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TAKE FIVE: KONCERT KOLĘD 2016 Fot. Paweł Batycki
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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
Drodzy Mieszkańcy,
podczas ostatniej sesji uchwalony został budżet 
Gminy Brzostek na rok 2016. Pozwolę sobie 
poinformować Państwa o najważniejszych pla-
nowanych inwestycjach:

1. Rozbudowa i budowa mostu w Siedliskach-Bogusz wraz z dro-
gami dojazdowymi (w kierunku Głobikówki). Jest to wspólna 
inwestycja Gminy Brzostek i Powiatu Dębickiego na łączną kwotę 
ponad 2,5 mln zł, w której udział Gminy Brzostek wyniesie 440 
tys. zł.

2. W związku z planowanym remontem odcinka drogi powiatowej 
z Woli Brzosteckiej do Smarżowej Gmina Brzostek zabezpiecza 
w swoim budżecie kwotę 35 tys. zł jako środki na sfinansowanie 
części kosztów przygotowania projektu. Jednocześnie złożyłem 
deklarację, że w wypadku uzyskania przez Starostwo Powiatowe 
środków na remont wspomnianej drogi w ramach PROW Gmina 
Brzostek na potrzeby wykonania tej inwestycji w bieżącym roku 
wyasygnuje dodatkowe środki w wysokości do 400 tys. zł. Łączna 
wartość remontu szacowana jest na około 6 mln zł. 

3. W budżecie przeznaczono kwotę 500 tys. zł na termomoderniza-
cję budynku „starej szkoły” w Brzostku z przeznaczeniem jej na 
przedszkole. Pozostałe środki zamierzamy uzyskać z funduszy 
unijnych. Inwestycja ta realizowana jest w ramach programu 
gospodarki niskoemisyjnej.

4. Chcemy przeprowadzić remont drogi gminnej „Podkonie” 
w miejscowościach Grudna Górna, Grudna Dolna i Bączałka. 
Wstępnie nasz projekt został zaakceptowany przez Urząd Wo-
jewódzki w Rzeszowie. Łączna wartość całej inwestycji wynosi 
ponad 2,4 mln zł. Ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną do 
końca stycznia 2016.

5. Zabezpieczono w budżecie na rok 2016 kwotę ponad 1,4 mln zł 

na planowane instalacje solarne. W tej kwocie znajduje się kolejne 
100 sztuk, jakie otrzyma nasza gmina z dodatkowej puli.

6. W budżecie znajdują się także następujące inwestycje:
- budowa parkingów w Brzostku przy ul. Żydowskiej oraz przy 

starej bożnicy (60 tys. zł),
- wodociąg przy ul. Ostafińskiego (200 tys. zł) oraz w Woli Brzo-

steckiej i w Bukowej (po 100 tys. zł),
- budowa kanalizacji w Brzostku (500 tys. zł),
- budowa drogi łączącej ul. Mysłowskiego z drogą powiatową nr 

73 (80 tys. zł na projekt).
7. Zaplanowano także inwestycje powiązane z uchwalonym projek-

tem gospodarki niskoemisyjnej.
8. Zabezpieczono kwotę 250 tys. zł na budowę archiwum dla Urzędu 

Miejskiego w Brzostku. Obecną lokalizację archiwum zakwestio-
nowały instytucje kontrolne.

Szczegółowe informacje o wszystkich planowanych działaniach, 
a także o kształcie budżetu tak w zakresie dochodów, jak i wydatków, 
znajdziecie Państwo na stronach internetowych Gminy Brzostek. 
Mam nadzieję, że uda się nam wykonać nie tylko te inwestycje, 
jakie zapisano w budżecie, ale także pozyskać odpowiednie środki 
na inne działania. 

Dziękuję Radzie Miejskiej w Brzostku za uchwalenie budżetu, 
a byłemu przewodniczącemu Panu Danielowi Wójcikowi za współ-
pracę, pomoc i cenne sugestie przy jego konstruowaniu. Dziękuję 
pracownikom Urzędu Miejskiego, a w szczególności Pani Skarbnik 
Elżbiecie Łukasik oraz Pani Sekretarz Lucynie Pruchnik za ich pro-
fesjonalizm i zaangażowanie. Jestem przekonany, że w tym zespole 
wykonanie tego ambitnego budżetu odbywać się będzie sprawnie 
i z korzyścią dla mieszkańców.

Od redakcji
Zespół Take Five znów pokazał klasę. 

Jak zwykle brakło miejsc na ich kolej-
nym koncercie kolęd. Nawet mroźna aura 
pierwszej niedzieli stycznia nie przeszko-
dziła w tak udanej imprezie. Doskonałe 
zgranie wykonawców o dużej rozpiętości 
wiekowej świadczy o ich zdolnościach 
i profesjonalizmie. Dzięki nim co jakiś 
czas do Brzostku zagląda KULTURA, 
szkoda tylko, że obawia się zejść z desek 

scenicznych i zbratać się narodem (prze-
cież owocem tego związku mogliby być 
kulturalni mieszkańcy). Jednak tym razem 
Czytelnicy „Wiadomości Brzosteckich” 
dostaną ją „na wynos” w postaci płyty z ko-
lędami w wykonaniu Take Five. Występy 
tego zespołu zawsze przyciągają rekordową 
liczbę widzów. Ale rekordów ostatnio nam 
nie brakowało. Mieliśmy też rekordowo 
ciepłe Boże Narodzenie, rekordowe skoki 
temperatury z +15 na -15 stopni, rekordo-
wą szybkość w wymianie części władz 

samorządowych i pewnie jeszcze niejeden 
przykład można by znaleźć. Dobrze, że 
choć Słońce i Księżyc świecą po swojemu.

Zaczyna się nowy rok, w który wcho-
dzimy wypoczęci, zazwyczaj z „odchudzo-
nym” portfelem, często przejedzeni i nieco 
ogłuszeni hukiem petard i sztucznych 
ogni różnego kalibru. Wkrótce jednak 
nasze postrzeganie świata wróci do normy 
i przystąpimy do kucia naszego losu. Więc 
dorzućmy do ognia i do roboty!

U. Kobak

Burmistrz 
Wojciech Staniszewski

Z prac Rady Miejskiej
18 grudnia br. Rada Miejska w Brzostku na XII sesji odwołała 

z funkcji Przewodniczącego Rady Daniela Wójcika. Prze-
wodnictwo obrad przejął Wiceprzewodniczący Alfred Nawracaj. 
Podczas sesji Radni przyjęli zmiany do uchwały budżetowej na 
2015 rok. Plan dochodów budżetu zwiększono o kwotę 575.315 zł, 
w tym 471.425 zł z tytułu wpływu części dotacji za montaż urzą-
dzeń solarnych, wpływów z tytułu podatków, najmu i dzierżawy 
oraz uzupełnienia subwencji ogólnej. Zmiany w planie wydatków 
dotyczyły zwiększenia środków na drogi w wysokości 378.123 zł, 
na ochotnicze straże pożarne i ochronę zdrowia w wysokości 21.578 
zł. W dalszej części obrad Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowią-
zujących na terenie Gminy Brzostek, ustalenia dziennych stawek 
opłaty targowej na targowiskach w Gminie Brzostek, ustalenia 
zasad jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za 
inkaso. Podatek od nieruchomości oraz wysokość opłaty targowej 
ustalono na poziomie stawek obowiązujących w 2015 roku. Kolejno 
podejmowane uchwały dotyczyły przyjęcia na rzecz Gminy Brzo-
stek darowizn działek położonych w Grudnej Dolnej, Przeczycy 
i Skurowej pod uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych na 
drogi gminne. Ponadto Rada Miejska podjęła uchwałę, wyznaczając 
Panią Zofię Skórską do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu 
Lokalna Grupa Działania – LIWOCZ. 

Po raz kolejny 30 grudnia Rada Miejska w Brzostku obra-

dowała na ostatniej XIII sesji w 2015 roku. Do porządku obrad 
wprowadzono punkt dotyczący wyboru Przewodniczącego Rady. 
W głosowaniu tajnym Rada Miejska powierzyła funkcję Przewod-
niczącego Rady radnemu Mateuszowi Domaradzkiemu. W dalszej 
części dotyczącej podejmowania uchwał przyjęto do realizacji Plan 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek. Następnie dokona-
no zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Brzostek na lata 2016-2020 oraz przyjęto Uchwałę Budże-
tową Gminy Brzostek na 2016 rok. Dochody budżetu określono na 
kwotę 43.957.044 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 40.296.357 
zł i dochody majątkowe w kwocie 3.660.687 zł. Wydatki budżetu 
określono na kwotę 42.057.044 zł, w tym wydatki na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne w wysokości 6.461.278 zł. Kolejno podejmo-
wane uchwały dotyczyły zmiany Statutu Samodzielnego Gminnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku, wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
gruntowej położonej w Nawsiu Brzosteckim z przeznaczeniem na 
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz od-
płatnego nabycia działki położonej w Brzostku z przeznaczeniem 
pod poszerzenie parkingu na potrzeby Ośrodka Zdrowia i Hali 
Sportowej. Radni zatwierdzili plan kontroli Komisji Rewizyjnej 
na 2016 rok. Przyjęto też do realizacji plan pracy Rady i Komisji 
działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku. 

Treść podjętych uchwał prezentowana jest w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.

Opracowała: E. Sz.
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Czym żyli uczestnicy WTZ i ŚDS w 2015 roku?
„Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie”

Z Listu do Kolosan (3,12)

Ostatnie dni roku zmuszają człowieka do refleksji i zasta-
nowienia się nad własnymi poczynaniami, sukcesami, 

niepowodzeniami, przeżyciami, radościami i smutkami. Aura 
szarej, jakby jeszcze późnej jesieni w ostatnie dni grudnia 2015 
roku pomaga człowiekowi w rozważaniach i zastanowieniu się 
nad własnym życiem. 

Cała zatopiona w zadumie zbliżam się do włości dawnej 
plebanii. Wokół dawnej starej plebanii, która została odrestau-
rowana i wszystko jest jak nowe i urządzone według nowych 
zasad, nowych norm życia, panuje idealna cisza. Wiatr rześko 
owiewa człowieka, a wysokie drzewa kołyszą swoje konary, 
kręcą nimi to w górę to w dół. Pola plebańskie, te zasiane zbożem 
lekko zielenią się, a wydzielone boksy dla koni stoją. Drzewa 
owocowe też odpoczywają, tylko gdzieniegdzie zmurszałe małe 
usychające jabłuszko wisi. Foliaki zwinięte, a ziemia pod nimi 
zaorana i przygotowana do wiosennych prac. Spokój tutaj panuje 
i wzorowy porządek. 

Cała posesja WTZ i ŚDS pięknie jest ogrodzona, a do wszyst-
kich obiektów budowlanych prowadzi kostka brukowa. Przed 
WTZ stoi figura Matki Boskiej, a ciut dalej pomnik katyńsko-
-smoleński, okazały pomnik św. Jana Pawła II i wysoki krzyż. 
Obok rosną brzosty zasadzone przez rodziny zamordowanych 
brzostowian na okrutnej ziemi rosyjskiej. W dali widnieje am-
fiteatr – duży i dostojny - czeka na występy i słuchaczy. Patrzę 
i podziwiam nowoczesny obiekt, który wyrósł ze starej plebanii. 
Pracuje tutaj 19 osób – instruktorów prowadzących zajęcia 
terapeutyczne oraz księgowa i kierownik Piotr Staniszewski. 
Uczestniczą w zajęciach osoby niepełnosprawne z orzeczeniami, 
wymagające opieki i pomocy w życiu. Jest ich 45, a rekrutują się 
z gmin Brzostek, Pilzno, Kołaczyce, Brzyska i Jodłowa. W ciągu 
roku staż odbywało 7 osób, przede wszystkim są to absolwenci 
technikum gastronomicznego w Kleciach oraz studenci z Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, z Wydziału Pedagogiki, jak również absolwenci 
Policealnej Szkoły Medycznej w Jaśle.

W ciągu 2015 roku WTZ otworzyły 3 nowe pracownie. Pra-
cownię metaloplastyki prowadzi instruktorka Agnieszka Bulsa, 
pracownię rękodzieła artystycznego - Zuzanna Stasiowska, 
a pracownię informatyczno-poligraficzną - Piotr Stasiowski.

Zaadaptowane zostało całe poddasze starej plebanii, przez 
co uzyskano 3 sale do zajęć terapeutycznych. Ponadto prowa-
dzone są prace remontowe na poddaszu pozostałych budowli 
na podwórzu plebańskim, które wykonują więźniowie zakładu 
karnego w Dębicy pod nadzorem pracownika gospodarczego 
WTZ Jerzego Stasiowskiego. 

W ciągu całego roku odbywało się wiele imprez integra-
cyjnych i rozrywkowych, a między innymi bardzo ciekawie 
przygotowany piknik rodzinny z okazji dnia dziecka, na którym 
uruchomiono loterię fantową, a dochody przeznaczono na wy-
cieczkę dla uczestników WTZ. Organizowano też tutaj dożynki 
gminne, których gospodarzem był samorząd lokalny. Uczestnicy 
WTZ brali także udział w wielorakich olimpiadach dla osób 

niepełnosprawnych, zajmując poczesne miejsca. Bardzo chętnie 
uczestnicy jeżdżą na wycieczki, poznając nowe miejscowości, 
zabytki historyczne i oglądając ciekawe filmy. Między innymi 
zwiedzili rzeszowskie lotnisko w Jasionce oraz przepiękne mia-
sto Wrocław, jak również Wieliczkę z kopalnią soli. 

Dobrze układała się współpraca z całym środowiskiem 
lokalnym, a wyrazy podziękowania za pomoc finansową oraz 
merytoryczną należą się burmistrzowi miasta Wojciechowi 
Staniszewskiemu oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej 
Danielowi Wójcikowi. Szczególne podziękowania należą się 
wszystkim darczyńcom, którzy nie szczędzą ofiar na rzecz 
pomocy w przygotowywaniu imprez. 

Przy WTZ działa też nowo powstałe stowarzyszenie „Promyk 
Nadziei”, które wspiera działalność placówki.

Idąc dalej przez dawne obejście wokół starej plebanii, docho-
dzę do ŚDS-u. Przed tą budowlą stoi pomnik św. Jana Pawła II, 
przy którym złożone są kwiaty i płonie znicz. Budynek piętrowy, 
okazały, utrzymany jest we wzorowym porządku. Przy drzwiach 
wejściowych stoi św. Mikołaj, który gestem ręki zaprasza do 
wejścia. W dużej sali panuje bajeczny nastrój. Jest tutaj prezen-
tacja zrobionych przez uczestników ŚDS-u ozdób choinkowych, 
stroików oraz kartek świątecznych. Z tej placówki korzysta 
36 osób starszych i niepełnosprawnych, z którymi pracuje 11 
instruktorów i terapeutów. Wokół ścian stoją ustrojone choinki 
i stroiki wykonane z różnorakich dostępnych materiałów: szy-
szek, kamyczków, kolorowych wstążek, kwiatów, kory drzew, 
plastiku, a wszystko to jest oświetlone kolorowymi światłami 
i wprowadza oglądających w zaczarowany świat bajki. Pięknie 
malowane kartki świąteczne oraz duża choinka są jakby uzupeł-
nieniem artystycznym tej sali. Przy okienkach kuchennych stoi 
okazały stół nakryty białym, mocno wykrochmalonym obrusem, 
a na nim pełne smakołyków salaterki z sałatkami, rybami oraz 
przeróżne ciasta, a przede wszystkim bożonarodzeniowa strucla 
z makiem, pierniki, babeczki i różnorakie wypieki. W termosach 
woda zaparzona, a zapach kawy oraz herbaty z cytryną zniewala 
każdego przychodnia odwiedzającego tę placówkę i zachęca do 
poczęstunku. Na ekranie telewizyjnym ukazują się coraz to inne 
fotosy z życia uczestników tej placówki. W dali gdzieś słychać 
cichą muzykę – kolędy i pastorałki - które dopełniają świątecz-
ną już atmosferę. Od kuchni bucha aromat kapusty smażonej 
z grzybami oraz zapach kiszonego barszczu czerwonego. Tam 
w kuchni śpiesznie przygotowywane są potrawy na wieczerzę 
wigilijną, która jak zwykle organizowana jest corocznie wraz 
z uczestnikami WTZ. Będą tutaj władze samorządowe z bur-
mistrzem miasta, księdzem dr Janem Cebulakiem proboszczem 
i dyrektorem tych wszystkich obiektów przeznaczonych dla ludzi 
specjalnej troski. 

Brzostek ma szczęście, że to właśnie w naszej parafii powstały 
takie obiekty i służą ludziom potrzebującym pomocy. Wiele 
jest szlachetnych serc, które pomagają w pracy tych placówek 
i są żywym obrazem chrześcijan czyniących tyle, ile mogą dla 
potrzebujących. „Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie” – to 
wezwanie ciągle jest aktualne i dla nas współczesnych.

Zuzanna Rogala

Fot. Paweł BatyckiFot. Paweł Batycki
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„ Spokój zaczyna się tam, gdzie kończy się ambicja” 
Edward Young

Szanowni Państwo!
Okres świąteczno-noworoczny w naszej gminie nie przebiegał 

w atmosferze, jakiej byśmy sobie wszyscy w takich chwilach 
życzyli. Dla osób, które od lat uczestniczą w życiu samorządo-
wym, być może była czymś nawet normalnym. Dla mnie, nie-
stety – ogromnym rozczarowaniem. Nie umiem znaleźć w tym, 
co się stało, żadnych inspiracji, które wypływałyby z tekstu 
ślubowania sprzed ponad roku, jakie wszyscy składaliśmy, ani 
tym bardziej działania, w którym dobro gminy miałoby jakie-
kolwiek znaczenie. Zauważam tylko upartyjnianie samorządów 
oraz realizację własnych ambicji i własnych interesów. To, że 
zastosowano procedury zgodne z obowiązującym prawem, nie 
jest przedmiotem mojej negacji, ale czas, sposób i nieumiejętność 
podjęcia merytorycznej dyskusji przez radnych wnioskodawców 
jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Tworzone w następnym 
tygodniu uzasadnienia, tłumaczenia i stwierdzenia typu: „Ja 
nie wiem, skąd się wziął na sali pan Łączak” w sytuacji, kiedy 
wraz z nim jeden z radnych domagał się podpisania dokumen-
tu o odwołanie Daniela Wójcika od radnej Grażyny Cabaj, są 
żałosnym epilogiem tej smutnej sprawy. Niech słowa: „Wyborcy 
rozliczą nas za to za trzy lata” będą właściwą diagnozą finału 
sprawy, w której wiadomo tylko jedno: młody, zdolny, per-
spektywiczny, ambitny, wykształcony i bardzo lubiany przez 
mieszkańców młody człowiek, który kompetencje swoje udo-
wodnił, błyskotliwie i profesjonalnie prowadząc obrady Rady 
Miejskiej, musiał odejść. I na nic się zdały podpisy, prośby czy 
apele. Nie wsłuchano się w głos mieszkańców. Nie pomógł 
nawet doskonały wynik wyborczy, jaki osiągnął kandydat do 
Sejmu RP Daniel Wójcik pomimo niepopularności ugrupowania, 
z którego startował. Pozostaje tylko pytanie dlaczego??? Bo jest 
niebezpiecznie dobry i samodzielny?

Drodzy Mieszkańcy!
Moim obowiązkiem jako urzędującego burmistrza jest 

pracować dla Waszego dobra. Za to płaci mi podatnik i mało 
go obchodzi, czy kogoś lubię, czy nie. Nie jest ważne, czy do-
strzegam w niektórych radnych osoby mi przyjazne czy wrogie. 
Wszyscy zostaliśmy wybrani w demokratycznych wyborach 
i naszym obowiązkiem jest współpracować dla dobra naszych 
mieszkańców. I ja to będę robił z każdym radnym, który ma 
wyborcze umocowanie i z każdym mieszkańcem, który do mnie 
z jakimkolwiek problemem przyjdzie. Wiem, że nie możemy 
podgrzewać konfliktu i podziału, w jakim znalazła się Rada 
Miejska. Ostatnia dyskusja podczas sesji budżetowej i wyborów 
nowego przewodniczącego niech będzie dla nas wszystkich 
ostrzeżeniem, jak kończyć się może brak umiaru. Wróciły tam 
przecież upiory sprzed ponad 20 lat, wróciły oskarżenia, kon-
flikty i żale, o których słyszeliśmy jeszcze od naszych dziadków 
i rodziców. Dlatego chcę jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że 
oczekuję współpracy z Radą Miejska i taką samą chęć ze swojej 
strony deklaruję. Niech opadną emocje, a skupmy się na tym, co 
możemy zrobić wspólnie dla Brzostku. Całą sprawę zostawmy 
do osądzenia wyborcom, a my zajmijmy się tym, co do każdego 
z nas należy i za co dostajemy publiczne pieniądze. 

Kilka dni temu odwołałem ze stanowiska wiceburmistrza 
Brzostku pana Jana Łazowskiego. Pragnę mu jeszcze raz podzię-
kować za dziesięciomiesięczną współpracę i życzę powodzenia. 
Niedługo poznacie Państwo nowego wiceburmistrza. Zrobię 
wszystko, by była to osoba, jakiej potrzebuje Brzostek na dzi-
siejsze czasy, która potrafi łączyć i gwarantować odpowiedni 
klimat do realizacji naszych zamierzeń, która będzie fachowa 
i kompetentna, a jednocześnie gotowa do ciężkiej pracy. Przed 
nami realizacja budżetu na rok 2016, musimy dać z siebie 
wszystko, by wynik był jeszcze lepszy od tego, jaki zakładamy. 
Tego sobie i Państwu w tym Nowym Roku z całego serca życzę.

Wojciech Staniszewski
Burmistrz Brzostku

TAKE FIVE – KONCERT KOLĘD
Płyta załączona do styczniowego numeru „Wiadomości Brzosteckich” zawiera zapis „Koncer-

tu kolęd”, który odbył się 28 grudnia 2014 r. w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. 

Kolejność utworów:
Santa Claus Is Coming to Town (John Frederick Coots, Haven Gillespie) - instrumental; aranżacja 
- Bartłomiej Tyburowski
Gdy się Chrystus rodzi - Małgorzata Dunajska, Anna Lemek; aranżacja - Krzysztof Tyburowski
Maleńka miłość - Gabriela Traciłowska; aranżacja - Krzysztof Tyburowski
Anioł pasterzom mówił - Natalia Czech; aranżacja - Bartłomiej Tyburowski
Mizerna cicha - Paulina Zięba; aranżacja - Bartłomiej Tyburowski
Gore gwiazda Jezusowi - Anna Lemek; aranżacja - Krzysztof Tyburowski 
Świeć gwiazdeczko mała świeć - Patrycja Czech; aranżacja TAKE FIVE
Kolęda dwóch serc („Wham” cover) - Wojciech Niemiec; aranżacja - Krzysztof Tyburowski
Triumfy Króla Niebieskiego - Agnieszka Bachara; aranżacja - Bartłomiej Tyburowski
Przylecieli tak śliczni Anieli - Małgorzata Dunajska; aranżacja - Krzysztof Tyburowski
Nie było miejsca dla Ciebie - Agnieszka Bachara; aranżacja - Krzysztof Tyburowski
Wśród nocnej ciszy - Natalia Czech; aranżacja - Bartłomiej Tyburowski
Przybieżeli do Betlejem - Gabriela Traciłowska; aranżacja - Krzysztof Tyburowski
Jezus malusieńki - Paulina Zięba; aranżacja - Krzysztof Tyburowski
Pójdźmy wszyscy do stajenki - Wojciech Niemiec, Agnieszka Bachara, Paulina Zięba, Natalia 
Czech, Patrycja Czech, Gabriela Traciłowska, Małgorzata Dunajska, Anna Lemek; aranżacja - 
Krzysztof Tyburowski 

Wykonawcy:
Paulina Zięba 
Agnieszka Bachara
Małgorzata Dunajska
Anna Lemek
Patrycja Czech
Natalia Czech
Gabriela Traciłowska
Wojciech Niemiec

Akompaniował zespół TAKE FIVE w składzie:
Krzysztof Tyburowski - gitara, instrumenty 
klawiszowe
Bartłomiej Tyburowski - instrumenty klawiszowe
Kamil Nowicki - perkusja
Dominik Cieślak - bas
Paweł Król - saksofon
Przygotowanie wokalne: Paulina Zięba
Realizacja nagrań: T-ART Audio - Artur Tybu-
rowski
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CIEKAWOSTKA PRZYRODNICZA

Król ptaków w gminie Brzostek
Bielik zwyczajny (Haliaeetus albicilla) 

– ptak drapieżny z rodziny jastrzębio-
watych sfotografowany przez Piotra Wój-
cika nad Wisłoką w rejonie miejscowości 
Kluczowa i Bukowa. 

Bielik- największy ptak drapieżny 
północnej Europy. Występuje głównie na 
pojezierzach i nad morzem. Zamieszkuje 
tereny obfite w wody i stare lasy. W Polsce 
jest ponad 700 par.

Jego sylwetka charakteryzuje się 
masywnością oraz długimi i szerokimi 
skrzydłami o prostych, równoległych 
brzegach. Samica bielika osiąga ok. 250 
cm rozpiętości skrzydeł, a samiec do 200 
cm. Samice są nieznacznie większe od 
samców, lecz w upierzeniu nie ma różnic 
między płciami. Grzbiet i brzuch ciem-
nobrunatne. U dorosłych ptaków głowa 
i szyja jasnobeżowa. Na spodzie u nasady 
skrzydeł mają białe pióra. Ogon krótki, 

układający się w wachlarz, klinowaty, 
początkowo ciemny, stopniowo jaśnieją-
cy, a po 5–6 latach śnieżnobiały. Dziób 
mocny, w wieku dojrzałym jasnożółty. 
Nogi żółte i mocne, zakończone silnymi 
szponami służącymi do rozrywania ciała. 
Bieliki mają szerokie, prostokątne skrzyd-
ła o palczastych końcach lotek I rzędu. 
Gdy krążą, skrzydła trzymają płasko lub 
nieznacznie uniesione. W powietrzu rzuca 
się też w oczy krótki ogon – w odróżnieniu 
od długich skrzydeł. Latają szybko, uno-
sząc się na prądach powietrznych.

To ptaki monogamiczne. Para docho-
wuje sobie wierności często do końca ży-
cia – ptak zmienia partnera tylko w razie 
jego śmierci. Żywi się głównie rybami. Po-
luje też na ptaki, sporadycznie na zające, 
gryzonie, młode sarny. Prawną ochronę na 
terenie całego kraju wprowadzono w 1952, 
obecnie objęty ochroną gatunkową ścisłą.

Bielik, mylony często z orłem, był 

uważany za króla ptaków. Przyjmuje się, iż 
to ten gatunek jest uwidoczniony w godle 
Polski. Przypisywanie tej roli bielikowi 
bierze się od białej barwy jego ogona.

Więcej zdjęć na str. 21
(Oprac. na podstawie Wikipedii)

Bliźniacy zdobywają Kraków
W samo południe 4 grudnia 2015 r. w Muzeum Miasta Kra-

kowa w Sali Fontany w Pałacu Krzysztofory rozpoczęła 
się Gala Finałowa V edycji międzywojewódzkiego konkursu 
„Bój o czapkę kapitana Antoniego Stawarza”. W konkursie, do 
którego eliminacje odbyły się 30 października 2015 r., nagrodą 
główną w klasyfikacji indywidualnej był indeks na dowolne 
studia I stopnia w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie. W tym roku zdobywcą tej właśnie nagrody 
oraz całego pakietu ciekawych książek historycznych został 
uczeń kl. IIgl Kamil Gleń. Wraz z bratem Damianem - który 
indywidualnie wywalczył III miejsce, pokonali również kon-
kurencję w rywalizacji zespołowej i zdobyli dla Zespołu Szkół 
Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy tytułową czapkę 
kapitana Antoniego Stawarza. 

„Bój o czapkę kapitana Antoniego Stawarza” jest konkursem 
wiedzy historycznej o odzyskaniu niepodległości spod władzy 
zaborczej przez Polskę w 1918 r., przeznaczonym dla młodzieży 
szkół średnich z województw: małopolskiego, podkarpackiego, 
śląskiego i świętokrzyskiego. Organizowany jest przez Stowa-
rzyszenie Tradycyjny Oddział C. i K. Regimentu Artylerii For-
tecznej No. 2 barona Edwarda von Beschi – Twierdza Kraków 
we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie 
oraz Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Konkurs 
miał na celu propagowanie wiedzy o odzyskaniu niepodległości 
przez Polskę w 1918 r. W tegorocznych zmaganiach uczestnicy 

poza wiedzą wykazali się również nowymi umiejętnościami, do 
tej pory niewymaganymi w żadnej olimpiadzie przedmiotowej 
z zakresu historii i nauk społecznych, a mianowicie analizy 
archiwalnych materiałów fotograficznych i dokumentów źród-
łowych, co pozwoliło na zapoznanie się w niecodzienny sposób 
z rzeczywistą pracą o charakterze badawczym.

Jak mówi Kamil, historia jest jego chlebem powszechnym, 
szczególnie okres XX-XXI w. 

Pomocą w przygotowaniu do konkursu Kamilowi i Damia-
nowi służył p. Wojciech Szerszeń.

W.S.

WOŚP w Brzostku – niedziela 10 stycznia 2016 r.
WOŚP zagra już po raz 24. Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy 2016 będzie zbierać fundu-
sze na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów 
pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorów. Wielki finał WOŚP 2016 odbę-
dzie się 10 stycznia 2016 roku również w Brzostku. 
Wolontariusze rozpoczną zbiórkę do puszek od godz. 
8.00, a od godz. 15.00 w domu kultury zacznie się 
blok imprez kulturalno-rozrywkowych przygotowa-
ny przez przedszkolaków i uczniów szkół z terenu 
gminy Brzostek, a także licytacje, pokazy i nauka 
udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez stra-
żaków z OSP w Brzostku. Na godz. 20.00 zaprasza-
my na Rynek, gdzie rozbłyśnie „Światełko do nieba”.

J. Z.
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KONKURS LITERACKI DLA GIMNAZJALISTÓW WIELKA TRÓJKA
Prezentujemy kolejne ze zwycięskich opowiadań:
Anna Szybist
Gimnazjum w Brzostku

Historia mojej odmiany
Nie wiem, jak zacząć. Jak opowiedzieć historię, która na 

zawsze odmieniła moje życie. Zaczęło się to, gdy miałam 
szesnaście lat.
 Pamiętam moje dotychczasowe zachowanie. Nie zależało mi 
na nauce, chodziłam tylko na dyskoteki i na zakupy z koleżanką. 
Tego dnia czekałam właśnie na jej przyjście. Razem miałyśmy 
iść do galerii i oglądać wystawę nowych, drogich telefonów. 
Przyjaciółka podobnie jak ja mieszkała w pięknym domu z ba-
senem i ogromnym ogrodem. Kiedy weszła, powiedziała:
- To co, idziemy?
- Tak, oczywiście – odrzekłam, nie miałam wtedy dobrego 
nastroju.
- No to chodźmy, ale koleżankom szczęki opadną, jak pokażemy 
im te komórki – zaśmiała się Sylwia.
- Może – odpowiedziałam.
Wyszłyśmy na ulicę. Idąc, zauważyłyśmy niepełnosprawnego 
chłopca. Poruszał się na wózku. Miał około 10 lat.
- Hej, patrz! Wygląda jak ostatnia oferma! – krzyknęłam wtedy 
bez namysłu. Nie wiem, czy naśmiewając się z chorego człowie-
ka, chciałam sobie poprawić humor?
- Daj spokój, Aśka, zostaw go – rzekła Sylwia.
- Ty nie będziesz mi mówić, co mam robić! – obraziłam się na 
koleżankę.
- Przestań. Chodźmy do tego sklepu.
Poszłyśmy dalej, zerknęłam za siebie i zobaczyłam, jak jedna 
łezka spłynęła po twarzy chłopca. Po zakupach udałyśmy się 
jeszcze na dyskotekę. Wróciłam do domu około drugiej w nocy. 
Moja mama siedziała przy stole i czekała na mnie.
- Gdzie byłaś? Dlaczego tak późno wracasz? Co się z tobą dzieje, 
Asiu? – zapytała.
- Nic, byłam z Sylwią – mruknęłam.
- Koniec z tymi twoimi wypadami na miasto. Nie będziesz więcej 
wracać o tej godzinie. A teraz idź do swojego pokoju.
Nic nie odpowiedziałam. Nie chciałam rozmawiać z matką. Od 
dłuższego czasu nie miałyśmy ze sobą dobrego kontaktu. Naza-
jutrz w szkole mieliśmy odwiedzić dom dziecka w ramach akcji 
charytatywnej. Razem z Sylwią miałyśmy zerwać się z lekcji, 
ale nie chciałam kolejnej awantury z mamą. Więc poszłyśmy. 
Gdy znaleźliśmy się już w budynku, zauważyłam znajomą 
twarz. To był ten chłopiec, którego wczoraj spotkałam na ulicy. 
Podjechał do mnie na wózku i chwycił mnie za rękę. Poczułam 
się jakoś dziwnie.
- Przepraszam – cicho powiedziałam.
- Patrz, to moja rodzina – pokazał mi zdjęcie, które wyciągnął 
z kieszeni. – Wszyscy zginęli w wypadku. Tylko ja przeżyłem. 
Nie wiedziałam, co odrzec.
- Teraz nie mogę chodzić – mówił dalej chłopak. – Ale staram się 
nie użalać nad sobą. Moim marzeniem jest grać na fortepianie, 
ale ono się raczej nie spełni – powiedział to z lekkim smutkiem.
- Cześć, muszę już wracać do szkoły – pożegnałam się i wró-
ciłam do klasy.
Całą historię opowiedziałam Sylwii. Ona również nie wiedzia-
ła, co o tym sądzić. Moje uczucia były zmącone. W sobotnie 
popołudnie poszłam znów do domu dziecka. Chciałam spotkać 
tego chłopca i spełnić jego marzenie. Przypomniałam sobie, że 
mam w domu fortepian. Ale chłopca tam nie było. Zapytałam 
opiekunkę:
- Gdzie jest taki chłopiec na wózku?
- Został przewieziony do szpitala – odpowiedziała.
Stanęłam jak wryta. Natychmiast pobiegłam do najbliższego 
szpitala. Długo nie chcieli mnie wpuścić, ale w końcu udało mi 
się wejść do jego sali. Leżał na onkologii.
- Cześć – przywitałam się.
- Tak myślałem, że przyjdziesz – spokojnie i pewnie oznajmił 
chłopiec. – Proszę, to moja ulubiona zabawka. Chcę ci ją dać, 

abyś o mnie zawsze pamiętała.
- Przepraszam za moje zachowanie, nie wiem, co wtedy we mnie 
wstąpiło! – wykrzyknęłam ze łzami w oczach.
- Wybaczam ci – łagodnie powiedział chłopczyk.
Uścisnęłam jego małe, chude ciałko i wyszłam cała zapłakana. 
Wróciłam do domu. Nie miałam ochoty na żadne dyskoteki. 
Przez następne dni często odwiedzałam Stasia. Wieść o jego 
śmierci wstrząsnęła mną. Poruszyła mnie jak nic innego dotych-
czas. Od tej właśnie pory postanowiłam zmienić swoje życie. 
Przestałam wagarować, pogodziłam się z mamą i zaczęłam się 
lepiej uczyć.
 Do dzisiaj odwiedzam grób Stasia, dzięki któremu zrozu-
miałam, co tak naprawdę liczy się w życiu. Razem z Sylwią 
zostałyśmy wolontariuszkami w hospicjum dziecięcym i namó-
wiłyśmy do tego jeszcze kilka dziewczyn z naszej klasy. Nigdy 
nie zapomnę tego chłopca, bo on sprawił, że odzyskałam spokój 
i harmonię. Wskazał mi prawdziwe wartości i zdołał zmienić 
mój niełatwy charakter, za co jestem mu wdzięczna. Zaczęłam 
częściej chodzić do kościoła i odmieniłam na zawsze swoje 
życie.q 

Rzeszów, 10.12.2015 r.

Szanowny Pan
Wojciech Staniszewski
Burmistrz Brzostku

PODZIĘKOWANIE
Pana decyzja o złożeniu wiązanki kwiatów i zapaleniu 

zniczy w dniu Wszystkich Świętych na grobach ludzi zasłu-
żonych dla miasta Brzostku jest godna wielkiego szacunku 
nie tylko ze strony zainteresowanych rodzin.

Przeżyłem ponad 83 lata, ale dopiero teraz wzruszyłem się 
do łez, kiedy zobaczyłem wiązankę kwiatów z herbem Miasta 
Brzostek i zapalony znicz na grobie mojego pradziada śp. 
Stanisława Mierzwińskiego – byłego burmistrza Brzostku. 
Takich chwil się nie zapomina i za to serdecznie i gorąco 
z całego serca Panu dziękuję.

Prawdopodobnie, podejmując przedmiotową decyzję, 
kierował się Pan krótkimi, ale jakże starannie opracowany-
mi biografiami ludzi zasłużonych dla naszego Miasta przez 
ks. prof. Bogdana Stanaszka, a zamieszczonymi w pięknie 
i starannie wydanej książce pt. „Stary cmentarz w Brzostku”.

W tym opracowaniu ksiądz Bogdan Stanaszek m.in. na 
stronach 66 i 118 napisał, że Stanisław Mierzwiński przyjechał 
do Brzostku z Ryglic, z zawodu był ślusarzem, a w latach 
1870-1882 pełnił funkcję zastępcy burmistrza, a następnie 
burmistrza Miasta Brzostku. Należał też do najbogatszych 
w mieście, pod względem płaconych podatków zajmował 
piąte miejsce.

Notabene do Brzostku z Ryglic przybył także doktor nauk 
medycznych Rudolf Lach oraz Bronisław Patyk spokrewniony 
z rodziną Mierzwińskich z sąsiedniego miasteczka Tuchów.

Z poważaniem
Marian Mierzwiński

Emerytowany nauczyciel akademicki

Fot. Andrzej Szot
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PISZESZ WIERSZE?
WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE POETYCKIM 

DLA CZYTELNIKÓW „WIADOMOŚCI BRZOSTECKICH”!
	Tematyka dowolna.
	Wiersze należy nadsyłać do końca lutego 2016 r.
	Warunek uczestnictwa: ukończone 16 lat.
	Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 teksty własnego autorstwa, nigdzie 

wcześniej niepublikowane i nieprezentowane w żadnym innym konkursie.
	Wiersze mogą być zamieszczone na jednej lub na kilku stronach/plikach A4 

(czcionka Times New Roman, 12), każdy tekst należy opatrzyć własnym pseu-
donimem artystycznym. Nie przyjmujemy tekstów pisanych ręcznie.

	Swoje dane, czyli pseudonim artystyczny, imię i nazwisko, adres zamieszkania, 
telefon, ewentualnie adres e-mail, należy podać na osobnej kartce/pliku (wzór: 
MISIEK, Jan Kowalski, Bączkowice 1000, 39-230 Bączków, tel. 111 111 111, 
jakol@bociek.com)

	Wiersze z dopiskiem na kopercie „Konkurs poetycki” należy przesłać pocztą 
albo dostarczyć osobiście na adres: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzost-
ku ul. 20 Czerwca 4 , 39-230 Brzostek lub przesłać pocztą elektroniczną jako 
załączniki na adres: wiadomosci@brzostek.pl.

	Udział w konkursie oznacza jednocześnie zgodę na publikację przesłanych 
wierszy wraz z imieniem, nazwiskiem i miejscowością.

Wyciąg z regulaminu
1) Organizatorzy konkursu: miesięcznik lokalny „Wiadomości Brzosteckie” oraz Centrum Kultury i Czy-

telnictwa w Brzostku.
2) Rozstrzygnięcie konkursu: marzec 2016 r.
3) Cele konkursu:

a) Odkrywanie i promowanie talentów,
b) Zachęcanie do ekspresji twórczej.

4) Warunki uczestnictwa: w konkursie może brać udział każdy, kto ukończył 16 lat.
5) Zakres konkursu: tworzenie tekstów poetyckich w dowolnej formie i na dowolny temat.
6) Kryteria oceniania:

a) Oryginalność tekstów (dyskwalifikacja plagiatów),
b) Wyraz artystyczny,
c) Poprawność językowa.

7) Komisja oceniająca nie będzie znać danych autorów, wiersze będą opatrzone jedynie pseudonimem.
8) Wiersze będzie oceniać kompetentna komisja powołana przez organizatora. Werdykt komisji jest osta-

teczny.
9) Nagrody:

a) Najlepsze wiersze zostaną opublikowane na łamach „Wiadomości Brzosteckich”,
b) Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

10) Prace pozostają w archiwum organizatora.

ZAPRASZAMY
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Szopki bożonarodzeniowe 
Jedną z najpiękniejszych tradycji świąt Bożego Narodzenia są 

szopki ukazujące narodzone Dzieciątko Jezus. Już od dziesię-
ciu lat Starostwo Powiatowe w Dębicy organizuje konkurs na 
szopkę bożonarodzeniową, zaś eliminacje gminne przeprowa-
dza Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. Od początku 
konkurs ten cieszy się dużym zainteresowaniem i co roku do-
starczane jest coraz więcej szopek. Nie można nie wspomnieć 
o różnorodności technik, 
jakimi są wykonywane 
oraz o różnych trendach 
co do materiałów, z jakich 
są zrobione (makarony, 
tekstylia, drewno, styro-
pian, wiklina papierowa). 
Wszystkie prace cechu-
je niezwykła staranność 
i dlatego Komisja miała 
nie lada problem, aby wy-
łonić najciekawsze.

Na tegoroczne elimi-
nacje gminne dostarczono 
26 prac wykonanych przez 
uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów, całe 
rodziny oraz podopiecz-
nych Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku. 
Powołane przez organizatora jury wyłoniło w poszczególnych 
kategoriach następujących laureatów: w kategorii szkół podsta-
wowych pierwsze miejsce przyznano Patrycji Potępie z Prze-
czycy, na drugim miejscu znalazła się praca Kamili Czarneckiej 
i Oliwii Przebiędy z Brzostku, trzecie miejsce dla Kingi Smalary 

z Januszkowic. W kategorii gimnazja najwyżej oceniono pracę 
Kingi Podrazy, drugie miejsce otrzymała Monika Trojan, zaś 
trzecie otrzymał Kamil Dudek – wszyscy uczniowie z Gimna-
zjum w Brzostku. Nie zabrakło także szopek rodzinnych . W tej 
kategorii pierwsze miejsce przyznano Konradowi Kmiecikowi 
z Brzostku, drugie miejsce dla Krzysztofa Przewoźnika – ucznia 
SP w Brzostku. Prace Natalii Grygiel, Leny i Julii Hipszer z Ka-
mienicy Dolnej oraz Angeliki Samborskiej z Brzostku otrzymały 
wyróżnienia. Oczywiście nie mogło zabraknąć pięknych szopek 
wykonanych przez podopiecznych WTZ i ŚDS w Brzostku. 

W tej kategorii pierwszą 
nagrodę zdobyły Warszta-
ty Terapii Zajęciowej, a na 
drugiej pozycji znalazła 
się praca Elżbiety Szy-
nal ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy.

Laureaci i wszyscy wy-
konawcy szopek otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i na-
grody. Prace nagrodzone 
pierwszym i drugim miej-
scem zostały przekazane 
na finał powiatowy do Ga-
lerii Sztuki MOK w Dę-
bicy, a pozostałe szopki 
można oglądać do końca 
stycznia w Domu Kultury 
w Brzostku, a 6 stycznia 
tj. w święto Trzech Króli 

eksponowano je na brzosteckim rynku.
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku serdecznie dzię-

kuje wszystkim uczestnikom, jak również opiekunom, którzy 
zachęcili dzieci i młodzież oraz całe rodziny do kultywowania 
tej pięknej tradycji.

 J. Z.

Święty Mikołaj w brzosteckiej parafii
Stało się to już tradycją, że Parafialne Koło Caritas im. Ks. 

Józefa Jałowego w okresie przedświątecznym zaprasza 
Świętego Mikołaja do Kościoła Parafialnego w Brzostku. Tego 
roku nie mogło być inaczej. Piątego 
grudnia Mikołaj pojawił się w murach 
brzosteckiej świątyni, obdarowując 
przybyłe dzieci wspaniałymi prezen-
tami przygotowanymi przez brzoste-
cki Caritas. Dzieci radośnie odbierały 
podarunki, a na ich buziach malowały 
się wspaniałe uśmiechy. Brodaty 
Mikołaj jednocześnie stał się atrakcją 
dnia, a wiele dzieci zdecydowało się 
na pamiątkowe fotografie. Po obdaro-
waniu wszystkich maleńkich przyszła 
kolej na osoby starsze, chore a nieraz 
samotne, które nie mogły przybyć do 
świątyni. Więc Święty wybrał się do 
nich wraz z podarkami, przynosząc 
ze sobą oprócz prezentów świąteczny 
klimat i życzenia. 

To wspaniałe i pełne miłości do 
bliźniego wydarzenie nie mogłoby się 
odbyć, gdyby nie darczyńcy o dobrym 
sercu. To dzięki nim było możliwe 
przygotowanie aż 138 paczek, który-
mi Święty Mikołaj obdarował osoby 
potrzebujące. Dzięki ich dobroci uda-
ło się zebrać w sumie, w gotówce 3833 
zł i towarze 1200 zł. Gminna Komisja 
ds. Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych dołożyła na ten szczytny 
cel 4500 zł. Dziękujemy z szczerego 

serca wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie 
tegorocznych mikołajkowych prezentów.

Na liście dobrych serc tego roku znaleźli się: Delikatesy 
Centrum Brzostek, Marbet Brzostek, 
EKiW Brzostek, Edward Kmiecik, 
Renata Golec, Tartak Jan Grygiel, 
F.H.U. Kaptram Daniel Grygiel, Sa-
modzielny Gminny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Brzostku, BSR 
w Brzostku, Marcin Sas, Andrzej 
Szybist, Lucyna Zięba, Małgorzata 
Hołowicka, Janusz Czarnawski, Fir-
ma K-Bud Dariusz Kolman, Maria 
Piękoś, Marek Przewoźnik, Mateusz 
Domaradzki, Cezar Klecie, Urszula 
Lechwar, Hit-Pol Zawadka Brzoste-
cka, Halina Piotrowska, Renata Kafel, 
FEM Brzostek, Henryka Kolbusz, 
Alina Golec, Tadeusz Wójcik, Ap-
teka Vita, Janina Urbańska, Dorota 
Wołowiec-Prokop, Artur Potrzeba, 
Jolanta Nowak, Aneta Czajka, Zofia 
Podgórska, Janina Słupek, Wiesława 
Gawrych, Wanda Kapała.

 Serdecznie dziękujemy 
wszystkim ofiarodawcom oraz człon-
kom Koła Caritas za pomoc w przygo-
towaniu paczek dla dzieci z ubogich 
rodzin i ludzi starszych. W Nowym 
Roku życzymy dużo zdrowia i radości 
oraz błogosławieństwa Bożego na 
każdy dzień.

M.D. 

Fot. Paweł Batycki
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Święty Mikołaj w Szkole Podstawowej w Przeczycy
4 grudnia już od samego rana 

uczniowie i przedszkolaki cze-
kali niecierpliwie na Świętego 
Mikołaja. W tym czasie w miko-
łajowym sztabie trwały ostatnie 
gorączkowe przygotowania: elfy 
i anioły pakowały najpierw pre-
zenty, a później wspólnie z diabeł-
kiem dmuchały baloniki. Wreszcie 
wesoła ekipa wyruszyła naprzeciw 
Mikołajowi, by zacząć obdarowy-
wać prezentami grzeczne dzieci. 
Pierwszą osobą, którą Nasz Miły 
Gość spotkał na swojej drodze, był 
ksiądz Rafał Żelazny. Po upew-
nieniu się, że nasz katecheta przez 
cały rok był grzeczny, Święty 
Mikołaj obdarował go balonikiem. 
Następnie Nasz Najmilszy Gość 
wyruszył wraz ze swoimi pomoc-
nikami w kierunku szkoły. Pomi-
mo iż pogoda niezbyt dopisała, 
ponieważ nie było śniegu, wszyscy 
czekali na zewnątrz szkoły, by 
przywitać przybyłych. Święty 
Mikołaj wjechał na boisko szkolne witany okrzykami radości 
naszych wychowanków. Na początku Jego pomocnicy postano-
wili upewnić się, czy faktycznie nasi podopieczni zasłużyli na 
prezenty, a następnie przedszkolaki, a także uczniowie czekali 
w klasach na Naszego Miłego Gościa i jego podarki. Mikołaj 
cierpliwie chodził od sali do sali, wysłuchiwał dzieci, a także 

sam zadawał im różne pytania. Najmilszym momentem jednak 
dla każdego dziecka było wręczenie upragnionego prezentu.

To był niezapomniany dzień pełen wrażeń. Wszystkie dzieci 
stwierdziły, że warto być grzecznym, by otrzymać wymarzony 
upominek. 

Elżbieta Warchał

SPOTKANIE WIGILIJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZECZYCY
„Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku.
Jest taki dzień, który liczy się o zmroku.
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem.
Dzień piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze”.

Święta Bożego Narodzenia to najbardziej uroczysty czas, 
są to święta, na które czekamy z utęsknieniem, do których 

przygotowujemy się długo i starannie.
Tak jest również w Publicznej Szkole Podstawowej w Prze-

czycy. Dbamy o to, aby przekazywać dzieciom wiedzę na temat 
tradycji bożonarodzeniowych. Właśnie w taką atmosferę wpro-
wadzili nas uczniowie klasy II wraz z wychowawczynią panią 

Wiesławą Skocz, którzy na dzień 21 grudnia 2015 r. przygotowali 
uroczyste przedstawienie z udziałem zaproszonych gości. Na 
spotkanie wigilijne i akademię przybyli: radny Alfred Nawracaj, 
sołtys wsi Przeczyca Stanisław Nawracaj, sołtys wsi Skurowa 
Władysława Barbarzak, członkowie Rady Rodziców, a także 
przedstawiciele Stowarzyszenia „Rozwój przez Edukację” dzia-
łającego przy szkole. W nastrojowej, niezwykle świątecznej at-
mosferze przy świątecznym stole, udekorowanej choince, szopce 
i żłóbeczku z Bożą Dzieciną, uczniowie klasy II przypomnieli 
historię bożonarodzeniowej tradycji związanej Ewangelią św. 
Łukasza o Narodzeniu Jezusa. Przy tej okazji nie mogło zabrak-
nąć kolęd, które zostały wpisane w scenariusz przedstawienia. 

Dzieci z klasy II ciężko pracowały, 
przygotowując się do występów, uczyły 
się ról, chętnie uczestniczyły w próbach. 
Rodzice pomagali w przygotowaniu 
strojów, a pani Wiesława Skocz zadbała, 
aby sala dzięki dekoracjom wyglądała 
odświętnie. Scenę stanowiło rozgwież-
dżone niebo z szopką w centrum, z boku 
płonęło ognisko. Nie mogło zabraknąć 
również sianka, symbolu narodzin Je-
zusa w stajence.

Na zakończenie nastąpił wzrusza-
jący moment. Wszyscy zgromadzeni, 
łamiąc się opłatkiem, składali sobie 
życzenia świąteczne i noworoczne. Pani 
dyrektor, dziękując za tak miły nastrój, 
życzyła wszystkim zebranym wesołych 
świąt i dużo zdrowia w Nowym Roku. 
Wszystkie chwile tego niezwykłego 
dnia uwieczniła Agata Rachowicz. 
Rodzicom dziękujemy za zaangażo-
wanie, pomoc, życzliwość i wsparcie 
w naszych przygotowaniach.

Wiesława Skocz
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Chcemy być bezpieczni!
Zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej 

państwa dotyczącymi w pierwszej mierze wzmocnienia bez-
pieczeństwa dzieci i młodzieży, odbyło się w Szkole Podstawowej 
w Kamienicy Dolnej spotkanie ze strażakami OSP w Brzostku. 
Przeprowadzili oni próbną ewakuację uczniów, pokazali, jak 
należy udzielać pierwszej pomocy oraz przybliżyli tematykę 
przeciwpożarową. Należy dodać, że uczniowie brali czynny 
udział w spotkaniu, o czym świadczą zamieszczone zdjęcia. Pa-
weł Batycki rozdał uczniom opaski odblaskowe przekazane przez 
firmę SKANSKA, które mają na celu poprawienie widoczności 
pieszych po zmroku. Ta ciekawa „lekcja” na pewno na długo 
pozostanie w pamięci jej uczestników.

L. B.
Więcej na: http://www.kamienicadsp.edu.pl

Goście z Cenacolo
W Gimnazjum w Brzostku gościliśmy dwóch młodych męż-

czyzn, którzy kiedyś zagubili się i pogrążyli w alkoholu, 
używkach. Ich życie w pewnym momencie legło w gruzach 
i musieli je odbudować. Do walki z uzależnieniami potrzebowali 
wsparcia. Pomoc znaleźli we Wspólnocie Cenacolo (z włoskiego 
„Wieczernik” - oznacza bycie z Panem), gdzie obecnie przeby-
wają.

Wspólnota Cenacolo założona przez Matkę Elvirę jest stowa-
rzyszeniem chrześcijańskim, które przygarnia wielu zagubio-
nych, zbuntowanych, rozczarowanych młodych ludzi. Zgroma-
dzenie ma domy w różnych krajach świata. Wspólnota proponuje 
modlitwę, pracę i dialog z drugim człowiekiem jako sposób na 
zmianę życia i dostrzeżenie jego piękna. Spotkanie z Bogiem, 
prowadzenie gospodarstwa domowego, uprawa warzyw i owo-
ców, hodowla zwierząt, przyjaźń, zajęcia sportowe, rękodzieło 
artystyczne – to skuteczna terapia pomagająca młodym ludziom 
wyjść z uzależnienia i na nowo odnaleźć własną tożsamość.

Mężczyźni podzielili się z młodzieżą swoimi doświadcze-
niami. Opowiadali, w jaki sposób udało im się odbudować 
zniszczone alkoholem, narkotykami i hazardem życie bez trady-

cyjnej terapii, drogich leków, pieniędzy na leczenie. Uczniowie 
z zainteresowaniem słuchali bogatych przeżyć młodych ludzi, 
którzy przeszli niełatwą drogę z ciemności do światła.

Katarzyna Tyburowska i Alicja Kurcz z klasy IIa

Spotkanie wigilijne w Przedszkolu Publicznym w Brzostku
Święta Bożego Narodzenia to jedne z najpiękniejszych 

dni w roku, dlatego w naszej przedszkolnej rodzinie 
przygotowujemy się do nich bardzo uroczyście. Dni przed-
świąteczne mijają nam na wzbogacaniu wiedzy dzieci o tra-
dycjach bożonarodzeniowych i wspólnym kolędowaniu. 
W każdej grupie powstaje wiele prac plastyczno-technicz-
nych związanych z tą tematyką, a w holu przedszkola już 
od pierwszych dni grudnia stoi żywa choinka, którą stroją 

dzieci własnoręcz-
nie wykonanymi 
ozdobami. Tradycją 
naszego przedszkola 
są również przed-
świąteczne spotka-
nia. 22 grudnia, we 
wtorkowe przedpo-
łudnie, na zapro-
szenie grupy „Mali 
badacze”, spotkały 
się dzieci, nauczyciele 
i Rada Rodziców, aby 
obejrzeć przedstawienie 
pt.: „Święta w blasku 
gwiazd”. Dekoracja, stro-
je i gra małych aktorów 
sprawiły, że czar Boże-
go Narodzenia zagościł 
w przedszkolu na dobre. 
Czuliśmy już ciepło wigi-

lijnego stołu, podniosły nastrój polskich kolęd i radość z przeby-
wania razem. Atmosfera była prawdziwie uroczysta i rodzinna. 
Po przedstawieniu przyszedł czas na łamanie się opłatkiem, 
poczęstunek i upominki, które dzieci wręczyły przedstawicie-
lom rodziców. 

My, jako nauczyciele – wychowawcy, staramy się, aby dzieci 
odkryły, że Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, w którym 
ludzie starają się być dla siebie lepsi, a czas spędzony wspólnie 
wzmacnia bliskie i serdeczne relacje. 

Dorota Nawracaj

Fot. Anna Rozwadowska

Fot. Anna Rozwadowska

Fot. Paweł Batycki

Fot. Ewa Raś
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Dokończenie na str. 13

„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
A miłości bym nie miał,
Stałbym się jak miedź brzęcząca
Albo cymbał brzmiący.”

św. Paweł

W poszukiwaniu
Oto nastąpił chichot historii, kiedy na lekcji religii ksiądz po-

lecił zwykłym uczniom pisać komentarze do dzieł samego 
nieomylnego Papieża, za które to podobne czyny jeszcze kilka 
wieków temu groziło przebywanie w wybitnie niekomfortowej 
temperaturze piekielnej. Jednak chodzi tu o Orędzie do młodych 
z okazji XXXI Światowych Dni Młodzieży, które odbyć się mają 
w naszym polskim Krakowie już wkrótce – toteż komentarz 
młodzieży w tej sprawie wydaje się uzasadniony.

Papież w orędziu namawia nas do przyjęcia Chrystusa „pod 
strzechy”, okazywania miłosierdzia przynajmniej raz w miesiącu 
i stawienia się, gdy zabrzmi róg jubileuszowy. Chce nas zmo-
tywować do przyjęcia postawy miłosiernej, podając przykłady 
ze swojej młodości, kiedy to przekonał się do sakramentu po-
kuty i pojednania. Czy jednak współczesna młodzież naprawdę 
usłyszy wołanie?

Dzisiejsze czasy są trudne, choć nie każdy to dostrzega, 
niektórzy twierdzą, że są łatwe. Rzeczywiście mogą się takie 
wydawać. Każdy ma w domu telewizor, lodówkę, Internet, 
coraz rzadziej, ale jednak – książki, samochód, czasem dwa. 
Standardowa rodzina jest praktycznie uniezależniona od śro-
dowiska naturalnego, od pogody nawet, bo ani nie przeszkadza 
ona w polowaniach, ani w pracy na roli, a jeszcze niedawno 
wyznaczała główny rytm życia człowieka. Mamy za to burze 
inne niż siekące deszczem i piorunami (przed takimi coraz lepiej 
się chronimy), groźne burze informacji, które docierają do nas 
zewsząd, dosłownie w każdej chwili. Łapczywie chłoniemy je, 
wpatrując się w słońce monitora jak ukąszeni Izraelici na węża 
miedzianego, co im dawało ukojenie w bólu. Z telewizji bełkot 
polityczny, kataklizmy niszczące codziennie inne zakątki świa-
ta, tysiące ofiar – statystyka. Programy przedstawiające nędzę 
w krajach trzeciego świata (co 30 s umiera z głodu człowiek – 
ilu nie doczeka końca tego artykułu?) – to wszystko oglądamy 
z obojętnością godną menhira, siedząc wygodnie na kanapie 
lub jedząc suty obiadek. Po morderczej pracy nie mamy już po 
prostu siły na jakikolwiek wysiłek intelektualny czy empatię. 
W takich warunkach tracimy kontakt z rzeczywistością, a przez 
to i z Bogiem.

My, młodzież, jesteśmy często postrzegani jako oderwani od 
świata a przywiązani do Facebooka dziwacy o chorych umysłach, 
których nic poza czatowaniem nie zajmuje. Nie mogę stwierdzić, 
że tak nie jest – musiałbym wtedy odnaleźć lub przeprowadzić 
odpowiednie badania weryfikujące tę tezę, a na to teraz nie mam 
ochoty, bo właśnie piszę z kimś na Facebooku. Wydaje się, że 
z sądem o pochłoniętej przez cybernetyczne pokusy młodzieży 
jest prawdopodobnie tak, jak ze stereotypem głupiej blondynki. 
Zdarzają się wyjątki, ale wystarczy spojrzeć na życiorysy wiel-

kich postaci – filozofów, naukowców, poetów, by zauważyć, iż 
największe dzieła tworzyli właśnie w okresie młodości. Poza tym 
źródłem wielu pokus młodzieży są dorośli. Kolorowe pisemka, 
teledyski kołyszące się na morzu pornografii to dzieła dorosłych, 
którzy wierzą naiwnie w prawa rynku. Rację miał Mały Książę: 
„Dorośli są naprawdę dziwni”.

Czy w takim świecie młodzieży jest jeszcze miejsce dla Boga? 
Trudno zmierzyć „poziom chrześcijaństwa” w danej grupie 
społecznej. Nie są przecież wiarygodne, często puste deklaracje: 
„Wierzę!”. Czy naprawdę wierzy ten, kto nosi wielki krzyż na 
piersi, dziesięć różańców i Pismo Święte w kieszeni, chodzi 
do kościoła co dzień i…na tym koniec? Może wiara dana była 
celnikowi, który wstrzymał się z wejściem do świątyni i stał 
w progu skruszony? Dziś trudno przypuszczać, że na dźwięk 
rogu cała młodzież jak jeden mąż powstanie i ruszy modlić się 
w Krakowie. Pewnie pójdzie wielu, czy jednak wszyscy z chęci 
spotkania z Chrystusem? Może ktoś chce zobaczyć Papieża? 
Przeżyć przygodę z dziewczyną? Albo po prostu zwiedzić 
Kraków w innej aurze?

Czy ja wierzę? Z odpowiedzią nie powinno być problemu. 
Gdyby ksiądz zapytał w klasie, pewnie wszyscy by potwierdzili, 
choć z różnych powodów: strach przed napiętnowaniem, chęć 
zaklinania rzeczywistości, uległość. Oczywiście znajdą się też 
tacy, którzy mają wiarę prawdziwą. Jak ją zdefiniować? W naszej 
kulturze wierzącego chrześcijanina kojarzymy z męczennikiem 
rozszarpywanym przez lwy. Pamiętam jednak scenę z filmu Quo 
vadis – lew pożarł matkę wraz z noworodkiem. Czy jej heroizm 
uzasadniał śmierć niewinnego dziecka? Pozostawiam to pytanie 
bez odpowiedzi, niech każdy szuka jej sam. Myślę jednak, że 
dziś bardziej zbliży nas do ideału chrześcijanina nie męczeńska 
śmierć, ale szlachetne zmaganie się z życiem. Za słuszne uwa-
żam słowa: „Człowiek niedojrzały gotów jest wzniośle dla idei 
umierać, dojrzały – skromnie dla niej żyć”. W orędziu papieskim 
dominuje idea miłości, miłosierdzia. Czy jesteśmy gotowi dla 
niej żyć? Tak, jak nauczał nas Jezus, by nieść miłość każdemu, 
nie rozpowiadając przy tym całemu światu. Przecież Bóg jest 
wszechobecny. A może wierzysz, że siedzi tam gdzieś na chmur-
ce, zgrabnie unikając samolotów i pewnie trochę niedosłyszy, 
więc krzyczysz z całych sił: „Panie, to ja mu pomogłem!”. Pomoc 
bliźniemu nie wymaga od nas niczego prócz chęci. To zwykły, 
pogardzany przez dostojnych Samarytanin pomógł potrzebują-
cemu, nie kapłan i lewita.

Myślę, że szczególnie młodzi ludzie potrafią z wielką sponta-
nicznością okazywać pomoc, miłosierdzie bliźniemu. Zwłaszcza 
jeśli to są działania grupowe, zorganizowane. Wolałbym jednak, 
by nawet w takim dokumencie jak orędzie papieskie nie nad-
używano słowa miłosierdzie. Czyż nie lepiej użyć głębszego 
znaczeniowo i piękniejszego synonimu – miłość? Słowo miło-
sierdzie dziś, zwłaszcza dla młodych, za bardzo czuć amboną 
i naftaliną, jak ową cnotę Pana Cogito w „śmiesznej czapce 
Armii Zbawienia”. To odpycha młodzież. „Miłość” się daje, 
„miłosierdzie” tylko okazuje…

Świat młodzieży to także nauka. Czy możemy ją pogodzić 
z wiarą? Młody duch szybko potrafi zachłysnąć się współczesną 

wiedzą. Łatwo uwierzy, że człowiek 
może sam wszystko opisać i wytłu-
maczyć wszechświat, bo znamy prawa 
fizyki, które zdają się wiązać ręce same-
mu Stwórcy. Rodzą się jednak pytania 
z pogranicza metafizyki dotyczące 
natury wszechświata. Czy jest nieskoń-
czony? Przymiot: nieskończony doty-
czy bowiem zarówno wszechświata, jak 
i Boga… Czy więc Bóg to wszechświat? 
Teorią panteizmu był owładnięty sam 
Einstein, zainspirowany wywodem 
Spinozy. Ci dwaj wielcy Żydzi propo-
nują pogląd, że Bóg jest wszechobecny 
we wszystkim, wszystko ma w sobie 
pierwiastek Boży, wszystko jest święte: 
kamień, rzeka, Albert E. i nasza galak-
tyka. Ta uwodząca indiańską prawdą 
filozofia wcale nie musi wykluczać 

Fot. Jaromir Hunia
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chrześcijaństwa. Poszukiwania wiedzy powinny zmierzać do 
konkluzji: „Wszystko, co żyje, jest święte”(J. Steinbeck), wów-
czas wezwanie do miłosierdzia nie byłoby konieczne. Świat 
wypełniłaby miłość. Niech młode umysły otworzą się dla innych.

Na kartach Pisma Świętego kilkakrotnie pojawia się motyw 
faryzeuszy uczonych w piśmie, którzy choć znali wszystkie 
wersety Tory na pamięć, nie potrafili dostrzec w osobie Jezusa 
spełnienia proroctw o Mesjaszu. W obawie, że Nazarejczyk za-
grozi ich religii i wywróci odwieczny porządek, zniszczyli Go. 
To ostrzeżenie! Nie trwajmy w błędnych przekonaniach, nie sza-
fujmy oskarżeniami. Łatwo jest zniszczyć drugiego człowieka. 
Jeśli zdobywając wiedzę w liceum, na wyższej uczelni, uznamy, 
że wiemy wszystko, pomyślmy o słowach św. Pawła: „Gdybym 
też miał dar prorokowania/i znał wszystkie tajemnice/i posiadł 
wszelką wiedzę/(…) a miłości bym nie miał – byłbym niczym”. 

Na drogę miłości najprościej prowadzi Biblia. Jako pismo 
natchnione każdego na swój sposób, przez Boga przewidziany, 
natchnie do dobrego działania. Pod warunkiem, że będziemy 
obcować bezpośrednio z tekstem Biblii, nie z komentarzami do 
niej. Przygotowując się kiedyś do konkursu polonistycznego, 
miałem okazję zetknąć się z trudnym językiem Starego Te-
stamentu, a w szczególności z Księgą Przysłów o treści nieco 
ksenofobicznej i rasistowskiej, wskazującej kobietę jako źródło 
wszelkiego zła. Trudno mi odnosić się do przesłania tego tekstu 
teraz, chciałem tylko zaznaczyć, że Biblię należy odczytywać 
na płaszczyźnie metaforycznej, nie dosłownej. Trzeba wykazać 
się wyobraźnią i zdrowym rozsądkiem, by próbować zrozumieć 
prawdziwy sens wersetów. Inaczej prosta droga do groźnego 
zapamiętania, World Trade Center 11 września i współczesnej 
nienawiści.

Podsumowując – dzisiaj mamy wszystko, ale nie mamy nic. 
W ciągu pięciu minut „Wiadomości” dociera do nas więcej infor-
macji, niż podczas całego życia mojego prapradziadka. Szukamy 
wrażeń, a Bóg woła nas…ciszą. Zaklętą w prostocie. W tej pro-
stej sylwetce krzyża Światowych Dni Młodzieży, który ma za 
zadanie nieść Urbi et Orbi Dobrą Nowinę, że oto razem chcemy 

Pana Boga sławić w kształcie, jaki mamy, w życiu, jakie mamy. 
Nie chcemy nic upiększać, ulepszać, dekorować złotem. (Takim 
kruszcem świecą wielkie relikwie akwizgrańskie i relikwie św. 
Serwacego w świątyni w Maastricht, niestety, pustej na co dzień. 
Do relikwii Trzech Króli w katedrze w Kolonii przybywa więcej 
skośnookich buddystów niż chrześcijan. Turystyka!)

Światowe Dni Młodzieży powinny być w zamierzeniu 
takim zaproszeniem do wspólnego radowania się z Ewangelii, 
nie zachętą do turystycznego wypadu w gronie znajomych. 
Światowe zjednoczenie młodzieży powinno przede wszyst-
kich odnowić nasze postrzeganie świata i drugiego człowieka. 
Współczesna rzeczywistość budzi jednak we mnie sceptycyzm. 
Moim zdaniem, wspólne świętowanie w Krakowie nie spowo-
duje, że w 2016 roku nagle będzie więcej Jezusa, miłosierdzia 
i dobroci w stolicy Małopolski, w Watykanie, w Nowym Jorku 
czy Pietropawłowsku Kamczackim. Jeśli chcemy w pogoni za 
sukcesem odnaleźć Boga, możemy po prostu wstać skoro świt, 
kiedy wokoło cisza, pójść na łąkę albo do lasu i… zatrzymać 
się. Po prostu.

J. H.

SUKCESY W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
16 grudnia 2015 roku w Jasielskim Domu Kultury miało 

miejsce wręczenie nagród w powiatowym konkursie fo-
tograficznym „Rzeka Wisłoka i jej dopływy” organizowanym 
przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Konkurencja była duża, 
bo wpłynęło aż 106 prac z 73 szkół.
 Na podsumowanie zostali zaproszeni laureaci wraz opiekuna-
mi. Wśród nich znaleźli się Zuzanna Szukała, uczennica Szkoły 
Podstawowej w Przeczycy, oraz Kinga Podraza z Gimnazjum 
w Brzostku (kategoria szkół gimnazjalnych i średnich), a także 
ich opiekun Paweł Batycki. Szkołę Podstawową w Brzostku re-

prezentował Jakub Batycki, który uplasował się na zaszczytnym 
3. miejscu w kategorii szkół podstawowych. Zuzanna zajęła 
4. miejsce w tej samej kategorii. Wysoko ocenione przez jury 
zdjęcie Zuza wykonała podczas warsztatów fotograficznych 
prowadzonych w przeczyckiej szkole przez wyżej wspomnianego 
nauczyciela. 
 Dyplomy oraz nagrody laureaci odebrali z rąk Wiceburmistrza 
Brzostku Jana Łazowskiego. Uczennicom gratulujemy i życzymy 
następnych udanych kadrów.

P. B.

Fot. Monika Dudek

Fot. Jakub Batycki Fot. Tomasz Kasprzyk
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Droga, którą idę, jest jak pierwszy własny wiersz,
Uczę się dopiero widzieć świat, jaki jest,
Uczę się dopiero świata, jaki jest.
Droga, którą idę, biegnie śladem ludzkich spraw,
Szukam swego czasu, jasnych słów, prostych prawd,
Szukam swego czasu, jasnych słów i prawd…

Janusz Kondratowicz „Droga, którą idę”

Puchowa pierzyna śniegu okryła cały świat. Skrzące kolo-
rami tęczy kryształki śniegu mienią się i błyszczą bardzo 

jaskrawo. Cały Brzostek w nowym, 2016 roku, jest w niezwykłej 
aurze zimowej i wygląda jak kraina z bajki. Marzenie! Ową nie-
zwykłość wzmacniają ozdoby 
świąteczne, gwiazdki migają-
ce różnymi kolorami świateł, 
wkomponowane w świerki 
wokół kapliczki pod wezwaniem 
św. Jana Nepomucena. Okazała 
gwiazda wiedzie do tradycyjnej 
szopki betlejemskiej, w której 
ustawione są postacie: Maryi 
Matki Jezusa, św. Józefa, małe-
go Dzieciątka w żłobku, a wokół 
ustawione są figurki pasterzy 
wraz ze zwierzętami, kłania-
jące się przed Dziecięciem. 
Ta szopka betlejemska oddaje 
niecodzienną atmosferę, jaka 
zapanowała w naszym mieście. 
Nic dziwnego, że zatrzymują się 
samochody, wychodzą z nich 
młodzi rodzice z dziećmi, cał-
kiem starsi ludzie też podążają przed stajenkę i robią zdjęcia. 
Czasami małe dzieci wchodzą do szopki, dotykają małego Je-
zuska i pełne radości powracają do rodziców. Ot i cała tradycja 
zatrzymana i utwierdzona świadczy o tym, że jesteśmy krajem 
wierzących ludzi i trwających w przekonaniach i wartościach 
naszych praojców.
 Spoglądam na ulicę Wąską. Dzisiaj stoją tutaj okazałe domy 
piętrowe z pięknymi ogrodami, w których rosną krzewy iglaki, 
z wymyślnymi ogrodzeniami. W ogrodach stoją choinki ozdobio-
ne kolorowymi światełkami, a firany w oknach z różnorakimi fi-
rankami świadczą o zamożności 
tych mieszkańców i o dobrym 
guście estetycznym.
 Zupełnie inaczej ta ulica wy-
glądała przed laty. Przed wojną 
były małe domki drewniane, 
a w jednym z nich mieszkała 
rodzina Heleny z domu Oprzą-
dek i Jana Kolbuszów. Za ich 
domkiem był mały warzywnik, 
dalej rozciągały się pola upraw-
ne. Obok mieszkała rodzina 
żydowska, która żyła w pełnej 
symbiozie z Polakami. Dzieci 
razem bawiły się, dziewczynki 
zbierały kwiatki, bo wokół 
rozciągały się pola i łąki, aż do 
brzegów jeziora brzosteckiego. 
Często też dzieciaki zachodzi-
ły na podwórko apteki „Pod Opatrznością”, gdzie bawiły się 
w chowanego, berka, a z drzew zrywały dojrzałe śliwki, jabłka, 
orzechy, a potem wracały do swoich domów. Cała ta atmosfera 
życia została zniszczona przez II wojnę światową. Cały nasz kraj 
zamienił się w jedno wielkie pogorzelisko, a w miasteczkach 
i wioskach widać było zrujnowane domy i zgliszcza. Tak się też 
stało i w Brzostku. Jesień 1944 roku przyniosła wysiedlenie dla 
mieszkańców tej ziemi. Gospodarze w pośpiechu zawijali naj-
ważniejsze, drobne sprzęty domowe – garnki, rondle, dzbanki 
– pierzynę, koc czy też odrobinę artykułów spożywczych w prze-

ścieradła. Matki owijały małe dzieci i brały je na ręce, a większe 
dzieci prowadziły kozę lub krowę jako jedyną żywicielkę i tak 
szli wysiedleńcy za Wisłokę. Szło dużo ludzi, a wszyscy oni 
liczyli na miłosierdzie i przygarnięcie ich przez ludność z drugiej 
strony Wisłoki. Bywało, że mieszkańcy Skurowej, Przeczycy, 
Błażkowej, Dębowej, Jodłowej przyjmowali nawet po 3 rodziny 
z dziećmi. Bywało też, że już nie było miejsca w domu i wy-
siedleńcy osiedlali się w stodołach, szopach, piwnicach, byle 
mieć jakieś schronienie, bo nadchodziła zima. Tak też i rodzina 
Heleny i Jana Kolbuszów wraz z córką Ireną udała się do stryja 
Stanisława Oprządka w Skurowej i tutaj zostali przygarnięci 
wraz z dużą rodziną z Zawadki Brzosteckiej. Nie było żadnych 

wygód, ciasno i skromnie było 
wszystkim razem. Ale wzajem-
na miłość rodzinna pomogła im 
w przetrwaniu tego pielgrzymie-
go losu. 
 W tym czasie ataki nieprzyja-
cielskie spotęgowały naloty nad 
Brzostkiem. Płonął dach kościel-
ny i wieża z organami, płonęły 
okoliczne domy i apteka „Pod 
Opatrznością”. Powrót z wy-
siedlenia w bardzo mroźnym 
styczniu 1945 roku był bardzo 
przykry i bolesny. Rodzina He-
leny i Jana Kolbuszów zastała 
tylko ruiny i zgliszcza po swoim 
domu. Z uratowanych belek 
drewna nie dało się odbudować 
domu mieszkalnego. Wszystko 
było spalone. Rodzina ta została 

bez podstawowych środków do życia. Sąsiedni dom żydowski też 
został spalony, a po Żydach brzosteckich ślad zaginął. Jeszcze ru-
iny z apteki straszyły swoim widokiem. Całe rodziny koczowały 
w piwnicy, a wszystko to widziane oczyma dziewczynki - córki 
Heleny i Jana – Ireny, trzynastoletniej, było nie do udźwignięcia. 
Nagle cały świat w jej wyobrażeniu stał się już inny i inny został 
po dziś dzień. 
 Jedni mieszkańcy brzosteccy remontowali stare domostwa, 
przy tych pracach sąsiad pomagał sąsiadowi, brat bratu, a inni, 
nie mając wyjścia, skorzystali z oferty wyjazdu na Ziemie Od-

zyskane i rozpoczęcia życia ro-
dzinnego od nowa i na nowym. 
„Na zachód wiodły wszystkie 
drogi Z dalekich ziem, z dalekich 
stron Kto by pomyślał, Boże 
drogi Że tutaj będzie jego dom” 
– tak śpiewała Dana Lerska, od-
twarzając sytuację z tamtych lat. 
Mężczyźni tłumaczyli swoim 
żonom i dzieciom, że tam na 
Ziemiach Odzyskanych będzie 
nowe życie i nowy świat otworzy 
się przed nimi. Za Leopoldem 
Staffem powtórzę: „Będziemy 
znowu mieszkać w swoim domu, 
będziemy stąpać po swych włas-
nych schodach… widzisz żyjemy 
choć śmierć była bliska, nie 
płacz, co prawda łzy to rzecz 

niewieścia…” tak pocieszali się wszyscy osadnicy. I z taką 
nadzieją wyjechała rodzina Heleny i Jana Kolbuszów wraz 
z córką Ireną w nie tak daleki, ale nowy świat i nowe obyczaje. 
Do Wałbrzycha. Otrzymali w Białym Kamieniu gospodarstwo 
rolne i budynek mieszkalny z wygodami – wodą, kanalizacją 
i prądem elektrycznym – czego nie było w budynkach dawnej 
Galicji. Rozpoczęli nowy okres życia. Irena poszła do szkoły 
i ukończyła gimnazjum, potem liceum, a po maturze podjęła 
pracę w księgowości w spółdzielni mleczarskiej. Rodzice Ireny 

Z Brzostku w świat – rodzina Heleny i Jana Kolbuszów

Spotkanie rodzinne. Pierwszy z lewej stoi Jan Kolbusz, pierw-
sza z prawej siedzi córka Irena, w środku wnuczka Mariola 

i pierwsza z prawej Helena Kolbusz

Od lewej: Jan Kolbusz, Helena Kolbusz, ich córka Irena, brat 
Heleny Józef i siostrzenica Jana Cecylia z domu Leśniak
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prowadzili gospodarstwo rolne i chociaż tutaj wygodniej żyli, 
to jednak tęsknota gnała ich w rodzinne strony. Przyjeżdżali do 
Zawadki Brzosteckiej do rodziny, córka zaś całe wakacje spę-
dzała z kuzynkami w rodzinnej wsi matki. Czas jednak uciekał 
i tworzył nową historię. Irena poznała przystojnego Romana 
Kołaczyńskiego i wyszła za mąż. Wspólnie zamieszkali i żyli już 
nowym światem. Wychowywali gromadkę dzieci – trzech synów 
i jedną córkę. Jednak i tu wydarzyła się tragedia, gdyż bliźniaki, 
dwaj chłopcy urodzeni przedwcześnie, zmarli w drugim miesiącu 
życia. To tragiczne wydarzenie szczególnie na matce wywarło 
wielkie znamię i stała się bezgranicznie poświęcającą kobietą, 
przekazującą całe swoje jestestwo na córkę i syna.
 Córka Maria Jolanta – nazywana w rodzinie Mariolą – po 
ukończeniu szkoły średniej wyszła za mąż za Ryszarda Nowa-
ckiego, Naczelnika miasta Boguszów-Gorce. Maria pracowała 

w administracji Spółdzielni Spożywców „Społem”. Z tego 
małżeństwa jest córka Agnieszka, która ukończyła Uniwersy-
tet Poznański im. Adama Mickiewicza i tam wyszła za mąż za 
elektronika Roberta Rogalskiego, obecnie mają córeczkę Karo-
linkę. Jednak małżeńskie szczęście nie trwało długo. W wieku 
33 lat Mariola owdowiała, a po 6 latach ponownie wyszła za 
mąż za Włodzimierza Szwajgiera, obywatela amerykańskiego 
i razem zamieszkali w Nowym Jorku. Tam też wdała się w wir 
pracy wolontariuszki, organizując pielgrzymki dla polskich 
imigrantów do amerykańskiej Częstochowy w Pensylwanii. 
Ciągle bardzo tęskni do Ojczyzny, dlatego też największym jej 
ukojeniem jest obraz Madonny Częstochowskiej, przed którym 
zatapia się w modlitwie, wylewa łzy i całą swoją tęsknotę do 
kraju rodzinnego zamienia w modlitwę. 
 Syn Heleny i Jana Kolbuszów, Krzysztof, po otrzymaniu dy-
plomu maturalnego podjął naukę na Uniwersytecie Poznańskim, 
gdzie ukończył medycynę. Po ukończeniu studiów medycznych 
pracuje w sanatorium Szczawno Zdrój oraz w szpitalu „Lata-
wiec” w Świdnicy. Jest bardzo dobrym ortopedą, zaś jego żona, 
Anna Stawecka, doskonałą internistką. Razem wychowują 
dwójkę dzieci. Córka Ewa jest studentką Uniwersytetu Wroc-
ławskiego, zaś syn Łukasz uczy się w klasie maturalnej, a jego 

hobby to koszykówka. Jego drużyna grała w mistrzostwach 
Polski, a on sam marzy o studiach, na których będzie rozwijał 
zainteresowania sportowe. 
 Irena Kołaczyńska dzisiaj mieszka już sama, przez 8 lat 
opiekowała się chorą matką, którą pochowała w tamtej już ziemi. 
Jedyną jej pociechą jest rodzina syna i córki, za którą bardzo 
tęskni. Tęskni też bardzo do Ziemi Brzosteckiej. Przypomina też 
sobie o przyjaźni z żydowską rodziną brzostecką i tak opowia-
da o pomocy jej matki udzielonej małemu chłopcu, Moszkowi 
Szlengierowi: „Był rok 1942, było lato. Pewnego wieczoru przy-
szła do nas mama i babcia Moszka Szlengiera. Miał wówczas 
5 lat. Bardzo ładne dziecko, kręcone włosy, pamiętam dobrze. 
Prosiły mamę, aby odwiozła chłopca do Tarnowa do getta. Tam 
przebywała druga córka pani Szlengier. Mama zgodziła się, ale 
poprosiła, aby załatwiły furmankę, która by ich zawiozła. Wczes-
nym rankiem pojechali do Tarnowa. Chłopiec był wyuczony, że 
gdyby ktoś w drodze go zapytał, jak się nazywa, to miał mówić, 
że Marian Kolbusz. Dojechali bez przeszkód. Furman został 

w pewnym miejscu, daleko od getta. Mama z Moszkiem weszła 
do getta i napotkała Żydówkę, która zaprowadziła ich do ciotki 
chłopca. Ta, jak zobaczyła mamę, uklękła przed nią i zapytała, 
czy nie bała się tu wejść. Mama odrzekła – Tak, bałam się - 
i poprosiła, aby ciotka napisała parę słów, że odebrała Moszka. 

Udało się mamie opuścić getto, furmana jednak 
w umówionym miejscu nie było, a mama powróciła 
do domu pieszo…”
 Przyglądając się losom tej rodziny, można zasta-
nowić się nad drogą życia każdego z nas. Wydaje 
się, że życie trwa bardzo krótko, a ścieżka jest prosta 
i prowadzi nas do ostateczności. Jednak przyglądając 
się losom Heleny i Jana Kolbuszów oraz ich rodzi-
ny, można powiedzieć, że kręte są drogi ludzkie, 
jednak ważne jest, aby iść nimi uczciwie, nie robiąc 
krzywdy nikomu i wychowywać dzieci w imię pa-
triotyzmu opartego na tradycji naszych ojców oraz 
na kanonach naszej wiary. Myślę, że przykładem 
takiej rodziny jest dzisiaj Irena Kołaczyńska wraz 
z dziećmi, wnukami i prawnukami. 

Zuzanna RogalaW środku z piłką prawnuk Heleny i Jana - Łukasz

Amerykańska Częstochowa. Od lewej Mariola i o. dyr. T. Rydzyk

Krzysztof z żoną Anną

Agnieszka z mężem Robertem i Karoliną
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Styczeń – czas odpoczynku od prac w ogrodzie? 

W styczniu nie mamy zbyt wiele zajęć w ogrodzie, jest za to 
czas na podejmowanie decyzji, co zmienimy w naszym 

ogrodzie lub co nowego stworzymy, a może zupełnie odmienimy 
nasz ogród. Te przemyślenia przelane na papier w postaci pro-
jektów lub zapisków, pozwolą nam skrócić czas oczekiwania na 
nowy sezon ogrodniczy. Wiosną, pełni entuzjazmu, z gotowymi 
planami działania, ruszymy do przebudowy ogrodu. Zróbmy 
zatem listę zakupów, określmy kwotę, jaką chcemy przeznaczyć 
na ten cel oraz odpowiedzmy sobie na pytanie: czy projekt ogrodu 
wykonamy sami, czy lepiej zatrudnić projektanta. 

Jeżeli mamy odrobinę chęci i umiejętności kreślarskich, 
możemy sami zrobić projekt małego ogrodu przydomowego. 
Można też skorzystać z darmowych programów do projektowa-
nia ogrodów, które będą bardzo pomocne, szczególnie jeżeli nie 
mamy zdolności plastycznych. Program pomoże wybrać rośliny 
o określonych cechach wyglądu, odpowiednie do warunków 
klimatycznych panujących w naszej okolicy czy też wykonać 
wizualizację ogrodu po 10 latach. Jeżeli podejdziemy do projek-
towania z głową i określimy nasze priorytety, jesteśmy w stanie 
stworzyć prosty, a zarazem funkcjonalny ogród. Na rynku jest 
wiele poradników z gotowymi projektami ogrodów, którymi 
możemy się inspirować. Oczywiście nie da się idealnie skopiować 
gotowego projektu, ale niektóre, po niewielkich zmianach, można 
dostosować do naszych potrzeb i rozmiaru działki. 

Jeżeli właściciel posesji nie posiada wiedzy projektowej 
lub boi się sam obsadzać przestrzeń wokół domu, warto więc 
zatrudnić dobrego architekta krajobrazu. Tylko taki posiada 
odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną, potrzebną do 
zaprojektowania małego ogrodu przydomowego, który będzie 

pełen wdzięku, elegancji, a zarazem praktyczny i funkcjonalny. 
Pamiętajmy też, że nasza ewentualna pomyłka podczas projekto-
wania nawet małego ogrodu przydomowego, może w przyszłości 
wiele nas kosztować, np. gdy konieczne okaże się usuwanie 
lub przesadzanie drzew czy też przebudowa elementów małej 

architektury ogrodowej. Zazwyczaj lepiej na wstępie zapłacić 
projektantowi, który wszystko dobrze przemyśli, niż potem 
wykonywać przeróbki w już istniejącym ogrodzie, gdy okaże 
się, że nasze własne pomysły się nie sprawdziły.

Mimo że styczeń to z reguły najchłodniejszy miesiąc w roku, 
to jest trochę prac ogrodowych do wykonania:
• Sprawdzamy zimowe okrycia, czy nie zerwał ich wiatr, a w ra-

zie potrzeby naprawiamy,
• Jeżeli zima jest mroźna i bez śniegu, dokładamy zimowe 

okrycia na rabatach np. liście, korę, agrowłókninę, pociętą 
słomę, pocięte gałązki,

• Mokry śnieg jest bardzo ciężki i przykleja się do gałęzi. Jeżeli 
będzie zalegał zbyt długo, to na roślinach utworzy się lodowa 
skorupa. Nie dopuśćmy do tego i regularnie strząsajmy śnieg, 
póki jest lekki i puszysty,

• W okresach odwilży, jeśli ziemia rozmarznie, podlewamy 
rośliny zimozielone np. różaneczniki, bukszpany, laurowiśnie, 
iglaki, ostrokrzewy itp.

• Konserwujemy narzędzia,
• Zachowujemy ostrożność przy posypywaniu chodników solą, 

aby nie spaliła rosnących obok roślin lub trawników 
• Często się zdarza, że rośliny zamierają na skutek solankowej 

mgły rozpylanej przez koła samochodów; przygotujmy płotek 
z folią lub grubą matę, aby je odizolować,

• W czasie odwilży podlewamy krzewy i byliny rosnące 
w pojemnikach oraz pod dachem. Jest to bardzo ważne, gdyż 
z opadów atmosferycznych niewiele wody wpada do doniczek, 
pod dachem także jest sucho,

• W dalszym ciągu sprawdzamy zimujące bulwy, karpy i cebule, 
czy nie są porażone przez choroby,

• Gałązki krzewów kwitnących wiosną możemy włożyć do 
wody. Ustawione w jasnym miejscu po kilku tygodniach za-
kwitną w mieszkaniu, w ten sposób mamy odrobinę wiosny 
w styczniu.q

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
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Dokończenie na str. 18

Nasze zwierzaki
Porady eksperta
Krystyna Mróz
Lekarz weterynarii

Żywienie psów i kotów – ogólne zasady

Teorii na temat żywienia zwierząt domowych jest bardzo 
wiele. Praktycznie każdy właściciel psa czy kota ma swój 

pogląd, ale istnieje kilka podstawowych zasad, których powin-
niśmy przestrzegać. 
Przede wszystkim sposób żywienia powinien być dostosowany 
do wieku, płci, wielkości i aktywności zwierzęcia. Nie zawsze 
to, co dobre dla człowieka, będzie dobre dla psa czy kota. Pamię-
tajmy, że psy i koty są mięsożercami, więc ich karma powinna 
zawierać dużo mięsa i białka, potrzebne też są węglowodany, 
tłuszcze, witaminy i minerały. Kupując karmy komercyjne, 
zawsze trzeba sprawdzić skład, a jeśli gotujemy w domu, to 
trzeba dbać o prawidłową zawartość składników pokarmowych.

Dorosły pies może jeść 1 lub 2 razy dziennie, szczeniaki 
zaś karmimy kilka razy dziennie. Bardzo ważne są stałe pory 
posiłków. Układ pokarmowy psa przyzwyczaja się do pory je-
dzenia i przez resztę czasu zwierzę nie jest głodne. Oczywiście 
pod warunkiem, że nie stosujemy dokarmiania w ciągu dnia np. 
wtedy, gdy sami jemy.

Druga ważna zasada, o której należy pamiętać – psy bardzo 
źle znoszą nagłe zmiany żywienia. Do każdego rodzaju poży-
wienia zwierzę powinno być stopniowo przyzwyczajane, a jeżeli 

karma jest odpowiednio dobrana, nie trzeba jej urozmaicać. 
O prawidłowym żywieniu świadczy błyszcząca sierść, brak 
biegunek czy zaparć oraz energia do zabawy. 

Trzecia kluczowa zasada – zwierzę musi mieć stały dostęp 
do czystej i świeżej wody. Najlepiej, żeby miało na nią osobną, 
czystą miskę.

Obecnie dużym problemem u zwierząt jest otyłość. Najczęś-
ciej wynika ona z przekarmiania i małej aktywności fizycznej. 
Aby tego uniknąć, zawsze należy sprawdzać, ile danej karmy 
nasz pupil powinien zjeść. Jeżeli natomiast pies czy kot żywiony 
jest gotowaną karmą, trzeba obserwować, jak na nią reaguje. 

Poniżej przedstawiony jest diagram, który pozwoli chociaż 
orientacyjnie ocenić kondycję psa.

Prawidłowe żywienie zwierzęcia zapewni mu zdrowie i ener-
gię do codziennej aktywności.q

Kasztankę przewiązałem na cieńszy 
sznur konopny, a postronek za-

brałem do skrępowania wiązki siana. 
Wziąłem też prześcieradło dla zabez-
pieczenia wiązki przed opadaniem z niej 
siana po drodze. Na skraju lasu przez 
chwilę obserwowałem i nasłuchiwałem 
czy nie ma w pobliżu niemieckich woj-
skowych. Poza odgłosami strzelaniny 
na linii frontu nie dostrzegałem nie-
bezpieczeństwa. Niedużą odległość do 
sadu szybko przebiegłem. Stodoła stała 
w sadzie, więc dojście do niej osłaniały 
drzewa. W stodole w jednym sąsieku 
było trochę słomy, a w drugim pachnące 
siano z tegorocznego zbioru. Z sąsieka na 
boisko wyrzuciłem siana na dużą wiąz-
kę. Zwojami ułożyłem go na postronku 
i mocno nim skrępowałem. Wiązkę 
obciągnąłem ze zwisających strzępów 
i ułożyłem ją na prześcieradle. Resztki 
siana wrzuciłem z powrotem do sąsieka. 
Rogi prześcieradła związane równolegle 
stworzyły rodzaj szelek, które włożyłem 
na ramiona z ładunkiem na plecach. 
Pochylony do przodu pod ciężkim 
i niewygodnym ładunkiem na plecach 
wyszedłem na skraj sadu. Tu wiązkę 
siana na plecach oparłem o pień drzewa, 

rozglądnąłem się uważnie i po chwili 
odpoczynku ruszyłem do lasu. W lesie 
poczułem się rozluźniony, ale wielki 
tobół siana ciążył mi coraz bardziej. 
Mokry od potu z wysiłku resztkami sił 
doszedłem do ziemianki. Wewnątrz było 
już ciemno. Wiązkę ułożyłem w części 
magazynowej ziemianki, pod dachem 
maskującym. Rozwiązałem ją, dałem 
koniom wieczorną porcję siana i poszed-
łem po wodę. Nad strumieniem umyłem 
się wodą z mydłem do pasa. Zimna woda 
orzeźwiła mnie. Idąc po ostatnie zapa-
sowe wiadro i dzbanek wody zabrałem 
ze sobą żeliwny garnek z ziemniakami. 
Aby ziemniaki nie skwaśniały garnek 
wstawiłem do zimnej wody strumienia 
i obłożyłem go kamieniami. Kiedy 
wracałem z wodą do ziemianki zapadał 
zmrok. Ledwie co położyłem się w moim 
legowisku natychmiast zasnąłem.
 Przebudził mnie potężny huk. Wy-
straszone konie przebierały nogami 
jakby chciały zerwać się z uwięzi i ucie-
kać. Szybko stanąłem między nimi przy 
przegrodzie i starałem się je uspokoić 
głaskaniem i poklepywaniem ich po kar-
kach i grzbietach. Za chwilę przejmujący 
świst i kolejny wybuch na zachód od 
mojej ziemianki. Po kilku takich wybu-
chach odezwała się artyleria niemiecka. 
Kanonada trwała nadal. Na szczęście 
konie uspokoiły się trochę. Zaraz poda-
łem im siano, które zaczęły jeść, ale po 
każdym kęsie siana podnosiły głowy 
do góry i niespokojnie strzygły uszami. 
Między wybuchami słychać było terkot 

karabinów maszynowych. Przez chwilę 
opanowała mnie radość powodowana 
przypuszczeniem, że Rosjanie rozpoczę-
li natarcie i może już dzisiaj odepchną 
Niemców na zachód, a ja z końmi wrócę 
do domu. Konie jeszcze nie skończyły 
jedzenia jak ustała kanonada. Nadal 
strzelano tylko z broni maszynowej, ale 
i ta miała coraz dłuższe przerwy. Zanikła 
też moja przedwczesna radość.
 Maskujący dach nad wejściem do 
ziemianki ograniczał do niej dopływ 
światła dziennego. Gdy wyszedłem 
z ziemianki na zewnątrz raziła mnie 
w oczy jasność dnia. Zorientowałem się, 
że upłynęło sporo czasu od świtu. Słońce 
przysłaniały chmury więc nie mogłem 
określić w przybliżeniu godziny. Pomod-
liłem się i skreśliłem w kalendarzyku 
dwunasty dzień sierpnia. Na śniadanie 
zjadłem posolone ziemniaki obrane 
z mundurków, popijając wodą, a na deser 
jabłka. Po śniadaniu śpiesznie skończy-
łem oprzątać konie, by zaraz pójść po 
snopki żyta. Zachowując maksymalną 
ostrożność by nie zauważyli mnie Niem-
cy, przyniosłem dwie wiązki snopków, 
które razem z sianem stanowiły znaczny 
zapas paszy dla koni. Dla siebie też mia-
łem jeszcze sporo ziemniaków i jabłek. 
Usiadłem na półce do spania by odpo-
cząć chwilę, ale półmrok ziemianki nie 
dawał mi spokoju. Muszę zrobić coś, by 
zwiększyć dopływ światła dziennego 
do niej, oczywiście przy zachowaniu 

Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
W lesie przyfrontowym
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Dokończenie ze str. 17

Centrum Kultury i Czytelnictwa  
w Brzostku

zaprasza dzieci i młodzież
na bezpłatne, indywidualne zajęcia nauki 

gry na instrumentach:
• gitara akustyczna i elektryczna

• pianino, keyboard
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 

506 847 884.

dobrego maskowania. Najkorzystniej 
będzie obniżyć obwałowanie wzdłuż 
ściany południowo-zachodniej z półką 
paszową dla koni oraz południowo-
-wschodniej z moją półką do spania. 
Nie znajdując lepszego rozwiązania 
zabrałem się do roboty. Świeżą jeszcze 
ziemię grzbietu obwałowania powoli 
spychałem na zewnątrz powiększając 
otwór szczeliny wentylacyjno-obser-
wacyjnej. Po wykonaniu tego zabiegu 
w ziemiance pojaśniało i zrobiło się 
weselej. Nawet konie wdzięcznymi 
spojrzeniami doceniały osiągnięty 
efekt. Kiedy podnosiły głowy widziały 
skrawek żywej przyrody na przedpolu 
ziemianki. Podobny widok miałem też 
ja przez powiększoną szczelinę wzdłuż 
mojej półki do spania. Z e p c h n i ę t a 
ziemia z obwałowania popsuła jednak 
jego maskowanie, wykonane wcześniej. 
Stwierdziłem to po wyjściu na zewnątrz 
ziemianki. Natychmiast przystąpiłem do 
uzupełnienia maskowania ściółką leśną 
nanoszoną w wiadrze. Na utworzoną po-
krywę ze ściółki leśnej wokół ziemianki 
rozrzuciłem jeszcze susz gałęzi by chro-
niły ją przed podmuchami wiatru. Wy-
szedłem jeszcze na przeciwległy brzeg 
wąwozu sprawdzić czy maskowanie nie 
ma ewentualnych braków. Dokładna ob-
serwacja nie budziła moich zastrzeżeń. 
Resztę przedpołudnia wykorzystałem 
na szukanie odpowiedniego miejsca na 
urządzenie paleniska do gotowania dla 
siebie posiłków jak skończą mi się ziem-
niaki w mundurkach. Idąc wąwozem 
w kierunku strumienia nie znalazłem 
nic interesującego. Wróciłem i kawałek 
wyżej od ziemianki zauważyłem na 
wierzchu stromego brzegu wąwozu dwa 
grube świerki, które rosły obok siebie 
w niedużej odległości, a wokół nich 
wiele zarośli. Dokładnie obejrzałem 
najbliższe otoczenie i uznałem, że frag-
ment brzegu wąwozu pomiędzy świer-
kami będzie bezpiecznym miejscem 
na urządzenie paleniska. Wykonałem 
pierwsze przymiarki i wróciłem do koni, 
by dać im południową porcję paszy, tym 

razem po snopku żyta. Kładąc snopki na 
półkę paszową pomyślałem, że i ja mogę 
skorzystać z ziarna żyta, które po namo-
czeniu ugotuję. Najpierw muszę urządzić 
palenisko bym mógł cokolwiek gotować. 
Tymczasem zjadłem obiad z ziemniaków 
i jabłek popijając jak zwykle wodą ze 
strumienia, stojącą zawsze w dzbanku 
by nie była zbyt zimna.
 Całe popołudnie zajęło mi urządzanie 
paleniska. W obranym miejscu przed 
południem w ścianie brzegu wąwozu 
poniżej górnej krawędzi mniej więcej 
o półtora metra kopałem łopatą poziomą 
jamę. Ziemię z wykopu wykorzystałem 
na wysypanie podestu przy jamie pale-
niska. Pozioma głębokość jamy miała 
już ponad metr, a wysokość około pół 
metra. Gdy wsunąłem się do jamy i poło-
żyłem się na plecach to przy zwisających 
nogach głową sięgałem niemal tylnej 
ściany. Leżąc na lewym boku przystą-
piłem do drążenia nożem kuchennym 
pionowego otworu kominowego pośrod-
ku tylnej ściany. Co chwilę wysuwałem 
się z jamy by nieco odpocząć i wybrać 
łopatą usypaną ziemię z drążonego ot-
woru kominowego. Kiedy nie mogłem 
już dostać ręką wyżej do dalszego 
drążenia, wziąłem wcześniej przygoto-
wany zaostrzony kij leszczynowy i całą 
jego długość wbiłem w wydrążony ot-
wór. Wyszedłem na brzeg wąwozu ale 
w miejscu gdzie powinien wystawać 
kij nie było go widać. Rękami rozgrze-
bałem ściółkę i trafiłem na zaostrzony 
koniec kija. Delikatnie odgarnąłem 
ziemię wokół kija i podciągnąłem go 
wyżej. Wokół niego obrysowałem koło 
o średnicy łopaty i drążyłem otwór w dół 
przy pomocy noża, którym spulchniałem 
ziemię i wybierałem ją garstkami. Kiedy 
otwór był głęboki już na sztych łopaty 
wyciągnąłem całkiem leszczynowy 
kij i ziemię spulchniałem łopatą, nadal 
wybierając ją garstkami. Dużo czasu 
zabrało mi wycinanie nożem korzeni 
świerków i zarośli, których plątanina nie 
pozwalała na przebijanie otworu w dół. 
Wykonanie stosunkowo niewielkiego 
otworu kominowego zabrało mi więcej 
czasu niż wykop dużej jamy paleniska. 

Pozostała mi jeszcze do wykonania cza-
sochłonna obudowa kamieniami paleni-
ska i wylotu kominowego by od iskier 
nie zapaliła się ściółka leśna. Całość tej 
roboty zostawiłem na dzień następny.

Było już późne popołudnie, a chcia-
łem jeszcze pójść do zagrody Śliwy, jeśli 
nie będzie tam Niemców. Zamierzałem 
bardziej szczegółowo przeszukać izbę, 
komorę i strych. Zależało mi specjalnie 
na znalezieniu butów. Cały czas pobytu 
w lesie chodziłem boso i nogi miałem 
pokaleczone. Co prawda podeszwy stóp 
miałem twarde, bo od najmłodszych lat 
chodziłem boso od wczesnej wiosny do 
późnej jesieni, ale miękka skóra między 
palcami i na powierzchni nóg ulegała 
skaleczeniom w leśnych zaroślach i o le-
żący chrust. Dlatego buty chroniłyby 
moje nogi przed dalszymi okaleczeniami 
zwłaszcza w czasie koniecznego biegu 
w lesie.

 Wychodząc zabrałem ze sobą płachtę 
do spakowania przydatnych mi rze-
czy, które tam znajdę. Na skraju lasu 
przez chwilę obserwowałem zagrodę 
Śliwy i jej otoczenie. Nie dostrzegłem 
zagrożenia, więc podbiegłem do sadu, 
a następnie do sieni budynku mieszkal-
no-inwentarskiego. W izbie pod ławą 
stało wiadro, którego poprzednio nie 
zauważyłem. Wystawiłem go na ławę 
do zabrania. W szafie kuchennej było 
trochę naczyń glinianych, fajansowych 
i blaszanych emaliowanych. Wziąłem 
dwie miski i dwa garnuszki emaliowane, 
tasak i postawiłem je na ławie. Na ścia-
nie na hakach wisiały garnki. Wziąłem 
duży garnek emaliowany, pokrywkę do 
niego i chochelkę. W izbie przeszuka-
łem wszystko, ale żadnych butów nie 
znalazłem. W komorze oprócz pustych 
sąsieków na zboże było sporo różnych 
rzeczy wiszących na ścianie i leżą-
cych na półkach. Zabrałem piłę ręczną 
w kabłonku, małą zgrabną siekierkę, 
skrzynkę z gwoźdźmi, postronek i długi 
powróz, worek z resztką soli, nową derkę 
utkaną z pasków starych szmat i nici 
lnianych oraz starą koszulę i kalesony 
na bandaże. Butów w komorze też nie 
znalazłem. Z sieni po drabinie wyszed-
łem na strych ale czterospadowy dach 
kryty strzechą nie miał żadnego okien-
ka i na strychu było zupełnie ciemno. 
W świetle dochodzącym przez otwór 
włazu na strych zobaczyłem nad izbą 
jakieś stare rupiecie. Butów nigdzie nie 
dostrzegłem. Szybko wróciłem do izby, 
rzeczy stojące na ławie spakowałem 
w płachtę z wyjątkiem wiadra do którego 
nazbierałem jabłek w sadzie. Na skraju 
sadu rozglądnąłem się uważnie lecz 
poza odgłosami strzelaniny na froncie 
nie zauważyłem niebezpieczeństwa. 
Z pakunkiem w płachcie na plecach 
i z wiadrem jabłek w ręku przebiegłem 
z sadu do lasu.

cdn.



19WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 01/2016

Jerzy Bralczyk „500 zdań polskich”
Najbardziej błyskotliwy specjalista 

od polszczyzny o pięciuset najważniej-
szych polskich zdaniach.

Jerzy Bralczyk nie tylko zebrał 
najsłynniejsze polskie zdania, ale także 
stworzył niezwykłą opowieść o polskiej 
mentalności, która odbija się w tym, jak 
mówimy na co dzień i od święta. Są tu 
literackie cytaty, zdania wielkich Po-
laków, codzienne powiedzenia, toasty, 
przekleństwa, zawołania kibiców i ha-
sła reklamowe, które zrobiły zawrotną 
karierę w języku potocznym. Każde 
z nich opatrzone brawurowym, ale też wnikliwym komentarzem 
opowiadającym o genezie i zmiennych losach najsłynniejszych 
polskich zdań.

Elżbieta Dzikowska „Tam, gdzie byłam”
„Tam, gdzie byłam” to książka 

wyjątkowa. To – jak stwierdza sama 
Autorka – „przewodnik po życiu oso-
bistym i związanym z nim tak nieroz-
łącznie życiem zawodowym”. Czyli 
podróżnicza biografia, do tego ilustro-
wana unikalnymi zdjęciami autorstwa 
Elżbiety Dzikowskiej, w większości 
jeszcze niepublikowanymi. To opowieść 
o trudnym dzieciństwie i szalonej mło-
dości, o fascynacji Ameryką Łacińską, 
a przede wszystkim – o licznych wyjaz-
dach, poznawaniu niezwykłych miejsc 
i ciekawych ludzi. Autorka wspomina swoje podróże służbowe 
i pisanie artykułów dla czasopisma „Kontynenty”, ale również – 

a może głównie – wyjazdy z mężem Tonym Halikiem i wspólne 
tworzenie telewizyjnych programów podróżniczych z cyklu 
„Pieprz i wanilia”. Tak więc ta książka to trochę sentymentów, 
trochę historii, trochę geografii, w której barwne opisy przepla-
tają się z anegdotami, co sprawia, że czyta się ją z niesłabnącym 
zaciekawieniem. 

Ewa Ewart „Widziałam”
Około 3.00 nad ranem nagle się budzę. 
Wiem, że musimy natychmiast wyjechać 
z Samaszek. Rozespani koledzy puścili 
pod moim adresem konkretne wiąchy 
przekleństw. Byłam twarda. Powiedzia-
łam, że tym razem nie będzie żadnego 
głosowania, jestem kierownikiem i de-
cyduję. Po dotarciu do Moskwy usłysze-
liśmy w radiu, że rano zbombardowano 
wieś Samaszki. Stało się to dosłownie 20 
minut po naszym wyjeździe.

To pełna emocji opowieść silnej, 
wrażliwej kobiety, która odpowiedzi 
„nie” nie przyjmuje do wiadomości, a o samej sobie mówi: 
„Jestem szczęściarą”. Ewa Ewart, wybitna dziennikarka i do-
kumentalistka, odsłania kulisy powstawania jej niezwykłych 
filmów – ryzykując życie, dociera do najbardziej niebezpiecznych 
zakątków świata, spotyka się z ludźmi, do których nikt nie ma 
dostępu, jest zawsze tam, gdzie zmienia się bieg historii. Za 
nagrodzonymi filmami i wielkim uznaniem niejednokrotnie 
stały strach, cierpienie i łzy. Jakie trudności napotykała podczas 
pracy? Jakie decyzje musiała podjąć, by osiągnąć sukces? Jak 
godzi życie prywatne z obowiązkami zawodowymi? 

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

jest kołem 
ratunkowym 
na morzu życia

Do apteki wpada blady, drżący 
Jasio:
- Czy ma pan jakieś środki prze-
ciwbólowe?
- A co cię boli, chłopcze?
- Jeszcze nic, ale ojciec właśnie 
ogląda moje świadectwo.

		
- Panie doktorze, codziennie od-
daję mocz o 5.00 rano.
- W pana wieku to bardzo dobrze.
-Ale ja się budzę o 7.00!

		
- Dostaniesz, jak będziesz grzecz-
ny - mówi chirurg przed operacją.
- Do kogo pan mówi, doktorze? - 
pyta pacjent.
- Do tego kota, który siedzi pod 
krzesłem.

		
- Nie rozumiem, dlaczego mam 
panu zapisać środki nasenne, 
skoro pół nocy przesiaduje pan 
w barze…
- To nie dla mnie, to dla mojej 
żony!

		
- Mamy kręcić? - pytają kamerzy-
ści w telewizji.
- Nie. Mówcie prawdę!

		
- Proszę rosół z makaronem i scha-
bowego z frytkami…
- Skąd pan wie, co mamy, skoro 
jeszcze nie zdążyłem podać karty? 
- dziwi się kelner.
 - Obejrzałem obrus.

		
Kat do skazanego:
- Jakie jest pańskie ostatnie ży-
czenie?
- Chciałbym się napić szampana, 
ale pod jednym warunkiem, wy-
biorę sobie rocznik.
- Zgoda. Jaki to ma być rocznik?
- 2030.

		
- Więc oskarżony uderzył swo-

jego sąsiada 2 razy?
- Tak, Wysoki Sądzie!
- I sąsiad już się nie podniósł?
- Nie miał prawa!

Rady, aforyzmy i drogowskazy dla każdego
wybrała Maria Kawalec

	Tylko człowiek może zadawać ból dla przyjemności. (Oscar 
Wilde)

	Tylko płytcy ludzie znają siebie. (Oscar Wilde)
	Dobre intencje są bezużyteczne, jeśli brakuje im zdrowego 

rozsądku. (Jami)
	Dobroć, której nie towarzyszy rozum, często przynosi więcej 

zła niż dobra. (Robert H. Heinlein)
	Nigdy nie czuj się obrażony przez głupca. (żydowskie)
	Wiara w autorytety powoduje, że błędy autorytetów przyjmo-

wane są za wzorce. (Lew Tołstoj)
	Nie zadawaj pytań, a nie usłyszysz kłamstw. (angielskie)
	Duma jest niewiele warta, jeśli stale trzeba coś udawać. 

(żydowskie)
	Nie ma kobiet niezrozumiałych, są tylko niedomyślni mężczyź-

ni. (Magdalena Samozwaniec)
	Jest szaleństwem ocenianie kobiet według urody. (niemieckie)
	Jeśli chcesz uniknąć krytyki, to nic nie rób, nic nie mów i bądź 

niczym. (Elbert Hubbard)
	Dobry los nie jest sprzymierzeńcem bezczynnych. (Sofokles)
	Mądry jest ten, kto wie, kiedy zachować spokój. (Eurypides)
	Tylko głupiec pogardza wykształceniem. (Plutarch)
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Święci Mikołajowie na jednośladach
Klub Motocyklowy Brothers Of The South z oddziałem 

w Brzostku jak co roku 6 grudnia odwiedził w roli Święte-
go Mikołaja Dom Dziecka w Wolicy koło Jasła, by obdarować 
prezentami wszystkich przebywających tam wychowanków. 
Dwudziestce piątce dzieciaków w wieku od 6 do 16 lat wielką 
przyjemność sprawiły tablet oraz gra Fifa 2016 na Xbox ufun-
dowane przez członków Klubu oraz słodkie podarunki zaspon-
sorowane przez mieszkańców Brzostku. Zmotoryzowani Święci 
Mikołajowie całe popołudnie grali z dziećmi w szachy i inne 
gry, układali puzzle, ale największą frajdą były przejażdżki 
motocyklowe.

Wizytę w domu dziecka poprzedziła zbiórka słodyczy w brzo-
steckich Delikatesach Centrum zainicjowana przez członków 
Klubu. Do specjalnie oznaczonego wózka można było wrzucać 
słodycze typu cukierki, czekolady, ciastka, żelki. Mieszkańcy 
Brzostku bardzo miło zaskoczyli organizatorów akcji hojnością, 
ponieważ udało się zebrać pełny wózek towarowy, czyli ponad 
20 kg słodyczy. Motocykliści z Klubu Brothers Of The South 
zapowiadają, że to nie koniec ich działalności dobroczynnej. 
Na 2016 rok mają przygotowanych już kilka projektów, by 
wspomóc charytatywnie i kulturalnie naszą miejscowość i jej 
bliskie okolice.

Wszystkim Ofiarodawcom słodyczy dziękujemy z całego 
serca, w szczególności Pani Małgorzacie Drozd za możliwość 
przeprowadzenia zbiórki na terenie sklepu oraz całej Załodze 
Delikatesy Centrum Brzostek za zachęcanie i pomoc w zbiórce 
słodyczy na ten szczytny cel.

Klub Motocyklowy Brothers Of The South
Tekst i zdjęcia: Sławomir Kumiega, Kamil Grygiel, Tomasz Dziedzic.

Nieproszony gość
Miłości - przychodzisz bez zapowiedzi,
bezczelnie wpraszając się do mego 
domu.
Szepczesz miłe słowa,
Urządzasz mi wielką ucztę, 
Podczas której razem świętujemy.

Kusisz, rozśmieszasz i obiecujesz.

Jednak gdy wszystko skończone,
Ty nadal uparcie siedzisz przy stole,
Smutna, milcząca i uparta,
nie chcesz opuścić mojego domu
I nawet naczyń po sobie nie umyjesz.

Dlaczego brak Ci kultury?

Katowice, 28.11.2015 rok

Bartłomiej
Ziaja

Ty szeptałeś
Ty szeptałeś
że kochałeś
uwierzyłam słowom Twym
Nieba dałeś
Nie pytałeś
teraz jestem sama znów
Szczęście dałeś
Ocierałeś
pocałunkiem moje łzy
Tak szalałeś
Obiecałeś
będę z Tobą zawsze już
Zostawiłeś
Tak zraniłeś
moje serce boli mnie
Odchodziłeś
Tłumaczyłeś
a ja słuchać nie chcę już
Oszukałeś
Okłamałeś
proszę, zostaw samą mnie

Jadwiga
Samborska

Być, kim jesteśmy
Ile ludzi niezadowolonych
z tego, kim są
z tego, że urodzili się
tam, gdzie się urodzili
z tego, że żyją w tych czasach
w których żyją
I chciałoby być
Michaelem Jacksonem
Julią Roberts
Czy przy odrobinie szczęścia
Homerem,
Leonardem,
czy Franciszkiem z Asyżu
Ale ja czuję się bardzo dobrze
tym, kim jestem
Nie podoba mi się to jaka jestem,
ale to kim jestem – owszem, tak.
I nie chciałabym być
ani Homerem,
ani Leonardem,
ani Franciszkiem z Asyżu
Oczywiście, chciałabym być
tak dobrym poetą jak Homer
kimś tak inteligentnym jak Leonardo
i tak świętym jak Franciszek z Asyżu
Lecz dążę do tego
aby wydobyć z siebie
moje lepsze ja
Ale nie chciałabym być
kimś innym,
ani być podobnym do nikogo
lecz osiągnąć maksimum tego
co ja mogę z siebie dać

Ja
Najważniejsza jestem ja
Moje życie
Mój dom
Moje radości
Mój ból
Muszę być najlepsza
W klasie
W szkole
W domu
W grupie
Nikt się nie liczy
Tylko ja
Ja
Ja
i ja…

Uśmiechnij się
Ktoś się do mnie uśmiechnął
niby zwyczajnie
życzliwie
jednak w mej duszy
zaśpiewały skowronki
słońce serce umaiło
w tęczowe kolory

od aniołów
skrzydła skradzione
uniosły mnie do góry
niby uśmiech
zwyczajny
życzliwy
a sprawił taką radość
więc proszę Cię
uśmiechaj się częściej
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Święty Mikołaj Motocyklista w domu dziecka

Bielik w Bukowej

Strażacy szkolą w Kamienicy Dolnej Fot. Paweł Batycki

Fot. Piotr Wójcik

Co to za gatunek?

Zagadka przyrodnicza

Fot. Jarom
ir H

unia
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Konkurs na szopkę bożonarodzeniową Fot. Paweł Batycki
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Konkurs na szopkę bożonarodzeniową
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INFORMACJA O GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podmiotem odbierającym odpady komunalne segregowane i niesegregowane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie-
zamieszkałych z terenu gminy Brzostek wybranym w drodze przetargu jest Konsorcjum firm: Lider – Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w Brzostku Sp. zo.o. Ul. Szkotnia 22, 39-230 Brzostek, Partner – Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. 
Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica. 
Stawki opłat na 2016 rok nie uległy zmianie. Zmianie uległa częstotliwość odbioru odpadów w ten sposób że:

1) odpady zbierane selektywnie na terenach miejskich:
a) w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu (w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie)
b) w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w miesiącu (w okresie od kwietnia do października raz na tydzień) 
c) z nieruchomości niezamieszkałych – dwa razy w miesiącu

2) odpady zbierane selektywnie na terenach wiejskich:
a) w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu 
b) w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w miesiącu 
c) z nieruchomości niezamieszkałych – dwa razy w miesiącu

3) odpady zmieszane na terenach miejskich:
a) w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu (w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie)
b) w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w miesiącu (w okresie od kwietnia do października raz na tydzień) 
c) z nieruchomości niezamieszkałych – dwa razy w miesiącu

4) odpady zmieszane na terenach wiejskich:
a) w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu 
b) w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w miesiąc
c) z nieruchomości niezamieszkałych – dwa razy w miesiącu

Przypomina się również mieszkańcom Gminy Brzostek, że na terenie gminy działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (Brzostek, ul. Szkotnia 22), do 
którego każdy opłacający należności za odpady 
komunalne od osób fizycznych może dostar-
czyć w dniach od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz w soboty 
od 10.00 do 14.00 takie odpady komunalne 
jak: makulatura; szkło opakowaniowe kolo-
rowe i białe; metal; pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych; tworzywa sztuczne 
i opakowania wielomateriałowe; opakowania 
i pozostałości po: farbach, lakierach, rozpusz-
czalnikach, kwasach, olejach silnikowych, 
smarach, środkach ochrony roślin; żarówki; 
świetlówki; odpady budowlane i rozbiórkowe 
wytwarzane w ramach remontów, które nie są 
prowadzone na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. 
U. 2013 poz. 1409) wykonywane we własnym 
zakresie przez właścicieli nieruchomości; 
przeterminowane leki; chemikalia; zużyte 
baterie i akumulatory; meble i inne odpady 
wielkogabarytowe; zużyte opony; odpady 
biodegradowalne; styropian budowlany; popiół 
i żużel z domowych palenisk; odpady nie-
bezpieczne; tekstylia; odpady zielone; szkło: 
okienne, budowlane;lustra. Dostarczone ww. 
odpady przyjmowane są bezpłatnie. 
Przeterminowane leki można oddać również 
w punktach:

1) APTEKA VITA GODAWSKA I WSPÓL-
NICY SP. J 

  ul. Szkolna 5
   39-230 Brzostek

2) APTEKA VITA GODAWSKA I WSPÓL-
NICY SP. J 

  ul. Mysłowskiego 9
  39-230 Brzostek

3) PUNKT APTECZNY „VITA”
  39-231 Smarżowa 78

a zużyte baterie – Urząd Miejski w Brzostku - biuro nr 8. 

Dodatkowo dwa razy do roku tj. marzec/kwiecień oraz październik/listopad prowadzona jest zbiórka odpadów: 
wielkogabarytowych, wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tekstyliów, zużytych baterii i aku-
mulatorów, wystawionych przed nieruchomościami. Taka zbiórka poprzedzona jest ogłoszeniem określającym dokładny 
termin odbioru w poszczególnych sołectwach. q

Harmonogram
odbioru odpadów komunalnych 

z terenu miasta Brzostek w 2016 roku
1. Ulice: Stara Droga, 11-go Listopada, Schedy, Rynek, Wąska, Szkolna, Wę-

gierska, Południowa, Ogrodowa, Słoneczna, Ostafińskiego, Połaczówka, 
Równie, 20-go Czerwca, Mickiewicza, Targowa.

7 styczeń, 
4 luty,  
3 marzec, 

7, 21 kwiecień,  
5, 19 maj,  
2, 16 czerwiec,

7, 21 lipiec,  
4, 18 sierpień, 
1, 15 wrzesień,

6, 20 październik,
3 listopad, 
1 grudzień.

2. Ulice: Okrągła, Szkotnia, Przedmieście, Polna, Gryglewskiego, Furgal-
skiego, ks. Jałowego, Winiarza, Woronieckiego, ks. Niezgody, Królowej 
Jadwigi, Łukasiewicza, Mysłowskiego, Zielona, Żydowska.

8 styczeń,
5 luty, 
4 marzec, 

1, 15 kwiecień,  
6, 20 maj,  
3, 17 czerwiec, 

1, 15 lipiec, 
5,19 sierpeń,
2, 16 wrzesień, 

7, 21 październik, 
4 listopad, 
2 grudzień.

3. Zabudowa wielorodzinna w mieście - każdy poniedziałek.

 Jednocześnie uprzejmie przypominamy o obowiązku prawidłowej segrega-
cji odpadów komunalnych zgodnie z przeznaczeniem opisanym na poszcze-
gólnych workach do segregacji. W przeciwnym wypadku odpady nie będą 
zabierane, a informacja o niewłaściwej segregacji zostanie przekazana do 
Urzędu Miejskiego w Brzostku, który będzie podejmował określone decyzje 
w każdej zgłoszonej sprawie.
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Spotkanie z pożytecznymi mikroorganizmami
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.

Zdrowy dom

Wielu ludzi uważa, że ma niewielki wpływ na swój los. 
A przecież każdy otrzymał wolną wolę i możliwość wy-

boru. W każdym z nas tkwi energia, która zdolna jest kierować 
losem, tworzyć i działać. Tą energią jest myśl. To od nas zależy, 
jakie dzieło tworzymy lub nabywamy. Myślmy nie jak wytępić 
bakterie, ale jak z nimi żyć.

Pod słowem „czysty” rozumiemy dziś najczęściej sterylny, 
czyli pozbawiony mikroorganizmów, co jest praktycznie nie-
możliwe. Jedynie reklama różnych środków do czyszczenia 
i dezynfekcji każe nam wierzyć, że taki rodzaj czystości istnieje. 
Przesadna czystość jest szkodliwa dla zdrowia. Dużo obecnie 
zaczyna się mówić o zdrowszym rodzaju czystości: zmywany 
jest stary brud i wszystkie powierzchnie są zasiedlane przez 
dominującą dobrą mikroflorę. Mikroorganizmy z natury rzeczy 
zasiedlają wszystkie powierzchnie. Wydaje się zasadne działanie 
w tym kierunku, żeby zasiedlić nasze otoczenie pożądanymi 
mikroorganizmami. Jeśli mikroorganizmy byłyby czerwone, 
to cały świat, wszystkie stoły, skóra, ubrania byłyby czerwone. 
Testy wykazały, że powierzchnie oczyszczone preparatem mi-
kroorganicznym pozostawały czyste dłużej, niż powierzchnie 
oczyszczone z wykorzystaniem chemicznych środków czysz-
czących. Testy przeprowadzono odpowiednio po 24 i po 48 
godzinach od chwili oczyszczenia powierzchni.

Wyższa Szkoła Biotechnologii i Ekologii Fachhochschule 
Wels, Austria. Praca dyplomowa mgr inż. Daniel Haslinger: 
Wyniki badań skuteczności czyszczących preparatu mikro-
organicznego EmC. 

KBE- Koloniebildende Einheit (skrót KbE) – jednostka two-
rząca kolonię, jednostka określająca liczbę mikroorganizmów 
w materiale badanym przy zastosowaniu metody posiewu na lub 
w pożywce, polegającej na możliwie równomiernym rozprowa-
dzeniu próbki materiału na powierzchni lub w żelu pożywkowym, 
tak aby w idealnym przypadku wszystkie mikroorganizmy leżały 
samotnie i w oddaleniu od siebie, tworząc poprzez rozmnażanie 
każdorazowo jedną kolonię. 

Dzisiejsza higiena doprowadziła do powstania mikroorgani-
zmów odpornych na wszystko. Dlatego środki dezynfekujące 
mogą skutecznie działać przez kilka sekund. Długo działające 
środki dezynfekujące - zabijające wszystkie mikroorganizmy, za-
bijają również mikroorganizmy na i w człowieku czy zwierzęciu. 
Osłabiają one podstawę naszego życia - naturalny mechanizm 
obronny - immunologię naszego organizmu. Kiedy stosuje się 
środki czystości oparte na bazie probiotycznych bakterii, stwarza 
się zdrowe środowisko, w którym mikroorganizmy chorobotwór-
cze nie mogą się namnażać i pozostają w ilości, która nie może 
wywołać choroby. Stosując środki zawierające kultury mikro-
organiczne w normalnym gospodarstwie domowym, można za-
oszczędzić 30-60% środków do prania i do zmywarki, można 
czyścić, pozbywać się przykrych zapachów, pielęgnować psa, 
kota albo ptaka, podlewać wszystkie kwiatki, trawniki, rośliny 
w ogrodzie. Jeśli coś zostanie i resztę wylejemy do toalety lub do 
zlewu, to pożyteczne mikroorganizmy, zasiedlając ścieki będą 
pracowały w kanałach ściekowych, udrażniając je, a szambo nie 
będzie wydzielało nieprzyjemnych zapachów.

Przedstawiam państwu wyroby naturalne wytwórni Probiotics 

Polska do stosowania w domu i gospodarstwie domowym:
BioKlean soft™ to koncentrat do czyszcze-
nia, dezynfekcji, odświeżania i higienizacji. 
Atest PZH/HT-2598/2011
Działanie BioKlean soft™- usuwa zabru-
dzenia, odświeża powietrze, minimalizuje 
nieprzyjemne zapachy organiczne, redukuje 
występowanie pleśni, biologizuje i dezynfe-
kuje pomieszczenia i urządzenia, higienizuje 
i klaruje wodę w małych basenach i oczkach 
wodnych 
BioKlean soft™ jest w pełni naturalnym 
preparatem. Zawiera pożyteczną mikroflorę 
i najwyższej jakości aromaty organiczne. 
Rozpylany w powietrzu neutralizuje odory, 
dezynfekuje i biologizuje pomieszczenia 
i urządzenia, jest całkowicie bezpieczny 
dla ludzi, zwierząt i roślin. Nie wymaga używania rękawic 
ochronnych. Podlega szybkiej biodegradacji, może być stosowa-
ny bezpośrednio, ale efektywniejsze jest jego użycie w formie 
rozcieńczonej z niechlorowaną wodą. 
SKŁADNIKI: Probiotyczne mikroorganizmy SCD ProBio 
Original® oraz Esencja Probiotyczna™, ProBio Puder™, fermen-
tacyjny wyciąg z otrębów pszenicznych, susz, olejki: lawendowy 
i miętowy, koncentrat soków owocowych , fruktoza, rewitalizo-
wana, niechlorowana woda.

ProBio Cleaner™ to naturalny koncen-
trat do mycia i czyszczenia. Atest PZH/
HT-2687/2012
ProBio Cleaner™ jest preparatem natural-
nym. Zawiera pożyteczną mikroflorę i naj-
wyższej jakości aromaty organiczne. W miej-
scach zastosowania daje komfort świeżości. 
Podlega szybkiej biodegradacji
DZIAŁANIE ProBio Cleaner™: usuwa 
zabrudzenia, ogranicza nieprzyjemne zapa-
chy organiczne, biodezynfekuje i biologizuje 
miejsca aplikacji, wypiera chorobotwórczą 
mikroflorę i hamuje, bądź uniemożliwia jej 
rozwój (np. pleśnie), pozostawia miłą woń 
naturalnych olejków. Dedykowane miejsca 
zastosowania: hotele, ośrodki wypoczyn-
kowe, hale sportowe, obiekty rekreacyjne 
i komunikacji publicznej – dworce i poczekalnie, szkoły, sale 
widowiskowe oraz dyskotekowe, pasaże, hole, hale magazyno-
we i wystawiennicze, bloki mieszkaniowe, domy oraz obiekty 
administracji publicznej.
SKŁADNIKI: Rewitalizowana, niechlorowana woda, kultury 
żywych mikroorganizmów SCD ProBio Original®, susz, olejek 
lawendowy, naturalne olejki z trawy cytrynowej i eukaliptusa, 
koncentraty soków owocowych, fruktoza, fermentacyjny wyciąg 
z otrębów orkiszowych.

ProBio SANIT - bioaktywator procesu 
fermentacji na oczyszczalniach i w trak-
cjach ściekowych, w komorach fermenta-
cyjnych, szambach, kompostowniach, na 
lagunach osadów oraz do neutraliza-
cji odorów. Atest PZH/HT-2612/2012. 
DZIAŁANIE i STOSOWANIE Pro -
Bio SANIT™: ułatwia mineralizację 
materii organicznej i poprawia proces 
kompostowania, detoksykuje z pozostałości 
po środkach ochrony roślin, aktywuje i stabi-
lizuje proces fermentacji ścieków bytowych, 
komunalnych i odcieków z przetwórstwa 
rolno-spożywczego, stabilizuje i higienizuje 
osady ściekowe i inne pochodzenia organicz-
nego ułatwiając ich mineralizację, a w konse-

czas 
(godz.)

EmC 
KBE/100cm2

porównywalny pre-
parat czyszczący

środek 
dezynfekujący 

1 3 5 10
24 146 418 368
48 141 306 337

Dokończenie na str. 27
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kwencji zmniejszenie objętości, udrażnia trakcje ściekowe i sieci 
rozsączające oczyszczalni przydomowych i przyzakładowych, 
ułatwiając rozkład tłuszczów i mineralizację resztek organicz-
nych, ułatwia oczyszczanie urządzeń i powierzchni zabrudzo-
nych i zatłuszczonych (separatory tłuszczu, osadniki, posadzki, 
studzienki, przepompownie), neutralizuje odory.

ProBio Ceramika™ to elementy 
w kształcie koralików wypalone 
z glinki zaszczepionej probiotyka-
mi. Wyrób naturalny. Atest PZH 
HK/W/0873/01/2013. Certyfikat 
HR/B/97/2013
Z wyglądu przypominają porce-
lanę lub ceramikę pokrytą szkli-
wem. W wyniku działania ProBio 
Ceramiki drobiny wody zostają rozbite na mniejsze, a woda 
ulega strukturyzacji i aktywacji energetycznej, przez co popra-
wia się jakość i smak wody. Uzdatniają wodę, strukturyzują 
i aktywizują energię wody, poprawiają jakość i smak wody.
Zastosowanie: bezpośrednio do wody w naczyniach szklanych, 
ceramicznych, plastikowych, w różnego rodzaju filtrach: do 
użytku domowego, przemysłowych, stacjach uzdatniania wody, 

w czajniku do gotowania wody, w lodówkach, obuwiu eliminują 
przykre zapachy.

ProBio Puder™ powstaje w wy-
niku specjalnej obróbki kawał-
ków skał z dodatkiem pożytecz-
nych mikroorganizmów, odżywki 
z melasy i wody. Certyfikat PZH 
HR/B/96/2013
Służy m.in. do tworzenia ko-
rzystnych warunków dla domi-
nacji pożytecznych mikroorganizmów. Posiada właściwości 
organicznego nawozu, który uaktywnia pożyteczne mikroor-
ganizmy, przyśpieszając rewitalizację gleby. Może być stoso-
wany również do eliminacji zagrzybienia w pomieszczeniach 
(jako dodatek do farb). Może być stosowany w kuwetach dla 
zwierząt jako dodatek do granulatu toaletowego. Świetnie po-
chłania gazy (m.in. amoniak), obniżając w ten sposób emisję 
przykrego zapachu. Inną skuteczną metodą jest wykorzystanie 
go jako spodniej warstwy, na którą sypie się zwykły granulat. 
Składniki: glina, zeolit, bakuhanseki, porcelana, probiotyczne 
mikroorganizmy SCD ProBio Plus®, ekologiczna melasa z trzci-
ny cukrowej, niechlorowana woda.

Opracował Janusz Kolbusz

Dokończenie ze str. 26

SPORTOWE PODSUMOWANIE ROKU 2015 W GMINIE BRZOSTEK 
Niedawno pożegnaliśmy rok 2015, więc czas na 

małe podsumowanie, co działo się na terenie 
gminy, jeśli chodzi o działalność sportową w Gminie 
Brzostek. Rok 2015 możemy zaliczyć do tych udanych 
i… pracowitych. Gmina Brzostek przygotowała bogatą 
ofertę rekreacyjno-sportową, która pozwoliła zaspokoić 
zainteresowania mieszkańców w każdym wieku i o róż-
nych predyspozycjach. To wszystko nie byłoby możli-
we bez odpowiedniej infrastruktury sportowej, która 
w ostatnim czasie polepszyła się dzięki inwestycjom. 
Został wybudowany Kompleks Boisk „Moje Boisko 
Orlik 2012” oraz nowoczesna hala sportowa, w której 
przez cały rok tętni życie. W okresie od 1 stycznia do 
końca grudnia 2015 r. zorganizowano wiele imprez dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych, w których uczestniczyło 
ponad 2 tys. osób. W okresie wakacji gościliśmy w hali 
sportowej klub sportowy San Pajda Jarosław, który 
wybrał Brzostek na zgrupowanie przygotowawcze do 
sezonu. Przez cały rok organizowaliśmy wiele imprez 
oraz pomagaliśmy w organizacji zajęć, jakie odbywają 
się w hali. W tabeli przedstawiam, jakie imprezy udało 
się zrealizować w tym roku:

Często było słychać głosy, po co wybudowano halę, 
przecież na niej nic się nie dzieje. Jeśli ktoś tak mówi, 
to chyba ma na myśli inny obiekt. Poniżej przedstawia-
my kilka ciekawych liczb, udowadniając, że hala tętni 
życiem (coś dla statystyków).

W ciągu całego roku siłownię, która mieści się 
w hali sportowej, odwiedziło prawie 8 tys. osób, gdzie 
wykupiono:

1024 szt. - jednorazowych wejść
837 szt. - karnetów 6 – wejść
106 szt. karnetów miesięcznych
Choć siłownia została powiększona o dodatkowe 

pomieszczenie, nieraz padały słowa, że jest ona za 
mała. Niestety, projektant hali nie przewidział tak du-
żego zainteresowania i już nic nie da się zrobić co do 
powierzchni, jedynie co można, to dokupić sprzęt, bo 
zdarza się czasami, że na siłowni w tym samym czasie 
jest ok. 30 osób i brakuje sprzętu.

Jeszcze ciekawiej przedstawia się liczba korzysta-
jących z hali – to ponad 12 tys. osób - robi wrażenie 
(w statystyki nie wyliczono uczestników imprez oraz 
uczniów gimnazjum, którzy rano korzystają z obiektu).

Data Nazwa imprezy Liczba 
uczestników

3 stycznia 1. II Grand Prix Podkarpacia Weteranów ok. 70
14 stycznia 2. Powiatowa Gimnazjada w tenisie stołowym ok. 30

30 stycznia 3. Konkurs wyciskania sztangi leżąc 13
(ok. 100 widzów)

31 stycznia 4. Mistrzostwa Dekanatu w Piłce Halowej Liturgicznej 
Służby Ołtarza Szkoła Podstawowa i Gimnazjum ok. 100

3 lutego 5. Mistrzostwa Dekanatu w Piłce Halowej Liturgicznej 
Służby Ołtarza szkoły ponadgimnazjalne ok. 40

10 lutego
12 lutego

6. Turniej Piłki Siatkowej Gminy Brzostek - pod patro-
natem Burmistrza Brzostku Wojciecha Staniszewskie-
go kat. gimnazjum chłopców i dziewcząt 

120

14 lutego 7. Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej Gminy Brzo-
stek (14 lutego) ok. 90

15 lutego 8. Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza 
Brzostku Wojciecha Staniszewskiego 

ok. 100
(ok. 150 widzów)

21 lutego 9. Pierwszy Halowy Turnieju Zimowy w Futsalu 104
(ok. 100 widzów)

25 lutego 10. Powiatowa Gimnazjada w Siatkówce ok. 70 
19 marca 11. Rejonowa Gimnazjada w Piłce Siatkowej ok. 50

11 kwietnia 12. Turniej Piłki Siatkowej Gmin Zaprzyjaźnionych ok. 50
15 kwietnia 13. Półfinał Wojewódzki Gimnazjada w Piłce Siatkowej ok. 40
15 kwietnia 14. Wiosenny turniej piłki nożnej kat. szkoły podstawowe ok. 60

15. Turniej Gmin Zaprzyjaźnionych w Piłce Nożnej o 
Puchar Burmistrza Brzostku ok. 40 

17 maja 16. III Grand Prix Podkarpacia Amatorów ok. 70

26 maja - 
1 czerwca

17. XXI edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin - 
STMiG 2015 m.in.: 

•	 Gminna Olimpiada Sportowa Dzieci 
•	 Turniej piłkarski o Puchar Dyrektora 
•	 Turniej Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza 

Miasta Brzostek z okazji Dnia Dziecka 

546

10 czerwca 18. XVI Podkarpacka Olimpiada w Tenisie Stołowym – 
eliminacje gminne ok. 50

28 czerwca 19. Turniej Tańca Towarzyskiego Podkarpackie lato 2015 144
(ok. 250 widzów)

9 lipca – 31 lipca 20. Amatorska Liga Piłki Nożnej Gminy Brzostek 94
9 lipca – 31 lipca 21. Amatorska Liga Tenisa Ziemnego Gminy Brzostek 10

31 lipca - 
1 sierpnia 22. Sportowe Dni Ziemi Brzosteckiej ok. 100

(ok. 120 widzów)
11sierpnia – 20 

sierpnia
23. V Amatorskie Mistrzostwa Par Deblowych w Tenisie 

Ziemnym Gminy Brzostek 8

15 września 24.  Eliminacje gminne do turnieju Orlika o Puchar Pre-
miera RP chłopcy 12 - 13 lat, dziewcząt 12 -13 lat ok. 100

16 września 25. Eliminacje gminne do turnieju Orlika o Puchar Pre-
miera RP chłopcy 10 - 11 lat ok. 60

26 września 26. I Grand Prix Podkarpacia w tenisie stołowym kat. 
juniorzy 67

27 września 27. I Grand Prix Podkarpacia w tenisie stołowym kat. 
seniorzy 65

3 października 28. I Grand Prix Podkarpacia w tenisie stołowym kat. 
amatorzy 69

20 grudnia 29. II Grand Prix Podkarpacia w tenisie stołowym kat. 
weterani ok. 50 Dokończenie na str. 28
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Groch z kapustą
(Pisząc ten artykuł, korzystałam z ogólnodostępnych w Internecie materiałów)

Czy Polska to dziki kraj?
„Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka 
w lesie dzika, ten na drzewo zaraz zmyka” – przekonywał w wier-
szu „Zoo” Jan Brzechwa. Trudno znaleźć dane, jaka jest obecnie 
faktyczna populacja dzików w Polsce, ale przypuszczam, że co 
najmniej 500 tys. szt. Dlatego też zgodnie z zapowiedziami resortu 
środowiska, tylko w 2015 r. miało zostać upolowanych ponad 300 
tys. tych zwierząt. Na dziki nie można było polować od 15 lutego do 
15 kwietnia, czyli w czasie kiedy lochy rodzą i prowadzą pierwsze 
młode. Można polować na młodsze sztuki jak i na lochy. Dziki 
powinny rodzić się na przełomie lutego i marca. Teraz rodzą się od 
wiosny do zimy, średnio od jednej lochy po 7 sztuk.
W żadnym roku plan odstrzału dzików nie został wykonany, dlatego 
ich populacja bardzo szybko się zwiększa. Młodzi nie garną się 
zbytnio do kół łowieckich, bo myślistwo uważane jest za elitarne 
i drogie – w sumie myśliwych jest dużo, ale większość nie udziela 
się wtedy, kiedy trzeba, a jedynie dla szpanu, bigosu i towarzystwa. 
Ponadto od kilku lat spadają ceny skupu mięsa dzików. Za kilogram 
dzika na skupie płaci się od złotówki do 2,50 zł. A szkoda, bo sama 
chętnie kupiłabym w tej cenie smaczną i zdrową dziczyznę, którą 
można przyrządzić na różne sposoby. Kilka miesięcy temu pierwszy 
raz w życiu jadłam taką dziczyznę i bardzo mi smakowała. 
Przed szerszą konsumpcją mięsa z dzika powstrzymuje obawa 
zarażenia się włośniem. Włośnica jest chorobą przenoszoną ze 
zwierząt na ludzi powodowaną przez pasożyty z rodzaju Trichinella. 
Nośnikiem tego pasożyta jest wiele gatunków zwierząt dzikich 
i domowych, w tym przede wszystkim świnie, dziki, konie, ale 
również niedźwiedzie, wilki, borsuki, gryzonie leśne, psy, koty, 
zwierzęta futerkowe (lisy, nutrie). Larwy pasożyta bytują w mięś-
niach zwierząt, a spożycie surowego lub niedogotowanego mięsa 
i produktów mięsnych (kiełbasa surowa wędzona z dodatkiem 
mięsa z dzika i tatar z surowej polędwicy z dzika) może być główną 
przyczyną zakażenia.
 Dzik jest wszystkożerny. Zadowoli się jabłkami, kolbami kukury-
dzy, jarzynami, ptasimi jajkami. Zje nawet żaby i padlinę. Dzik jest 
niesamowitym szkodnikiem w szczególności w okresie zimowym, 

jego nieposkromione zachowanie spowodowane jest szczególnym 
upodobaniem smakowym. Najchętniej żywi się różnymi owocami 
leśnymi, grzybami, ziołami, krzewami oraz owadami. Niestety, 
jego największymi przysmakami są warzywa, które rosną na polach 
uprawnych, czyli marchew, ziemniaki. Uwielbia także kukurydzę 
i zboża.
 Z powodu ogromnych szkód wyrządzanych rolnikom stosują oni 
różne metody odstraszania dzików. Sprawdzoną metodą i używaną 
przez wielu rolników jest ogrodzenie elektryczne - pastuch. Na dziki 
potrzebujemy o wiele silniejsze urządzenie, ponieważ posiadają 
one grubą skórę obrośniętą sztywną sierścią. Wymaga ono dobrych 
izolatorów, trzech warstw grubego ocynkowanego drutu oraz nad 
nimi linii drutu kolczastego, czyli w sumie ogrodzenie jest bardzo 
drogie. Rolnicy stosują petardy hukowe, elektroniczne odstraszacze 
tzw. szalone koguty, emitujące cztery różne dźwięki o zmienianym 
czasie wysyłania sygnałów, odblaskowe wstążki, odstraszające sub-
stancje zapachowe. Kiedyś, a nawet dziś, można spotkać bardzo starą 
metodę na odstraszenie dzików. Niektórzy rolnicy rozwieszają na 
polach (wzdłuż granicy chronionych terenów) woreczki z ludzkimi 
włosami umieszczone w pończochach. Włosy ludzkie przesiąkają 
wszelkimi kosmetykami oraz co najważniejsze potem. Włosy 
można dostać w każdym salonie fryzjerskim, wystarczy umieścić 
je w woreczku z pończochy i zawiązać na patykach umieszczonych 
od siebie w niewielkich odległościach.
 Dziki opanowały nie tylko lasy, uprawy, pastwiska, ale wystę-
pują licznie również w miastach, gdzie najgłupszą (według mnie) 
metodą na pozbycie się ich są odłownie. To pułapki na dziki, które 
wabione są tam przy pomocy łakoci. Żywe zwierzęta są potem 
wywożone do lasów z dala od miasta. W samym Trójmieście wy-
wieziono dotąd złowionych w ten sposób 512 dzików! Jak wiemy, 
dzik jest zwierzyną łowną i jadalną, to skoro już jest złowiony, 
a i tak jest ich za dużo, to po co je wywozić i znów wypuszczać, 
aby szkodziły rolnikom? Kiedy dziki zaczęły ryć w miastach parki, 
kwietniki, ogródki działkowe, boiska sportowe, władze niektórych 
miast i spółdzielnie mieszkaniowe wpadły na pomysł, aby ochronić 
mieszkańców przed bezpośrednim kontaktem z dzikami za pomocą 
ogrodzenia! Tak więc zamiast odstrzelić dziki, odgradza się ludzi 
płotem od szkodników! A wtedy pierwsze wykonane ogrodzenie 
obejmowało: geodezyjne wytyczenie ogrodzenia, wykarczowanie 
kolidujących krzewów, wykonanie ok. 155 metrów ogrodzenia z pa-
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Jacek Kazimierz Andreasik znowu na podium
20 grudnia 2015 r. w brzosteckiej hali 

sportowej odbyły się II Grand Prix 
Podkarpacia Weteranów w tenisie stoło-
wym. W zawodach wzięło udział ponad 
50 zawodników z całego województwa 
podkarpackiego oraz zawodnicy z Ukra-
iny i Słowacji. Uczestnicy podzieleni byli 
na cztery kategorie wiekowe – 40, 50, 
60 i powyżej 70 lat. To kolejna impreza 
tenisowa, w której brali udział zawodnicy 
LKS Brzostowianka Brzostek. Jak zwykle 
znakomicie spisał się Jacek 
K. Andreasik, który w swojej 
kategorii wiekowej (50-59 
lat) tym razem zajął 2. miej-
sce, przegrywając w finale 
z Waldemarem Glanowskim. 
Pozostali zawodnicy LKS 
Brzostowianka Brzostek spi-
sali się troszkę gorzej niż 
na poprzednich zawodach, 
zajmując miejsca w środku 
stawki w silnie obsadzonych 
kategoriach: Stanisław Król 
tym razem zajął 5. miejsce 
w swojej kategorii wiekowej 
(60- 69), Adam Piekarczyk 
5. miejsce (40-49 lat), Bog-

dan Angielski 25. miejsce (amatorzy 40 
i starsi). Był to ostatni turniej w 2015 roku, 
a już 3 stycznia powracają do ligowych 
rozgrywek. 
Całość turnieju zakończyła się dekoracją 
najlepszych zawodników w każdej katego-
rii oraz wręczeniem dyplomów i pucharów. 
Gratulujemy udanego turnieju i życzymy 
powodzenia w kolejnych zawodach.

Magdalena Kawalec

Od 1 stycznia do 31 grudnia wynajęto:
634 razy 1 sektor
352 razy całą halę
Ogółem z obiektu skorzystało 

powyżej 20 tys. osób, co jest bardzo 
dobrym wynikiem i pokazuje, jak 
wielkim zainteresowaniem się cieszy. 
Jeśli ktoś nadal twierdzi, że budowa 
hali była złym pomysłem, to jest 
w dużym błędzie. Frekwencja poka-
zuje, że takie miejsce było Brzostkowi 
zwyczajnie potrzebne.

Tego małego podsumowania dzia-
łalności sportowej w Gminie Brzostek 
mogłam dokonać dzięki temu, że do 
grudnia pracowałam na stanowisku 
referenta ds. sportu i rekreacji. Byłam 
odpowiedzialna za wszystkie impre-
zy, jakie miały miejsce w gminie. Po 
1,5 roku żegnam się z pracą w urzędzie 
miasta. Chciałabym złożyć serdeczne 
podziękowania burmistrzowi Brzost-
ku, Wojciechowi Staniszewskiemu, 
przede wszystkim za to, że wsparł ini-
cjatywę propagowania zdrowego trybu 
życia w naszej gminie oraz umożliwił 
mi realizację zawodowych planów.

Magdalena Kawalec
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neli systemowych, wykonanie dwóch furtek na długości ogrodzenia 
w tym jednej z funkcją samozamykania. Koszt inwestycji wyniósł 
52 700 zł brutto. W ślad za tym powstają ogrodzenia w innych 
miastach. Czyżby na wzór dawnych murów obronnych?
Polska wilczą ojczyzną 
Szacuje się, że na terenie Polski żyje 900 - 1000 wilków. Najwię-
cej w całej Europie, w której żyje około 12.000 wilków. Wilki 
odgrywają dużą rolę w ekosystemie. Żyją w stadach liczących do 
20 osobników. Są gatunkiem wędrownym. W ciągu doby potrafią 
przebyć kilkadziesiąt kilometrów. Drapieżnik ten został objęty 
ochroną w Polsce w 1998 r. Średnia wilcza rodzina to 4 – 6 sztuk, 
a najmniejsze terytorium zajmowane przez jedną watahę obejmuje 
obszar 100 kilometrów kwadratowych. Wśród części społeczeń-
stwa nadal funkcjonują stereotypy wskazujące wilka jako zabójcę 
zwierząt i drapieżnika groźnego dla ludzi. Wilki to jednak płochli-
we i z reguły unikające kontaktu z człowiekiem zwierzęta. Jeśli 
chodzi o zwierzęta gospodarskie i hodowlane, to należy pamiętać, 
że wilk wiedziony instynktem skorzysta z każdej okazji. Warto 
więc doglądać zwierząt, grodzić pastwiska, a na noc spędzać je do 
zagrody. Tam, gdzie pojawią się wilki, następuje „cisza w lesie” - 
zwierzyna płowa, czyli m.in. powszechnie występujące u nas sarny, 
znikną – nie będą tak „swobodnie” spacerować po polach, nie będzie 
można ich oglądać pasących się przy drogach nad ranem – wilk 
to taki naturalny strażnik. Bacowie na Podhalu, Spiszu, Orawie 
i w Pieninach domagają się od ministra środowiska pozwolenia na 
odstrzał co najmniej kilku osobników. Przeciwstawiają się temu 
działacze organizacji prozwierzęcych. Te chronione drapieżniki ata-
kują w nocy lub nad ranem owce, które zamknięte są w specjalnym 
ogrodzeniu zwanym koszarem. Zazwyczaj wypas prowadzony jest 
w pobliżu lasu, dlatego wilcze watahy liczą na łatwy łup, a owce nie 
mają gdzie uciekać. Podczas tylko jednego ataku wilk może zabić 
i poranić nawet kilkanaście sztuk owiec. Nie pomogą nawet psy 
pasterskie. Je także potrafi zagryźć. W ubiegłym roku wilki zaata-
kowały w Małopolsce aż 267 razy. Od kilku lat stale rośnie liczba 
zagryzień gospodarskich zwierząt. Wśród nich są nie tylko owce, ale 
również kozy, a nawet cielęta. Działacze organizacji prozwierzęcych 
chcą, aby hodowcy lepiej zabezpieczali swoje stada. Na odstrzał nie 
chcą pozwolić. Przede wszystkim hodowcy muszą wyposażyć się 
w elektryczne pastuchy zasilane z baterii słonecznych i psy rasy 
owczarek podhalański. Dodatkowo w dzień swoją rolę odgrywają 
na pastwiskach tzw. fladry, czyli wstążki, które poruszając się na 
wietrze, odstraszają wilki.
Rekordowa liczba łosi w Polsce
Populacja tych ogromnych ssaków rośnie z roku na rok i już dzisiaj 
jest najwyższa od czasów II wojny światowej. Liczba łosi w naszych 
lasach w ciągu ostatniej dekady wzrosła siedmiokrotnie. Łosie 
mają się u nas bardzo dobrze. Służą im łagodne zimy, ale także 
wprowadzone w 2001 r. moratorium na ich odstrzał (zawieszenie 
polowań i całoroczny okres ochronny). Duża liczebność łosi to 
również problem. Wypadki drogowe i szkody w uprawach leśnych 
sprawiały, że w ubiegłym roku Ministerstwo Ochrony Środowiska 
rozważało, czy nie przywrócić odstrzału tych zwierząt. Przeciwko 
decyzji protestowały jednak środowiska naukowe i organizacje 
ekologiczne. Jako argument podawali m.in. to, że tak naprawdę nie 
wiadomo, ile łosi żyje obecnie w Polsce. Według myśliwych to za 
dużo. Jak przekonują, łosie wychodzą z lasów, niszcząc uprawy, 
a także spacerują po drogach, stanowiąc śmiertelne zagrożenie 
dla kierowców. Wstrzymanie odstrzałów przyniosło skutek - dziś 
mamy prawie 14 tys. tych zwierząt. Zakaz miałby zostać zniesiony 
głównie we wschodnich rejonach Polski, gdzie żyje 90 proc. całej 
populacji łosia.
Żubry
W polskich lasach żyje wolno ok. 1,5 tys. żubrów. To jedna czwar-
ta wszystkich wolno żyjących żubrów na świecie. Żubry te żyją 
w pięciu stadach: białowieskim, boreckim, knyszyńskim, w Biesz-
czadach, i w Zachodniopomorskim. Żubrom w polskich lasach 
zaczyna być zbyt ciasno, dlatego nadszedł czas na przeniesienie 
żubrów także do innych lasów. Jako przykład stad, które są już zbyt 
duże, można podać m.in to z Białowieży, które na koniec ubiegłego 
roku liczyło 522 zwierzęta. Gdy stada są zbyt duże, żubry zaczynają 
wchodzić w szkodę rolnikom i leśnikom. Ponieważ te zwierzęta nie 
mają w przyrodzie naturalnych wrogów, więc stada się rozrastają. 
To niekorzystna sytuacja nie tylko z powodu potencjalnych szkód 

wyrządzanych przez żubry, ale też z powodu konieczności roz-
proszenia ryzyka zdrowotnego. Żubry chorują na wiele zakaźnych 
chorób, np. błękitnego języka czy gruźlicę. Gdyby było 15 czy 18 
mniejszych stad w polskich lasach, pomieściłoby się w sumie ok. 
2 tys. żubrów. Warunki bytowe obecnych stad pogarszają się nie 
tylko ze względu na ich liczebność, ale też z powodu grodzenia 
łąk przy lasach i w samych lasach czy budowania domów w bez-
pośredniej bliskości lasów. Rozproszenie stad żubrów na mniejsze 
stada powinno też wiązać się z „odważniejszymi niż obecnie” 
decyzjami o odstrzale tych zwierząt. Ponieważ żubry są pod ścisłą 
ochroną obecnie każdorazowo o odstrzale żubrów decyduje minister 
środowiska. Odstrzeliwane są pojedyncze sztuki, są to zwierzęta 
stare i chore. Powinno się eliminować ze stad zwierzęta, które już 
zakończyły rozród. Dla samców jest to 12 lat, dla samic - 15 lat. 
Dorosłe samce żyją samotnie, a młode żubry - nazywane żartobliwie 
przez leśników „kawalerką” - żyją w mniejszych grupach, by po 
uzyskaniu dojrzałości w wieku 6-7 lat bytować samotnie.
Bobry
Województwo podlaskie to region, gdzie bobrów jest najwięcej 
w Polsce. Z dotychczasowych danych podawanych przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku wynika, że 
w regionie żyje ok. 15 tys. bobrów. To jedna trzecia krajowej popu-
lacji tych zwierząt. RDOŚ wydawała m.in. zgody na demontaż bo-
browych tam. W latach 2012-13 były zgody na rozbiórkę łącznie 380 
tam. Było też przesiedlenie tych zwierząt na przykład do rezerwatów 
przyrody, ale nie ma już w regionie miejsc, gdzie można by było 
jeszcze „przeprowadzić” bobry. W 2014 r. RDOŚ po raz pierwszy 
grodziła lasy i stawy rybne. O odstrzał tych zwierząt w Lubuskiem 
wnioskowali melioranci, których zdaniem nadmierna populacja 
bobra w regionie wpływa na stan wałów przeciwpowodziowych. 
Zdaniem meliorantów bobry stanowią potencjalne zagrożenie po-
wodziowe - drążą nory i komory w wałach przeciwpowodziowych, 
niejednokrotnie na przestrzał, co przy wezbraniu wielkich wód może 
doprowadzić do katastrofy budowlanej przerwania wałów. Jeden 
z wniosków o odszkodowanie dotyczył uszkodzenia kombajnu, pod 
którym zapadła się ziemia nad norą bobrową. Inny z rolników zgłosił 
stratę krowy, która wpadła do nory wykopanej przez bobry i utonęła. 
Według wnioskodawców bobry miały też uszkodzić nawierzchnie 
dróg i placów, a nawet podkopać się pod ogrodzeniami prywatnych 
działek. Populacja tych gryzoni na Warmii i Mazurach szacowana 
jest na ok. 10 tys. osobników i należy do najliczniejszych w kraju. 
Wzrasta ilość szkód wyrządzonych przez bobry na rzekach i wałach 
przeciwpowodziowych na terenie Żuław Wiślanych. Rury przelewo-
we, przesiedlenia, odłowy, a nawet odstraszanie bobrów specjalną 
substancją chemiczną czy w ostateczności odstrzały - takie metody 
stosowano dotychczas. Metalowa siatka ogrodzeniowa zabezpiecza-
jąca to nowość. Populacja bobrów w Polsce jest szacowana na 45 
tysięcy. Bobry powodują coraz więcej szkód. Budowane przez nie 
tamy przyczyniają się do zalewania pól i łąk, bobry niszczą także 
drzewostan. Bóbr to jednak zarazem jednocześnie dobroczyńca 
przyrody, dzięki któremu dochodzi do odtwarzania pierwotnych 
stosunków wodnych w środowisku.
Kormorany
Kormoran czarny objęty jest ochroną prawną i wymieniony jako 
gatunek objęty ochroną częściową za wyjątkiem osobników wystę-
pujących na terenie stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane. 
Na Warmii i Mazurach występuje około 4 tysięcy par lęgowych 
kormorana oraz populacja ptaków nielęgowych szacowana na 
około 5 tysięcy osobników. Przedstawiciele gospodarstw rybackich 
uznają kormorana za szkodnika, który trzebi populację ryb. Ocenia 
się, że dorosły kormoran może zjeść dziennie pół kilograma ryb, 
a na wykarmienie młodych w gnieździe potrzeba dziennie nawet 
1 kilograma ryb. Kormorany żyjące w koloniach nad mazurskimi 
jeziorami żywią się płociami, leszczami, linami czy szczupakami, 
ale jeśli bytują w pobliżu stawów hodowlanych, to prawie cały ich 
jadłospis stanowią karpie hodowlane. Szacuje się, że masa wyłowio-
nych przez kormorany ryb kilkakrotnie przekracza połowy rybackie. 
Poza tym odchody kormoranów oblepiające drzewa powodują ich 
obumieranie.

 Rozumiem potrzebę ochrony środowiska i różne zabiegi ekolo-
gów, ale czy granica ochrony może mieć również coś wspólnego 
z granicą zdrowego rozsądku?

Janina Słupek

Dokończenie ze str. 28



30 WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 01/2016

Dokończenie na str. 31

(liczba pierwsza oznacza numer druga stronę)
BIOGRAFIE

 - Modelski J., Wspomnienie o Marianie Modelskim .....
9 – 14

 - Rogala Z., Z Brzostku w świat (rodzina Chajców) .....
4 – 8, 9

 - Rogala Z., Z Brzostku w świat (rodzina Grabowie-
ckich) ..............................................................10 – 8, 9
 - Rogala Z., Z Brzostku w świat (rodzina Marii i Jana 
Czerkiesów) ......................................................12 – 28
 - Rogala Z., Z Brzostku w świat (rodzina Stasiaków) ...

1 – 16, 17
 - Rogala Z., Z Brzostku w świat (rodzina Wołowców) .

5 – 30, 31
 - Rogala Z., Z Brzostku w świat, (rodzina Wandy i Jana 
Muziewiczów) ..............................................8 – 16, 17
 - Rogala Z.,. Z Brzostku w świat (rodzina Zofii i Józefa 
Oprządków) ..........................................11 – 17, 18, 23
 - Stanek D., Staniszewski W., Wójcik D., Wszyscy byli-
śmy kiedyś dziećmi.......................................6 – 6, 7, 8
 - Staniszewski W., Wspomnienie o Janie Kolbuszu 7 – 4
 - Szeler Z., Historia prawdziwa (Szeler Zbigniew) .......

11 – 11, 12
 - Tyburowski W. (opracował), Książę Mieczysław Wo-
roniecki ...............................................................10 – 5
 - Zastawny J., Wielopokoleniowa muzykancka tradycja 
rodziny Zastawnych ......................................9 – 12, 13

CZYTELNICY PISZĄ
 - Rogala Z., Szanowny Panie Janie .......................1 – 18
 - Tybur Jan, Szanowna Pani Redaktor ..................1 – 18

EKOLOGIA
 - Dbajmy o środowisko .........................................3 – 25
 - Dbajmy wspólnie o środowisko .........................7 – 29
 - Kobak U., Kącik fotograficzny .4 – 40; 5 – 44; 6 – 40; 

7 – 44; 8 – 40; 9 – 44; 10 – 36; 11 – 40; 12 – 44
 - Kobak U., W ilości siła czyli mikroorganizmy górą ...

12 – 11
 - Kolbusz J., Spotkanie z pożytecznymi mikroorgani-
zmami................................................................12 – 30
 - Nosal J., Kącik fotograficzny .... 1 – 44; 2 – 40; 3 – 40
 - Stop wypalaniu traw ...........................................3 – 25
 - Torby ekologiczne ..............................................3 – 38

GEOGRAFIA
 - Hunia J., Legendy Bieszczadzkiego Worka  zob. Dział 

Zwyczaje Legendy

HISTORIA WSPOMNIENIA
 - Burmistrz informuje, odsłonięcie pomnika ........9 – 21
 - Glugla P., Brzostek i Januszkowice w 1634 r. Benedyk-
tynów Tynieckich ........................................11 – 12, 13
 - Hunia J., Non omnis moriar (nie cały umrę) (Nosal J.) 

3 – 3
 - Hunia J., Walt Disney przedstawia zamek Śpiącej Kró-
lewny .............................. 2 – 13, 14, 15; 3 – 12, 13, 14
 - Kobak U., Taki był ................................................3 – 5
 - Łukasik S., Życie na krawędzi czasu (fragmenty książ-
ki) ... 1 – 35, 36; 2 – 16, 17; 4 – 20, 21; 8 – 15; 9 – 32, 

33; 10 – 22
 - Przewoźnik S., 70 rocznica wyzwolenia obozu 
w Oświęcimiu .......................................................2 – 9
 - PS, Historia pewnego powrotu (film – potomkowie 
brzosteckich Żydów) ............................................6 – 6
 - PS, Powstał filmowy dokument o Brzostku .........4 – 6
 - Rogala Z., Odszedł do domu Ojca (Nosal J.) .......3 – 3
 - RW, 71. Rocznica wysiedlenia SiedliskBogusz .11 – 9
 - Staniszewski W., Czas ucieka wieczność czeka (Nosal 
J.) ...........................................................................3 – 3
 - Szczepkowicz P., Józek (Nosal J.) ........................3 – 4
 - Tyburowski W., Cmentarze – Brzostek 8 – 12; 9 – 15, 

16
 - Tyburowski W., Cmentarze wojenne – Januszkowice 
5 – 8; Bukowa ..............................................................
6 – 14, 15; Klecie .........................................................
7 – 14; Zawadka Brzostecka i Gorzejowa ...................
10 – 16; Skurowa i Przeczyca ...........................11 – 13
 - Tyburowski W., Odsłonięcie pomnika w Brzostku .....

10 – 3, 4
 - Tyburowski W., Stulecie bitwy o Brzostek...........4 – 7
 - UK, Katyń – Smoleńsk .........................................4 – 5

KULTURA KSIĄŻKA
 - al., Koncert Charytatywny w Domu Kultury ....... 2 - 2

 - Bugno F., Niebo gwiaździste nad nami czyli wierszyki 
okołowyborcze ....................................................1 – 18
 - Burmistrz informuje, odsłonięcie pomnika ........9 – 21
 - bz, Dni z Nawsiem Brzosteckim ........................9 – 20
 - Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku zaprasza 
na Fitness ............................................................3 – 26
 - Centrum Kultury i Czytelnictwa zaprasza ..10 – 15, 21
 - Chajec T., Poezja .................................. 1 – 27; 2 – 25;
 - Długosz P., Podkarpacka wieś ..........................12 – 25
 - EM, Ferie w domu kultury .................................2 – 13
 - EM, Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej ...12 – 13
 - EM, Popis uczniów szkoły muzycznej ...............5 – 27
 - EM, Premiera spektaklu teatralnego pt. „Hrabina” .....

6 – 12
 - EM, Sukces wokalny Ani .................................12 – 16
 - EM, Teatr „Biedronki” przypomniał bożonarodzenio-
we tradycje ..........................................................2 – 18
 - EM, Teatr Eden w brzosteckim domu kultury ..11 – 10
 - EM., Wakacyjna wycieczka ................................8 – 13
 - Filar Krzysztof, Poezja . .....................................6 – 26
 - Garstka R., Czarne pustkowie (fragmenty książki) .....

7 – 25; 8 – 23; 9 – 25, 26
 - Górka H., Poezja ............ 4 – 19; 6 – 26; 8 – 18; 9 – 29
 - Humor jest kołem ratunkowym na morzu życia 1 – 38; 
2 – 34; 3 – 33; 4 – 29; 5 – 32; 6 – 27; 7 – 27; 8 – 25; 

9 – 27; 10 – 19; 11 – 26; 12 – 26
 - Hunia J., Tego jeszcze Brzostek nie widział (Don Ki-
chot z La Manchy) .........................  zob. dział Oświata
 - Joseph, Takich dzwięków w naszym mieście nie sły-
szałeś)................................................................12 – 12
 - Kawalec M., (wybrała (Rady, aforyzmy, drogowskazy 

9 – 27; 11 – 26; 12 – 26
 - Kawalec M., Jesienne spotkanie z poezją...........11 – 1
 - Kawalec M., Spotkanie autorskie z Andrzejem Gra-
bowskim ..............................................................5 – 27
 - Kawalec M., Warto przeczytać – biblioteka poleca ....
4 – 28; 5 – 32; 6 – 27; 7 – 27; 8 – 25; 9 – 27; 10 – 19; 

11 – 26; 12 – 26
 - KK, Ruszyła TV Brzostek ....................................8 – 4
 - Kobak U., Gwiazdorzenie mamy we krwi .......10 – 10
 - Kobak U., Majówka na brzosteckim rynku ......5 – 5, 6
 - Kobak U., Narodowe Czytanie .....................9 – 16, 17
 - Kobak U.,Wianki popłynęły 20 czerwca ..............7 – 5
 - Kolbusz Aleksandra, Poezja ...6 – 26; 8 – 18; 10 – 18; 

11 – 25
 - Michalik E., Najmłodsi dla najmłodszych – premiera 
teatrzyku „Biedronki” .........................................7 – 10
 - Michalik E., Wycieczka do krakowskich teatrów .......

12 – 14
 - Mieszkańcy, Kiedy będzie w Brzostku kawiarnia .......

11 – 6
 - Mikołaj poleca (książka).....................................8 – 29
 - Nosal M., Poezja .....................................1 – 27; 2 – 25
 - Organizatorzy, Pożegnanie wakacji ....................9 – 25
 - Piekarczyk M., Zagadka logiczna.........4 – 29; 5 – 33; 
6 – 28; 7 – 27; 8 – 26; 9 – 28; 10 – 20; 11 – 27; 12 – 27
 - Rogala Z., Gminne dożynki 2015’ w Brzostku 9 – 5, 6, 

7
 - Rogala Z., Narodowe Święto Niepodległości 11. 11. 
2015 r. w Brzostku ............................................12 – 10
 - Samborska J., Poezja ..............................2 – 25; 4 – 19
 - Sobótkowe wianki nad Wisłoką (zaproszenie) ...6 – 32
 - Staniszewski W., Powiało duchem patriotyzmu ...5 – 5
 - Tyburowski W., Wydarzenia roku – sesja, książka, od-
słonięcie pomnika ...............................................9 – 10
 - UK, Moda na językową bylejakość ....................9 – 12
 - Wakacje w brzosteckim domu kultury ...............8 – 14
 - Wakacje w domu kultury w Brzostku .................7 – 20
 - Winiarska M., I co? (fragmenty książki) 7 – 26; 8 – 24
 - Winiarska M., Próby literackie .........................12 – 25
 - Winiarska Maria, Poezja ...................................10 – 18
 - Wojnarowski F., Poezja 1 – 27; 2 – 25; 4 – 19; 6 – 26; 

8 – 18; 10 – 18
 - Zegarowska J., Finał WOŚP w Brzostku ............2 – 18
 - Zegarowska J., Konkurs na szopkę bożonarodzenio-
wą ........................................................................1 – 19
 - Zegarowska J., Na ludową nutę ..........................7 – 10
 - Zespół Take FIVE ...............................................6 – 13
 - Ziaja Bartłomiej, Poezja ...................................10 – 18

OD REDAKCJI
 - Kobak U., Drodzy Czytelnicy ..............................4 – 3
 - Kobak U., Od redakcji 5 – 3; 6 – 3; 7 – 3; 8 – 3; 9 – 3; 

10 – 3; 11 – 4; 12 – 3
 - Nosal J., Drodzy Czytelnicy ................................1– 15
 - Od Redakcji (cennik reklam) ..................4 – 32; 9 – 35
 - Redakcja, Sprostowanie do wrześniowego tekstu pt. 
„Narodowe Czytanie” .......................................10 – 11
 - Szczepkowicz P. , Od redakcji ..............................3 – 3
 - Wiadomości Brzosteckie (okładka archiwalna) .11 – 2
 - WT, 25 lat Wiadomości Brzosteckich ............11 – 6, 7

OŚWIATA
 - 166 starszych pociech (przyszli absolwenci gimna-
zjum) ...................................................................6 – 23
 - aa, Muzyczny sukces Małgosi Dunajskiej ..........5 – 31
 - ac, Na początku był chaos a z chaosu wyłonił się suk-
ces .......................................................................3 – 17
 - AH, Bądź wierny nauce ......................................3 – 17
 - AN, Figle w „Figielku”.......................................9 – 20
 - Andrzejki w Szkole Podstawowej w Przeczycy ..........

12 – 19
 - ASekcja, Ogólnopolskie zawody – Puchar Orange .....

12 – 32
 - Augustyn M., Dzień otwarty w ZS im. J. P. II w Brzost-
ku ........................................................................5 – 28
 - Augustyn M., Spotkanie przy wigilijnym stole w ZS 
im. Jana Pawła II w Brzostku .............................1 – 26
 - Augustyn M., Święto dzieci w Przeczycy ..........7 – 18
 - AZ, Stypendia dla najlepszych studentów  .......11 – 14
 - AZ, Trzydzieści osiem nagród ............................9 – 17
 - Burmistrz, Życzenia z okazji Dnia Edukacji ....10 – 15
 - Dodolak M., Ewakuacja Zespołu Szkół w Brzostku ...

5 – 25
 - Domaradzka E., Sukcesy gimnazjalistów w konkursie 
szopek bożonarodzeniowych ..............................2 – 27
 - Dunajska M., Kto śpiewa dwa razy się modli ..11 – 16
 - Dziesiąty finał za nami – Megamózgi 2015’ ..3 – 9, 10
 - Hipszer P., Piknik rodzinny w Kamienicy Dolnej .......

7 – 11
 - Hudyma A., Kierunki kształcenia w ZS im. J. P. II 
w Brzostku 2015/2016 ........................................5 – 29
 - Hunia J., Megamózgi czyli jak to Brzostek z Koperni-
kiem wojował ................................................3 – 10, 11
 - Hunia J., Szablopisy czyli jak rozpisać wyobraźnię ....

1 – 3, 4, 5
 - Hunia J., Szanowny Panie Profesorze (podziękowanie 
dla J. Webbera)....................................................7 – 15
 - Hunia J., tego jeszcze Brzostek nie widział (Don Ki-
chot z La Manchy) ................................................7 – 8
 - J.A.N.E., Posłuchajmy Go jeszcze raz (Nosal J.) 3 – 5, 

6, 7
 - Jop M., Gorączka sobotniej nocy czyli Studniówka 
2015’ w ZS im JP II w Brzostku .........................2 – 11
 - Jop M.,Maturzyści ZS im. JP II u tronu Jasnogórskiej 
Pani .....................................................................3 – 18
 - Kawalec Magdalena, Podsumowanie współzawodni-
ctwa sportowego ...............................................12 – 32
 - Kierunki kształcenia w ZS im. JP II w Brzostku w roku 
szkolnym 2015/2016 ...........................................2 – 10
 - Kierunki kształcenia w ZS im. JP II w Brzostku w roku 
szkolnym 2015/2016 .....................................3 – 23, 24
 - Kinga, Uczen Publicznej SP w Brzostku zwyciężcą  ..

12 – 31
 - Kobak U., Co z tą oświatą ....................................7 – 4
 - Kobak U., Gimnazjaliści o egzaminie ................5 – 18
 - Kobak U., Wielka Trójka ..................................12 – 15
 - Konkurs literacki dla gimnazjalistów ...............10 – 12
 - Lejkowska H., Pasowanie uczniów SP w Przeczycy ..

11 – 16
 - Lejkowska H., Święto patrona szkoły w Przeczycy ....

3 – 8, 9
 - Liana R., Pinokio dla Babci i Dziadka ...............2 – 24
 - Lipka R., V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w ZS 
w Nawsiu Brzosteckim .....................................10 – 13
 - Lista przyszłych absolwentów szkół podstawowych 
z gminy Brzostek ................................................5 – 25
 - Łazowski J., Ogłoszenie (nagroda Burmistrza) ....6 – 5
 - Machaj M., Mecz o Puchar Dyrektora Gimnazjum ....

7 – 33
 - Machaj M., Mistrzowie powiatu.......................11 – 30
 - Machaj M., Nie tracąc wiary w Niepodległą ....11 – 31
 - Machaj M., Półfinały wojewódzkie w Brzostku 5 – 36
 - Machaj M., Sukces UKS Hercules Brzostek ......5 – 35
 - Machaj M., TVP w UKS HERCULES Brzostek 4 – 22

„WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE” SPIS TREŚĆI ZA ROK 2015



31WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 01/2016

Dokończenie na str. 32

 - Machaj M., Zwycięstwo w Błażkowej ...............7 – 32
 - Młyniec T., Lekcja tolerancji w ZS im. JP II w Brzost-
ku ........................................................................2 – 15
 - Młyniec T., Oprządek M., Człowieka trzeba mierzyć 
miarą serca ..................................................11 – 14, 15
 - Młyniec T., Szkolne czytanie „Lalki” Bolesława Prusa 
w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku..................10 – 13
 - Młyniec T., Więcej Miłosza w bibliotece szkolnej ZS 
im. J. P. II w Brzostku .........................................4 – 28
 - MP, Kazimierz Poniatowski książę matematyki 6 – 18
 - MP, Ogólnopolski sukces matematyczny ...........5 – 26
 - MP, Sukcesy matematyczne na szczeblu powiatowym 

3 – 16
 - Nasza przyszłośc w ich rękach .............................6 – 8
 - Nauczyciele, Zdrowe odżywianie.....................10 – 14
 - Nawracaj D., Jestem zdrowym przedszkolakiem ........

5 – 20
 - Nawracaj D., Przedszkolaki dla mamy i taty .......6 – 9
 - Nawracaj D., Przedszkolaki z białoczerwoną ....5 – 20
 - NN, Radom usłyszał o Gminie Brzostek ............6 – 16
 - Obserwator, Co widać na obrazkach? ........12 – 32, 33
 - Organizatorzy, Drugi przegląd talentów w brzosteckim 
gimnazjum ..........................................................4 – 16
 - Organizatorzy, Halowy Turniej Piłki Nożnej „Zagraj 
z Tatą” ...............................................................12 – 33
 - Organizatorzy, Magia liczby Pi ..........................3 – 16
 - Organizatorzy, Na dobre i na złe jest rodzina 7 – 12, 13
 - Organizatorzy, Podsumowanie akcji upominek dla po-
trzebujących ........................................................1 – 20
 - Piekarczyk M., Laureat turnieju „1 z 12” ...........5 – 26
 - Płaziak B., Jasełka o Bożym Narodzeniu w przedszko-
lu w Brzostku ......................................................1 – 25
 - Płaziak B., Kraina miodem płynąca .................11 – 17
 - Przebięda M., Brzostek biega w Łańcucie i pływa 
w Jaśle .................................................................7 – 32
 - Przebięda M., Magdalena Nowak wśród najlepszych .

5 – 18
 - Przebięda M., Wokalny sukces uczniów SP w Brzost-
ku ........................................................................5 – 19
 - Przebięda M., Z Rzeszowa do Suwałk dla Jakuba ......

7 – 17
 - Przybyło U., Radosne chwile w Energylandii ....7 – 18
 - Przybyło U., Spotkanie wigilijne w SP w Przeczycy ..

1 – 10
 - Rachowicz A., Dzień Babci i Dziadka ...............2 – 23
 - Rachowicz A., Przyjazne miejsce w oddziale przed-
szkolnym w SP w Przeczycy ............................10 – 15
 - Radelczuk T., ZS im. Jana Pawła II w Brzostku .........

11 – 15, 16
 - Rams R., Giełda szkół ponadgimnazjalnych ......6 – 23
 - Ras E., Zajęcia zawodoznawcze .........................7 – 15
 - Raś E., Śpiewa Tobie moje serce ........................11 – 7
 - Rogala Z., Turniej Wiedzy „Wielcy Polacy (Ignacy 
Łukasiewicz) .................................................6 – 24, 25
 - Rogowska Z., Szkoła Podstawowa w Nawsiu Brzoste-
ckim ma najlepszą ofertę ..................................12 – 18
 - Sekcja, Brzostek wygrywa w przełajach dębickich ....

12 – 31
 - Sekcja, Wicemistrzowie z Brzysk ....................12 – 31
 - Sieradzka M., Powiatowy Konkurs Piosenki Obcoję-
zycznej ................................................................3 – 18
 - SK, Dawno temu w edukacji ........................10 – 9, 10
 - Skocz W., Święto Matki w SP w Przeczycy .......6 – 17
 - Skocz W., Udział klasy II z Przeczycy w akcji eduka-
cyjnej .................................................................12 – 19
 - Sobczyk D., Misyjne dzieło ................................7 – 16
 - Staniszewski W., Liczy się edukacja, głupcze ....11 – 5
 - Stelmach M., Projekt edukacyjny w ZS im. Jana Pawła 
II w Brzostku ......................................................1 – 20
 - Szczucińska I., Wycieczka do Warszawy w ramach 
projektu ...............................................................6 – 18
 - Śliż M., Pasowanie na Przedszkolaka ..............12 – 17
 - The giff of a friend, Projekt edukacyjny SP w Nawsiu 
Brzosteckim ........................................................1 – 41
 - Uczestnicy, Krasnoludki są na świecie (wycieczka do 
Wrocławia) ..........................................................7 – 16
 - UW, Uczniowie wybrali prezydenta ...................5 – 19
 - Wadas R., Wieś naszych dziadków.....................6 – 11
 - Warchał E., Choinka szkolna ..............................2 – 23
 - Warchał E., Mikołajkowe dni .............................1 – 25
 - Warchał E., Piknik rodzinny przy SP w Przeczycy .....

7 – 9
 - Warchał E., Wiosenny turniej klas w SP w Przeczycy 

4 – 15
 - Wielkanoc w SP w Przeczycy.............................4 – 14

 - Wilusz A., Spotkanie po latach (konkurs literacki) .....  
4 – 20

 - Winiarska K., Praca która zajęła II miejsce ........2 – 12
 - Winiarska K., Reportaż o bardzo ważnej sprawie .......

12 – 15, 16
 - Wojdyła W., Wycieczka do Łańcuta i Markowej ........  

6 – 17
 - Wojdyła, Przybyło, Rachowicz, Rozstrzygnięcie kon-
kursów na koszyczek wielkanocny i palmę ........4 – 14
 - Wojnarowska U., „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła „ 
w Nawsiu Brzosteckim .....................................12 – 18
 - Wojnarowska U., Nowe wyposażenie oddziału przed-
szkolnego (SP Nawsie) .......................................6 – 16
 - Wojnarowska U., W świecie dinozaurów ...........7 – 17
 - Wójcik A., Kolędując szlifujemy języki .......1 – 10, 11
 - Wycieczkowicze, Praga zdobyta ........................6 – 24
 - Zdziarska F., Historia z happy endem (I miejsce w kon-
kursie literackim) ................................................3 – 14
 - ZS im Jana Pawła II w Brzostku ogłasza nabór ..........  

7 – 25

PODZIĘKOWANIA
 - Genowefa Piłat z dziećmi dziękuje ..................12 – 11
 - Gotfryd K., Caritas Parafialna w Brzostku dziękuje 
darczyńcom .........................................................1 – 26
 - Kancelaria Prezydenta RP, Podziękowanie za udział 
w akcji „Narodowe Czytanie” ..........................12 – 35
 - Kolbusz Lidia z Opacionki dedykuje ...............10 – 14
 - Przewoźnik J., Podziękowanie ...........................5 – 14
 - Rodzina Kolbuszów dziękuje .............................6 – 26
 - Rodzina Nosalów dziękuje ...................................3 – 3
 - Rodzina Śp. Antoniego Kukusia dziękuje ..........1 – 36
 - Rodzina Śp. Mieczysława Dziedzica dziękuje ...3 – 15
 - Wójcik D., Dziękuje wyborcom .......................11 – 33

REGION – STOWARZYSZENIA. 
KOŁA

 - aa, Podsumowanie działalności TMZB w 2014 r .6 – 5
 - Druhowie, Jan Krajewski odznaczony .................5 – 9
 - EM, Dzień Kobiet w brzosteckim kole gospodyń .......

3 – 15
 - EM, Dzień Matki w brzosteckim kole gospodyń 6 – 10
 - EM, Gminne konkursy wielkanocne ............4 – 12, 13
 - EM, I miejsce w liwockich zapustach ..........2 – 23, 24
 - EM, Powiatowy Konkurs na Pisankę Ludową i Plasty-
kę Obrzędową związaną z Wielkanocą ..............4 – 12
 - EM, Sprawozdawcze „Jajko” w brzosteckim kole go-
spodyń .................................................................4 – 13
 - EM, Z działalności brzosteckiego koła gospodyń .......

9 – 16, 17
 - EM., Delegacja brzosteckiego koła gospodyń na II Po-
wiatowym Dniu Matki w Starej Jastrząbce ........8 – 29
 - Godniak R., Strażacy mają nowy samochód ........5 – 9
 - JW., Opłatek Emerytów i Rencistów z Brzostku 2 – 3, 

4
 - Kamienica działa ................................................4 – 15
 - Lemek M., Warsztaty ekologiczne dla dzieci .....7 – 30
 - Organizatorzy, Sprawni, zwarci i zawsze gotowi (…) 

7 – 11, 12
 - PS, RW, Niedziela dla dzieci w Siedliskach Bogusz ...

7 – 7
 - PS, Załoga świętego Floriana ...............................5 – 9
 - Rogala Z., Odwiedziny w Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy w Brzostku .........................................1 – 3
 - Rogala Z., Opowieści dawnej treści – karnawałowe 
uroki na Ziemi Brzosteckiej .........................2 – 26, 27
 - Rogala Z., Opowieści dawnej treści – witanie wiosny 
3 – 15; letnie dni .................................................8 – 11
 - Rogala Z., Opowieści dawnej treści (…) na majówkę 

5 – 6, 7
 - Rogala Z., Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka .....

6 – 9, 10
 - Sas M, Co słychać w Zawadce (Powiatowe Grzybobra-
nie w Jodłowej) .........................5 – 14; 6 – 14; 10 – 11
 - Sas M., Tak się bawi Zawadka .............................8 – 5
 - Szady B., Uroczystość obchodów 50lecia OSP Skuro-
wa ........................................................................7 – 19
 - Szarek W., Świąteczne spotkanie w brzosteckim kole 
gospodyń ...........................................................12 – 12
 - SzarekRyndak K., Dzień Seniora w brzosteckim Kole 
Emerytów i Rencistów ......................................11 – 10
 - UK, Wirtualny Brzostek .......................................8 – 8
 - Zaranek A., Makówka z Kamienicy Górnej doceniona 
przez jury ............................................................1 – 20
 - Zarząd TMZB, Pomnik oczekuje na uroczyste odsło-
nięcie .................................................................1 – 8, 9
 - Zarząd, Co u Boguszanek .................................10 – 10

REKLAMA
 - Aluplast ....................................................11 – 3; 12 42
 - Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna .......5 – 13
 - BSR w Krakowie o/Brzostek ....2 – 33; 3 – 34; 4 – 38; 
5 – 42; 6 – 38; 7 – 37; 8 – 33; 9 – 42; 10 – 33; 11 – 35

 - Drukarnia EKIW Brzostek .......6 – 36; 7 – 36; 8 – 32; 
10 – 32; 11 – 32

 - Firma elektryczna ELKON ....................................8 31
 - Gimnazjum w Brzostku ......................................4 – 17
 - Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Latoszek 1 – 37; 
2 – 17; 4 – 32; 5 – 37; 7 – 35; 8 – 30; 9 – 31; 10 – 19; 

11 – 25; 12 – 36
 - Krzewy ozdobne Fryc Krzysztof ............4 – 33; 5 – 37
 - Łętek Małgorzata salon fryzjerski ........6 – 31; 7 – 35; 

8 – 29; 9 – 35; 10 – 17; 11 – 36; 12 – 36
 - Mydlarnia Pilzno ..............................................12 – 34
 - Oferta pracy Pilzno ..............................................12 36
 - PBS Oddział Operacyjny w Brzostku ..2 – 35; 3 – 36; 
4 – 35; 5 – 39; 6 – 37; 7 – 41; 8 – 37; 9 – 41; 10 – 29; 

11 – 38; 12 – 40
 - Pracownia Złotnicza w Brzostku 1 – 39; 2 – 37; 3 – 35; 
4 – 36; 5 – 40; 6 – 33; 7 – 40; 8 – 36; 9 – 40; 10 – 30; 

12 – 41
 - PSL Daniel Wójcik ...........................................10 – 34
 - Serwis Komputerów Kołaczyce .........................9 – 34
 - Sklep „Wojtek” 2 – 31; 3 – 32; 4 – 34; 5 – 38; 6 – 34;  

7 – 38; 8 – 34; 9 – 38
 - SKOK im. Królowej Jadwigi w Brzostku ........1 – 40; 
2 – 36; 4 – 37; 5 – 41; 6 – 35; 7 – 39; 8 – 35; 9 – 39; 

11 – 36; 12 – 39
 - Skup sprzedaż złomu ..........................................2 – 30
 - Ślusarstwo, Produkcja, Handel, Usługi 2 – 30; 3 – 31; 
4 – 33; 5 – 37; 6 – 31; 7 – 35; 8 – 31; 9 – 35; 10 – 28; 

11 – 34; 12 – 38
 - TAXI Brzostek . 1 – 37; 2 – 31; 3 – 32; 4 – 34; 6 – 34; 

11 – 34; 12 – 38
 - Ubezpieczenia Stawarz Ewelina 2 – 30; 3 – 31; 4 – 33
 - Usługi projektowobudowlane KONSTRUKTOR .......  

9 – 37; 10 – 31
 - Zakład Szewski .................................................11 – 36
 - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku oferuje ....  

5 – 13

RELIGIA
 - aa, Uroczyste obchody XXIII Światowego Dnia Cho-
rego w Januszkowicach ........................................2 – 3
 - Kś. Rafał, Misterium Męki Pańskiej w parafii w Prze-
czycy ...................................................................3 – 11
 - Niedziela Palmowa .............................................4 – 14
 - Przewoźnik M., Święto Trzech Króli w Januszkowi-
cach .......................................................................2 – 3
 - PS, Święto służb mundurowych Przeczyca 2015’ 9 – 9
 - Żelazny R., Wielki odpust przeczycki ..................9 – 7

ROLNICTWO
 - Bugno F., Kto zapłaci rolnikom za szkody .........2 – 11
 - Informacja dla rolników ..........................................9 3
 - Machaj D., Nasze ogrody 4 – 11, 12; 5 – 16; 6 – 15, 16; 

7 – 13; 8 – 10; 9 – 18; 10 – 17; 11 – 23, 24; 12 – 20
 - Szkody w uprawach rolnych spowodowane przez 
zwierzynę leśną ...................................................3 – 25

SPORT. KRZYŻÓWKI
 - Animatorzy, Otwarcie sezonu na Orliku w Brzostku ..

4 – 27
 - Augustyn B., Brzostek biega maratony (wywiad z Kaś-
ką Magdą i Arturem) ...................................11 – 29, 30
 - Augustyn B., O XV Ogólnopolskim Spływie Kajako-
wym ..............................................................7 – 30, 31
 - Brzostecki klub karate zaprasza .........................9 – 19
 - Hals K., Kolegium Sędziów Regamet Dębica wygry-
wa ........................................................................8 – 29
 - Hals K., Turniej Orlika o Puchar Premiera RP .10 – 25
 - Kawalec M., Maratony rowerowe na Podkarpaciu .....  

4 – 23
 - Kawalec Magdalena, Agata Jędrzejczyk mistrzynią 
województwa w tenisie w grze podwójnej .........4 – 24
 - Kawalec Magdalena, Drużyna Andreasików na 2. 
miejscu ................................................................6 – 30
 - Kawalec Magdalena, Eliminacje dekanatu brzoste-
ckiego do Mistrzostw Polski w Piłce Halowej Litur-
gicznej Służby Ołtarza ........................................2 – 38
 - Kawalec Magdalena, I Grand Prix Podkarpacia Ama-
torów w tenisie stołowym .................................11 – 32
 - Kawalec Magdalena, I Grand Prix Podkarpacia junio-
rów oraz seniorów w tenisie stołowym ......10 – 24, 25
 - Kawalec Magdalena, I Mikołajkowy Turniej Tenisa 

Dokończenie ze str. 30
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Dokończenie ze str. 31
Stołowego ...........................................................1 – 41
 - Kawalec Magdalena, Jak brzostecka hala sportem i tur-
niejem z zimą walczyła .................................4 – 26, 27
 - Kawalec Magdalena, Kazimierz Andreasik wygrywa 
I Grand Prix .........................................................12 30
 - Kawalec Magdalena, Ruszył sezon w tenisie stoło-
wym ..................................................................10 – 24
 - Kawalec Magdalena, Sportowe Dni Ziemi Brzoste-
ckiej za nami .........................................................8 – 6
 - Kawalec Magdalena, Świąteczny Turniej Halowej Pił-
ki Nożnej .............................................................1 – 42
 - Kawalec Magdalena, tenisiści LKS Brzostowianka 
Brzostek zakończyli sezon ..................................7 – 33
 - Kawalec Magdalena, Turniej gmin zaprzyjaźnionych 
w piłce nożnej o Puchar Burmistrza Brzostku ...5 – 36
 - Kawalec Magdalena, Turniej piłki siatkowej gmin za-
przyjaźnionych ....................................................4 – 24
 - Kawalec Magdalena, VII Europejski Tydzień Sportu .

6 – 29, 30
 - Kawalec Magdalena, XVI Podkarpacka Olimpiada 
w Tenisie Stołowym za nami ..............................7 – 33
 - Kawalec Magdalena, Zawody w wyciskaniu sztangi 
leżąc ....................................................................2 – 38
 - Kobak U., Brothers Of The South – Klub dla ludzi 
z pasją ...........................................................5 – 10, 11
 - Kobak U., Sezon motocyklowy rozpoczety .......5 – 10
 - Kolbusz R., IV miejsce brzosteckiego Klubu Kyokus-
hin Karate ......................................................7 – 31, 32
 - Kolbusz R., Letni obóz karate ............................9 – 19
 - Kolbusz R., Polish Open IKO Galizia Cup ......11 – 28
 - Kolbusz R., Puchar Podkarpacia Karate Kyokushin ...  

11 – 28
 - Kolbusz R., Turniej Kyokushin Karate o Puchar Bur-
mistrza Brzostku .................................................7 – 31
 - Krzyżówka z nagrodą .. 5 – 33; 6 – 28; 7 – 28; 8 – 26;  

9 – 28; 10 – 20; 11 – 27; 12 – 27
 - Nosal J., Krzyżówka z nagrodą . 1 – 38; 2 – 34; 3 – 33
 - Podgórski J., Cyklokarpaty 2015 ........................8 – 27
 - Rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2 maja 2015’ ....

3 – 38
 - Sekcja Sportowa, Zwycięstwo w COCA – COLA Cup 
2015’ ...................................................................4 – 25
 - Staniszewski W., Grzegorz Wojtaczka drugi w Pozna-
niu .......................................................................4 – 23
 - Staniszewski W., Grzegorz Wojtaczka zwycięzcą .......

9 – 30
 - Staniszewski W., Nasi ułani wygrywają wszystko ......

6 – 29
 - Staniszewski W., Wojtaczka i Staniszewski drużyno-
wymi mistrzami Niemiec ....................................7 – 32
 - Terminarz rozgrywek LKS Brzostowianka ........3 – 37
 - Terminarz rozgrywek w tenisie stołowym..........3 – 38
 - UK, Zakończenie sezonu motocyklowego .........11 – 8
 - Wojdyła K., Amatorska liga tenisa ziemnego Gminy 
Brzostek ..............................................................8 – 28
 - Wojdyła K., V Amatorskie Mistrzostwa Par Deblo-
wych w tenisie ziemnym ....................................9 – 30
 - Zarząd, Turniej sympatyków klubu Sokół w Siedli-
skachBogusz .....................................................11 – 31
 - Zawodnicy, Memoriał Bartka Ciszka 2015’ .......6 – 31
 - Zawodnicy, Wicemistrzostwo rejonu w piłce siatkowej 
chłopców UKS HERCULES Brzostek ...............4 – 25

WYWIADY. SONDAŻE
 - AG, Wywiad z posłem Janem Warzechą ............9 – 11
 - Augustyn B., Brzostek biega maratony (wywiad z Kaś-

ką, Magdą i Arturem (zob. dział Sport
 - Kobak U., Burmistrz na celowniku (wywiad z Burmi-
strzem Wojciechem Staniszewskim) ..12 – 5, 6, 7, 8, 9
 - Kobak U., Już za rok egzamin (wywiad z Urszulą Woj-
narowską dyr. ZS w Nawsiu Brzost) ..................5 – 17
 - Kobak U., Nowa twarz w Brzostku – nadkom. Miro-
sław Więcek komendant Komisariatu Policji w Brzost-
ku ...................................................................5 – 11,12
 - Kobak U., Pszczoły (wywiad z Andrzejem Koba-
kiem) ...................................................4 – 9, 10; 5 – 15
 - Kobak U., Wieje nudą (rozmowa z Radosławem z Gi-
szowca) .................................................................8 – 7
 - Kobak U., Wścieklizna, borelioza, babeszjoza (wy-
wiad z lek. weterynarii Krystyną Kaczką)............8 – 9
 - Kobak U., Wywiad z Danielem Wójcikiem Przewod-
niczącym Rady Miejskiej ...............................10 – 6, 7
 - Kobak U., Wywiad z Elżbietą Łukasik skarbnikiem 
Gminy Brzostek ................................................4 – 4, 5
 - Nosal J., Wywiad z Panem Danielem Wójcikiem no-
wym Przewodniczącym RM w Brzostku .........1 – 6, 7
 - Nosal J., Wywiad z Panem Janem Łazowskim zastepcą 

Burmistrza .........................................................3 – 7, 8
 - Nosal J., Wywiad z Panem Piotrem Szczepkowiczem 
wieloletnim zastępcą Burmistrza i Wójta .........2 – 8, 9
 - Samborski J., Czy zabraknie nam wody? (wywiad 
z Leszkiem Bieńkiem) ..........................................9 – 4
 - Sprawdzone sposoby na upał (sondaż) .................8 – 8
 - Wywiad z Panem Józefem Nosalem Bohaterem Pozy-
tywnych Zmian .....................................................3 – 5

ZAGADNIENIA OGÓLNE
 - Bugno F., Żyjemy w ciekawych czasach ............3 – 24
 - Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Pi-
semny Nieograniczony na dzierżawę powierzchni 
użytkowej ............................................................3 – 30
 - Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ust-
ny na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku .

1 – 32
 - Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ust-
ny na sprzedaż nieruchomości położonej w Przeczycy 

12 – 34
 - Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ust-
ny na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszko-
wicach ...............................................................12 – 37
 - Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ust-
ny na sprzedaż nieruchomości w Brzostku ........4 – 31
 - Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg 
Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego 
w Brzostku .........................................................1 – 32;
 - Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ust-
ny na wynajem lokalu użytkowego w Bączałce .1 – 33
 - Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ust-
ny na wynajem lokali użytkowych w Kamienicy Dol-
nej ...........................................................................1 34
 - Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ust-
ny na wynajem lokalu użytkowego ....................2 – 29
 - Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ust-
ny na wynajem lokalu użytkowego w Bączałce .4 – 30
 - Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ust-
ny na wynajem lokalu użytkowego w Opacionce .......

4 – 30
 - Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ust-
ny na wynajem lokalu użytkowego w Opacionce .......

7 – 42
 - Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ust-
ny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położo-
nej w Brzostku ..................................................10 – 27
 - Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ust-
ny na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku .

3 – 27
 - Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg 
Ustny na wynajem lokalu użytkowego w Kamienicy 
Górnej .................................................................1 – 34
 - Burmistrz Brzostku ogłasza II Publiczny Przetarg Ust-
ny na wynajem lokalu w Brzostku .....................4 – 32
 - Burmistrz, Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 
30. 09. 2015 roku ..............................................10 – 27
 - Burmistrz, Ogłoszenie (termin dokonania opłat) .9 – 4
 - Kamińska R. (materiały przekazała (, Ośrodek Pomocy 
dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem ........5 – 13
 - Kobak U., Lokalni przedsiębiorcy i najlepsi studenci 
uhonorowani .....................................................12 – 11
 - Kobak U., Obietnice zostały zasiane ..................11 – 7
 - Kobak U., Zebranie mieszkańców Brzostku ........5 – 4
 - Łazowski J., Informacja (wyroby azbestowe) ..10 – 26
 - MD, Obrona cywilna i powszechna samoobrona lud-
ności ..................................................................12 – 14
 - Mieszkańcy, List otwarty do władz samorządowych ..

4 – 4
 - Niezbędnik telefoniczny ...................................11 – 32
 - Niezbędnik telefoniczny ...................................12 – 36
 - Nosal J., Ludność gminy Brzostek w 2014 roku 1 – 13
 - Nosal J., Wyniki wyborów Przewodniczącego Zarządu 
Miasta Brzostek, Sołtysów i Rad Sołeckich .2 – 5, 6, 7
 - Nowicka A., Co dalej z drogami powiatowymi ...9 – 5
 - Obowiązek segregacji odpadów .........................9 – 36
 - Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 10 marca 
2015 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości prze-
znaczonych do najmu .........................................3 – 29
 - Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 10 marca 
2015 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości prze-
znaczonych do najmu w drodze przetargu .........3 – 30
 - Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 11 lutego 
2015 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości prze-
znaczonych do dzierżawy w drodze przetargu pisem-
nego .....................................................................2 – 29
 - Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 12 lutego 
2015 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości prze-
znaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej .......

2 – 29

 - Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 14 stycznia 
2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej 

1 - 33
 - Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 14 stycznia 
2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do najmu w drodze przetargu...1 – 33
 - Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 16 grudnia 
2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do najmu w drodze przetargu...1 – 35
 - Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 23 kwietnia 
2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości lo-
kalowych położonych w Siedliskach Bogusz.....5 – 38
 - Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 26 lutego 
2015 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości prze-
znaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ......3 – 28
 - Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 27 listopada 
2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży .............................12 37
 - Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 5 październi-
ka 2015 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomosci 
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ........

10 – 26
 - Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 czerwca 
2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do najmu w drodze przetargu...7 – 42
 - Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 czerwca 
2014 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do najmu w drodze przetargu...7 – 42
 - Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 marca 2015 r. 
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej ...3 – 28
 - Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 marca 2015 r. 
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej ...3 – 29
 - Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 9 marca 2015 r. 
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej ...3 – 29
 - Program wyborczy ..............................................12 – 5
 - Projekt Ośrodka Pomocy Społecznej (brukarz, fry-
zjer) .....................................................................2 – 32

 - Projekt Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku ..... 5 – 34
 - PS, Co słychać u byłego Burmistrza ....................1 – 7
 - PS, Sołtys potrzebny od zaraz ............................1 – 12
 - Raś M., 1 % podatku dla Damianka 1 – 37; 2 – 30; 3 31
 - Rodzaje alarmów ..............................................12 – 33
 - Słupek J., Groch z kapustą ........1 – 19; 2 – 28; 3 – 26; 
4 – 18; 5 – 35; 6 – 25; 7 – 34; 8 – 30; 9 – 31; 10 – 23; 

11 – 33; 12 – 35
 - Staniszewski W., Burmistrz Brzostku informuje .........
1 – 10; 4 – 3; 5 – 3; 6 – 3; 7 – 3, 4; 8 – 3; 9 – 3; 10 – 3; 

11 – 4; 12 – 3
 - Staniszewski W., Burmistrz Brzostku odpowiada 
mieszkańcom ul. Słonecznej i Opacionki .............5 – 4
 - Staniszewski W., Komentarz Burmistrza do tekstu 
„Nowe drogi w Brzostku” ................................9 – 8, 9
 - Staniszewski W., Ogłoszenie Burmistrza Brzostku 
(utrzymanie czystości w gminie) ........................12 – 4
 - Staniszewski W., Ogłoszenie Burmistrza Brzostku 
z dnia 16 lipca 2015 roku o sporządzeniu wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do sprzedaży .........8 – 38
 - Staniszewski W., Projekty wizualizacyjne dotyczące 
znaku promocyjnego Gminy Brzostek .................5 – 3
 - Szukała E., Z prac Rady Miejskiej 1 – 7; 2 – 12; 5 – 4; 

6 – 3; 8 – 4; 9 – 3; 11 – 4; 12 – 4
 - UK, Konferencja prasowa kandydata na posła na Sejm 
RP Daniela Wójcika ............................................10 – 6
 - UK, Osuwisko w Bukowej ...................................8 – 4
 - Warchał M., Nowe drogi w Brzostku ...................9 – 8
 - Warchał M., Ogłoszenie z dnia 29 lipca 2015 ......8 – 3
 - Wójcik D., Czy w Brzostku powstanie Młodzieżowa 
Rada Miejska ......................................................12 – 4
 - Wójcik D., Powstał Klub Radnych .......................8 – 5
 - Wybory do Sejmu i Senatu RP ...........................11 – 8
 - Wybory Prezydenckie 2015’ druga tura ...............6 – 4
 - Wybory prezydenckie ...........................................5 – 7
 - Znaki promocyjne Gminy Brzostek ...................5 – 24

ZDROWIE
 - Gotuj i piecz z nami ........4 – 22; 6 – 29; 8 – 8 (sernik)
 - Sprawdzone sposoby na upał (sondaż) .................8 – 8

ZWYCZAJE. LEGENDY
 - Hunia B., Heros osioł ratuje świat ......................1 – 11
 - Hunia J., Legendy bieszczadzkiego worka ...1 – 14, 15
 - Rogala Z., Noc świętojańska ................................7 – 6
 - Rogala Z., Rodzina na zakręcie ............................2 – 4

Opracowała Maria Kawalec
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OGŁOSZENIE
W związku z komputeryzacją Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzostku pro-
simy wszystkich Czytelników, aby przy kolejnej wizycie w bibliotece zabrali 
ze sobą nr PESEL. Dotyczy to każdego Czytelnika – dzieci i dorosłych. Bez 
numeru PESEL system biblioteczny MAK+ utrudni, a nawet uniemożliwi 
wypożyczanie książek.

Działając na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.:Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 13 ust. 
1, art.18 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.782 z póź. zm.) oraz na 
podstawie uchwały Rady Gminy Brzostek Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
wchodzących w skład zasobu gminy Brzostek oraz ich wydzierżawienia i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lat i Zarządzeniem Nr 119/15 Burmistrza 
Brzostku z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres dalszych 3 lat nieruchomości oznaczonych numerami 
ewid. 59/5, 59/4 i działki 59/24 położonych w Kleciach zabudowanych oczyszczalnią ścieków typu Miniblok M 9 wraz ze sprzętem ruchomym na rzecz 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczyć do dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Brzostku Spółka z o.o. 39-230 Brzostek, ul. Szkotnia 22 następujące nieruchomości:

Lp. Nr działki Tytuł 
prawny Powierzchnia (ha) Opis nieruchomości (położenia)

Przeznaczenie 
w palnie zag. 

przestrzennego
Formy zbycia

Roczny czynsz 
dzierżawny 
netto (zł)

1.

59/4
59/5 

KW Nr RZ1D
/00060493/7

dr - 0.02
Ba- 0.1566

Klecie- działka zabudowana budynkiem administra-
cyjnym wraz z oczyszczalnią ścieków typu Miniblok 

M9, 
Brak 
planu

Dzierżawa w trybie 
bezprzetargowym

73 050,05

2.

59/24

KW Nr RZ1D
/00052541/1

Ba-0,2341
RIIIb-0,3150
PsVI-0,0651

0,6142 ha

Klecie
Droga dojazdowa

rolna

Brak 
planu

Dzierżawa w trybie 
bezprzetargowym

3.
Sprzęt ruchomy 
na wyposażeniu 

oczyszczalni 
ścieków

- ciągnik rolniczy Farmtrack 70 nr identyfikacyjny 
VIN 8001239 

- przyczepa ciężarowa rolnicza Cynkomet T-169 nr 
ideat. VINPA 2081383

- przyczepa ciężarowa rolnicza- asenizacyjna Me-
prozent T- 527 nr ideat. MEP 082586

-przyczepa specjalna Niewiadów B3500 z urzą-
dzeniem ciśnieniowym nr ideat. VIN SWNB 

3500080001982
wartość środków trwałych i ruchomych wynosi: 

3 652 502,60 zł.

Dzierżawa w trybie 
bezprzetargowym

Umowa może być zawarta na okres do trzech lat.
Czynsz będzie płatny kwartalnie na podstawie wystawionej faktury przez Wydzierżawiającego w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu 
kwartału na konto Urzędu Miejscowego w Brzostku. Do ceny czynszu doliczony zostanie 23% podatek VAT. Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzia-
nych do dzierżawy wywiesza się na 21 dni tj. od 17.11.2015r. do 09.12.2015r. Osobom, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. 2014 r. poz.518 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek 
w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 31 grudnia 2015r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 , stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/ lub telefonicznie 
pod nr /014/ 6803005.
Brzostek, dnia 17.11.2015r

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 17 LISTOPADA 2015 R. 
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Kleciach zabudowanych budynkiem 

administracyjnym wraz z oczyszczalnią ścieków typu Miniblok M9 i drogą dojazdową stanowiących własność Gminy Brzostek

Działając na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.:Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 13 ust. 
1, art.18 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.782 z póź. zm.) oraz na podsta-
wie Zarządzeniem Nr 132/15 Burmistrza Brzostku z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomości 
oznaczonej numerem ewid. 711/6 położonej w Brzostku zabudowanej budynkiem mieszkalnym ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczyć do dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz Anny Piękoś, ul. A. Mickiewicza 
13; 39-230 Brzostek następującą nieruchomość:

Nr działki Tytuł 
prawny

Powierzch-
nia (ha) Opis nieruchomości (położenia) Przeznaczenie w palnie 

zag. przestrzennego Formy zbycia Roczny czynsz dzier-
żawny netto (zł)

711/6 Nr 
RZ1D/00042605/4 B- 0,0198 Brzostek – działka zabudowana budynkiem 

mieszkalnym przy ul . Mickiewicza 13 brak planu Dzierżawa w trybie 
bezprzetargowym 112,40

Umowa może być zawarta na okres do trzech lat.
Czynsz będzie płatny kwartalnie na podstawie wystawionej faktury przez Wydzierżawiającego w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu 
kwartału na konto Urzędu Miejscowego w Brzostku. Do ceny czynszu doliczony zostanie 23% podatek VAT. Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych 
do dzierżawy wywiesza się na 21 dni tj. od 09.12.2015r. do 31.12.2015r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 , stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/ lub telefonicznie pod 
nr /014/ 6803005.
Brzostek, dnia 09.12.2015r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 09 GRUDNIA 2015 R. 
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  

położonej w Brzostku zabudowanej budynkiem mieszkalnym
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Działając na podstawieart.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.)
w związku z uchwałą Nr V/59/03 Rady Gminy w Brzostku z dnia 7 kwietnia 2003 roku, w sprawie ustalania zasad nabywania, zbywania i obciążania nie-
ruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata i Zarządzeniem Nr 65/10 
Burmistrza Brzostku z dnia 31.08.2010 roku w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów wykorzystywanych rolniczo, stano-
wiących własność Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają do wydzierżawienia na okres do 10 lat w trybie przetargowym następujące nie-
ruchomości: 

Lp.
Oznaczenia nieruchomości Powierzchnia

 ( i użytki ha) Położenie
Przeznaczenie 
w planie zag. 

przestrzennego
Forma zbycia

Cena wywoławczego 
rocznego czynszu 

dzierżawnego netto (zł)
Wadium (zł) Dotychczasowy 

dzierżawcaNr KW Nr działki Nr zapisu 
graficznego

1 RZ1D/00015601/8 535 - 0,0606
RIIIa - 0,0606 Brzostek - rolna Brak planu Dzierżawa - przetarg 30,- 10,- brak

2 RZ1D/00015601/8 537 - 0,0599
RIIIa - 0,0599 Brzostek - rolna Brak planu Dzierżawa - przetarg 30,- 10,- brak

3 RZ1D/00015601/8 527 - 0,1364
RII - 0,1364 Brzostek - rolna Brak planu Dzierżawa - przetarg 55,- 10,- Elżbieta Zegarowska

4 RZ1D/00015601/8 619 - 0,3261
RIVa-0,3119 ; PsV - 0,0142 Brzostek - rolna Brak planu Dzierżawa - przetarg 75,- 10,- brak

5 RZ1D/00015601/8 621/1 - 0,4007
ŁVI - 0,3068; RIIIb - 0,0939 Brzostek - rolna Brak planu Dzierżawa - przetarg 75,- 10,- brak

6 RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489 3 0,5773
RIII a-0,5773 Brzostek - rolna Brak planu Dzierżawa - przetarg 120,- 20,- Maria Baran

7 RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489
cz.dz.695/17 26 0,2179:

RIII a – 0,0297; RII – 0,1882 Brzostek - rolna Brak planu Dzierżawa - przetarg 55,- 10,- Maria Baran

8 RZ1D/00073057/3 1372 - 0,0799
RIVa - 0,0799 Brzostek - rolna Brak planu Dzierżawa - przetarg 30,- 10,- brak

9 RZ1D/00073057/3 1266 - 0,1035
RIVa- 0,0099; ŁIV – 0,0936 Brzostek - rolna Brak planu Dzierżawa - przetarg 30,- 10,- brak

10 RZ1D/00022079/1 cz.dz. 134/2 - 0,23
RIVa - 0,23 Bukowa - rolna Brak planu Dzierżawa - przetarg 55,- 10,- Władysław Strugała 

11 RZ1D/00053415/5 41/2 - 0,27
RIVa – 0,25; PsIV – 0,02 Gorzejowa - rolna Brak planu Dzierżawa - przetarg 55,- 10,- Jerzy Ździarski

12 RZ1D/000191166/4 Cz.dz. 925 - 0,40
RIVa – 0,40 Kamienica Górna - rolna Brak planu Dzierżawa - przetarg 55,- 10,- Tadeusz Kopeć

13 RZ1D/00038567/4 352/1 - 0,18
RIVa – 0,12; B/PsIV – 0,06 Kamienica Górna - rolna Brak planu Dzierżawa - przetarg 55,- 10,- Jan Wąsik

14 RZ1D/00038567/4 353/1 - 0,23
RIVa – 0,23 Kamienica Górna - rolna Brak planu Dzierżawa - przetarg 55,- 10,- Stanisława Mazur

15 RZ1D/00038567/4 671/1 - 0,17
RIIIb – 0,16; RIVa – 0,01 Kamienica Górna - rolna Brak planu Dzierżawa - przetarg 55,- 10,- Stanisław Raś

16 RZ1D/00027795/1 626/5 - 0,08
RIVa-0,03; PsV-0,03 Nawsie Brzosteckie - rolna Brak planu Dzierżawa - przetarg 55,- 10,- Stanisław Raś

17 RZ1D/00022079/1 Cz.dz. 691/15 - 0,20
PsIV-0,35 Przeczyca- rolna Brak planu Dzierżawa - przetarg 55,- 10,-  Marek Grzesiakowski 

18 RZ1D/00022079/1 Cz.dz. 691/15 - 0,35
PsIV-0,35 Przeczyca- rolna Brak planu Dzierżawa - przetarg 55,- 10,- Edward Czech

19 RZ1D/00022079/1 Cz.dz. 691/15 - 0,17
PsIV-0,17 Przeczyca- rolna Brak planu Dzierżawa - przetarg 55,- 10,- Dobosz Zofia

20 RZ1D/00022079/1 Cz.dz. 691/15 - 0,20
PsIV-0,20 Przeczyca- rolna Brak planu Dzierżawa - przetarg 55,- 10,- Maria Kaczka

21 RZ1D/00048274/6 450/8 - 0,73
RV- 0,60 ;PsV- 0,13 Wola Brzostecka Brak planu Dzierżawa - przetarg 120,- 20,- Dorota Linu

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego stanowi kwotę netto, w związku z czym do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek 
od towarów i usług VAT w wysokości 23 %, co łącznie stanowić będzie kwotę rocznego czynszu dzierżawnego działki. Umowa może być zawarta na okres 
do dziesięciu lat.
Czynsz płatny będzie rocznie do 30 września na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez prezesa GUS-u (pierwsza 
regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2015 rok)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na dzierżawę nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni .
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na stronie internetowej  
http://bipbrzostek.mserwer.pl/ 
Brzostek, dnia 10.12.2015 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 10 GRUDNIA 2015 ROKU 
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych  

w Brzostku, Bukowej, Gorzejowej, Kamienicy Górnej, Nawsiu Brzosteckim, Przeczycy i Woli Brzosteckiej 
stanowiących własność Gminy Brzostek

Działając na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.:Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 13 ust. 1, 
art.18 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.782 z póź. zm.) oraz na podstawie 
Zarządzeniem Nr 135/15 Burmistrza Brzostku z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomość 
oznaczoną numerem ewid. 138/8 i 138/9 położoną w Zawadce Brzosteckiej zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym ogłaszam: z zasobu nieru-
chomości mienia komunalnego przeznaczyć do dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz Zofii Pocica zam. Zawadka Brzostecka 35; 
39-230 Brzostek następującą nieruchomość:

Nr działki Tytuł prawny Powierzchnia (ha) Opis nieruchomości (położenia)
Przeznaczenie 

w palnie zag. prze-
strzennego

Formy zbycia
Roczny czynsz 

dzierżawny netto 
(zł)

138/8

138/9

Nr RZ1D/00038569/8

RIVa-0,02 
PsIV-0,02 

Br/PsIV- 0,04 
0,08 

PsIV-0,04 
Br/PsIV- 0,07 

0,11
Razem - 0,19

Zawadka Brzostecka – działka zabudo-
wana budynkiem mieszkalnym (pow.

zab.102,00 m2) i gospodarczym (pow. zab. 
50,00 m2) Zawadka Brzostecka 35 

brak planu Dzierżawa w trybie 
bezprzetargowym 176,60

Umowa może być zawarta na okres do trzech lat.
Czynsz będzie płatny kwartalnie na podstawie wystawionej faktury przez Wydzierżawiającego w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwar-
tału na konto Urzędu Miejscowego w Brzostku. Do ceny czynszu doliczony zostanie 23% podatek VAT. Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do 
dzierżawy wywiesza się na 21 dni tj. od 09.12.2015r. do 31.12.2015r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 , stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/ lub telefonicznie pod 
nr /014/ 6803005.
Brzostek, dnia 09.12.2015r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 09 GRUDNIA 2015 R. 
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  

położonej Zawadce Brzosteckiej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym
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Działając zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. 2014 r. poz.518 z późn. zm.), oraz rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108 ze zm.) 
Burmistrz Brzostku ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 
111/1, 111/2, 112/1 i 112/2 o łącznej powierzchni 1,4064 ha położonych w Brzostku w obrębie terenów rekreacyjno-sportowych i zabudowy usługowej. 
Teren płaski o foremnym kształcie prostokąta, położony przy skrzyżowaniu drogi powiatowej i gminnej. Dojazd z drogi o nawierzchni asfaltowej. 
Nieruchomości położone około 1 km od centrum miasta i drogi krajowej nr 73. Teren uzbrojony w sieć elektryczną, gazową, wodociągową. 
Działki nie są objęte planem zagospodarowania gminy Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Brzostek zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/135/2012 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30.08.2012 r. w/w działki objęte są zapisem 1.PU. – teren za-
budowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów.
Przeznaczenie podstawowe: realizacja nowych inwestycji w oparciu o czyste i bezpieczne dla środowiska technologie, charakteryzujące się niską energochłon-
nością, wodochłonnością oraz wytwarzaniem małej ilości odpadów.
Przeznaczenie dopuszczalne: dopuszcza się zabudowę usługową, obiekty administracyjno-socjalne zabudowę mieszkaniową związaną z prowadzoną działal-
nością produkcyjną, urządzenia infrastruktury technicznej .

Położenie Nr działki Pow. ( m2) Nr KW Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie  
w studium

Cena wywoławcza 
netto(zł) Wadium (zł)

Brzostek

111/1
111/2
112/1
112/2

Razem:

6 417
216

6 950
481

14 064

RZ1D/00038565/0

RZ1D/00079204/1 

teren płaski o forem-
nym kształcie prosto-
kąta, położony przy 
skrzyżowaniu drogi 

powiatowej i gminnej

teren zabudowy pro-
dukcyjnej, usługowej, 
składów i magazynów.

312 332,00 31 300,00

Do ceny osiągniętej w licytacji doliczony zostanie 23% podatek VAT.
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 28 STYCZNIA 2016 r. O GODZ. 1000 W SALI 
KONFERENCYJNEJ
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 31 300,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy trzysta złotych) w for-
mie pieniądza, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym 
Rzemiosła Oddział w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 25.01.2016 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym. 
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.
(I Publiczny przetarg ustny odbył się w dniu 13 grudnia 2015r. z wynikiem negatywnym).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr 146 803 005 oraz na stronie internetowej  
http://bipbrzostek.mserwer.pl/ .
Brzostek, dnia 17.12.2015 r.

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) 
na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek

Działając zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. 2014 r.. poz.518 z późn. zm.), oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)
Burmistrz Brzostku ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości tj.: działki rolnej oznaczonej numerem ewidencyj-
nym 662 o pow. 2,7643 ha (27643m2) położonej w Brzostku, objętej Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00085400/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dębicy, 
stanowiącej własność Gminy Brzostek, w dziale III KW w zakresie praw, roszczeń i ograniczeń wpisano prawo służebności przesyłu na rzecz Spółki Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne SA z siedzibą Konstancinie Jeziornie linią elektroenergetyczną 400 kV Tarnów - Krosno Iskrzynia 
Nieruchomość dz. ozn. nr ewid. 662 położona w Brzostku to kompleks na brzegu Wisłoki wśród gruntów użytkowanych rolniczo. Tereny eksploatacji żwiru 
w latach 1980-1990 r. Działka ozn. nr ewid. 662 o powierzchni 2,7643ha, użytki stanowią Ps VI - 0,2244 ha, N- 1,9752 ha, Lz- Ps VI- 0,5647 ha, to teren poroś-
nięty samosiejkami o zróżnicowanej konfiguracji terenu po eksploatacji kruszywa. Teren może być objęty eksploatacją kruszywa po uzyskaniu odpowiedniej 
dokumentacji geologicznej i prawnej. Teren zalewowy. Dojazd z dróg o nawierzchni gruntowej. 
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek działka położona jest w terenach rolnych na obszarze 
eksploatacji kruszywa.

Lp. Nr dział-
ki

Pow. ha 
( m 2) Nr KW Opis nieruchomości Przeznacze-nie 

w planie Położenie Cena wywoław-
cza brutto (zł) Wadium (zł)

1 662 2,7643 
(27643 m 2 ) RZ1D/00085400/0

rolna położona w pobliżu 
koryta Wisłoki i pól użytko-

wanych rolniczo.
brak Brzostek 90 400,00 9 100,00

III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 28 STYCZNIA 2016 r. O GODZ. 1030 W SALI 
KONFERENCYJNEJ
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 11 300,00 zł (jedenaście tysięcy trzysta złotych) w formie 
pieniądza, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym 
Rzemiosła Oddział w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 25.01.2016r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym. 
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. 
(I Publiczny przetarg ustny odbył się w dniu 15 maja 2015r; - z wynikiem negatywnym
II Publiczny przetarg ustny odbył się w dniu 20 listopada 2015r. - z wynikiem negatywnym)
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na stronie internetowej http://
bipbrzostek.mserwer.pl/.
Brzostek, dnia 21.12.2015 r.

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA III PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) 
na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek
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zwracamy! Redakcja zastrzega sobie 
możliwość skracania materiałów.

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

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

Działając na podstawie art.38 ust.1 i 2, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.2015.1774 z późn.zm.) 
§ 3, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz.U.2014.1490) oraz 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 nr 5A w Brzostku.
Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokale użytkowe nr 9 o pow. 
56,28 m2 i 10 o pow. 100,25 m2 położone w budynku wielorodzinnym nr 5A przy ulicy Aleksandra Gryglewskiego w Brzostku wraz z udziałem 
w częściach wspólnych budynku i gruncie (działce nr 216/3 o pow. 0,4835 ha ) - stanowiące własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej 
Nr RZ1D/00044589/9. Z lokalem nr 9/5A związany jest udział 5628/121263, zaś z lokalem nr 10/5A związany jest udział 10025/121263 w częściach 
wspólnych budynku oraz w gruncie działki ewidencyjnej 216/3. 
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, niepodpiwniczony. 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 w średnim stanie technicznym, do remontu. 
Obecnie nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Brzostek. Według zapisów studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30.08.2012 r. nr XIX/135/2012 działka 216/3 poło-
żona 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 
rynkowa 
gruntu

Wartość rynkowa 
lokalu bez gruntu

Koszt sporządze-
nia dokumentacji 

(zł)

Wartość rynkowa 
nieruchomości lo-
kalowej (brutto )

Wadium 
zł

1
Nieruchomość lokalowa nr 9 poło-
żona w Brzostku przy ul. Gryglew-
skiego wraz z udziałem 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 poło-
żona w Brzostku przy ul. Gryglew-
skiego wraz z udziałem w działce nr 
216/3 o pow.4835 m 2

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

Przetarg przeprowadza się na każdy lokal oddzielnie.
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU (sala konferencyjna) W DNIU 04 lutego 2016 
r.O GODZ. 1000 

1. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 01.02.2016 r. na konto Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 
32 8589 0006 0080 0210 2020 0006). Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
3. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 

3 dni od dnia : odwołania przetargu; zamknięcia przetargu; unieważnienia przetargu; zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
4. Gmina Brzostek zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca lokalu o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 

przetargu. W przypadku uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. nie przystąpienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny do dnia zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5. Lokale użytkowe wolne są od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. Obowiązek dostosowania lokalu do prowadzenia w nim działalności oraz uzyskania w tym zakresie stosownych pozwoleń, jeżeli takie będą 
wymagane, spoczywa na Nabywcy. 

6. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej ponosi Nabywca.
7. Burmistrz Brzostku ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny. 
8. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo 

NIP, aktualny odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
9. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Przetarg będzie ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej 

jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. 

10. Dodatkowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w biurze nr 7 w Urzędzie Miejskim w Brzostku lub pod numerem tel.146803005.
Brzostek, dnia 22.12.2015 r. 

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
na sprzedaż lokali użytkowych położonych w Brzostku – stanowiących własność Gminy Brzostek

Burmistrz Brzostku
Wojciech Staniszewski
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ROZWIĄZANIE:
STYCZEŃ 2016

"

"

Rozwiązania:
krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za gatunek? Fot. stro-
na 21) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 31 stycznia 2016 r. do 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4. Autorzy poprawnych 
odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

Imię i nazwisko, miejscowość

ZAGADKA LOGICZNA
Egzamin 
Uczeń miał na egzaminie 40 zadań. Za 
każde prawidłowo rozwiązane zadanie 
otrzymywał 16 punktów, za błędne roz-
wiązanie minus 10 punktów, a za zada-
nie, którego nie próbował rozwiązać, 
zero punktów. Uczeń otrzymał łącznie 
26 punktów. 
Ile zadań uczeń rozwiązał prawidłowo?
Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z GRUDNIOWEGO NUMERU
Zagadka logiczna: Nie ma żadnej białej skarpetki – wszystkie są czarne.
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Rusałka pokrzywnik.
Hasło krzyżówki: KTO KARMI OBIETNICAMI, KARMI WIATREM.
Nagrody książkowe wylosowali: Łukasz Matyasik z Nawsia Brzosteckiego 
(zagadka logiczna), Stanisława Łukowicz z Opacionki (krzyżówka), Anna 
Matyasik z Nawsia Brzosteckiego (zagadka przyrodnicza)

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej styczeń 2016

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?

"

"

POZIOMO:
1) Dawniej:  dzieło  historyczne,  kronika.  6) Rozszerzanie,  zwiększenie, 
rozwinięcie, wzbogacenie.  11) Ptak  z  rzędu wróblowatych,  skowronek 
borowy.  14) Szymon (ur. 1908), żyd. pisarz  i działacz; publikacje doku-
mentalne  i  wspomnieniowe.  15) Mistrz wszechwag  (w  boksie: mistrz 
wagi ciężkiej).  16) Rodzaj asfaltu używany m.in. do klejenia papy, klepek 
podłogowych.  18) Płat mięsa w sosie.  21) Człowiek prowadzający coś 
nowego  (innowację);  reformator.  24) Obszar  leżący  powyżej  300 m 
n.p.m.  27) Ręczny karabin maszynowy.  28) Miejsce uzyskane w klasy-
fikacji.  29) Ugoda,  umowa,  układ międzynarodowy o  charakterze poli-
tycznym.  31) Agnieszka (ur. 1948), scenarzystka i reżyser film. - „Europa, 
Europa”.  34) ... Beckinsale, aktorka (film „Aviator”)  lub ... Moss, model-
ka.  38) Układ krwionośny.  41) Drzewo z rodziny rurowatych, owoc przypo-
minający pomarańczę.  42) Nastawność oka.  43) Muza poezji lirycznej, zwł. 
miłosnej.  44) Człowiek odważny, zbyt śmiały, bezczelny.  45) Bezmyślne 
niszczenie czegoś; barbarzyństwo.
PIONOWO:  1) Dostarczanie,  dowiezienie,  dostawienie.  2)  Imię  żeń-

skie - 5 IV, 5 V, 20 X; Santor, Jarocka.  3) Ameykański samochód tere-
nowy.  4) Zielononiebieski  nalot  na miedzi,  śniedź.  5) Narciarz  biorący 
udział w slalomie.  6) Bohater „Zbrodni i kary”.  7) Miska odpływowa pod 
kranem.  8) To, za co można chwycić; rączka, rękojeść, zaczep.  9) Po-
szły w  las  10) Stolica Guam  12) Uczeń  szkoły wojskowej.  13) Para-
gon.  17) Imię Picassa.  19) Córka Uranosa i Gai.  20) Potocznie: określenie 
czegoś bliżej  nie  sprecyzowanego np.  pewnej  liczby.  21)  Litera,  ozna-
czona 10 w zapisie  rzymskim  22)  Jawaharlal  (1889-1964), polityk  ind., 
1947-54 premier.  23) Popisy zręczności kowbojów we władaniu lassem, 
w ujeżdżaniu dzikich koni itp.  24) Przestarzale: wrzątek, ukrop.  25) Daw-
niej:  student,  uczeń.  26) Do  łączenia  blach.  29)  Symbol  natchnienia 
poetyckiego.  30) Przezroczysty minerał, składnik piasku  32) Jednostka 
objętości płynów i ciał sypkich.  33) Dawniej opat.  35) Grupa instrumen-
tów  smyczkowych w  orkiestrze  symfonicznej.  36)  (1467-1536),  filozof 
i  reformator z Rotterdamu.  37) Włókno przewodzące bodźce czuciowe 
i  ruchowe.  38) Pokarm wielorybów.  39)  Ludność wiejska,  lud,  pospól-
stwo.  40) Główna myśl.

styczeń 2016
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Reklama ŚLUSARSTWO

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

Paliwa tylko z ORLENU

1%
PODATKU

DLA
DAMIANKA
Witam serdecznie. 
Mam na imię Da-
mianek, mam 7 lat. 
Urodziłem się z obu-
stronnym głębokim 

niedosłuchem. W wieku 17 miesięcy miałem operację wszcze-
pienia implantu ślimakowego. Jestem pod stałą opieką poradni 
surdologopedycznej w Krośnie. Systematycznie uczęszczam 
na zajęcia w ww. poradni. Chodzę do I klasy, bardzo lubię 
konstruować ciekawe pojazdy z klocków, interesują mnie sa-
mochody-szczególnie duże ciężarówy. Chciałbym nauczyć się 
grać na perkusji, powoli realizuję swoje marzenie-uczęszczam 
do szkoły muzycznej. Jak dorosnę chciałbym zostać straża-
kiem ale i też chciałbym pomagać dzieciom z niedosłuchem. 
Zwracam się z prośbą do wszystkich ludzi dobrego serca 
o przekazanie dla mnie 1% podatku.Pieniążki pozyskane w ten 
sposób pozwolą na pokrycie kosztów związanych z użytko-
waniem implantu ślimakowego, aparatu słuchowego oraz na 
spełnianie moich marzeń.
Dane potrzebne do PIT:
1. Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
2. KRS: 0000037904
3. W rubryce informacje uzupełniające 1% wpisujemy imię 

i nazwisko podopiecznego - Damian Raś 9836 

ZA POMOC I WSPARCIE 
Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJĘ

NOWY CENNIK REKLAM
Obowiązuje od numeru lutowego 2016 r.

Opłata za zamieszczenie w jednym numerze:

1 strony A4 ... 150 zł
½ strony A4 .... 80 zł
¼ strony A4 .... 50 zł

	Reklamy zamieszczane będą wyłącznie 
w drugiej połowie miesięcznika.

	Płatności należy dokonywać na numer 
konta podany w stopce gazety.

	Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku wydaje rachunki za zamiesz-
czenie reklamy.
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Reklama SKOK im. 
Królowej Jadwigi
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Reklama Rubicello
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Reklama PBS bank
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Reklama Kolin + styl
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Powiatowy konkurs fotograficzny

Święty Mikołaj

Praca nagrodzona - Kamyczki Praca nagrodzona - Zachód słońca

Praca nagrodzona - Wisłoka Brzostecka szopka nocą

w brzosteckiej parafii w Przeczycy
Spotkanie wigilijne

w brzosteckim przedszkolu w przeczyckiej szkole

Fot. Zuzanna Szukała Fot. Kinga Podraza

Fot. Jakub Batycki Fot. Paweł Batycki

Fot. Anna Rozwadowska



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.

Żłóbek z klocków - Rafał i Błażej Słupek z Lipinek Łużyckich Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Michał Dziedzic z Bukowej

Fot. Arkadiusz Trychta z Nawsia Brzosteckiego Fot. Mikołaj Rychter z Poznania

Fot. Gabriela Czekaj z Kleci

Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej

Fot. Filip Czekaj z Kleci


