, Renata i Marcin Przebiędowie, Małgorzata 
i Stanisław Berkowie, Lucyna i Michał Czyżowie, Barbara 
i Maciej Wójcikowie. Dziękuję serdecznie wszystkim spon-
sorom, Pani Dyrektor, nauczycielom, pracownikom szkoły, 
Radzie Rodziców z Przewodniczącą Moniką Machaj, Radzie 
Sołeckiej z Panią Sołtys Agnieszką Materowską, strażakom 
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej 
uroczystości.

Paweł Hipszer

Piknik Rodzinny w Kamienicy Dolnej
„Postaw na rodzinę”

W niedzielne popołudnie 28 czerwca, brzostecki stadion stał 
się areną zmagań nietypowych w stosunku do rozgrywa-

nych tu na co dzień meczów piłki nożnej. Wszystko to za sprawą 
organizowanych już tradycyjnie przez Zarząd Gminny ZOSP RP 
w Brzostku, Urząd Miejski oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa, 
Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

 Sprzyjająca aura i duże zainteresowanie wśród mieszkańców 
sprawiły, że trybuny stadionu szczelnie wypełniły się publicznoś-
cią. Zanim zawodnicy przystąpili do konkurencji, zwołana została 
zbiórka drużyn na płycie boiska. Po ich przeglądzie Komendant 
Gminny OSP dh Krzysztof Zegarowski zameldował o gotowości 
do rozpoczęcia zawodów. Meldunek przyjął starszy brygadier 
mgr inż. Zbigniew Lasko, Zastępca Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, który swoją obecnością 
podniósł rangę imprezy.

Do rywalizacji stanęło 10 drużyn, reprezentujących poszcze-
gólne jednostki OSP z terenu gminy. Pierwszą rozegraną konku-
rencją była sztafeta, w trakcie której zawodnicy pokonać muszą 
szereg przeszkód. Mają one odzwierciedlać trudności, z jakimi 

strażak spotkać się może w trakcie akcji ratowniczo-gaśniczych. 
Najniebezpieczniejsze, najbardziej widowiskowe i tradycyjnie 
najgłośniej oklaskiwane jest pokonanie tzw. ściany. Brak przyzna-
nych punktów karnych dla którejkolwiek z drużyn startujących 
w sztafecie świadczy o wysokim stopniu sprawności uczestników. 
Po tej konkurencji na prowadzenie wysunęła się drużyna OSP 
Nawsie Brzosteckie z doskonałym czasem 61,25 sek. Jednak 
poziom był tak wyrównany, a różnice czasowe tak niewielkie, że 
o wszystkim (jak zawsze) zadecydować miała „bojówka”. 

Ćwiczenie bojowe to w skrócie pokaz podstawowych 
umiejętności strażackich polegających na budowie linii ssawnych, 
linii gaśniczej, obsłudze motopompy i podawaniu prądów wody. 
Wszystko to oczywiście w ramach szczegółowo określonych 
przez regulamin zasad. W tej części zawodów bezkonkurencyjni 
okazali się strażacy z Brzostku, którzy zdołali zniwelować stratę 
z pierwszej konkurencji i ostatecznie zajęli pierwsze miejsce. 
Na niższych stopniach podium stanęli ochotnicy z Nawsia Brzo-
steckiego (miejsce 2.) i Siedlisk-Bogusz (miejsce 3.). Wszystkie 

Sprawni, zwarci i zawsze gotowi do niesienia pomocy

Fot. Paweł Batycki



12 WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 7/2015

Dokończenie na str. 13

Dokończenie ze str. 11
trzy jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego. Cieszyć może fakt, że rywalizacja stała na wysokim 
i bardzo wyrównanym poziomie. Wszystkie startujące drużyny 
ukończyły ćwiczenie w regulaminowym czasie, co potwierdza, że 
strażacy z terenu całej gminy są sprawni, zwarci i zawsze gotowi 
do niesienia pomocy, gdy zagrożone jest życie, zdrowie i mienie 
jej mieszkańców. 

Gratulacje na ręce kierowników drużyn biorących udział 
w zawodach złożyli: Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski, 
starszy brygadier mgr inż. Zbigniew Lasko, Zastępca Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, Komendant 
Gminny OSP dh Krzysztof Zegarowski, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzostku dh Daniel Wójcik. Drużyny otrzymały 
pamiątkowe dyplomy, a zdobywcy miejsc na podium - puchary. 
Skład zwycięskiej drużyny OSP Brzostek: Karol Baran, Dominik 
Chodur, Mateusz Świerczek, Mateusz Strojek, Kamil Szutkow-
ski, Konrad Stasiowski, Michał Augustyn, Jarosław Klich, Rafał 
Godniak.

Serdeczne podziękowania za ciężką i rzetelną pracę należą 
się funkcjonariuszom Komendy Powiatowej PSP w Dębicy two-
rzącym skład sędziowski zawodów oraz pracownikom CKiCz 
na czele z Kierownikiem Martą Król, Urzędowi Miejskiemu, 
Zarządowi Gminnemu ZOSP RP i wszystkim strażakom za 
współpracę przy organizacji.

Dodatkową atrakcją dla licznie zgromadzonej publiczności był 
występ kapeli biesiadnej, która przygrywała zarówno w trakcie, 
jak i już po zakończeniu zmagań sportowo-pożarniczych. Liczymy 
na dalszą współpracę z lokalnymi artystami przy okazji kolejnych 
imprez. Zwycięzcom gratulujemy wyniku, strażakom, którzy 
reprezentować będą Gminę Brzostek w zawodach na poziomie 
powiatowym, życzymy powodzenia, a wszystkich mieszkań-
ców Brzostku i okolic zapraszamy na kolejne Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze już za rok.

Organizatorzy
Tabela Wyników

Miejsce Nazwa OSP Sztafeta czas + 
pkt karne

Bojówka czas + 
pkt karne Razem

1 Brzostek 63,26 sek. + 0 41,03 sek. + 5 109,29
2 Nawsie Brz. 61,25 sek. + 0 46,12 sek. + 5 112,37
3 Siedliska-Bogusz 66,79 sek. + 0 51,20 sek. + 0 117,99
4 Grudna Dolna 67,81 sek. + 0 52,28 sek. + 0 120,09
5 Grudna Górna 65,10 sek. + 0 50,36 sek. + 5 120,46
6 Januszkowice Wieś 69,22 sek. + 0 62,53 sek. + 0 131,75
7 Skurowa 65,52 sek. + 0 63,72 sek. + 5 134,24
8 Opacionka 73,88 sek. + 0 63,62 sek. + 5 142,50
9 Bukowa 69,49 sek. + 0 68,78 sek. + 5 143,27
10 Zawadka Brz. 68,14 sek. + 0 96,78 sek. + 10 174,92

Na dobre i na złe jest rodzina
Pod takim hasłem 21 czerwca 2015 roku przy Szkole Podsta-

wowej w Kamienicy Górnej odbył się III Dzień Rodziny. 
Pomimo że wokół padał deszcz, nad nami „ktoś” rozłożył 
parasol, który gwarantował wspaniałą zabawę pod pogodnym 
niebem, a w oddali mogliśmy podziwiać kolorową tęczę. Celem 
imprezy było zintegrowanie rodziców, dzieci i nauczycieli, 
włączenie rodziców do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu 
i zabawach oraz upowszechnianie sportowego, zdrowego stylu 
życia. Nasza uroczystość zbiegła się z Diecezjalnym Dniem 
Rodziny, którego główne uroczystości odbywały się w Starym 
Sączu. Spotkanie rozpoczęło się występami uczniów z poszcze-
gólnych klas. Każda klasa przedstawiła krótką prezentację. Naj-
większy aplauz wzbudził taniec przedszkolaków oraz scenka 
pod tytułem „Jestem najpiękniejsza” w wykonaniu uczniów 
klasy V. Klasy I-III w swoim wystąpieniu w sposób humo-
rystyczny odpowiedziały na pytanie „Do czego służy mama, 
tata i dzieci”. Następnie zaprezentowała się klasa IV w scence 
z życia rodziny. Kolejny występ należał do klasy VI, która 
przedstawiła program „Magiczne krzesło”, przypominający za-

sadę, że kłamstwo ma krótkie nogi. W kolejnym przedstawieniu 
wcielili się w rolę nauczycieli i uczniów i w zabawny sposób 
pokazali jeden dzień z życia szkoły. Pomiędzy występami 
klasowymi podziwialiśmy talenty wokalne i taneczne naszych 
wychowanków. Podczas festynu można było wziąć udział 
w rodzinnych konkurencjach sportowych, zespołowych i indy-
widualnych. Jak co roku dużym powodzeniem cieszył się mecz 
piłki nożnej „tatusiowie kontra synowie” oraz mecz siatkówki 
„mamy kontra córki”. Sporo emocji wzbudziły konkurencje: 
„Rodzinne malowanie”, „ Projektowanie stroju ekologicznego 
dla mam”, „Ubijanie piany” oraz „Rzut kaloszem”. Wszelkiego 
rodzaju konkursy były nagradzane drobnymi upominkami. 
Każdy mógł obejrzeć pokaz udzielania pierwszej pomocy 
i ewakuacji z palącej się szkoły w wykonaniu strażaków z OSP 
z Nawsia Brzosteckiego. Chętni mieli możliwość zobaczyć 
z bliska samochód strażacki wraz z jego wyposażeniem. Naj-
większym powodzeniem wśród najmłodszych uczestników 
festynu cieszyło się malowanie twarzy, dmuchana zjeżdżalnia 
oraz wata cukrowa i lody. W czasie festynu wszyscy mogliśmy 
się raczyć grillowaną kiełbaską, goframi, wspaniałym ciastem 
oraz zdrowymi napojami. Atrakcje tego dnia zorganizowane 

Fot. Paweł Batycki
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Dokończenie ze str. 12
przez szkołę uczyły aktywnego i zdrowego spędzania wolnego 
czasu w gronie rodzinnym. Był to również doskonały sposób 
na integrację rodziny. Festyn zakończył się sukcesem organiza-
cyjnym dzięki współpracy z Radą Rodziców oraz ogromnemu 

zaangażowaniu ze strony nauczycieli i pracowników szkoły. 
Składamy serdeczne podziękowania sponsorowi Hucie Szkła 
w Jaśle, OSP z Nawsia Brzosteckiego oraz wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia festynu. 

OrganizatorzyFot. Adrianna Wajda

Kolor – motyw przewodni rabaty
Kolor w ogrodzie jest niezmiernie ważny. Zazwyczaj jest to jeden 
z podstawowych czynników decydujących o wyborze danego ga-
tunku czy odmiany. Wielokolorowe rabaty wyglądają radośnie, ale 
nieuważny ogrodnik może stworzyć zbyt chaotyczną kompozycję. 
Dobór barw zależy oczywiście od naszych upodobań. Często ogród 
jest odzwierciedleniem naszej szafy. Podobnie jak w przypadku 
stroju, wybieranie wielu kolorów i deseni wymaga bardzo wprawnej 
ręki i praktyki. Warto zatem poznać zasady łączenia poszczególnych 
kolorów w kompozycje. Dobór kolorów trzeba bardzo dobrze prze-
myśleć. Zasada, którą należy się kierować w doborze kolorystyki, to 
łączenie kolorów na podstawie koła barw.

Kolory podstawowe to żółty, 
czerwony i niebieski. Kolory 
pochodne - zielony, fioletowy 
i pomarańczowy tworzą się przez 
mieszanie ze sobą kolorów pod-
stawowych. Połączenie czerwieni 
z żółcią daje kolor pomarańczowy, 
żółci z niebieskim - zielony, a nie-
bieskiego z czerwienią - fioletowy. 
Zestawiając te kolory na obwodzie 
koła, otrzymamy skalę barw tę-

czy. Koło barw skład się z 6 kolorów - zielony, żółty, pomarańczowy, 
czerwony, fioletowy oraz niebieski.
Kolory ciepłe i zimne
Ciepłe kolory zbliżone są do ognia - czyli żółty, pomarańczowy 
i czerwony. Do kolorów zimnych zaliczamy wszystkie kolory zbliżone 
do wody - czyli niebieski we wszystkich odcieniach i połączeniach 
z innymi kolorami, tj. z czerwienią - co daje fiolet, z żółtym - co daje 
zielony. Zieleń w zależności od stosunku niebieskiego do żółtego 
może być ciepła albo zimna. Bez względu na to zieleń jest uniwersalna 
i dobrze pasuje do wszystkich zestawień kolorystycznych. Właściwy 
dobór kolorów zapewnia harmonijną kompozycję ogrodu. Ciepłe 

kolory przybliżają optycznie, zimne - oddalają. Odcienie jasne dodają 
lekkości, natomiast barwy ciemne odbierane są jako „ciężkie”. 
Chciałabym polecić dwa „bezpieczne” sposoby łączenia kolorów. 
Metoda pierwsza zakłada łączenie gatunków w odcieniach tylko jed-
nej barwy – na przykład fioletu, pomarańczu czy czerwieni. Zgodnie 
z druga metodą zestawiamy na rabacie maksymalnie trzy kolory. Ta-
kie połączenie będzie niewątpliwie bardziej kontrastowe, ale metoda 
trzech barw zapewni mu elegancję.
Rabaty jednokolorowe
Tworzy się je przy wykorzystaniu kwiatów w jednym kolorze lub 
w różnych odcieniach tego samego koloru - np. zestawienie trzech 
odcieni koloru różowego. Takie zestawienie jest bardzo harmonijne 
i nadaje całej kompozycji spokoju i subtelności. Jednokolorowa raba-
ta stworzona z jednego gatunku może wydawać się nudna, dlatego 
warto sadzić rośliny różnych gatunków o najróżniejszych kształtach 
kwiatów i liści.
Rabaty z kolorów sąsiadujących
Tworzy się je z kwiatów w 2 - 3 kolorach, znajdujących się tuż obok 
siebie w kole barw - np. żółty, pomarańczowy i czerwony stworzą 
wyraźny akcent kolorystyczny, którego nie da się przeoczyć, za to 
połączenie fioletowego, niebieskiego i zielonego będzie spokojne 
i statyczne. Takie zestawienia są łatwe do zaplanowania i niezawodne. 
Kolory sąsiadujące zawsze dobrze ze sobą harmonizują.
Rabaty z kolorów podstawowych
Czasem, gdy jest „za spokojnie”, warto zastosować mocny akcent 
kolorystyczny. Prawidłowe połączenia kolorów uzyskamy poprzez 
zestawienie ze sobą kolorów podstawowych, czyli - niebieski z czer-
wonym, czerwony z żółtym, żółty z niebieskim lub wszystkie trzy 
razem. Są to połączenia ostre, silnie kontrastujące.
Kolory naprzeciw siebie
Również kontrastujące są zestawienia kolorów leżących naprzeciw 
siebie w kole barw, a więc kolor czerwony z zielonym, niebieski 
z pomarańczowym, albo żółty z fioletowym. Takie połączenie kolorów 
sprawia, że wydają się bardziej intensywne. To łączenie kolorów warto 
stosować, jeśli zależy nam na wyrazistym efekcie.
Trójkąt równoboczny kolorów
Można także zastosować trzy kolory znajdujące się na szczytach 
trójkąta równobocznego wpisanego w koło barw - np. fioletowy, 
zielony i pomarańczowy lub niebieski, żółty i czerwony. Zestawienie 
3 kolorów kwiatów łagodzi kontrasty i wzbogaca kolory, dodając 
głębi całej rabacie.q 

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
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Cmentarze wojenne i kościół – Klecie 
W tym cyklu przedstawiane są cmentarze z pierwszej wojny 

światowej, jako zabytkowe nekropolie z lat 1916-1918, poło-
żone w brzosteckiej gminie. Tu dramat rozegrał 7 maja 1915 roku 
podczas krwawej bitwy o Brzostek pomiędzy wojskami austro-
-węgierskimi a rosyjskimi. Zabytkowe obiekty znajdują się też 
w Kleciach - to cmentarz nr 220 oraz grób masowy nr 221. Przy 
okazji warto poznać bogatą historię klecieckiego miejsca, gdzie 
był najstarszy kościół w okolicy pw. Św. Leonarda.

Cmentarz wojskowy nr 220 położony jest na małym wzniesieniu we 
wschodnich obrzeżach Kleci (obecnie włączonych do miasta Brzostek) 
przy ulicy Węgierskiej. Dojechać można też od strony drogi krajowej 
nr 73 po skręceniu w ulicę Połaczówka (ok. 400 m). Charakterystyczną 
cechą cmentarza jest to, że znajduje się on wokół niedużej neogotyckiej 
kaplicy pw. Św. Leonarda, która wybudowana została w 1890 roku. 
Miejsce to ma bardzo bogatą historię, o której warto wspomnieć. Naj-
prawdopodobniej na tym wzniesieniu wybudowany został pierwszy 
kościół już w XII stuleciu przez opactwo benedyktynów z Tyńca jako 
właścicieli Kleci, Brzostku i kilku okolicznych wiosek. Klecie od XII 
wieku było siedzibą klasztoru benedyktynów i parafii (do której też 
należał Brzostek), a w XIV wieku nawet rozległego dekanatu. Patro-
nem drewnianego kościoła był św. Leonard – Opat i jego kult tak się 
rozpowszechnił, że kleciecka świątynia stała się znanym sanktuarium 
w średniowiecznej Polsce, o czym pisał historyk Jan Długosz w swych 
kronikach. Niestety, w 1474 roku przez okolice przeszły niszczycielskie 
wojska węgierskie pod dowództwem Tomasza Tharczaya i dokonały 
spalenia w Kleciach sanktuarium wraz z relikwiami św. Leonarda. 
To przyczyniło się do upadku kultu świętego opata oraz zaniku ru-
chu pielgrzymkowego. Kościół co prawda odbudowano, ale był on 
skromny, bez relikwii i bez cenniejszego uposażenia, a siedzibę parafii 
przeniesiono do miasta Brzostek. Kolejny najazd nastąpił w kwietniu 
1657 roku, kiedy to wojska księcia Siedmiogrodu Jerzego II Rakocze-
go zniszczyły większość wiosek i miast w Małopolsce. Spłonęły też 
lub poważnie zostały uszkodzone świątynie w Brzostku i Kleciach. 
Chociaż według tradycji ludowej cudem ocalał obraz św. Leonarda, 
który pastorałem odpędzał płomienie. Po odbudowie kościoła ożywiał 
się w XVIII stuleciu kult św. Leonarda, być może za sprawą bogato 
zdobionego ołtarza późnorenesansowego przeniesionego do klecieckiej 
świątyni z innego kościoła (przy okazji warto przypomnieć, że obecnie 
ołtarz ten znajduje się w Brzostku i jest najcenniejszym zabytkiem 
parafialnej świątyni). Wzrastający kult patrona sanktuarium sprawiał, 
że drewniany kościół, dzwonnica i ogrodzenie były „w sposób godny 
odnowione”, jak to zapisano w protokole wizytacyjnym z 1758 roku. 
Niestety, w 1772 r. doszło do pierwszego rozbioru Polski i nasze tereny 
znalazły się pod panowaniem Austrii. Zaborca prowadził politykę 
zmierzającą do likwidacji części małych kościołów. Takim było lo-
kalne sanktuarium w Kleciach, które na nieszczęście nie posiadało 
dworskiego donatora, a ubodzy mieszkańcy nie zdołali sfinansować 
napraw. Również brzosteccy proboszczowie nie byli zainteresowani 
odnowieniem filialnego kościoła, gdyż w samym mieście drewniany 
kościół parafialny wymagał remontów. Dlatego pod koniec XVIII 
stulecia świątynia w Kleciach została zamknięta i opieczętowana, 
gdyż według wizytacji z 1793 r. była „zniszczona z powodu starości”. 
Na to nie chcieli się zgodzić mieszkańcy Kleci, Bukowej i Januszko-
wic, dlatego zwracali się z prośbą o protekcję hrabiego Pinińskiego 
(właściciela wioski) u biskupa tarnowskiego Floriana Janowskiego, 
aby otworzyć świątynię. Petycje te tymczasowo odniosły pozytywny 
efekt, a nawet w 1827 r. wystarano się u papieża Leona XII o przywilej 
odpustu zupełnego dla wiernych nawiedzających kościół w Kleciach 
w dzień św. Jakuba, św. Leonarda i św. Józefa. Jednak ostatecznie 
przeważyła polityka władz Austrii zmierzająca do likwidacji małych 
kościołów. W 1831 r. wyposażenie wnętrza klecieckiej świątyni zostało 
przeniesione do nowego (istniejącego obecnie) kościoła w Brzostku. 
Ostatecznie przed 1834 rokiem doszło do rozbiórki kościoła w Kle-
ciach, a materiał został sprzedany na publicznej licytacji. Taki był 
smutny koniec najstarszego miejsca kultu na Ziemi Brzosteckiej, ale 
obecnie kilka razy w roku odprawiane są tu nabożeństwa.

Wracając do cmentarza nr 220, to zajmuje on powierzchnię 0,14 
ha i spoczywa na nim aż 143 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 95 
żołnierzy armii rosyjskiej, którzy polegli lub zmarli wskutek ran 
7 i 8 maja 1915 r. Mogiły ułożone są symetrycznie i rzędowo wzdłuż 
ogrodzenia bocznego i kapliczki. Jest ich aż 188 pojedynczych i 2 zbio-
rowe. Centralnie przed kapliczką znajduje się okazały grób oficerski 
por. Albina Pfosera z 59 Pułku Piechoty. Oprócz żołnierzy tej jednostki 

spoczywają tu też polegli z pułków piechoty o numerach: 21, 36, 62 
i 98. Tak duże zagęszczenie jednostek na małym terenie wskazuje 
na zaciętość walk i wielkie straty atakujących Austro-Węgrów. Dwa 
groby zbiorowe są usytuowane od strony bramy wejściowej po prawej 
i lewej stronie. To betonowe cokoły z dużymi żeliwnymi krzyżami 
ażurowymi, jedno- i dwuramiennymi. Groby pojedyncze to betonowe 
stele, z okrągłymi tabliczkami nagrobnymi, zwieńczone małymi że-
liwnymi krzyżami typu maltańskiego oraz krzyżami dwuramiennymi. 
Cmentarz jest pięknie otoczony pełnym murem zbudowanym z łomów 
kamienia. Mur ten został nakryty dwuspadowym daszkiem z cera-
miczną dachówką i wzmocniony wysokimi słupkami z dachówkowym 
nakryciem czterospadowym. Wejście zamknięte jest żelaznymi wro-
tami dwuskrzydłowymi i usytuowane zostało naprzeciwko kapliczki. 
Do wejścia prowadzi stroma alejka i schody. Ogólny stan zachowania 
obiektu jest bardzo dobry, obejście uporządkowane i zadbane. To 
jeden z najpiękniejszych cmentarzy w okolicy zaprojektowany przez 
Michaela Matscheko von Glassnera.

Drugim obiektem wojennym w Kleciach jest cmentarz nr 221 
w postaci grobu masowego. Znajduje się on na Równiach wśród łąk 
nad rzeką Gogołówką. Do obiektu prowadzi tylko polna ścieżka. Ta 
zbiorowa mogiła zbudowana została na planie prostokąta i podzielona 
na dwie kwadratowe kwatery mieszczące 31 bezimiennych żołnierzy 
austro-węgierskich. Pośrodku kwater są dwie małe betonowe stele 
z okrągłymi tabliczkami nagrobnymi. Obiekt ogrodzony jest niskimi 
betonowymi słupkami połączonymi barierami z żelaznych rur, bez 
wejścia na cmentarz. Pośrodku zachodniego boku ogrodzenia góruje 
betonowy krzyż łaciński z żela-
zną koroną cierniową wpisaną 
w ośmiobok. Ten krzyż umiesz-
czono na betonowym cokole, 
na środku którego znajduje się 
marmurowa tablica inskrypcyj-
na. Jeszcze 35 lat temu cmentarz 
pozbawiony był ogrodzenia. 
Obecnie został odnowiony. 
Oprac. W. Tyburowski na podstawie 
literatury: Rafał Nawrocki, Drewniany 
kościół pw. Św. Leonarda w Kleciach, 
[w]: Z dziejów Brzostku. Studia i mate-
riały. Tom IV, Brzostek 2014; Oktawian 
Duda, Cmentarze I wojny światowej w 
Galicji Zachodniej, Warszawa 1995; 
Ks. Bogdan Stanaszek, Brzostek i oko-
lice, Brzostek 1994. 

Widok obecny

Mogiły przy starej kaplicy w Kleciu

Cmentarz wojskowy Klecie; 
projektował Michael Ritter von 

Glassner Matscheko

Fot. Paweł Batycki
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STYPENDIUM WEBBERA PRZYZNANE
Prof. Jonathan Webber, wykładowca wcześniej Uniwersytetu Oksfordzkiego 

a obecnie Uniwersytetu Jagiellońskiego, nie jest już obcą postacią dla śro-
dowiska brzosteckiego. Kojarzymy go z rekonsekracją żydowskiego cmentarza 
przy ul. Szkotnia oraz z prezentowanym niedawno filmem „A Town Called 
Brzostek”. Od początku swojej fascynacji naszą miejscowością funduje coroczne 
stypendium naukowe dla najzdolniejszych uczniów Gimnazjum w Brzostku.
 26 czerwca 2015 r. z rąk Burmistrza, działającego w imieniu prof. Webbera, 

stypendium otrzymali: Jaromir Hunia, Julianna Wojdyła, Natalia Trucina. Głów-
nym kryterium tego wsparcia naukowego były sukcesy osiągnięte w konkursach 
organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 
 Dla przypomnienia – Jaromir zdobył tytuł laureata w trzech konkursach: 
z biologii, języka polskiego, geografii oraz tytuł finalisty z chemii. Julianna jest 
finalistką z chemii, a Natalia z biologii. Jaromir i Julianna zajmowali czołowe 
lokaty w innych wojewódzkich i powiatowych konkursach matematycznych, 
chemicznych, wiedzy ogólnej, a w dziedzinie ekologii do Jaromira dołączyła Na-

talia. Poza tym prezentowali uzdolnienia artystyczne – Natalia 
w śpiewie, Jaromir w grze aktorskiej, a zwłaszcza w kabaretach. 
Julianna wykazywała się też na polu sportowym. Cała trójka 
aktywnie uczestniczyła w dwóch całorocznych projektach edu-
kacyjnych – ogólnopolskim projekcie CEO „Włącz się. Młodzi 
i media” i międzynarodowym projekcie eTwinning „Now and 
before – better, worse or just different?”
 Burmistrz Wojciech Staniszewski po raz pierwszy wręczył 
także ufundowaną przez siebie nagrodę dla ucznia, który zdo-
bywa wysokie lokaty w zawodach sportowych i jednocześnie 
osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Laureatem został Patryk 
Machaj, tegoroczny absolwent brzosteckiego gimnazjum. 
Burmistrz zapowiedział, że ta nagroda będzie przyznawana 
corocznie.

U. Kobak

ZAJĘCIA ZAWODOZNAWCZE
Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miasta Brzostek

Uczniowie kl. I c i II b uczestniczyli w spotkaniu z Danielem 
Wójcikiem, absolwentem Gimnazjum w Brzostku, który obecnie jest 
Przewodniczącym Rady Miejskiej. Sukces w pracy osiąga, angażując 
się w sprawy środowiska lokalnego. Realizacja zadań Przewodniczącego 
daje mu dużo satysfakcji, szczególnie, gdy udaje mu się je skutecznie 
przeprowadzić. Dzięki temu może liczyć na szacunek i popularność. 
Wśród wielu obowiązków znajduje również czas na realizację swoich 
pasji - jest czynnym strażakiem OSP w Brzostku. Pan Daniel zachę-
cał młodzież do przemyślanego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, 
a w przyszłości trafnego wyboru zawodu.
Spotkanie z asystentem rodziny

Pod koniec roku szkolnego zorganizowano dla uczniów klas II a i III b 
spotkanie z panią Anną Kumorek, pracownikiem Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku.

Pani Anna opowiedziała gimnazjalistom o pracy asystenta rodzi-
ny, która wymaga bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. 
Wskazała przy tym na cechy osobowościowe ułatwiające wykonywanie 
tego zawodu (pogodne usposobienie, takt, życzliwość, uczciwość, 
cierpliwość, dyskrecja, empatia, humanitaryzm, oddziaływanie kojące 
na innych). Naczelną dewizą w tej pracy jest troska o dobro innych, 

udzielanie im pomocy oraz ułatwianie życia. Podczas spotkania szcze-
gółowo omówiła funkcje asystenta rodziny, do których należy: wsparcie 
psychologiczno-emocjonalne, wsparcie diagnostyczno-monitorujące, 
wsparcie motywująco-aktywizujące oraz koordynacja działań skie-
rowanych na rodzinę. Asystent pełni funkcję opiekuńczą, doradczą, 
mediacyjną i wychowawczą. Następnie pokrótce przedstawiła podsta-
wowe zadania, do których należy: bezpośrednia praca z rodzicami oraz 
z dziećmi, działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny, 
organizacja własnego warsztatu pracy. Pani Kumorek zachęcała mło-
dzież do zastanowienia się nad własnymi predyspozycjami oraz odnale-
zienie dla siebie właściwej drogi w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej 
ukierunkowanej na wymarzony przez siebie zawód.

Szanowny Panie Profesorze 

Wędrowanie po górach to zajęcie nietu-
zinkowe. Wymaga poświęceń, pełnego 

zaangażowania, czasem nawet podpisania własną 
krwią cyrografu diabła. Im coraz węższa ścież-
ka pnie się wyżej i samemu trzeba przecierać 
szlaki (czasem prowadzące donikąd), wyraźniej 
odczuwamy, że jest pod górę i dociera do nas 
świadomość, jacy jesteśmy mali w obliczu celu. 
A kiedy już na szczyt wejdziemy, ujrzymy przed 
sobą… kolejne, większe, potężniejsze, wspanial-
sze… I zrodzi się pragnienie, by na nich stanąć.
 Pańskie stypendium, Panie Profesorze, to pola-

na na górskim szlaku, mała przecinka drzew, która wpuszcza słońce. 
Wchodzimy na nią, odwracamy głowy i widzimy, ile już przeszliśmy.  

A wówczas czujemy, że to nie tylko droga pod górę, mozolna i bez-
nadziejna, pełna nudy, ciszy wokół. Wiemy, że ta panorama za nami 
warta była krwi i potu, a jeśli nie zaprzestaniemy naszej wspinaczki, 
widoki czekają nas jeszcze wspanialsze, bardziej rozległe.
 W imieniu tegorocznych laureatów stypendium dziękuję, że to 
właśnie Pan – profesor antropologii Uniwersytetu w Oksfordzie, 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Międzynarodowej Rady 
Oświęcimskiej, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za wkład 
w dialog i odbudowę stosunków polsko-żydowskich – nas (by użyć 
górnolotnych słów) „namaścił” – dostrzegł i ofiarował przesłanie, by 
„iść wyprostowanym wśród tych, co na kolanach.”
 Mamy nadzieję, Panie Profesorze, że nie zachłyśniemy się swoi-
mi osiągnięciami na początku drogi, lecz śmiało ruszymy w dalszą 
wspinaczkę.

Jaromir Hunia 

Prof. Jonathan Webber

Ewa Raś
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Misyjne Dzieło – Adopcja Serca – Sudan

Grupa 30 uczniów naszego gimnazjum 
(Siedliska-Bogusz) pod opieką kie-

rownika wycieczki p. Renaty Wadas oraz 
opiekunów p. Zofii Cabaj i p. Franciszka 
Ogrodnika w dniach 27-29 maja uczestniczyła 
w 3-dniowej wycieczce do Wrocławia.

To jedno z piękniejszych miast Polski, 
które zapewniło nam moc niezwykłych 
przeżyć. Pobyt we Wrocławiu rozpoczęliśmy 
objazdem po mieście i zwiedzaniem czaru-
jącego Ogrodu Botanicznego. W pierwszym 
dniu urzekły nas też zabytki Ostrowu Tum-
skiego i panorama grodu z 49. piętra Sky 
Tower. Pobyt we Wrocławiu nie byłby ważny, 
gdybyśmy nie przeszli przez Most Tumski 
nazywany „mostem kłódkowym” lub Mostem 
Zakochanych. Tradycyjnie goście Wrocławia, 
którzy chcą okazać sobie miłość, przypinają 
do mostu kłódki, a kluczyk wrzucają do rzeki, 
aby więzi łączące ich nigdy nie mogły zostać 
rozerwane. Niewielu jednak wie, że aby za-
klęcie zadziałało, trzeba najpierw pogłaskać 
rzeźbę lwa przy tumskiej katedrze, a dopiero 

Krasnoludki są na świecie, czyli słów kilka o wycieczce do Wrocławia
potem przejść się mostem 
i zostawić na nim kłódkę! 
Obejrzeliśmy również Pa-
noramę Racławicką - wiel-
kie malowidło (15x114m), 
które dzięki zespoleniu 
szczególnych zabiegów 
malarskich (specjalna per-
spektywa) i technicznych 
(oświetlenie, sz tuczny 
teren, zaciemnione, krę-
te podejście), „przenosi” 
widza w inną rzeczywi-
stość i inny czas. Panorama 
Racławicka to pierwsze 
i jedyne zachowane do 
dziś polskie dzieło tego 
rodzaju. Drugiego dnia odwiedzi-
liśmy wrocławskie zoo, a w nim 
otwarte od niedawna oceanarium  
z niezwykłymi przedstawicielami 
świata wodnego. Rejs statkiem, 
przepływ przez śluzę to następny 

punkt naszej wyprawy. Obejrzeliśmy miasto od 
strony rzeki i przepłynęliśmy odnogi Odry. Następ-
nie zwiedzaliśmy Halę Stulecia i przepiękny ogród 
japoński. Późnym popołudniem udaliśmy się do 
galerii „Magnolia”, gdzie buszowaliśmy po sklepach  
w poszukiwaniu pamiątek z wycieczki. Trzeciego 
dnia przedeptaliśmy liczne miejskie uliczki, obej-
rzeliśmy różnorodne zabytkowe budowle znajdujące 
się w Rynku, a także gmach siedziby Uniwersytetu 
Wrocławskiego z jej reprezentacyjną barokową Aulą 
Leopoldina. Kolejnym punktem był fascynujący an-
gielski ogród i Jarmark Świętojański z regionalnymi 
wyrobami z całej Polski.

Warto tu jeszcze wspomnieć, że Wrocław to miasto 
spiżowych krasnali, które możemy znaleźć w jego 
różnych częściach, ale najwięcej skrzatów znajduje 
się na Starym Mieście. Naszym ulubieńcem stał się 
Śpioch, który słodko drzemie przed swoją chatką przy 
kościele św. Elżbiety obok połączonych kamieniczek 
„Jaś i Małgosia”.

Każdego dnia odpoczywaliśmy w hostelu, tam też 
jedliśmy pyszne śniadania i obiady. A wieczorem…
opiekunowie musieli nam kilka razy przypomnieć 
o ciszy nocnej. Dni wycieczki były dniami relaksu 
i odpoczynku, ale też czasem, który przybliżył nam 
kolejne miejsce na mapie Polski.

Uczestnicy wycieczki

W maju 2015 r. brzosteckie gimnazjum odwiedzili misjonarz 
o. Tomasz Nogaj, zakonnik jezuita oraz siostry zakonne ze 

Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera w Krośnie. 
Ojciec Tomasz na co dzień pracuje w Sudanie Południowym. Swoją 
misyjną pracę rozpoczął już w styczniu 2012 r., kiedy to za zgodą 
Ojca Prowincjała, wyjechał na kilka 
tygodni do Sudanu Południowego, 
Tanzanii i Kenii, by poznać warun-
ki pracy i różne apostolaty jezuitów 
Prowincji Afryki Wschodniej. Na-
stępnie przez sześć miesięcy 2013 
r. pracował w Nairobi w Kenii, 
a w styczniu 2014 r. rozpoczął pracę 
misyjną w kolejnej placówce w Su-
danie Południowym w Akol Jal koło 
Rumbek. Podczas ciężkiej pracy 
w Afryce dzieli dolę i niedolę ży-
jących tam plemion afrykańskich, 
poznaje ich zwyczaje i tradycje. 
Podczas spotkania o. Tomasz opo-
wiadał uczniom o swoim wcześniej-
szym życiu przygotowującym go do 
wyjazdu na misje oraz działalności, 
jaką prowadzi w krajach misyjnych. 

Ukończył Technikum Leśne w Lesku. Jest myśliwym i strażakiem. Ma 
wiele różnych pasji, m.in. wędrówki górskie w Bieszczadach i Tatrach, 
jazda konna i wszelkiego rodzaju sztuki szkoły przetrwania.

Misjonarz sprawuje opiekę nad rodziną siedmioletniej dziewczynki 
Teresy Ayen Mubor, która została zaadoptowana na odległość przez 

tutejszą społeczność gimnazjalną. 
Dziewczynka obecnie uczęszcza do 
I klasy szkoły podstawowej w Akol 
Jal. Uczniowie Gimnazjum w Brzost-
ku przez cały rok szkolny 2014/2015 
zbierali środki, które przeznaczane 
były na pokrycie kosztów związanych 
życiem i kształceniem dziecka. Adop-
cja Serca jest jedną z form pomocy 
misjom, wyrażająca się w duchowej 
i materialnej opiece nad najuboższy-
mi dziećmi oraz młodzieżą z krajów 
misyjnych. Zainteresowanych za-
chęcamy do czytania miesięcznika 
misyjnego „Echo z Afryki”, które 
dokładniej przybliży najmłodsze 
i najbiedniejsze państwo świata.

Dominik Sobczyk kl. I a

Fot. Jakub Wadas
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Z RZESZOWA DO SUWAŁK DLA JAKUBA
W samo południe 3 czerwca 2015 roku niepełnosprawny Adrian 

Beściak wyruszył z rzeszowskiego Rynku w podróż „The Best 
Trip 2015 - W drodze po pomoc”. Ten 20-letni bohater zamierza 
pokonać na wózku inwalidzkim trasę 600 kilometrów z Rzeszowa 
do Suwałk.  Wyprawa ma pomóc Kubie – uczniowi klasy V Szkoły 
Podstawowej w Brzostku, który tak jak on zmaga się z niepełno-
sprawnością. To już druga mordercza wyprawa tego niepozornego 
chłopaka o wielkim sercu. Rok temu dla chorego Krystiana wyruszył 
na wózku do Warszawy. 

Koleżanki i koledzy Kuby pod opieką wychowawców w środę 
wyjechali do Rzeszowa, aby dodać otuchy Adrianowi już na star-
cie. Przygotowali własny transparent i z całych sił mu kibicowali. 
Na miejscu czekał już Jakub wraz ze swoimi rodzicami. Przybyła 
również mama Adriana, jego przyjaciele, sponsorzy, wolontariusze 
oraz przedstawiciele mediów. Punktualnie o godzinie 12.00. Adrian 
Beściak wyruszył w pierwszy etap podróży, który miał zakończyć 
się w Leżajsku. Codziennie chce przejechać trasę dłuższą niż dystans 
maratonu, czyli co najmniej 50 kilometrów. Przez chwilę towarzyszył 
mu Kuba, który w ten sposób chciał podziękować przyjacielowi za 

ten wspaniały wyczyn. 
Cała społeczność szkoły myślami i sercem wspiera Adriana. Ży-

czymy mu siły oraz wytrwałości w dotarciu do celu. Jesteśmy dumni, 
szczęśliwi i wdzięczni za to, że postanowił pomóc właśnie naszemu 
Jakubowi. 

Maria Przebięda

W świecie dinozaurów
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim 

spotkaniem z dinozaurami i zdobyczami techniki zakoń-
czyli realizację projektu „Kompetencje kluczowe dla uczniów 
Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Nawsiu Brzosteckim”. 
Wartość całości projektu współfinansowanego przez Unię 
Europejską wynosiła blisko 180 tysięcy złotych. Te środki po-
zwoliły na zorganizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych 
z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, j. polskiego, 
informatyki, zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu muzyki, 
plastyki i tańca, zajęć logopedycznych i terapeutycznych. Uzu-
pełniono też wyposażenie szkoły w wiele ciekawych i drogich 
pomocy dydaktycznych oraz sprzęt pomocniczy np. stojaki do 
plansz i map, stolik pod laptopa itp. Najbardziej zapadły w pa-
mięć uczniów wycieczki zarówno te bliskie do Brzostku czy 
do Muzeum Lalek w Pilźnie w czasie ferii zimowych, jak i te 
najdłuższe, a jednocześnie najciekawsze do Bałtowa i Krakowa. 

Wycieczka do JURAPARKU w Bałtowie odbyła się 22 czerwca. 
Rozpoczęła się od zwiedzania parku jurajskiego. Wędrując przez po-
szczególne epoki w dziejach Ziemi, dzieci poznawały zwierzęta żyjące 
w czasach prehistorycznych. Kolejna była wizyta w oceanarium, które 
dostarczyło dużo mocnych wrażeń. Największe emocje wzbudził seans 
w kinie 5D, wprawdzie krótki, ale wrażenia po nim na długo zostaną 
w pamięci. Później jechaliśmy bałtowską kolejką, zwiedzając rezer-
wat przyrody z 300-letnimi modrzewiami i tereny całego kompleksu 
turystycznego Bałtów. Emocje zostały wyciszone podczas warsztatów 
plastycznych i zajmującej lekcji muzealnej, w czasie której uczniowie 
poznawali etapy rozwoju człowieka i mogli zdobywać wiele atrakcyj-
nych nagród konkursie wiedzy. Najciekawszym punktem wycieczki 
okazała się podróż po górnym i dolnym zwierzyńcu na obszarze 40 
ha. Tam dzieci mogły karmić, dotykać i głaskać oswojone zwierzęta, 
co sprawiło im ogromną radość. Był też czas przeznaczony na zakupy 
atrakcyjnych pamiątek. Sił do zwiedzania dostarczyły nam posiłki 

w punktach gastronomicznych parku. Tak wspominali uczniowie 
klasy IV.

Ostatni element projektu stanowiła zorganizowana 24 czerwca 
wycieczka do Krakowa. Tematami przewodnimi tej wycieczki były 
historia i technika.

Poranek 24 czerwca był chłodny, jednak jak się miało okazać, 
była to dobra informacja na resztę dnia. Aktywne zwiedzanie rozpo-
częliśmy na dziedzińcu Muzeum Inżynierii Miejskiej. Pierwsza grupa 
zwiedzała wystawę „Wokół koła”. Uczniowie mogli obsługiwać rożne 
maszyny, których wspólnym elementem było koło. Nawet najmłodsi 
dzięki wielokrążkom mogli podnieść silnik, który ważył 115 kg. W hali 
obok zobaczyliśmy zabytkowe tramwaje oraz samochody powstające 
w naszym kraju, nawet te, które nie weszły do produkcji seryjnej. Po 
krótkiej przerwie uczestniczyliśmy w lekcji pt. „Zabawy z tornado 
w butelce”, podczas której poznaliśmy, skąd się biorą trąby powietrz-
ne. Druga grupa uczestni-
czyła w lekcji „Poznajemy 
układ słoneczny”. Kolejnym 
etapem było zwiedzanie 
najważniejszych zabytków 
Starego Miasta. Zaczęliśmy 
od Bramy Floriańskiej, a po-
nieważ zbliżało się południe, 
wysłuchaliśmy w dużej gru-
pie turystów hejnału z wie-
ży mariackiej. Przeszliśmy 
przez sukiennice i udaliśmy 
się do najstarszego uni-
wersytetu w naszym kraju, 
tj. Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. W drodze na Wawel 
zobaczyliśmy najważniejsze 
miejsca związane z naszym 
papieżem Janem Pawłem II. 
Największe emocje wzbudzi-
ło wejście i zejście do wieży, 
w której znajduje się dzwon Zygmunt, wszyscy dotknęli jego serca 
lewą dłonią (podobno dzięki temu marzenia się spełniają). Na koniec 
zwiedziliśmy drugie piętro Wawelu, podziwiając m.in. piękne arrasy. 
Zmęczeni, ale szczęśliwi udaliśmy się na obiad, zatrzymując się na 
chwilę przy smoku wawelskim. Spędziliśmy ciekawy dzień, przeszli-
śmy wiele kilometrów, ale piękne widoki i niewysoka temperatura 
podtrzymywały naszą aktywność przez długi czas.

(Uczniowie kl. VI).
Projekty dofinansowywane przez Unię Europejską są wielką 

pomocą dla małych szkół z niebogatych środowisk. Szkoda tylko, że 
poprzez coraz większe zbiurokratyzowanie wymagają obsługi przez 
firmy zewnętrzne, na co wydatkowana jest spora część otrzymanych 
środków.

 U. Wojnarowska



18 WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 7/2015

Święto dzieci w Przeczycy
1 czerwca  w Szkole Podstawowej w Przeczycy jak co roku bar-

dzo uroczyście obchodziliśmy Dzień Dziecka. W tym dniu nie 
odbywały się zajęcia lekcyjne, a uczniowie przyszli do szkoły bez 
książek i tornistrów. Wszyscy zebrali  się rano w sali gimnastycznej, 
gdzie rozpoczęły się obchody Dnia Dziecka połączone ze Świętem 
Sportu. Pani dyrektor złożyła dzieciom serdeczne życzenia. Po 
uroczystym otwarciu imprezy uczniowie przystąpili do sportowej 

rywalizacji międzyklasowej. Startowali w różnych  konkurencjach, 
zdobywając punkty składające się na wynik całej klasy. Wszystkie  
konkurencje odbywały się na czas, ale liczyła się także dokładność 
wykonania poszczególnych ćwiczeń. W zabawie brały udział zarów-
no dzieci z oddziału przedszkolnego, jak i ich starsi koledzy. Kibice 
zaprezentowali  transparenty i liczne akcesoria zachęcające kolegów 
do zaciętej rywalizacji. Rozlegały się także sportowe okrzyki drużyn 
dopingujących. Jednym z punktów imprezy było wyłonienie osoby, 
która przygotowała najciekawsze przebranie mody EKO. Przy ocenie 
wzięto pod uwagę trafność doboru materiału, pomysłowość i sztukę 
prezentacji. Dwugodzinne zmagania sportowe, gry i zabawy dostar-
czyły uczniom niesamowitych wrażeń, sporą dawkę adrenaliny oraz 

pozwoliły w miłej atmosferze spędzić ten szczególny dzień. Należy 
podkreślić, że podczas gier i zabaw przestrzegano wszystkich zasad 
sportowej rywalizacji, a także kulturalnego kibicowania. Następnym 
punktem programu była niespodzianka przygotowana przez panią 
dyrektor dla uczniów. Około godziny 10.00  pod szkołę zajechał 
wóz strażacki na sygnale. Na szczęście nie był to pożar, tylko po-
kaz strażackich umiejętności dla dzieci. Strażacy zaprezentowali 
pokaz  gaszenia pożaru, lania wody oraz udzielania pierwszej po-
mocy osobie poszkodowanej. Następnie uczniowie obejrzeli sprzęt, 
który strażacy wykorzystują do codziennej pracy. Dodatkowo dzieci 

zapoznały się ze sposobem alarmowania w nagłych przypadkach. 
Należy wspomnieć, że nasi uczniowie świetnie znali odpowiedzi na 
pytania dotyczące numeru alarmowego oraz okoliczności, w jakich 
należy wezwać pomoc. Pokazy cieszyły się wyjątkowo dużym 
zainteresowaniem wśród dzieci. Na co dzień praca strażaków nie 
jest tak beztroska i przyjemna. Zmagają się z niebezpieczeństwem 
niemal każdego dnia. Zapewne dlatego budzą taki podziw wśród 
dzieci i nie tylko. Końcowym akcentem tego szczególnego dnia był 
mecz rozegrany przez chłopców oraz wspólne ognisko. Uczniowie 
piekli kiełbaski i wspominali z uśmiechem wcześniejsze wydarzenia 
tego dnia. Słoneczna pogoda, wesoły charakter zabaw, ciekawe dla 
uczniów konkurencje i wreszcie duże zainteresowanie ze strony mło-
dzieży utwierdzają nas w przekonaniu, iż warto organizować takie 
imprezy w następnych  latach. Cała społeczność szkolna dziękuje 
druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Nawsia Brzosteckiego za 
wspaniałe pokazy i niezapomniane wrażenia. 

M. Augustyn

8 czerwca 2015 r. dzieci Szkoły Podstawowej w Przeczycy udały 
się na wycieczkę do Parku Rozrywki „Energylandia”. Gdy na 

początku roku szkolnego wychowawczyni kl. V p. Urszula Przybyło 
ogłosiła organizację takiej wycieczki, dzieci z dużym zaangażowaniem 
włączyły się w akcję zbiórki makulatury i złomu, aby zebrane środki 
przeznaczyć na pokrycie kosztów organizowanej wycieczki. Niektórzy 
rodzice sami odwozili zebrany złom do punktu skupu w Brzostku, 
a otrzymane pieniążki wraz z kwitem dziecko przynosiło 
do organizatora. Gorzej było ze sprzedażą makulatury, po-
nieważ nie można tego zrobić na terenie naszej gminy. Tego 
zadania podjęła się p. Małgorzata Socha, która kilkanaście 
razy jechała do Dębicy, aby sprzedać zebraną makulaturę. 
Czasami było to tylko 6 zł, bo za 1kg płacą 10 gr, ale jak 
mówi przysłowie „Grosz do grosza, a będzie kokosza”. W tym 
miejscu pragniemy bardzo gorąco podziękować wszystkim 
osobom za wsparcie naszej akcji. Ksiądz Rafał Żelazny 
dopłacił dzieciom występującym w jasełkach i misterium, 
więc pojechali za symboliczne 5 zł. Z akcji zbiórki maku-
latury i złomu udało nam się uzbierać 1544 zł, z tej kwoty 
zapłacono autobus 1400 zł, a resztę przeznaczono na obiad. 
Dodatkowo uczniowie otrzymali frytki i napoje, a po powro-
cie - lody. Na wycieczce było 53 osoby i 5 opiekunów. Pogoda 
i humory dopisywały przez całą drogę. Na miejscu okazało 
się, że to „raj na ziemi” dla dzieci i młodzieży. Wszystkie 
urządzenia nowoczesne, park rozplanowany „wiekowo”, czyli 
dla każdego coś wesołego, dla mniej i bardziej odważnych. 
Cały park podzielony jest na strefy: dziecięca, familijna i dla 
maluchów. Ze strefy dziecięcej najwięcej korzystały dzieci 
młodsze. Dużym powodzeniem cieszyła się strefa ekstremal-

na wyposażona w rollercoastery i inne pojazdy szynowe poruszające 
się na wysokości. Mimo pisków i okrzyków nasi wycieczkowicze 
chętnie powtarzali zjazdy na takich urządzeniach po kilka razy. Po 
dniu pełnym niespodzianek i wrażeń zmęczeni, ale w bardzo dobrych 
humorach, szczęśliwie wróciliśmy do domów.

Organizator wycieczki U. Przybyło,
 opiekunowie i dzieci biorące udział w wycieczce 

RADOSNE CHWILE W ENERGYLANDII



19WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 7/2015

5 lipca 2015 roku odbyły się obchody 50-lecia OSP Skurowa. Ceremo-
nię rozpoczęła msza święta o godzinie 13.00 w kościele parafialnym 

w Przeczycy, po czym udano się na plac przy Domu Ludowym w Sku-
rowej, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Przybyło wielu 
zaproszonych gości: Starosta Powiatu Dębickiego Andrzej Reguła, 
Wicestarosta Powiatu Dębickiego Mateusz Pasek, Burmistrz Brzostku 
Wojciech Staniszewski, Zastępca Burmistrza Brzostku Jan Łazowski, 
Radny RP Leszek Bieniek, Radny RP Kazimierz Sarna, Komendant 
Policji w Brzostku nadkom. Mirosław Więcek, Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Rzeszowie Władysław 
Tabasz, Zastępca Komendanta PSP w Dębicy st. bryg. Zbigniew Lasko, 
Prezes Zarządu OP ZOSP RP Władysław Radzik, Sekretarz Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dębicy dh Zbigniew Mróz, mł. 
bryg. Jacek Pawłowski, Komendant Gminny OSP Krzysztof Zega-
rowski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP Stanisław Bryg, Członkowie Zarządu Gminnego OSP w Brzostku, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzostku Daniel Wójcik, Wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej w Brzostku Alfred Nawracaj, Radni Rady 
Miasta, Pracownicy Urzędu Miasta w Brzostku, Przewodniczący Za-
rządu Miasta Brzostek Jerzy Potrzeba, Sołtysi Gminy Brzostek, Władze 
Samorządowe Powiatu, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przeczycy 
Joanna Przewoźnik, Jednostki Gminne OSP, zaprzyjaźnione jednostki 
z terenu innych gmin (OSP Zwiernik, OSP Jodłowa, OSP Dębowa i OSP 
Błażkowa), Mieszkańcy wsi Skurowa.

Dowódcą całej uroczystości był st. kpt. Grzegorz Błazień, natomiast 
w trakcie uroczystości przygrywała orkiestra dęta z Jodłowej. W skład 
pocztu flagowego wchodzili: dh Piotr Pruchnik, dh Witold Baran, dh 
Wojciech Gil, a w skład pocztu sztandarowego: D-ca Katarzyna Bar-
barzak, Sztandarowy Ireneusz Pruchnik i Asystujący Natalia Pruchnik.

W trakcie trwania uroczystości nastąpiło wręczenie medali, odzna-
czeń i dyplomów.

Złoty medal otrzymali: Franciszek Błoniarz, Zbigniew Baran, Julian 
Barbarzak, Bronisław Pruchnik, srebrny medal - Jan Ramut, Krzysztof 
Baran, Jarosław Baran, a brązowy medal - Wojciech Gil, Witold Ba-
ran, Ireneusz Pruchnik, Adam Pruchnik, Andrzej Błoniarz, Grzegorz 
Łukasik. Wręczenia tychże medali dokonali: dh Władysław Tabasz, dh 
Władysław Radzik, dh Jacek Pawłowski i Burmistrz Brzostku. Odznakę 
Wzorowego Strażaka otrzymali: Tomasz Łukasik, Marcin Bałucki, 
Beata Szady, Klaudia Baran, Paulina Barbarzak, Piotr Pruchnik.

Wręczenia tychże odznaczeń dokonali: dh Władysław Radzik, dh 
Andrzej Reguła, dh Jacek Pawłowski. Odznakę Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza otrzymali: Natalia Pruchnik, Magdalena Baran, Justyna 
Bałucka, Damian Sękiewicz, Mateusz Hendzelewski.

Odznaczenia te wręczyli: dh Jan Krajewski, Burmistrz Brzostku 
oraz dh Franciszek Błoniarz. Zarząd OSP Skurowa przyznał również 
dyplomy dla wyróżniających się druhów, które otrzymały: Anita 
Pruchnik, Joanna Błoniarz, Joanna Ramut, Katarzyna Barbarzak, 
Kamila Łukasik, Ewa Bałucka. Wręczenia pamiątkowych dyplomów 
dokonał Prezes OSP Skurowa Franciszek Błoniarz.

 Na zakończenie uroczystości wystąpiła Kapela Ludowa z Brzost-
ku oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Przeczycy przygotowane przez 
Urszulę Przybyło. Koncertował także zespół BIS. O godzinie 18.00 
rozpoczęła się zabawa taneczna przy zespole MILA z Limanowej.

Beata Szady

Uroczystość obchodów 50-lecia OSP Skurowa Fot. Paweł Batycki
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Wakacje w domu kultury
Dom Kultury w Brzostku 
zaprasza dzieci i młodzież 
w okresie wakacyjnym na:

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 20.00,
- zajęcia wokalne w czwartki i piątki.

Od 27 lipca do 14 sierpnia organizowany będzie cykl zajęć tematycznych
dla dzieci młodszych i starszych:

- zabawy rekreacyjno-ruchowe (poniedziałki i środy w godz. 10.00 - 12.00),
- zabawy plastyczne (poniedziałki i piątki w godz. 12.00 - 14.00),
- zabawy teatralne (wtorki i czwartki w godz. 10.00 - 12.00),
- w soboty 1 i 8 sierpnia 2015 r. w godz. 9.00-12.00 – „Wakacje z komputerem”,
- w niedziele 2 i 9 sierpnia 2015 r. w godz. 16.00 - 19.00 - Impreza dla dzieci 

z „PALMONUTKĄ”,
- 23 sierpnia 2015 r. o godz. 18.00 „Koncert wokalistów”.

- gry i zabawy świetlicowe w klubie 
• bilard, 
• dart, 
• cymbergaj, 
• szachy 
• gry planszowe
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DON KICHOT Z LA MANCHY Fot. Andrzej Szot
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NAJNOWSZY SPEKTAKL TEATRZYKU „BIEDRONKI”
Fot. Anna Rozwadowska



23WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 7/2015

MŁODZIEŻOWE ZAWODY STRAŻACKIE

Fot. Jakub Wadas
i Kacper Gąsior PIKNIK RODZINNY W SIEDLISKACH-BOGUSZ

Fot. Paweł Batycki

Zagadka przyrodnicza Fot. Stanisław Szukała

Co to za motyl?
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Piknik rodzinny w Przeczycy

Piknik rodzinny w Kamienicy Dolnej

Jubileusz OSP Skurowa Fot. Paweł Batycki
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Robert Garstka CZARNE PUSTKOWIE
Rozdział III W drodze do korzeni

Po kilku minutach jazdy autem zabrakło paliwa, nikt w biegu nie spraw-
dził stanu baku. Resztki Gangu wysiadły dokładnie na zniszczonym 

parkingu przed parkiem w starym miasteczku. Gdyby zaczęto dyskutować, 
można by nazwać to miasteczko ruinami. Asfalt, który jeszcze przed 
wybuchem Kontynentalnej Wojny był we względnie ,,dobrym’’ stanie, 
teraz w niektórych miejscach jest zdarty do gołej ziemi. Park, w którym 
niegdyś stał pomnik oddający hołd wszystkim powstańcom i żołnierzom, 
którzy oddali życie podczas II wojny światowej, będący we kształcie 
orła na wysokiej skale stracił swój blask, została z niego mała, popękana 
skała i lekko przypominający dawnego orła kawałek marmuru. W całym 
zielonym kiedyś parku zostało tylko kilka krzewów cierniowych i jedno 
niewielkie drzewko owocujące kilka razy do roku malutkimi jabłkami. 
Park posiadał niegdyś kaplicę, o dziwo - teraz stoi prawie nienaruszona, 
ale niemożliwe jest wejście do środka. W kaplicy zabarykadowały się 
niegroźne dla człowieka stworzenia zwane przez ludzi ,,Glizdami”, ale 
przez naukowców zostały nazwane ,,Ambulans parasitus”, co oznacza 
chodzący pasożyt, czyli małe pająki tkające bardzo mocne sieci i karmiące 
się płynami w organizmie innych stworzeń. Nigdy jednak nie atakują ludzi. 
W sumie przystanek autobusowy też nie prezentował się źle, kilka wybitych 
szyb, ale to normalne. Poza parkiem w złym i opłakanym stanie było wiele 
miejsc, ale te najbardziej charakterystyczne, takie jak kościół czy sklep, na 
który mówiono potocznie ,,Golec’’, były najbardziej zniszczone. Kościół 
w ruinie, a jego wieża w kawałkach rozrzuconych na głównej drodze. 
Sklep spożywczy był zabity deskami, ale drzwi zostały otwarte. Widać, że 
coś zrobiło sobie w środku legowisko, o czym świadczyły ślady ludzkiej 
i zwierzęcej krwi na ścianach. Okna w dawnym sklepie z butami ,,Niko” 
naprzeciwko parku były zabite deskami, a tynk z zewnętrznych ścian 
zupełnie odpadł. Stary sklep spożywczy Delikatesy Centrum zamienił się 
w opuszczoną ruinę. Na niewielkim, pełnym gruzu parkingu stało kilka 
zniszczonych samochodów, które zostały porzucone podczas apokalipsy. 
Niegdyś pomiędzy ,,Centrum” a ,,Niko” było kilka sklepów, które łączyły 
się w jeden, duży budynek. Teraz pomiędzy nimi jest duża dziura i kupa 
gruzów, w której nocami szukają pożywienia szczury i inne paskudztwa. 
Tym zrujnowanym małym miasteczkiem był Brzostek. 
Wszyscy z gangu Skorpionów, którzy przeżyli atak, wysiedli z auta i zaczęli 
obwiniać siebie nawzajem. Zaczęła z krzykiem Karolina: 
 - Jak mogłeś! Jak mogłeś zostawić naszych! Naszą rodzinę na pewną 
śmierć! Raz jesteś wspaniałym przywódcą, a raz nieodpowiedzialnym 
pajacem, który podejmuje debilne decyzje! Coś ty narobił!
 - Karolina ja…- mówił szeptem Dominik z wyraźnym wstydem na twarzy. 
 - To nasza wina! – krzyknął, przerywając rozmowę wstrząśnięty całą 
sytuacją Michał. 
 - Tak! To my wymusiliśmy na nim odjazd, nie wiemy, co w nas wstąpiło…  
- powiedział spokojnie Krystian. 
 - Po prostu nie chcieliśmy zginąć…- szepnął Patryk.
 - Idiota! Dlaczego on nas zdradził?! - wrzasnęła Karolina. 
Sytuacja w grupie była napięta, trudno się dziwić, po takim zajściu każdy 
miałby zszargane nerwy. 
 - Może ze strachu? – zastanowił się Lotar. 
 - Straciłem wszystkie skarby… Wszystko… Mam tylko ten plecak…- 
mówił wyraźnie zdenerwowany Mikołaj, dla niego magazyn w Bloku był 
wszystkim, praktycznie wszystkie skarby przepadły. 
 - Materialista - szepnął Michał. 
By rozluźnić atmosferę, Lotar zapytał Mikołaja.: 
 - A co ci zostało? - Mikołaj rozsunął plecak i zaczął pokazywać i wymieniać 
przedmioty, jakie w nim były.
 - Złoty naszyjnik Rafała, moneta z legionu Cezara, książka ,,Hobbit 
niezwykła podróż”, lekko pęknięty pamiątkowy kubek z napisem ,,Dla 
ukochanej Ewy’’ z tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego drugiego oraz 
jedyny kawałek meteorytu ,Merdaria”. Tego samego, który rozpoczął nową 
epokę, teraźniejszą Apokalipsę. 
 - To wszystko? - zapytał Lotar.
 - Tak…
 - A ja straciłem wszystkie badania, leki, chemikalia, eksperymenty, 
wszystko. Został mi tylko ten zeszyt z podstawowymi notatkami i ostatnimi 

PRÓBY LITERACKIE
Prezentujemy fragment powieści pisanej przez piętnastolatka z Januszkowic.
Wybuchła Kontynentalna Wojna. Użyto broni biologicznej, chemicznej i nuklearnej….

eksperymentami… No i jeszcze kilka leków i podstawowy sprzęt medyczny 
z apteczki w aucie. Właśnie, zabiorę ją, może nam się przydać.
 - Ciekawe dlaczego Rafał akurat miał zabić ciebie… - powiedział z zacie-
kawieniem Krystian, patrząc na rudowłosą Karolinę.
 - No właśnie… Ty, ale on pisał, że ukradł jakiegoś wirusa i podrzucił go 
Karolinie, żeby ją osłabić, nie? - zapytał Michał z wyraźnym zaskoczeniem 
i podnieceniem całą sytuacją. 
Lotar wyciągnął dziennik Rafała z plecaka Michała i pokazał ten wpis. 
Gdy tylko Patryk przyniósł apteczkę, zapytali go:
 - Patryk, jakie wirusy miałeś w Laboratorium?
 - Tylko jeden, nową, zmutowaną grypę. Nie jest tak bardzo niebezpieczna, 
ale nieleczona odpowiednio może doprowadzić do poważnych uszkodzeń 
płuc i serca, a nawet mózgu. Można się nią zarazić przez kontakt ze śliną 
zakażonego, inaczej nie. Taka wada mutacji grypy. A co?
 - Popatrz, według tego Rafał ukradł jednego takiego wirusa i podtruł 
nim Karolinę.
 - To możliwe, ale tylko jeżeli dodał wirusa w proszku do na przykład 
herbaty i Karolina to wypiła.
 - Rzeczywiście, kiedyś Rafał zrobił mi herbatę, ale tylko raz – powiedziała 
Karolina, która zaczęła się coraz gorzej czuć. 
 - Masz na to lekarstwo? - zapytał opiekuńczo Dominik.
 - Jasne. Masz, zmieszajcie to w kieliszku, rozmąćcie najlepiej z wodą.
 - Nie mamy wody, jedynie piwo. - powiedział Michał.
 - Może być i piwo, ale mało tego proszku! Za dużo może ci nie pomóc, 
ale zaszkodzić. Uważaj. 
 - Jasne - Karolina zmieszała w kieliszku piwo z małą ilością proszku lecz-
niczego od Patryka i wypiła go. Po kilku minutach poczuła ulgę. Atmosfera 
troszkę się rozluźniła, ale nikt jeszcze nie zapomniał o zabitych kamratach. 
 - Tak właściwie to co to za lekarstwo? - zapytał z ciekawością Lotar. Patryk 
podrapał się po głowie i powiedział:
 - No, zmieszałem gripex max, antybiotyki, eksperymentowałem z ziołami 
pustynnymi i różnymi witaminami i to zmieszałem, eksperymentowałem 
na sobie z tą podstępną chorobą i się wyleczyłem po dwóch dniach takiej 
kuracji proszkiem i wodą. 
 - Ciekawe - powiedział Lotar. 
 - Dla ciebie wszystko jest ciekawe - zauważył z uśmiechem Dominik. 

 Cdn.

Zapraszamy absolwentów 2 i 3 letnich Zasadniczych Szkół Zawodowych. 
Nauka jest bezpłatna, trwa dwa lata i odbywa się

w systemie stacjonarnym - trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. 
Celem kształcenia jest przygotowanie do matury,

ale przystąpienie do niej nie jest warunkiem ukończenia szkoły.
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PRÓBY LITERACKIE
Maria Winiarska I CO?
Część I

Usiadłam na płaszczu ziemi i spojrzałam w górę. Nade mną wi-
siały gwiazdy jak bombki na choince. Chrupiący rogal księżyca 

wyłaził zza ciemnej, naburmuszonej chmury i świecił odbitym 
światłem. Czułam, jak spada na mnie nieboskłon, jak przygniata 
mnie do ziemi, i widziałam ten ironiczny uśmiech gwiazd.

Mały, szary pyłek. Okruszynka ulepiona z gleby, ożywiona 
oddechem Boga. Jak krasnal w ogromnym, zagraconym pudle. 
Czułam się jak ludzik z drewna, jak zabawka w dłoniach rozkapry-
szonego dziecka. Wokół mnie małe, tekturowe domki, plastikowe 
samochodziki i drzewka z bibuły. Mnie wydawały się mocne 
i wielkie.

Zrozumiałam, że wystarczy jeden głębszy oddech ziemi, by 
zawalił się ten tekturowy świat i odszedł w niepamięć.

 Małe ludziki z aspiracjami, z dumą przerastającą wszechświat. 
Małe ludziki walczące toporkami i kijami o kawałek skiby, o skra-
wek nieba, o coś, co nigdy nie było i nie będzie własnością ludzików.

Przechodnie, wieczni podróżnicy nierozumiejący sensu swojej 
drogi. Wypowiadają słowa nieświadomi ich energii i mocy nisz-
czenia. Składają dłonie i modlą się, depcząc po plecach i dźgając 
językiem drugiego człowieka, uważając się za lepszych.

Siedzę na tej łące wpatrzona w gwiazdy i wiem, że nie zdołam 
wyrazić ich w milionach. Tak jak łodyżek traw pode mną.

Budzi we mnie zachwyt i przerażenie nieskończoność i skończo-
ność człowieka. Czasem patrzę w nieboskłon jak w bramę do nieba, 
jak bliskie i dalekie wrota do szczęścia, którego tu na ziemi nie ma.

Życie to kamienista droga. Pełna zakrętów i odnóg. Pełna prze-
paści i wilczych dołów. Małe ludziki zapominają o tym, że życie 
nie jest punktem docelowym. Zapominają o tym, że to tylko droga 
i że kiedyś przyjdzie się zatrzymać. Małe ludziki w kartonowym 
pudle. W tym pudle ograniczającym zakres działania i przestrzeń 
ciężko się odnaleźć i ciężko ukryć. Małe ludziki z wielkimi serca-
mi podziurawionymi dzidami słów i zawodów życiowych. Małe 
ludziki z ogromnymi aureolami samotności i tęsknoty siedzą na 
dnie pudła i patrzą w niebo, bo nadzieję straciły na otwarcie serc.

Zranione serca, zdjęcia spalone w piecu żalu i rozłupane na pół 
marzenia. Spopielone dni i noce bez ukojenia. Małe ludziki w ma-
łych tekturowych domkach pragnące tak wiele i tak niewiele, bo 
jedynie prawdziwego szczęścia.

 Małe ludziki czekające na telefon, na dobre słowo, na podanie 
ręki. Czekające na jakiś okruch człowieczeństwa.

 Kiedyś anioł posłany przez Boga potrząśnie pudłem tektu-
rowym. Obróci w perzynę tekturowe domki. Zbierze wszystkie 
ludziki i wskaże na tablicę porysowaną białą, kredą.

Czy zabiłeś bliźniego słowem?
Czy zabiłeś bliźniego czynem?
Czy osądzałeś bliźniego? …Tak?... A, przecież napisane jest: 

„Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni.” To Bóg jest sędzią. Sędzią 
sprawiedliwym, miłosiernym i dobrym. Czy wy, ludziki, macie 
się za bogów?

Dałem wam kartonowe pudło i kazałem je sobie urządzić, ka-
załem przestrzegać praw, a przede wszystkim kazałem miłować 
bliźniego jak siebie samego. Miłowaliście tak?!

* * *
Jaki byłeś tu na tej ziemi, na którą Bóg cię posłał?... Na ziemi, 

którą dał ci w posiadanie?
Jaki byłeś dla innych?... Chcę, byś sam się ocenił, zanim ja ocenię 

ciebie… A więc jaki byłeś tak naprawdę?
Hmm… Zaczął człowiek… Byłem dobry dla zwierząt, a mój 

sąsiad to kopnął psa i uwiązał go przy budzie. Starałem się być 
miły dla przyjaciół, a oni mnie wyszydzili i odeszli.

Nigdy nie obmawiałem bliźnich, chociaż ta spod ósemki, to ubie-
ra się jak ladacznica i wulgarnie się wyraża. Nie oczerniałem nikogo 
ani nie pomawiałem, chociaż ta kobieta z tamtego sąsiedniego bloku 
wygląda mi podejrzanie.

Ja zawsze chodzę do kościoła i siadam w pierwszej ławce, a ko-
leżanka moja woli słuchać w tym czasie koncertu w radio.

Nie piję alkoholu i nie włóczę się w obdartych łachmanach jak 
ten żul spod naszego sklepu. Nie palę papierosów i nie zażywam 

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE
PROFI CREDIT Polska S.A., międzynarodowa firma z branży 
finansowej, poszukuje osoby na stanowisko: Doradca Finansowy 
- powiat dębicki
Doradca Finansowy zajmuje się:
• aktywnym pozyskiwaniem klientów
• wprowadzaniem danych klientów do systemu oraz podpisywa-

niem dokumentów
• utrzymywaniem relacji z klientami po podpisaniu umowy
• raportowaniem działań do managera
Oczekujemy:
• realizowania wyznaczonych celów
• aktywnego pozyskiwania klientów i pozytywnego nastawienia
• dyspozycyjności i odpowiedzialności
• niekaralności
Oferujemy:
• bardzo wysokie prowizje od sprzedaży brutto (sprzedajesz, nie 

odbierasz rat!)
• dostęp do biur terenowych z pełnym wyposażeniem (kompu-

ter, drukarka, telefon)
• wizytówki, materiały reklamowe, bezpłatne szkolenia
• nielimitowana wysokość zarobków
• umowa zlecenie/działalność gospodarcza – elastyczne godziny
• możliwość awansu zawodowego na stanowisko Team Mana-

gera
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV dopiskiem DF 
nazwa miasta, zawierającego klauzulę „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
teraz i w przyszłości. Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili 
cofnięta(zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmia-
nami)”
KONTAKT
tel. 882 066 732, e-mail: iwona.czerkies@proficredit.pl 

narkotyków.
Żyję sobie spokojnie, do niczego się nie wtrącam i nie interesuję 

sprawami ani problemami innych. Sam sobie dobrze radzę, więc 
niech i inni sobie sami radzą.

Czytam religijne gazety i modlę się co wieczór… Jestem do-
brym człowiekiem. Nie mam sobie nic do zarzucenia i nie muszę 
się z niczego przed nikim tłumaczyć. Ani z tego, że nie piszę, ani 
z tego, że nie dzwonię, ani z tego, że nie wspieram. Po prostu nie 
chcę się wtrącać.

Szanuję wolność innych, więc nie będę pomagał, jeśli o to nie 
proszą.

Zawsze rzucam na tacę. Uważam, że jestem lepszy od sąsiada, 
a nawet przyjaciela. Myślę, że bardziej biały, czystszy i bardziej 
święty.

Hmm….Rzekł św. Piotr …No, cóż myślę, że wezmą cię z ko-
pytami do raju….Tylko uważaj, jak będziesz wchodził, byś nie 
zawadził rogami o framugę drzwi!

* * *
Usiadłam na drewnianej ławce tuż obok parkingu. Wyciągnęłam 

gazetę, jakąś szarą, bez obrazków i zatopiłam wzrok w szeregu liter 
odbitych na białej płachcie strony. Usłyszałam ryk silnika i pisk 
opon. Odłożyłam lekturę na później.

Nadjechały dwa samochody, ale z przeciwnych stron, a na par-
kingu wolne było tylko jedno miejsce. Kierowca jednego z pojazdów 
usiłował uprzedzić manewr drugiego i usadowić swój skarb na 
czterech kółkach na wolnym piedestale. Niestety, drugi kierowca 
okazał się sprytniejszy i zatarasował wjazd. Nastała chwila ciszy. 
Usadowiłam się wygodniej, czekając na przebieg zdarzeń.
- Odsuń się baranie! - ryknął nagle kierowca czerwonego wozu.
- Przecież byłem pierwszy, ty przyjechałeś później.
- Jakie „ty”?... To, że razem pracujemy, wcale nie oznacza, że 
możesz mnie tykać!...Ty matole skończony!…Ja cię nauczę parko-
wać…Ty debilu!...Sp… stąd!... Kretynie jeden!... Już ja cię nauczę 
kultury!!!!

Cdn.
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Khassan Bajev „Przysięga chirurga na wojnie”
W sierpniu 1944 roku, gdy Rosja 

postanowiła ujarzmić zbuntowaną 
Czeczenię, trzydziestojednoletni wte-
dy doktor Hassan Bajew rzucił klini-
kę i obiecującą karierę w Moskwie. 
Pośpieszył do swoich, do Groznego. 
Wiedział, że będzie potrzebny. Nie 
bacząc na politykę, pozostał wierny 
przysiędze Hipokratesa. Ratował 
zarówno żołnierzy rosyjskich, jak 
i czeczeńskich bojowników, narażając 
się z jednej strony rosyjskim służbom 
specjalnym, a z drugiej – czeczeńskim 
ekstremistom. Dopiero w 2000 roku, gdy Rosjanie chcieli go 
uwięzić, opuścił Czeczenię i wystąpił o azyl w Ameryce.

W porywającym pamiętniku pisze o własnych przeżyciach 
i doświadczeniach wojennych, daje świadectwo zagładzie, która 
rozgrywa się na oczach całego świata. Sięga do źródeł trwa-
jącego cztery stulecia konfliktu, wspomina rodzinne strony, 
bliskich i przodków. Otwarcie i szczerze wyznaje, jak trudno 
było mu zasymilować się na Zachodzie, a jeszcze trudniej po-
konać koszmar traumatycznych przeżyć wojennych.

Christina Hachweld-Tapukai „Miłość lwicy”
Moja historia zrodziła się z nieokre-

ślonej tęsknoty za miłością, spełnie-
niem i harmonią, jaka drzemie w każ-
dym z nas, a także z pytania o to, jaka 
jestem naprawdę. W moim wypadku 
tęsknota za podróżami do Afryki prze-
rodziła się w historię wielkiej miłości. 
Rozpoczęła się w Kenii pod koniec lat 
osiemdziesiątych i trwa. Jej początek 
był taki, jak wiele innych urlopowych 
wypraw: wybrałam się w podróż, 
uległam fascynacji nieznanym miej-
scem, odległym krajem, poznałam 
mężczyznę…

Po nagłej śmierci męża Christina Hachfeld-Tapukai wyjeżdża 
w podróż do Afryki, nie przeczuwając, że czeka tam na nią naj-
większa przygoda jej życia. Zakochuje się w pięknym wojowniku 
Samburu i zostaje jego żoną. W tej książce przedstawia dziesięć 
lat burzliwego życia u jego boku, w trudnych warunkach, z dala 
od cywilizacji. Opisuje zderzenie z inną kulturą i opowiada 
o niezwykłej miłości, która trwa od niemal dwudziestu lat.

Iwona Poczopko „Służąca”
Natalia Rozumowa, wykształcona młoda Rosjanka, przy-

jeżdża do Polski w poszukiwaniu 
lepszego życia. Po roku złych do-
świadczeń znajduje zatrudnienie jako 
gospodyni domowa w domu Jakuba 
Kamińskiego, informatyka. Zarówno 
pracodawca, jak i pracownica są wobec 
siebie nieufni – do czasu, gdy w domu 
zjawia się jego syn, Franek. Dziecko 
przypomina służącej córkę, którą zo-
stawiła w Petersburgu… Jakub musi 
w końcu stanąć twarzą w twarz nie 
tylko ze swoimi uczuciami, ale i z kon-
kurentem, a Natalia – odpowiedzieć na 
pytanie: czy ta skomplikowana miłość jest rzeczywiście tym, 
czego szukała, przyjeżdżając do Polski.

Wiesław Adamczyk „Kiedy Bóg odwrócił wzrok”
Autor był małym chłopcem, gdy w maju 1940 roku wraz 

z matką i rodzeństwem deportowano 
go na sowiecką Syberię. Jego ojciec, 
oficer Wojska Polskiego, wzięty do 
niewoli przez Armię Czerwoną, zgi-
nął jako jedna z tysięcy ofiar zbrodni 
katyńskiej. Rozdzielenie rodziny 
i wysiedlenie zapoczątkowało dzie-
sięcioletnią tułaczkę. Skrajnie trudne 
warunki życia w Kazachstanie, głód, 
karkołomna ucieczka z ZSRR, śmierć 
matki, obozy dla uchodźców, rodziny 
zastępcze – tę drogę, tak jak Autor 
przeszło tysiące Polaków.

W pasjonujących wspomnieniach 
Wiesław Adamczyk oddaje głos ofiarom sowieckiego bar-
barzyństwa. Bezkompromisowa, przejmująca opowieść jest 
zapisem utraty dziecięcej niewinności i zmagań z rozpaczą, 
przez które przechodził mały chłopiec.

W opracowaniach dotyczących II wojny światowej często 
przemilcza się tę mroczną kartę europejskiej historii. Wyda-
rzenia na niej zapisane wciąż jeszcze czekają, by w pełni oddać 
im historyczną sprawiedliwość.

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych

Maria Kawalec

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

jest kołem 
ratunkowym 
na morzu życia

ROZRYWKA

Głupie pytania, głupia odpowiedź…

- Skąd się bierze rtęć?
- Z rozbitych termometrów.

  
- Co to jest „nic”?
- Pół litra na dwóch.

  
- Jaki jest najlepszy środek na łysienie.
- Środek głowy…

  
- Co zrobił Sobieski po objęciu tronu?
- Usiadł na nim.

  

- Państwo w Europie na „K”?
- Kowalscy.

  
- Co wspólnego mają pijana kobieta i fiat 
126 P?
- Jedno i drugie wstyd prowadzić.

  
- Co ma żołnierz w plecaku?
- Żołnierz w plecaku ma nosić swoje 
rzeczy.

  
- Po co ma żołnierz płaszcz?
- Po kolana.

  
- Jak długo żyje mysz?
- To zależy od kota.

  
- Jak się rozmnażają jeże?
- Ostrożnie!

  
- Komu pieniądze nie dają szczęścia?

- Tym, co ich nie mają!
  

- Jaka choroba jest najbardziej niebez-
pieczna?
- Miłość, bo od razu kładzie do łóżka…

  
- Kto to jest prawnik?
- To człowiek, który zginąłby z głodu 
wśród uczciwych ludzi.

  
- Czym się różni czerwona róża od czer-
wonych majtek?
- Zapachem.

  
- Co jest najcięższe do noszenia?
- Pusty portfel.

  
- Tatusiu, widziałem, jak nasza ciocia 
goniła ruszający z przystanku autobus…
- I co?
- Poszczułem ją naszym Burkiem i zdą-
żyła…
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ROZWIĄZANIE:
LIPIEC 2015

"

"

Rozwiązania:
krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za motyl? Fot. strona 23) wraz z wy-
pełnionymi kuponami należy dostarczyć do 31 lipca 2015 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4. Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu 
nagród książkowych.

"

"

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej lipiec

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?

Imię i nazwisko, miejscowość

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ
POZIOMO:
1) miasto wojewódzkie nad Bałtykiem. 5) słodkie ciasto 
pieczone dwukrotnie, przekładane warstwowo bakaliami; 
keks, ćwibak. 9) potrawa z mięsa wołowego pokrajanego 
w plastry, mocno zbitego, duszonego w sosie. 10) opłata 
za postój wagonu. 11) roślina samożywna rosnąca na drze-
wach, gł. w lasach tropikalnych; porośle. 12) model opla. 
13) Rzeczy zgromadzone na zapas, uskładane; pieniądze, 
bogactwo. 16) Jacek (ur. 1956), lekkoatleta, złoty medal 
w skoku wzwyż na olimpiadzie 1976. 19) jedynka z sześcioma 
zerami. 23) Odbudowa, restaurowanie, naprawa. 27) stolica 
stanu Idaho (USA). 28) dodatkowo wydrukowana liczba 
egzemplarzy. 29) pęd wyrastający z pnia 30) Tłum, rzesza, 
gromada. 31) Angielskie imię żeńskie. 34) w islamie: Bóg, 
jedyny byt samoistny, stwórca świata, najwyższy sędzia. 
37) eskimoski skafander z futra, wkładany przez głowę.  
41) część pieca wiejskiego, przypiecek. 45) przykre uczucie 
doznawane przy ujawnieniu naszego niewłaściwego, złego 
postępku. 46) kłosy lub pojedynczy kłos. 47) rzeka, prawy 
dopływ Dunaju (Austria, Węgry). 48) gwara środowiskowa.  
49) marka włoskiego samochodu Lamborghini. 50) marka 
japońskiego samochodu osobowego.
PIONOWO:
1) moneta zdawkowa Polski i Austrii. 2) rzymski szyk 
bojowy. 3) pogardliwie, z niechęcią o Niemcu. 4) część 
kraju leżąca blisko granicy; pogranicze. 5) beznoga lar-
wa wielu muchówek i błonkówek. 6) ... owiec na halach.  
7) gatunek włoskiej opery komicznej. 8) typ kwiatostanu 
groniastego, np. u wierzby, topoli; bazia. 14) ... Baba - 
wódz 40 rozbójników, właściciel Sezamu 15) ozdobny 
pas przy kimonie. 17) japońska odmiana buddyzmu.  
18) łapanie, chwytanie, polowanie, zwłaszcza na gru-
bego zwierza; łowienie, połów. 19) czarodziejka, córka 
króla Kolchidy, żona Jazona. 20) imię żeńskie - 27 III, 
3 VIII; Chojecka, biegaczka 21) tępo zakończona część 
siekiery. 22) konkurent Motoroli; typ telefonu komórkowego  
23) jednostka ludzka, człowiek; postać. 24) ojciec Ikara; 
zbudował labirynt dla Minotaura. 25) rodzaj gumowej 
osłony nakładanej na koło pojazdu. 26) w islamie: Bóg, 
jedyny byt samoistny, stwórca świata. 32) wódka jałowco-
wa. 33) smar ochronny składający się ze smoły, kalafonii 
i tłuszczu. 35) bóstwo słowiańskie; w parze z Polelem.  
36) samiec owcy lub kozy domowej; baran, kozio ł.  
37) wójt, burmistrz w Hiszpanii. 38) pomieszczenie dla krów. 
39) stop aluminium stosowany w lotnictwie. 40) odbitka 
kserograficzna. 41) syntetyczne tworzywo termoplastyczne.  
42) matka bogów weddyjskich, substancja ziemska.  
43) Linda, gwiazda „Dynastii” 44) imię Delona, aktora

ZAGADKA LOGICZNA
Impreza rodzinna
- To było wspaniałe przyjęcie – powiedziała Ewa do swojej przyjaciółki Eli.
- A kto był?
- Jeden dziadek, jedna babcia, dwóch ojców, dwie matki, czworo dzieci, 
troje wnuków, jeden brat, dwie siostry, dwóch synów, dwie córki, jeden 
teść, jedna teściowa i jedna synowa!
- O rany! Dwadzieścia trzy osoby!
- Nie, było nas mniej. Znacznie mniej.
Jaka jest najmniejsza liczba uczestników przyjęcia, która odpowiada 
opisowi Ewy?
Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z CZERWCOWEGO NUMERU
Zagadka logiczna: 96 lat
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: okratek australijski, inna nazwa tego grzyba 
to kwiatowiec australijski
Hasło krzyżówki: I BEZ KOGUTA NASTANIE PORANEK
Nagrody książkowe wylosowali: Łukasz Matyasik z Nawsia Brzosteckiego (zagadka 
logiczna), Jadwiga Białas z Nawsia Brzosteckiego (krzyżówka). Niestety, nikomu nie 
udało się rozpoznać okratka australijskiego z zagadki fotograficznej.
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DBAJMY WSPÓLNIE O ŚRODOWISKO
NIE SPALAJ ŚMIECI

- W CZASIE SPALANIA ŚMIECI POWSTAJĄ SUBSTANCJE, KTÓRE MAJĄ SILNE DZIAŁANIE RAKOTWÓRCZE I ŚMIERCIONOŚNE.
- CHOROBOTWÓRCZE SUBSTANCJE PRZEDOSTAJĄ SIĘ DO OTOCZENIA, OSIADAJĄ NA ROŚLINACH I PRZEDMIOTACH, GDZIE 

POZOSTAJĄ WIELE LAT.
- ZWIĄZKI TE PRZEDOSTAJĄ SIĘ DO NASZEGO ORGANIZMU WRAZ Z POŻYWIENIEM I WDYCHANYM POWIETRZEM. WIĘKSZOŚĆ 

Z NAS JEDNAK O TYM NIE WIE, GDYŻ SUBSTANCJE TE SĄ NIEWIDOCZNE I NIEWYCZUWALNE WĘCHEM. 
- W CZASIE SPALANIA ŚMIECI – NA PRZEWODZIE KOMINOWYM MOŻE UTWORZYĆ SIĘ TZW. SADZA MOKRA, KTÓRA JEST 

BARDZO TRUDNA DO USUNIĘCIA, A ZAPALENIE SIĘ JEJ MOŻE DOPROWADZIĆ DO WYBUCHU W KOMINIE.

PAMIETAJ !!!
PALISZ SMIECI – SIEBIE TRUJESZ I SĄSIADÓW NIE SZANUJESZ

•	 NIE SPALAJ ODPADÓW 
•	 SEGREGUJ ODPADY I POZBYWAJ SIĘ ICH ZGODNIE Z PRAWEM
•	 NIE WYRZUCAJ ODPADÓW DO LASU, ROWÓW I NIE PODRZUCAJ SĄSIADOWI
•	 JEŚLI NIE POSIADASZ KOMPOSTOWNIKA NA TERENIE SWOJEJ NIERUCHOMOŚCI, TO ZGOD-

NIE Z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE ODPADY ZIELONE 
DOSTARCZ DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W BRZOSTKU, UL. SZKOTNIA 22

NIE WYPALAJ TRAW
- OGIEŃ NISZCZY PRÓCHNICĘ A WRAZ Z NIĄ BOGATY ŚWIAT MIKROORGANIZMÓW WARUNKUJĄCYCH ŻYCIE 

ROŚLIN
- UŚMIERCA WIELE GATUNKÓW ZWIERZĄT I OWADÓW
- NISZCZY MIEJSCA LĘGOWE PTAKÓW
- MOŻE DOPROWADZIĆ DO POŻARÓW LASÓW I GOSPODARSTW
- DYMY Z PALĄCYCH SIĘ TRAW ZASNUWAJĄ DROGI PUBLICZNE I MOGĄ POWODOWAĆ WYPADKI
- DYMY ZATRUWAJĄ ATMOSFERĘ, MAJĄ WPŁYW NA POGORSZENIE ZDROWIA LUDZI

ZAPAMIETAJ!!!!
WYPALAJĄC TRAWY, SZKODZISZ SOBIE I ŚRODOWISKU!!! APELUJEMY O ROZSĄDEK!!! 

ZANIM PODPALISZ, ZASTANÓW SIĘ, CZY PRZEZ BEZMYŚLNOŚĆ NIE NARAZISZ ŻYCIA WŁASNEGO LUB INNYCH

SPALANIE ŚMIECI I TRAW JEST NIEBEZPIECZNE I NIEDOZWOLONE I PODLEGA KARZE GRZYWNY
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W ostatni weekend czerwca odbyła się piętnasta, jubileuszowa 
edycja Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego „WISŁOKA 

2015”. Spływ kajakowy to forma aktywnej turystyki, a zarazem 
świetna odskocznia od codziennej rutyny. Wysiłek przy wiosło-

waniu i pokonane kilometry są źródłem ogromnej satysfakcji. 
Tegoroczna wodna przygoda z kajakami na Wisłoce rozpoczęła się 

w miejscowości Kłodawa (gmina Brzyska), a planowaną metą pierw-
szego etapu był zalew w Strzegocicach. Uroczystego otwarcia imprezy 
(niestety, bez tradycyjnej wstęgi – niesprzyjające okoliczności przyrod-
nicze) dokonał Stanisław Rokosz – wójt gminy Dębica. Na początku 
wszystkim udzieliło się lekkie wakacyjne rozprężenie, więc start nieco 
się opóźnił, co jednak w najmniejszym nawet stopniu nie zwarzyło do-
brych humorów uczestnikom. Kilku wskazówek i cennych rad udzielił 
komandor spływu Jerzy Słoboda. Jeszcze kilkanaście minut i w końcu 
nadeszła wiekopomna chwila – kajaki pojawiły się na rzece. Piękna 
pogoda sprzyjała podziwianiu malowniczych widoków, a po drodze 
można było także poszerzyć wiedzę z zoologii – kajakarzom kibicowały 
dzikie kaczki oraz kilkadziesiąt jaskółek brzegówek, które uwiły swe 
gniazda w skarpie urwanego po powodzi brzegu. Ale na tym nie koniec 
zoologicznych ciekawostek. Niespodziewanie okazało się bowiem, że 
także zwierzęta pałają miłością do sportów wodnych. Na własnej skórze 
przekonali się o tym dwaj kajakarze z Brzostku (Krzysztof Hals i Da-
niel Wójcik). Na jednym z postoi na rozprostowanie nóg do ich kajaka 
niepostrzeżenie wślizgnął się pasażer na gapę - zaskroniec, który razem 

O XV Ogólnopolskim Spływie Kajakowym „WISŁOKA 2015” słów kilka… 

Dokończenie na str. 31

28 czerwca w Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej odbyła się kolejna 
barwna impreza - Turniej Tańca Towarzyskiego „Podkarpackie Lato 2015”. 

Patronat nad nią objął Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski.
Mimo wakacyjnego już terminu wzięło w nim udział ponad 80 par tańca 

towarzyskiego z 6 województw (śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, 
mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego). Komisja sędziowska złożona 
z sędziów z Wrocławia, Opola, Krakowa, Lublina i Rzeszowa oceniała występy 
par w czterech częściach. Przyjechały pary reprezentujące najwyższy poziom 
w swoich kategoriach: dziecięcych, juniorów oraz dorosłych. O poziomie świadczy 
awans kilkunastu par do wyższych kategorii.

Publiczność miała okazję nie tylko oglądać popisy par, ale również, na 
zaproszenie prowadzącego imprezę Adama Berkowicza, próbę sił na parkiecie. 
Partnerki poprosiły panów z widowni, a partnerzy zaprosili panie i wspólnie 
zatańczyli kilka tańców.

Turniej zorganizowało Studio Tańca „Podkarpacie” Jasło Bożeny i Adama 
Berkowiczów. Przy realizacji współpracowało Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku oraz pracownicy hali sportowej. Zarówno Marta Król, jak i Magdalena 
Kawalec mogą być zadowolone z tej stojącej na wysokim poziomie sportowym 
i udanej pod względem artystycznym imprezy.

W organizacji turnieju pomagali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Ko-
łaczycach pod kierunkiem dyrektor Agnieszki Wójcik. Wśród laureatów były pary 
z naszego regionu. W grupie par klasy „C” juniorów starszych pierwsze miejsce 
zarówno w tańcach standardowych, jak i latynoamerykańskich zajęła para Adrian 
Brej – Karolina Mitoraj z klubu Podkarpacie Jasło i uzyskała najwyższą klasę 
w tej kategorii wiekowej – klasę „B”. W klasie „B” par powyżej 15 lat w tańcach 
latynoamerykańskich tancerze klubu „Gracja” z Krosna para Miłosz Węklar 
- Anna Jurczak zajęli miejsce drugie, a w tańcach standardowych zwyciężyli.

Przyjezdni goście podkreślali piękno hali, przygotowanie, gościnność i at-
mosferę turnieju. Liczymy na jeszcze liczniejszą obecność mieszkańców Miasta 
i Gminy Brzostek na kolejnych Turniejach. Ci, którzy przybyli, z pewnością byli 
pod urokiem pięknych strojów i poziomu występów par.

A.B.

TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGOWARSZTATY 
EKOLOGICZNE 
DLA DZIECI

Pod koniec maja 2015 r. na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Brzostku odbył się piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 

Gmina Brzostek zorganizowała podczas imprezy warsztaty eko-
logiczne dla najmłodszych. Każde dziecko powinno wiedzieć, że 
o środowisko należy dbać. Nawet mały, niepozorny kawałek plastiku 
czy tektury można jeszcze wykorzystać, zanim trafi do kosza. Często 
w zupełnie zaskakujący sposób można samemu przetworzyć różne 
odpady i ponownie wykorzystać. Na zorganizowanych warsztatach 
można było zobaczyć wystawę zabawek zrobionych z odpadów np. 
skarbonkę i doniczki wykonane z butelek plastikowych, warcaby 
z nakrętek, ludziki z tubek po papierze toaletowym. Po co kupować 
nowe zabawki, czasami lepiej usiąść z dzieckiem i własnoręcznie 
zrobić. Wszystkie chętne dzieci kolorowały rysunki związane 
z tematyką segregacji odpadów i ochrony środowiska oraz bardzo 
aktywnie brały udział w zorganizowanych warsztatach. Dzieci 
zostały nagrodzone słodkościami i gadżetami przekazanymi przez 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, firmę PGK 
Spółka Akcyjna w Bydgoszczy realizującą projekt opracowania 
Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gmin Związku Dorzecza 
Wisłoki oraz zakupionymi przez Gminę Brzostek ze środków z opłat 
za odpady komunalne. Podczas spotkania rozdawane były również 
broszury informacyjne dotyczące zapobiegania powodzi przekazane 
przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ulotki 
informacyjne dotyczące ochrony powietrza. Mamy nadzieję, że takie 
akcje promujące ochronę środowiska wpiszą się na stałe w scenariusz 
imprez organizowanych w Gminie Brzostek. 

Monika LemekFot. Agnieszka Zaranek Fot. Paweł Batycki
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Dokończenie na str. 32

Dokończenie ze str. 30

W sobotę 30 maja 2015 r. w Brzostku odbył się Turniej Kyokushin 
Karate z okazji Dnia Dziecka o Puchar Burmistrza Brzostku. 

W zawodach tych wzięli udział zawodnicy z ośrodków takich jak: 
Dębica, Gorzyce, Rudnik, Leżajsk, Nowa Sarzyna, Tarnobrzeg oraz 
Brzostek. Turniej zorganizował Uczniowski Klub Sportowy Kyokus-

hin Karate w Brzostku wraz z Urzędem Miasta Brzostek. Zawodnicy 
rywalizowali w konkurencjach kata, czyli indywidualnym pokazie 
technik oraz kumite - walkach. Sędzią głównym turnieju był sensei 
Dariusz Burda. Turniej uświetnili swoją obecnością poseł Jan Wa-
rzecha, Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski, Wiceburmistrz 
Jan Łazowski, Przewodniczący Rady Gminy Daniel Wójcik, Radni 

Rady Powiatu Dębickiego Kazimierz Sarna i Leszek Bieniek oraz 
Przewodniczący Zarządu Miasta Jerzy Potrzeba.

Zarząd UKS Kyokushin Karate w Brzostku składa serdeczne 
podziękowania dla władz miasta za pomoc w organizacji turnieju. 
Ponadto podziękowania należą się: Panu Danielowi Wójcikowi za 
ufundowanie pucharu dla najlepszego zawodnika z Brzostku, Panu 
Kazimierzowi Sarnie za ufundowanie pucharu dla najlepszego za-
wodnika turnieju, Panu Leszkowi Bieńkowi - sponsorowi pucharów 
dla najmłodszej oraz najmłodszego zawodnika turnieju. Zawodnicy 
z Brzostku zdominowali turniej, stając 34 razy na podium, zdoby-
wając 8 razy 1. miejsce, 8 razy 2. miejsce, 18 razy 3. miejsce oraz 1. 
miejsce drużynowo.

 Puchary dla Brzostku zdobyli:
Aleksandra Finek (1. miejsce kumite, 2. m. kata oraz puchar dla naj-
lepszego zawodnika z Brzostku), Izabela Jałowiec (1. m. kumite, 3. m. 
kata), Aleksandra Zięba (1 m. kata, 3 m. kumite), Magdalena Piwowar 
(1 m. kata, 3. m. kumite), Jan Kawalec (1. m. kumite), Filip Dobosz 
(1 m. kumite), Nikola Nawracaj (1. m. kumite), Marceli Święch (1. m. 
kumite), Klaudia Pięta (2. m. kumite, 2. m. kata), Maja Leszczyńska 
(2. m. kumite, 3. m. kata), Filip Dziedzic (2. m. kumite), Julita Maduzia 
(2. m. kumite), Joanna Galczak (2. m. kumite), Dominik Machnik (2. 
m. kumite). Trzecie miejsce kumite zdobyli: Dawid Kolbusz, Szymon 
Rozwadowski, Krzysztof Przewoźnik, Przemysław Golinkiewicz, 
Bartłomiej Kopera, Wiktoria Pietrzycka, Wiktoria Kluza, Sebastian 
Kolbusz, Roksana Myszkowska, Kinga Kawalec, Krystian Finek, 
Piotr Krupka, Michał Krupka, Mateusz Sowa. Puchar dla najmłodszej 
zawodniczki turnieju otrzymała Wiktoria Pietrzycka, a puchar dla 
najmłodszego zawodnika – Dawid Kolbusz.

Robert Kolbusz

Turniej Kyokushin Karate o Puchar Burmistrza Brzostku

Kolejny sukces odnieśli karatecy z brzosteckiego Klubu  
Kyokushin Karate w Turnieju Polish Karate Tournament 3rd 

Tataria CUP rozegranym w Nowej Sarzynie 13 czerwca 2015r. 

IV miejsce brzosteckiego Klubu Kyokushin Karate!

Fot. Anna Rozwadowska

Fot. Beata Leszczyńska

W zawodach tych uczestniczyło 184 karateków z czterech krajów: 
Mołdawii, Niemiec, Ukrainy i Polski, z takich miejscowości jak:  We-
del, Odessa, Połtawa, Kiszyniów, Zabrze, Chrzanów, Libiąż, Gliwice, 
Przeworsk, Bielsko-Biała, Mielec, Gorzyce, Tarnobrzeg, Markowa, 
Jarosław, Sieniawa, Brzostek, Krosno, Jedlicze, Zręcin, Korczyna, Zie-
lonka, Chełm, Limanowa, Nowa Sarzyna, Leżajsk, Sarzyna, Łętownia, 
Rudnik, Jeżowe, Zamość i Józefów. Zawody te swoim patronatem objęli: 
Ambasada Japonii w Polsce, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego i Starosta Leżajski. Sędzią głównym zawodów 
był sensei Dariusz Burda. Zawodnicy z Brzosteckiego Klubu Kyokushin 
Karate zdobyli łącznie 11 medali, w tym 5 srebrnych i 5 brązowych oraz 
1 za czwarte miejsce, co dało nam 4. miejsce drużynowo. Sędziował 
sensei Tomasz Mendoń, sekundowali Robert Kolbusz, Bogusław Bachara 
oraz Tomasz Fic. Wszystkim zawodnikom gratulujemy oraz życzymy 
kolejnych sukcesów.
 Puchary dla Brzostku zdobyli w kumite: Michał Krupka, Eryk 
Przywara, Oskar Leszczyński, Julita Maduzia, Kinga Kawalec (za II 
miejsca), Krystian Finek, Patrycja Kolbusz, Maja Leszczyńska (za III 

z kajakarzami dopłynął do 
mety pierwszego etapu. 
Wspaniałomyślnie zgodzi-
liśmy się, że nie należy ich 
dyskwalifikować za dodat-
kową pomoc, bo ostatecz-
nie zaskroniec okazał się 
kajakarzem z gatunku tych 
leniwych. Po dotarciu do 
mety pierwszego dnia uczestnicy mieli możliwość zregenerowania sił 
na łonie natury oraz wzięcia udziału we wspólnym ognisku.

W sobotni poranek rozpoczął się drugi etap. Ten odcinek spływu 
bardziej przypominał pływanie po jeziorze, więc „machania wiosłami” 
było co niemiara. Tym razem także nie obyło się bez przygód. Podczas 
przenoszenia kajaka przez zaporę w Dębicy został uszkodzony i po chwi-
li nabierał wody nie gorzej niż Titanic. Na szczęście uczestnicy (Magda-
lena i Wojciech Kawalec) na podobne niespodzianki byli przygotowani. 
A owo przygotowanie przejawiło się m.in. w posiadaniu na stanie taśmy 
i plastrów opatrunkowych. Uszkodzenia udało się naprawić i szczęśli-

wie dotrzeć do 
mety w Kozło-
wie. 

Tam pasjo-
naci kajakar-
stwa spędzili 
wspólnie czas, 
uczestnicząc 
w wyścigach 
kajakowych. 
Tak jak w roku 
ubiegłym Mag-
dalenie Kawalec udało się wygrać w wyścigu K1 kobiet. Na uroczystym 
zakończeniu spływu wręczono nagrodę dla najliczniejszego zespołu, 
którym okazali się kajakarze – ta dam! - z Brzostku (zaskrońca w liczbę 
uczestników nie wliczono, więc wszystko odbyło się zgodnie z duchem 
fair play). Wrażeń i dobrej zabawy nie brakowało, więc każdy uczestnik 
z chęcią zadeklarował swoją obecność na kolejnej edycji spływu. 

Ahoj! 
Barbara AugustynFot. Paweł Batycki
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BRZOSTEK BIEGA W ŁAŃCUCIE I PŁYWA W JAŚLE
30 maja 2015 r. na terenie MO-

SIR-u w Łańcucie odbyła 
się impreza sportowa pod hasłem 
„Polska Biega”. Dzięki bardzo 
dobrej,  s łonecznej pogodzie 
organizatorzy przedsięwzięcia 
cieszyli się dużą frekwencją uczest-
ników. Trasy poszczególnych wy-
ścigów dostosowane były do trzech 
kategorii wiekowych. Tancerki 
z zespołu „Iskierka” zagrzewały 
chętnych do biegu. Zawodnicy bie-
gli między innymi blisko zamku, 
który zachwycał swym urokiem. 

Wśród licznie przybyłych bie-
gaczy znalazła się Magdalena 
Oprządek, uczennica V klasy 
Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Brzostku. Wzięła udział w biegu 
na dystansie 600 m w katego-
rii – szkoły podstawowe i zajęła 
I miejsce. Warto wspomnieć, że 
Magda jest utalentowana sportowo, 
nie tylko doskonale biega, ale rów-
nież świetnie pływa. W ubiegłym 
roku podczas Młodzieżowych Mi-
strzostw Jasła w Pływaniu wraz ze 
swoimi kolegami zajęła IV miejsce 
w sztafecie drużynowej, indywi-
dualnie zaś wywalczyła brązowy 
medal i III miejsce. 

Sukcesy Magdy są chlubą 
i dumą Rodziców oraz całego śro-
dowiska szkolnego.

Maria Przebięda

Zwycięstwo w Błażkowej
10 czerwca 2015 r.  nasi zawodnicy wzięli udział w turnieju piłki 

siatkowej „O Puchar Wójta Gminy Brzyska”. Do zawodów przy-

stąpiło pięć drużyn: Lipnica, Wróblowa, Brzyska, Błażkowa oraz 
Brzostek. Drużyny starały zaprezentować się z jak najlepszej strony. 
Poziom gry był bardzo wysoki. Zawodnicy dawali z siebie wszystko, 
zostawiając na boisku dużo zdrowia i potu. Pięknie prezentowali swoje 
umiejętności indywidualne. Graliśmy w mieszanych składach 3 chłop-
ców i 3 dziewczyny na boisku. Ostatecznie na najwyższym stopniu 
podium stanęli zawodnicy z Brzostku, tracąc w całym turnieju tylko 
jednego seta. Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Ma-
teusz Sobczyk z brzosteckiego gimnazjum. Organizatorzy zwrócili 
także uwagę na świetną grę Patryka Machaja i Dawida Strojka.
 Wyniki meczów:

Brzostek -Wróblowa 2:0
Brzostek - Lipnica 2:0
Brzostek - Brzyska 2:0
Brzostek - Błażkowa 2:1

Skład zwycięskiej drużyny z Brzostku: Mateusz Sobczyk, Patryk Ma-
chaj, Dawid Strojek, Łukasz Bik, Klaudia Kowalczyk, Daria Wodzisz, 
Sabina Grzesiakowska, Weronika Przebięda.

Dziękuję organizatorom za zaproszenie nas gościnnie na ten 
turniej. Dziękuję Dyrektorowi Jackowi Berkowi za umożliwienie 
nam wyjazdu na zawody a panu Krzysztofowi Halsowi za pomoc 
w przygotowaniu zawodników  oraz  transportu.

Magdalena Machaj

Zwycięstwem drużyny polskiej zakończyły się w Gotha koło Baxbergu 
Międzynarodowe Kawaleryjskie Mistrzostwa Niemiec. Trzydniowe 

zawody obejmowały bieg patrolowy, WKKW oraz konkurs białej broni. 
Polacy jechali w składzie: Jan Znamiec z 8 Pułku Ułanów z Niepołomic, Jan 
Jabcoń z Pułku 3 Strzelców Konnych z Toporzyska oraz nasi kawalerzyści 
Piotr Staniszewski i Grzegorz Wojtaczka z 20 Pułku Ułanów. Zawodnicy 
ze Stajni Ułańskiej doskonale zaprezentowali się w konkursie indywidu-
alnym. Piotr Staniszewski na Bascado był trzeci, a Grzegorz Wojtaczka 
na Junior Calypso zajął czwartą pozycję i to właśnie indywidualne wyniki 
naszych ułanów przełożyły się na sukces drużynowy polskiej ekipy. 
W zawodach łącznie wystartowało ponad 80 zawodników z Niemiec, 
Wielkiej Brytanii, Szwajcarii oraz Węgrzy i Polacy. Następny start naszych 
ułanów w Wierzawicach końcem lipca (kolejne zawody kwalifikacyjne do 
Kawaleryjskich Mistrzostw Polski), potem czekają ich Międzynarodowe 
Zawody Kawaleryjskie w Budapeszcie 15 sierpnia 2015 roku.

Wojciech Staniszewski

Wojtaczka i Staniszewski drużynowymi mistrzami Niemiec !!!

Dokończenie ze str. 31
miejsca), Izabela Jałowiec (za IV miejsce); 
w kata: Aleksandra Finek i Aleksandra Zięba 
(za III miejsca).

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
1. Leżajski KKK – 162 pkt
2. Krośnieński KKK – 62 pkt
3. Chrzanowski KKK – 48 pkt

4. UKSKK Brzostek – 31 pkt
5. Dojo Wedel Germany – 30 pkt
6. Limanowski KKK - 24 pkt
7. KANKU Chełm – 21 pkt
8. KSW KYOKUSHIN Zielonka - 18pkt
9. KSW Bushi Józefów - 18pkt
10. Gorzycki KKK - 17pkt
11. Jarosławski KKK - 15pkt
12. Bielski KKK - 14pkt

13. NFKKU Odessa, PRFKK Poltava - 14pkt
14. AKKM Moldowa, Chisinau - 12pkt
15. Tarnobrzeski KKK - 10pkt
16. Zamojski KKK - 6pkt
17. Przeworski KKK - 4pkt
18. Mielecki KK SAIHA - 3pkt
19. Zabrzański KKK - 2pkt
20. Gliwicki KKK - 2pkt

Robert Kolbusz
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Za nami kolejna szesnasta już edycja 
Podkarpackiej Olimpiady w tenisie 

stołowym. Rywalizacja rozpoczęła się od 

eliminacji gminnych przez powiatowe, aż 
do wielkiego finału rozegranego 21 czerwca 
w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekrea-
cji w Łańcucie. Bardzo liczna reprezentacja 

gminy Brzostek (15 osób) 
walczyła dzielnie z innymi 
pasjonatami celuloidowej 
piłeczki. Łącznie w turnieju 
wzięło udział ponad 280 
tenisistów. Z brzosteckiej 
ekipy najlepiej wypadły 
dwie zawodniczki (Natalia 
Chrząszcz, Karolina Wójcik) 
grające w kategorii 14-16 lat. 
Brązowy medal wywalczyła 
Natalia, zaś srebrny – Karo-
lina. Panowie dzielnie wal-
czyli przy tenisowym stole, 
ale żadnemu nie udało się 
dojść do strefy medalowej. 

Zawodnicy dziękują Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa 

w Brzostku za zorganizowanie transportu na 
zawody. Gratulujemy dziewczynom i życzy-
my dalszych sukcesów. Poniżej przedstawia-
my miejsca reprezentantów gminy:
Kategoria chłopców do 13 lat:
 Wojdyła Karol: 9 miejsce
 Kędzior Seweryn: 17 miejsce
Kategoria chłopców 14-16 lat:
 Lechwar Szymon: 9 miejsce 
 Wilimowski Adrian:  13 miejsce 
 Łukasik Karol: 17 miejsce
 Wójcik Dominik: 18 miejsce
Kategoria chłopców 17-19 lat:
 Stanek Szymon: 7 miejsce
 Chrząszcz Albert: 17 miejsce
Kategoria mężczyzn 20-39 lat:
 Piątek Józef: 17 miejsce
Kategoria mężczyzn 40-55 lat:
 Angielski Bogdan: 17 miejsce 
Kategoria mężczyzn 56 lat i powyżej:
 Król Stanisław: 17 miejsce

Magdalena Kawalec 

TENISIŚCI LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK ZAKOŃCZYLI SEZON
W ostatnim tygodniu czerwca zawodnicy LKS Brzostowianka 

Brzostek zakończyli sezon 2014/2015 w tenisie stołowym. 
Zmagania trwały przez ostatnie 10 miesięcy od września ubiegłego 
roku. Oprócz rozgrywek ligowych sportowcy brali udział w licznych 
turniejach i doskonalili swoje umiejętności na treningach. Ostateczny 
wynik miał smak słodko-gorzki. Z trzecioligowym bytem pożegnała 
się druga drużyna, spadając do IV ligi. Pierwsza drużyna zajęła 
bezpieczne ósme miejsce i już może myśleć o kolejnym sezonie. 

Trzecia drużyna LKS Brzostowianka Brzostek zajęła 4. miejsce w V 
lidze. Taki wynik dobrze wróży, gdyż drużyna składała się głównie 
z młodych, perspektywicznych zawodników. Bardzo dobrze spisywali 
się zawodnicy w indywidualnych rozgrywkach. Agata Jędrzejczyk 
podczas mistrzostw województwa zdobyła złoty medal w grze 
podwójnej juniorek. Także z mistrzostw weteranów województwa 
podkarpackiego Adam Piekarczyk wrócił z brązowym medalem. Ka-
zimierz Andreasik i Andreasik Michał zajęli II miejsce w prestiżowym 
międzynarodowym turnieju Pro-Familia Cup i w nagrodę pojadą do 
Brukseli. Również najmłodsi pasjonaci mogą pochwalić się sukcesami, 
zwłaszcza płeć piękna. Karolina Wójcik i Natalia Chrząszcz w finale 
XV Podkarpackiej Olimpiadzie Tenisa stołowego zajęły odpowiednio 
2 i 3 miejsce. 

Dzięki dofinansowaniu z urzędu miasta LKS Brzostowianka 
Brzostek może prowadzić szkolenie dzieci i młodzieży, organizować 
turnieje m.in.: Turniej Mikołajkowy, 2 Grand Prix Podkarpacia Wete-
ranów, 3 Grand Prix Podkarpacia Amatorów. Bardzo miłym obrazkiem 
jest widok rywalizujących przy stołach pingpongowych zawodników 
w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat. Wartym podkreślenia jest fakt, 
że tenis stołowy to dyscyplina sprawiająca satysfakcję oraz poprawia-
jąca sprawność fizyczną i umysłową. W rozgrywkach i stałych tre-
ningach nastąpi teraz wakacyjna przerwa. Wraz z rozpoczęciem roku 
szkolnego zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnych treningów.

Magdalena Kawalec 

XVI PODKARPACKA OLIMPIADA W TENISIE STOŁOWYM ZA NAMI…

15 czerwca 2015r. w brzosteckim gimnazjum odbył się Drugi Tur-
niej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora. Do rozgrywek przystąpiły 

drużyny z 4 gimnazjów: Siedliska-Bogusz, Nawsie Brzosteckie, Ja-

nuszkowice i Brzostek. Gimnazjaliści grali systemem „każdy z każ-
dym”, a rozgrywane mecze były na najwyższym sportowym poziomie. 
Najlepsi okazali się gimnazjaliści z Brzostku, II zajęli młodzi piłkarze 
z Nawsia Brzosteckiego, III wywalczyli zawodnicy z Januszkowic, 
a IV przypadło zawodnikom z Siedlisk-Bogusz. Królem strzelców 
został Kacper Szymański. Skład zwycięskiej drużyny to: Dawid 
Strojek, Patryk Machaj, Kacper Szymański, Tomasz Juda, Szy-
mon Cisoń, Wiktor Janiga, Dawid Lisak oraz Mateusz Wójcik. Na 
zakończenie sportowych zmagań zabrał głos Jacek Berek – Dyrektor 
Gimnazjum w Brzostku, dziękował uczniom za udział w zawodach, 
a ich opiekunom za przygotowanie ich do rozgrywek. 

Serdecznie dziękujemy Pani Beacie Szymańskiej oraz Pani Monice 
Machaj za poczęstunek dla opiekunów. Podziękowania składamy 
również sędziemu Karolowi Wojdyle i Magdalenie Kawalec za 
pomoc techniczną. Organizatorzy turnieju kolejny raz utwierdzili 
się w przekonaniu, że takie wydarzenie to przysłowiowy „strzał 
w dziesiątkę” dla młodych zawodników i w niedalekiej przyszłości 
obiecują kolejne turnieje. 

Magdalena Machaj

MECZ O PUCHAR DYREKTORA GIMNAZJUM

Fot. Marek Worek

Fot. Paweł Batycki
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Groch z kapustą 
Piękna nasza Polska cała...
Czy ogólnie życie jest proste? Raczej nie, bo przy-
tłaczają nas różne problemy, obawy, lęki, przykre 
niespodzianki i z tego wszystkiego rodzi się stres, 
niebezpieczny dla naszego zdrowia fizycznego 
i psychicznego. Są różne sposoby walki ze stresem, 
ale dla mnie najważniejszy jest ten z oczekiwaniem 
na coś przyjemnego, wyjątkowego. Ponieważ nigdy 
nie wiadomo, czy to „coś” się wydarzy, po prostu 
sobie go planuję. W ten sposób powstaje np. plan na 
letni wypoczynek ze znajomymi; powstaje on już 
na początku roku. Najpierw wybieram odpowiedni 
termin – od trzech lat jest to czerwiec, bo już jest 
ciepło, dni najdłuższe w roku, nie ma tłoku, bo dzie-
ci i młodzież jeszcze w szkołach. Potem wybieram 
region Polski, w którym chcę wypoczywać. Polski, 
ponieważ jest piękna, bogata przyrodniczo i histo-
rycznie, ciekawa kulinarnie, oferująca różne formy 
wypoczynku. Następnie uzgadniam ze znajomymi 
konkretny termin i długość wypoczynku, gdyż 
muszą oni wziąć na ten czas urlop. Zaczynam przez 
Internet szukać odpowiedniej kwatery, przeważnie 
agroturystycznej lub w pensjonacie. Stanowi ona 
punkt wypadowy do zwiedzania okolicznych 
atrakcji. Pokoje muszą być z ładnym widokiem, 
z łazienkami, raczej w spokojnym miejscu, w cenie 
30 – 35 zł za nocleg od osoby. Można takie znaleźć 
nawet nad morzem czy w górach, ale ja szukam 
w mniej znanej Polsce centralnej. W roku ubiegłym 
było to Roztocze w woj. lubelskim, w tym woj. 
świętokrzyskie, wcześniej Bieszczady. Wpłacam 
niewielki zadatek i rezerwuję pokoje. A wtedy 
można już marzyć, jak będzie pięknie i stopniowo 
odkładać pieniądze na wyjazd.Taki wypoczynek 
starannie planuję, tzn. zapoznaję się z atrakcjami tu-
rystycznymi w danym rejonie, studiuję przewodniki 
i informacje z Internetu, rezerwuję bilety do teatru, 
wybieram filmy, które warto zobaczyć, rezerwuję 
wstępy do bardziej atrakcyjnych miejsc, wybieram 
trasy pieszych wędrówek. Uwzględniam różne 
warunki pogodowe, bo tego nie mogę zaplanować. 
Tak to już w życiu jest, że oczekiwanie nieraz jest 
przyjemniejsze niż spełnienie, więc dodaje mi 
skrzydeł aż do momentu wyjazdu. Zostaje tylko 
pakowanie, zatankowanie samochodu i w drogę!

Jak już wspomniałam, w tym roku zwiedzali-
śmy Świętokrzyskie. Mieszkaliśmy w Krajnie 
Pierwszym, które trudno było znaleźć, bo jest 
jeszcze Krajno Drugie, Parcele, Zagórze, Pogorze-
le i Zmyślona, a do tego brak drogowskazów. 
Mieszkaliśmy na wzgórzu, z pięknym widokiem 
z balkonu na dolinę i wzgórza, 25 km od Kielc, 4 km 
od Świętej Katarzyny. Po zakwaterowaniu zwie-
dziliśmy Bodzentyn (są tam bardzo smaczne 
wędliny i wyroby na grilla), w miejscowym koście-
le uczestniczyliśmy we Mszy św. i nabożeństwie 
czerwcowym, na zakończenie którego ksiądz roz-
dawał cukierki nielicznym dzieciom z procesji. 
Dowiedzieliśmy się, że można dobrze i tanio zjeść 
w Smacznej Chacie w Świętej Katarzynie oraz 
gdzie rozpoczyna się pieszy szlak na Łysicę. W so-
botę z Huty Szklanej weszliśmy na Łysą Górę (594 
m), gdzie na szczycie znajduje się klasztor na 
Świętym Krzyżu. Po drodze z platformy widokowej 
podziwialiśmy Gołoborze. Pomodliliśmy się w Ka-
plicy Relikwii Krzyża Świętego, zwiedziliśmy 
kryptę grobową, zjedliśmy obiad w klasztornej 
kuchni, w kawiarence w starej aptece zakupiliśmy 
leki ziołowe, kremy i maści, wypiliśmy zieloną 
kawę (! tak, pierwszy raz w życiu) i zeszliśmy do 
samochodu. Po przebraniu się na kwaterze pojecha-
liśmy do Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kiel-

cach na sztukę „Dzieje grzechu” na godz.19.00. 
Sztuka przedstawiona w wartkim tempie, ze 
wspaniałą reżyserią, scenografią i choreografią, 
chociaż dla nas niektóre fragmenty przedstawione 
w zbyt nowoczesnej formie. Ale na długo ją zapa-
miętamy. W niedzielę po porannej Mszy św. w Bo-
dzentynie pojechaliśmy do Kałkowa-Godowa, 
gdzie mieści się ośrodek pielgrzymkowy związany 
z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej 
Polski. Na obszarze około 9 ha wśród zieleni usy-
tuowane są różnej wielkości budynki i kaplice, fi-
gury oraz stacje Drogi Krzyżowej. Monumentalną 
budowlą o wysokości 33 m, z drewnianym 15-me-
trowym krzyżem na szczycie, jest Golgota Święto-
krzyska – Martyrologium Narodu Polskiego. Na-
stępnie pojechaliśmy do Ćmielowa, gdzie uczest-
niczyliśmy w Warsztatach Ceramicznych „Żywego 
Muzeum Porcelany”, obserwując, jak powstają 
prawdziwe dzieła sztuki, poznając dawne urządze-
nia, podziwiając liczne wyroby figurek i naczyń 
porcelanowych (oraz ich ceny!). Jednym z wyrobów 
był sporej wielkości nocnik z uchem, na którym 
była metka z nazwą: pojemnik na sałatkę i ceną 
1000 zł. Ciekawe, jak smakowałaby sałatka z takie-
go naczynia? Nauczyliśmy się rozróżniać fajans 
i porcelanę – porcelana przepuszcza światło i przy 
lekkim uderzeniu „dzwoni”. Normalnej wielkości 
kubek kosztował 89 zł, ale był ładny i „szlachetny”. 
W tym dniu było bardzo gorąco i zrezygnowaliśmy, 
niestety, z przejścia podziemną trasą turystyczną 
w neolitycznej kopalni krzemienia pasiastego 
w Krzemionkach oraz zwiedzania Parku Jurajskie-
go w Bałtowie, co mieliśmy w planie. W poniedzia-
łek zwiedzaliśmy zamek w Chęcinach, dziś stano-
wiący ruinę zabezpieczoną i udostępnioną zwie-
dzającym. Z baszty wschodniej na znacznej wyso-
kości podziwialiśmy rozległe, wspaniałe widoki na 
okolicę. Po zejściu z Zamkowej Góry pojechaliśmy 
do Jaskini Raj, gdzie bilety wstępu należy rezerwo-
wać pół roku do przodu. Z wielkim trudem udało 
mi się dostać bilety dla dwójki naszych gości 
i dołączyć ich do grupy gimnazjalistów. Przewod-
nik ponoć bardzo ciekawie opowiadał dzieje jaski-
ni, nawiązując do współczesnej literatury science 
fiction. W jaskini szatę naciekową tworzą stalakty-
ty, stalagmity, stalagnaty, draperie, misy i pizoidy. 
Gościom jaskinia bardzo się podobała. W Kielcach 
zjedliśmy wspaniałe potrawy z ziemniakami w Ba-
rze Ziemniaczanym i poszliśmy do kina „Moskwa” 
na studyjny film „Dziennik panny służącej”, taki 
do myślenia. We wtorek w Kielcach pomodliliśmy 
się w barokowej bazylice katedralnej na Wzgórzu 
Zamkowym, udostępnionej do zwiedzania tylko do 
godz.13.00, więc mieliśmy na to tylko pół godziny. 
Następnie zwiedziliśmy Pałac Biskupów Krakow-
skich – obecnie mieści się w nim Muzeum Naro-
dowe z oryginalnymi wnętrzami i jedną z najwięk-
szych w kraju galerią malarstwa polskiego i euro-
pejskiej sztuki zdobniczej. Zapoznaliśmy się też na 
wystawie czasowej ze sztuką czeskiego malarza 
Eduarda Veitha. Obrazy wypożyczone z czeskiego 
Muzeum Narodowego przedstawiały postaci nama-
lowane w niedościgłej formie i absolutnym arty-
zmie. Po obiedzie w kinie „Moskwa” obejrzeliśmy 
film studyjny „Magical Girl”, czyli skonstruowaną 
jak łamigłówka opowieść, wciągającą widza do gry 
i do samego końca trzymającą w napięciu. W środę 
w Ujeździe zwiedziliśmy ruiny monumentalnego 
zamku Krzyżtopór. Budowla miała mieć tyle okien, 
ile dni w roku, pokoi – ile tygodni, sal bawialnych 
– ile miesięcy, a wież – ile kwartałów. Nazwa po-
chodzi od herbowego Topora Ossolińskich i Krzy-
ża, umieszczonych nad bramą główną. Jeszcze ni-
gdy nie zwiedzałam tak ogromnego zamku. Kupi-
liśmy tam kubki ozdobione naklejką z zamkiem, 

herbem oraz książki dla wnuków o rycerzach. 
Stamtąd pojechaliśmy do Kurozwęk, gdzie zwie-
dziliśmy zespół pałacowy, będący obecnie włas-
nością rodziny Popielów. Odwiedziliśmy też jedy-
ną w Polsce hodowlę bizonów amerykańskich, 
których stado od 2000 roku rozrosło się do ponad 
70 sztuk. Bizony pasą się w kwaterach ogrodzonych 
drutem pod napięciem, aby nie mogły wydostać się 
na wolność i przypadkiem skrzyżować się z naszy-
mi żubrami (których nie ma w promieniu kilkuset 
kilometrów). Wjeżdżaliśmy między bizony ciągni-
kiem z zadaszonym wozem z siedzeniami, podzi-
wiając potężne zwierzęta, ich młode i bojowego 
„tatę”. Kiedy bizon ma 2 lata, trafia do kuchni, więc 
w restauracji jedliśmy dania z bizoniego mięsa 
(smakuje jak wołowina, tylko jest trochę słodkie). 
Zakupiliśmy smalec z bizonem oraz kabanosy 
z bizona – smaczne ale drogie. W drodze powrotnej 
zahaczyliśmy o zalew w Chańczy, z czystą wodą 
i plażą. W czwartek pojechaliśmy do Buska-
-Zdroju, pochodziliśmy po ładnym parku zdrojo-
wym, a następnie poddaliśmy się aquamasażom – 
mężczyźni i ja na dwóch urządzeniach (15 i 18 zł), 
a znajoma skorzystała z zabiegu w kapsule młodo-
ści SPA (za 90 zł). Muszę przyznać, że zabiegi były 
na tyle przyjemne i pożyteczne, że skorzystaliśmy 
z nich powtórnie, wracając z wypoczynku. Pobyt 
zakończyliśmy godzinną drzemką, siedząc wygod-
nie na fotelach w grocie solno-jodowej, wdychając 
skoncentrowany jak w pigułce jod. Następnie po-
jechaliśmy do Kielc i po spożyciu obiadu obejrze-
liśmy w kinie „Moskwa” wspaniałą komedię „Za 
jakie grzechy, dobry Boże”. Tak dobrej komedii już 
dawno nie oglądałam. W piątek zdobyliśmy szczyt 
Łysicy (612 m), idąc od Świętej Katarzyny szlakiem 
wyścielonym sporymi, wystającymi kamieniami. 
Na szlaku znajduje się kapliczka św. Franciszka – 
z XIX wieku usytuowana w Puszczy Jodłowej nad 
źródłem o tej samej nazwie. Woda ze źródełka 
uważana jest przez miejscową ludność za leczniczą. 
Pobierają ją do picia jako mineralną. W Świętej 
Katarzynie znajduje się klasztor, a w nim zakon 
sióstr bernardynek o ścisłej regule. Nastrój w koś-
ciele skłania do modlitwy i dziękczynienia za 
piękno tego regionu. Pod wieczór szukaliśmy 
miejscowości Bęczków, gdzie produkowane są 
wyroby wędliniarskie nagradzane w konkursach 
jako produkty regionalne. Po wielkich trudach i wie-
lokrotnym pytaniu o drogę (brak drogowskazów) 
zakupiliśmy te faktycznie smaczne wyroby i w dro-
dze powrotnej zdaliśmy się na GPS, który nas tak 
poprowadził, że w jedną stronę pokonaliśmy 6 km, 
a z powrotem 16 km, w końcu jednak docierając do 
celu. W sobotę zjedliśmy na śniadanie koszyk 
wspaniałych truskawek, z których uprawy słynie 
okolica. Rolnicy narzekali, że nie ma kto zbierać, 
bo Ukraińcy chcą 2 zł za zebranie koszyka, a na 
skupie płacą 3,80 za koszyk, więc nie zwrócą się 
koszty uprawy. Po obiedzie w Kielcach poszliśmy 
na film studyjny „Donby. Każdy jest kimś”- znów 
ciekawy, taki do myślenia. W ten sposób nadrobi-
liśmy kinowe zaległości, oglądając 4 filmy w ciągu 
9 dni. Po powrocie poszliśmy z kijkami uprawiać 
nordic walking, a później korzystaliśmy z terenu 
wypoczynkowego przy kwaterach – altanka, grill, 
huśtawka itp. Niestety, wieczorem musieliśmy już 
pakować się, poznawszy znikomy procent zabytków 
i atrakcji tego regionu. W niedzielę pojechaliśmy 
na Mszę św. do Świętej Katarzyny i po załadowaniu 
bagaży i pożegnaniu bardzo sympatycznej gospo-
dyni udaliśmy się do swoich domów w różne 
strony Polski, umawiając się na za rok tym razem 
w Beskidy. I znów można planować i czekać na coś 
przyjemnego, wyjątkowego. Polecam.

Janina Słupek
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Zapraszamy również do nowo otwartej stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

OFERUJE
• STRZYŻENIE DAMSKIE I MĘSKIE
• KOLORYZACJA
• BALEYAGE
• TRWAŁA ONDULACJA
• MODELOWANIE
• UPIĘCIA
• DOJAZD DO KLIENTA

 (PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU)

GWARANTUJĘ PRZYSTĘPNE CENY

SERDECZNIE ZAPRASZAM
wtorek - sobota 8.00 - 16.00

Małgorzata Łętek
tel. 510 701 304

ul. Schedy 4
39-230 Brzostek

Reklama - Kancelaria Radcy Prawnego, salon fryzjerski MEGI, Ślusarstwo Radzik
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Reklama - Drukarnia EKIW
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Reklama - BSR w Krakowie
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S K L E P  „WO J T E K ”
Brzostek, Rynek 28

Nr tel: 881 779 540
OFERUJE:
• Części samochodowe
• Opony, filtry, oleje

Cennik TAXI:
Opłata startowa 7 zł (do 1 km)

Za każdy następny kilometr 2,50 zł

Możliwość przewozu do 6 osób

tel. 519 308 330
ZAPRASZAMY

„WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE” 
zrzeszone w POLSKIM STOWARZYSZENIU PRASY LOKALNEJ

Wydawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku
Redaguje zespół: Urszula Kobak, Paweł Batycki, Marta Król, Maria Kawalec, Elżbieta Michalik, Zuzanna 
Rogala, Jacek Samborski, Piotr Szczepkowicz, Ewa Szukała, Wiesław Tyburowski, Justyna Zegarowska
Skład zamknięto: 6 lipca 2015 r.
Druk: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie Nakład: 800 egz.
Adres redakcji: ul. 20-go Czerwca 4, 39-230 Brzostek; E-mail: wiadomosci@brzostek.pl
Nr konta: BSR w Krakowie O/Brzostek Nr: 49 85890006 0080 0210 2062 0001

UWAGA!
Za treść ogłoszeń redakcja nie 
odpowiada. Publikując materiał 
nadesłany redakcja nie bierze od-
powiedzialności za treść, która może 
być sprzeczna z naszymi poglądami. 
Korespondencji i materiałów nie za-
mawianych nie zwracamy! Redakcja 
zastrzega sobie możliwość skracania 
materiałów.

WAŻNA INFORMACJA
Adres: wiadomosci@konto.pl jest nieaktualny. Materiały niezamówione będą drukowane w miarę możliwości.

Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 31 lipca na adres: wiadomosci@brzostek.pl

Reklama - sklep „WOJTEK” 

• Akumulatory
• Kosiarki, pilarki, kosy spalinowe
• części do pilarek i kosiarek
• prowadnice, łańcuchy

NOWOŚĆ

Ostrzenie,
nitowanie
łańcuchów

Elektronarzędzia:
• wiertarki, 
• szlifiarki, 
• akcesoria

Z A P R A S Z A M !
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Reklama - skok im. Krolowej Jadwigi
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Reklama - pracownia złotnicza w Brzostku 
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Reklama - PBS
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Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony na piętrze w Domu Ludowym w Opacionce stanowiący własność Gminy Brzostek na 
podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00085225/9 - przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej działalności dla wsi.
Lokal użytkowy położony jest na piętrze budynku Domu Ludowego w Opacionce na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 251 
o powierzchni 0,15 ha, stanowi własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00085225/9.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 41 m2.
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną gaz, bieżącą wodę.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 8,50 zł + 23 % VAT-u miesięcznie.
Wadium dla lokalu wynosi 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku 
(BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006)
Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz odpadów komunalnych i kanalizację 
oraz podatek od nieruchomości pod działalnością gospodarczą. Najemca ma prawo korzystania z ubikacji położonej na parterze budynku. 
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2015 rok).
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem ww. lokalu nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
Brzostek, dnia 09.06.2015 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU
z dnia 9 czerwca 2014 r.

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu- 
stanowiących własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem najmu w drodze bezprzetargowej są lokale użytkowe położone w budynku magazynowo-warsztatowym w Brzostku przy 
ulicy Stara Droga 1 stanowiące własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00064805/6- przeznaczone na pro-
wadzenie nieuciążliwej działalności.
Lokale użytkowe nr 2 i nr 3 położone są w tylnej części budynku warsztatowo-magazynowego na działce oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym 302 o powierzchni 0,5255 ha, położonej w Brzostku przy ulicy Stara Droga 1.
Lokale stanowią własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00064805/6. 
Powierzchnia użytkowa lokalu nr 2 wynosi 25,49 m2.
Powierzchnia użytkowa lokalu nr 3 wynosi 25,07 m2. 
Cena czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali nr 2 i nr 3 wynosi 4,00 zł + 23 % VAT-u miesięcznie.
Najemca oprócz czynszu ponosi również opłaty za odpady komunalne oraz podatek od nieruchomości pod działalnością gospodarczą.
Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia lokalu. 
Umowa może być zawarta na okres do 31.05.2016 r. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2015 rok).
Brzostek, dnia 09.06.2015 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU
z dnia 9 czerwca 2014 r.

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu- 
stanowiących własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony na piętrze w Domu Ludowym w Opacionce stanowiący własność Gminy Brzostek 
na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00085225/9 - przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej działalności dla wsi.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 41 m 2. 
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, gaz, bieżącą wodę.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 8,50 zł + 23 % VAT-u miesięcznie.
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 6 sierpnia 2015 r. 
O GODZ. 1000

Wadium dla lokalu wynosi 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 03.08.2015 r. w Kasie Urzędu 
Miejskiego w Brzostku lub na konto Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006)
Najemca oprócz czynszu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, za odpady komunalne i kanalizację oraz podatek 
od nieruchomości pod działalnością gospodarczą. Najemca ma prawo korzystania z ubikacji położonej na parterze budynku. 
Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia lokalu. Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. Czynsz płatny z góry do 10. każdego 
miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2015 rok).
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490). Wadium w pieniądzu należy wnosić 
na konto: BSR o/Brzostek Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał i podpisze umowę najmu zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym 
uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu. 
Brzostek, dnia 01.07.2015 r.

Burmistrz Brzostku 
Wojciech Staniszewski

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na wynajem lokalu użytkowego położonego w Opacionce – 

stanowiącego własność Gminy Brzostek 
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SPŁYW KAJAKOWY

SPORT W OBIEKTYWIE Fot. Paweł Batycki

 TURNIEJ TAŃCA

GMINNE ZAWODY STRAŻACKIE



Kącik fotograficzny
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.

Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku Fot. Piotr Fryc z Brzostku

Fot. Gabriela Zima z Grudnej Dolnej Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej

Fot. Martyna Kawalec z Woli Brzosteckiej Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Jolanta Długosz z Januszkowic Fot. Martyna Pruchnik z Przeczycy

Kolorowa rabata czytaj na str 13


