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Czerpiąc moc z narodzin Dzieciątka, bądźmy Ludźmi nie tylko od Święta. 

Zauważmy innych, podzielmy się z nimi tym, co najcudowniejsze. 

Z najlepszymi życzeniami świątecznymi - Redakcja

„Stajemy więc przy Tobie
Nie jesteśmy już sami
Boże w ludzkiej osobie
Jak brat króluj nad nami”

Marian Nosal „Króluj nad nami”

Rys. Julia Tawrell
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Święto Niepodległości w Brzostku Fot. Paweł Batycki
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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
Na najbliższej sesji Rady Miejskiej zosta-

nie przedstawiony do zatwierdzenia 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest 
podstawowym dokumentem niezbędnym do 
aplikowania o środki finansowe z progra-

mów UE.
Przygotowany został projekt adaptacji budynku „starej szko-

ły” na potrzeby przedszkola. Wykonano audyt energetyczny i wy-
stąpiono o pozwolenie na budowę. W styczniu będziemy mieli 
gotową dokumentację, która pozwoli na rozpoczęcie inwestycji.

Przygotowano projekt budżetu na 2016 rok, który został 
wysłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem uzyskania 
stosownej opinii.

Trwa budowa chodnika i montaż ekranów dźwiękoszczelnych 
przy drodze krajowej nr 73 w Kamienicy Dolnej. Chodnik jest 
także budowany przy ul. 20 Czerwca w Brzostku. Obie inwe-
stycje będą gotowe do końca 2015 roku.

Trwają prace w Bukowej przy przebudowie drogi krajowej nr 
73. Jak zapewnia wykonawca, do końca grudnia przygotowany 
zostanie jeden pas drogi, który poprawi płynność przejazdu. 
Cała inwestycja ma zostać ukończona w czerwcu, czyli na dwa 
miesiące przed planowanym terminem.

Wykonano trzy ostatnie w tym roku drogi gminne: w Sied-
liskach-Bogusz „Na Hutę”, w Gorzejowej „Na Berdechów” 
i w Skurowej „Na Trucinę”.

Podczas zebrania wiejskiego w Gorzejowej mieszkańcy nie 
wyrazili zgody na sprzedaż byłego budynku szkolnego pozosta-
jącego obecnie w majątku komunalnym Gminy Brzostek. Pragnę 
podkreślić, że do sprzedaży taka zgoda nie była wymagana, jed-
nakże uznałem, że wypada o to mieszkańców zapytać. W trakcie 
zebrania padło zapewnienie radnego Gustawa Hołowickiego, 
że Poseł na Sejm RP pan Jan Warzecha zorganizuje  wsparcie 
finansowe dla placówki szkolnej w tej miejscowości.

Od redakcji
Dawno temu Juliusz Słowacki pragnął 

„zjadaczy chleba w aniołów prze-
robić”. Nasz Burmistrz, nie chcąc się 
powtarzać, głowi się, jak… nauczycieli 
na… asfalt przerobić. O tym i o innych 
rzeczach, które mu spędzają sen z powiek, 
albo go cieszą, mówi w prawie niekoń-
czącym się wywiadzie (s.5-9). To taka 
lektura na święta. Bo chyba jednak ktoś 
te „Wiadomości Brzosteckie” czyta, skoro 
po artykule Janiny Słupek o lokalnych tru-
cicielach dymnych wywrotowe działanie 

w postaci spalania opon i różnych innych 
paskudztw przeniosło się pod osłonę nocy, 
żeby znów ktoś nie zrobił zdjęcia podej-
rzanemu dymowi wydobywającemu się 
z komina. Na szczęście IDĄ ŚWIĘTA!! 
Jest nadzieja, że choć wtedy ludzie, po-
dążając za przykładem zwierząt, zaczną 
mówić ludzkim głosem. Warczenie, pry-
chanie, szczekanie, pohukiwanie, ryczenie 
i burczenie zostawmy naszym „mniej-
szym braciom”. Wszystkiego najlepszego!

 W tym miejscu miał się ten tekst koń-
czyć, ale redaktor techniczny stwierdził, 
że jeszcze trzeba powiać optymizmem, bo 

przecież w Nowym Roku będzie lepiej. 
Pewnie trzeba mu wierzyć, bo wygląda 
na szczęśliwego człowieka. Oddajmy się 
więc marzeniom (tu minuta skupienia nad 
określeniem prywatnych pragnień i tych 
bardziej ogólnospołecznych). Na koniec 
powtarzajmy z uporem słowa wspomnia-
nego redaktora: Będzie lepiej! Będzie 
lepiej! Będzie lepiej!...

U. Kobak

PS
Dla niewtajemniczonych – redaktor tech-
niczny to Jacek Samborski.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Pomódlmy się w noc betlejemską. 
W noc szczęśliwego rozwiązania, 
By wszystko nam się rozplątało, 
Węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy 
Porozkręcały jak supełki, 
Własne ambicje i urazy 
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

I aby w nas złośliwe jędze 
Pozamieniały się w owieczki, 
A w oczach mądre łzy stanęły 
Jak na choince barwne świeczki.

Jan Twardowski

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkiego co najlepsze 
i najpiękniejsze: zdrowia, szczęścia, ciepłej i serdecznej 

atmosfery przy wigilijnym stole, samych życzliwych ludzi wokół, 
a w nadchodzącym Nowym Roku dni pełnych nadziei i optymizmu

życzą
Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski

i Przewodniczący Rady Miejskiej Daniel Wójcik



4 WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 12/2015

Młodzieżowa rada gminy to instytucja wprowadzona w 2001 
roku przez nowelizację ustawy o samorządzie gminnym. 

Jest określana jako organ o charakterze opiniodawczym i konsul-
tacyjnym w sprawach samorządowych dotyczących młodzieży 
m.in. w dziedzinie kultury, edukacji, sportu.

Jednym z zadań, jakie wyżej wymieniona ustawa nakłada na 
gminę, jest wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 
wśród mieszkańców. Wymaga to podejmowania wielu działań 
i inicjatyw polegających na informowaniu, edukowaniu oraz 
włączaniu w pracę samorządu różnych środowisk. Dotyczy to 
w sposób szczególny młodzieży, która tylko w znikomym stopniu 
jest zainteresowana działaniami jednostek samorządowych, a jej 
wiedza w tym temacie pozostaje na niskim poziomie. A przecież 
nie brak wśród młodzieży szkolnej osób zdolnych, wybitnych, 
aktywnych, które swoją energię w przyszłości mogłyby spo-
żytkować właśnie w działalności samorządowej. Młodzieżowa 
rada stałaby się najlepszą kuźnią samorządowego rzemiosła, co 
potwierdzają przykłady z całej Polski. Istnienie młodzieżowej 
rady daje osobom młodym narzędzie do wpływania na lepsze 
kształtowanie rzeczywistości w sferach dotyczących tej grupy 
wiekowej. Konsultacyjna i opiniodawcza funkcja tej instytucji 
oraz możliwość wychodzenia z własnymi inicjatywami pozwoli 
dorosłym samorządowcom lepiej zrozumieć problemy i potrzeby 
ich młodszych kolegów i koleżanek.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom i oczekiwaniom, Klub 
Radnych Bezpartyjnych Samorząd dla Mieszkańców reprezen-
towany przez Przewodniczącą Annę Nowicką wystąpił do Rady 
Miejskiej z wnioskiem o powołanie Młodzieżowej Rady Miej-
skiej w Brzostku. Jednocześnie korzystając z przysługującej ini-
cjatywy uchwałodawczej, grupa radnych wchodzących w skład 
klubu oraz radny niezrzeszony Alfred Nawracaj przedstawili do 

rozpatrzenia projekt uchwały w tej sprawie wraz z niezbędnymi 
załącznikami. 

Zgodnie z przepisami konieczna jest opinia Burmistrza 
Brzostku oraz radcy prawnego, na którą oczekujemy. Jeste-
śmy zdania, że oprócz tego powinny odbyć się konsultacje ze 
środowiskami młodzieżowymi i dyrektorami szkół, których 
chcielibyśmy zaangażować w to przedsięwzięcie. Następnie 
projekt zostanie poddany pod głosowanie w trakcie sesji. Jako 
projektodawcy liczymy na poparcie tej cennej inicjatywy przez 
wszystkich radnych niezależnie od barw partyjnych czy klu-
bowych.

Sekretarz Klubu Samorząd dla Mieszkańców
Daniel Wójcik

Czy w Brzostku powstanie Młodzieżowa Rada Miejska?

Fot. Paweł Batycki

Z prac Rady Miejskiej
25 listopada br. Rada Miejska w Brzostku obradowała na 

XI sesji. Obradom przewodniczył Daniel Wójcik – Prze-
wodniczący Rady. Tematem obrad sesji było podjęcie uchwał 
dotyczących ustalenia podatków i opłat lokalnych dla Gminy 
Brzostek na 2016 rok. Stawki podatku rolnego, podatku od nie-
ruchomości oraz podatku od środków transportowych zostały 
uchwalone na poziomie obowiązującym w roku 2015. Nie wzro-
sły również taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dla zbiorowego odprowadzenia ścieków. W związku ze 
zmianą ustawy o podatku i opłatach lokalnych, o podatku rol-
nym i ustawy o podatku leśnym zostały zaktualizowane wzory 
deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek od nierucho-
mości i podatek leśny. Radni podjęli także uchwały dotyczące 
zmiany budżetu na 2015 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Brzostek. Zmiany w planie dochodów i wy-
datków budżetu dotyczyły zwiększenia wydatków na drogach 

oraz na pomoc społeczną. Ponadto dokonano zmian w planie 
wydatków w dziale „Oświata i Wychowanie”, przenosząc środki 
z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmiana przyjętych 
wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek 
spowodowana była zwiększeniem planowanych dochodów 
i wydatków gminy w 2015 roku oraz zwiększeniem przycho-
dów z tytułu wprowadzenia wolnych środków, powstałych jako 
nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
wynikająca między innymi z rozliczeń kredytów i pożyczek 
z lat ubiegłych o kwotę 81.026,01 zł. W dalszej części obrad 
Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie uchwalenia wysoko-
ści ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 
pożarnych w Gminie Brzostek, przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Brzostek na 2016 rok.

Treść podjętych uchwał prezentowana jest w Biuletynie In-
formacji Publicznej.

Opracowała: E. Sz.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU
Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U.2013.1399 z późn. 
zm.) i Uchwałą Nr XXV/193/13 Rady Miejskiej w Brzostku 
z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek 

Rozdział II, § 8 pkt 1, 2, 3 i 4
Urząd Miejski w Brzostku przypomina :
Właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątnięcia 
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń:
1) z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicz-
nego,
2) z wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej dla 
ruchu pieszego – chodnika - położonej bezpośrednio przy 
granicy nieruchomości.

Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się nie-
zwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń systematycznie 
w miarę występujących potrzeb. Błoto, śnieg, lód należy 
pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni w sposób 
nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów. Materiał użyty 
do likwidacji śliskości chodnika należy usunąć z chodnika po 
ustaniu przyczyn jego zastosowania w sposób umożliwiający 
jego powtórne wykorzystanie.
Zabrania się usuwania zanieczyszczeń na jezdnie.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest niezwłocznie do 
usuwania z budynków i ich części oraz z urządzeń infrastruk-
tury technicznej sopli lodu i nawisów śniegu stwarzających 
zagrożenie dla przechodniów, a także do oznakowania w spo-
sób widoczny tego miejsca. Burmistrz

Wojciech Staniszewski
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1 grudnia minął pierwszy rok urzędowania Burmistrza Brzostku Wojciecha Staniszewskiego. W ciągu ostatnich kilku 
miesięcy nagromadziło się wiele pytań – od mieszkańców gminy i od redakcji. I tak powstał już nie wywiad rzeka, a wręcz 
wywiad powódź. Nie chcieliśmy jednak pomijać żadnego pytania z tych, które do nas dotarły.

BURMISTRZ NA CELOWNIKU
Panie Burmistrzu, przypomnieliśmy Pana program wyborczy. 
Czym w zakresie jego realizacji może się Pan pochwalić, a któ-
rych punktów jeszcze Pan nie zaczął realizować i dlaczego?
Myślę, że wzrosły na pewno standardy, które można nazwać 
budową społeczeństwa obywatelskiego. Transmisje z posiedzeń 
Rady Miejskiej, regularnie odbywające się zebrania wiejskie, TV 
Brzostek to przykłady takich działań, które mają służyć lepszemu 
informowaniu mieszkańców. Więcej nowinek o bieżących pra-
cach Urzędu Miejskiego można znaleźć także w „Wiadomościach 
Brzosteckich”. Wszystko jest transparentne i czytelne dla miesz-
kańców, i to uważam za mój sukces. Z pewnością dużo osiągnięto 
w zakresie poprawy stanu dróg, bowiem w kończącym się roku 
wykonano ich aż 15 i to jest ponad połowa tego, co zrealizowano 
w czasie całej minionej kadencji. Powstają projekty całkowicie 
nowych rozwiązań komunikacyjnych, jak łącznik między ul. 
Mysłowskiego a drogą krajową nr 73. Jest już wstępna koncepcja, 
którą przedstawiłem mieszkańcom, a cały projekt będzie gotowy 
do czerwca 2016 roku. Obejmie on pierwszy etap od ul. Mysłow-
skiego do ul. Królowej Jadwigi. Mam nadzieję, że ten odcinek 
wykonamy najpóźniej w 2017 roku. Trwa też przygotowanie 
niezbędnej dokumentacji umożliwiającej budowę drogi z Nawsia 
Brzosteckiego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej. Niedługo 
przystąpimy do podziałów geodezyjnych i zamiany gruntów 
z Parafią w Brzostku. Jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwane-
go, to całkiem możliwe, że do końca 2016 roku będzie można 

dojechać tą drogą do ulicy Szkolnej. Oczekujemy na decyzję 
Urzędu Wojewódzkiego co do środków na remont drogi „Na 
Podkonie”. To bardzo ważna inwestycja drogowa dla wsi Grudna 
Górna, Grudna Dolna, i Bączałka. Wnioski powinny być już po 
wstępnej weryfikacji w Urzędzie Wojewódzkim. Wybudowano 
także nowy most w Kleciach na Gogołówce i wyremontowano 
stary w Grudnej Górnej. Dobrze układa się współpraca ze Staro-
stwem Powiatowym. Wprawdzie chciałoby się więcej, bo krótki 
odcinek drogi powiatowej w Grudnej Górnej oraz krótki odcinek 
chodnika, który tam wykonano, to zdecydowanie za mało, ale jest 
w trakcie przygotowywania finansowany w części także przez 
Gminę Brzostek projekt przebudowy drogi Wola Brzostecka – 
Smarżowa. Będzie on gotowy do lutego 2016 roku, natomiast 
uzgodniony został z powiatem plan wykonania w przyszłym roku 
remontu mostu w Siedliskach-Bogusz wraz z odcinkiem drogi 
do Głobikówki. Praktycznie gotowe są projekty kanalizacyjne, 
które kompleksowo załatwią problemy Brzostku z wyjątkiem ul. 
Mysłowskiego, dla której dokumentacja będzie gotowa dopiero 
w marcu. Pozostaje tylko oczekiwać na możliwości ich realizacji 
poprzez właściwe źródła finansowania z projektów UE. Wyko-
nany jest już projekt przebudowy i adaptacji budynku „starej 
szkoły” w Brzostku na potrzeby nowego przedszkola. Mamy 
już audyt energetyczny, a wniosek o pozwolenie na budowę jest 

Dokończenie na str. 6



6 WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 12/2015

Dokończenie na str. 7

już złożony w starostwie. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej 
zostanie przyjęty plan gospodarki niskoemisyjnej, który pozwoli 
aplikować z początkiem roku o środki na to zadanie z Urzędu 
Marszałkowskiego. W tym celu została zatrudniona w Urzędzie 
Miejskim – zgodnie z moim programem wyborczym – oso-
ba, której kompetencją jest monitorowanie pojawiających się 
wniosków na zadania z zakresu projektów finansowanych z UE. 
Są to z pewnością te działania, które zapisać mogę sobie na plus, 
podobnie jak zmniejszenie zadłużenia Gminy Brzostek, co było 
konsekwencją dobrze przygotowanego przez burmistrza Bieńka 
budżetu i jego dobrego wykonania przez moją ekipę. Natomiast 
to, co się do tej pory nie 
udało, to sprawa daw-
nej cukierni. Jest ona, 
niestety, bardziej skom-
plikowana, niż sobie to 
wyobrażałem. Wstępne 
rozmowy w tej sprawie 
próbuje podejmować 
w moim imieniu pan 
wiceburmistrz Łazow-
ski. Sprawa ta spędza 
mi sen z powiek, bo 
mam już osoby, które 
są żywo zainteresowane 
tym obiektem i moż-
na by tam uruchomić 
działalność w zasadzie 
od zaraz. Niestety, stan 
prawny, z jakim mamy 
do czynienia, nie po-
zwala nam na optymizm 
w tej sprawie. Przeciąga 
się także przejęcie budynku dawnego internatu Zespołu Szkół 
w Brzostku, czyli tzw. starej bożnicy. Sprawa w sądzie wydłuża 
się na skutek kolejnych roszczeń Gminy Żydowskiej i wszystko 
wskazuje na to, że potrwa ona jeszcze jakiś czas. Sprawę ciągle 
monitoruje sekretarz UM w Brzostku pani Lucyna Pruchnik 
i wykazuje w tej materii większą determinację niż Starostwo 
Powiatowe. Warto jednak dodać, że stan tego budynku jest coraz 
bardziej dramatyczny i już na tym etapie zastanawiamy się, czy 
warto zabiegać o jego przejęcie, bowiem koszty remontu mogą 
być astronomiczne. Nie udało się zrealizować programu budże-
tu celowego czy inaczej zwanego obywatelskim, ale przy tej 
konstrukcji budżetu, na jakim pracujemy, jest on niewykonalny. 
Zastępują go środki z Rad Sołeckich.

Pierwszym punktem Pana programu wyborczego była demo-
kratyzacja życia społecznego. Co Pan Burmistrz zrobił w tym 
zakresie i jak się to ma do zarzutów, że trudno się z Panem 
rozmawia, że za bardzo ingeruje Pan w lokalne media, a TV 
Brzostek stworzył Pan głównie w celu własnej promocji? 
Rzeczywiście, demokratyzacja życia społecznego była pierw-
szym punktem mojego programu wyborczego i zamiar w moim 
przekonaniu chyba się powiódł. Skończyła się bowiem sytuacja, 
w której zatrudnienie tu i ówdzie znajdowali w większości tylko 
znajomi lub rodzina, a jakikolwiek awans zawodowy uzależniony 
był wyłącznie od tego, jak blisko ośrodka decyzyjnego znajdował 
się kandydat. Nepotyczne praktyki przeszły do historii i mam 
nadzieję, że już nigdy nie wrócą. Dziś nie ma kłopotu z publi-
kowaniem na łamach np. „Wiadomości Brzosteckich” różnych 
tekstów polemicznych czy w inny sposób widzących problemy 
naszej gminy niż ten, który ja prezentuję. Co ciekawe, problem 
wcześniej istniał, nie dlatego że ktoś tego zabraniał, tylko dlatego 
że nikt nie miał odwagi takich tekstów pisać. W niektórych przy-
padkach mogło to przecież grozić poważnymi konsekwencjami. 
Dziś sytuacja jest zupełnie inna, media są otwarte dla mieszkań-
ców, którzy mogą bez obaw wyrażać swoje opinie i przedstawiać 
własne pomysły. Wolność mediów uważam za początek budowa-
nia społeczeństwa obywatelskiego, a proces, o którym myślałem, 
pisząc program wyborczy, niedługo zacznie nabierać dalszego 
rozmachu poprzez powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej 

i klubu dyskusyjnego, których zadaniem będzie upowszechnianie 
wiedzy o samorządności oraz angażowanie w taką działalność 
młodych i nowych ludzi. To w pewnej perspektywie czasowej 
powinno tworzyć pożyteczną debatę publiczną i aktywność 
obywatelską. Co do zarzutu, że trudno się ze mną rozmawia, to 
nie mogę się z tym zgodzić. Należę do osób otwartych, lubiących 
polemikę, nieuciekających od rozmów o sprawach trudnych, 
ale fakt faktem, jestem trudnym negocjatorem. Nie boję się 
publicznych debat niezależnie od tego, czy odbywają się one 
u mnie w urzędzie, czy u moich oponentów. Proszę pamiętać, 
że ja po prostu rozporządzam środkami finansowymi polskiego 
podatnika i zabiegam o to, by były one właściwie wydane. Nie ma 
tutaj żadnego znaczenia, czy po drugiej stronie negocjacyjnego 

stołu siedzi mój kolega, 
czy ktoś zupełnie obcy. 
Ważne jest tylko, czy to, 
o czym rozmawiamy, 
jest dobre dla gminy czy 
nie. Takie ślubowanie 
złożyłem, rozpoczy-
nając rok temu swoją 
kadencję i z tego zobo-
wiązania w stosunku 
do mieszkańców będę 
się wywiązywał, nie-
zależnie od tego, jaką 
cenę przyjdzie mi za to 
zapłacić. Nie zgadzam 
się z opinią, że inge-
ruję w lokalne media 
i to chyba Pani może 
najlepiej potwierdzić. 
Nie przypominam so-
bie, bym interweniował 
w sprawie niepubliko-

wania jakiegoś artykułu czy programu TV. Natomiast fakt, że 
proszę np. w „Wiadomościach Brzosteckich” o rubrykę „Bur-
mistrz informuje”, jest chyba zupełnie oczywiste, gdyż zależy 
mi na tym, by mieszkańcy byli zorientowani w tym, co się dzieje 
w magistracie. Co się natomiast tyczy TV Brzostek, to powołana 
została w dwóch celach. Po pierwsze ma informować o tym, 
co się dzieje poprzez obraz, szczególnie ważny dla naszych 
rodaków masowo pracujących poza naszym krajem i mogących 
w ten sposób być „bardziej z nami”, a po drugie to pewien rodzaj 
warsztatów, gdzie realizować się mogą nasi młodzi mieszkańcy, 
zaangażowani w działalność TV Brzostek. To dla nich dodat-
kowa wiedza i doświadczenie, które, kiedyś być może, rozwiną 
w pracy dla poważnych ośrodków telewizyjnych. Założenie, że 
po to powołałem TV Brzostek, by promować moją osobę, jest 
niedorzeczne. Równie dobrze można powiedzieć, że każda droga, 
która wybudowałem, jest promocją mojej osoby. 

Mieszkańcy oczekują też liczniejszych i podawanych na bieżąco 
na stronie internetowej gminy informacji napływających bez-
pośrednio z Urzędu Miasta. Obecnie strona działa na zasadzie 
„wrzuty”, gdzie zamieszczane są przede wszystkim galerie zdjęć 
z różnych wydarzeń oraz mniej lub bardziej aktualne materiały 
TV Brzostek. Kiedy to się zmieni?
Jeszcze przed świętami ruszy nowa strona internetowa Gminy 
Brzostek. Ze względu na nowe regulacje prawne w zakresie od-
powiednich parametrów i funkcji stron internetowych prowadzo-
nych przez jednostki samorządowe obecnej strony nie da się już 
do nich przystosować. Pozostanie ona jedynie stroną archiwalną, 
na której nadal będzie można „poszperać”, ale nie będzie ona 
już uaktualniana. Nowa strona pozwoli na łatwiejsze dokładanie 
świeżych publikacji. Będą one podawane w sposób bardziej 
uporządkowany i tematyczny. Proszę zatem jeszcze o chwilę 
cierpliwości, a problem, o jaki pani pyta, będzie rozwiązany.

Jak obecnie przedstawia się zadłużenie gminy? O ile zmniej-
szyło się od ubiegłego roku?
W grudniu 2014 roku wynosiło około 15,4 mln zł, a do końca 

Dokończenie ze str. 5

Fo
t. 

Pa
w

eł
 B

at
yc

ki



7WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 12/2015

obecnego roku, jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, 
zmniejszy się do około 8,4 mln .
Ile funduszy unijnych udało się pozyskać za Pana kadencji? 
Jakie programy mające na celu pozyskanie pieniędzy z UE lub 
innych źródeł zostały już zrealizowane lub są w fazie realizacji?
Niestety, ale znajdujemy się obecnie w okresie przejściowym 
między starą perspektywą 2007-2013, która jest „domykana” 
a nową 2014-2020, która jeszcze tak naprawdę się nie rozpo-
częła. Urząd Marszałkowski, który odpowiedzialny jest za 
większość projektów unijnych, ma ogromne opóźnienia i dopiero 
końcówka tego roku pokaże pierwsze możliwości aplikowania. 
Jeszcze gorzej sytuacja przedstawia się w LGD Liwocz, gdzie 
na pierwsze możliwości przyjdzie nam poczekać do wiosny 
przyszłego roku. Zapewne pierwsze zadanie, o jakie będziemy 
aplikować, to projekt termomodernizacji budynku „starej szkoły” 
w Brzostku, gdzie jak Państwo wiecie, zlokalizowane będzie 
nowe przedszkole. Gotowy jest już projekt, audyt energetyczny 
i lada dzień uzyskamy pozwolenie na budowę. Mamy też – jak 
już wspominałem – gotowy program gospodarki niskoemisyj-
nej. Jeszcze raz przypomnę, że w urzędzie została zatrudniona 
osoba, która ma się zajmować w szczególności monitorowaniem 
dostępnych programów i pisaniem wniosków. Jak zatem Państwo 
widzicie, my jesteśmy gotowi, ale do tej pory nasze możliwości 
aplikowania są praktycznie zerowe. W zasadzie oprócz remontu 
Domu Ludowego w Kleciach, na który zdecydowałem się przy 
sporej dozie ryzyka ze względu na to, że wykonywano go zimą, 
nie było możliwości realizowania jakichś dużych projektów fi-
nansowanych z programów UE. Owszem, pojawiały się projekty 
np. z zakresu bioróżnorodności, ale uznałem, że budowa czegoś 
na wzór ogrodu botanicznego w Brzostku nie byłaby trafnym 
zadaniem, gdyż po prostu mamy inne, ważniejsze zadania niż 
bioróżnorodność. Trzeba też wiedzieć, że każdą inwestycję z pro-
gramów UE musimy pierwotnie zapłacić w całości z własnych 
środków, a dopiero po jej zakończeniu możemy wnioskować 
o płatność kwoty refundacji. Jest ona zwykle na poziomie między 
60%-85% kosztów kwalifikowanych. Koszty całkowite zwykle 
bywają znacznie większe. Tak generalnie, to będziemy chcieli 
aplikować o środki na termomodernizację, drogi oraz inwestycje 
z zakresu ochrony środowiska lub ewentualnie infrastrukturę 
sportową i to zwłaszcza w kontekście szkół. 

Najbardziej aktywny jest Pan Burmistrz w remontach i budowie 
lokalnych dróg. Czy są to realizowane zobowiązania podjęte 
przez poprzedniego burmistrza, czy z Pana inicjatywy? Z dru-
giej strony mało widoczne są działania w innych dziedzinach, 
dlaczego?
Są to moje własne pomysły. W zasadzie jedynie cztery drogi 
wykonane w obecnym roku a wpisane w budżet na rok 2015 
przez byłego burmistrza pana Leszka Bieńka zostały wykonane 
jako na swój sposób jego zobowiązanie. Pozostałe 11 to już moje 
decyzje. Chcę jednak dodać, że te zobowiązania, które kiedyś 
podjął burmistrz Bieniek, nie straciły na aktualności i nie poszły 
w zapomnienie wraz z moim przyjściem. Musi być coś takiego 
jak ciągłość władzy i byłoby złym rozwiązaniem, gdyby nowy 
burmistrz wycofywał się ze zobowiązań byłego. Tym bardziej, 
że nie pojawiły się okoliczności, które zobowiązania burmistrza 
Bieńka czyniłyby niebezpiecznymi z punktu widzenia stabilno-
ści wykonania budżetu. Korzystając z okazji, chcę zdementować 
plotki, którymi od pewnego czasu karmiona jest część mieszkań-
ców, jakoby burmistrz Bieniek wpływał na bieżącą działalność 
urzędu. Fakt, że szanujemy się wzajemnie oraz to, że od czasu 
do czasu konsultuję z nim pewne decyzje, nie czyni żadnych 
podstaw do takich twierdzeń. Jest dla mnie rzeczą normalną, 
że niektóre działania, jakie poczynił były burmistrz, a które ja 
obecnie kończę lub kontynuuję, wymagają naszej wspólnej kon-
sultacji, bo ich dobre rozwiązanie jest w interesie mieszkańców. 
A to czy Leszek Bieniek – czego niektórzy w „trosce” o mnie 
się „obawiają” – wystartuje w następnych wyborach czy też 
nie, pozostaje sprawą Leszka Bieńka a nie moją. Takie są prawa 
demokracji i ja je respektuję tak samo, jak respektował je Leszek 
Bieniek. Ponad rok temu osobiście poinformowałem byłego bur-
mistrza, że mam zamiar startować w wyborach i ani on, ani nikt 

w jego imieniu nie straszył mnie konsekwencjami, jakimi będę 
„częstowany” po ewentualnej przegranej. Warto też dodać, że na 
zewnątrz gminy bardzo dobrze odbierane są nasze pozytywne 
relacje. Jest to rzadko występujący przypadek i zarazem dowód 
na to, że można w samorządach szanować się nawzajem, ufać 
sobie i pracować dla dobra mieszkańców. 
Co do drugiej części Pani pytania, to chętnie odpowiem pyta-
niem:, „A co jest ważniejsze dla mieszkańców gminy od nowych 
dróg, nowych rozwiązań komunikacyjnych, remontów budynków 
czy projektów kanalizacyjno-wodociągowych?” Zwłaszcza na 
temat tych ostatnich często informowałem na łamach „WB” 
oraz zebraniach wiejskich w Brzostku. Zorganizowaliśmy także 
w ubiegłym roku wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych, 
które także powinny być warte zauważenia, zwłaszcza „Wianki” 
w Skurowej nad Wisłoką, które odróżniły nas zdecydowanie 
od organizowanych na terenie innych gmin imprez. My musi-
my pamiętać, że nie należymy do krezusów i musimy oglądać 
każdą złotówkę. Ja czasem, słuchając na różnych zebraniach 
mieszkańców, mam wrażenie, że niektórzy – na szczęście nie-
wielu – czasami tracą kontakt z rzeczywistością. Słyszę np. że 
powinien w Brzostku powstać kryty basen, a jednocześnie wiem, 
jakim obciążeniem jest dla nas hala widowiskowo-sportowa. 
Nie da się przy naszych możliwościach budżetowych spełniać 
marzeń, z którymi mają kłopoty większe i bogatsze gminy niż 
nasza. A podpieranie się przy takich okazjach hasłem: „Są pie-
niądze z Unii”, jest czystą demagogią w związku z faktem, że 
po pierwsze my musimy zawsze wyłożyć na takie inwestycje 
najpierw swoje pieniądze, które w zasadzie można wziąć tylko 
z kredytu, a po drugie trzeba spełniać warunki formalne, by 
o dany wniosek aplikować. 

W jakim stopniu rozwinęła się działalność biznesowa na tere-
nie gminy od grudnia 2014 r.? Na jakie wsparcie mogą liczyć 
przedsiębiorcy lokalni, którzy już prowadzą działalność?
Pani Redaktor, trudno oczekiwać, by w ciągu jednego roku lawi-
nowo wzmogła się działalność biznesowa. To jest długi proces, 
uwarunkowany wieloma czynnikami. Działania administracyj-
ne, które wspomagać mają działalność biznesową, same z siebie 
trwają długo i proszę mi wybaczyć, ale na to, by takie symptomy 
zauważyć w ciągu jednego roku przy skąpych możliwościach 
etatowych Urzędu Miejskiego, jest niemożliwe. To jest długi 
proces i żmudne negocjacje. Jesteśmy na etapie rozmów z dwoma 
inwestorami, ale w jednym przypadku wszystko jest uzależnione 
od tego, czy uda się zdobyć inwestorowi środki UE, a w drugim 
przypadku dopiero jesteśmy po wstępnych rozmowach i trud-
no dzisiaj składać jakieś obietnice. Jesteśmy także dopiero na 
wstępnym etapie tworzenia Strefy Aktywności Ekonomicznej, 
w których nasi przedsiębiorcy, jak również inwestorzy zewnętrz-
ni, będą mogli korzystać z zapisów wynikających z uchwał Rady 
Miejskiej w Brzostku o zwolnieniach podatkowych. Zatem w tej 
materii na efekty przyjdzie nam jeszcze poczekać. Warto tutaj 
jeszcze wspomnieć o tym, że istotny wpływ na sytuację bizne-
sową w Brzostku mieć będzie sytuacja GS-u. Jeśli faktycznie 
– a wszystko na to wskazuje – GS się nie utrzyma, będą do sprze-
daży nieruchomości o bardzo dobrej lokalizacji i to może mieć 
istotny wpływ na sytuację gospodarczą na terenie całej Gminy 
Brzostek. Zapewniam Państwa, że każdy pomysł biznesowy, 
jaki pojawił się w ostatnim roku na terenie Gminy Brzostek, 
cieszył się moim wsparciem i pomocą w zakresie przypisanych 
mi uprawnień. Natomiast działam w ramach przepisów obowią-
zującego prawa i o tym zapominać nie można. Jedyny zarzut, 
jaki można postawić, to fakt, że nie powstała zapowiadana przeze 
mnie w programie wyborczym Rada Przedsiębiorców. Niestety, 
ta kwestia utknęła gdzieś między mną a panem Jerzym Potrzebą, 
z którym o tym parę miesięcy temu rozmawiałem jako z osobą 
będącą z jednej strony Przewodniczącym Zarządu Miasta, 
a z drugiej znanym w naszej gminie przedsiębiorcą. Myślę, że 
do tego punktu musimy szybko powrócić. 

Brzostek jest centrum gminy, zjeżdża się tu wielu mieszkańców 
w celu załatwienia spraw urzędowych lub na zakupy. Jak do-
tąd nie pojawił się żaden nowy parking. Może w samym rynku 
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udałoby się wygospodarować więcej miejsc parkingowych na-
wet kosztem ławeczek głównie zajmowanych przez brzostecką 
„elitę”. Kiedy Pan Burmistrz zamierza konkretnie zająć się 
tym problemem? 
Działania w tej sprawie trwają już kilka miesięcy. Ja jednak uwa-
żam, że niekoniecznie trzeba szukać dodatkowych parkingów 
na terenie rynku. Wręcz widzę potrzebę ograniczenia ruchu „na 
mieście”, ponieważ przy tej ilości samochodów funkcjonowanie 
w tym rejonie staje się wręcz uciążliwe. Z początkiem przyszłego 
roku rozpoczniemy prace przy budowie parkingów obok budyn-
ku dawnego internatu oraz przy ul. Żydowskiej. Powstanie tam 
łącznie około 60 miejsc parkingowych, co skutecznie powinno 
rozładować korki w rynku. Mamy już w tej sprawie daleko 
posuniętą dokumentację.

Jakie konkretne działania podjął Pan Burmistrz w oświacie 
– w zakresie sieci szkół, finansowania, podniesienia jakości 
pracy?
W moim programie wyborczym pisałem, że chcę utrzymać ist-
niejącą sieć szkół na terenie naszej gminy i w zasadzie zdania 
w tej sprawie nie zmieniłem. Wyjątek stanowi szkoła w Kamie-
nicy Dolnej, która posiada najmniejszą liczbę dzieci i fatalną 
demografię, gdyż od dwóch lat, o ile pamiętam, urodzenia na tere-
nie Kamienicy Dolnej zamykają się w granicy 4-6 dzieci rocznie 
i trudno sobie wyobrazić zasadność utrzymywania takiej szkoły. 
W moim przekonaniu byłoby najlepiej, gdyby stała się ona filią 
Szkoły Podstawowej w Brzostku i taki pomysł przedstawiłem 
na ostatnim zebraniu w Kamienicy Dolnej. Natomiast jeśli pyta 
Pani o finansowanie i podniesienie jakości pracy, to informuję, że 
nie wyobrażam sobie, byśmy nie wypracowali w ciągu najbliż-
szych dwóch miesięcy wspólnego stanowiska ze środowiskiem 
nauczycielskim oraz Radą Miejską, które rozpoczęłoby poważne 
zmiany przede wszystkim właśnie w finansowaniu szkół. Nato-
miast kwestia jakości pracy to domena dyrektorów szkół, o ile 
oczywiście tak samo definiujemy i rozumiemy pojęcie „jakość 
pracy”. Chcę nadmienić, że mimo moich zabiegów, jakie prze-
prowadziłem na początku roku, polegających na „ściśnięciach” 
w arkuszach organizacyjnych szkół, na zwolnieniu nauczycieli, 
którzy już przebywali na emeryturze, a jeszcze pracowali 
w szkołach i zablokowaniu przyjęć do pracy nowych nauczycieli 
za wyjątkiem sytuacji ekstremalnych, nie udało mi się uzyskać 
żadnych oszczędności. Ba! Mamy do wydania w najbliższym 
roku ponad 400 tys. zł więcej niż w bieżącym roku szkolnym, 
co oczywiście ogranicza znacznie nasze środki inwestycyjne. 

Jak Pan widzi politykę oświatową w razie konieczności likwi-
dacji gimnazjów? Czy odgórny nakaz likwidowania tych szkół 
rozwiąże problem z „niechcianymi” nauczycielami, czy podej-
mie Pan jakieś działania niwelujące bezrobocie, które pojawi 
się wtedy wśród tej grupy zawodowej, zwiększając tym samym 
bezrobocie w gminie? Co będzie z budynkiem brzosteckiego 
gimnazjum?
W sprawie likwidacji gimnazjów, od kiedy nowy rząd zapowie-
dział, że w tym roku nie rozpocznie się wygaszanie tych szkół, 
czekam cierpliwie na rozwój sytuacji. Wydaje mi się, że gimna-
zja likwidowane nie będą, bowiem wymagać to będzie wbrew 
pozorom sporych środków i do tego rozłożonych w czasie. Przy 
rozbudowanych obietnicach wyborczych i potrzebie ich reali-
zacji do tej reformy może po prostu nie dojść. Tym bardziej, że 
spodziewać się należy protestów środowiska nauczycielskiego. 
Zalecam w tej materii zatem wstrzemięźliwość, zwłaszcza dlate-
go że już dzisiaj na potrzebę realizacji obietnic wyborczych rząd 
zwiększa deficyt budżetowy, co najlepiej dowodzi, że w budżecie 
środków na nadmierne obietnice po prostu brakuje.

W listopadowym numerze „Wiadomości Brzosteckiech” pisał 
Pan, że liczy się edukacja. Tymczasem wciąż ubolewa Pan, że 
z powodu dokładania finansów do szkół brakuje środków np. na 
drogi. Środowisko oświatowe pracuje w nędznych warunkach, 
więc jak się to ma do rzeczywistości? Liczy się edukacja czy 
pieniądze? Do edukacji zawsze się dokłada, bo nie jest docho-
dowa. Czy nie lepiej szukać pieniędzy na zewnątrz?

Wiedziałem, że temat ten będzie przez Panią poruszony. Mam 
świadomość, że mój artykuł spowodował burzę w środowisku 
nauczycielskim, a głównym powodem był nagłówek. Powiem 
szczerze, że akurat mnie to zdziwiło, bo przyczyny podobnego 
tytułu nie obraziły kiedyś społeczeństwa amerykańskiego, więc 
taka analogia nie powinna również wg mnie obrazić nauczycieli. 
Clinton poprzez swoje przesłanie zwrócił uwagę na potrzebę 
refom gospodarczych, ja – o ile mi w ogóle wypada stawiać się 
w takim towarzystwie – na potrzebę reform w naszej gminnej 
edukacji. Co więcej, zwracałem uwagę na to, jakie ma ona 
znaczenie we współczesnym świecie, że trudno dzisiaj myśleć 
o realizowaniu jakichkolwiek planów, ambicji czy zamierzeń bez 
dobrej edukacji. To, że napisałem, iż zdarzają się nauczyciele 
słabi, w prywatnych rozmowach ze mną podkreślali także i sami 
nauczyciele. Ale oczywiście zdanie to nie oznacza, że to opinia 
powszechna i bardzo proszę, by takich uogólnień nie stosować. 
Ale po kolei. Zarzuca mi Pani, że „ubolewam, że z powodu dokła-
dania finansów do szkół brakuje środków na drogi”. Zgadza się. 
Dokładnie tak jest. W tym roku wydatki wzrastają o kolejne po-
nad 400 tys. zł. To oznacza, że nie powstaną 3-4 drogi w gminie 
Brzostek. Niestety, taka jest prawda. Mówi Pani, że środowisko 
oświatowe pracuje „w nędznych warunkach”. Owszem, są szkoły, 
gdzie te warunki są naprawdę katastrofalne jak np. w Grudnej 
Górnej. Ale tam akurat „poszły” kilka miesięcy temu spore – jak 
na nasze obecne możliwości – środki i odmalowano kilka klas, 
a także poprawiono łazienkę w szkole. Co do pozostałych placó-
wek jest to, delikatnie mówiąc, mocno naciągana opinia i trudno 
będzie ją Pani obronić. Jest istotna różnica między „nędznymi 
warunkami” a potrzebą nadążania za współczesnością. Zresztą 
to nie tutaj jest zależność, która powoduje problem. Ona jest 
zupełnie gdzie indziej. Przez całe lata – i o to akurat mam pre-
tensje do burmistrza Bieńka – nie panowano kompletnie nad 
ilością zatrudnianych nauczycieli. Nie do zrozumienie jest fakt, 
że np. w szkole pracuje dwóch matematyków, z których jeden 
ma 12 godzin, a drugi 7, kiedy pełny etat to 18 godzin. Przecież 
powinien być jeden nauczyciel z 18 godzinami i jedną godziną 
ponad wymiar. Jak można doprowadzić do sytuacji, w której 
mamy w szkole 4 nauczycieli tego samego przedmiotu i każdy 
ma po pół etatu? Przecież to jakiś absurd! A takich sytuacji 
naprawdę jest wiele. „Gołe” etaty powodują potem potrzebę wy-
płaty wyrównania z tytułu zapisów w Karcie Nauczyciela i nagle 
się okazuje, że wydajemy na to milion złotych! By zobrazować 
lepiej ten wydatek, stanowi on 1/40 naszego budżetu!!! A przecież 
wystarczyło rozsądnie prowadzić politykę kadrową, zatrudniać 
tak, by każdy nauczyciel miał 3-4 godziny nadliczbowe i milion 
złotych pozostawałby w kasie. Tak jest od lat w szkole, w której 
pracuje moja żona. Tam nikt praktycznie już od lat nie widział 
żadnych pieniędzy z tytułu wyrównania, bo zasadność taka nie 
występuje. A Bochnia ma przecież cokolwiek większe możliwo-
ści finansowe niż Brzostek.
Pani mnie pyta: „ Liczy się edukacja czy pieniądze?” No to ja 
pytam: „Mamy dalej zatrudniać kolejnych nauczycieli po 6 na pół 
etatu i potem każdemu z tej szóstki płacić wyrównanie?” Zwraca 
Pani uwagę, że edukacja jest niedochodowa i zawsze trzeba do 
niej dokładać. I zadziwię Panią, bo ja jestem gotów do edukacji 
dokładać, bo jak wielokrotnie już mówiłem, dobra edukacja to 
tak naprawdę jedyna rzecz, którą możemy dać naszym dzieciom. 
Ale ja chcę dokładać do ich edukacji, a nie produkować etaty 
w szkołach. Wiem, że każdy samorząd do edukacji dopłaca. 
Ale nie tyle co my. W ubiegłym roku tylko do subwencji doło-
żyliśmy około 450 tys. zł. Dla porównania Kołaczyce około 80 
tys. Nikt w powiecie dębickim nie wydaje na edukację tyle, co 
nasza gmina. A do tego od dwóch lat mamy najgorsze wyniki 
egzaminów tak w szkołach podstawowych, jak i gimnazjalnych. 
Mówi Pani wreszcie o pieniądzach „z zewnątrz”. Ja w tej materii 
byłbym ostrożny, bo jeżeli myślimy o takim samym poszukiwa-
niu środków zewnętrznych, to ja uważam, że szkoła powinna 
więcej czasu poświęcać na realizację podstawy programowej 
niż na programy grantowe. Te drugie bowiem bardzo często tak 
mocno angażują dzieci i nauczycieli, że brakuje czasu na to, co 
jest podstawowym powołaniem szkół. Kończąc ten temat, mam 
takie przekonanie, że tak naprawdę problem jest gdzie indziej. 

Dokończenie na str. 9

Dokończenie ze str. 7
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Dokończenie ze str. 8

Nauczyciele boją się utraty pracy i to jest podstawową przyczy-
ną napięcia. Tak normalnie, po ludzku, stanowisko takie mnie 
nie dziwi. Nie żyjemy w miejscu, gdzie o pracę dla nauczycieli 
jest łatwo. Sytuacja jest wręcz dramatyczna i nic nie wskazuje, 
by szybko miała się poprawić. I tutaj jest w moim przekonaniu 
punkt wyjścia do rozwiązania tego problemu. Wypracować 
musimy takie mechanizmy, które problem utraty pracy zmini-
malizują, a jednocześnie zmniejszą obciążenia budżetu z tytułu 
kwot, jakie generuje konieczność dopłacania do kosztów pracy. 
W przeciwnym razie odbije się to na naszych inwestycjach, bo 
to tutaj właśnie ten element najmocniej się uwidacznia. Wiem, 
drodzy Państwo, że mówię rzeczy niepopularne, a już na 
pewno nie takie, które obrońców mi przysporzą. Muszę jakoś 
pogodzić interes Gminy Brzostek z interesem nauczycieli, którzy 
w przytłaczającej większości są przecież jej mieszkańcami. Nie 
mam radości w zwalnianiu ludzi z pracy, rozumiem lęki i obawy, 
ale są mechanizmy, które pozwolą nam wyjść z tego zaklętego 
kręgu w sposób, który może nie każdego do końca zadowoli, ale 
będzie dla nas wszystkich akceptowalny. I do takiej rozmowy 
wszystkich zapraszam. Chcę jeszcze dodać tylko tyle, że nie ja 
doprowadziłem do tej zapaści, ale jednocześnie to mnie miesz-
kańcy powierzyli urząd burmistrza, a ja jestem zobligowany do 
tego, by ten problem rozwiązać. Pytania zatem o to, co mnie 
do tego upoważnia, by reformować edukację, zostawiam bez 
komentarza.

Mówiąc o nędznych warunkach, miałam na myśli ubogie wypo-
sażenie szkół w pomoce dydaktyczne i to często już „staroświe-
ckie”. Czy są przewidywane jakieś środki na unowocześnienie 
naszych szkół? Może gmina, zamiast wymawiać nauczycielom, 
ile kosztuje ich utrzymanie, powinna pozyskiwać więcej środ-
ków zewnętrznych na wykonywanie różnych inwestycji?
Ubogie wyposażenie w pomoce naukowe jest w prostej linii kon-
sekwencją ilości środków kierowanych na koszty wynagrodzeń, 
jakie narzuca nam Karta Nauczyciela, a to jest głównym powo-
dem zaistniałej u nas sytuacji. Ten wspomniany milion złotych to 
przecież nic innego, jak skutek obowiązywania tego archaicznego 
rozwiązania, które kiedyś wymyślono w dobie stanu wojennego 
dla zapewnienia spokoju społecznego i nie poddano weryfika-
cji do obecnych warunków. Tak naprawdę jest ona głównym 
powodem powstawania np. szkół społecznych, bo dzięki temu 
omija się system wynagradzania, jaki wymusza wspomniana 
karta. Dlatego ja uważam, że per saldo przynosi ona środowisku 
nauczycielskiemu, a zwłaszcza właściwemu rozwojowi edukacji, 
więcej złego niż dobrego. Niektóre zapisy jak np. dodatek wiej-
ski to jawny anachronizm. Dziś poziom szkół np. w Krakowie 
i Brzostku, w większości przypadków, co do standardów niewiele 
się różni, a dojechać np. z krakowskich Azorów do Bieżanowa 
jest o wiele trudniej niż z Brzostku do np. Grudnej. To miało 
sens dawniej, kiedy nauczyciele mieszkali na kwaterach, uczyli 
w zimnych szkołach, a do pracy chodzili na piechotę albo jechali 
rowerem po błocie. Zatem gdyby wspomniane koszty pracy bę-
dące skutkiem obowiązywania zapisów prawnych były mniejsze, 
bez kłopotu można by sporą część tych pieniędzy przenieść na 
zakup pomocy naukowych i ja jestem gotów na takie rozwiąza-
nie. Natomiast co do środków zewnętrznych, to nie rozumiem 
tego pytania. Czy my mamy szukać pieniędzy na nasze zadania 
np. na drogi poprzez projekty unijne i te pieniądze pierwotnie 
przeznaczone na te drogi dawać na edukację? Po pierwsze np. na 
remont zwykłych wiejskich dróg gminnych nie ma praktycznie 
żadnych środków unijnych i samorządy wykonywać je muszą 
z własnych środków, a po drugie niektóre inwestycje są małe i też 
nie ma dla nich żadnych środków unijnych. A przecież my mamy 
także całą masę innych wydatków. Ludzie pytają o chodniki, 
oświetlenie, rewitalizację miasta, o lekarzy specjalistów, a na 
wszystkie te projekty potrzebujemy pieniędzy na udział własny. 
Powiem Pani jedną rzecz. Wszyscy jesteśmy zainteresowani 
poprawieniem poziomu nauczania, bazy pomocy naukowych 
i ogólnie dobrym wizerunkiem edukacji, ponieważ przekłada 
się to na zwiększenie atrakcyjność naszej gminy pod względem 
osiedlania się. Proszę zwrócić uwagę, że dziś baza przedszkol-
na, dobra szkoła, atrakcyjny teren, baza rekreacyjna, dobra 

komunikacja to jeden z podstawowych magnesów osiedlania 
się . Dziś nie jest już problemem dojazd do pracy na odległość 
dalszą niż 30 km, dziś ważniejsze jest przedszkole, które ma 
jakąś ciekawą specyfikę, dobra i bezpieczna szkoła gwarantująca 
dobre przygotowanie, potrafiąca stworzyć przewagę względem 
innych szkół poprzez ciekawe innowacje. Istotne są rozwiązania 
komunikacyjne i infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna. 
To jest magnes dla ludzi z zewnątrz, którzy osiedlając się tutaj, 
przynoszą jednocześnie pieniądze. Dlatego jeszcze raz podkre-
ślam: dobra edukacja jest w interesie naszej gminy i interesie 
mieszkańców. Natomiast mamy nieprawidłowo rozłożone środki 
finansowe w samej edukacji i to powoduje problemy, o jakie Pani 
pyta. Nie może też być tak, że mieszkańcy i urząd zamiast refor-
mować chory system, szukają sposobów, jak go konserwować…

W programie wyborczym raczej nie wspominał Pan o promocji 
sportu. Tymczasem rzecz ma się nieco inaczej. Chyba nie ma 
zawodów, w których nie walczono by o puchar Burmistrza, 
a sam Burmistrz często te puchary wręcza osobiście. Czy jest 
to zmiana programu wyborczego? Mieszkańcy zastanawiają 
się, kiedy Pan Burmistrz ma jeszcze czas pracować.
Program wyborczy nie może spłaszczać działalności tylko do 
tego, co w jego granicach zostało określone. Promocja sportu to 
sprawa zdrowego stylu życia. To doskonały sposób na budowanie 
wspólnoty i integrowanie się ludzi. Doprawdy nie rozumiem 
tego zarzutu. Równie dobrze nie powinienem przyjmować 
w gabinecie mieszkańców, którzy przychodzą z problemami 
niemożliwymi do rozwiązania. Ot, ostatnio jedna z pań weszła 
do mojego gabinetu z żądaniem postawienia lampy u siebie na 
podwórzu i groźbą, że mnie „opisze do Warszawy”, jeśli tego 
nie zrobię. I co miałem począć? Nie pozostało mi nic innego, 
jak cierpliwie pani wytłumaczyć, że nie mogę prowadzić inwe-
stycji na gruntach, które nie należą do Gminy Brzostek. Proszę 
jeszcze zwrócić uwagę, że wręczanie pucharów na zawodach 
sportowych, po pierwsze nie jest w moim przypadku wyjąt-
kiem, bowiem tak robi każdy wójt i burmistrz, po drugie nie na 
wszystkich zawodach z wersji „o puchar burmistrza” jestem, 
a po trzecie zawody najczęściej są w sobotę, która jest dniem 
pozaurzędowym. 

Lepszy wodzirej niż burmistrz. Jak Pan odbiera taką opinię? 
W przeciwieństwie do wielu innych złośliwości „produkowa-
nych” przez „zawiedzionych” takim akurat obrotem spraw 
w Brzostku ta opinia jest prawdziwa. Wodzirejem zawsze 
byłem doskonałym i robiłem to przez wiele lat. Liczę na to, że 
jako burmistrz w którymś momencie także osiągnę taki stopień 
wtajemniczenia. Pracuję nad tym intensywnie.

Jeden z mieszkańców pyta, czy pełniąc funkcję Burmistrza, nie 
czuje się Pan między młotem a kowadłem? Przy czym kowadło 
to zwykli mieszkańcy gminy, a młot to ci wyżej, opcje polityczne 
itd. Komu stara się Pan bardziej przypodobać, a komu służyć?
Wielokrotnie tak się czuję i nic nie wskazuje, Pani Redaktor, na 
to, by miało się to jakoś zmienić w najbliższym czasie. Z ubole-
waniem zauważam, że samorządy coraz bardziej stają się miej-
scem walki politycznej i, niestety, przychodzi to także do małych 
gmin. Temu będę się przeciwstawiał i to z całą stanowczością. 
Liczę na to, że zwykli ludzie w wyborach samorządowych nadal 
będą głosować na ludzi, a nie na partie polityczne. Nie możemy 
dopuścić, by samorządy stały się miejscami walki politycznej, 
a nie ośrodkami, w których najważniejszym punktem odniesienia 
jest interes gminy i jej mieszkańców. Trzeba też walczyć z sytu-
acjami, kiedy solidarność w obronie interesów jednego radnego 
stoi ponad interesem mieszkańców. Zawsze powtarzam, że nie 
ma znaczenia, kto zbudował mostek, ważne, że jest i chodzą po 
nim wszyscy mieszkańcy niezależnie od tego, na kogo głosowali. 
A co do meritum Pani pytania, jeszcze raz oświadczam, że dla 
mnie jedyną wykładnią jest interes gminy i jej mieszkańców. Jak 
dotąd z tego powodu straciłem kilku znajomych, którzy myśleli, 
że wraz z moim wyborem „sezam” ze skarbami się przed nimi 
otworzy. Tymczasem sezam działa na specjalne akustyczne ha-
sło, i na szczęście nie takie, które większość często wypowiada. 
Hasło właściwe to „interes gminy Brzostek i jej mieszkańców”. 

 Wywiad przeprowadziła Urszula Kobak
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Narodowe Święto Niepodległości 11.11.2015 r. w Brzostku
„Polsko, Ty zawsze wiernych miałaś synów
Oni dla Ciebie nigdy nie skąpili
Krwi swej ni potu, męki ani czynów.
Bo śmierć i Życie Tobie poświęcili…”

/Edward Łojan „Polsko, Ty zawsze wiernych miałaś synów”/

Ranek 11 listopada 2015 roku był mglisty i wietrzny. Cały 
Brzostek okryty został mlecznym woalem mgły, rozrywanym 

silnym wiatrem. Ostatnie żółto-brązowe liście leciały z klonów 
rosnących na brzosteckim rynku, wirowały w tańcu i spadały pod 
drzewa. Korony drzew stały już nagie, puste i ciche. Cały brzostecki 
rynek też opustoszał. Nawet na parkingu – zwykle zatłoczonym – 
stało tylko kilka samochodów osobowych. Wszystkie sklepy były 
zamknięte i ludzi jakby nigdzie nie było. Tylko od czasu do czasu 
przechodził ojciec trzymający dzieci za ręce, te zaś trzymały biało-
-czerwone chorągiewki. Nad rynkiem łopotały duże biało-czerwone 
flagi, mocno przypięte do masztów przed pomnikiem pamięci.
 Na cmentarzu wojskowym 
dziewczęta i chłopcy zapalali 
znicze, lampki i roznosili kwia-
ty, poczynając od austriackich 
mogił przez zbiorową mogiłę ro-
syjską, groby minerów i wresz-
cie mogiły 20 brzostowian z pa-
cyfikacji 20 czerwca 1944 roku. 
Dobrze, że pamiętamy o tych, 
którzy oddali życie za Ojczy-
znę. Za Janem Kochanowskim 
powtórzę „Jeżeli komu otwarta 
droga do nieba, to tym co służą 
Ojczyźnie.”
 Dzisiaj przeżywamy już 97. 
rocznicę odzyskania niepod-
ległości, chociaż tak naprawdę 
uroczyście ten dzień obcho-
dzony jest dopiero po transformacji społecznej. Wcześniej władze 
PRL-u nie czciły tego dnia, jak również nie uznawały ludzi – po-
lityków tamtych lat za bohaterów, a o Józefie Piłsudskim nawet 
prawie nic nie uczono w szkołach.

Po 123 latach niebytu narodowego Polska zmartwychwstała 
i otrząsnęła się z pęt niewoli. Już 7 listopada 1918 roku powstał 
w Lublinie rząd Ignacego Daszyńskiego i lewica niepodległościowa 
miała nadzieję, że przejmie władzę w swoje ręce. Zaś Józef Piłsud-
ski został dopiero co wypuszczony z niewoli niemieckiej i dotarł 
11 listopada do Warszawy. Został on natychmiast wykreowany na 
Męża Opatrzności. To właśnie on wraz z Komitetem Narodowym 
Polskim, z Romanem Dmowski i Ignacym Janem Paderewskim 
wprowadzili Polskę do Komitetu Państw Zwycięskich. Józef Pił-
sudski doprowadził do rozwiązania Rady Regencyjnej. Te pierwsze 
tygodnie rządów w wolnej Ojczyźnie były pełne „burz” i ścierania 
się poglądów różnych elit i grup politycznych. Józef Piłsudski stał 
na czele Wojska Polskiego, jak również był Naczelnikiem Państwa. 
Silna osobowość przywódcy, jego niezwykłe zasługi wojskowe oraz 
doskonałe wyrobienie polityczne „ owiało” Józefa Piłsudskiego 
i nazwało go bohaterem wszechczasów. 

W tym roku obchodzimy kolejną już rocznicę Dnia Niepodległo-
ści. W Brzostku 11 pocztów sztandarowych ze szkół, straży pożar-
nych i innych organizacji wiedzionych było przed pomnik katyński 
przy WTZ przez władze samorządowe w osobach: Burmistrza 
Brzostku Wojciecha Staniszewskiego, Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Daniela Wójcika, delegacji PiS na czele z Radnym Rady 
Powiatu Dębickiego Kazimierzem Sarną. Tam złożono kwiaty, 
zapalono znicze i w zadumie oddano hołd brzosteckim bohaterom 
poległym na ziemi katyńskiej. Potem poczty sztandarowe wpro-
wadziły uczestników obchodów Święta Niepodległości do kościoła 
parafialnego. Tutaj wierni uczestniczyli w Mszy Świętej sprawo-
wanej przez proboszcza parafii ks. dr Jana Cebulaka w intencji 
poległych za Ojczyznę. Z wielkim skupieniem słuchaliśmy homilii 
wygłoszonej przez księdza proboszcza nawiązującej do Ewangelii 
i wynikającego z niej przesłania. Kaznodzieja przypomniał postać 
św. bp. Marcina, który swoją szatą podzielił się z biednym. Tym 

przykładem z życia świętego wskazał drogę życia wierzących, 
współczesnych ludzi – którą powinniśmy iść. Przypomniał też 
ksiądz postać wielkiego patrioty ks. Piotra Skargi, który w swoim 
kazaniu uczył patriotyzmu, nazywając Ziemię Polską – Matką, 
którą trzeba szanować i o nią dbać. Kazania ks. Piotra Skargi 
porównywał do zachowania współczesnego naszego świętego pa-
pieża Jana Pawła II, który swój szacunek do ziemi – każdej ziemi, 
do której przyjeżdżał – wyrażał przez uklęknięcie i ucałowanie. 

Po Mszy Świętej młodzież ze szkoły januszkowickiej przedsta-
wiła montaż słowno-muzyczny „Polsko, Ty zawsze wiernych miałaś 
synów”. Ów program był bardzo wnikliwie przygotowany przez 
nauczycieli tej szkoły i bardzo skrupulatnie zaprezentowany przez 
uczniów. Narrator pokrótce przedstawił najważniejsze wydarzenia 
z życia narodu polskiego, od chrztu Polski, przez rządy Jagiello-
nów, ważne bitwy: pod Grunwaldem, Sobieskiego pod Wiedniem, 
rozbiory, powstania, wojny i wreszcie odzyskanie niepodległości. 
Narrator przywoływał też ważne miejsca walk i zwycięstw narodu, 

męczeństwa i niepodległości: 
Kock, Powstanie Warszawskie, 
Armię Krajową, Szare Szeregi, 
Oświęcim, Katyń, PKWN, 
Czerwiec 1956, Marzec 1968, 
Grudzień 1970, Radom, Ursus, 
KOR, Solidarność, Stan Wo-
jenny, Okrągły Stół, wyjście 
wojsk radzieckich z Polski. 
W tym przypomnieniu faktów 
pomagały pieśni pełne rytmu 
marszowego i ważkich słów 
„My Pierwsza Brygada” czy 
wygłoszona modlitwa Szarych 
Szeregów: „Od wojny, nędzy 
i od głodu Sponiewieranej krwi 
narodu, Od łez wylanych obłą-
kanie Uchroń nas, Panie…”. Te 

niezwykle mocne wezwania liryczne, śpiew czysto emisyjny, wtór 
muzyczny na flecie czy „jękliwe” granie na skrzypcach stworzyły 
niezwykły nastrój przeżyć i doznań. Ową powagę stworzyli ucznio-
wie ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Januszkowicach. Należą 
się wielkie słowa uznania dla wspaniale przygotowanej młodzieży 
oraz ich pedagogów na czele z dyrektorką szkoły mgr Ewą Ziają. 
Po tak lirycznej części artystycznej poczty sztandarowe wraz z pa-
rafianami na czele z władzami samorządowymi przeszli na rynek, 
gdzie pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze. Następnie 
pokłoniono się płycie Józefa Piłsudskiego i legionistów wmurowa-
nej w ścianę budynku Urzędu Miejskiego, po czym złożono hołd 
zabitym brzostowianom przed płytą wmurowaną w dom kultury. 
Na zakończenie części oficjalnej złożono wiązanki kwiatów przed 
Pomnikiem Uczestników Powstań Narodowych XIX w. i Księcia 
Mieczysława Woronieckiego. 

Kilka refleksji nasuwa się człowiekowi w tym ważnym dla nas 
dniu. Po pierwsze niepodległość po długich latach zaborów i wojen 
odzyskaliśmy jesienią 1918 roku dzięki czynom zbrojnym oraz do-
skonałej dyplomacji i porozumieniu narodowemu ponad podziałami 
politycznymi. Ważnym też wydarzeniem był telegram z 16 listopada 
z 1918 do wszystkich rządów i narodów informujący o „powstaniu 
niepodległego państwa polskiego obejmującego wszystkie ziemie 
zjednoczonej Polski” podpisany przez Wodza Naczelnego Armii 
Polskiej Józefa Piłsudskiego i Kierownika Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Tytusa Filipowicza. Na początku 1919 roku państwo 
polskie zostało uznane przez zwycięskie mocarstwa Ententy. 

Ziemia Brzostecka może pochwalić się swoimi bohaterami 
legionistami, uczestnikami powstań narodowych, bohaterami 
szlaku bojowego od Polski do Rosji, a potem przez Bliski Wschód 
i Afrykę aż pod Monte Cassino podczas II wojny światowej. Nasi 
bohaterowie byli wszędzie tam, gdzie walczono „o chleb i warsztat 
pracy”, o byt narodowy. Tych, którzy polegli, uczciliśmy pomni-
kami, ozdobnymi mogiłami, ich imieniem nazwaliśmy szkoły 
i ulice – musimy jednak pamiętać o nich nie tylko od święta, ale 
także na co dzień. 

Zuzanna Rogala

Fot. Paweł Batycki
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Podziękowanie
Jestem bardzo wzruszona i z całego serca dziękuję Panu Burmistrzowi Wojciechowi Staniszewskiemu, 

Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej Danielowi Wójcikowi za to, że po raz pierwszy uczcili pamięć 
mojego męża śp. Władysława, który uczciwie pracował przez 17 lat w Urzędzie Gminy w Brzostku.

Z poważaniem
Genowefa Piłat z dziećmi

12.11.2015 r.

Lokalni przedsiębiorcy i najlepsi studenci uhonorowani
Burmistrz Wojciech Staniszewski oraz Przewodniczący Rady 

Miejskiej Daniel Wójcik zaprosili na III Pogórzańską Kon-
ferencję o roli pożytecznych mikroorganizmów, która odbyła się 
21 listopada, zasłużonych przedsiębiorców oraz wyróżniających 
się studentów z gminy Brzostek.

W obecności prelegentów konferencji oraz przybyłych gości 
z powiatu dębickiego, tj. Starosty Andrzeja Reguły oraz Prze-
wodniczącego Rady Powiatu Mateusza Smoły, uhonorowano 
dyplomami z podziękowaniami od byłego już Wicepremiera, 
Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, z okazji 25-lecia 
polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei 
i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaan-
gażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki, następujące 
firmy z naszej gminy:
• Marek Wojnar, Robert Kumiega - wspólnicy firmy PMS 

International,
• Maria Grzesiakowska – właściciel firmy MARBET – PPHU,
• Stanisław Szczygieł, Józef Czekaj – wspólnikom firmy sklep 

spożywczo-przemysłowy, bar gastronomiczny,
• Bogdan Szukała – właściciel firmy budowlanej REMONT,
• Marek Przewoźnik – właściciel firmy RUBICELLO,
• Tadeusz Nowak, Jerzy Przebięda – wspólnicy firmy PHU 

EMAR sp.j.,
• Marek Smoła – właściciel firmy PHUP MOTOR-PORT,
• Edward Kmiecik – właściciel firmy Zakład Ślusarski,
• Edward Kmiecik – prezes PPHU EKIW sp. z o.o.,
• Janusz Czarnawski – właściciel firmy PUH KAMSTOL,
• Zbigniew Golec – właściciel cukierni w Brzostku,
• Zbigniew Smagacz – właściciel firmy PHU,
• Małgorzata Drozd – właściciel firmy Delikatesy Centrum,
• Firma AMA Majewscy sp.j.,
• Zakład Rzeźniczy HOS-POL Gustaw Hołowicki sp.j.

Podziękowania ww. przedsiębiorcom złożył również Bur-
mistrz Brzostku Wojciech Staniszewski. 

Podczas tego samego spotkania z inicjatywy Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Daniela Wójcika po raz pierwszy wręczono 
najlepszym studentom (z preferowanych kierunków studiów) 
z Ziemi Brzosteckiej stypendium ufundowane z budżetu gminy, 
tj. Sarze Dziedzic, Sebastianowi Gryglowi, Justynie Porębskiej, 
Karolinie Rogowskiej, Katarzynie Samborskiej oraz Paulinie 
Zając. 

Szerzej o zasadach przyznawania tego stypendium oraz o pra-
cy komisji stypendialnej pisaliśmy we wcześniejszych numerach 
„Wiadomości Brzosteckich”.

U. Kobak
Więcej zdjęć na str. 21

„Wspierajmy bakterie, bo to jedyna kultura, którą mają wszyscy ludzie”.

W ILOŚCI SIŁA, CZYLI MIKROORGANIZMY GÓRĄ
W sobotni późny poranek (21 listopada 2015 r.) zbiegły się do 

brzosteckiego domu kultury makroorganizmy w postaci 
kilkudziesięciu osobników gatunku Homo sapiens. Oczywi-
ście na III Pogórzańską Konferencję o „Roli pożytecznych 
mikroorganizmów w odtwarzaniu biologicznych czynników 
stabilizujących zdrowie roślin, zwierząt i ludzi.” Po wysłuchaniu 
kilku ciekawych wykładów wzbogaconych prezentacjami mul-
timedialnymi, materiałami informacyjnymi oraz naturalnymi 
przekąskami ludzie doszli do wniosku, że małe jest piękne i tak 
liczne, że lepiej żyć w nim zgodzie i wyciągać z tego korzyści.

Organizatorami spotkania byli: Pogórzańskie Centrum Mi-
kroorganizmów w Brzostku, Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku oraz Koło Gospodyń w Brzostku. Natomiast patronat 
objęli: Burmistrz Brzostku, Stowarzyszenie EkosystEM – Dzie-
dzictwo Natury (Warszawa), Polska Izba Technologii i Wyrobów 
Naturalnych (Warszawa), Probiotics Polska Sp. z o.o. (Wielkopol-
ska) oraz Podkarpackie Centrum Mikroorganizmów (Jasionka).

Zagadnienia związane z rolą mikroorganizmów w naszym 
życiu będzie przybliżał naszym Czytelnikom Janusz Kolbusz 

z Pogórzańskiego Centrum Mikroorganizmów w Brzostku 
(s. 23).

U. Kobak

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki



12 WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 12/2015

Parafrazując słowa piosenki Anny Jantar, głównej bohaterki 
muzycznego wieczoru, (08.11.2015 r., GOK Brzostek) chcę 

oświadczyć, że był to dla mnie dotychczas najlepszy koncert na-
szych młodych, lokalnych artystów, jaki miałem okazję i wielką 
przyjemność przeżyć. 

Zespół TAKE FIVE wraz z sekcją wokalną pokazał, że 
mimo młodego wieku swoich członków, potrafi już bardzo, 
bardzo dużo i rokuje na jeszcze więcej. Choć niełatwo oddać 
słowem wielobarwność atmosfery „dźwiękiem malowanej” przez 
„WEŹ PIĄTKĘ”, spróbuję jedynie wymienić kilka elementów, 
które z pewnością miały 
znaczący wpływ na nie-
codzienny klimat tego 
koncertu.

Stare, znane i lubia-
ne kompozycje Jarosła-
wa Kukulskiego, męża 
Anny Jantar, zabrzmiały 
w nowych, efektownych 
aranżacjach, których 
sprawcami są bracia 
Krzysztof i Bartłomiej 
Tyburowscy. Obaj mu-
zycy (nie mylić z muzy-
kantami) stanowią filar 
zespołu TAKE FIVE, 
k tór y  pos t a ram się 
z grubsza przedstawić.

I tak, na parapecie 
(piano-keyboardy) bły-
skotliwe i często jazzowe 
funty (akordy) kładł najmłodszy członek zespołu, Bartłomiej 
Tyburowski (PSM I i II st. w Jaśle). Na wiośle (gitara) riffy 
i power chordy dynamicznie szarpał Krzysztof Tyburowski – 
student Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Drugie 
wiosło (gitara basowa) Dominik Cieślak - absolwent Szkoły 
Muzycznej Yamaha – wydawało się być „znużone” drobnymi 
skokami po podstawach akordów i często rwało do dłuższych, 
kunsztownych spacerów (walking bass). Rura (saksofon) Paweł 
Król - absolwent PSM I st. w Dębicy, „wyła” sprawnie i fachowo, 
wypełniając „szczelnie” międzyfrazy, dodając niepowtarzal-
nej barwy utworom swoim metalicznym blaskiem. Pałkarz 
(perkusista) Kamil Nowicki absolwent PSM II st. w Jaśle oraz 
nauczyciel perkusji w Szkole Muzyki Rozrywkowej w Dębicy 
– tak mocno „dawał po garach”, że aż reszta zespołu odgrodziła 
go od siebie jakąś chyba dźwiękoszczelną ścianą (żart). Całość 
bandu ostatecznie „cykała” zgodnie niczym szwajcarski zegarek, 
pozwalając na kilkadziesiąt sekund swoistego „wyżycia” się 
w niepowtarzalnym solo każdemu z osobna.

Jak poprawnie używać najbardziej naturalnego ludzkiego 

instrumentu, jakim są struny głosowe, jak podeprzeć go właści-
wie przeponą, czyli jak odpowiednio ustawić ten cały „wokalny 
mechanizm”, skutecznie uczy młodych artystów Paulina Zięba, 
studentka Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Efekty jej pracy z młodymi adeptami sztuki wokalnej docierały 
do naszych uszu w postaci pięknej kantyleny, czyściutkiej into-
nacji, nienagannej emisji, zróżnicowanej dynamiki i ekspresji, 
różnorodnej artykulacji, ale i wielogłosowej harmonii w chór-
kach. Drużynę „operowców” stanowili: Ania Lemek, Małgosia 
Dunajska, Emilka Czachara, Agnieszka Bachara, Gabriela 

Traciłowska, Natalia 
Czech, Katarzyna Ko-
pacz, Dawid Sobczyk 
i Bartłomiej Tyburowski. 
Całość łączył i dopełniał 
słowem elegancki i elo-
kwentny konferansjer 
Michał Samborski. Nie 
sposób pominąć dobrą 
akustykę sali domu kul-
tury i wysokiej klasy na-
głośnienie oraz oświet-
lenie. Wszystkie te ele-
menty składały się na 
niesłychany, acz dobrze 
słyszalny i odczuwalny 
czarowny klimat po-
szczególnych piosenek, 
a tym samym na aurę 
całego koncertu. Nad 
tym, by żaden nawet 

najsubtelniejszy dźwięk nie uleciał naszym akustycznym sen-
sorom, za konsolą czuwał kolejny artysta z muzycznej rodziny 
państwa Elżbiety i Wiesława Tyburowskich, Artur (TR-audio), 
który współpracuje również z zespołem SEW oraz prowadzi 
własne studio nagraniowe.

Powszechnie wiadomo, że zamiłowanie do muzyki często 
dziedziczy się po muzykalnych rodzicach, którzy nierzadko 
poświęcają czas i pieniądze, by dobrze „zainwestować” w swoje 
latorośle. Tak też było i wciąż jest w przypadku Państwa Elżbiety 
i Wiesława Tyburowskich. Dzięki ich wspólnej determinacji 
i konsekwencji w działaniu mogliśmy właśnie w niedzielę, 
8 listopada 2015 r., podziwiać wyjątkowej jakości plony ich 
wieloletniego wysiłku. Są to z pewnością powody do radości 
i satysfakcji. 

Gratulujemy i życzymy Państwu Tyburowskim oraz wszyst-
kim Rodzicom wielu wspaniałych muzycznych wzruszeń za 
pośrednictwem swoich muzykujących pociech. 

Joseph TAKE FIVE Fan

„TAKICH DŹWIEKÓW W NASZYM MIEŚCIE  
NIE SŁYSZAŁEŚ DOTĄD JESZCZE…”

Świąteczne spotkanie 
w brzosteckim kole gospodyń
11 listopada br. w Narodowe Święto Niepodległości w lokalu 

Koła Gospodyń w Brzostku odbyło się towarzyskie spot-
kanie członkiń. Wzięło w nim udział 30 kobiet. Po oficjalnym 
powitaniu, którego dokonała zastępca przewodniczącej, Wanda 
Szarek, omówiono bieżące sprawy związane z działalnością 
koła. Wywiązała się ożywiona dyskusja. Potem jak zwykle 
przystąpiono do degustacji potraw domowej roboty przygoto-
wanych przez gospodynie z zarządu koła. Nie zabrakło przy tej 
okazji wesołych opowieści i śpiewania pieśni biesiadnych. Jak 
przystało na tak ważny świąteczny dzień, uczestniczki spędziły 
popołudnie w niezwykle miłym nastroju.

Wanda Szarek Fot. Joanna Śpicha 

Fot. Paweł Batycki
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Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej
Co roku w okresie jesiennym Dom Kultury w Brzostku or-

ganizuje gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego 
Poezji Religijnej. Od wielu lat cieszy się on dużym powodzeniem 
wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej 
gminy. Nie bez przyczyny jest on organizowany na przełomie 
października i listopada, w miesiącach skłaniających do zadumy 
nad istotą życia i jego przemijaniem. To właśnie poezja religijna 
najlepiej potrafi oddać klimat tych refleksji. Oprócz recytacji 
konkurs obejmuje poezję śpiewaną, dzięki czemu staje się bar-
dziej atrakcyjny i różnorodny.

W tym roku do eliminacji gminnych tego konkursu zgłosiło 
się 24 wykonawców ze szkół podstawowych: z Brzostku, Gorze-
jowej, Januszkowic, Kamienicy Dolnej, Nawsia Brzosteckiego, 
a także uczniowie ze szkoły podstawowej oraz z gimnazjum 
w Siedliskach-Bogusz.

Komisja składająca się z nauczycieli z poszczególnych 
prezentujących się szkół, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, 
kulturę słowa, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny 
postanowiła zakwalifikować do finału w Dębicy następujących 
wykonawców: Martynę Nawracaj (poezja śpiewana) i Ga-
brielę Czekaj (recytacja) ze Szkoły Podstawowej w Brzostku, 
Julię Wójcik (recytacja) ze Szkoły Podstawowej w Gorzejowej, 
Zuzannę Grzesiakowską (recytacja) ze Szkoły Podstawowej 
w Kamienicy Dolnej, Małgorzatę Dunajską (poezja śpiewana) 
i Aleksandrę Radelczuk (recytacja) ze Szkoły Podstawowej 
w Nawsiu Brzosteckim, Weronikę Kurek (poezja śpiewana) ze 
Szkoły Podstawowej w Siedliskach-Bogusz i Gabrielę Szynal 
(recytacja) z Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz, a także zespół 
wokalny działający przy tym gimnazjum w składzie: Dominika 
Kuczek, Oliwia Markiewicz, Faustyna Zdziarska, Natalia 
Szukała, Gabriela Białas. 

Wymienieni uczniowie wzięli udział w finale konkursu, który 
miał miejsce w Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy.

 Ponadto jury przyznało specjalne wyróżnienie dla Gabrieli 
Podgórskiej z Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz w kategorii 
recytacja oraz dla Moniki Chajec ze Szkoły Podstawowej w Ja-
nuszkowicach w poezji śpiewanej.

Zarówno laureaci, jak i wszyscy wykonawcy eliminacji gmin-
nych otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe 
ufundowane przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim wykonawcom 
oraz ich opiekunom za zainteresowanie tym jakże pięknym, 
lirycznym konkursem, który nie tylko skłania do głębokich 
refleksji filozoficznych, ale też kształtuje kunszt słowa oraz 
wrażliwość artystyczną dzieci i młodzieży. Wspaniale przy-
gotowani recytatorzy, a szczególnie wokaliści prezentujący 
w ciekawej aranżacji znane religijne utwory dali koncert, który 
głęboko zapadł w serca słuchających. Zaś iście brawurowa pre-

zentacja wokalnego zespołu składającego się z gimnazjalistek 
z Siedlisk-Bogusz występujących w jednakowych i niezwykle 
widowiskowych strojach specjalnie na ten cel uszytych, była 
znakomitą pointą, myślę, że nie tylko eliminacji gminnych, ale 
też finałowych.

W finale tego konkursu w Dębicy wyróżniono p. Jerzego 
Wojnarowskiego za opiekę artystyczną nad ww. zespołem 
wokalnym z Siedlisk-Bogusz - poezja śpiewana w kategorii gim-
nazja. Zaś w kategorii szkół podstawowych w poezji śpiewanej 
wyróżnienia otrzymały Martyna Nawracaj z SP w Brzostku 
oraz Weronika Kurek z SP w Siedliskach-Bogusz.
 Serdeczne gratulacje wraz z życzeniami dalszych sukcesów.

E.M.

Fot. Mateusz Domaradzki
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Wycieczka do krakowskich teatrów
Organizacja wyjazdów do teatru w Krakowie dla dzieci 

i młodzieży uczestniczących w zajęciach teatralnych od paru 
lat weszła do kalendarza imprez brzosteckiego domu kultury. 
Dlaczego Kraków? Kraków to specyficzne miejsce na mapie 
kulturalnej Polski – liczne zabytki, urokliwe stare kamieniczki 
i mnóstwo gołębi na Starym Rynku pod Sukiennicami tworzą 
swoisty klimat i sprawia-
ją, że ciągle chce się tam 
wracać. Toteż nie zdzi-
wiłam się, kiedy zapy-
tałam uczestników zajęć 
teatralnych, gdzie w tym 
roku chcieliby pojechać 
na spektakl teatralny, a oni 
chóralnie odpowiedzieli, 
że do Krakowa. Wszy-
scy postanowili tym ra-
zem obejrzeć spektakl 
w Teatrze im. Juliusza 
Słowackiego, bo to jeden 
z najpiękniejszych krakow-
skich teatrów. Niestety, nie 
można było tam załatwić 
wejściówek na odpowied-
nie przedstawienie. Natomiast udało się zamówić zwiedzanie 
teatru z przewodnikiem. No cóż, dobre i to.
Jednak tradycją każdego wyjazdu do Krakowa jest obejrzenie 
spektaklu na scenie krakowskiego teatru. Ze względu na fakt, 
że w wyjeździe wzięły udział zarówno dzieci z młodszej grupy 
teatralnej „Biedronki”, jak i starsi „Artystokraci” - w większości 
uczniowie gimnazjum, wybór padł na spektakl w Teatrze Ludo-
wym pt. „Feniks leci do słońca”. Była to komedia bez ograniczeń 
wiekowych, a ze względu na przesłanie adresowana szczególnie 
do gimnazjalistów. Przedstawienie obu grupom bardzo się spo-
dobało. Akcja rozgrywała się niezwykle dynamicznie, obfitowała 
w efekty specjalne, więc nikt się nie nudził. A przesłanie sztuki 
w sam raz dla współczesnej młodzieży – dążenia do sukcesu, 
sławy nie można przedkładać nad przyjaźń z drugą osobą.
  Trzeba nadmienić, że w dniu wyjazdu dopisała pogoda. Było 
ciepło jak na tę porę roku – połowa listopada, nawet słońce 
wyjrzało zza chmur i porannej mgły, uprzyjemniając spacer po 
Starym Rynku w Krakowie. Korzystając ze słonecznej pogody, 
można było się zatrzymać czy to pod Bramą Floriańską, czy też 

pod pomnikiem Adama Mickiewicza i zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie albo pod kościołem Mariackim i zobaczyć, ile dni po-
zostało do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Natomiast 
w tym przepięknym słynnym kościele podziwiano ołtarz Wita 
Stwosza, przypominając sobie legendę opisaną przez Antoninę 
Domańską w książce pt. „Historia żółtej ciżemki”. W innym miej-

scu można było przystanąć 
i zachwycić się obrazami 
malarzy wystawiającymi 
swe prace na murach Bra-
my Floriańskiej i Rynku 
Głównym, jak również 
nabyć pamiątkową drob-
nostkę na stoiskach pod 
Sukiennicami. Podczas 
tych spacerów uczestnicy 
popisywali się znajomością 
legend o Krakowie i za-
chwycali wszędobylskimi 
gołębiami. Jak przystało 
na wycieczkę, nie mogło 
zabraknąć McDonalda, 
gdzie wszyscy odpoczęli 
i zjedli ciepły posiłek.

Ostatni punkt tej eskapady stanowiło zwiedzanie Teatru im. 
Juliusza Słowackiego, co było największym pragnieniem wszyst-
kich uczestników. Nie rozczarowano się, bo widok „zapierał dech 
w piersi”. Budynek bogaty w różnorodne zdobienia i rzeźby, prze-
piękna zabytkowa kurtyna namalowana przez Siemiradzkiego, 
bogato rzeźbione loże i możliwość zasiadania w nich, to tylko 
niektóre elementy zwiedzania tego teatru. Najstarsi, najbardziej 
zainteresowani teatrem i nade wszystko odważni mieli możli-
wość zaprezentowania się na deskach tej słynnej, liczącej 125 lat 
krakowskiej sceny, w osobistej improwizacji. Zarówno młodsi, 
jak i starsi uczestnicy wyjazdu z zainteresowaniem oglądali każ-
dy szczegół i słuchali opowieści przewodnika o bogatej historii 
teatru i czasach, kiedy premiery odbywały się niemal co tydzień.
  Sądzę, że wyjazd do krakowskich teatrów głęboko zapadł 
w sercach tych młodych adeptów sztuki teatralnej i zapewne 
przyczyni się do wzbogacenia ich wrażliwości artystycznej oraz 
jeszcze bardziej zainteresuje tą dziedziną sztuki.

Elżbieta Michalik

Obrona cywilna i powszechna samoobrona ludności
Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy 

i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie 
i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współ-
działanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska 
oraz usuwaniu ich skutków.
Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju obejmują:
√ działalność planistyczną i prace organizacyjne,
√ działalność szkoleniową i upowszechniającą w zakresie proble-

matyki obrony cywilnej,
√ przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samo-

obronie.
Osoby posiadające obywatelstwo polskie, zdolne ze względu na 

stan zdrowia podlegają obowiązkowi szkolenia ludności w zakresie 
powszechnej samoobrony.

Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony ma 
na celu przygotowanie do samoobrony przed środkami masowego 
rażenia oraz innymi działaniami nieprzyjaciela. Przygotowanie 
ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie polega na jej 
udziale w szkoleniu i wykonywaniu przez obywateli określonych 
obowiązków w ramach przygotowań do samoobrony. Podstawy 
prawne do działalności w tej dziedzinie znajdują się w Ustawie z dnia 
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (tj. Dz.U.2015.827 z późn.zm.), Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej 
samoobrony ludności (Dz. U. Nr 91 poz. 421). Powszechna samo-

obrona jako część obrony cywilnej polega na obowiązkowym udziale 
ludności w zajęciach podstawowych lub ćwiczeniach praktycznych.

W ramach przygotowania do samoobrony osoby posiadające 
obywatelstwo polskie mogą być zobowiązane do:
√ przygotowania ochrony budynku lub lokalu mieszkalnego oraz 

mienia osobistego i indywidualnego;
√ zabezpieczenia własnych źródeł wody pitnej i środków spożyw-

czych przed zanieczyszczeniem lub skażeniem;
 √ utrzymywania i konserwacji posiadanego oraz przydzielonego 

sprzętu i środków ochrony;
 √ utrzymywania i konserwacji domowych pomieszczeń ochronnych;
√ wykonywania innych przedsięwzięć mających na celu ochronę 

własnego życia, zdrowia i mienia oraz udzielania pomocy po-
szkodowanym.
Osoby posiadające obywatelstwo polskie mogą być również 

zobowiązane do zaopatrzenia się w sprzęt ochrony indywidualnej 
oraz w inne artykuły i przedmioty niezbędne w razie zagrożenia. 
Obowiązek, o którym mowa powyżej, może wprowadzić Rada Mi-
nistrów w drodze rozporządzenia, określając równocześnie zasady 
i warunki zaopatrzenia.

Więcej informacji na stronie bipbrzostek.mserwer.pl w zakładce: 
ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna.

M.D.

Fot. Piotr Sienkowski
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Nie wiem, jak zacząć. Z takim problemem musieli zmierzyć się uczestnicy gminnego konkursu literackiego dla gimnazjalistów

WIELKA TRÓJKA
Tuż przed Świętem Niepodległości młodzież z pięciu gimna-

zjów (Brzostek, Januszkowice, Nawsie Brzosteckie, Siedli-
ska-Bogusz i Jodłowa) w pocie czoła w ciągu 90 minut tworzyła 
opowiadania z dialogiem 
i elementami opisu. Utrud-
nienie stanowiło pierwsze 
zdanie wspólne dla wszyst-
kich. Owoce ciężkiej pracy 
pisarskiej przez kilkanaście 
dni wnikliwie analizowa-
ła kompetentna komisja 
w osobach: Ber nadeta 
Staniszewska (polonistka 
z Gimnazjum nr 2 w Boch-
ni), Maria Kawalec (biblio-
tekarka z Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Brzostku) 
oraz Wiesław Tyburow-
ski (polonista ze Szkoły 
Podstawowej w Brzostku). 
Każdy z członków komisji 
mógł wybrać jedno, jego 
zdaniem, najlepsze opowia-
danie. Nikt nie znał nazwisk uczniów ani szkoły, dzięki temu 
werdykt był obiektywny. Zgodnie z nazwą konkursu udało się 
wyłonić trzy najlepsze teksty, ich autorzy 30 listopada otrzymali 
identyczne nagrody (dyski przenośne Toshiba 1 TB) ufundowane 
przez Burmistrza Brzostku. Zwycięzcami, a właściwie zwycięż-
czyniami zostały: Karolina 
Winiarska z Januszkowic 
za „Reportaż o bardzo waż-
nej sprawie”, Anna Szybist 
z Brzostku za „Historię 
mojej odmiany” i Patrycja 
Żółkiewska z Brzostku za 
„Wizytę u psychologa”. 
Ponadto Karolina zdobyła 
dwa wyróżnienia, a Anka 
jedno. Komisja dodatkowo 
wyróżniła jeszcze kilka 
opowiadań: Maria Czyż 
z Siedlisk-Bogusz „Kole-
ga sprzed lat” (2 wyróż-
nienia), Katarzyna Raś 
z Nawsia Brzosteckiego 
„Nie wiem, jak zacząć. 
Trudne początki”, Sylwia 
Nykiel z Siedlisk-Bogusz 
„Wybierz życie”. Wszyst-
kie te prace zgodnie z zapowiedzią będziemy publikować na 
łamach „Wiadomości Brzosteckich”. Łacińskie powiedzenie 
„De gustibus non est disputandum” (o gustach się nie dyskutuje) 
sprawdziło się i w tym przypadku – każdemu może się podobać 
coś innego, dlatego założyliśmy w regulaminie konkursu aż 
trzech zwycięzców, aby zwiększyć szanse młodych twórców. 
Co szczególnie docenili członkowie komisji? 
Bernadeta Staniszewska: Pierwszą nagrodę w konkursie „Wielka 
Trójka” zdecydowałam się przyznać pracy pt. „Wizyta u psy-
chologa”. Dlaczego? Po pierwsze ze względu na przyjemność 
czytania. Autorka posłużyła się ciekawym, ale równocześnie 
przejrzystym stylem wypowiedzi, wprowadziła do opowiadania 
dialogi, których było „w sam raz” oraz elementy innych form 
literackich. Po drugie umiejętnie budowała napięcie, by dopro-
wadzić czytelnika do zupełnie nieoczekiwanego, zaskakującego 
zakończenia. Finał opowiadania był nieprzewidywalny do ostat-
niej linijki tekstu. Brawo!
Maria Kawalec: Wybrałam opowiadanie pt. „Historia mojej 
odmiany”. Treść przekonująca autentyzmem, przedstawia czło-
wieka jako istotę pozytywną - kiedy zło przekształca się w dobro. 

Autorka odsłania siebie - przeżycia wewnętrzne, wrażliwość na 
to, co rozumie – cierpienie. Rysuje rzeczywistość, rzeczywistość 
ludzi skrzywdzonych przez los. Lekki styl, dobrane dialogi spra-

wiają przyjemność w czy-
taniu. Dostrzegłam głębię 
wartości opowiadania.
Wiesław Tyburowski: Wg 
mnie najlepszą pracą jest 
„Reportaż o bardzo waż-
nej sprawie”. To oryginal-
ne opowiadanie „ze szkol-
nego życia wzięte”, ale 
poruszające ważne sprawy 
dla młodzieży, takie jak po-
trzeba akceptacji w grupie 
rówieśniczej. Kompozycja 
jest zwarta i przemyślana, 
o dużej spójności. Zdanie 
wstępne pojawia się na 
początku i na końcu, ale 
już w innym znaczeniu, 
bo bohaterka: „wiedziała, 
jak zacząć…”. Narracja 

trzecioosobowa dała lekkość stylu i naturalność wypowiedzi.
Burmistrz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Daniel Wójcik 
wręczyli wszystkim uczestnikom nagrody i dyplomy. Organiza-
torami „Wielkiej Trójki” będącej kontynuacją ubiegłorocznego 
konkursu literackiego „Ja piszę! Z polotem i wyobraźnią” były 

„Wiadomości Brzosteckie” 
i Gimnazjum w Brzostku 
przy wsparciu Centrum 
Kultury i Czytelnictwa. Tu 
szczególnie zaangażowali 
się: Burmistrz Wojciech 
Staniszewski, Jacek Sam-
borski (projekt dyplomów), 
Justyna Zegarowska, Ra-
fał Szczygieł, Ewa Raś, 
Krystyna Zdziarska, ano-
nimowi sponsorzy oraz 
Kierownik GZOSiP Irena 
Nosal, która przypomnia-
ła pierwszą edycję tego 
konkursu organizowaną 
przez śp. Józefa Nosala, 
a zwycięzcom przekazała 
pamiątkowe nagrody książ-
kowe – wydane w listopa-
dzie zbiorki poezji Mariana 

Nosala „Trzy tęsknoty”. Dodatkową atrakcję uroczystego pod-
sumowania stanowiły scenki kabaretowe wykonane przez grupę 
brzosteckich gimnazjalistów z klasy 2c. Na scenie prezentowali 
się: Kacper Augustyn, Julia Białas, Sylwia Marcinek, Oliwia 
Pietrzak, Alicja Pruchnik, Grzegorz Starościk, Szymon Sury, 
Anna Szymańska. Na pianinie grała Urszula Wąsik z 3b.

U. Kobak

A teraz prezentujemy jedno ze zwycięskich opowiadań:

Karolina Winiarska
Gimnazjum w Januszkowicach

Reportaż o bardzo ważnej sprawie
„Nie wiem, jak zacząć” – pomyślała Magda. Deszcz stukał ryt-

Dokończenie na str. 16

Fot. Andrzej Szot

Fot. Andrzej Szot
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micznie w okno. Szare niebo wpra-
wiało w ponury nastrój. Ulice były 
ciche, opustoszałe. Dziewczyna stała 
przy oknie, szukając natchnienia. 
„Nie wiem, jak zacząć” – pomyślała 
po raz setny.
 Włączyła komputer. Przejrzała 
najświeższe wiadomości. Nic. Sfru-
strowana zadzwoniła do Moniki.
- Cześć, Monia. Nie nawinął ci się 
jakiś fajny temat na reportaż?
- Na co? – spytała dziewczyna.
- Na reportaż – odpowiedziała Mag-
da cierpliwie. – Muszę napisać re-
portaż do gazetki szkolnej. O czymś, 
co się dzieje w okolicy.
- Trudna sprawa. Żadnych koncertów, festynów, ważnych spot-
kań… Nie wiem, Magda.
- Szkoda. To do jutra – rozłączyła się Magda.
O czym zazwyczaj pisze się reportaże? O ważnych wydarzeniach 
międzynarodowych, o podróżach z dalekich krajów. Dziewczyna 
westchnęła przeciągle. „Ta pogoda mnie dobija” – pomyślała.
 Następnego dnia Magda wyskoczyła z łóżka jak z procy. 
Znowu zaspała. Idąc do szkoły, myślała o swoim zadaniu. „Dziś 
znajdę ten temat” – postanowiła twardo.
 Pierwsze lekcje minęły szybko i Magda zaczęła się denerwo-
wać. Musi się coś stać – myślała gorączkowo.
- Hej, Magda, co jest? – głos Moniki wyrwał dziewczynę z za-
myślenia.
- Monia, ten reportaż nie daje mi spokoju. Termin oddawania 
prac mija pojutrze, a ja nawet nie zaczęłam. Nie wiem, jak zacząć. 
Magda i Olka podobno są już gotowe.
- Wyluzuj, coś wymyślisz. Posłuchaj, muszę ci coś powiedzieć. 
Wiesz, co się dowiedziałam od Kamila?
- Nie wiem, skąd mam wiedzieć – odparła zgnębiona Magda.
- Anka znowu dziś zaczepiła Maryśkę – powiedziała z dumą 
Monika, jakby przekazywała wiadomość o dobrej ocenie.
- Tego się dowiedziałaś? – zadrwiła Magda. – O tym wszyscy 
od dawna wiedzą.
- Ale nie wiesz, co było dalej. Podobno Maryśka się jej postawiła. 
Rozumiesz? Powiedziała, że nie życzysz sobie, aby ją obrażano 
i takie tam.
- Żartujesz? Przecież Anka to jakaś dyktatorka. Ja się jej boję, 
wszyscy się jej boją.
- No właśnie – przytaknęła Monika. – Anka uderzyła ją i powie-
działa, że ją zniszczy. Maryśka ma przechlapane.
 Magda poczuła coś na kształt współczucia. Przecież Marysia 
nie zrobiła Ance nic złego. Źródłem konfliktu były dzielące obie 
dziewczyny różnice. Ania była wysoka. Miała talię osy, platyno-
we włosy. Ubierała się zawsze stylowo. Ubrania podkreślały jej 
szlachetną bladość twarzy i błękitne oczy. Anka osiągała niezłe 

wyniki w nauce i planowała dostać 
się na studia artystyczne. Maria zaś 
była drobna i pulchna. Miała brązo-
we oczy, czarne jak węgiel włosy. 
Nosiła kolorowe ciuchy, co stanowiło 
ostry kontrast z jej ciemną skórą.
„O co tu chodzi Ance?” – zastano-
wiła się Magda. – „O to, że Maryśka 
jest czarnoskóra?”
- Chciałabym jej jakoś pomóc. 
Ale nie mam czasu – powiedziała 
Magda.
- Ja też bym jej pomogła. Znasz mnie 
przecież. Ale Anka? Jeśli z nią zadrę, 
to zejdę na dno życia towarzyskiego.
 Magda zostawiła koleżankę na 
korytarzu. Musiała skupić się na re-

portażu. Postanowiła pójść do biblioteki i poszukać natchnienia 
w lokalnych gazetach. Pomieszczenie było jasno oświetlone. 
W środku siedziała pani bibliotekarka i … Marysia. Magda bez 
słowa zaczęła przeglądać gazetę. 
- Hej – Magda zaczepiła Marysię, nie wiadomo kiedy. 
Dziewczyna zastanowiła się, dlaczego to zrobiła. Czy chciała 
z nią rozmawiać? Marysia okazała się rozmowną dziewczyną. 
Opowiedziała Magdzie o swojej rodzinie. Jej rodzice byli człon-
kami jazzowego zespołu. Ona sama muzyki nie lubiła. Wolała 
malować. Nasz nauczyciel plastyki bardzo ją chwalił i obiecy-
wał wspaniałą karierę artystyczną. Magda wyszła z biblioteki 
w dobrym nastroju. Nadal nie miała tematu, ale była pewna, że 
coś znajdzie.
 Gdy Magda odrobiła zadanie, postanowiła przygotować się 
do pracy. Zamknęła drzwi, wyłączyła telefon, położyła przed 
sobą kartkę i długopis. Pogrążyła się w myślach. Nie mogła się 
skupić. Ciągle wracała myślami do rozmowy z Marią. Magda 
lubiła pisać, Marysia malować. Może czarnoskóra koleżanka 
chciałaby projektować szatę graficzną szkolnej gazetki… Do tej 
pory zajmowała się tym… Anka!
 Magda otworzyła szeroko oczy. O to chodzi Ance! Jest za-
zdrosna! Anna i Maria marzą o karierze malarki. Maria ma dobre 
prognozy na przyszłość, wielki talent. Ania również, ale czuje się 
zagrożona. Czy to upoważnia ją do uprzykrzania życia Marii? 
„Mogłabym o tym napisać reportaż” – myślała gorączkowo Mag-
da. Dziewczyna wstała i zaczęła chodzić po swoim niewielkim 
pokoju. „Boję się Anki, nie mogę o tym napisać” – krzyczała 
w myślach Magda.
„Muszę!” – postanowiła Magda i tupnęła nieświadomie 
nogą. „Opiszę to, co dobrze znam, życie w szkole” – myślała. 
Dziewczyna wyobraziła sobie, że jest reporterką. Spojrzała na 
życie swoje i swoich kolegów innym okiem. Postanowiła opisać 
problem rasizmu i braku akceptacji wśród rówieśników. „Może 
to coś zmieni?” – pomyślała z nadzieją Magda. Dziewczyna 
wzięła długopis do ręki i zaczęła pisać.
Wiedziała, jak zacząć. q

Dokończenie ze str. 15

Sukces wokalny Ani 
Ania Lemek, uczennica V klasy Szkoły Podstawowej 

w Brzostku, jest uczestniczką zajęć wokalnych 
prowadzonych w brzosteckim domu kultury przez 
Paulinę Ziębę. Ania często i chętnie bierze udział 
w różnych konkursach i przeglądach wokalnych, nie 
tylko lokalnych, ale i powiatowych, a nawet międzywo-
jewódzkich, zdobywając różne nagrody. 19 listopada br. 
po raz kolejny brała udział w XII Podkarpackim Festi-
walu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Na skrzyd-
łach muzyki” organizowanym przez Rzeszowski Dom 
Kultury - filię „Pobitno”, gdzie zdobyła zaszczytne 
wyróżnienie. Zważywszy na rangę konkursu oraz fakt, 
że w jej kategorii wiekowej (10-12 lat) uczestniczyło 
27 wykonawców, zdobycie tej nagrody jest na pewno 
niemałym osiągnięciem artystycznym Ani. Serdecznie 
jej gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

E.M.

Fot. Andrzej Szot
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
„My, Leśne Skrzaty, przyrzekamy:
 Być prawdziwymi przedszkolakami. 
 Nie grymasić i nie szlochać. Zawsze swoje panie kochać.
 Grzecznie bawić się i fikać. Wszystko zjadać z talerzyka.
 Od dziś zawsze być zuchami i prawdziwymi przedszkolakami”

Te słowa przyrzeczenia wypowiedziały dzieci trzy- i czte-
roletnie z Przedszkola Publicznego w Brzostku podczas 

uroczystości „Pasowanie na przedszkolaka”. Uroczystość, 
która jest wpisana na stałe w kalendarz imprez przedszkolnych, 
odbyła się 19 listopada o godzinie 9.30. Był to ważny i wyjąt-
kowy dzień dla przedszkolaków, rodziców, a także nauczycieli. 
Dzieci przebrane za „Leśne skrzaty” pięknie prezentowały się 
na tle dekoracji przedstawiającej las. Maluszki w czerwonych 
czapeczkach, zielonych bluzeczkach wyglądały jak krasno-
ludki z bajki. Tego dnia popisały się swoimi umiejętnościami, 
które nabyły przez pierwsze dwa miesiące uczęszczania do 
przedszkola. Zaprezentowały się w nowej roli przedszkolaka – 
aktora, który śpiewa, recytuje i tańczy. Po części artystycznej 
i złożeniu przyrzeczenia odbyła się ceremonia pasowania. Pani 
Dyrektor, Dorota Nawracaj, pogratulowała dzieciom odwagi, 
zdania egzaminu z podstawowych wiadomości, jakie powinien 
znać wzorowy przedszkolak. Za pomocą specjalnego ołówka, 
niczym wróżka zaczarowała wszystkie dzieci w dzielnych 
i prawdziwych przedszkolaków. Na pamiątkę tego wydarzenia 
maluszki otrzymały dyplomy i upominki. 

Uroczystość ta była zakończeniem okresu adaptacyjnego, 
który nie jest łatwy dla nowo przyjętych dzieci. We wrześniu 
rodzice oddawali swoje dziecko do przedszkola pełni lęków 
i obaw. Nie brakowało łez, niepewności, tęsknoty za mamą 
czy tatą, strachu przed nieznanym. Od pierwszego dnia pobytu 
dziecka w przedszkolu poczyniliśmy wiele starań, aby pokonać 
stres i aby dzieci czuły się dobrze w naszej placówce. Jesteśmy 
przekonane, że najmłodsi mają poczucie bezpieczeństwa, a ro-
dzice pewność, że przedszkole jest tym miejscem, gdzie bez 
obaw mogą pozostawić swoją pociechę.

Małgorzata Śliż
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Dokończenie na str. 19

„Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” w Nawsiu Brzosteckim
Zespół Szkół w Nawsiu Brzosteckim bardzo aktywnie ko-

rzysta z programów, które dają możliwość dofinansowania 
zewnętrznego działalności placówki. Tylko w tym roku zostały 
złożone wnioski udziału w 4 programach rządowych, dzięki 
którym szkoła mogła zakupić różnego rodzaju wyposażenie za 
ponad 23 tysiące złotych. 
 Jednym z realizowanych programów jest „Bezpieczna+”, 
który jest częścią rządowego programu „Bezpieczna i Przyjazna 
Szkoła”. Celem programu jest przede wszystkim poprawa bez-

pieczeństwa uczniów 
zarówno w szkole, jak 
i poza nią. Realizowane 
w ramach programu 
działania obejmowały 
następujące obszary:
bezpieczne korzysta-
nie z cyberprzestrze-
ni, kształtowanie ot-
wartości i budowanie 
pozytywnego klimatu 
szkoły,poprawę bez-
pieczeństwa fizycznego 
w szkołach, tworzenie 
warunków do prowa-
dzenia przez powiato-
we i miejskie jednostki 
Państwowej Straży Po-
żarnej praktycznych za-
jęć dla dzieci z zakresu 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Na wyżej wspomniane działania szkoła mogła uzyskać 80-pro-
centowe dofinansowanie. 
 Część środków zostało przeznaczonych na zakup programów, 
dla najmłodszych teatralno- i muzyczno-profilaktycznych, dla 
starszych uczniów profilaktyczno-wychowawczych. Były to za-
jęcia z zakresu „Bezpieczeństwa absolutnego”, „Bezpieczeństwa 
w sieci”, „Czy dokuczanie jest przemocą”, trening asertywności; 
realizowali je zaproszeni edukatorzy spoza szkoły.
 Dodatkowo wychowawcy młodszych klas prowadzili zajęcia 

dotyczące unikania zagrożeń na ulicy, szukania pomocy - jeśli 
brak obok rodziców lub opiekunów. Uczyli również, aby nie ufać 
obcym, nie nawiązywać z nimi znajomości, nie przyjmować od 
nich prezentów. Przypominali o zasadach dobrego wychowania 
w domu i szkole. W starszych klasach lekcje wychowawcze 
poświęcone były profilaktyce uzależnień i przemocy. 
 W ramach otwartości i budowania klimatu szkoły przygoto-
wujemy paczki dla najbardziej potrzebujących rodzin naszych 
uczniów. Zawartość paczek pochodzi z darów nauczycieli i pra-

cowników oraz z darowizn dzieci z ich paczek mikołajkowych. 
Uczniowie i nauczyciele przygotowują też świąteczne podarunki 
dla byłych pracowników szkoły i ludzi samotnych mieszkających 
na terenie obwodu szkoły. Wszystkie te podarunki rozniosą 
uczniowie przed świętami.
 Za większość uzyskanych środków postanowiliśmy wypo-
sażyć budynki szkoły podstawowej i gimnazjum w monitoring 
wizyjny. W bardzo krótkim czasie i niedrogo firma „Rad-Alarm” 
zaprojektowała i zainstalowała cały system. 

Szkoła Podstawowa w Nawsiu Brzosteckim
ma najlepszą ofertę dla uczniów w zakresie sportu szkolnego
26 października 2015 r. na scenie Wojewódzkiego Domu Kul-

tury w Rzeszowie odbyło się Wojewódzkie Podsumowa-
nie Współzawodnictwa Sportowego Szkół, Gmin i Powiatów za 
rok szkolny 2014/15. Sklasyfikowano 705 szkół podstawowych, 
435 gimnazjów i 164 szkoły ponadpodstawowe, rozstrzygnięto 
konkursy „Sport w obiektywie”, „Sport w wyobraźni uczniów” 
oraz „Sport dla każdego”.

Szczególnie wartościowy jest ten ostatni... Zakłada ocenę 
całorocznej pracy szkoły na rzecz rozwijania sportu masowego 
i wyczynowego dla uczniów wszystkich klas w szkole; tak, by 
każdy mógł znaleźć dla siebie atrakcyjną ofertę rozwoju fizycz-
nego i swojego talentu.
Obejmuje on:
- organizację przez szkołę i udział jej uczniów w Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej,
- udział w międzyszkolnych zawodach sportowych,
- organizację imprez sportowych na terenie szkoły,
- organizację okolicznościowych imprez sportowych,
- wyjazdy na sportowe imprezy ogólnopolskie,
- organizację szkolenia sportowego w ramach programów ogól-

nopolskich,
- zdobywanie tytułów, odznak i nowych uprawnień,
- propagandę medialną i wizualną,
- promocję zdrowia,
- inne osiągnięcia nieujęte w 9 powyższych punktach.

Konkurs objęty jest patronatem Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty w Rzeszowie, podobnie jak całe współzawodnictwo 
sportowe na terenie Podkarpacia. Tym bardziej cenne jest 
zwycięstwo Szkoły Podstawowej z Nawsia Brzosteckiego w tej 
edycji konkursu, która z dorobkiem 199 punktów nie miała sobie 
równych w województwie. 

Zaznaczyć należy, że ten konkurs jest prowadzony od lat 80. 
ubiegłego stulecia, a Nawsie Brzosteckie tryumfowało w nim 
już po raz czwarty … najpierw dwukrotnie z rzędu w roku 1986 
i 1987, później – w 2004 – gimnazjum nawsieńskie, obecnie po 
raz trzeci – szkoła podstawowa.

Przed rokiem 1999, gdy byliśmy jeszcze w składzie wojewódz-
twa tarnowskiego – nagrodą był wyjazd uczniów wraz z opieku-
nem na dwutygodniowy obóz sportowo-rekreacyjny nad morze, 
obecnie to pamiątkowe statuetki i zestaw sprzętu sportowego. Ci, 
którzy wyjeżdżali wtedy ze mną nad morze do Nowego Warpna 
za Szczecinem, mają dzisiaj dorosłe dzieci. A założenia „Sportu 
dla każdego” od nowego roku będzie w Nawsiu realizował ktoś 
inny... Oby z podobnym skutkiem dla uczniów i dla szkoły.

Zdjęcia z podsumowania współzawodnictwa dostępne na str. 
www.szs.rzeszow.pl

Zofia Rogowska
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Fot. Zofia Składanowska
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Udział klasy II z Przeczycy w akcji edukacyjnej „Śniadanie daje moc”
Na kilka dni przed akcją wychowawczyni, Wiesława 

Skocz, powiedziała dzieciom o planach zorganizowania 
wspólnego śniadania po to, aby mogły się przygotować oraz 
porozmawiać o tym między sobą i w domu z rodzicami. Na 
spotkanie zaproszono 
mamy, żeby omówić 
cały plan śniadania. 
Decyzja o udziale 
w akcji zapadła bardzo 
szybko. Przystąpili-
śmy do podziału prac 
i wspólnego działania. 
Przyniesione produkty 
ułożono przy pomocy 
rodziców w dużych 
półmiskach, a owoce 
i warzywa umiesz-
czono w koszyczkach. 
Nie zabrakło również 
różnych, bajkowych 
postaci wykonanych 
z owoców i warzyw 
przez uczniów. Dzieci 
z klasy II ubrane w bia-
łe bluzeczki i koszule, 
w pięknych czapkach 
kucharskich wykona-
nych przez siebie i różnokolorowych fartuszkach, po umyciu 
rąk przystąpiły do wykonywania kanapek, szaszłyków z owo-
ców i warzyw. Na wspólnym stole, który został przepięknie 
przystrojony jesiennymi kompozycjami, znalazły się talerzyki, 
plastikowe widelce, łyżeczki, papierowe serwetki, soki w karto-

nikach, jogurty, galaretki z owocami, a także szaszłyki owocowo-
-warzywne przygotowane przez uczniów. Zanim rozpoczęła się 
konsumpcja smakołyków, wychowawczyni objaśniła dzieciom, 
co się znajduje na pięknym stole i dlaczego te produkty należy 

jeść na śniadanie, aby 
dało ono moc na cały 
dzień. Zapoznała też 
dzieci z piramidą ży-
wienia. Aż przyjem-
nie było patrzeć, jak 
uczniowie z apetytem 
pałaszują kolorowe 
kanapki przygotowa-
ne przez siebie. Na 
pieczywie nie zabra-
kło sera, jajek, ale też 
warzyw pełnych wita-
min. Oprócz smaczne-
go posiłku uczniowie 
mieli szansę docenić, 
jak przyjemne może 
być zasiadanie przy 
jednym stole z kolega-
mi i koleżankami. Po 
zakończeniu posiłku 
zachęcono dzieci do 
narysowania wspólne-

go śniadania – co im się najbardziej podobało, co sobie wybrały 
na wspólne śniadanie. Powstała także wystawa, która jeszcze 
przez jakiś czas będzie przypominała o akcji, a także koniecz-
ności jedzenia śniadania każdego dnia.

Wiesława Skocz

Andrzejki w Szkole Podstawowej w Przeczycy
Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich 

hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem, 
a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludo-
wych. To wieczór wróżb i magii odprawianych w nocy, w wigilię 
świętego Andrzeja.

Zgodnie z tradycją 21 listopada w Domu Ludowym w Prze-
czycy odbyła się zabawa andrzejkowa dla uczniów naszej 
szkoły. Wydarzenie to 
było również okazją do 
zabawy dzieci młod-
szych, które przyby-
ły ze swoim starszym 
rod zeńst wem bąd ź 
rodzicami. Od godziny 
9:00 do 12:00 bawiły 
się dzieci z przedszkola 
oraz klas I-III. Star-
si uczniowie przyby-
li na godzinę 12:00. 
Zabawa przebiegała 
w atmosferze wróżb 
i magii. Choć wszyscy 
traktowali je z lekkim 
przymrużeniem oka, 
to i tak cieszyły się one 
ogromnym zaintereso-
waniem. Dzieci mogły 

dowiedzieć się, co czeka je w niedalekiej przyszłości, poznać 
imię swego wybranka oraz zawód, jaki będą wykonywać. Na-
stępnie rozpoczęły się tańce przy przebojach disco polo i muzyki 
współczesnej. Całość spotkania umilił poczęstunek przygotowa-
ny przez rodziców. Tegoroczne andrzejki można uznać za udane, 
przebiegały w miłej i ciepłej atmosferze. Było wiele radości 
i uśmiechu. Uczniowie zadowoleni wrócili do domów pełni 

wiary, że spełni im się 
to, co wywróżyli sobie 
tego magicznego dnia. 
Miłą pamiątką będą 
wykonane fotografie.

Wszystkim, którzy 
przyczynili się do zor-
ganizowania tego miłe-
go spotkania, składamy 
serdeczne podziękowa-
nia, a w szczególności 
Panu Sołtysowi S. Na-
wracajowi za udostęp-
nienie sali w domu lu-
dowym oraz Rodzicom, 
którzy zaangażowali 
się w przygotowanie 
posiłku dla swoich po-
ciech. 

Marta Augustyn

Dokończenie ze str. 18

 Przy realizacji ostatniego obszaru niezbędna była współpraca 
z Ochotniczą Strażą Pożarną w Nawsiu Brzosteckim. Druhowie 
Mateusz Domaradzki i Dawid Siwek przygotowali pokazy dla 
dwóch grup wiekowych z zakresu bezpieczeństwa przeciwpo-

żarowego oraz zasad wzywania i udzielania pomocy. 
 Zarówno właścicielowi firmy „Rad-Alarm”, jak i wymie-
nionym druhom serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji 
programu „Bezpieczna+”.

U. Wojnarowska
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Dorota Machaj – ukończyła agronomię oraz marketing 
i zarządzanie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, 
studia podyplomowe w zakresie kształtowania i pielęg-
nacji terenów zielonych, uczy w Technikum Architektury 
Krajobrazu w ZS w Brzostku

Porady eksperta
NASZE OGRODY

Grudzień w domu i ogrodzie

Zima to także okres odpoczynku dla zmęczonej letnią bujnoś-
cią natury. Drzewa i krzewy są w okresie spoczynku, przy-

gotowując się do kolejnego wiosennego szaleństwa. Cały świat 
ogarnia cisza i spokój. Coraz krótszy dzień i niższe temperatury 
nie zachęcają do wizyt w ogrodzie. Większość prac powinna być 
już zakończona, a rośliny przygotowane do zimy. Grunt trwale 
zamarza i okresowo może utrzymywać się pokrywa śnieżna. 
W grudniu z reguły zapominamy o ogrodach, a nasze myśli 
wędrują ku świętom Bożego Narodzenia. Ale w grudniu również 
warto zaglądać do ogrodu, gdyż mogą go ozdabiać oszronione 
lub ośnieżone korony drzew i krzewów, pięknie przebarwione 
na czerwono pędy dereni, pozostawione owocostany dzikich róż, 
berberysów i jarzębiny. I choć największe mrozy dopiero przed 
nami, na pocieszenie pozostaje fakt, iż od końca miesiąca dni 
będą już coraz dłuższe!
W grudniu warto:
• sprawdzić zimowe okrycia bylin i krzewów, a jeżeli okażą się 

niewystarczające lub uszkodzone przez wiatr, powinniśmy 
natychmiast je uzupełnić,

• korony drzew i krzewów iglastych obwiązać sznurkiem - w ten 
sposób zabezpieczymy konary i gałęzie przed wyłamaniem 
pod ciężarem śniegu,

• rabaty, na których posadziliśmy rośliny cebulowe, takie jak 
tulipany i narcyzy, dobrze jest wyściółkować słomą, gałązkami 
drzew iglastych lub korą sosnową,

• w piwnicy sprawdzamy stan przechowywanych cebul, kłą-
czy i bulw. Te z objawami chorobowymi czy uszkodzeniami 
spowodowanymi przez szkodniki trzeba natychmiast usunąć,

• pamiętajmy, aby w czasie mrozów wywiesić przeznaczone dla 
ptaków kulki tłuszczu zmieszanego z ziarnem. Rudziki lubią 
płatki owsiane, a kosy gustują w nadpsutych jabłkach. Aby 
nasza pomoc dotarła do najbardziej potrzebujących ptaków, 
takich jak sikorki, a także trznadle i dzwońce - konieczne 
jest przygotowanie odpowiedniego karmnika, w którym 
zarówno karma, jak i korzystające z niej ptaki będą osłonięte 
przed deszczem i wiatrem. Karmniki można zawieszać wśród 
gałęzi drzew lub mocować do wysokich podpór (zabezpieczy 
to ptaki przed atakami kotów). Ptaki zwabione do ogrodu 
w okresie zimy wiosną pomogą walczyć ze szkodnikami, np. 
z mszycami!

Niedługo Święta Bożego Narodzenia, dlatego 
warto już teraz zastanowić się nad kupnem 
choinki, która zagości w naszym domu. Jak co 
roku powraca dylemat, jakie drzewko wybrać. 
Lepsza będzie choinka cięta czy w donicz-
ce? Jakie są wady i zalety jednej i drugiej? 
Czym się kierować podczas zakupu choinki, aby 
drzewko zdobiło nasze mieszkanie jak najdłużej?
Choinka cięta:
Kupując drzewko cięte, warto zwrócić uwagę 
przede wszystkim na kształt choinki, barwę igieł 
i długość czubka. Choinka cięta ma być ozdobą, 
więc jej gałązki powinny być symetryczne, igły 
żywo zielone i błyszczące (zrudziałe lub mato-
we świadczą o nieświeżości rośliny), a czubek 
niezbyt długi, ponieważ będzie się nieładnie 
wyginał pod ciężarem powieszonej na nim ozdo-
by. Na świąteczne drzewko doskonale nadaje się 
najpopularniejszy i niezbyt drogi świerk pospoli-
ty. Coraz bardziej cenione stają się także świerk 
kłujący (popularnie zwany srebrnym) i świerk 
serbski. A jeżeli chcesz, aby żywa choinka na 

święta szczególnie długo utrzymywała igły - warto wybrać jodłę. 
Aby Twoje drzewko jak najdłużej utrzymało igły, wykonaj jeden 
zabieg, oczywiście, o ile możliwości Ci na to pozwolą. Otóż, 
zanim wniesiesz do domu zakupioną choinkę, zahartuj ją przez 
około 1 dzień w chłodnym pomieszczeniu (np. piwnicy lub osło-
niętej werandzie). W mieszkaniu ustaw drzewko w specjalnym 
stojaku, jak najdalej od źródła ciepła (np. kaloryfera). Jeżeli nie 
będzie to zbyt uciążliwe dla domowników, zadbaj, aby tempe-
ratura w pomieszczeniu nie wzrastała powyżej 20°C. Pamiętaj 
o regularnym napełnianiu stojaka wodą, aby choinka cięta jak 
najdłużej zachowała świeżość.
Choinka w doniczce:
Jeżeli jednak zdecydujesz się 
na zakup choinki w pojemni-
ku, musisz liczyć się z nieco 
większym wydatkiem. Ale 
dzięki temu możesz mieć 
jednak nadzieję, że drzewko 
postoi dłużej, a później może 
stać się niekwestionowaną 
ozdobą Twojego ogrodu. 
Dlaczego jednak piszę tylko 
o nadziei? Niestety, choinki 
sprzedawane w doniczkach 
w sezonowych punktach 
sprzedaży nie mają najmniej-
szych szans na przeżycie. 
Przeważnie są to drzewa 
uprawiane w gruncie, a po 
wykopaniu ich korzenie przycina się dość drastycznie. W prze-
ciwnym razie nie zmieściłyby się w donicy. To praktycznie prze-
kreśla szanse, aby taka choinka w doniczce przeżyła. Dlatego 
też upewnij się, że drzewo, które kupujesz, było od początku 
uprawiane w pojemniku. Szanse na zakup takiego drzewka są 
w zasadzie jedynie w sklepie ogrodniczym. Nie daj się zatem 
zwieść sprzedawcy w punkcie sezonowym z choinkami! Wy-
bierając choinkę w doniczce, pamiętaj, że ma ona wyglądać 
ładnie nie tylko w okresie świąt Bożego Narodzenia, ale i wtedy, 
gdy pozbawisz ją świątecznych błyskotek. Popularny świerk 
pospolity (polecany jako drzewko cięte) nie spełni tych oczeki-
wań i mimo że w domu będzie wyglądał ładnie, to w ogrodzie 
nie zaprezentuje się atrakcyjnie. Godny polecenia jest świerk 
serbski, świerk kłujący lub jodła kaukaska. Choinkę w doniczce 
powinniśmy zakupić około 10 dni przed Bożym Narodzeniem, 
aby przygotować ją do domowych warunków. Przez pierwszy 
tydzień przechowuj drzewko w temperaturze 5°C (np. w garażu 
lub w piwnicy). Potem na 2-3 dni przenieś je do pomieszczenia 
o temperaturze 10°C. Na końcu wnieś drzewko do mieszkania, 
gdzie nie powinno być cieplej niż 20°C. Oczywiście takie przy-
gotowywanie drzewka do wyższych temperatur ma sens, jeśli 
w sklepie było przetrzymywane na dworze. o
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TAKE FIVE - koncert nad koncertami Fot. Paweł Batycki
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Konkurs literacki WIELKA TRÓJKA Fot. Andrzej Szot
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Pogórzańska konferencja o mikroorganizmach Fot. Paweł Batycki

Stypendia dla studentów i podziękowania dla przedsiębiorców Fot. Paweł Batycki
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Pasowanie na prawdziwego przedszkolaka Fot. Anna Rozwadowska

Co to za motyl?

Zagadka przyrodniczaMłodzi aktorzy w Krakowie

Fot. Stanisław
 Szukała

Fot. Piotr Sienkowski
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PRÓBY LITERACKIE
Maria Winiarska

* * *
Świat jest pełen ludzi o smutnych 

oczach i spierzchniętych ustach. To 
od tych słów puszczanych na wiatr. To-

pię łyżkę w talerzu. Beznamiętnie przeżuwam dzień. 
Siedzimy przy stole. Uśmiechamy się do siebie, kopiąc 
się nawzajem po kostkach pod blatem. Robimy przy 
tym świątobliwe miny i składamy dłonie do pacierza. 
Stół - Kładziemy na nim dodatkowy talerz, dla zbłą-
kanego, głodnego wędrowca, zamykając przedtem 
skrupulatnie drzwi na klucz. Modląc się wręcz, by 
nie zapukał i nie zakłócił ciepła słów, które mamy 
wyłącznie dla bliskich i może wyłącznie tylko w tym 
dniu. Łamiemy się chlebem, ściskając sobie dłonie, 
czasem aż do bólu, by następnego dnia ostrzyć noże 
na szlifierce. Kupiłam sobie różowe okulary. Zakła-
dam na nos i gapię się na świat. Psycholog mi zalecił 
taką terapię. Wczoraj byłam na jego pogrzebie. Po-
wiesiła go depresja. Zaprosiłam na kawę melancholię. 
Posiedziałyśmy razem, oddając się wspomnieniom. 
Przeglądałyśmy stare, pożółkłe fotografie nadgryzio-
ne przez nienasycony czas. Zaglądałam w odkładane 
z roku na rok kalendarze. Próbowałam odnaleźć 
twarze, kształty i kolory. Odkurzyć miejsca i słowa. 
Otwierałam szuflady pełne białych kopert. Czasem, 
gdy pada deszcz, dzwonię do mojej melancholii. 
(To chyba jedyny numer, który znam na pamięć). 
Przychodzi, siada obok mnie, a ja stawiam przed nią 
filiżankę... Czarnej.

I co? 
(Część III)

Chorą obłożnie kobietę odwiedziła sąsiadka z wi-
docznymi objawami tarczycy na szyi. Usiadła na 
krześle przy łóżku i zaczęła się użalać nad losem 
swojej znajomej.
- Jesteś prawie ślepa. Nie możesz chodzić. Nie do-
słyszysz. Jesteś przykuta do łóżka. Masz odleżyny… 
Jaki ty musiałaś wieść grzeszny żywot, że Bóg cię 
tak pokarał!?
- Miał mi jeszcze dać wola, ale się pomylił i dał tobie 

- przerwała jej leżąca kobieta.
* * *

Zadzwonił telefon. Kobieta podnio-
sła słuchawkę.
- Cześć!- potrzebuję pocieszenia – 
usłyszała. - Uważam cię za serdecz-
ną przyjaciółkę. Taką, która zawsze 
mnie zrozumie, wesprze, pomoże. 
Wiesz?... Mam teraz trudny okres. 
Znajduję się u progu załamania ner-
wowego. Piętrzą się problemy i nie 
potrafię sobie sama z tym wszystkim 
poradzić. Dzwonię do ciebie, bo 
potrzebuję rozmowy. Takiej zwy-
kłej, normalnej rozmowy. Chcę się 
wyżalić, wygadać…
- Poczekaj!- przerwała jej słuchająca. 
- Zaraz znajdę na necie odpowiedni 
materiał. Wyślę ci na pocztę mailo-
wą… Może ci pomoże i pocieszy.

* * *

Na ławce siedziało czworo nastolat-
ków. Każda z osób trzymała telefon 
komórkowy przy uchu lub pochylała 
się nad komórką, wciskając palcem 
guziczki… 
- Ciekawe z kim rozmawiają? - za-
interesowała się towarzysząca mi 
koleżanka.
- Ze sobą nawzajem – odparłam. - 
Oni rozmawiają ze sobą.

* * *

Srebrna toyota podjechała pod drew-
niany, zaniedbany dom. Z samocho-
du wysiadło starsze małżeństwo. 
Odziana w długie futro kobieta 
poprawiła farbowane na rudo włosy 
i rozejrzała się wkoło. Towarzyszący 
jej mężczyzna wyłączył silnik pojaz-
du i podał dłoń kobiecie. Weszli do 
izby. W kuchni stał duży kaflowy 
piec, przy którym gospodyni z po-
marszczoną twarzą obierała ziem-
niaki. Tkwiła przy niej gromadka 
roześmianych dzieci, które na widok 
wchodzących nieznajomych trwożli-
wie przytuliły się do matki. 
- Dzień dobry. Pamiętasz mnie?... 
To ja, Agata.

- Agata!? 
Gospodyni porzuciła obieranie 
ziemniaków i z radością powitała 
gości. 
- To mój mąż – przedstawiła męż-
czyznę przybyła. - Wpadliśmy na 
kilka dni do Polski i postanowiliśmy 
cię odwiedzić… Wiesz, jak to jest... 
Nigdy nie ma czasu. Jak nie praca, to 
wyjazd za granicę. Ostatnio byliśmy 
na Majorce, rok temu na Krecie. 
Do Polski rzadko przyjeżdżamy. 
Mamy willę pod Paryżem i ktoś 
musi pilnować dobytku… Prawda? 
- roześmiała się. 
- Mamo! - gromadka dzieci przytuli-
ła się do gospodyni. - Może my obie-
rzemy te ziemniaki? Ty sobie chwilę 
odpocznij i porozmawiaj z tą panią! 
- Naprawdę chcecie mi pomóc?
- Tak, mamusiu…Bo my cię ko-
chamy.
 Matka pogłaskała jedno z pociech 
po głowie.
- Ja nigdzie nie wyjeżdżam. Miesz-
kamy sobie, jak widzisz, w tym 
drewnianym domku. Na wczasy 
mnie nie stać, ale jakoś sobie ra-
dzimy. Cieszę, się że ci się w życiu 
powiodło. Macie dzieci?
- Nie, nie mamy. Jakoś tak wyszło. 
Trzeba było coś wybrać, praca, ka-
riera albo pieluchy.
- Widzę, że dobrze ci się powodzi. 
Piękny samochód, zagraniczne wy-
cieczki, drogie ciuchy, duża willa. 
Zawsze chciałaś mieć pieniądze. 
Jeszcze w szkole mówiłaś, że chcesz 
być bogata. Cieszę się, że osiągnęłaś 
sukces…Widzę, że jesteś bogata. 
- Mamusiu, wystrugałem dla ciebie 
konika! - mały chłopiec o niebie-
skich oczach podał matce ostrugany 
nożykiem kawałek patyka. Gospo-
dyni uśmiechnęła się i pocałowała 
chłopca.
Pod wieczór kobieta z mężczyzną 
wsiedli do srebrnej toyoty i odjecha-
li. Długo milczeli. W końcu kobieta 
powiedziała do mężczyzny:
- Zazdroszczę jej. Jacy my jesteśmy 
przy niej biedni!

Paweł Długosz

PODKARPACKA WIEŚ
Jest na Podkarpaciu wieś Januszkowice,
mamy tutaj kościół, chcemy wiejską świetlicę.
Drogi mamy nowe - wszystkie asfaltowe,
most na Gogołówce mamy także nowy – 
czterdziestotonowy.
A na wzgórzu Działy jest cmentarz wojskowy,
gdzie na samym środku jest krzyż betonowy.
Mamy tutaj także dwie straże ogniowe,
do niesienia pomocy zwarte i gotowe.
Mają motopompę i węży parę
do pożaru jadą żukiem na sygnale.
Za unijną kasę są kanalizacji i wodociągu sieci,
a w przyszłym roku powstanie plac zabaw dla dzieci.
Jest dąb stary – sześćsetletni Chrześcijanin,
park dworski dobrze zachowany.
Wymieniać by można tak całymi dniami, 
jakie są zalety wsi, od 1353r. zwanej Januszkowicami.
Dobrze się nam żyje w tej pięknej krainie,
zanim się to zmieni, dużo czasu minie. 

12.11.2015
Fot. Paweł Batycki

Januszkowice z lotu ptaka
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Shelley Emling „Maria Skłodowska-Curie i jej córki”
Zwykle wyobrażamy sobie Marię jako 
introwertyczkę ukrytą w zaciszu la-
boratorium – jednak Shelley Emling 
przedstawia nam bez mała skandalistkę. 
Romans uczonej z młodszym mężczyzną 
ściągnął na nią wściekłość francuskiego 
e s t a b l i s h m e n t u ,  s p o w o d o w a ł 
nieprzyjęcie do Francuskiej Akademii 
Nauk i próbę wydalenia jej z Francji. 
Maria miała dość determinacji, by 
zawsze robić to, co uważała za słuszne, 
i tę postawę przekazała córkom.
Matka i córki. To problem sam w sobie. 
Można czytać tę książkę z chęci poznania bliżej Marii Skłodow-
skiej-Curie, a może też po to, żeby przyjrzeć się miłości trzech 
różnych kobiet. Matki do dzieci i dzieci do matki. Czasem nie 
bardzo wiadomo, kto kim się opiekuje.

Jan Osiecki „Zbigniew Religa”
Człowiek z sercem w dłoni.
Książka odsłania kulisy podejmowania 
wielu trudnych decyzji jednego z najbar-
dziej znanych kardiochirurgów w Eu-
ropie. Zbigniew Religa po raz pierwszy 
mówi szczerze o życiu, wieloletniej 
walce z rakiem, nieuchronnej śmierci 
i dramatycznych początkach kardio-
chirurgii w Polsce. Poznajemy kulisy 
pierwszego udanego przeszczepu serca.
Zbigniew Religa tłumaczy również swo-

je polityczne wybory, zdradza, w jaki sposób został namówiony 
do objęcia stanowiska w rządzie PiS. Przedstawia też historię 
zatrzymanego przez CBA doktora Mirosława Garlickiego.
Istotnym elementem książki są wypowiedzi osób, które znały 
Profesora w różnych okresach jego życia. To jedyne miejsce, 
gdzie obok siebie występują: Wojciech Jaruzelski, Lech Wałęsa 
oraz Lech i Jarosław Kaczyńscy.

Magdalena Samozwaniec „Z pamiętnika niemłodej już 
mężatki”
Nieznane zapiski Magdaleny Samozwa-
niec, odnalezione przypadkiem po kil-
kudziesięciu latach od jej śmierci. Pełne 
niepokornego humoru i wyjątkowego 
wdzięku wspomnienia pierwszej damy 
polskiej satyry. O Krakowie z ubiegłego 
stulecia, gdzie największą atrakcją były 
uroczyste pogrzeby, po Plantach space-
rował Boy-Żeleński, zaś bale u Tarnow-
skich stanowiły o towarzyskim być albo 
nie być młodych panien. O pierwszych 
kinematografach, paryskiej modzie, 
obyczajowych skandalach. O urokach 
i mrokach małżeństwa. Nie brak tu też przesmacznych anegdotek 
rodzinnych: o Tatce – wybitnym malarzu Wojciechu Kossaku 
– i jego ukochanej klaczy; o siostrze Lilce, czyli Marii Pawli-
kowskiej-Jasnorzewskiej; o Mamidle, czyli mamie. O kolejnych 
mężach, dziewczęcych psikusach, emancypacji i o tym, co należy 
zrobić, gdy wypije się niechcący buteleczkę farby do włosów. 

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

jest kołem 
ratunkowym 
na morzu życia

- Poproszę znaczek za dwa ty-
siące.
- Proszę.
- Ile płacę?

  
- Tato, co to jest postulat?
- Żądanie klasy robotniczej, 
które zostanie spełnione po stu 
latach.

  
Czym się różni teść od teściowej?
- Teść przyjeżdża z wizytą, teś-
ciowa z wizytacją…

  
- Po tym szampanie jesteś jeszcze 
piękniejsza.
- Ależ ja nie piłam.
- Ja piłem.

  
- Kto cię tak pogryzł?
- Mój pies.
- Jak się to stało?
- Wróciłem do domu trzeźwy 
i mnie nie poznał.

  
- Będzie pan żył 80 lat – mówi 
lekarz do pacjenta.
- Ależ panie doktorze – ja mam 
80 lat!

- A nie mówiłem!
  

- Słyszałam, że twój mąż jest 
w szpitalu. Podobno coś sobie 
złamał…
- Tak, przysięgę wierności mał-
żeńskiej…

  
- Wczoraj zostałem ojcem.
- To ci serdecznie gratuluję. 
- A jak żona?
- Dzięki Bogu nie wie nic.

  
- W domu czuję się jak mucha!
- Taki jesteś słaby?
- Nie, tylko jak usiądę, to żona 
mnie przegania!.

  
Sędzia do górala:
- Ile macie dochodów?
- Wysoki Sądzie, do chodów 
to ja mom dwie nogi, ale obie 
kiepskie.

  
- Synu, dlaczego rzuciłeś w tego 
chłopca jeszcze drugim kamie-
niem?
- Bo pierwszym nie trafiłem.

Rady, aforyzmy i drogowskazy dla każdego
wybrała Maria Kawalec

 Chwalebne jest czynić to, co należy, a nie to, co wolno.  
/Seneka/

 Rozum jest nie w wieku, lecz w głowie. /tureckie/

 Doświadczenie – to nazwa, którą każdy nadaje swoim błę-
dom. /Oscar Wilde/

 Dzieci potrzebują raczej przykładu niż krytyki.  
/Joseph Joubert/

 Błąd jest przywilejem filozofów. Tylko głupcy nie mylą się 
nigdy. /Sokrates/

 Gdyby wszyscy byli mądrzy, to świat by od tego zgłupiał.  
/Jaroslav Hašek/

 Gdy palec wskazuje na księżyc, głupcy patrzą na palec.  
/chińskie/

 Mieć rację – to wielki nietakt towarzyski. /Wiesław Brudziń-
ski/

 Rdza niszczy żelazo, a kłamstwo – duszę. /Antoni Czechow/

 Człowiek mądry potrafi zmienić zdanie, głupiec – nigdy.  
/angielskie/

 Milczenie w odpowiednim momencie jest ważniejsze i lep-
sze od wielkich słów. /Plutarch/

 Naucz się wstydzić o wiele bardziej samego siebie niż in-
nych. /Demokryt/
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ROZWIĄZANIE:
GRUDZIEŃ 2015

"

"

Rozwiązania:
krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za motyl? Fot. strona 24) 
wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 31 grudnia 2015 r. do Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4. Autorzy poprawnych 
odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

Imię i nazwisko, miejscowość

ZAGADKA LOGICZNA
Skarpetki 

W szufladzie jest 10 skarpetek. Przynaj-
mniej jedna z nich jest czarna. Jeśli wy-
ciągniesz losowo dwie z nich, to zawsze 
obie będą tego samego koloru. Ile białych 
skarpetek jest w szufladzie?
Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z LISTOPADOWEGO NUMERU
Zagadka logiczna: Małgosia powinna wyjąć 11 kolczyków
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Rusałka pawik
Hasło krzyżówki: NAWET MISTRZOWI NIE ZASZKODZI NAUKA.
Nagrody książkowe wylosowali: Bożena Ciombor z Brzostku (zagadka 
logiczna), Natalia Kawalec z Woli Brzosteckiej (krzyżówka), Kamil Prze-
woźnik z Nawsia Brzosteckiego (zagadka przyrodnicza)

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej grudzień 2015

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za motyl?

"

"

POZIOMO:
2) głos kozy  4) Mała Alicja; dziewczynka z „Elementarza”  5) Skóra bydlęca, garbowana, stosowana do wyrobów 
rymarskich.  7) Christian (1869-1938), norw. polityk; pokojowa nagroda Nobla 1921.  8) Zmitrok; wł. Samuił Płaunik; 
(1886-1941), białorus. pisarz; opowiadania.  10) Ironiczne określenie systemu, doktryny, teorii, kierunku artystycz-
nego.  11) Rzeka, prawy dopływ Missisipi.  12) Prawy dopływ Wisły  13) Nurt muzyki rockowej.  15) Zardzewiałe 
zelastwo  17) Niższy od markiza.  18) Staropolska nazwa czerwca; ugornik.  19) Rumuński samochód tere-
nowy  21) Dawniej: wiąz  23) Miasto w Indiach, nad rzeką Kaweri.  25) Jednostka indukcyjności w układzie 
SI.  26) Plastikowa butelka  27) Biedaczka, żebraczka.  30) Krępy koń średniego wzrostu.  32) Błąd, po-
myłka.  34) Miasto w Chinach, port nad rzeką Liao He.  36) Najwyższy szczyt Krety  37) Stos zawierający 
4 metry sześcienne drewna jednego sortymentu.  38) Plemię Indian Kanady  39) Miasto i port w Grecji; 
anagram kamela.  42) Janne ..., finski skoczek narciarski, zdobywca Pucharu Świata  45) Gruby kij, 
żerdź, słup; pal (zaostrzony).  46) Cukier prosty, występujący m.in. w gumie arabskiej.  47) Regis 
Evariste (1813-60), fr. misjonarz i podróżnik.  49) Niezdolność rozumienia muzyki, zaburzenia umie-
jętności śpiewu.  51) Ojczyzna wiatrów.  53) Miasto w Pakistanie, port nad M. Arabskim.  55) Wy-
gasły wulkan na granicy Kenii i Ugandy.  56) Określony projekt, pomysł, zamysł, cel.  59) Ga-
tunek antylopy.  60) We wczesnym średniowieczu wolny chłop anglosaski.  61) Wielki wąż 
towarzyszący Re w podróży po podziemiach.  62) Gerrit  (1613-75), malarz holenderski; 
uczeń Rembrandta.  63) Poemat biblijny Alfreda de Vigny.  65) Marka fr. samochodu; 
małe pojazdy miejskie.  66) Jezioro na Pojezierzu Szczecińskim.  68) Rzeka w Brazylii; 
uchodzi do pr. ujściowego ramienia Amazonki - Para.  69) Nagania zwierzynę podczas 
polowania.  70) Bogini i wróżka, żona króla Eochaida.  72) Roślina uprawiana w In-
diach i wsch. Afryce dla jadalnych strąków.
PIONOWO:
1) Wyspa holenderska na Morzu Północnym.  2) Od przeklęcia  Izraelitów 
powstrzymała go oślica  3) Australijski torbacz.  5) Jezioro na Równinie Au-
gustowskiej.  6) Józef (ur. 1929), krytyk literacki i teatralny; autor; „Kpiarze 
i moraliści”.  8) W  jajku.  9) Tarcza ze skorupy żółwia, używana przez 
Maurów w Hiszpanii.  12) Kótkie spodnie sportowe, plażowe itp.  14) Max 
Karl Ernst (1858-1947), fizyk niem.; nagroda Nobla 1918.  16) Kapa-
docka bogini wojny, rzymska Bellona; Maa.  17) Rzeka w Hiszpanii; 
uchodzi do Zatoki Biskajskiej.  18) Ląd.  20) Miasto w Lombardii 
(Włochy).  22) Rupert Chawner  (1887-1915), poeta ang.;  liryka 
żołnierska z okr.  I wojny.  24) Gatunek małp wąskonosych, bar-
dzo kolorowych; pd.-wsch. Azja.  25) Dynastia chińska panująca 
od 206 p.n.e. do 200 n.e.  26) Belka pod  torami.  28) Grający 
w baseball.  29) Mania  tworzenia ogromnych  rzeczy.  31) Ja-
mes  (1905-87),  twórca  teorii manageryzmu.  33) Kłamca, bla-
gier.  35) Wiedza  tajemna dostępna  tylko wybranym.  40) Zdo-
bywca nagrody.  41) Przyprawa kuchenna.  43) Friedrich Konrad, 
podróżnik niem., w 1798 r. przeszedł Pustynię Libijską.  44) Za 
ciągnikiem siodłowym.  45) Jezioro na granicy Zairu  i Rwan-
dy.  48) Państwo w staroż. Chinach, w Epoce Walczących Kró-
lestw.  50) Masto  i port nad Saoną (Francja).  52) Jules Gabriel 

grudzień 2015

ŚWIĄTECZNA KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ
(1804-74), pisarz fr.; krytyk teatralny epoki ro-
mantyzmu.  53) Miasto w prowincji Ontario, 
nad rzeką Grand (Kanada).  54) Imię Gu-
innessa, aktora angielskiego.  57) Myśl 
przewodnia,  twórcza,  kierownicza; 
pomysł, koncepcja, wyobrażenie (i. 
humanizmu).  58)  Juan  (?1283-
?1350), poeta hiszp.; „Księga Do-
brej Miłości”.  64) Sylabowa na-
zwa dźwięku A.  67) Dynastia 
panująca w Korei w  latach 
1392-1910.  71) Małpiatka 
z Madagaskaru; palczak.
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Gdy próg domu przestępujesz
To tak jakby noc sierpniowa
Zaszumiała wśród listowia
A Ty przodem postępujesz
I tak idziesz z biciem serca
Z myślą słodką, z łezką w oku
A za Tobą idą cienie 
I postacie w tym pomroku…

Grudniowa aura 2015 roku jest dla 
człowieka bardzo łaskawa. Pod no-

gami biel iskrząca się kolorami brylantów 
i pereł, wypełniona skrzypieniem butów, 
delikatnie zapadających się w dywanie 
śniegu. Gdziekolwiek spojrzysz, widok 
otulonych woalami bieli śnieżnej dachów 
domów, drzew, krzewów i pól wprowadza 
przechodnia w świat dziecięcej baśni 
i wspomnień. Delikatny wiatr muska 
twarz, przerywa zadumę i zmusza do 
cieplejszego odziania się, z kapturem na 
głowie i schowania rąk do kieszeni. Wszę-
dzie cisza zapanowała i oczekiwanie na 
najpiękniejsze rodzinne święta. Obecnie 
zagościł adwent, czas oczekiwania jakby 
zamkniętego w słowach „ Zatrzymaj się, 
adwent zmieni Cię” – tylko w spokoju zre-
flektuj się, czy aby wszystko dobrze sobie 
w sercu poukładałeś. Wieniec adwentowy 
i cztery świece płonące w nim i słowa 
pieśni: „ Spuśćcie nam na ziemskie niwy 
Zbawcę z Niebios obłoki…” oraz wspo-
mnienia z dzieciństwa. Wszystko to oży-
wia czas oczekiwania, czas na ubieranie 
choinki, sporządzanie potraw wigilijnych, 
czekanie na pierwszą gwiazdkę, złożenie 
pokłonu przed betlejemskim żłóbkiem 
i wreszcie na głośne „Wśród nocnej ciszy” 
intonowane podczas pasterki…
 W naszych katolickich rodzinach, 
w rodzinach wielodzietnych i wielopoko-
leniowych wyrosłych z mocnych korzeni 
wiary i polskości, jak ta, którą pragnę 
przedstawić, te bożonarodzeniowe święta, 

zwane godnymi, zawsze obchodzone były 
z wielkim pietyzmem.
 Jestem w Zawadce Brzosteckiej, 
przechodzę koło domu – dziś już bardzo 
innego, zmienionego, wyremontowane-
go – dziadków Zofii i Józefa Oprządków 

i wspominam czasy, dzieciństwa i mło-
dości ich córki Marii. Przypominam 
sobie, jak ten dom tętnił rzetelną pracą, 
bogobojnością, bieganiem małych dzieci, 
ciągłymi spotkaniami, nie tylko rodziny, 
ale także niemalże całej wsi. Ciągnęli tutaj 
sąsiedzi na pogawędki, przychodzili po 
radę na różne problemy życia, po pomoc 
w trudnych chwilach i nigdy nie odcho-

dzili „z niczym”. Ta rodzina Zofii i Józefa 
Oprządków oraz ich potomków – synów 
Jana i Romana oraz córki Marii – pozosta-
nie na długo w pamięci mieszkańców tej 
wsi. Dzisiaj już czwarte pokolenie przy-
jeżdża na posesję matki Zofii, do domu 
zwanego Cieślakówką – tam żyła cała 
rodzina ciotek, wujków, a dziś przynależy 

do wnuczki Ewy.
 W pierwszych latach powojennej rze-
czywistości życie i tutaj było niezwykle 
trudne. Trzeba było dźwigać domy ze 
zniszczeń wojennych, remontować i do-
budowywać albo stawiać nowe zabudo-

wania gospodarskie, zagospodarowywać 
pola, jak również myśleć o edukacji 
dzieci. W domu Zofii i Józefa Oprządków 
trójka dzieci wzięła się ostro do nauki. 
Rodzice nie szczędzili grosza na dojazdy 
do szkół, bursy i internaty, w których 
młodzi zamieszkiwali. Wiedzieli rodzi-
ce, że w zniszczonym wojną i okupacją 
kraju trzeba szybko zdobywać wiedzę, 
aby zastosować ją w zakładach pracy 
i w gospodarstwach. Bowiem tylko dobrą 
wiedzą i umiejętnościami można było 
rozbudowywać polską strukturę miast 
i wsi. Synowie Jan i Roman zdobywali 
wiedzę techniczną. Zaś córka Maria po 
ukończeniu podstawówki brzosteckiej 
podjęła naukę w liceum administracyjno-
-handlowym w Dębicy. Dojeżdżała starym 
rowerem do Dębicy. Zimą był to naprawdę 
nie lada wyczyn. Często wracała z odmro-
żonymi policzkami i palcami u rąk, a po-
tem było nacieranie śniegiem i hartowanie 
ciała i ducha. Rankiem dnia następnego 
znowu wsiadała na rower i świtem wyjeż-
dżała po wiedzę do Dębicy. Po roku takiej 
męki Marii, ciotka kuzynki Ireny wzięła 
ją do Wałbrzycha na nauki. Tam też Maria 
gorliwie uczyła się i zdała maturę. 
 W okresie adwentowym zasiadała 
Maria przy dużym stole kuchennym, 
na którym świeciła się lampa naftowa 
i z dużego kartonowego pudła wyjmowała 
barwne bibułki, papierki i robiła ozdoby 
choinkowe – przyklejała kolorowe głów-
ki aniołów zakupionych na kramach do 
białej, gufrowanej bibuły. To znowu wy-
cinała kolorowe koszyczki na orzechy, czy 
też ozdoby – grzybki, ptaszki, pajace… 
Razem z braćmi robiła długie łańcuchy 
z kawałeczków słomy nanizanej na grubą 
nić i ozdabianej kolorowymi kółkami z pa-
pierów kolorowych czy bibuł, robiła też 
ozdoby z wydmuszek z kurzych jaj. Wie-
czorami wypiekała też z matką ciasteczka 

wycinane foremkami ptaszków, gwiazdek, 
kółek oraz owijała cukierki w przygotowa-
ne kolorowe bibułki. Przy tej pracy było 
dużo opowiadań, wspomnień, a czasami 
tez śpiewów. Z rozrzewnieniem wspo-

Z Brzostku w świat – Rodzina Marii i Jana Czerkiesów

Dokończenie na str. 29

Maria i Jan Czerkies z dziećmi – Ewą 
i Jarkiem

Maria (z domu Oprządek) i Jan 
Czerkiesowie

Ewa (córka Marii i Jana Czer-
kies) i Wiesław Żurowscy

Anna i Jarosław (syn Marii 
i Jana) Czerkies

Anna (wnuczka Marii i Jana Czer-
kies, córka Ewy) i Michał Smoleń
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Dokończenie ze str. 28

mina Maria Czerkies, z domu Oprządek, 
coroczne wieczerze wigilijne, na których 
zbierała się cała rodzina, a czasem przy-
chodzili też sąsiedzi i wspólnie śpiewali 
kolędy. Potem zaś wszyscy razem szli 
na północkową. Do dziś – chociaż sama 
jest już prababcią – czuje zapach kapusty 
z grzybami, ryby duszonej w sosie cebu-
lowym, grochu, przeróżnych pierogów, 
które gotowała zawsze mamusia Zofia. 
Z ogromną miłością wspomina wypie-
czone strucle obsypane makiem, leżące na 
stole oraz serniki, makowce i ciasteczka. 
Ten czas bożonarodzeniowy wspomina 
z wielką miłością i opowiada, że w jej 
rodzinie zawsze podobnie obchodzi się te 
święta. Chociaż pokolenia rozrosły się, to 
jednak w ten dzień zawsze razem starają 
się usiąść przy stole wigilijnym, połamać 
opłatkiem i powspominać.
 Maria po zdaniu matury podjęła pracę 
w rafinerii nafty w Jaśle, a potem razem 
z mężem Janem przenie-
śli się do Tarnowa, gdzie 
Jan pracował na stano-
wisku kierowniczym 
w hucie szkła, Maria zaś 
w ZUS-ie. 
 Jan Czerkies pocho-
dził też z rodziny brzo-
steckiej i wielodzietnej. 
Od dziecka wykazywał 
zdolności do nauk ści-
słych i bardzo, bardzo 
chciał się uczyć. Dlate-
go też z grupą kolegów 
po ukończeniu szkoły 
brzosteckiej udał się do 
ościennego liceum w Ko-
łaczycach, gdzie rozpo-
czął naukę. Często też 
razem z kolegami Janem 
Piet ruchą, Romanem 
Staniszewskim, Mieczy-
sławem Tomaszewskim, Aleksandrem 
Nawracajem przychodzili ze szkoły do 
domu pieszo. Ich trud i zainteresowanie 
nauką został uwieczniony dyplomami ma-
gisterskimi, a Jana Pietruchy dyplomem 
lekarskim. Są oni żywym przykładem 
uporu w poszukiwaniu recepty na dorosłe 
życie. Wszyscy też wymienieni panowie 
po ukończeniu studiów poszli z Ziemi 
Brzosteckiej w świat, założyli rodziny i są 
dobrym wzorem do naśladowania przez 
młodzież. 
 Jan Czerkies zawsze pracował na 
kierowniczych stanowiskach. Magister 
inżynier w tamtych czasach był bardzo 
potrzebny w zakładach pracy, bowiem nie 
było jeszcze dużej grupy wykształconej 
inteligencji technicznej. I tak pracował 
w rafinerii naftowej w Jaśle, w hucie 
szkła w Krośnie, a potem na stałe osiadł 
w Tarnowie. W 1955 roku Maria i Jan za-
łożyli rodzinę i rozpoczęli żywot rodziny, 
w której nie tylko przychodziły na świat 
dzieci, ale z wielkim trudem budowali 
dom, w którym Maria mieszka do dziś. 
Z tego małżeństwa wyrosło dwoje dzieci 
– córka Ewa i syn Jarosław. 
 Córka Ewa po ukończeniu liceum 

i zdaniu matury w Tarnowie została 
przyjęta do Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie na Wydział Elektrotechniki. 
Po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera 
wróciła z powrotem do Tarnowa i praco-
wała w różnych zakładach na kierowni-
czych stanowiskach. Wyszła za mąż za 
Wiesława Żurowskiego, magistra inży-
niera budownictwa. Razem wybudowali 
dom i wychowali córkę Annę, a obecnie 
cieszą się małą wnusią Klarą.
 Anna, z domu Żurowska, Smoleń 
po ukończeniu szkoły średniej podjęła 
dalszą edukację na AGH w Krakowie 
na Wydziale Matematyki Stosowanej. 
Po otrzymaniu dyplomu magisterskiego 
wróciła do Tarnowa, gdzie otrzymała 
pracę w szkole średniej. Tutaj uczy 
matematyki i informatyki. Sprawdziła 
się jako pedagog-nauczyciel i w szkole 
czuje się jak w swoim żywiole. Bardzo 
mocno związana jest z młodzieżą, z całą 
pasją i nowymi metodami nauczania 
uczy trudnych przedmiotów: matematyki 

i informatyki. Organizuje też wycieczki, 
rajdy, złazy, gdzie umiejętnie rozwija 
nie tylko horyzonty wiedzy uczniów, ale 
także wyposaża młodych ludzi w humani-
styczne wzorce człowieka i kształtuje ich 
osobowość. Za swoją ofiarną „służbę pe-
dagogiczną” z młodzieżą została uznana 
za nauczyciela – wychowawcę roku 2015. 
Jest wzorem dla nauczycieli, jak trzeba 
oddziaływać wychowawczo na młodzież 
i umiejętnie organizować im wypoczy-
nek. Pani magister Anna Smoleń jest też 
wzorową żoną Michała i matką Klary. To 
właśnie oni remontują i coraz to bardziej 
upiększają dom rodzinny prababci Zofii 
zwany Cieślakówką w Zawadce Brzoste-
ckiej. 
 Rodzina Anny i Michała mieszka 
w dużym rodzinnym domu z Babcią Marią 
Czerkies, która już obecnie jest wdową. 
Obecność młodej rodziny, śmiech i szcze-
biot wnusi Klary jest dla niej – samotnej 
kobiety – wielką radością i wypełnia jej 
cały sens życia.
 Dzisiaj to już córka Marii Ewa Żu-
rowska organizuje wieczerzę wigilijną. 
I tak jak dawniej – ale już bardziej no-
wocześnie – przygotowuje światełka, 

lampki kolorowe, którymi dekoruje nie 
tylko choinkę, ale też cały dom i posesję 
wokół zabudowania. Na bramie wej-
ściowej zawieszony jest wieniec uwity 
z gałązek iglaków z dużą gwiazdą ko-
lorowych świateł, która jakby zaprasza 
przechodnia do tego gościnnego domu. 
Tam też wigilijne potrawy goszczą na 
stole - te tradycyjne - jak również barszcz 
czerwony z uszkami, wspaniały karp, 
kapusta z grzybami i inne znakomitości 
zapijane kompotem z suszonych owoców. 
Babcia Maria jak zwykle wzbogaca stół 
wigilijny doskonałym sernikiem i innymi 
wykwintnymi smakołykami. Cała rodzina 
gromko śpiewa liryczne polskie kolędy, 
a „Lulajże Jezuniu” zmusza ich do wspo-
mnień z dzieciństwa, do umiłowanych 
dziadków, którzy nauczyli swoje dzieci 
mnożyć miłość rodzinną i mówili zawsze, 
że dobra rodzina nigdy nie dzieli miłości, 
a zawsze ją mnoży. 
 Drugim dzieckiem Marii i Jana Czer-
kiesów jest syn Jarosław. On też był 

chłopcem bardzo praco-
witym i uzdolnionym do 
przedmiotów ścisłych. 
Po zdaniu matury w tar-
nowskim liceum udał 
się na studia do AGH 
w Krakowie. Tutaj stu-
diował informatykę, a po 
uzyskaniu dyplomu ma-
gisterskiego wyjechał do 
Warszawy i tam pracuje 
na kierowniczym stano-
wisku w firmie teleko-
munikacyjnej. Założył 
też rodzinę z Anną i ra-
zem wychowują jedyne-
go syna Karola, studenta 
Akademii Górniczo-
-Hutniczej. 
 I tak cała rodzina Marii 
z domu Oprządek i Jana 
Czerkiesa rozpierzchła 

się po Polsce, ale zawsze znajduje czas na 
wspólne spotkania. Zwykle są one w Za-
wadce Brzosteckiej, na dawnej posesji 
– w domu rodzinnym praojców – w Cie-
ślakówce. Uczestniczą oni w Mszy Świętej 
w Sanktuarium Maryjnym w Przeczycy 
- gdzie często bywali jako dzieci – a po-
tem wracają do domu rodzinnego. Tam 
opowieściom, oglądaniu filmów, zdjęć, 
ocieraniu łez nie ma końca. Tam też wspól-
nie podejmują decyzje na przyszłość i tam 
też spędzają radośnie wolne dni.
 Ta rodzina Marii i Jana Czerkiesów 
wyrosła z Ziemi Brzosteckiej jest przy-
kładem rodziny trzymającej się wiary, 
tradycji i bogobojności. Można śmiało 
powiedzieć, że w ich życiu mieści się 
sens myśli wypowiedzianej przez kardy-
nała tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego: 
„Człowiek zostawi na ziemi wszystko: 
urzędy i godność, biura i gigantyczne 
fabryki, olbrzymie miasta, nowoczesne 
mieszkania, a zabierze tylko jedno. Nawet 
nie wiarę, bo ona się skończy, gdy ujrzymy 
Boga twarzą w twarz i nie nadzieję, którą 
żyjemy dzisiaj lecz – miłość. Tylko ona 
jedna nie ustaje”.

Zuzanna Rogala

Urodziny Marii Czerkies (druga od lewej) w marcu 2015 r.
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Spotkanie z pożytecznymi mikroorganizmami

„Nie można rozwiązać naszych obecnych problemów, używając tego 
samego sposobu myślenia, który doprowadził do ich powstania” 

Albert Einstein

Chcę zaprosić Czytelników do Kręgu Zdrowa Ziemia, wspól-
noty myśli, działań i doświadczeń, wierząc, że sprzyja ona 

koniecznym zmianom w rolnictwie, w naszym życiu i w naszych 
relacjach z Naturą. Szukamy alternatywnej strategii rozwoju 
rolnictwa, naszego miejsca w otaczającym nas świecie. Nie 
chciejmy być spóźnionym przybyszem zachodniej Europy 
i przemysłowej cywilizacji, który zmierza tam, skąd inni odcho-
dzą. Szukajmy własnej drogi i zacznijmy od siebie. Może uda się 
zmienić to powiedzenie „Polak mądry po szkodzie”, najwyższy 
czas, abyśmy byli przed szkodą. Bierzmy w swoje ręce i na własną 
odpowiedzialność ideę pożytecznych mikroorganizmów, które 
stanowić mogą podstawę biologizacji rolnictwa (wg Kręgu Zdro-
wa Ziemia to naturalna uprawa gleby i rośliny, hodowla i chów 
zwierząt niedegradujące środowiska). Naszym celem jest jego 
zrównoważony i harmonijny rozwój, mierzony także wartościami 
etycznymi, społecznymi i środowiskowymi. My nie mówimy, 
że wiemy na pewno, jesteśmy jednak przekonani, że idziemy 
dobrą drogą. Polska wieś i polskie rolnictwo mają nadal ogromny 
potencjał ekonomiczny i społeczny, o który należy dbać i który 
należy rozwijać. Musimy sobie uświadomić, że: zdrowa gleba da 
nam zdrowy plon, zdrowe zwierzę da zdrowe pożywienie, a zatem 
zdrowy człowiek zrodzi zdrowe potomstwo, szanujmy i dbajmy 
więc o zdrowe środowisko, bo jesteśmy jego nierozerwalną częścią. 
Spróbujmy spojrzeć inaczej na nasze miejsce w otaczającym nas 
świecie przyrody, a może nasze działania i podejmowane decyzje 
w zakresie jego naturalności, będą mogły służyć naszemu zdrowiu. 
Na co dzień nie pamiętamy, że organizmy roślin, zwierząt i ludzi 
są doskonałym miejscem do rozwoju i życia mikroorganizmów. 
Przez mikroskop elektronowy zobaczymy, że nasz organizm pełen 
jest istot żywych. Każdy fragment naszego ciała - skóra, jama ustna 
i nosowa, a przede wszystkim przewód pokarmowy to siedlisko 
bakterii, grzybów i pierwotniaków, których jest dziesięciokrotnie, 
a może i stukrotnie więcej niż naszych komórek. Dość często 
umyka naszej świadomości fakt, że w zrównoważonym środo-
wisku, przyjaznym wobec natury, mikroorganizmy nie stanowią 
przypadkowego zanieczyszczenia organizmów roślin, zwierząt 
czy ludzi, lecz odgrywają istotną rolę ochronną i odżywczą wo-
bec nich. Jednym z najważniejszych wyzwań dla współczesnego 
człowieka jest więc możliwość bezpiecznego wykorzystania ge-
netycznej bioróżnorodności świata drobnoustrojów bez naruszania 

naturalnego ładu i harmonii poszczególnych ekosystemów. Dziś to 
wyzwanie bardzo trudno realizować, bowiem szacuje się, że nauka 
zidentyfikowała procesy metabolizmu jedynie u 0,2% dotychczas 
rozpoznanego świata mikroorganizmów.

Zasadą jest, że neutralnym mikroorganizmom nie zależy, z kim 
będą współpracować, ale zawsze z tymi, które dominują. Czyli 
jeśli w przewadze będą patogeny gnilne, pozostałe będą współ-
pracować i powiększać ten proces. Jeśli natomiast zastosujemy 
pożyteczne mikroorganizmy, powodujemy ich dominację, a proces 
się odwraca, uzdrawiając każdy organizm, nie dopuszczając do 
rozmnażania się patogenów. Wdrażane w Polsce od 2006 roku 
ProBio Emy są nadal mało znane nie tylko rolnikom, ale również 
mieszkańcom miast i wsi. Nawozy sztuczne, pestycydy, cała boga-
ta, biobójcza technologia oraz modyfikowane genetycznie w pogoni 
za wydajnością rośliny i zwierzęta stanowią szczyt osiągnięć nauk 
rolniczych i przemysłowego rolnictwa. Wszystko to uznaliśmy za 
drogę rozwoju i postępu. Człowiek, krocząc tą drogą, doprowadził 
jednak do brzemiennego w skutki wyjałowienia gleb. W intensyw-
nej przemysłowej produkcji rolniczej gleba została pozbawiona 
zdolności do naturalnej regeneracji i utrzymania w stanie pełnego 
zdrowia i życia roślin, zwierząt i ludzi. Równocześnie jednak 
rodzi się wielki ruch sprzeciwu wobec tej rzeczywistości. Coraz 
powszechniejsze staje się bowiem przekonanie, że zbliżyliśmy się 
do granicy, której przekroczyć nie wolno. Chcę zaproponować 
państwu cykl artykułów podpowiadających, jak wykorzystać 
mikroorganizmy do odbudowy równowagi w życiu gleby, roślin, 
zwierząt, ludzi oraz siedliska, które nas otacza. Ta alternatywa 
pozwoli nam na dokonanie wyboru, to my decydujemy o naszym 
życiu, tylko od wiedzy i naszej świadomości zależą nasze decyzje.

Opracował Janusz Kolbusz

Janusz Kolbusz - ukończył Pedagogikę Resocjalizacyjną 
na Uniwersytecie Rzeszowskim, od kilku lat zajmuje się 
wdrażaniem praktycznego zastosowania probiotyków na 
terenie Podkarpacia. Prowadzi Pogórzańskie Centrum Mi-
kroorganizmów w Brzostku.

Kazimierz Andreasik wygrywa I Grand Prix Podkarpacia Weteranów w tenisie stołowym
21 listopada 2015 r. w Hali Sportowej w Kańczudze odbyły 

się I Grand Prix Podkarpacia Weteranów w tenisie sto-
łowym. W zawodach wzięło udział ok. 70 zawodników z całego 
województwa podkarpackiego. Uczestnicy podzieleni byli na 
cztery kategorie wiekowe – 40, 50, 60 i powyżej 70 lat. To pierw-
sza z trzech imprez tenisowych, w której brali udział zawodnicy 
LKS Brzostowianka Brzostek. Znakomicie spisali się zawodnicy 
brzosteckiego klubu. Swoją kategorię wiekową (50-59 lat) we 
wspaniałym stylu wygrał Kazimierz Andreasik, pokonując w finale 
Andrzeja Wilka z Rzeszowa. Także dobrze spisał się Stanisław 
Król, plasując się na 3. miejscu w swojej kategorii wiekowej (60- 
69). Pozostali zawodnicy LKS Brzostowianka Brzostek również 
dobrze zagrali, zajmując miejsca w środku stawki w silnie obsadzo-
nych kategoriach: Tadeusz Wojdyła 16. miejsce (50-59 lat), Adam 
Piekarczyk 5. miejsce (40-49 lat), Bogdan Angielski 25. miejsce 
(amatorzy 40 i starsi).

Całość turnieju zakończyła się dekoracją najlepszych zawod-
ników w każdej kategorii, którzy zostali nagrodzeni dyplomami, 
pucharami i nagrodami rzeczowymi. Gratulujemy udanego 

turnieju i życzymy powodzenia w kolejnych zawodach. 
Magdalena Kawalec

Fot. Marek Worek
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W Indywidualnych Biegach Przełajo-
wych w Dębicy bardzo dobre starty 

zaliczyli gimnazjaliści z Brzostku. Na 
najwyższym stopniu podium na dystansie 
1500 m stanął Wiktor Janiga, na drugim 
miejscu uplasował się Dawid Grotkow-
ski. Obydwaj zapewnili sobie start w za-
wodach wojewódzkich, które odbędą się 
w Kolbuszowej. V miejsce należało do 
Faustyny Kukli. W zawodach brali udział 
również: Alicja Kurcz, Patryk Trucina, 
Piotr Bałucki, Marcin Jasicki. 

Trenerem grupy jest Pani Magdalena 
Machaj - nauczyciel wychowania fizycz-
nego.

Gratulujemy sportowcom i życzymy im 
dalszych sukcesów w sportowej karierze. 

 Sekcja sportowa

Brzostek wygrywa w przełajach dębickich
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W listopadzie 2015 roku odbyły się 
zawody w piłkę nożną w gminie 

Brzyska. Poziom zawodów był wysoki, 
zawodnicy z Gimnazjum z Brzostku 
dawali z siebie wszystko. Ostatecznie 
jednak zwyciężyli gospodarze spotkania. 
Drużyna z Brzostku zajęła zaszczytne 
drugie miejsce.
Na podium znaleźli się : 
I miejsce - G. Brzyska
II miejsce - G. Brzostek
III miejsce - G. Błażkowa
Skład zespołu: Dawid Strojek, Rafał 
Sołtys, Dawid Grotkowski, Mateusz 
Wójcik, Grzegorz Grygiel, Szymon 
Golec i Jakub Surdel. Trenerem dru-
żyny i opiekunem była Pani Magdalena 
Machaj.
Serdecznie gratulujemy naszym kolegom 
wspaniałej walki. 

Sekcja Sportowa

Wicemistrzowie z Brzysk

Uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku 
zwycięzcą w ogólnopolskiej spartakiadzie
W dniach 23-25 listopada w Central-

nym Ośrodku Przygotowań Olim-
pijskich w Spale odbyła się II Spartakiada 
Fundacji Aktywnej Rehabilitacji dla Dzie-
ci i Młodzieży. FAR już od ponad ćwierć 
wieku zachęca do aktywnego życia osoby 
niepełnosprawne ruchowo poruszające się 
na wózkach inwalidzkich. 
 Impreza ta zgromadziła około 200 wóz-
kowiczów z całej Polski. Młodzi sportow-
cy, po podzieleniu na grupy, rywalizowali 
ze sobą w 5 konkurencjach: tor przeszkód, 
łucznictwo, sprint, minimaraton oraz 
bocce. 10-osobowa reprezentacja Pod-
karpacia przywiozła łącznie 4 nagrody, 
w tym puchar dla Jakuba Bysia, ucznia 
klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Brzostku. Walka była wyrównana, 
wyniki zbliżone, mimo to chłopiec po 
każdej konkurencji znajdował się w ścisłej 
czołówce i w klasyfikacji generalnej uzy-

skał I miejsce w swojej kategorii. Nagrody zwy-
cięzcom wręczali specjalnie zaproszeni goście: 
Katarzyna Kozioł (Miss Polski na wózku 2015) 
oraz wielokrotny złoty medalista Mistrzostw 
Świata w rzucie młotem, Paweł Fajdek. Jakub 
nieraz brał udział w licznych wydarzeniach spor-
towych - od lat uczestniczy w Nocnym Ulicznym 
Biegu Solidarności, rywalizując z innymi wóz-
kowiczami na trasie prowadzącej przez wybo-
isty rzeszowski rynek, zaś do Spały pojechał 
jako weteran - w I edycji zawodów uplasował 
się tuż za podium. Wiele realizowanych przez 
FAR projektów, takich jak Spartakiada, stanowi 
okazję do integracji, wymiany doświadczeń, za-
prezentowania swoich umiejętności w szerszym 
gronie, obalania stereotypów dotyczących osób 
niepełnosprawnych, lecz przede wszystkim 
poprzez zabawę uczy zasad „fair play”, zdrowej 
rywalizacji i motywuje do dalszych wysiłków 
w pokonywaniu własnych słabości.

Kinga 
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Dokończenie na str. 33

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
DZIECI I MŁODZIEŻY POWIATU DĘBICKIEGO
Puchary, dyplomy i nagrody wręczono 

podczas Podsumowania Osiągnięć 
Sportowych Dzieci i Młodzieży Powiatu 
Dębickiego za rok szkolny 2014/2015. 
Impreza odbyła się w piątek (13 listopada 
br.). Wśród wyróżnionych znalazła się 
nauczycielka wychowania fizycznego 
z brzosteckiego gimnazjum, Katarzyna 
Machowska, za osiągnięcia sportowe 
swoich podopiecznych (m.in.: 4. miejsce 

drużyny siatkówki chłopców w półfinale 
województwa). Gmina Brzostek zajęła 
w ogólnej klasyfikacji Gmin Powiatu 
Dębickiego 6. miejsce, zyskując 150 
punktów.
Piątkowe spotkanie stało się też okazją 
do obejrzenia stoisk oraz prezentacji 
multimedialnych miast i gmin powiatu 
dębickiego, które przedstawiły realizację 
zadań z zakresu kultury fizycznej, tury-

styki i rekreacji. Gmina Brzostek 
także przygotowała stoisko infor-
macyjne z bogatą ofertą sportową 
i turystyczną. 

Na zakończenie uroczystości 
gratulacje wyróżnionym złożył 
Jacek Bigos, Prezes Wojewódz-
kiego Szkolnego Związku Spor-
towego, za wkład w rozwój sportu 
szkolnego, realizację zadań z za-
kresu upowszechniania kultury 
f izycznej, sportu i turystyki 
na terenie powiatu oraz życzył 
dalszych sukcesów zarówno 

sportowych, jak i organizacyjnych w nad-
chodzącym roku 2016.

Magdalena Kawalec

UKS Hercules działający przy Gimnazjum 
w Brzostku gościł trenerów Klubów 

Sportowych Orange z Warszawy. 25 listopada 
2015 r. instruktorzy przeprowadzili eliminacje 
do Ogólnopolskiego Pucharu Orange. Drużynę 
wspierał dyrektor szkoły. Konkurencje jak zwykle 
były niełatwe, ale dla naszych zawodników okazały 
się możliwe do wykonania. Zaskakiwali bardzo 
dobrymi wynikami. Uzyskali 771 punktów, dzięki 
którym klub z Gimnazjum w Brzostku obecnie jest 
liderem w klasyfikacji ogólnej.

Liczymy na to, że to właśnie nasza drużyna 
znajdzie się wśród 10 najlepszych zespołów Pucha-
ru Orange i na początku przyszłego roku weźmie 
udział w finałach w Warszawie. Gratulujemy ucz-
niom reprezentującym UKS Hercules w składzie: 
Natalia Staniszewska, Faustyna Kukla, Dawid 
Strojek, Łukasz Bik, Jakub Kalita, Jakub Nowicki, 
Paweł Gwiżdż, Rafał Sołtys, Jakub Surdel, Dawid 
Wodzisz, Krzysztof Oprządek, Damian Starościk, 
Konrad Pęcak oraz opiekunowi zespołu, Pani 
Magdalenie Machaj.

Ogólnopolskie Zawody - Puchar Orange

Trzymamy kciuki za sukcesy w kolejnych etapach turnieju!
Sekcja sportowa

Co widać na obrazkach?

Kto nie umie pracować, uczy w szkole. Kto nie umie uczyć, 
uczy wychowania fizycznego. Dr Gregory House, zgryźli-

wy bohater znanego serialu, mówiąc te słowa, raczej nie znał 
zbyt wielu przedstawicieli tej profesji, w tym także Magdaleny 
Machaj, nauczycielki wychowania fizycznego w brzosteckim 
gimnazjum.

Obserwując poczynania wyżej wymienionej, trudno zarzucić 
jej brak aktywności zawodowej. Od 2001 r., bo wtedy rozpoczęła 
pracę po ukończeniu pięcioletnich studiów magisterskich na 
kierunku wychowanie fizyczne, systematycznie i uporczywie 
wyciska siódme, ósme, dziewiąte, a nawet dziesiąte poty z gim-
nazjalistów. Tropi uczniów o dużym potencjale sportowym 
i niestrudzenie przerabia ich w mistrzów. Nie odpuszcza żadnych 
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Fot. Paweł Batycki
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RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE 

Lp. Rodzaj 
alarmu 

Sposób ogłoszenia alarmów 
akustyczny system 

alarmowy środki masowego przekazu wizualny sygnał 
alarmowy 

1 Ogłoszenie 
alarmu 

Sygnał akustyczny - 
modulowany dźwięk syreny 
w okresie trzech minut 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm 
(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) 
....................... dla ................................ 

Znak żółty w 
kształcie trójkąta lub 
w uzasadnionych 
przypadkach innej 
figury geometrycznej 

2 Odwołanie 
alarmu 

Sygnał akustyczny - ciągły 
dźwięk syreny w okresie 
trzech minut 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm 
(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) 
....................... dla ................................ 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE 

Lp. Rodzaj 
komunikatu 

Sposób ogłoszenia komunikatu Sposób odwołania komunikatu 
akustyczny 

system 
alarmowy 

środki masowego przekazu 
akustyczny 

system 
alarmowy 

środki masowego 
przekazu 

1 
Uprzedzenie 
o zagrożeniu 
skażeniami  

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź 
słowna: 
Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się 
na terenie .......................................... 
około godz. .......... min. ......... może 
nastąpić skażenie 
.......................................................... 

(podać rodzaj skażenia) 

w kierunku ...................................... 
(podać kierunek)  

 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 
Uwaga! Uwaga! Odwołuję 
uprzedzenie o zagrożeniu 
........................................... 

(podać rodzaj skażenia) 

dla .................................... 

2 
Uprzedzenie 
o zagrożeniu 
zakażeniami  

Formę i treść komunikatu uprzedzenia 
o zagrożeniu zakażeniami ustalają 
organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej 

 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 
Uwaga! Uwaga! Odwołuję 
uprzedzenie o zagrożeniu 
........................................... 

(podać rodzaj zakażenia) 

dla .................................... 

3 

Uprzedzenie 
o klęskach 

żywiołowych 
i zagrożeniu 
środowiska 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź 
słowna: 
Informacja o zagrożeniu i sposobie 
postępowania mieszkańców 
........................................................... 
(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas 
wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)  

 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 
Uwaga! Uwaga! Odwołuję 
uprzedzenie o zagrożeniu 
......................................... 

(podać rodzaj klęski) 

dla ................................... 

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i 
powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 r.,  poz. 96) 
  

zawodów i rzadko wraca z nich bez pucharów (które praktycznie 
już się nie mieszczą w szkole). Nieważne, czy pracuje ze swo-
imi podopiecznymi, czy „pożyczanymi” od innych wuefistów, 
z którymi może się później dzielić trofeami. Ważny jest sport, 
kondycja i dążenie do celu. Prowadzone przez nią popołudniowe 
lub sobotnie treningi rozwijają uzdolnienia młodzieży i wyrabia-
ją ducha walki. Na pewno pomagają jej w tym, oprócz studiów, 
uprawnienia trenerskie z piłki siatkowej oraz radość uczenia. 

Lekcje Pani Machaj nie polegają na rzuceniu dzieciom piłki 
i patrzeniu z założonymi rękami, jak za nią hasają, albo wpusz-
czeniu ich na siłownię – i „róbta, co chceta”. Zajęcia z Magdaleną 
Machaj są tak wyczynowe, że gimnazjaliści przez całą następną 
godzinę muszą regenerować siły i nie są w stanie podjąć żadnej 
aktywności – ani fizycznej, ani umysłowej. Własne sukcesy 
nauczycielki w biegach organizowanych przez różne instytucje 
również świadczą o tym, że uczciwie promuje zdrowy styl życia. 
No to co widać na obrazkach?

Obserwator

Dokończenie ze str. 32

7 listopada w Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz odbył 
się turniej piłki halowej pod nazwą „Zagraj z Tatą”. Tur-

niej zorganizował klub sportowy „Sokół” Siedliska-Bogusz. 
W rozgrywkach obowiązywała zasada, że pomiędzy seniorem 
a juniorem musi być co najmniej dwanaście lat różnicy, a sam 
junior nie może mieć więcej niż 12 lat (może chodzić do szóstej 
klasy). Organizatorzy wykazali się wielką wyrozumiałością co 
do seniorów i nie trzymali się kurczowo zasady, iż seniorem 
musi być Tato występującego w turnieju juniora. Wiadomo, 
że każdy ma swoje obowiązki, więc żeby nie sprawić zawodu 
najmłodszym, w roli seniorów mogli występować: brat, kuzyn, 
wujek, sąsiad, a nawet mama, siostra czy kuzynka. Przestrzegano 
natomiast różnicy wieku pomiędzy uczestnikami oraz 
wieku samego juniora.

Tym razem w turnieju zagrali: Łazowski Kacper 
Sławomir, Pieniądz Kuba Łukasz, Czyż Ewa Wójtowicz 
Damian, Markiewicz Daniel Tomasz, Cieślik Przemysław 
Stanisław, Błoniarz Rafał Krzysztof, Gąsior Wiktor 
Wojciech, Jędrzejczyk Marcin Stanisław, Sobczyk Daniel 
Janusz, Czekaj Rafał Czyż Michał, Batycki Jakub Paweł, 
Siedlecki Szymon Wojtasiński Artur, Czyż Aleksandra 
Gąsior Robert, Jaje Szczepan Daniel Wójcik.

Zawodnicy oddawali strzały na małe bramki, co stano-
wiło spore utrudnienie. Gol seniora był liczony za 1 punkt, 
natomiast junior trafiał za dwa punkty. Gdy mecz kończył 
się remisem, dochodziło do rzutów karnych, strzelanych 
aż z drugiego końca boiska (była to naprawdę spora odle-
głość, biorąc pod uwagę rozmiar bramki). Nad prawidło-
wym przebiegiem turnieju oraz poszczególnych spotkań 
czuwał Bartosz Bogacz – przedstawiciel „Sokoła” oraz 
jego trener. Pomagali mu w tym Tomek Szewczyk, Kacper 
Gąsior oraz Karol Staniszewski. Oprawą muzyczną zajął 
się Wojciech Gąsior. Przy wysiłku sportowym ważny jest 
również odpowiedni posiłek. Wszyscy mogli pożywić 
się przysmakami z grilla. Obsługę medyczną zapewnili 
strażacy z OSP Siedliska-Bogusz. Cały turniej przebiegał 

w zdrowej i sportowej rywalizacji, emocji też nie brakowało.
Ostatecznie na podium znaleźli się:
I miejsce Batycki Jakub Paweł
II miejsce Siedlecki Szymon Artur Wojtasiński
III miejsce Czekaj Rafał Czyż Michał
Młodzi zawodnicy otrzymali nagrody oraz okazjonalne dyplo-

my za udział w turnieju, a za trzy pierwsze miejsca przyznano 
dodatkowo bony towarowe do zrealizowania w sklepie Winter-
-Sport należącym do sponsora rozgrywek. Wszyscy byli bardzo 
zadowoleni z turnieju, a niejednemu zawodnikowi zakręciła się 
łza w oku podczas ceremonii wręczenia pucharu.

Organizatorzy

Halowy Turniej Piłki Nożnej „Zagraj z Tatą”

Fot. Paweł Batycki
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na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości ( Dz. 
U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości tj.: 
działki zabudowanej budynkiem gospodarczym i magazynem podręcznym, położonej w Przeczycy oznaczonej numerem ewidencyjnym 444/2 o pow. 
0,5082 ha (5082 m 2), objętej KW NR RZ1D/00048273/9, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek, wolnej 
od obciążeń. 
Nieruchomość działka ozn. nr ewid. 444/2 o powierzchni 0,5082 ha, położona w centrum wsi w obrębie zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i obiektów 
użyteczności publicznej i handlowych. Teren uzbrojony w sieć elektryczną, gazową, wodociągową. Dojazd z drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej. 
Obecnie nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Brzostek dla obszaru objętego dz. ewid. 444/2 w Przeczycy. 
Według zapisów studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 
z dnia 30.08.2012r. nr XIX/135/2012 to teren oznaczony symbolem 2. MN – teren zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi. 
Działka objęta jest strefą ochrony obiektu zabytkowego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków jako budynek gospodarczy z II polowy XIX wieku 
wchodzący w skład zespołu dworskiego w Przeczycy. 
Opis budynków :
1. budynek gospodarczy – obiekt zabytkowy, parterowy, niepodpiwniczony, wzniesiony metodą tradycyjną.
Dane techniczne budynku gospodarczego: powierzchnia zabudowy 416,16 m 2, powierzchnia użytkowa 334,90 m 2, kubatura 1414,94 m 3, wysokość po-
mieszczeń 3,25 m.
Dane konstrukcyjno-materiałowe: fundamenty – betonowe; ściany - cegła ceramiczna, kamień polny; strop- drewniany; dach - drewniana konstrukcja 
pokryta dachówką ceramiczną; posadzki - gładź cementowa, deski; stolarka - drewniana, stalowa; tynki – wapienno-cementowe; instalacje – elektryczna; 
elewacja- tynk cementowy. Budynek w złym stanie technicznym. Poddawany remontom w celu przystosowania do prowadzenia działalności gospodarczej
2. magazyn podręczny – obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wzniesiony metodą uprzemysłowioną.
Dane techniczne magazynu podręcznego: powierzchnia zabudowy 15,84 m 2, powierzchnia użytkowa 13,50 m 2, kubatura 47,52 m 3, wysokość budynku 2,75 m.
Dane konstrukcyjno-materiałowe: fundamenty – żelbetonowe; ściany - słupy żelbetowe , elementy prefabrykowane; stropodach - płyty żelbetowe pokryte 
papą na lepiku; posadzka - gładź cementowa; stolarka - drewniana, stalowa; tynki – brak; elewacja - brak. Budynek w średnim stanie technicznym.

Lp. Nr 
działki Pow. ( m 2) Nr KW  Opis nierucho-

mości
Przeznaczenie w 

planie Położenie Cena wywoławcza 
brutto (zł) Wadium (zł)

1 444/2 5082m2 KW.Nr.RZ1D/00048273/9 zabudowana brak Przeczyca 159 276,00 15 928,00
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 08 STYCZNIA 2016 r. O GODZ. 1000 W SALI 
KONFERENCYJNEJ
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 04 stycznia 2016r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, w formie 
przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj. w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego) 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 
207, poz. 2108 ze zm). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 
0006, w innej formie do kasy Urzędu Miejskiego w Brzostku. 
Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym zwraca się niezwłocznie po zakończonym przetargu. Jeżeli uczestnik 
przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy w określonym przez orga-
nizatora przetargu zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. 
Uwaga: nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, przez to Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. 
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 

Brzostek, dnia 17.11.2015r.

Burmistrz Brzostku ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Przeczycy, stanowiącej własność Gminy Brzostek
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Groch z kapustą 
Sprawy przyziemne
 W listopadzie, jak wszyscy wiemy, było święto Wszystkich 
Świętych i Dzień Zaduszny. Do naszej parafii i na cmentarz zje-
chało się dużo gości, niektórzy jechali z daleka, sporo było osób 
starszych i dzieci. Po jakimś czasie dały o sobie znać potrzeby fi-
zjologiczne. Mieszkańcy bloków mieli więc wątpliwą przyjemność 
oglądania osób starszych i dzieci przy czynnościach koniecznych, 
ale powszechnie uważanych za niepubliczne, które udawały się 
za garaże, gdyż to miejsce z konieczności zastępowało przybytek 
zwany WC. No bo gdzie miały się udać? Miejscowi wiedzą, że 
na ul. Żydowskiej za Urzędem Miejskim są ubikacje publiczne 
(trzeba mieć jednozłotową monetę), ale skąd mają o tym wiedzieć 
przyjezdni? W okolicach kościoła i cmentarza nie ma żadnej in-
formacji na ten temat, żadnego „drogowskazu” czy mapki dojścia. 
W dodatku jest to dosyć daleko i dla osoby starszej z uciążliwym 
podejściem w drodze powrotnej. Może więc zlokalizować taki 
przybytek w okolicach transformatora i tych paskudnych garaży 
stojących bardzo blisko cmentarza? Przydałby się również wszyst-
kim w razie konieczności przez cały rok. A może zlokalizować 
go koło parkingu przed Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła?
Uroku cmentarzowi nie dodaje również kiosk ruchu stojący, nie 
wiedzieć czemu, na początku cmentarza, na jego granicy – czyżby 
umarli zgłosili zapotrzebowanie na prasę? To chyba ten kiosk stał 
naprzeciwko wikarówki (organistówki) przed jej sprzedażą i zo-
stał przeniesiony w tak nieodpowiednie miejsce przez nabywców 
budynku i placu przykościelnego.
A propos tego budynku – fakt, że długo nie znajdował nabywcy, 
ale pogłoska niosła, że będzie tam dom pogrzebowy lub centrum 
medyczne, w którym będą przyjmować lekarze różnych specjal-
ności. Oba pomysły były dobre, ale czemuś „nie wypaliły” i na 
parafialnym placu w parafialnym budynku po sprywatyzowaniu 
powstał kolejny sklep, jakich wiele.
Bo gdyby powstało tam centrum medyczne, to prywatne gabinety 
lekarskie lub inne działalności mogłyby się przenieść z ośrodka 
zdrowia i zwolnić jedno dodatkowe pomieszczenie (np. po labo-
ratorium analitycznym) na rzecz zakładu rehabilitacji, który jest 
potrzebny tam, gdzie jest teraz, bo pacjenci oprócz zabiegów na 
miejscu korzystają również z porady lekarzy czy wypisują leki 
albo rejestrują się na wizyty. Ciekawa jestem, czy po przeniesieniu 
się zakładu rehabilitacji w inne miejsce za jakiś czas znajdą się 
pieniądze na adaptację i rozbudowę obecnych pomieszczeń reha-
bilitacyjnych z uzasadnieniem, że taka lokalizacja jest najlepsza 
dla pacjentów, jednak z myślą o zatrudnieniu kogoś z otoczenia 
zarządzających ośrodkiem zdrowia? Pożyjemy – zobaczymy.
 I jeszcze jedno. Społeczeństwo w Polsce się starzeje, a w na-
szej gminie szczególnie, bo niemal cała młodzież wyjechała za 
granicę lub do wielkich miast za pracą. A jak wiadomo, na stare 
lata prawie wszystkim psuje się wzrok i pojawia się potrzeba 
doboru i zakupu okularów korekcyjnych. Bardzo by się przydał 
w ośrodku zdrowia gabinet okulistyczny, gdzie „na ubezpieczenie” 
starsi ludzie mogliby dobrać okulary na miejscu, nie płacąc sporo 
za wizytę w gabinetach prywatnych. Bardzo dobrego specjalistę 
z tej dziedziny już mamy, wystarczy wyposażyć gabinet i podpisać 
umowę z NFZ.

Kolęda
 Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a zaraz po nich odwie-
dziny w naszych domach księży sprawujących posługę duszpa-
sterską. Wszyscy czekają na tę wizytę, wyglądając przez okna, 
bo wypada przywitać gościa przy furtce i wprowadzić do domu. 
Ale niekiedy to wyglądanie przedłuża się na tyle, że zajmuje cały 
dzień od rana do wieczora. Wszystko przez to, że plan wizyty jest 
podawany bardzo ogólnikowo, tzn. podana jedynie data. Pracujący 
biorą urlopy na ten dzień, bo wypada, aby rodzina była w komple-
cie, odwołują uczestnictwo w spotkaniach, nie idą na wywiadówki, 
nie jadą po zakupy, nie wykonują napraw, nie kładą dzieci spać 
itp., a potem okazuje się, że wizyta miała miejsce dopiero np. 
o 20.00 lub po. Na naszym osiedlu (Gryglewskiego) jest około 
70 domów, chodzi dwóch księży z przerwą na wieczorną Mszę 
św. i nieraz już widać księdza przez okno, który jednak zmienia 
trasę i wizytuje mieszkańców innej ulicy. Dlatego bardzo prosimy 

o podanie, jakie ulice i od którego numeru (w którym kierunku) 
dany ksiądz będzie wizytował, abyśmy mogli wnioskować na 
tej podstawie o przypuszczalnym czasie wizytacji. W Urzędzie 
Miejskim można pobrać plan osiedla i na tej podstawie określić 
sposób wizytowania, podając go do wiadomości mieszkańców na 
ogłoszeniach parafialnych i stronie internetowej parafii.
 Jako ciekawostkę podaję inne rozwiązanie, które znalazłam 
w Internecie (cytuję): „Ksiądz chodzi po kolędzie z Endomondo 
- aktywna opcja „szukaj księdza”. 
Ksiądz spod Po zna nia po szedł z du chem czasu i nie dość, że 
roz pi sał do kład ny plan wizyt na stro nie in ter ne to wej pa ra fii, to 
w do dat ku ko rzy sta z apli ka cji, która po ka zu je na bie żą co jego 
lo ka li za cję. Parafianie z miejscowości Kamionki pod Poznaniem 
mogą śledzić w Internecie, gdzie w danym momencie znajduje się 
chodzący po kolędzie ksiądz. Z takiego sposobu komunikowania 
się z wiernymi korzysta ks. proboszcz Jakub Lechniak. Postano-
wił ułatwić życie oczekującym na coroczną wizytę parafianom 
i chodzi po kolędzie z włączoną aplikacją Endomondo, która 
pozwala na bieżąco informować o tym, w którym domu aktualnie 
odbywa wizytę. Księża coraz częściej komunikują się z wierny-
mi za pośrednictwem Internetu. Chętnie zakładają też profile 
społecznościowe, aby złapać lepszy kontakt przede wszystkim 
z młodzieżą. Aplikacja Endomondo do tej pory była głównie 
wykorzystywana przez sportowców oraz pasjonatów takich ak-
tywności jak bieganie czy jazda na rowerze. Trzeba przyznać, że 
pomysł korzystania z tego typu aplikacji jest nie tylko praktyczny, 
ale i łatwy w obsłudze – wystarczy, że naciśniemy aktywny na 
stronie parafii link „szukaj księdza” i już dokładnie dowiemy się, 
o której godzinie ksiądz zapuka do naszych drzwi. Użytkownik 
zostaje automatycznie przekierowany na profil księdza Jakuba na 
aplikacji Endomondo. 
„To nie ja wpadłem na pomysł, by korzystać z tej aplikacji podczas 
kolędy - mówi ks. proboszcz Jakub w rozmowie zamieszczonej na 
stronie epoznan.pl. - Zrobił to mój poprzednik. Wiem od parafian, 
że ta aplikacja jest dla nich bardzo przydatna.”

Życzenia świąteczne
„Jak obyczaj każe stary, według ojców naszych wiary, pragnę 

złożyć Wam życzenia w dniu Bożego Narodzenia. Niech Wam 
Gwiazda Betlejemska, która świeci tu o zmroku, zaprowadzi 
Was do szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku” 

Janina Słupek 
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NIEZBĘDNIK TELEFONICZNY
Pogotowie ratunkowe    999

Straż pożarna       998

Policja          997

Pogotowie gazowe      992

Pogotowie energetyczne   991

Awaria kanalizacji 697 136 411, 697 136 815, 14 6830 120 
 (lub całodobowo 600 616 573)

Awaria wodociągu 691 610 390, 697 136 815, 14 6830 120 
 (lub całodobowo 600 616 573)

Urząd Miasta sekretariat (centrala)  14 6803 026

Rada Miejska  14 6803 022 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku (płatności za 
wodę, PSZOK)    14 6830 120

Komisariat Policji w Brzostku  14 6830 997

Ośrodek zdrowia w Brzostku (rejestracja)   14 6830 472

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku 
14 6830 377

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku    14 6830 998

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku  14 6830 315

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzostku   14 6830 316

Ogólnokrajowe Biuro Numerów  118 913

'

Oferta Pracy

Firma handlowa z Pilzna poszukuje osobę na stanowisko:

Sprzedawca / doradca techniczny 
(branża elektryczno-mechaniczna)

Wymagania:
- wykształcenie techniczne zasadnicze lub średnie

- znajomość jęz. angielskiego w stopniu komunikatywnym
- znajomość obsługi komputera

Oferujemy:
- pracę w biurze na pełny etat
- umowę na czas nieokreślony

- możliwość doskonalenia j. angielskiego

CV proszę kierować na adres: piotr.mazur@robertech.pl
Okres przesyłania CV – do końca grudnia 2015

Reklama Salon fryzjerski MEGI

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



37WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 12/2015

Działając na podstawie Uchwały X/57/2015 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 
lokali użytkowych położonych w budynku wielorodzinnym w Brzostku, stanowiących własność Gminy Brzostek ogłaszam: z zasobu nierucho-
mości mienia komunalnego przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu lokale użytkowe nr 9/5A o powierzchni użytkowej 56,28 m2 oraz 
nr 10/5A o powierzchni użytkowej 100,25 m2 położone w budynku wielorodzinnym nr 5 A przy ulicy Aleksandra Gryglewskiego w Brzostku 
posadowionym na działce o numerze 216/3 o powierzchni 0,4835 ha. 
Z lokalem nr 9/5A związany jest udział 5628/121263, zaś z lokalem nr 10/5A udział 10025/121263 w częściach wspólnych budynku oraz w gruncie działki ewidencyjnej 
216/3. Lokale użytkowe stanowią własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr: RZ1D/00044589/9 
Działka 216/3 jest zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 5 i nr 5A .W budynku 5A znajduje się część magazynowo -usługowa. Budynek 
o zróżnicowanej wysokości: dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony w części mieszkaniowej, zaś w części usługowej parterowy, niepod-
piwniczony. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi posiadają doświetlenie naturalne i sztuczne. Obiekt spełnia warunki techniczne, posiada węzły sanitarne 
z bieżącą wodą. W pomieszczeniach wykonano wentylację grawitacyjną. Wysokość pomieszczeń w lokalu nr 9/5A wynosi 2,5 m, w lokalu nr 10/5A wynosi 3 m. Lokale 
położone są na parterze. Lokale w średnim stanie technicznym, do remontu. 
Obecnie nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Brzostek. Według zapisów studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospoda-
rowania Przestrzennego Gminy Brzostek zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30.08.2012r. nr XIX/135/2012 działka 216/3 położona w Brzostku to teren 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Teren uzbrojony w sieć elektryczną, kanalizacyjną, gazową, wodociągową. Dojazd z drogi o nawierzchni asfaltowej. 
Dane konstrukcyjno-materiałowe: fundamenty – żelbetonowe; ściany – pustak gazobetonowy, cegła ceramiczna na zaprawie cementowo-wapiennej; strop - żelbetonowy; 
posadzki: lastrico, gładź cementowa, dach – drewniana konstrukcja pokryta blachą nad częścią mieszkalną, stropodach pokryty papą na lepiku nad lokalem 10/5A; 
stolarka - drewniana, stalowa; tynki – wapienno-cementowe; instalacje – elektryczna; gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna, elewacja- tynk gładki cementowy.

Lp Wyszczególnienie Pow.
lokalu m 2 

Udział w częś-
ciach wspólnych 
budynku i gruncie

Wartość ryn-
kowa gruntu

Wartość rynko-
wa lokalu bez 

gruntu

Koszt sporzą-
dzenia doku-
mentacji (zł)

Wartość rynko-
wa nierucho-

mości lokalowej 
(brutto )

Wadium 
zł

1
Nieruchomość lokalowa nr 9 położona w 
Brzostku przy ul. Gryglewskiego wraz z udzia-
łem w działce nr 216/3 o pow.4835 m 2 

56,28 5628/121263 6 458,- 36 090,- 450,00 42 998,- 4 500,0

2.
Nieruchomość lokalowa nr 10 położona w 
Brzostku przy ul. Gryglewskiego wraz z udzia-
łem w działce nr 216/3 o pow.4835 m 2

100,25 10025/121263 11 503,- 64 286,- 450,00 76 239,- 7 700,-

Niniejszy wykaz nieruchomości lokalowych przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na 21 dni tj. od. 27.11.2015 r. do 18.12.2015 roku.
Osobom, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515.), 
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu .
Po upływie ww. terminów zostaną wszczęte procedury przetargowe w celu zbycia prawa własności.
Opłatę za przeniesienia prawa własności będzie należało wnieść przed zawarciem aktu notarialnego.
Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 tel./014/ 6803005.

Brzostek, dnia 27.11.2015 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 27 LISTOPADA 2015 ROKU
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. 
U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości tj.: 
działki rolnej oznaczonej numerem 341/3 o powierzchni 12900 m2, położonej w Januszkowicach, objętej Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00016074/1, 
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek, wolnej od obciążeń.
Nieruchomość działka ozn. nr ewid. 341/3 położona w Januszkowicach stanowi grunty nieużytkowe, porośnięte samosiejkami różnych drzew. W pobliżu nieru-
chomości znajduje się siedlisko i kompleks leśny. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Na działce sieć elektryczna. 
Placówki handlowo – usługowe, użyteczności publicznej w odległości ponad 1 km. Tereny rozproszonej zabudowy zagrodowej i grunty użytkowane rolniczo.
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek, działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem 1.R 
– to tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem nowej zabudowy związanej z produkcją rolną i agroturystyczną w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejących terenów MN RM poza obszarami osuwiskowymi i powodziowymi.

Lp. Nr 
działki Pow. ( m 2) Nr KW Opis nieru-

chomości
Przeznaczenie 

w planie Położenie Cena wywoławcza 
brutto (zł) Wadium (zł)

1 341/3 12900m2 KW Nr RZ1D/00016074/1 rolna brak Januszkowice 54 157,00 5 416,00

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 08 STYCZNIA 2016 r. O GODZ. 1030 
W SALI KONFERENCYJNEJ
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 04 stycznia 2016 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, w formie 
przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj. w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego) 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 
207, poz. 2108 ze zm). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 
0006, w innej formie do kasy Urzędu Miejskiego w Brzostku. 
Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym zwraca się niezwłocznie po zakończonym przetargu. 
Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym 
przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia 
aktu notarialnego. 
Uwaga: nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, przez to Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. 
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 

Brzostek, dnia 17.11.2015r.

Burmistrz Brzostku ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach, stanowiącej własność Gminy Brzostek
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Reklama ŚLUSARSTWO

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

Paliwa tylko z ORLENU

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
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SPORT W OBIEKTYWIE

Fot. Paweł Batycki

Fot. Magdalena Koznecka

Fot. Marek Worek

Puchar Orange

„Zagraj z Tatą”

Czytaj s. 18 I Grand Prix Podkarpacia Weteranów w tenisie stołowym

Fot. Daniel Wójcik

Fot. Paweł BatyckiFot. Paweł Batycki



Kącik fotograficzny
Masz aparat? Robisz zdjęcia? Pochwal 

się nimi. Prześlij je wraz z imieniem 
i nazwiskiem oraz miejscem zamieszka-
nia na adres: wiadomosci@brzostek.pl. 

Przesłanie tych danych oznacza zgodę na 
ich publikację w „Wiadomościach Brzoste-
ckich” w podpisie pod zdjęciem. U.K.

Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot Monika Chajec z Opacionki

Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Michał Krzyszczuk z BrzostkuFot. Krystyna Szarek-Ryndak z Brzostku

Fot. Iwona Ludziak z Chorzowa

Fot. Jakub Wadas z Siedlisk-BoguszFot. Barbara Wojdyła z Brzostku Fot. Klaudia Chłopek z Siedlisk-Bogusz


