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W NUMERZE:
 h 170. ROCZNICA RABACJI CHŁOPSKIEJ S. 2, 8
 h SZANSE NA OBWODNICĘ S. 4
 h BRZOSTECKA SŁUŻBA ZDROWIA S. 4
 h DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH S. 5
 h PRZENOSINY BOCIANA S. 8, 21
 h 500 ZŁ GRZYWNY ZA ŚMIECENIE S. 9
 h HISTORIA SZKOLNICTWA W BRZOSTKU S. 12
 h 15 LAT GIMDZIUPLI S. 15

Fot. Stanisław Szukała

Szczęśliwych Świąt Wielkanocnych 
wypełnionych wiarą w sens ludzkiego 
życia oraz radością odradzającej się 
przyrody życzy Państwu 

Zespół Redakcyjny



170. rocznica rabacji chłopskiej Fot. Jakub Wadas

Ferie w brzosteckim domu kultury Fot. Paweł Batycki



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 03/2016 3

BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
• Rozstrzygnięty został przetarg na rozbudowę 
i przebudowę „starej szkoły” z przeznacze-
niem na przedszkole. Inwestycja o wartości 
2,5 mln złotych wykonywana będzie przez 
firmę „Ecoresbud” z Jasła, która zgodnie 
z umową ma zakończyć prace do końca lipca 

br. W związku z planowanym remontem i stanem kominów 
przeniesiono bocianie gniazdo na specjalnie przygotowany do 
tego celu maszt znajdujący się za budynkiem przy obecnym 
placu zabaw. W przedszkolu mieścić się będzie łącznie 7 od-
działów, w których opieką przedszkolną objętych zostanie 
123 dzieci. Do połowy marca br. zostanie złożony w Urzędzie 
Marszałkowskim wniosek pozwalający sfinansować 85% wy-
datków przeznaczonych na ten cel z funduszy unijnych. Wbrew 
obiegowym informacjom, że za taką cenę można wybudować 
nowe przedszkole, informuję, że nie ma możliwości sfinanso-
wać jego budowy ze środków Unii Europejskiej, albowiem 
zadanie, o które będziemy aplikować, dotyczy tylko remontów 
i rozbudowy już istniejących obiektów szkolnych.

• Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej od 1 maja br. zacznie 
funkcjonować Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jego bazę stanowić 
będzie Hala Widowiskowo-Sportowa w Brzostku, kompleks 
„Orlika” oraz stadion przy ul. Okrągłej. Sprawą otwartą 
jest ewentualne dołączenie do wspomnianej bazy stadionu 
w Siedliskach-Bogusz. Wkrótce zostanie ogłoszony konkurs 
na stanowisko kierownika tej placówki.

• W najbliższych dniach rozpisany zostanie przetarg na żwi-
rowanie dróg, koparkę, a przede wszystkim na wykonanie 
parkingów przy budynku starej bożnicy i przy ul. Żydowskiej. 
Łącznie parkować tam będzie mogło ponad 50 samochodów.

• Jesteśmy w trakcie zapytań ofertowych dotyczących zamon-
towania klimatyzacji w domach ludowych w Januszkowicach 

i Gorzejowej.
• Wykonano audyty energetyczne w szkołach w Kamienicy 

Dolnej i Gorzejowej za cenę 15 tys. zł.
• Ogłoszone zostały konkursy na stanowiska dyrektorów szkół 

w Kamienicy Dolnej i Grudnej Górnej. 
• W związku z oczekiwaniem na decyzję Urzędu Wojewódz-

kiego w sprawie dofinansowania drogi „Na Podkonie” wstrzy-
many jest przetarg na położenie masy bitumicznej na naszych 
drogach gminnych. Prawdopodobnie zostanie on ogłoszony 
dopiero z końcem marca.

• Zakończone zostały zebrania sprawozdawczo-wyborcze 
w OSP na terenie naszej gminy. Walne zebranie wszystkich 
jednostek połączone z wyborem prezesa i komendanta odbę-
dzie się 17 kwietnia w Brzostku. 

• Trwają przygotowania do uruchomienia projektu „Rodzina 
500+”. Wszystkie prace przebiegają terminowo, niedługo zo-
staną ogłoszone konkursy na stanowiska urzędnicze do obsługi 
programu, który w przypadku Gminy Brzostek zamyka się 
kwotą prawie 9 mln zł.

• 23 lutego br. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu na 
polecenie szefa Sztabu Generalnego przeprowadziła na tere-
nie Brzostku i innych miejscowości powiatu akcję kurierską 
administracji publicznej. Oceniono nas wzorowo, prosząc 
o wyróżnienie pani Marty Dodolak za sumienne podejście 
do realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Ze swojej strony 
pragnę także podziękować pracownikom Urzędu Miejskiego 
zaangażowanym w tę akcję.

• Z dniem 4 marca br. odwołałem ze stanowiska kierownika 
SGPZOZ w Brzostku panią doktor Bożenę Szymańską. 
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na nowego 
kierownika tej placówki.

Od redakcji
Nic dodać, ale musieliśmy ująć. 

Nie wszystkie nadesłane teksty 
zamieściliśmy – zabrakło miejsca. 
Może z tego powodu, że ferie zimowe 
wbrew pozorom nie były „martwym” 
czasem. Dużo się działo – przypo-
mniano krwawe poczynania Szeli, 
dla dzieci zorganizowano przeróżne 
zajęcia, a szczególnie zadbano o atrakcje sportowe. Nawet 
brzosteckiego bociana nie pozostawiono w spokoju. Śniegu 
wprawdzie zabrakło, ale zapewne nasza młodzież nawet tego 

nie zauważyła, uporczywie wpatrując się w smartfony. Godne 
pochwały jest to, że dla najmłodszych i tych nieco starszych 
ofertę na czas wolny od lekcji w szkole przygotowuje nie tylko 
dom kultury, ale też grupy działające przy niektórych sołectwach. 

W kwietniowym numerze napiszemy o ogłoszonym przez 
„Wiadomości Brzosteckie” konkursie poetyckim - na razie 
czekamy na opinie specjalistów na temat nadesłanych wierszy. 
Opublikujemy również pierwsze z opowiadań wyróżnionych 
w konkursie „Wielka Trójka”. Jednak najbardziej cieszy fakt, że 
przyszła wiosna, co widać na załączonym obrazku. Radośniej 
popatrzymy na świat, będziemy mieć więcej zajęć, a co za tym 
idzie – mniej czasu na obmyślanie, jak komuś zaszkodzić. Więc 
zabierajmy się za wiosenne porządki!

U. Kobak

Burmistrz
Wojciech Staniszewski

Rok temu odszedł od nas W osiemnastym dniu marca ubiegłego roku pożegnaliśmy na-
szego przewspaniałego Redaktora Naczelnego – JÓZEFA 

NOSALA. Pan Józef w tworzeniu „Wiadomości Brzosteckich” 
był niemal Jednoosobową Instytucją i Wielkim Pasjonatem – 
perfekcyjnie wykonywał skład komputerowy, profesjonalnie 
fotografował wydarzenia w brzosteckiej gminie, pisał artykuły, 
przepisywał ręcznie pisane wspomnienia i artykuły innych osób, 
dokonywał korekt, dbał wszechstronnie o rozwój gazety. Jego 
ogromną zasługą jest to, że „Wiadomości Brzosteckie” z małego 
dwumiesięcznika rozrosły się do rozmiarów kilkudziesięcio-
stronicowego pisma, opiniotwórczego, regularnie wydawanego 
co miesiąc z kolorem i przewspaniałymi zdjęciami. I nagle…. 
kiedy Pan Józef ciężko zachorował, to przypomnijmy sobie, że 
w mediach brzosteckich nastała wielka, wielka pustka. Nie było 
fotorelacji, informacji, nikt niczego nie wiedział, nie było nic… 

Mija już rok od tamtego czasu. Redakcyjni uczniowie Józefa 
Nosala kontynuują tworzenie „Wiadomości Brzosteckich”. Wi-
dzimy wyraźnie, że nawet w zespole trudno wykonać całą Jego 
pracę realizowaną samodzielnie. Ponadto brakuje perfekcji, 
profesjonalizmu, sił w dotarciu do wszystkich wydarzeń, cierp-
liwości. Ale staramy się, Panie Józefie! Wspieraj nas!

Zespół Redakcyjny
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Niech zbliżające się Święta Wielkiejnocy będą pełne nadziei i wiary 

w zwycięską moc Chrystusa Zmartwychwstałego.

Niech przyniosą pokój, zgodę, miłość i wytchnienie.

Niech będą czasem rodzinnych spotkań przy wielkanocnym stole,

czasem wiosny i pogody, która niech zagości także w Państwa sercach.

Z życzeniami radosnego Alleluja
Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

Obwodnica Brzostku coraz bardziej realna!
W listopadzie ubiegłego roku w Kołaczycach doszło do 

pierwszego spotkania pana posła Bogdana Rzońcy z bur-
mistrzami Kołaczyc, Pilzna i Brzostku, na którym pan poseł 
poinformował nas o możliwości zmiany przebiegu obecnej 
drogi krajowej nr 73 w taki sposób, by powstały obwodnice 
Kołaczyc, Brzostku i częściowo Jasła oraz Pilzna. W styczniu 
br. w Urzędzie Miejskim w Brzostku w obecności gospodarza 
doszło do spotkania burmistrza Jasła Ryszarda Pabiana, wójta 
gminy Jasło Stanisława Pankiewicza, wójta gminy Brzyska Rafa-
ła Papciaka, burmistrza Pilzna Ewy Gołębiowskiej i burmistrza 
Kołaczyc Małgorzaty Salachy. Przedstawiono na nim roboczą 
koncepcję przebiegu nowych odcinków, która wg wstępnych 
planów zaczyna się przy drodze krajowej nr 28 (z Jasła do 
Biecza) i przez osiedle Kaczorowy, a potem obok oczyszczalni 
ścieków wpada na Podzamcze. Następnie biegnie starą drogą 
do „wesołego domku pod palmami” w Krajowicach, ale zamiast 
skręcać obecnym łukiem w prawo do Kołaczyc, będzie biegła 
prosto przez planowany most na teren gminy Brzyska. Następnie 
wbiega na teren naszej gminy w Skurowej i gdzieś około 300 m 
powyżej obecnego mostu przechodzi na „Równie”, przecina 
obecną drogę powiatową z Brzostku do Skurowej i biegnie do 

Zawadki Brzosteckiej. Tam znów wpada w obecny przebieg 
drogi krajowej przed stacją „Orlenu” i biegnie do Pilzna, gdzie 
na wysokości delikatesów „Centrum” skręca w prawo i biegnie 
do obecnego rozjazdu Kraków-Rzeszów.

Jak to w takich sytuacjach każdego dnia przybywa „ojców 
tego sukcesu”. Ja jednak widzę tylko jednego – pana posła PiS 
Bogdana Rzońcę, do którego należy pomysł i zdobycie odpo-
wiednich na początek środków na badania korytarzowe. Wszyscy 
pozostali, w tym moja skromna osoba, robi tylko to, co należy, 
czyli sprawnie pomaga. Łączna wartość inwestycji wynosić 
będzie ok. 500 mln zł. Jedna rzecz wymaga tutaj dodania. Pla-
nowana obwodnica przebiegać będzie zaraz obok 20 ha gruntów 
należących do Gminy Brzostek, a to oznacza ogromne możli-
wości inwestycyjne i w perspektywie rozwój strefy aktywności 
ekonomicznej. O powyższej sprawie nie informowałem Państwa 
wcześniej, gdyż prosił o to pan poseł Rzońca. Nie miał bowiem 
pewności, że ta inwestycja drogowa powstanie. Sytuacja uległa 
zmianie, kiedy w budżecie na rok 2016 znalazła się kwota 2 mln 
złotych na pierwsze badania korytarzowe.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Dlaczego odwołałem 
kierownika SGPZOZ 
w Brzostku

W dniu 3 marca br. na posiedzeniu Rady Społecznej SGPZOZ 
odwołałem z funkcji kierownika tej placówki panią doktor 

Bożenę Szymańską. Decyzja ta jest konsekwencją przeprowa-
dzonego w listopadzie 2015 roku audytu, jaki zleciłem w ośrodku 
zdrowia po odkryciu nieprawidłowości w systemie przyznawania 
nagród kierownikowi SGPZOZ w Brzostku pani doktor Bożenie 
Szymańskiej. Nagrody wypłacano, powołując się na nieistniejące 
decyzje Rady Społecznej SGPZOZ. Zgodnie z ustawą kierownik 
takiej placówki może otrzymać jedną nagrodę roczną i tylko na 
wniosek Rady Społecznej, tymczasem w kontrolowanym 2014 
roku takich nagród było cztery i żadna z nich nie była przez Radę 
wnioskowana. Niezgodnie z regulaminem, który nie dawał takich 
możliwości, udzielano także w SGPZOZ nagród za „zastępstwa” 
i „za najniższą absencję”. Dodam, że audytem objęty był tylko 
rok 2014. Zalecenia pokontrolne w 19 punktach wskazały błędy 
i uchybienia, z których pozwolę sobie wskazać tylko kilka:
- Audytor: „Przyznanie oraz wypłata nagród nie były w całości 

zgodne z regulaminem przyznawania nagród pracownikom 
SGPZOZ w Brzostku”;

- Audytor: „Funkcję administratora systemu informatycznego 

oraz pełny dostęp do oprogramowania funkcjonującego w za-
kładzie posiada osoba, nie będąca pracownikiem zakładu, co 
jest niedopuszczalne”;

- Audytor: „Kontrola dokumentów kasowych wykazała niepra-
widłowości w udokumentowaniu operacji kasowych w nastę-
pującym zakresie: Druki „KP” kasa przyjmie i „KW” kasa 
wypłaci nie są drukami ścisłego zarachowania. Raporty kasowe 
są prowadzone ręcznie za okresy miesięczne i nie są podpisa-
ne przez osobę prowadzącą kasę ani przez osobę dokonującą 
kontroli raportu kasowego”;

- niezgodnie z ustawą dokonywano zakupów odzieży ochronnej. 
Audytor: „Wartość zakupionej odzieży i obuwia roboczego oraz 
okularów korekcyjnych nie wskazuje na ich cechy ochronne 
i robocze”. Przedmiotem zakupu były np. płaszcz, kurtka 
damska, sukienka krótki rękaw, botek zima, obuwie damskie 
itd. zakupione w galeriach handlowych i sklepach, a opisywane 
potem na fakturach jako „odzież ochronna”. 

- Audytor: „Należy wyeliminować nieprawidłowości przy spo-
rządzaniu planów finansowych”. Plan zawierał jedynie kwoty 
planowane bez uzasadnienia podanych wielkości i nie był 
podpisany przez kierownika zakładu;

- Audytor: „Wynagrodzenia dotyczące lekarzy, kierownika 
zakładu, sprzątającej oraz konserwatora przekraczają stawki 
maksymalne dla tych grup zawodowych określone w załączni-
ku do regulaminu wynagradzania”. Zaistniała sytuacja nie jest 
winą lekarzy, sprzątającej czy konserwatora, lecz kierownictwa 
zakładu, które nie wprowadziło odpowiednich zmian; 

- stwierdzono zawyżone ryczałty za użytkowanie pojazdów 

Dokończenie na str. 7
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Z prac Rady Miejskiej
Rada Miejska w Brzostku obradowała w dniu 25 lutego br. 

na XV sesji pod przewodnictwem Mateusza Domaradz-
kiego – Przewodniczącego Rady. Porządek sesji obejmował 
wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok oraz 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek. 
Zmiany dotyczyły zwiększenia wydatków budżetu na termomo-
dernizację budynku Szkoły Podstawowej w Brzostku /budynek 
starej szkoły/ na kwotę 2.100.000 zł, sfinansowanie audytu na 
termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Gorzejo-
wej - 7.380 zł i audytu na termomodernizację budynku szkoły 
podstawowej w Kamienicy Dolnej - 7.995 zł oraz wymianę kotła 
grzewczego w szkole w Siedliskach-Bogusz na kwotę 8.500 zł 
i opracowanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków przy 
szkole w Siedliskach-Bogusz – 100.000 zł. Zmiana przyjętych 
wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek 
spowodowana była zwiększeniem wydatków na termomoderni-
zację budynku starej szkoły w Brzostku oraz wprowadzeniem 
nowych zadań inwestycyjnych w szkołach: Gorzejowej, Kamie-

nicy Dolnej i Siedliskach-Bogusz oraz wprowadzeniem nowego 
zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków przy szkole 
w Siedliskach-Bogusz”. W dalszej części obrad radni przyjęli 
„Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” oraz „Gmin-
ny program wspierania rodziny w gminie Brzostek na lata 2016 
– 2018”. W celu wykonywania zadań własnych Gminy w zakresie 
sportu i rekreacji Rada Miejska w Brzostku podjęła uchwałę 
w sprawie utworzenia z dniem 1 maja 2016 roku gminnej jed-
nostki organizacyjnej „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku”. 
Kolejno podjęte uchwały dotyczyły przyjęcia darowizny działek 
położonych w Grudnej Dolnej z przeznaczeniem pod regulację 
stanu prawnego drogi gminnej oraz przeznaczenia do sprze-
daży w trybie przetargowym działek położonych w Brzostku 
stanowiących własność Gminy Brzostek. W związku z pismem 
Wojewody Podkarpackiego dokonano zmiany osobowej przed-
stawiciela Wojewody wchodzącego w skład Rady Społecznej 
Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Brzostku. 
Treść podjętych uchwał prezentowana jest w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.

Opracowała E. Sz.

Żołnierze Wyklęci-Niezłomni na Ziemi Brzosteckiej
1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych ustanowiony dla oddania hołdu Patriotom wal-
czącym z władzą sowiecką i komunistyczną narzuconą Polsce 
od lipca 1944 r. przez ZSRR. Zdecydowana większość Polaków 
była wtedy przeciwna nowej władzy, ale kilkumilionowa Armia 
Czerwona paraliżowała strachem oraz dokonywała areszto-
wań, zsyłek, tortur i często egzekucji żołnierzy polskiej Armii 
Krajowej, Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych 
Sił Zbrojnych. Dlatego Oni byli zmuszeni się ukrywać i nadal 
walczyć. W niepodległościowym podziemiu polskim przeciw-
stawiało się czynnie komunistycznemu reżimowi około 200 
tysięcy osób, z czego blisko 20 tysięcy walczyło zbrojnie w tym 
antykomunistycznym powstaniu. Oto przykładowe sylwetki 
Niezłomnych Bohaterów-Dowódców działających również na 
Ziemi Brzosteckiej. 

Major Ludwik Marszałek, pseudo-
nim „Zbroja” – urodził się 9 sierpnia 
1912 r. w pobliskich Brzezinach. Ukoń-
czył szkołę średnią w Dębicy i zdał 
maturę w 1931 r. Potem odbył służbę 
wojskową i ukończył szkołę oficerską. 
Walczył w wojnie z Niemcami we wrześ-
niu 1939 r. Po klęsce od samego początku 
działał w konspiracji przeciwko hitle-
rowcom. Był pierwszym komendantem 
Armii Krajowej (AK) Placówki Brzeziny. 
Uczestniczył w wielu akcjach szkolenio-

wych i bojowych prowadzonych przez AK. Był od marca 1944 r. 
komendantem AK Obwodu Dębica. Podczas Akcji „Burza” 
(lipiec-wrzesień 1944 r.) skierowanej przeciwko Niemcom, mjr 
L. Marszałek „Zbroja” został zastępcą dowódcy konspiracyjnego 
5. Pułku Strzelców Konnych AK liczącego blisko 1500 żołnie-
rzy, którego oddziały walczyły również w północnej części 
gminy Brzostek. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Dębicy 
w sierpniu 1944 r. i wstrzymaniu działań wojennych, sowieckie 
NKWD i komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa prowadziły 
aresztowania żołnierzy z dębickiego Obwodu AK. Szczególnie 
poszukiwano dowódców, którym groziło więzienie, okrutne 
tortury i kary śmierci. Było to zupełnie niezrozumiałe, ponieważ 
podczas Akcji „Burza” współdziałano z wojskiem radzieckim 
w walce z Niemcami. Dlatego zdesperowani Polacy musieli się 
ukrywać przed komunistycznymi siepaczami i dalej prowadzić 
konspiracyjną działalność. Mjr L. Marszałek od września 1945 r. 
był jednym z głównych organizatorów Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość (WiN) na Rzeszowszczyźnie. Była to organizacja 
o charakterze politycznym, chociaż w praktyce zajmowała się też 
samoobroną. W 1946 r., ze względu na grożące aresztowania ze 
strony rzeszowskiego i dębickiego UB, mjr L. Marszałek został 

przeniesiony do pracy w konspiracji na ziemie zachodnie. Był 
od marca 1947 r. kierownikiem wrocławskiego Okręgu WiN, 
którego struktury odbudował. Niestety, Ludwika Marszałka 
aresztowali ubecy 12 XII 1947 r. Po brutalnych przesłuchaniach 
aresztowanego skazano na karę śmierci. 27 listopada 1948 r. 
o godz. 17:30 Ludwika Marszałka rozstrzelali ubeccy mordercy 
we wrocławskim więzieniu. To była komunistyczna zbrodnia 
w „majestacie prawa”! 

Major Józef Modrzejewski, pseu-
donim „Lis” – urodził się 14 lutego 
1909 r. w Kuźnicach k. Włocławka, ale 
od 1939 r. mieszkał w Jaśle. Ukończył 
w 1933 r. Szkołę Podchorążych Artylerii 
w Toruniu i był oficerem służby czynnej. 
Od września 1939 r. walczył z Niemcami 
i dostał się do niemieckiej niewoli, ale 
zbiegł. Po nieudanej próbie przedostania 
się do Francji został w jasielskim, tworząc 
od stycznia 1940 r. struktury konspira-
cyjnego Związku Walki Zbrojnej i Armii 

Krajowej. Był Komendantem ZWZ - AK Obwodu Jasło aż przez 
5 lat hitlerowskiej okupacji, co było wyjątkiem w skali kraju. 
Do jasielskiego Obwodu AK należała też Placówka Brzostek, 
kryptonim „Bekas”. Mjr J. Modrzejewski zasłynął jako bardzo 
dobry organizator i nieuchwytny konspirator. Będąc dowódcą 
5. Pułku Strzelców Podhalańskich AK, brał udział w akcji „Bu-
rza” przeciwko Niemcom na terenie powiatu jasielskiego. Po 
nawiązaniu kontaktu z Armią Czerwoną we wrześniu 1944 r. 
odmówił podporządkowania się jako żołnierz polskiej Armii 
Krajowej. Mjr J. Modrzejewski 9 IX 1944 r. został rozbrojony 
i aresztowany przez sowieckie NKWD, ale z niewoli zbiegł. 
Działał dalej jako komendant Inspektoratu AK Jasło i kolejnych 
poakowskich organizacji niepodległościowych w jasielskim ta-
kich jak: „NIE” i Delegatura Sił Zbrojnych. Od grudnia 1945 r. 
kierował Rejonem Krosno Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, 
a w 1946 r. był kierownikiem WiN na miasto Kraków. Ciągle 
zagrożony aresztowaniem przez sowieckie NKWD i komuni-
styczny UB przedostał się na zachód do II Korpusu Wojska 
Polskiego generała Władysława Andersa. Przez ponad 40 lat nie 
mógł wrócić do Ojczyzny. Mjr. Ludwik Modrzejewski dopiero 
latem 1989 r. przybył do Polski na pierwsze po wojnie oficjalne 
obchody 45. rocznicy Akcji „Burza”. Odwiedził także Brzostek, 
gdzie w Gminnym Ośrodku Kultury miało miejsce spotkanie 
miejscowych Kombatantów AK i Osób Represjonowanych. 
Odbyła się też sesja naukowa zorganizowana przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej.

Oprac. Wiesław Tyburowski
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Opowieści dawnej treści – Zanim zabrzmią rezurekcyjne dzwony
„Alleluja biją dzwony
Biją w cztery świata strony
Bo zmartwychwstał Pan…”

Pieśń wielkanocna

Marzec 2016 roku jest bardzo kapryśny i zmienny. Miesiąc 
ten stanowi jakby dopełnienie do przysłowia „w marcu jak 

w garncu”. Pełno w nim różnorakich klimatów, począwszy od 
zimna, śniegu i mrozu, przez jesienne deszcze i ciągłą kapaninę 
z nieba do słonecznych, wietrznych dni z lekkim deszczykiem 
i tchnieniem wiosny. Tegoroczny marzec zamykają czterdziesto-
dniowy czas Wielkiego Postu z Triduum Paschalnym i Wielką 
Niedzielą, zwaną Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego. 

Na szczególną opowieść i przypomnienie obrzędów przeka-
zywanych drogą tradycji zasługuje Wielki Tydzień, który na 
stałe zapisał się w pamięci osób starszych. Z tego okresu bardzo 
dokładnie pamiętamy, co znaczy ścisły post, co znaczy dom bez 
wrzaskliwej muzyki płynącej z radia i telewizora, co znaczy 
skromne ubranie, pobożne zachowanie się zamknięte w ciszy, 
zadumie i skupieniu – nawet dzieci w tamtych dniach nie mogły 
się głośno bawić i zaobserwować można było codzienny wymarsz 
do kościoła całej rodziny na uroczystości paschalne. 

W Wielki Czwartek, w święto kapłanów, Msza Święta zwykle 
rozpoczynała się od odśpiewania przez chór psalmu „Oto jest ka-
płan wybrany”. Święto kapłanów obchodzi się na pamiątkę Ostat-
niej Wieczerzy, podczas której Chrystus obmył nogi dwunastu 
apostołom, spożył z nimi wieczerzę, na której ustanowił sakrament 
kapłaństwa. W tym dniu podczas Mszy Świętej milkną dzwony, 
a wprowadzone są kołatki – jest to symbol zdrady Judasza. W tym 
dniu rozpoczynają się też misteria Męki Pańskiej, które do Europy 
zostały wprowadzone w XV wieku przez franciszkanów. Powstały 
na naszym kontynencie tzw. kalwarie symbolizujące miejsce, 
gdzie dokonała się męka Syna Bożego. Najbliżej nas znajduje się 
Kalwaria Zebrzydowska, którą w XVII wieku ufundował Miko-
łaj Zebrzydowski. Jest tutaj Góra Lanckorońska, nazwana Górą 
Oliwną, Góra Żar zwana Golgotą, a rzeka Skawinka – Cedronem. 
Natomiast cała Kalwaria Zebrzydowska w tych dniach staje się 
Ziemią Świętą, w której żył Jezus. W Misterium Paschalnym rolę 
Jezusa, Szymona Cyrenejczyka, Piłata, żydowskich kapłanów 
i żołnierzy rzymskich odgrywają zakonnicy wraz z młodzieżą. 
Całe misterium przebiega zgodnie z Pismem Świętym, a kulmi-
nacją tego wydarzenia jest Wielki Piątek, kiedy to następuje sąd 
nad Jezusem, a potem droga z krzyżem na ramionach, upadki pod 
krzyżem, dolatują odgłosy uderzeń młotka w gwoździe i wreszcie 
ukrzyżowanie. Uczestnictwo w takim misterium dostarcza wielu 
przeżyć, zaspokaja nasza wyobraźnię i pozostaje w sercu i pamięci 
człowieka na całe życie.

W Polsce znanymi jeszcze kalwariami są Góra Kalwaria pod 
Warszawą, Kalwaria Pacławska koło Przemyśla oraz Góra Klasz-
torna koło Piły. Warto odbyć chociaż raz w życiu pielgrzymkę do 
tych miejsc i prawdziwie przeżyć Mękę Pańską. 

W parafialnych kościołach w Wielki Czwartek następuje prze-
niesienie Jezusa w monstrancji do ciemnicy, zaś ołtarz stoi pusty, 
bez dekoracji. W ciemnicy, która symbolizuje rzymskie więzienie, 
wierni, ministranci, siostry i bracia różańcowi adorują Chrystusa. 

Wielki Piątek to szczególny dzień męki i śmierci Jezusa. My, 
wierni, w tym dniu zachowujemy post ścisły – jakościowy i iloś-
ciowy – a w kościele odbywają się nabożeństwa drogi krzyżowej 
i gorzkich żali. Tradycję Drogi Krzyżowej przynieśli do Polski 
franciszkanie w okresie wczesnego średniowiecza. Pielgrzymi 
przychodzą przed czternaście stacji Męki Pańskiej, oddają pokłon, 
modlą się w pozycji modlitewnej i w wielkim skupieniu śpiewają: 
„Któryś za nas cierpiał rany…”. W dzisiejszych czasach rzadko 
możemy zobaczyć indywidualnych pątników odprawiających te 
modlitwy przed stacjami usytuowanymi na zewnątrz kościoła. 
Innym nabożeństwem wielkopostnym w tym dniu są gorzkie żale, 
w których wyśpiewujemy mękę Jezusa oraz boleść Jego Matki.

Kolejnym wielkopostnym zwyczajem są kilkudniowe rekolek-
cje, na których misjonarze wygłaszają homilie mające za zadanie 
przybliżyć wiernych do Boga, poprawić relacje międzyludzkie, 
prostować ścieżki życia, wzmacniać wiarę, a na zakończenie tych 
dni skupienia odbywa się spowiedź rekolekcyjna, czyli oczysz-

czenie się z wszelkich win.
W Wielki Piątek nie ma Mszy Świętej, ale podczas nabożeństwa 

jest czytana bądź śpiewana z Ewangelii opowieść męki i śmierci 
Chrystusa, a potem przeniesienie Go do Grobu Pańskiego, przy 
którym stoi straż. Obecnie tę czynność pełnią strażacy ochotnicy, 
zaś wierni na kolanach podchodzą, adorują krzyż i zatapiają się 
w modlitwie. 

W Wielką Sobotę ma miejsce całodobowa adoracja przy Bożym 
Grobie oraz całodzienne święcenie pokarmów. W koszyczkach 
gospodynie przynoszą święconkę: baranka - symbol Jezusa, jajko - 
symbol życia, zajączka - symbol odradzającej się przyrody, chleb, 
sól, chrzan, wodę, kiełbasę, szynkę, kawałek babki wielkanocnej. 
Kosze nakrywane są białą serwetą i dekorowane zielonymi gałąz-
kami mirtu czy też kępkami oziminy i bukszpanu. Jajka – czyli 
pisanki – są kraszone, opisywane, wydrapywane w przepiękne 
wzory i ornamenty. Wabią oczy kolorami wydobywanymi z łu-
pinek cebuli, obierzyn z buraka ćwikłowego, kory dębu czy też 
po prostu z kolorowych farb. Po powrocie z kościoła gospodynie 
wraz z dziećmi niosą koszyczek z święconką wokół domu, aby 
całe obejście nabrało ducha światła, a wchodząc do budynku 
mieszkalnego mówią: „Chrystus zmartwychwstał”, zaś będący 
w domu mieszkańcy odpowiadają: „Prawdziwie powstał”. Potem 
kosz ze święconką ustawiony jest na poczesnym miejscu i wabi 
przychodniów chęcią spożycia tych pokarmów. Z kuchni bucha 
zapach gotowanych wędlin, które później posłużą do zrobienia 
wspaniałego żuru ze święconką. Z piekarników zaś unosi się 
zapach babek wielkanocnych, mazurków, keksów i innych ciast. 
To już znak, że czas postu się skończył.

Jeszcze w kościele następuje poświęcenie ognia i wody. Daw-
niej gospodarze wybierali wygaszone ogarki drewniane i nieśli je 
w pola oraz rozrzucali wokół obejścia, co miało być przyczynkiem, 
iż ten obrzęd uchroni gospodarstwo od chorób i plag oraz zapewni 
dobre plony. Zaś wodą święconą kropiono całe zabudowania i pola, 
co miało odpędzać „zło” od tych miejsc. Święconką dzieliły się 
gospodynie nie tylko z domownikami czy też przybyłą rodziną, 
ale także z żebrakami, których w tamtych czasach było wielu oraz 
ze zwierzętami domowymi. 

I tak niczym zabrzmią dzwony rezurekcyjne głoszące radosne 
„Alleluja, Jezus żyje”, wierni obowiązkowo powinni uczestniczyć 
w obrzędach wielkopostnych i paschalnych. W Wielką Niedzielę 
całe rodziny szły na Mszę rezurekcyjną, która rozpoczynała się 
świtem. Podczas procesji biły radośnie dzwony, wierni śpiewali 
„Wesoły nam dziś dzień nastał”, a poza obejściem kościelnym sły-
chać było kanonadę ze strzelb, pistoletów, nawet armat i moździe-
rzy – cały ten głośny huk był wyrazem radości, że po dniach postu 
rozpoczyna się dzień Zmartwychwstania Pańskiego i nadzieja dla 
każdego wierzącego, że jest to prawdziwa droga zbawienia. Dzisiaj 
podczas procesji rezurekcyjnej można słyszeć huk petard oraz 
obserwować kolorowe błyski rac. Po uroczystym śniadaniu skła-
damy sobie życzenia, obdarowujemy się kolorowymi pisankami, 
barankami, zajączkami, jak również przynosimy małe „upominki” 
wielkanocne wraz ze zniczem i darem modlitwy na groby swoich 
najbliższych. Potem cały dzień wspólnie świętujemy, składamy 
sobie życzenia i cieszymy się, bo „Zmartwychwstał Pan”.

Zuzanna Rogala

Fot.  Paweł Batycki
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Patrzę i widzę

Jeden człowiek i może! 
Patrzę na 12. i 13. stronę poprzedniego numeru Wiadomości 

i jestem pełna podziwu dla społeczności Zawadki Brzoste-
ckiej, najmniejszej wsi w naszej gminie – powierzchnia 284,86 
ha, ludność ok. 400 osób. Niewielki dom ludowy ożywał jeszcze 
do niedawna tylko z powodu zebrań wiejskich lub przedwybor-
czych. Na te ostatnie przybywali najtłumniej kandydaci z całej 
gminy. Od ostatnich wyborów sołtysów i rad sołeckich sytuacja 
uległa zmianie. Ilość organizowanych przez samorząd wsi imprez 
i ich różnorodność stawia Zawadkę na czele listy najaktywniej-
szych społeczności naszej gminy. Zadziwia również rozpiętość 
wiekowa uczestników od kilkulatków i młodzież biorących 
udział w turnieju FIFA 2016 poprzez średnie pokolenie do se-
niorów uczestniczących w spotkaniu opłatkowym.

Dużym wysiłkiem organizacyjnym dla tak małej spo-
łeczności jest powstanie Stowarzyszenia „Nasza Zawadka”. 
Stowarzyszenie rozszerzy możliwości działania, pozwalając 
starać się o zewnętrzne środki finansowe na kolejne projekty. 
Wart zauważenia jest również fakt aktywnego wykorzystania 
współczesnych środków komunikacji w postaci strony Facebook 
Sołectwo Zawadka Brzostecka. 

Te wszystkie imprezy, jak i kilka wcześniejszych, organizują 
sami mieszkańcy, korzystając z lokalu, który istnieje od długich 
lat. Co więc się stało? Skąd ten nagły rozwój chęci współdziałania 
i pracy społecznej na rzecz swojej wsi? Wydaje się, że wielkie 
pokłady aktywności mieszkańców czekały tylko na odpowiedni 
bodziec czy raczej na odpowiedniego człowieka, który natchnie 
mieszkańców do działania, pociągnie za sobą własną aktyw-
nością i przykładem. Takim człowiekiem okazał się p. Marcin 
Sas, nowy sołtys. Mieszkańcy dokonali ryzykownego wyboru 
kogoś, kto nie jest „z Brzostku rodem” i ryzyko się opłaciło. 
Nowy sołtys odwdzięczył się za zaufanie wielką aktywnością, 
którą zaraził wielu mieszkańców i co warte podkreślenia, bez 
względu na ich wiek.

Patrząc na dokonania sołtysa Zawadki, ciśnie się taka myśl, 
że może warto by wykorzystać energię jego i jemu podobnych 
ludzi dla całej społeczności gminnej na przykład jako przedsta-
wicieli mieszkańców w instytucjach takich jak Rada Społeczna 
Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Brzostku czy innych instytucji przedstawicielskich, 
ważnych dla codziennego życia wszystkich mieszkańców, a nie 
zawsze funkcjonujących zgodnie z ich wyobrażeniem. Wybie-
ranie ciągle tych samych, „zasłużonych” ludzi nie daje nadziei 
na rozwój i postęp. 

aa

prywatnych do celów służbowych;
- stwierdzono liczne błędy w regulaminie organizacyjnym, regu-

laminie pracy, regulaminie wynagradzania i jego załącznikach 
oraz zasadach prowadzenia obsługi finansowo-księgowej. Za-
pisy w nich zawarte bardzo często stoją w jawnej sprzeczności 
z obowiązującymi ustawami; 

- z dokumentów źródłowych, jakie przekazano przy odbiorze 
audytu, wynika, że w momencie przejścia na emeryturę 
pani doktor Szymańska pobrała 
ekwiwalent za zaległy urlop na 
kwotę… 17 200 zł (słownie: 
siedemnaście tysięcy dwieście). 
Oznacza to, że pomimo tego, iż 
pani kierownik wiedziała, że 
przechodzi na emeryturę, nie 
zadbała o wykorzystanie zale-
głego urlopu.

Niezrozumiały jest też zakup 
13 telefonów komórkowych przez 
SGPZOZ w Brzostku. Jest dla 
mnie zdumiewające, że rachunki 
telefoniczne są tam dwa razy 
wyższe niż w Urzędzie Miejskim, 
w którym żaden z pracowników 
nie posiada służbowego telefonu komórkowego.

Pragnę wyraźnie podkreślić, że zarzuty, o jakich mowa, w ża-
den sposób nie dotyczą praktyki lekarskiej pani Szymańskiej, 
której kompetencje zawodowe lekarza, podobnie jak Państwo, 
cenię i szanuję. Jeżeli tylko pani doktor wyrazi taką wolę, nie 
będzie żadnego problemu, by kontynuowała praktykę lekarską 
w brzosteckim ośrodku. Wymaga to tylko podpisania nowej 
umowy o pracę.

Zaistniała sytuacja jest dla mnie przykra, ale obliguje mnie 
do zachowania zgodnego z procedurami. Przygnębiający jest dla 
mnie i moich najbliższych lincz mojej osoby na portalach spo-
łecznościowych. Ze zdumieniem zobaczyłem, jak łatwo ubliża 
się ludziom, jak łatwo formułuje się wyssane z palca zarzuty. 
Najbardziej zabolały mnie oskarżenia o brak honoru, „przekręty” 
itp. Następnego dnia po odwołaniu doktor Szymańskiej, kiedy już 
emocje trochę opadły, spotkałem się z pracownikami SGPZOZ 
w Brzostku i Smarżowej, podczas których podałem informacje 
dotyczące tego, co faktycznie zawiera audyt. Jak się okazało, 
nie przekazano im pełnej wiedzy tak o wypłatach nagród bez 
zgody Rady Społecznej, jak i o faktycznych wynikach audytu, 
a dobrą kondycję finansową zakładu - na którą zwrócił uwagę 
audytor - uznano za pozytywną opinię o całym zakładzie, co 

jest przykładem zwykłej manipulacji. 
W rozmowie z pracownikami potwierdziłem, że obydwie pla-

cówki pracować będą na dotychczasowych warunkach, a organ 
tworzący nie planuje żadnych zmian w zasadach funkcjonowania 
SGPZOZ. Wyjaśniłem także, że nie mogłem wcześniej odbyć 
spotkania z pracownikami, na które tak nalegano, ponieważ 
o wynikach audytu musiałem w pierwszej kolejności powiadomić 
członków Rady Społecznej. 

W najbliższym czasie ogłoszony zostanie konkurs na stano-
wisko kierownika, a do tego czasu placówką zarządzać będzie 

osoba pełniąca jego obowiązki. 
Funkcję tę proponowałem leka-
rzom z brzosteckiego ośrodka: 
doktorowi Szwedzie i doktor 
Stokłosie, ale oboje odmówili. 
Zwróciłem się zatem z prośbą do 
moich znajomych lekarzy w Jaśle, 
ale nikt nie zgodził się przyjąć tej 
funkcji na tak krótki czas. Osta-
tecznie na okres do rozstrzygnię-
cia konkursu zgodził się objąć to 
stanowisko pan Jan Urban z Jasła, 
który jest absolwentem Wydziału 
Prawa i Administracji UMCS 
(kierunek administracja), od 12 
lat jest członkiem Rady Społecz-

nej Szpitala w Jaśle, od 1999 roku nieprzerwanie zasiada w ja-
sielskiej Radzie Powiatu, jest byłym, wieloletnim Kierownikiem 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miasta 
w Jaśle. Zarządzał on także spółkami Skarbu Państwa. Funkcję 
zastępcy kierownika do spraw lecznictwa na czas do rozstrzyg-
nięcia konkursu zgodził się sprawować doktor Grzegorz Szweda.

Jako burmistrz Brzostku pragnę zapewnić, że dołożę wszel-
kich starań, by zapewnić mieszkańcom pełną opiekę zdrowotną. 
Proszę Was, drodzy Państwo, o zrozumienie w tej trudnej spra-
wie. Zwolnienie doktor Szymańskiej to najtrudniejsza do tej pory 
moja decyzja i szczerze przyznam, że gdybym wiedział, że z taką 
sytuacją przyjdzie mi się zmierzyć, nie podjąłbym się kandydo-
wania na urząd Burmistrza Brzostku. Ślubowałem jednak 1 grud-
nia 2014 roku, że pracować będę dla dobra mieszkańców i że 
będę przestrzegał obowiązującego prawa. Dlatego taką decyzję 
podjąłem mimo nacisków, jakie na mnie wywierano. Prawo jest 
dla nas wszystkich takie samo bez wyjątku. Bycie burmistrzem 
to chwile miłe i sympatyczne, ale też trudne i odpowiedzialne. 
Jeśli podjąłem się tej funkcji, to muszę zachowywać się tak, jak 
ślubowałem pomimo tego, że w ośrodku zdrowia pracują lekarze, 
którzy są moją rodziną, i osoby, które tak mocno wspierały mnie 
w kampanii wyborczej.q

Dokończenie ze str. 4

Fot.  Paweł Batycki
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Dwóch Wojtków w gminie to za dużo
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

C. Norwid „Moja piosnka (II)

25 lutego w Brzostku zawrzało. Doszło do zamachu na 
bociana. Został wyeksmitowany (za długi?) z dachu 

szkoły podstawowej bez nakazu sądowego i pod nieobecność 
najbardziej zainteresowanego.

Posłuchaliśmy, co mieszkańcy mówią na temat tego czynu.
• To nie do pomyślenia! Tak się nie robi. Gniazdo jest źle uło-

żone! Bocian na tej platformie się nie zagnieździ.
• Jak można tak robić! Bociany zawsze tu były, tu chodzi o tra-

dycję. Jak to – szkoła bez bociana?! Brzostek bez bociana?! 
Zawsze wszyscy bociana obserwowali i cieszyli się, jak na 
wiosnę wrócił, jak miał pisklęta…

• Burmistrz zaczął reformę oświaty od zwalenia bociana ze 
stanowiska.

• Dobrze zrobili. Po co bocian ma s…ć 
na blachę.

• Burmistrz to ma dziwne podejście do 
przyrostu naturalnego. Niby krzyk, 
że dzieci za mało, a bociana wyrzu-
cił! No i ciekawe, kto te dzieci teraz 
będzie nosił?! Szkoły będą musieli 
zamknąć. A może o to chodzi…

• Bocian to taki ptak kultowy. W Polsce 
nie do ruszenia. No ale jak zrobić 
gruntowny remont szkoły z bocia-
nem na dachu? Nie da się. Z drugiej 
strony ptak ma instynkt, znajdzie 
inny komin, jak mu się platforma nie 

spodoba. A nie spodoba mu się, bo gniazdo jest ułożone nie 
tak, jak trzeba. 

• Burmistrz stwierdził, że dwóch Wojtków w gminie to za dużo 
i postanowił się pozbyć konkurenta.

• Z tej platformy bocian będzie miał marne widoki, szkoła i blok 
od wschodu, a do tego dzieci będą mu prały kamieniami do 
gniazda.

• Był jeden bocian (z rodziną) w Brzostku i pewnie już go nie 
będzie.

• Szkoda bociana. Do przedszkola pasowałby jeszcze bardziej 
niż do szkoły.

• A nie można było dorobić na dachu szkoły jakiegoś zabez-
pieczenia blachy przed odchodami i niechby sobie bocian 
dalej tam siedział?

• W każdej polskiej miejscowości na pierwszym miejscu jest 
ksiądz dobrodziej, na drugim bocian, a dopiero potem bur-
mistrz. To jest zamach stanu – niższy w hierarchii strącił 
wyższego.

Bocian wyeksmitowany Nowe stanowisko bociana

Rabacja – pamięć i przesłanie
Słowa te były motywem przewodnim konferencji naukowej, 

która miała miejsce w 170. rocznicę rabacji chłopskiej 1846 
roku. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół w Siedliskach-
-Bogusz 20 lutego. 
 Do naszej wsi, która była świadkiem tamtych minionych 
wydarzeń, zjechali przedstawiciele świata nauki, posłowie Jan 
Warzecha i Bogdan Rzońca, samorządowcy powiatu dębickiego 
Andrzej Reguła, Leszek Bieniek, Kazimierz Sarna i Stanisław 
Skawiński, samorządowcy naszej gminy Wojciech Staniszewski 
wraz z radnymi Rady Miejskiej, przedstawiciel Sejmiku Woje-
wódzkiego, sołtysi, księża oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli, 
przedstawiciele lokalnych mediów – „Wiadomości Brzosteckich” 
oraz TV Brzostek, Telewizji Rzeszów, a także wiele osób za-
interesowanych wydarzeniami 1846 roku. Zauważyć należy, 
że goście wypełnili wszystkie przygotowane miejsca, więc 
zainteresowanie tematem było bardzo duże. Przybyli zarówno 
starsi, jak i młodsi, co szczególnie powinno cieszyć nauczycieli 

historii.
 Jako pierwszy głos zabrał gospodarz szkoły, Dyrektor Sta-
nisław Wójtowicz. Przypomniał, że w 2006 roku powstał film 
„Jakub Szela”, zrealizowany przez szkołę w Siedliskach-Bogusz 

jako jedno z zadań programu „Szkoła Marzeń” finansowa-
nego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Autorem scenariusza oraz reżyserem filmu jest Krzysztof 
Dziedzic, a aktorami nauczyciele, uczniowie, pracownicy 
obsługi szkoły, mieszkańcy Siedlisk-Bogusz i okolic. Po 
przybliżeniu tego programu, jak i kulis powstania same-
go filmu, odbyła się jego projekcja. Film przyjęty został 
z wielkim entuzjazmem i podziwem, że przy tak znikomych 
nakładach i amatorskim sprzęcie udało się zrealizować tak 
spore przedsięwzięcie.
Po projekcji filmu głos zabrał prowadzący spotkanie Grzegorz 
Kita. Powitał gości oraz prelegentów. Natomiast Burmistrz 
Wojciech Staniszewski zapoznał wszystkich zebranych, jak 
doszło do tego spotkania. 
Po tych wystąpieniach rozpoczęła się konferencja naukowa. 

Dokończenie na str. 9

Fot. Jaromir Hunia

Fot. Paweł Batycki 

Fot. Paweł Batycki

Fot. Jaromir Hunia
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Odczyty wygłosili:
• Stefan Bartnik – „Rabacja w literaturze”,
• ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek – „Przygotowania do 

powstania narodowego w okolicach Brzostku w latach 
1845-1846”,

• dr Tomasz Szubert – „Jakub Szela odzierany z mitów”,
• dr Robert Borkowski – „Zapomniany pamiętnik dotyczący 

rabacji galicyjskiej”.
Wszystkie informacje padające z ust prelegentów były nie-
zwykle ciekawe i przybliżały słuchaczom ten trudny rok 1846. 
Szczególnie cenna i trafna była uwaga ks. prof. dr. hab. Bogdana 
Stanaszka, który zauważył, że mówiąc o „uczczeniu” rocznicy 
rabacji, popełniamy błąd, ponieważ były to wydarzenia tragicz-
ne, a wielowątkowość przyczyn i motywacji sprawia, że trudno 
dzisiaj podzielić ówczesnych uczestników tylko na „dobrych” 
i „złych”. Pamiętanie i zaduma jest, wobec tego, jak najbardziej 

potrzebna, ale „czcić” nie ma czego. Podczas i po odczytach 
padały pytania, na które prelegenci odpowiadali z dużą zna-
jomością tematu. Na zakończenie wyrażono słowa podziwu 
i podziękowań dla organizatorów i osób wygłaszających odczyty. 
Są to podziękowania jak najbardziej zasłużone, dlatego że wy-
darzenia roku 1846, dotyczące czy to rabacji, czy powstania kra-
kowskiego, nie są tak powszechnie znane, jak chociażby Wiosna 
Ludów z 1848 roku lub Powstanie Styczniowe z 1863 roku.
Podczas spotkania można było zakupić książkę Tomasza Szu-
berta, historyka na stałe mieszkającego w Wiedniu „Jak(ó)b 
Szela (14) 15 lipca 1787 – 21 kwietnia 1860”- ciekawa pozycja 
oparta na źródłach, przedstawiająca „króla chłopów” w sposób 
odmitologizowany.
Kończąc spotkanie, wszystkim przybyłym podziękował Dyrek-
tor Stanisław Wójtowicz, a podziękowania dla pomysłodawcy 
tejże konferencji – Kamila Glenia – skierował Burmistrz Woj-
ciech Staniszewski.

R.W., P.S.

Wczesna wiosna najdobitniej świadczy o tym, jak lubuje-
my się w śmieciach. Są wszędzie. W rowach, ogrodach, 

zaroślach, lasach, rzekach, potokach, na ulicach, chodnikach, 
łąkach itd. Jest to jeden z najtrwalszych dowodów zamiesz-
kiwania Ziemi przez człowieka. I chyba nawet przegapiliśmy 
ważny moment w naszej historii – na Księżycu nie powin-

niśmy pozostawiać śladu ludzkiej stopy, lecz stertę śmieci. 
Wtedy nikt nie miałby wątpliwości, że BYŁ TU CZŁOWIEK! 
Mimo wszystko zanim przystąpimy do wiosennych czy przed-
świątecznych porządków i wyrzucania śmieci gdzie popadnie, 
zapoznajmy się z poniższym artykułem.

U.K.

CZYSTE ŚRODOWISKO – NASZ WSPÓLNY CEL
Obowiązkiem każdego z nas jest dbanie o czystość i porzą-

dek naszego najbliższego otoczenia. W związku z ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszyscy właś-
ciciele nieruchomości mają obowiązek zbierać i pozbywać się 
powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych 
w sposób zgodny z przepisami i z wymaganiami określonymi 
w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. 

Obowiązujący system gospodarki odpadami komunalnymi 
zapewnia odbiór każdej ilości odpadów komunalnych z nie-
ruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących 
się na terenie naszej Gminy. Odpady komunalne, które nie są 
odbierane przez firmę odbierającą odpady, można przez cały 
rok przekazywać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy ul. Szkotniej 22 w Brzostku. 

Na terenie naszej gminy można zauważyć przypadki nielegal-
nego składowania odpadów. Wyrzucanie śmieci do przydrożnych 
rowów czy też do lasu jest zabronione i karane. Za czystość 
i porządek na swoim terenie odpowiedzialni są właściciele, po-
mimo tego że nie zawsze to oni są sprawcami zanieczyszczenia 
tego terenu. Zdarzają się przypadki tzw. „podrzucania śmieci”. 
W przypadku odnalezienia sprawcy sto-
sowany jest wobec niego art. 145 Kodeksu 
wykroczeń, który mówi: „Kto zanieczysz-
cza lub zaśmieca miejsca dostępne dla pub-
liczności, a w szczególności drogę, ulicę, 
plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega 
karze grzywny do 500 złotych albo karze 
nagany”. Składowanie odpadów w miej-
scach do tego nieprzeznaczonych podlega 
odpowiedzialności karnej z ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 
88, poz. 553 ze zm.) lub odpowiedzialności 
za wykroczenia w myśl przepisów ustawy 
z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.).

Mieszkańcy nie do końca zdają sobie 
sprawę z tego, że beztrosko wyrzucane 
odpady rozkładają się latami, nawet przez 
setki lat stanowią zagrożenie dla ludzi 
i środowiska. Plastikowa butelka rozkła-
da się 500 lat, plastikowe torebki 300 lat, 
worki foliowe od 100-200 lat, gumowa 
opona 50-80 lat, metalowa puszka 10 lat, 
a szklana butelka aż 4 tys. lat. Czasami 
są to również odpady niebezpieczne takie 

jak baterie i akumulatory. Podczas rozkładu odpadów dochodzi 
do chemicznego i mikrobiologicznego zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i podziemnych, zagrażając lokalnym ujęciom 
wody pitnej. Pojawiają się wtedy również zagrożenia pożarem, 
epidemią lub samozapłonem gazów. W naszej gminie dwa 
razy do roku na wiosnę i jesienią organizowane są bezpłatne 
akcje odbioru różnego rodzaju odpadów wielkogabarytowych 
i problemowych. Są one zabierane bezpośrednio sprzed posesji 
mieszkańców. Co roku prowadzona jest akcja „Sprzątania świa-
ta” w której dzieci i młodzież z naszej gminy zawsze chętnie 
biorą udział. Prowadzone są działania edukacyjne w szkołach 
i przedszkolach, organizowane są konkursy o tematyce segregacji 
odpadów i pozbywania się ich w sposób prawidłowy.

Regulacje prawne mające na celu poprawę środowiska 
naturalnego i prowadzenie akcji edukacyjnych podnoszących 
świadomość ekologiczną mieszkańców powinny przynieść efekt 
zapobiegający powstawaniu dzikich wysypisk śmieci.

Artykuł przygotowany przez Referat Mienia Komunalnego 
i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Brzostku

Czyje to śmieci?
Fot. Paweł Batycki



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 03/201610

Dokończenie na str. 11

Ferie 2016 w brzosteckim domu kultury
Jak co roku w okresie ferii zimowych w brzosteckim domu 

kultury starano się zagospodarować dzieciom i młodzieży 
wolny od nauki czas w różnorodne formy zajęć.
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 20.00, zaś 
w soboty od 10.00 do 14.00 czynna była świetlica, która ofe-
rowała bilard, cymbergaj, piłkarzyki, dart oraz różnorakie gry 
i zabawy świetlicowe.
 Dla dzieci młodszych i młodzieży przez cały czas trwania 
ferii organizowane były zajęcia tematyczne. Miłośnicy zajęć 
artystycznych mogli rozwijać swe talenty, uczestnicząc w zaba-
wach plastycznych, nie tylko rysując i malując, ale też wykonując 
różne przedmioty artystyczne. Inna grupa dzieci uczestnicząca 
w zabawach teatralnych, uczyła się między innymi wchodzenia 
w role w dramie. Osobną grupę stanowili uczestnicy zajęć ru-
chowych, którzy bawili się piłką, kółkiem „hula-hoop” czy też 
innymi przyrządami gimnastycznymi. 

 Tradycją brzosteckiego domu kultury stały się zabawy ze 
Studiem Fama w Dębicy .W tym roku również ich nie zabrakło. 
W niedzielne popołudnie dzieci przeżywały wiele emocji 
i wzruszeń, aktywnie uczestnicząc w programie artystycznym 
zatytułowanym „Śnieżynkowe Show”, prowadzonym przez 
profesjonalnych aktorów, którzy wcielili się w postacie bajkowe 
Śnieżynkę i kucyka Billy’ego (pluszową chodzącą maskotkę) 
z fabryki zabawek. Pod przewodnictwem tych postaci młodzi 
widzowie odbyli podróż do czterech krain z Magicznej Księgi 
Przygód, gdzie za sprawą czarów odnajdywali magiczne amulety 
spełniające życzenia. Przez półtorej godziny dzieci aktywnie 
uczestniczyły w atrakcyjnych zabawach pełnych animacyjnych 
tańców, dynamicznych piosenek, dowcipnych dialogów i kon-
kursów z mnóstwem różnorodnych rekwizytów, dzięki którym 
poznawały profesje i ubiory ludzi z różnych krajów. Impreza 

była niezwykle kształcąca, a także wdrażała najmłodszych do 
aktywności społecznej. Doznania milusińskich potęgowały 
efekty specjalne w postaci tysiąca kolorowych baniek mydlanych 
i smug podświetlanego dymu. Dzieci bawiły się znakomicie, 
a obecni z nimi rodzice mogli obserwować swoje pociechy, oce-
niając ich społeczną dojrzałość poprzez aktywność w zabawach. 
Reasumując – wszyscy byli bardzo zadowoleni.
 Interaktywną propozycją w kolejną niedzielę ferii był rów-
nież spektakl „Przypowieść o talentach” w wykonaniu Teatru 
„EDEN” z Wieliczki. Ten niezwykle mądry i wychowawczy 
teatr potrafił nie tylko wciągnąć młodych widzów do aktywnego 
uczestnictwa w opowieści aktorów przez ożywioną dyskusję 
oraz osobistą prezentację dzieci na scenie, ale też tworzył spe-
cyficzny nastrój humorystyczny poprzez zabawne scenki i dia-
logi. Dzięki temu mimo poważnych treści przedstawienie było 
lekkie w odbiorze i zrozumiałe nawet dla najmłodszych dzieci. 

A trzeba wiedzieć, że jest to teatr ewangelizacyjny prezentujący 
inscenizacje adresowane dla widzów od 3-9 lat. Dlatego pewnie, 
mając na uwadze tak młodą widownię, przedstawienia są proste, 
bez specjalnych efektów, którymi karmią dzieci od najmłodszych 
lat wszechobecna telewizja i Internet. Myślę, że na prostocie 
polegał urok tego przedstawienia. W każdym razie najmłodsi 
brzosteccy widzowie niezwykle aktywnie tworzyli wspólnie 
z aktorami tę inscenizację, więc dobrze przyswoili sobie jej treści 
i przesłanie biblijne, że każdy ma jakiś talent, który powinien 
w sobie rozwijać i pomnażać go oraz uświadomili sobie, że jest 
czas na pracę (naukę) i czas na zabawę. 

W taki oto sposób ten zimowy, niestety, bezśnieżny czas wol-
ny od nauki szkolnej najmłodsza część społeczności brzosteckiej 
mogła spędzić na dobrej zabawie w domu kultury.

E.M.

Ferie na wesoło w Nawsiu Brzosteckim!
Działo się w te ferie w Nawsiu Brzosteckim! Zaczęło się 

14 lutego. Było romantycznie… Świece, serca, ciepły po-
częstunek, wino, konkurs z nagrodami, a na projektorze leciał 
polski film „Chemia” o miłości, która przezwycięży wszystko 
i to wcale nie była adaptacja jakiegoś tam harlequina. Wiele 
osób zgromadzonych na widowni nie potrafiło ukryć swych 
emocji, roniąc łzy.

Już trzy dni później, bo 17 lutego dom ludowy został opano-
wany przez dzieci. Zrobiło się głośno, tłocznie i wesoło. Blisko 
setka dzieciaków w wieku 5,10,15 lat zamieniło na trzy godziny 
główną salę i pokój obok w wielki plac zabawy. Najmłodsi 
mieszkańcy naszej wsi (i nie tylko naszej…) nie oszczędzili nawet 
kuchni, gdzie z wielką wyobraźnią i kreatywnością dekorowali 
ciasteczka, uprzednio upieczone przez Panie z Koła Gospodyń. 
Oprócz tego zostały zorganizowane tak wymyślne gry i zabawy 
jak między innymi: gorące krzesła (zawsze gwóźdź programu), 
jedzenie chrupek na czas czy obgryzanie wraz z mamami, braćmi 
czy siostrami jednego, wiszącego na sznurku jabłka. Oczywi-

ście bez trzymania ręką, bo inaczej się nie liczy! Gdy dzieciaki 
nie mogły się już ruszyć, przyszedł czas na wyświetlenie filmu 
animowanego „Szeregowiec Dolot”. Niestety, po piętnastu mi-
nutach okazało się jednak, że energia dzieci nie zna granic, no 
i wszystkie zabawy trzeba było od nowa powtórzyć 

Społeczność Nawsia Brzosteckiego zachęcona tym sukcesem 
postanowiła w następnym tygodniu powtórzyć imprezę. Tym 
razem z racji, iż ciasteczka i wszystkie inne słodkości psują zęby, 
Koło Gospodyń postanowiło przygotować dla dzieci pyszne 
zapiekanki! Na te frykasy skusił się nawet i radny, który z tego, 
co mi wiadomo, zjadł o jedną zapiekankę za dużo… 

Oprócz tego na dzieci, tak samo jak tydzień wcześniej czekały 
gry i zabawy, wymyślane przez przybyłych na miejsce harcerzy, 
malowanie twarzy, kolorowanki, a także konkursy z nagrodami.

Korzystając z licencji na publiczne odtwarzanie filmów zaku-
pionej przez Centrum Kultury i Czytelnictwa, w ostatnią sobotę 

Fot. Paweł BatyckiFot. Paweł Batycki
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ferii obyła się projekcja filmu „Jack Strong”. To nie ostatni tego 
typu seans filmowy. Informacje o kolejnych projekcjach będzie 
można znaleźć w gablocie przed domem ludowym, a także na ofi-
cjalnym fanpage’u na Facebooku „Kino w Nawsiu Brzosteckim”.

Tutaj autor artykułu, emocjonalnie i fizycznie związany 
z tymi wszystkimi wydarzeniami, musi nadmienić, że wszystkie 
te imprezy były organizowane jedynie ze środków prywatnych 
poszczególnych zaangażowanych osób i pragnie podziękować 
wszystkim ludziom dobrej woli, bez których te inicjatywy nie 
doszłyby do skutku, a byli nimi: Sołtys Nawsia Brzosteckiego 
Anna Zięba, radny Mateusz Domaradzki, Przewodnicząca Koła 
Gospodyń Krystyna Kawalec (wraz z cudownymi Paniami 
z Koła Gospodyń, które poświęciły swój cenny czas, aby przy-
gotować wszystkie słodkości, a które autor z przyjemnością 
testował), rada sołecka Nawsia Brzosteckiego, harcerze i wszyscy 
sponsorzy: Marcin Kopeć, Krzysztof Kawalec, Janusz Dunajski, 
Danuta Adamska, Delikatesy Centrum w Brzostku, firma Sanit 
i firma pogrzebowa Piotra Michalskiego. 

Miejmy nadzieję, że przy pomocy i wsparciu wszystkich 

mieszkańców Nawsia Brzosteckiego uda się nam zrealizować 
kolejne nasze pomysły, przewidziane na okres wiosenny i letni.

bz

CO SŁYCHAĆ W ZAWADCE
Tłusty Czwartek 

Staropolskie przysłowie mówi: „Powiedział Bartek, że dziś 
tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków 

nasmażyła”. Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty 
czwartek nie zje ani jednego pączka – w dalszym życiu nie będzie 
mu się wiodło. Mieszkańcy Zawadki Brzosteckiej przesądni być 
nie muszą, bo tutaj każdemu wiedzie się dobrze, lecz szanują tra-
dycję i postanowili zgodnie z nią w swoim domu ludowym przy-
gotować dla siebie tłusty czwartek. Wśród tradycyjnych pączków 
pojawiły się również faworki przygotowane przez Jadwigę Berek 
i ciasta Bogusławy Wojnar. Natomiast z ciepłych potraw najwięk-
sze wzięcie miała zupa z pomidorów + rissoto Ireny Czech, którą 
zachwycili się wszyscy obecni. Mieszkańcy w miłej atmosferze 
spędzili razem czas, rozmawiając o starych, dobrych czasach, 
życiu doczesnym i o planach na przyszłość. Spotkania tego typu 
dowodzą, jak wielka jest potrzeba spotykania się w większym 
gronie, wymiany poglądów, doświadczeń, a także okazywania 
szacunku sąsiadom.

Turniej
28 lutego 2016 r. w domu ludowym w Zawadce Brzosteckiej 
odbył się amatorski turniej tenisa stołowego, w którym miesz-
kańcy sołectwa mogli zmierzyć się między sobą w konkursie 
zaprezentowania umiejętności gry w tenisa stołowego. W tur-
nieju wzięło udział 12 zawodników podzielonych między sobą 
na 3 grupy, z których wyłoniono najlepszych zawodników do 
1/8 turnieju, następnie do półfinałów i finałowej rozgrywki 
konkursowej, którą stoczyło między sobą rodzeństwo – Natalia 
i Piotr Chrząszcz. Zawodnicy rozgrywali pojedynki na dwóch 
stołach do tenisa udostępnionych przez Piotra Berka i Stani-
sława Sobczyka. Walka między zawodnikami była zacięta, nie 
brakowało chwil zwątpienia, uniesień, radości, smutku, poczu-
cia sukcesu i porażki. Jednak wszystko odbywało się w miłej 
i życzliwej atmosferze, nad którą czuwał jeden z organizatorów 

Dokończenie na str. 12
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SZKOLNICTWO W BRZOSTKU – szkoła parafialna XV-XVII w.
 „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” 
powiedział ponad 400 lat temu hetman Jan Zamoyski. Twórcy 
Komisji Edukacji Narodowej zapisali w podręczniku z 1775 r.: 
„Dobry syn szanuje w domu i między ludźmi rodziców: nie czyni 
ani mówi, co by ich serca zakrwawiło, co by ich zasmuciło (...). 
Nauczyciel jest na miejscu rodziców twoich. Łoży prace swoje, 
aby ci oświecił rozum, aby cię nakłaniał do dobrego. Każdemu 
z nas będzie dobrze, kiedy kraj, miasto i wieś rodzinna stanie 
się szczęśliwa. Niechaj dzieci wcześnie osiągają tę miłość, to 
przywiązanie do miejsca, w którym się urodzili, które jest ich 
Ojczyzną”. Niniejszy cykl artykułów ukaże Czytelnikom 
zarys historii szkolnictwa w Brzostku.

Od przyjęcia chrześcijaństwa w 966 r. aż do końca XVIII w. 
zakładano na ziemiach polskich szkoły parafialne przy 

katolickich świątyniach i klasztorach. Już w XII w. pierwszą 
parafię w Kleciach założył Zakon Benedyktynów z Tyńca i przy 
kościele funkcjonować też musiała szkółka parafialna, lecz 
milczą o tym źródła. Pewne jest natomiast, że szkoła parafialna 
w Brzostku istniała na początku XV w. W 1407 r. pierwszy jej 
uczeń, zapisany w dokumentach jako Mateusz z Brzostku syn 
Piotra, dostał się na przesławną Akademię Krakowską. W 1429 
r. to samo uczynił Jan z Brzostku syn Stanisława. Natomiast 
rektor Wawrzyniec był w 1434 r. jednym z pierwszych nauczy-
cieli i jednocześnie kierowników brzosteckiej szkoły. Potem 
zastąpił go rektor Zawisza. W kolejnym stuleciu szkoła parafialna 
w Brzostku zasłynęła z wysokiego poziomu nauczania. Liczni 
jej wychowankowie studiowali na Akademii Krakowskiej i byli 
wyświęcani na księży lub zostawali nauczycielami. Przykłada-
mi są: Stanisław z Brzostku – proboszcz w Zaleszanach; Piotr 
z Brzostku – proboszcz w Gumniskach; Wojciech z Brzostku 
– rektor szkoły w Polnej. Oczywiście sposób nauczania, liczba 
dzieci i warunki szkolne były całkowicie odmienne od dzisiej-
szych. Z braku dokumentów nie wiemy, ilu uczniów uczęszczało 
do szkoły parafialnej w Brzostku. Przypuszcza się, że około 
20-30 chłopców, gdyż nauka nie była obowiązkowa. Uczyli się 
więc tylko nieliczni i bardzo zdolni chłopcy stanu mieszczań-
skiego i rzadziej chłopskiego, pochodzący z zamożniejszych 
rodzin, którzy często myśleli o wyborze stanu duchownego. 
Jedynie dzieci szlacheckie mogły się systematycznie kształcić, 
a lekcji udzielali im najczęściej prywatni nauczyciele. Program 
edukacyjny w szkołach parafialnych nie był jednolity i zależał 
od warunków bytowych oraz wiedzy posiadanej przez nauczy-
ciela. Książek do nauki uczniowie nie mieli, gdyż były zbyt 
drogie. Zwykle jedyną księgę posiadał nauczyciel. Najważniejsze 
w edukacji było: nauczenie podstaw łaciny; nauka katechizmu; 
śpiew kościelny i ministrantura; podstawy pisania i czytania po 
łacinie i w języku polskim.

Dominowała metoda pamięciowego nauczania. Nauczyciel 
czytał wielokrotnie fragment tekstu, a uczniowie powtarzali 
głośno i starali się jak najwięcej zapamiętać. Nie była to łatwa 
edukacja, wymagała od uczniów dużych zdolności i dobrej 
pamięci. Trudny był też język łaciński, którego gramatykę 
i słownictwo należało opanować bez podręczników. Podczas 
lekcji czasem pisano gęsim piórem i inkaustem na skrawkach kart 

pergaminu lub papieru. Nie posiadano ławek, uczniowie siedzieli 
na drewnianych zydlach. Codzienna nauka rozpoczynała się 
od porannego uczestnictwa we Mszy św. Usługiwano księdzu 
oraz śpiewano nabożeństwa po łacinie. W ten sposób ćwiczono 
ministranturę i śpiew kościelny. Jeśli uczniowie mieli słabe 
wyniki w nauce lub źle się zachowywali, to otrzymywali kary 
cielesne. Również usuwano ze szkoły nieposłusznych i niezbyt 
pilnych uczniów. Nie istniał dzisiejszy podział na klasy, a długość 
trwania nauki zależała od zdolności i pracowitości dziecka oraz 
ogólnej dbałości proboszcza i mieszkańców o szkołę. Szczególnie 
w drugiej połowie XVI w., gdy rozwój miasta był największy, 
szkoła działała bardzo aktywnie. Potwierdzają to szczątkowo 
zachowane dokumenty z wizytacji księdza biskupa. W sprawo-
zdaniu z lat 1595 - 1596 zapisano: „Założono chór, do którego 
należą uczniowie. Ponadto do kościoła w Kleciach przysyła się 
młodzież z Brzostku do śpiewu Mszy świętej”. W 1602 roku 
rektorem był Wawrzyniec Komorek, starannie wykształcony 
wychowanek Zakonu Jezuitów. Pomocnikiem rektora był Maciej 
Kramarczyk z Zakliczyna – kantor, czyli organista, który uczył 
śpiewu kościelnego. Nauka wówczas odbywała się w zadbanym 
budynku szkolnym, który znajdował się przy kościele od stro-
ny południowej. W nim było mieszkanie dla kierownika oraz 
izba do nauki. W dokumentach z wizytacji zapisano również: 
„W Brzostku ponadto proboszcz z własnej hojności kierownikowi 
dodatkowo płacił. Proboszcz był on człowiekiem wykształconym 
dbającym o oświatę, posiadał własną bibliotekę z dużą ilością 
książek”. Utrzymanie szkoły i nauczyciela spoczywało przede 
wszystkim na proboszczu oraz mieszczanach. Innymi źródłami 
dochodu były: opłaty za naukę od uczniów, daniny parafian 
nazywane klerykaturą, datki płodów rolnych, udział w kolędzie 
i inne. Właściwe finansowanie szkolnictwa było ważne, bo od 
tego zależał wysoki poziom edukacji. Bowiem słabo wyna-
gradzany nauczyciel musiał szukać innych źródeł utrzymania 
i wtedy nie miał czasu dobrze nauczać. Ciekawostką jest fakt, 
że Jan z Kijan - jeden z wybitniejszych poetów mieszczańskich 
przełomu XVI i XVII stulecia, mieszkał w Brzostku i pracował 
jako nauczyciel lub kantor – organista. Nauczyciel wówczas 
nazywany też rektorem, cieszył się wielkim autorytetem wśród 
uczniów. Także w środowisku miał poważanie jako człowiek 
wykształcony. W czasie lekcji panowała surowa dyscyplina, 
uczącemu nie wolno było przeszkadzać ani przerywać. Na-
uczycielami w szkołach parafialnych byli zawsze mężczyźni, 
zwykle nieżonaci, w wieku 20-30 lat, którzy ukończyli szkołę 
katedralną albo kolegium, rzadziej uniwersytet. Mogli też po-
siadać stopień naukowy bakałarza lub nawet magistra. Nosili 
ubiór zbliżony do stroju księży i często pomagali proboszczom 
podczas nabożeństw.

 Oprac. Wiesław Tyburowski na podst. literatury: Ks. Bogdan Stanaszek, 
Brzostecka szkoła, w: Wiadomości Brzosteckie 2/1993; W. Urban, Z dziejów 
kultury regionu jasielskiego w dobie odrodzenia i reformacji, w: Studia z dziejów 
Jasła i powiatu jasielskiego, red. J. Garbacika, Kraków 1964; Ks. B. Stanaszek, 
Brzostek-tradycje historyczne, Brzostek 2014; W. Tyburowski, Zarys dziejów 
szkoły w Brzostku, mps 2005.

turnieju, sołtys wsi Marcin Sas. Duch woli oraz gra fair 
play była motywem przewodnim w tej konkurencji, ale 
pomimo zaciętej walki i nieustępliwej rywalizacji, w której 
dominowała płeć męska, zwyciężczynią turnieju została 
Natalia Chrząszcz, drugie miejsce zajął jej brat Piotr, 
natomiast trzecie miejsce - Marcin Sołtys. Zwycięzcy 
konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, które 
ufundowane zostały przez Marcina Sasa, natomiast reszta 
uczestników konkursu otrzymała nagrodę pocieszenia 
w postaci pizzy. Myślę, że warto również wspomnieć 
o ogromnym zaangażowaniu młodzieży biorącej udział 
w przygotowaniu turnieju.

Dominik Surdel
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W Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku już czwarty rok funk-

cjonuje LO dla Dorosłych. Kierunek ten 
cieszy się dużym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców nie tylko gminy Brzostek, 
lecz także okolicznych miejscowości. Na-
uka w LO trwa 2 lata, jest bezpłatna 
i odbywa się w systemie stacjonarnym 
trzy razy w tygodniu w godzinach popo-
łudniowych. Słuchacze mają możliwość 
poszerzyć swoją wiedzę z języka polskie-
go, matematyki, języków obcych i przy-
rody. Systematyczny udział w zajęciach 
przygotowuje słuchaczy do egzaminu 
maturalnego, który nie jest warunkiem 
ukończenia szkoły. Miła atmosfera sprzyja 
uczeniu się, rozwijaniu swoich zainteresowań  
i nawiązywaniu nowych znajomości.

Nabór na semestr jesienny roku szkolnego 2016/17 trwa do 22.06.2016 r. 
Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem tel. (14)683 03 21

Dyrekcja i nauczyciele 
ZS im. Jana Pawła II w Brzostku 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku zdobył

Grant Nowej Ery
w VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Projekt z klasą”

Drużyna Projektowa naszego Zespołu zdobyła grant w ogól-
nopolskim konkursie „Projekt z klasą”. Nie byłoby tego 

sukcesu, gdyby nie wkład pracy wielu osób. Duże zasługi nale-
żą do pani Moniki Sieradzkiej-Łukowicz, która monitorowała 
przebieg głosowania internetowego oraz mobilizowała młodzież 
do nieustannego głosowania. Projekt, który realizujemy, to wy-
stawienie na scenie sparafrazowanej sztuki Gabrieli Zapolskiej 
- Moralność pani Dulskiej pt. „Świat według Dulskich”. Celem 
projektu jest zapoznanie młodzieży z młodopolską tragifarsą 
oraz pokazanie obyczajów mieszczańskich tamtego czasu, które 
mają uzmysłowić młodzieży, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od 
środowiska i warunków, w których się wychowujemy. Sztuka ma 
zobrazować obłudę, moralne zło, zakłamanie i poprzez te anty-
wzorce uczyć moralnych postaw. Zakładamy, że sztukę obejrzy 
nie tylko społeczność szkolna, ale także społeczność lokalna, 
a zwłaszcza młodzież okolicznych gimnazjów. Wydarzenie to 
stanie się również okazją do zaprezentowania zainteresowań 
naszych uczniów. 

Projekt realizowany jest we współpracy kilku nauczycieli: 

Małgorzaty Augustyn, Teresy Młyniec oraz Joanny Betlej. Mamy 
nadzieję, że dzięki tej nagrodzie realizacja projektu pozwoli 
uczniom rozwijać talenty oraz nauczy wytrwałości w dążeniu 
do celu. Wierzymy, że zdobyta wiedza i doświadczenie, a także 
pozytywna energia wspólnych działań stworzy kapitał do po-
dejmowania kolejnych edukacyjnych wyzwań.

Małgorzata Augustyn

Ferie w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku
Podczas ferii zimowych w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku 

zrealizowana została dodatkowa oferta edukacyjna dla 
uczniów oraz absolwentów. 17 uczestników ukończyło kurs 
„Kelner”, a 22 uczestników ukończyło kurs „Operator wózków 
jezdniowych z bezpieczną wymianą butli”.

W ramach kursu „Kelner” uczestnicy realizowali zagadnienia 
teoretyczne i praktyczne związane z BHP, charakterystycznymi 
cechami zawodu kelner, prezencją kelnera, systemami i metoda-
mi obsługi, chwytami stosowanymi podczas noszenia talerzy, 
serwowaniem przekąsek, zup, dań zasadniczych, deserów, napo-
jów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wiele innych zagad-
nień. Obsługa kelnerska rozpoczyna się z chwilą wejścia gości 
do lokalu gastronomicznego, a kończy w momencie ich wyjścia. 
Kelner w tym czasie powinien wykazać się intuicją, szczególnie 

podczas składania zamówienia przez gościa. Obsługa kelnerska 
nie zawsze jest prosta i przebiega zgodnie ze standardami. Jak 
powinna wyglądać wzorowa obsługa? Na co zwrócić szczególną 
uwagę? Jak sobie poradzić z trudnym gościem w praktyce? Jakie 
zaproponować rozwiązanie problemu? Odpowiedzi na te i inne 
pytania otrzymali uczestnicy w czasie realizacji kursu „Kelner”.

W ramach kursu „Operator wózków jezdniowych z bezpieczną 
wymianą butli” uczestnicy realizowali zagadnienia teoretyczne 
dotyczące BHP, typów stosowanych wózków jezdniowych, 
ładunkoznawstwa, dozoru technicznego, budowy wózka jez-
dniowego, czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie 
oraz po zakończeniu pracy na wózku jezdniowym i inne. Zajęcia 

Dokończenie na str. 14
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praktyczne poświęcone były nauce jazdy i manewrowania wóz-
kiem oraz szkoleniu dotyczącemu bezpiecznej wymiany butli. 
Kurs zakończył się egzaminem państwowym przed Komisją 
Urzędu Dozoru Technicznego z Tarnowa.

Zarówno kurs „Kelner”, jak i „Operator wózków jezdnio-
wych” odbyły się w pracowniach szkolnych warsztatów, a efekty 
szkoleń to wiedza, umiejętności oraz świadectwa w języku 
polskim i angielskim.

W związku z zainteresowaniem i pytaniami dotyczącymi 
kolejnych szkoleń informuję, że aktualnie odbywa się nabór 
na następujące szkolenia kursowe:
• Operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli.
• Obsługa kas fiskalnych.
• Barman.
Powyższe szkolenia realizowane będą systemem weekendowym.
Więcej informacji oraz zapisy pod numerami tel. 14 6830320, 
14 6830321.

Teresa Radelczuk

Spotkanie z Panem Burmistrzem
Adrian Wołowiec i Daniel Lechwar, uczniowie klasy IIb, 

pracują nad gimnazjalnym projektem edukacyjnym: „Moja 
gmina. Idziemy do urzędu”. Byli już w Urzędzie Miasta, a 5 lute-
go nadszedł czas na rewizytę. Do Zespołu Szkół w Siedliskach-
-Bogusz na zaproszenie Adriana i Daniela przybył Burmistrz 
Wojciech Staniszewski.

Spotkanie odbyło się 
w użyczonym gabinecie 
Dyrektora Stanisława 
Wójtowicza. Burmistrz 
odpowiadał na pytania 
przygotowane przez 
Daniela i Adriana oraz 
redaktorki „Gimdziu-
pli” – Marię Czyż, Syl-
wię Nykiel oraz Fau-
stynę Zdziarską, które 
zostały zaproszone na 
to spotkanie. W bardzo 
ciekawy sposób Bur-
mistrz przybliżył listę 
spraw, które można za-
łatwić w Urzędzie Mia-
sta, opowiadał o swoich 
planach dotyczących 
gminy oraz o zreali-
zowanych projektach. 

Całe spotkanie 
odbywało się 
w bardzo sympatycznej atmosferze.

Rozmowa została nagrana i zaowocowała filmem, 
który już wkrótce zostanie po raz pierwszy wykorzy-
stany na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Nagrany 
wywiad został także przekazany Burmistrzowi. Relacja 
ze spotkania ukaże się także w naszej poczytnej gazetce 
szkolnej „Gimdziupli”. 
 Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi 
za spotkanie, które było bardzo ciekawe i pouczające, 
a Panu Dyrektorowi za „gabinet” i możliwość przepro-
wadzenia rozmowy w szkole. Mamy również nadzieję, 
że do podobnych spotkań nasza młodzież będzie miała 
jeszcze niejedną okazję.

W imieniu Daniela i Adriana 
opiekun projektu Renata Wadas

Adrian i Daniel z Burmistrzem

Wywiad

Daniel

Dokończenie ze str. 13
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Fot. D. Lechwar
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Jubileusz 15-lecia „Gimdziupli”
Gimdziuplo, Gimdziuplo 
cóż ci dam?
Jedno serce tylko mam,
a w tym sercu wspomnień świat.
Żyj nam gazetko tysiąc lat!

 Nie od dziś wiadomo, że słowo pisane ma wielką moc. To, 
co powiedziane łatwo przeminie, ale zapisane na kartce papieru 
czy dysku przetrwa wiele. Od najmłodszych lat spotykamy się 
z czasopismami, magazynami, dziennikami - jako czytelnicy. 
W gimnazjum w Siedliskach Bogusz młodzi robią niezły raban, 
redagując własną gazetkę! Już od piętnastu lat kolejne roczniki 
młodzieży działają w „Gimdziupli”, pisząc, opisując, pytając, 
czytając, zbierając informacje i dając upust temu, co im w duszy 
gra. Wszyscy, którzy dowiadują się, że gazetka działa nie 5 czy 
10 lat, a 15, nie dowierzają. A jednak „Gimdziupla” trwa i ma 
się bardzo dobrze - więcej, wciąż się rozwija.
 12 lutego br. w ZS w Siedliskach Bogusz odbyły się uroczy-
stości związane z urodzinami szkolnej gazetki. Przybyło wielu 
gości, w tym: Pan Burmistrz Wojciech Staniszewski, Panowie 
Dyrektorzy szkoły Stanisław Wójtowicz i Krzysztof Dziedzic 
oraz nauczyciele, sołtys wsi Siedliska Bogusz Pani Elżbieta 

Gąsior, byli opiekunowie gazetki i redaktorzy. Całej imprezie 
towarzyszyła lokalna telewizja - TV Brzostek, która przygoto-
wała z niej relację. Obejrzeć ją można na stronie gminy Brzostek 
lub w serwisie YouTube.
 O godzinie 17.00 rozpoczął się jubileusz, na który uczniowie 
pracujący w gazetce przygotowywali się już od dawna. Przynio-
sło to jednak wspaniałe efekty, ponieważ wszyscy zgromadzeni 
świetnie się bawili. Uczniowie przedstawili historię szkolnego 
pisemka w formie części artystycznej, na którą składało się: 
przedstawienie, interpretacje piosenek, kabaret – wywiad z ka-
baretową Mariolką, a także taniec współczesny i ponadczasowa 
„belgijka”. Był też dekalog dziennikarza, było uroczyste wejście 
z tortem oraz upominki dla gości. Kilka osób skorzystało rów-
nież z możliwości podzielenia się własnymi przemyśleniami 
i refleksjami na temat „Gimdziupli”. Wszystko to odbyło się 
dzięki zaangażowaniu wielu osób, w tym największa zasługa 
Pani Jadwigi Kluzy - opiekunki gazetki, która czuwała nad 
przygotowaniami i przebiegiem imprezy, z anielską cierpliwością 
i wytrwałością wspierając młodzież. 
 Czego można życzyć „Gimdziupli”? Wielu osiągnięć i kolej-
nych pokoleń młodych, świeżych umysłów, które poprzez pracę 
w niej uczą się - nie tylko pisania. 

Faustyna Zdziarska

Szkolny Konkurs 
Informatyczny pod hasłem 
„Moja mała Ojczyzna”  
w Przeczycy
„Ubogi jest ten, kto nie zna i nie miłuje ziemi,
na której się urodził i żyje. Podobny jest do drzewa bez korzeni. 
Skąd może czerpać soki potrzebne do życia? 
W jaki sposób będzie owocować?
Jak może on nakarmić swoje dzieci pozytywnymi 
uczuciami do własnej ziemi, jeśli sam ich nie zna?”

Miłość do wielkiej Ojczyzny zaczyna się od kochania tej 
małej: domu rodzinnego, sąsiedztwa, szkoły...

„Mała ojczyzna” to najbliższy świat dziecka, w którym 
stawia pierwsze kroki, gdzie wymawia pierwsze słowa, gdzie 
się wychowuje, gdzie żyje na co dzień. To najbliższy krajobraz, 
wszystko to, co obecne: przyroda, ludzie i stworzona przez nich 
kultura. To małe państwo, które jest częścią większej całości, 
graniczy z innymi małymi ojczyznami, wspólnie tworząc krainy 
i regiony, a potem dużą ojczyznę. 

9 lutego 2016 roku w Szkole Podstawowej w Przeczycy został 
rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Informatyczny pod hasłem 

„Moja mała Ojczyzna”. 
Konkurs przygotowała i przeprowadziła nauczycielka Halina 

Lejkowska. Miał on charakter międzyprzedmiotowy, łączący 
wiedzę o regionie, jego historii, geografii z umiejętnościami 
informatycznymi.

CELEM KONKURSU BYŁO: ukazanie wartości tkwiących 
w najbliższym otoczeniu; tworzenie trwałej więzi z miejscem, 

Dokończenie na str. 16
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w którym młodzi uczniowie mieszkają, wzmocnienie tożsamości 
z najbliższą okolicą, budzenie zainteresowania własnym środo-
wiskiem; rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycz-
nych u uczniów; stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia 
własnego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu technologii 
informacyjnej. 

Konkurs dotyczył umiejętności uczniów w posługiwaniu się 
programem do tworzenia prezentacji multimedialnych pakietu 
MS Office Power Point lub programem do tworzenia filmu, np. 
Windows Movie Maker. Konkurs został ogłoszony w listopadzie 
2015 r. i zgłosiło się do niego 6 uczniów. Prace zostały zapre-
zentowane przed społecznością szkolną na apelu poświęconym 
patronowi naszej szkoły Ks. Dr. Józefowi Jałowemu, ponieważ 

jest to Nasz Wielki Rodak pochodzący ze Skurowej, Naszej 
Małej Ojczyzny.

Prace wykonane przez uczniów były na wysokim pozio-
mie, w interesujący i oryginalny sposób przedstawiały walory 
miejsca zamieszkania, ciekawych ludzi, wydarzenia, tradycje 
z nim związane, dlatego trudno było wybrać tę najlepszą. Jury 
w składzie: dyrektor Joanna Przewoźnik, Wiesława Skocz i Agata 
Rachowicz wyłoniło zwycięzców konkursu.
I miejsce zdobył Gabriel Dziedzic, uczeń klasy IV,
II miejsce przyznano Agacie Samborskiej, uczennicy klasy VI,
III miejsce otrzymał Bartłomiej Gonet uczeń klasy, IV. Zwycięz-
com wręczono nagrody rzeczowe. Wszyscy uczniowie otrzymali 
dyplomy i drobne pamiątki. Gratulujemy i życzymy im kolejnych 
sukcesów w konkursach.

Halina Lejkowska

Ks. Józef Jałowy – Nasz Wielki Rodak
W tym roku przypada 62. rocznica śmierci ks. Józefa Ja-

łowego, patrona Szkoły Podstawowej w Przeczycy. Od 
chwili nadania naszej szkole imienia kontynuowana jest pamięć 
o naszym Rodaku. Był przecież niewątpliwie postacią nieprze-
ciętną. Przyszło mu żyć i działać w czasach bardzo trudnych. 
Swą działalność rozpoczął w okresie zaborów i kontynuował 
w niepodległej Polsce. Przeżył I i II wojnę światową, poznał 
gorzki smak czasów komunistycznych, zawsze wierny zasadom, 
w które głęboko wierzył. Wiara ta pomagała mu przeżyć ciężkie 
czasy. Był wspaniałym wychowawcą, oddany swoim uczniom. 
W sposób przystępny wyjaśniał im prawdy wiary, ukazywał, 
co znaczy żyć wiarą. Otoczony miłością i szacunkiem swoich 
wychowanków, kształtował ich postawy moralne, religijne 
i patriotyczne.

Corocznie w naszej szkole odbywa się akademia na tę 
okoliczność. Dzień ten jest wielkim wydarzeniem dla całej 
społeczności szkolnej. Ta kolejna data zapisuje się na kartach 
historii. To następny etap tworzenia tradycji, którym bliska jest 
przeszłość i przyszłość szkoły. W tym roku, 9 lutego, uczniowie 
klas młodszych i starszych pod kierunkiem Wiesławy Skocz, 
poprzez program słowno-muzyczny, poezję, prace plastyczne, 
prezentację multimedialną przybliżyli postać naszego patrona 
i miejscowość, z której pochodził.

Uczniowie mieli za zadanie napisanie opowiadania, wiersza, 
wykonanie malowidła kościoła pw. Chrystusa Króla, który 
wybudował ks. Józef. Zwieńczeniem uroczystości był konkurs 
przygotowanych slajdów o Patronie. Spośród prac prezentowa-
nych na apelu jury w składzie: pani dyrektor J. Przewoźnik, pani 
H. Lejkowska, p. A Rachowicz wybrało najciekawsze pomysły 
uczniów.

I miejsce za opowiadanie zdobył MATEUSZ RAMUT.
I miejsce w pomyśle na oryginalny wiersz o ks. Jozefie wy-

walczyła MAGDALENA WAL.
I miejsce w pracy plastycznej zdobyła ANGELIKA DZIE-

DZIC.
Wszyscy uczniowie otrzymali wyróżnienia, a ci, którzy zdo-

byli I miejsca – nagrody książkowe i dyplomy. 
Podjęte działania przez nauczycielkę Wiesławę Skocz miały 

przede wszystkim aspekt wychowawczy – ukazały młodym lu-
dziom wzór osobowy człowieka, który żył i pracował na naszym 
terenie, a także przyczynił się do wielu wydarzeń ważnych nie 
tylko dla Przeczycy, ale też i Rzeszowa, gdzie dał się poznać jako 
gorliwy kapłan, oddany powołaniu, modlitwie i zawierzeniu.

Wiesława Skocz

WIARYGODNA SZKOŁA
W styczniu 2016 r. Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Józefa Berka 
w Kamienicy Dolnej została wyróżniona 
w Ogólnopolskim Programie Wiarygodna 
Szkoła i tym samym dołączyła do Rankin-
gu najlepszych szkół w całym powiecie. 
Wyróżnienie to szkoła otrzymała ze 
względu na osiągnięcie wysokich stan-
dardów edukacyjnych, ciekawą bazę 
oraz zapewnianie dzieciom bezpieczeń-
stwa w szkole. Podstawowym kryterium 
było uzyskanie przez szkołę wysokiego 

miejsca wśród wszystkich szkół 
podstawowych w całym powiecie 
w oparciu o wyniki podsumowujące 
sprawdzian szóstoklasistów opra-
cowane przez Centralną Komisję 
Egzaminacyjną. 

Program Wiarygodna Szkoła 
ma na celu wyróżnić najlepsze 
szkoły w całej Polsce, które dzięki 
właściwemu poziomowi nauczania 
osiągają bardzo dobre wyniki w na-
uce. Udział w programie jest także po-
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„W karnawale same bale”
W życiu każdego człowieka są chwile radości i smutku. Dla 

większości karnawał to okres zabaw, uciech i szaleństw. 
Dzieci młodsze wiedzą, że przychodzi taki czas, kiedy organizuje 
się bale, kiedy można choć przez moment stać się kimś innym niż 
w rzeczywistości. Przedszkole Publiczne w Brzostku orga-
nizuje zabawy karnawałowe dla swoich podopiecznych i ich 
rodzin, aby zachęcić do wspólnego spędzania czasu wolnego 
w sposób aktywny, miły i wesoły. Nie mając odpowiednio dużej 
sali, która mogłaby pomieścić ponad sto osób, wynajmujemy 
pomieszczenia w zaprzyjaźnionych instytucjach (Szkoła Pod-
stawowa w Brzostku, Dom Kultury w Brzostku, Dom Ludowy 
w Nawsiu Brzosteckim, internat Zespołu Szkół w Brzostku, Dom 
Ludowy w Bukowej). W tym roku mogliśmy znów skorzystać 
z zaproszenia Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Brzostku Anny 
Fundakowskiej, która udostępniła nam budynek warsztatów. 
Serdecznie dziękujemy, że kolejny raz dane nam było przeżyć 
tu niezapomniane chwile.

Tegoroczna przedszkolna zabawa karnawałowa odbyła się 
6 lutego w godzinach 10.00 – 13.00, mimo szerzących się chorób 
związanych z okresem zimowym. Wszystkie dzieci przybyły 
w pięknych karnawałowych strojach. Natomiast rodzice tylko 
niektórzy zdecydowali się przebrać lub założyć elementy karna-
wałowe, a szkoda ... Panie z przedszkola wystąpiły w kolorach 
zielono-czerwonych. Inspiracją do tegorocznego przeobrażenia 
się w krasnali była bajka wystawiona z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka – Królewna Śnieżka – tym bardziej, że liczebność krasnali 
i osób z przedszkola pokrywała się. Zabawy taneczne i ruchowe 
ze śpiewem prowadził niezawodny, sprawdzony zespół „Bel 

Canto”, z którym przedszkole współpracuje od lat. Dziękujemy 
Państwu Wioletcie i Wiesławowi Płaziakom za zaangażowanie 
w życie przedszkola. Pani Iwona w postaci Wróżki czarowa-
ła i prowadziła konkursy m.in. wybór króla i królowej balu. 
Zwycięzcami została Ala M. z grupy „średniaków” i Mateusz 
Sz. z grupy „starszaków”, a wszystko to upamiętniała Pani 
Anna Rozwadowska dużą liczbą zdjęć. Spragnieni i zmęczeni 
uczestnicy imprezy mogli odpocząć przy bogato zastawionych 
stołach, a to dzięki wsparciu finansowemu ze strony Gminy 
Brzostek. Wszystkim, którzy wspomogli nas w organizowaniu 
i przeprowadzeniu tej uroczystości bardzo, bardzo dziękujemy.

R. Liana

Orkiestra Dęta w Brzostku
Koncerty orkiestr dętych są zawsze niepowtarzalnym przeży-

ciem muzycznym i oby było ich jak najwięcej. Tym razem 
wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Państwowej Szkoły 
Muzycznej I Stopnia z Jasła i Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II 
Stopnia również z Jasła. Niezwykły koncert edukacyjny młodych 
muzyków z obu wymienionych placówek miał miejsce 29 stycz-
nia w Szkole Podstawowej w Brzostku. Już na początku wrażenie 
wywoływał rozbudowany skład instrumentalny Orkiestry Dętej. 
Sekcje fletów, klarnetów, saksofonów, trąbek liczyły po niemal 
dziesięciu instrumentalistów. Ponadto były puzony, sakshorny, 
tuby, bas, zestaw perkusyjny i akordeonista – w sumie ponad 50 
osób. Tą wielką Orkiestrą Dętą profesjonalnie 
dyrygował Tadeusz Wróbel, a koncert wspaniale 
prowadził Marek Rolek. Również razem z Or-
kiestrą wystąpiły solistki wydziału wokalnego 
Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle, 
wśród których jest uczennica brzosteckiej pod-
stawówki Ania Lemek. Licznie zgromadzeni 
słuchacze - uczniowie wszystkich klas i nauczy-
ciele - z ogromnym zainteresowaniem wysłucha-
li tradycyjnych kolęd oraz aranżacji popularnych 
utworów muzyki rozrywkowej, wśród których 
też zabrzmiał niezapomniany „We Are the 
World”. Była też muzyka filmowa, a szczególny 
entuzjazm wywołała kultowa melodia z serialu 
pt. „Janosik”. Podczas koncertu uczniowie też 
mieli lekcję powtórzeniową z muzyki w zakresie 
klasyfikacji, brzmienia i budowy poszczegól-
nych instrumentów. Uczniowie wykazali się 
aktywnością i znajomością przedmiotu, a przede 
wszystkim reagowali bardzo spontanicznie 
i wielkimi brawami nagradzali każdy utwór. 
Dlatego Orkiestra aż dwukrotnie bisowała, a na 

końcu otrzymała długie owacje na stojąco oraz gorące podzię-
kowania. To był wspaniały koncert pełen muzycznych wrażeń 
oraz refleksji nad tym – jak wiele trzeba pracy indywidualnej, 
aby zgłębić tajniki gry na instrumencie dętym oraz dyrygować 
tak wielką Orkiestrą. Ci młodzi muzycy grają przeciętnie po 
5-10 lat w klasie danego instrumentu i od tylu lat uczęszczają 
do szkół muzycznych. To setki godzin nauki własnej, ćwiczeń 
i prób pod okiem nauczycieli oraz dyrygenta, aby móc usłyszeć 
taki efekt, jak podczas omawianego koncertu. Wielkie brawa 
dla młodych Muzyków, Dyrygenta i Nauczycieli! Niechaj takie 
koncerty zachęcają brzosteckich uczniów do zgłębiania tajników 
sztuki muzycznej pod okiem profesjonalistów!

wat

twierdzeniem, że szkoła posiada właściwą 
infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeń-
stwo swoim uczniom. Uczestnictwo 

w programie było jednoznaczne z nada-
niem szkole certyfikatu, który przesyłamy 
do Państwa w załączeniu. 
Portfolio wszystkich wyróżnionych szkół 
można zobaczyć na stronie internetowej 

programu : www.wiarygodna-szkola.pl 
w zakładce „Wiarygodne Szkoły”, a także 
na Facebooku, wpisując hasło: „Wiary-
godna Szkoła”. 

Biuro Programu Wiarygodna Szkoła 

Dokończenie ze str. 16

Fot. Anna Rozwadowska
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Maria 
Winiarska

I CO?
(Część V)

Polityk pewnym krokiem wszedł na 
salę konferencyjną. Stanął za mównicą 

i zaczął przemawiać do licznie zebranych 
obywateli.
- Obiecuję wam raj na ziemi!... Jedynie 
ja mogę wam zagwarantować szczęście 
i dobrobyt!
Wtem do przemawiającego podszedł jego 
osobisty sekretarz, pochylił się i powie-
dział:
- Jakaś obdarta kobieta czeka za drzwiami.
- Niech czeka - odparł polityk, marszcząc 
gniewnie brwi. Sekretarz potulnie się 
wycofał.
- Obiecuję wam… - kontynuował mówca. 
Wtem drzwi ponownie się uchyliły i do 
prominenta znowu podszedł sekretarz.
- Ta kobieta domaga się wejścia. Ko-
niecznie chce panu towarzyszyć, panie 
przewodniczący. Czy mam ją wpuścić?
- Nie. Niech czeka. Teraz nie mam czasu. 
Przyjmę ją, jeśli znajdę wolny termin 
w kalendarzu zaplanowanych spotkań - 
odpowiedział polityk. 
- Panie przewodniczący. Wybaczy pan 
ciekawość… Kim jest ta obdarta kobieta?
- To Prawda - odparł szeptem niewzruszo-
ny przewodniczący.

* * * * *
Spiętrzone grzywy fal połykały zielone 

połacie traw. Warcząc i sycząc, sunęły 
brudną, zwartą taflą przez zamieszkałe 
osiedle. Woda podnosiła się wyżej i wyżej. 

Zewsząd dochodził ludzki krzyk i dźwię-
kowy sygnał wozów strażackich. Kilka 
domów, tych najbliżej położonych rzeki, 
nie wytrzymało naporu wody i runęło. 
Mury osunęły się i popękały. Nazajutrz, 
kiedy woda opadła, obnażyła cały obraz 
zniszczeń. Najbardziej ucierpiały dwa 
sąsiadujące ze sobą budynki. Na miejscu 
pojawiły się ekipy dziennikarskie. Jeden 
z dziennikarzy podszedł do właścicieli 
pierwszego z tych dwóch budynków. 
Ojciec z matką i trójką dzieci stali z po-
chylonymi głowami. 
- Wszystko straciliśmy!... Nic nie mamy!... 
Boże, gdzie byłeś!? - krzyknął do mikro-
fonu zrozpaczony ojciec rodziny. W jego 
oczach tkwił ogromny smutek i niewy-
słowiony żal.

Po chwili dziennikarz podszedł do 
budynku obok. Rodzina zgromadziła się 
przy ruinach domu. Wszyscy trzymali 
się za ręce i tulili do siebie. Dziennikarz 
podsunął mikrofon ojcu rodziny.
 - Dobrze, że nikomu z nas nic się nie 
stało. Wszyscy żyjemy i jesteśmy cali. To 
najważniejsze. Dziękujemy ci Boże, żeś 
nas ocalił - powiedział wzruszony do łez 
mężczyzna. 

* * * * *
- Powiem ci coś, ale proszę nie mów o tym 
nikomu - zaczęła rozmowę z koleżanką 
Aśka.
- No coś ty!?... Nikomu nie powiem. Do 
mnie możesz walić z problemami jak 
w dym!
- Mam problem z córką. Urywa się z lekcji. 
Ostatnio zupełnie przypadkiem zoba-
czyłam ją z jakimś facetem. Bardzo się 
zmieniła. Boję się, że ma romans z żona-
tym mężczyzną - wydusiła z siebie Aśka.
- Co ty mówisz!?... To straszne! Musisz 
dopilnować, by skończyła szkołę i jakoś 
przeciąć ten związek.
- Tak mam zamiar zrobić. Strasznie mi 
to ciążyło na sercu i musiałam się tym 
z kimś podzielić. Jeszcze raz cię proszę, 
nie wspominaj o tym nikomu.

- Nie martw się, Asiu, nikomu nie powiem. 
W końcu od czego ma się przyjaciółki? 
Koleżanki dokończyły picie kawy i wstały 
od stolika.
- No to cześć! - powiedziała Iwona.
- Cześć - odparła zmartwiona koleżanka 
i założywszy torebkę na ramię, odeszła. 
Kiedy tylko jej sylwetka znikła za drzwia-
mi kawiarni, Iwona wyciągnęła z kieszeni 
płaszcza komórkę i wystukała numer.
- Baśka!? Słuchaj… Ale mam nowinę!... 
Wiesz, że córka Aśki…

* * * * *
Mąż codziennie wychodził z domu do 
pracy. Zatrudniono go w zakładzie ślu-
sarskim. Żona wstała wczesnym rankiem 
i zrobiła małżonkowi kanapki do pracy. 
Kiedy za mężem zamknęły się drzwi, ko-
bieta obudziła dzieci. Nakryła stół do po-
rannego posiłku. Przygotowała dzieciom 
ubrania, spakowała plecaki i wyprawiała 
dziatwę do szkoły. Potem pobiegła do 
sklepu i z językiem na brodzie przydźwi-
gała do domu siatki pełne produktów.

Napełniała lodówkę. Zaścieliła łóżka, 
odkurzyła dywany. W tym czasie wrzu-
ciła brudne ciuchy do pralki i upichciła 
obiad. Gdy dzieci wróciły ze szkoły, 
znowu nakryła stół, a po skończonym 
posiłku pozmywała naczynia. Jeszcze nie 
skończyła przecierać mebli, kiedy z pracy 
wrócił strudzony maż. Kobieta jak zwy-
kle zamiast uśmiechu zobaczyła grymas 
niezadowolenia na jego twarzy. 
- Nawet głupich mebli nie zdążyłaś do tej 
pory przetrzeć!... Ja haruję jak wół, a ty 
siedzisz sobie w domu! – krzyczał. Na dru-
gi dzień mąż po powrocie z pracy zastał 
w domu totalny bałagan. Na podłodze le-
żały porozrzucane dziecięce ubrania, pod 
drzwiami na korytarzu walały się brudne 
buty, a w garnkach świeciło pustkami. 
Zdumiony spojrzał na kobietę spoczywa-
jącą na kanapie z krzyżówką w ręku.
 - Co ty robisz? - huknął.
 - Jak to co?... Siedzę sobie w domu.

cdn.

Wspomnienia ze szkolnej ławy…
Wywiad z absolwentką Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku 
– Jadwigą Samborską (Kudłacz)

Red.: W jakich latach uczęszczała Pani do szkoły?
 J. S.: Przychodzi taki okres w życiu człowieka, że przestaje on już liczyć mijające 
lata, ale jak dobrze pamiętam, to będzie już 11 lat, odkąd zaczęłam naukę w 1 klasie. 
Były to piękne trzy lata 2005-2008.
Red.: Na jaki kierunek Pani chodziła?
J. S.: Jestem absolwentką liceum profilowanego o profilu ekonomiczno-administra-
cyjnym. Naszą wychowawczynią była pani prof. Agnieszka Płaziak, która też uczyła 
nas języka niemieckiego.
Red.: Co skłoniło Panią do wyboru właśnie tej szkoły, tego kierunku?
J. S.: Kluczem do podjęcia decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu jest 
poznanie samego siebie, to znaczy tego, co nas interesuje, jakie mamy talenty, umiejęt-
ności, cechy charakteru, czyli naszych mocnych i słabych stron. Ja też poszukiwałam 
pomysłów „na siebie”, wyobrażałam sobie, co chciałabym robić jako dorosły człowiek. 
Jednak będąc młodą osobą, ciężko jest ostatecznie zadecydować, co chce się robić 
w życiu. Kolejną rzeczą, jaką brałam pod uwagę, była atmosfera w klasie, do której 
miałam uczęszczać. Przecież 3 lata, to nie jeden dzień. Byłam pewna, że szkoła, która 
przyjęła za patrona Jana Pawła II ma swój wzorzec do naśladowania, dzięki któremu 

Dokończenie na str. 18J. Samborska z najmłodszą pociechą
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wzbogaca swoją działalność wychowawczą. Ostatnią wytyczną 
wyboru był ewidentnie dojazd, dlatego pod lupę poszła lokali-
zacja szkoły. W związku z powyższym wybór padł właśnie na 
liceum w Zespole Szkół w Brzostku.
Red.: Jak wspomina Pani lata spędzone w murach naszej 
szkoły?
J. S.: Szkołę wspominam bardzo miło. Najlepsze, co mi się 
przytrafiło to nasza wychowawczyni. Jestem pewna, że wszyscy 
jesteśmy jej wdzięczni za starania, które włożyła byśmy wszy-
scy jak najlepiej ukończyli liceum i wyszli bogatsi w mądrość 
życiową. Ogólnie w szkole spotkałam się ze świetnymi peda-
gogami. Dobrze pamiętam lekcje chemii, biologii, historii czy 
prawa. Nawet teraz, gdy o tym mówię, buzia sama się uśmiecha 
do wspomnień. Naprawdę bardzo miło spędziłam 3 lata w tej 
szkole. Gdy jeszcze raz stanęłabym przed wyborem liceum, bez 
wahania wybrałabym tę szkołę.
Red.: Czy jest jakieś zdarzenie z tamtych lat, które szczególnie 
zapadło Pani w pamięci?
J. S.: Przez te 3 lata tak dużo się wydarzyło, że jest wiele zdarzeń 
wartych przytoczenia, choćby lekcje chemii z śp. prof. Stani-
sławem Synowieckim i jego słynne koło fortuny, które zresztą 
bardzo uwielbialiśmy. 
Red.: Jak wyglądało życie kulturalne szkoły? 
J. S.: Myślę, że życie kulturalne szkoły niewiele różni się od 
dzisiejszego. Zwyczajowo odbywały się ogniska integracyjne 
na górze ,,Liwocz”, a także wycieczki śladami naszego patrona 
czy przedmaturalna pielgrzymka na Jasną Górę. Dobrze pamię-
tam marsze w rocznice śmierci Jana Pawła II, które wyruszały 
późnym wieczorem w kierunku kościoła w Brzostku, gdzie 
odbywała się Msza Św. Oczywiście były organizowane wigilie 
klasowe, w drugiej klasie mieliśmy półmetek, a w trzeciej odbyła 
się studniówka z tradycyjnym polonezem.
Red.: Jak zapisała się w Pani pamięci studniówka?
J. S.: Szkoła w Kleciach to szkoła z tradycjami, dlatego wiele 
elementów studniówki powtarza się zarówno teraz, jak i osiem 
lat temu. Bal zaczynał się polonezem, następnie robiliśmy przed-
stawienia dla pedagogów. Zabawa przy orkiestrze trwała do 
białego rana. Myślę, że częściej w przygotowania do studniówki 
angażowała się sama młodzież. Sami dekorowaliśmy salę, a po 
balu musieliśmy posprzątać. Studniówka kojarzy mi się też 
z tańcem belgijskim, do którego przygotowywał nas ówczesny 
ksiądz katecheta ks. Stanisław Zagórski i pedagog szkolny prof. 
Małgorzata Kmiecik.
Red.: Jak obchodzono w szkole Dzień Wagarowicza?
J. S.: Dzień Wagarowicza był dniem otwartym w naszej szkole, 
a także czasem, w którym odbywał się Turniej Klas. Konkurs 
ten nie tylko mobilizował społeczność uczniowską, ale również 
pokazywał gimnazjalistom, że w naszej szkole panuje wesoła 
atmosfera i oprócz nauki liczy się też życie kulturalne. 
Red.: Jakie możliwości dawała szkoła? 

J. S.: Nauczyciele starali się wychodzić naprzeciw naszym 
oczekiwaniom i organizowali dla nas wiele ciekawych zajęć 
dodatkowych. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Red.: Jak potoczyły się Pani losy po zdaniu matury?
J.S.: No cóż, po zdaniu matury, jak większość zaczęłam szukać 
pracy, co, jak wiadomo, było i jest zmorą wielu młodych ludzi. 
Robiłam dodatkowe kursy, by móc wzbogacać zdobytą w szkole 
wiedzę. W tym czasie wyszłam za mąż. 
Red.: Które umiejętności wyniesione ze szkoły przydały się 
Pani w życiu?
J. S.: Wiedza i umiejętności zdobyte w szkole często wykorzy-
stuję w życiu codziennym. Znajomość prawa, które z wielkim 
sukcesem wpajał nam prof. Grygiel, na pewno pozwala nie-
jednemu z nas podejmować ważne decyzje. Nie wspomnę już 
o językach obcych, bez których dziś naprawdę jest ciężko.   
Red.: Czym się Pani obecnie zajmuje?
J. S.: Obecnie zajmuję się wychowaniem swoich dwóch pociech. 
Mam wspaniałych synków, dla których teraz ja w pewien sposób 
jestem pedagogiem. 
Red.: Jak zaczęła się Pani przygoda z pisaniem?
J. S.: Odkąd pamiętam, piszę… Pierwsze wiersze trafiały na dno 
szuflady, których z biegiem lat było coraz więcej. Za namową 
wielu ludzi postanowiłam swoje ,,wypocinki” pokazać innym. 
Początkowo ukazywały się one w szkolnej gazetce ,,Gimdziupla”, 
a dopiero później w ,,Wiadomościach Brzosteckich”.  
Red.: Jaki jest Pani dorobek twórczy?
J. S.: Przyznam się, iż długo zwlekałam z wydaniem książki, 
gdyż się po prostu wstydziłam. Udało się to w 2010 r. Za sprawą 
śp. Józefa Nosala, ówczesnego Burmistrza Pana Leszka Bieńka 
oraz wielu innych wspaniałych i życzliwych ludzi ukazał się 
tomik poezji ,,Moje szczęście”. Jest to jak na razie pierwsza 
książka, ale mogę zapewnić, że nie ostatnia. Cały czas tworzę. 
Nie są to już tylko wiersze, ale także opowiadania, które mam 
nadzieję, też będą się podobać.
Red.: Skąd czerpie Pani inspiracje do pisania?
J. S.: One same przychodzą…. Ja tylko przelewam to na papier.
Red.: Czy chciałaby Pani coś od siebie dodać, a może coś 
przekazać obecnym uczniom?
J. S.: Korzystając z okazji, chciałabym jeszcze raz podziękować 
wszystkim pedagogom naszej szkoły oraz bardzo serdecznie po-
zdrowić nauczycieli, a także moją wspaniałą klasę LP. A uczniom 
chciałabym przekazać to, co na pewno słyszeli wiele razy - uczcie 
się, bo to jest inwestycja w siebie. Uczcie się nie tylko faktów, 
czyli takiej wiedzy rzeczowej, ale uczcie się myśleć, uczcie się 
samodzielności, kreatywności, dużo czytajcie, bo to rozwija 
wyobraźnię i pozwala potem sobie radzić w życiu. Zdobycie 
jakiegoś zawodu nie gwarantuje w dzisiejszych czasach, że ten 
zawód się utrzyma, a my musimy sobie jakoś w życiu poradzić.

Dziękujemy z udzielenie wywiadu
Redakcja „Plotki” - gazetki Zespołu Szkół

im. Jana Pawła II w Brzostku

Dokończenie ze str. 18

Szkolne wspomnienia
Jak dobrze jest, choć w myślach
Powrócić do szkolnych lat
Do tych wspaniałych chwil
Spędzonych tak beztrosko
Wspomnieć panią od muzyki
Kolegów i koleżanki
Przenieść się w myślach
Do szkolnych sal i kolejny już raz
Usiąść w starej ławce
Przypomnieć sobie na nowo
Rady wychowawczyni
Jej życzenia i troski
Abyśmy byli mądrymi ludźmi
Teraz i w przyszłości
Przecież każda pochwała z jej ust
Była dla nas euforią
A teraz jest tylko wspomnieniem
Z tajemniczym uśmiechem na twarzy

Kochać i być
Choć tak trudno
miłość wyrazić
Powiedzieć „przepraszam”
gdy popełni się błąd
Podziękować
za miły gest
Uśmiechnąć się
nawet do „wroga”
Podać rękę na zgodę
nieprzyjacielowi
I kochać
i być
i nie czekać
 na nagrodę.

Tak blisko
Mój najlepszy świat
dziecięcych lat
niebo błękitne
słońce złociste
jest tak blisko stąd
mój zawsze ciepły gościnny kąt
i obraz pól
złocistych zbóż
kosa i kombajn
pachnący chleb
jest tak blisko stąd
mój zawsze ciepły gościnny kąt
skowronka śpiew
i poszum drzew
kwiaty pachnące
świerszcze grające
jest tak blisko stąd
mój zawsze ciepły gościnny kąt

Znów piszę 
wiersz
Znów piszę wiersz
Znów mam natchnienie
Chwytam więc kartkę
Już tego nie zmienię
To samo przychodzi
Jak słońce, jak deszcz
Bo to wielki dar
Więc się z niego ciesz
To natchnienie
Nie trwa stale
Szybko przychodzi
I trwa chwil parę
Wtedy biorę kartkę
Biorę i ołówek
Wiersz sam się pisze
Z kilku prostych słówek
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Marek A. Koprowski „Kobiety kresowe”
 Matki, patriotki, bohaterki – portre-
ty kobiet nierozerwalnie związanych 
z burzliwą historią Polski.
 Oto wspomnienia siedmiu niezwy-
kłych pań zamieszkujących Kresy 
dawnej II Rzeczpospolitej, a obecnie 
tereny Litwy, Białorusi i Ukrainy. Ich 
dramatyczne losy, wpisane w gwałtow-
ne dzieje Kresów, obrazują wielki hart 
ducha i głęboko wpojony patriotyzm. 
Kobiety kresowe starały się zawsze pie-
lęgnować pamięć i łączność z ojczyzną. 
Za to, że nigdy nie wyparły się polskości 
i wiary, wielokrotnie spotykały je szykany i prześladowania. 
Wytrwały jednak na przekór wszelkim przeciwnościom.

Małgorzata Szumska „Zielona sukienka”
 Od dziecka wiedziałam, że kiedyś po-
jadę na Syberię. Nie musiałam planować 
tej wyprawy, nie uczyłam się języka, 
nie kupowałam map. Wszystkie miej-
sca, które chciałam odwiedzić, znałam 
z rodzinnych opowieści, widziałam je 
oczami wyobraźni.
 Trasę podróży zaplanował dla nas 
Stalin. W 1951 roku mój dziadek Sta-
szek został zesłany do gułagu w Ka-
zachstanie, a babcię Jankę przesiedlono 
z kilkumiesięcznym synem w głąb 
Syberii. Ich miłość została wystawiona 
na najtrudniejszą próbę.
 Zielona sukienka to opowieść o miłości i pamięci oraz 

o współczesnej wyprawie w głąb Rosji śladami rodzinnej historii. 
Przeszłość miesza się tu z teraźniejszością, a dzisiejsza Rosja 
przegląda się w złowrogim obliczu ZSRR. Jest w tej opowieści 
kolej transsyberyjska, buriacki szaman i morze samogonu, 
a także młodzi Rosjanie nieznający historii i kazachska bohema, 
której marzy się Zachód. 

Sabina Waszut „Rozdroża”
 Górny Śląsk kilka lat przed wybu-
chem drugiej wojny światowej. Dla 
młodziutkiej Sophie jedyną odskocznią 
od domowych obowiązków i pracy 
w jadłodajni są spotkania z Władkiem 
Zaleskim, chłopcem mieszkającym 
w tym samym domu. Wkrótce przelotna 
znajomość przeradza się w silne uczucie. 
Młodzi zakochują się w sobie na przekór 
rodzinom, którym trudno zaakceptować 
związek niemieckiej dziewczyny z sy-
nem śląskiego powstańca.
 Wydaje się, że to wszystko zmierza do szczęśliwego zakoń-
czenia. Sophie i Władek pobierają się w maju 1939 roku, są 
pełni nadziei na lepsze i dostatniejsze życie. Wrzesień rujnuje 
wszystkie ich plany.
 Władek walczy w polskim wojsku, dostaje się do niewoli, 
a wkrótce zostaje wcielony do Wehrmachtu. Tymczasem Sophie 
kończy kurs stenotypistek i dostaje pracę w pszczyńskim urzę-
dzie. Wyjazd z rodzinnego domu dla młodej wchodzącej właśnie 
w życie kobiety nie jest łatwy, a kilkuletnia rozłąka z mężem 
wystawia ich uczucie na wiele prób. Sophie musi dokonywać 
trudnych wyborów i podejmować wiele niełatwych decyzji…

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

jest kołem 
ratunkowym 
na morzu życia

  
- Janie! Przysuń fortepian.
- Będzie pan grał?
- Nie, tam leżą zapałki.

  
- To są raporty w sprawie braku 
papieru.
- Dobrze, proszę sporządzić 
kopie w dwunastu egzempla-
rzach.

  
- Dlaczego nie byłeś na pogrze-
bie Janka – pytają koledzy.
- To zasada wzajemności. Je-
stem pewien, że on na moim 
też nie będzie!

  
Na klatce schodowej kłócą się 
dwie sąsiadki. W pewnej chwi-
li jedna z nich nie wytrzymuje 
i krzyczy na cały głos:
- Ty stara jędzo!
- Tylko nie stara! Tylko nie 
stara!

  
- Cześć stary, jak ci leci?
- Świetnie. Otworzyłem sklep 

jubilerski.
- Jakim cudem?
- Normalnie. Wytrychem.

  
Nowak przychodzi z obanda-
żowanym okiem do pracy.
- Sąsiadka dziobnęła mnie 
śrubokrętem.
- Przez przypadek? – pyta 
kolega.
- Nie, przez dziurkę od klucza.

  
- I nie wstyd było oskarżonemu 
wziąć 200 zł łapówki?
- Wstyd, panie sędzio, lecz co 
miałem robić, kiedy w żaden 
sposób nie chcieli dać więcej.

  
Pewien mężczyzna chwali się 
znajomemu:
- Mam trzy pary okularów. 
Jedne do czytania, drugie do 
kina.
- A trzecie? – pyta znajomy.
- Trzecie zakładam do szuka-
nia dwóch pozostałych.

  

JUŻ SIĘ UKAZAŁA



Nowe stanowisko dla brzosteckiego bociana Fot. Paweł Batycki



Sport w obiektywie

Fot. Jakub BatyckiBrzostek CUP 2016

Fot. Paweł BatyckiOtwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej



Sport w obiektywie

Mistrzostwa Podkarpacia w Tenisie Stołowym

Zimowy Turniej Siatkówki

Fot. Paweł Batycki



Przedszkolaki balują Fot. Anna Rozwadowska

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

Porady eksperta
NASZE OGRODY

Piękny ogród to piękne rośliny

Wiosna w ogrodzie to czas rozpoczęcia prac porządkowych 
i pielęgnacyjnych. To także czas przygotowania ogrodu do 

nowego sezonu. Sumienność i staranność przy wykonywaniu 
prac ogrodowych sprawi, że będziemy mogli cieszyć się pięknym 
ogrodem. Od czego zacząć? Wiosenne porządki zaczynamy od 
zdjęcia z roślin zimowych osłon. Najlepiej zrobić to stopniowo, 
aby rośliny przyzwyczaiły się do warunków zewnętrznych. 
Należy robić to w pochmurny dzień, ponieważ wtedy roślinom 
nie zagrażają gwałtowne skoki temperatury. Jeśli temperatura 
utrzymuje się poniżej 0°C, pozostawmy osłony jeszcze jakiś czas 
na roślinach. Materiały, których użyliśmy dla zabezpieczania 
roślin na zimę, tj. słomę, liście i gałęzie drzew iglastych, warto 
przenieść na pryzmę kompostową (te ostatnie lepiej rozdrobnić), 
natomiast torf i mieloną korę można tylko rozgarnąć i pozostawić 
jako ściółkę.

Wczesną wiosną zasilamy płynnym nawozem wieloskładniko-
wym rabaty bylinowe. Lekko wzruszamy glebę, aby nie uszko-
dzić roślin. Gdy gleba rozmarznie, przygotowujemy miejsce 
do posadzenia nowych roślin: usuwamy chwasty, rozsypujemy 
nawozy mineralne bądź kompost i przekopujemy, a następnie 
wyrównujemy podłoże. Należy poczekać kilka dni, aż gleba 
osiądzie. Gdy pogoda jest sprzyjająca, można sadzić większość 
roślin skalnych, złocienie, paprocie.

Bardzo ważnym zabiegiem wykonywanym tuż przed rozpo-
częciem sezonu wegetacyjnego jest cięcie wiosenne roślin. Jedne 
krzewy trzeba uformować, inne wymagają skrócenia zeszło-
rocznych pędów z przekwitłymi kwiatami, aby ładniej zakwitły 
w zbliżającym się sezonie. Cięcie formujące wykonuje się zwykle 
w 1/4 wysokości pędów nad ziemią. Tak tniemy budleję Davida, 
lawendę wąskolistną, tawuły: japońską, drobną, białokwiato-
wą, Menziesa, wierzbolistną i większość nowych odmian oraz 
hortensje: bukietową i krzewiastą. W 1/3 wysokości pędów nad 

ziemią tniemy róże wielkokwiatowe i migdałek. Wykonujemy 
także cięcie sanitarne, polegające na usunięciu pędów starych, 
chorych i uszkodzonych oraz cięcie prześwietlające – usunięcie 
pędów rosnących zbyt gęsto i krzyżujących się. Jeżeli 
prześwietlamy krzew raz na kilka lat, usuńmy połowę pędów. 
Warto prześwietlać pigwowce, derenie, leszczyny, żylistki, 
kaliny, irgi, jaśminowce, krzewuszki, porzeczki ozdobne – po 
takim zabiegu są zdrowsze i obficiej kwitną. Pamiętajmy, że 
niektórych drzew i krzewów nie należy ciąć. Są to: drzewa igla-
ste tworzące równy pień takie jak świerk czy jodła. Większość 
drzew iglastych ma ładny pokrój, a interwencja może tylko 
roślinę oszpecić i spowodować, że zacznie rosnąć na boki. Nie 
tnie się również różaneczników i azalii, kalmii, magnolii, kaliny, 
oczarów omszonych, wawrzynków wilczełyko, perukowców 
podolskich oraz sumaka octowca. Przycina się w ostateczności 
pędy uszkodzone - należy to zrobić wczesną wiosną - w marcu. 
Nie wymaga przycinania mahonia pospolita, choć często się ją 
wykorzystuje do wiązanek, ale też cięcie jej nie przeszkadza. 

A co z trawnikiem? Po zimie trawnik często nie prezentuje się 
dobrze i trzeba przywrócić mu piękny wygląd. Gdy ustabilizuje 
się pogoda, rozpoczynamy wiosenną pielęgnację murawy. Naj-
pierw wygrabiamy z jej powierzchni – najlepiej grabiami sprę-
żystymi – śmieci, gałęzie, liście, suchą trawę oraz zasypujemy 
i wyrównujemy kretowiska. Następnie trawnik napowietrzamy, 
nakłuwając darń widłami lub za pomocą aeratora, a potem 
nawozimy go, używając specjalnego nawozu do trawników lub 
azofoski, soli amonowej bądź mocznika. Wałujemy powierzchnię 
trawnika wałem o ciężarze przynajmniej 200 kg, aby docisnąć 
do podłoża kępy traw i wyrównać powierzchnię. Uzupełniamy 
ziemią zagłębienia w powierzchni trawnika, dosypaną glebę 
udeptujemy i obsiewamy nasionami mieszanki traw (najlepiej tej 
samej, którą wysialiśmy na całym trawniku). Nasiona przykry-
wamy warstwą ziemi (około 1 cm) i lekko ją ubijamy. Dzięki temu 
nie będą wymywane przez deszcz i wydziobywane przez ptaki.

Pod koniec miesiąca możemy sadzić drzewa i krzewy 
ozdobne. Sadząc żywopłoty z drzew i krzewów liściastych 
zrzucających liście na zimę pamiętajmy, aby przyciąć rośliny po 
posadzeniu na wysokości około 30 cm. W marcu można także 
przesadzać drzewa i krzewy. Po posadzeniu rośliny należy do-
brze podlać (zwłaszcza jeśli jest sucho). Przycinamy posadzone 
w poprzednich latach żywopłoty: boczne pędy tniemy tak, aby 
utrzymać planowany kształt, a szczytowe przyrosty skracamy. q

OGŁOSZENIE
W związku z komputeryzacją Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzostku prosimy 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.
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Spotkanie z pożytecznymi mikroorganizmami cz. 4
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.

Dokończenie na str. 27

Pielęgnacja ciała
Czystość za wszelką cenę? Środki antyseptyczne nie zawsze 
są skuteczne w zwalczaniu bakterii. Nie powinny zastępować 
wody i mydła. Dalsze tępienie bakterii może być przyczyną 
wielu groźnych chorób.

Sam fakt, że czytasz ten artykuł, pozwala pogratulować chęci 
wyzwolenia w sobie myśli i decyzji, które dążą do zjednocze-

nia z naszym środowiskiem naturalnym. Naturalnym skutkiem 
konsekwentnych działań będzie odzyskanie kontroli nad kondy-
cją Twojego zdrowia poprzez gruntowne przebudowanie relacji 
z otaczającą Cię zewsząd Naturą. Czyniąc tak, odnajdziesz na 
nowo poczucie i sens wspólnoty życia w partnerskich relacjach 
z przyjaznymi wobec Ciebie stworzeniami: pożytecznymi mi-
kroorganizmami, roślinami, zwierzętami. Spójrzmy na siebie, 
choć przez chwilę jak na zwykły żywy organizm. Bilion połą-
czonych ze sobą komórek, poukładanych w tkanki i narządy 
zaprogramowane przez DNA do wykonywania podstawowych 
zadań: przeżycia i podtrzymania gatunku. Czy to wszystko? 
Przez mikroskop elektronowy zobaczymy, że nasz organizm 
aż roi się od innych istot żywych. Każdy fragment ciała, który 
kontaktuje się ze światem zewnętrznym - skóra, jama ustna i no-
sowa, a zwłaszcza przewód pokarmowy - to siedlisko bakterii, 
grzybów i pierwotniaków, których jest dziesięciokrotnie, a może 
i stukrotnie więcej niż naszych komórek. Te organizmy zaczęły 
zasiedlać ludzkie ciała od czasu pojawienia się naszego gatunku. 
Skład tego zbiorowiska jest równie unikatowy jak nasze DNA 
czy odcisk palca - podkreśla David Relman, biolog z Uniwersy-
tetu Stanforda, zajmujący się badaniami skomplikowanej sieci 
zależności między światem drobnoustrojów a naszym układem 
trawiennym, odpornościowym czy nerwowym. Gdzie kończymy 
się my, a zaczynają one? Naukowiec twierdzi, że mikroorgani-
zmy są częścią nas. Bez nich przestalibyśmy istnieć.

1. Mydło mikroorganiczne - przyjazne naturze! Za-
wiera suplementy o właściwościach regenerujących: 
pożyteczną mikroflorę, melasę z trzciny cukrowej 
i puder bioceramiczny (glinkę). Kompozycja ta 
tworzy delikatny kosmetyk do pielęgnacji ciała 
i włosów, zapewnia naturalne oczyszczenie skóry. 
Przygotowywane jest na bazie wody uzdatnianej 
w filtrach bioceramicznych. Dzięki organicznym 
dodatkom posiada wyjątkowe właściwości regene-
racyjne i antyutleniające. 
DZIAŁANIE:
Pożyteczna mikroflora (ProBioemy) pomaga 
utrzymywać równowagę fizjologiczną skóry, 
nadając jej neutralne pH. Ma działanie dezynfekujące. Jej 
właściwości biologiczne są pomocne przy likwidacji procesów 
gnilnych i chorobotwórczych. Przyspiesza i ułatwia gojenie się 
ran powierzchniowych skóry.
Melasa z trzciny cukrowej to zapomniany, lecz cenny środek 
kojący i odżywczy (w przeszłości służyła do dezynfekcji 
i przyspieszania trudno gojących się ran). Zawiera mikroelementy 
przywracające jędrność skórze.
Puder bioceramiczny (glinka) o własnościach antyoksydacyj-
nych stabilizuje i wzmacnia działanie pożytecznych mikroorga-
nizmów. Delikatnie wygładza i złuszcza naskórek.
Mydło mikroorganiczne zgodnie z opiniami użytkowników może 
być stosowane: w walce z łupieżem, przy problemach skórnych, 
do higieny intymnej, przy kondycjonowaniu osłabionych bądź 
zniszczonych włosów, higieny małych dzieci.
Mydło testowane mikrobiologicznie i dermatologicznie. 
Szczególnie polecane dla osób o wrażliwej skórze.
Produkt posiada atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicz-
nego.

2. Mydło Zielone do cery wrażliwej w płynie 
z młodym jęczmieniem - hipoalergiczny kosmetyk 
do całego ciała. Zawiera suplementy o właściwoś-
ciach regenerujących: dzięki zawartości m.in. po-
żytecznej mikroflory, młodego jęczmienia, oleju 
laurowego, melasy z trzciny cukrowej i ProBio 
Pudru ma właściwości regenerujące.
DZIAŁANIE:
Młody jęczmień - dzięki zawartości antyoksy-
dantów odżywia i rewitalizuje naskórek.
Olej laurowy - nawilża, pobudza pracę cebulek włosowych, 
redukuje łupież i problemy grzybicze.
Melasa z trzciny cukrowej to zapomniany, lecz cenny środek 
kojący i odżywczy. Zawiera mikroelementy przywracające 
jędrność skórze.
Puder bioceramiczny (glinka) o własnościach antyoksydacyj-
nych stabilizuje i wzmacnia działanie pożytecznych mikroorga-
nizmów. Delikatnie wygładza i złuszcza naskórek.
Wyciąg z ziół fermentowanych z udziałem ProBio Emów po-
maga utrzymywać równowagę fizjologiczną skóry, nadając jej 
neutralne pH. Ma działanie dezynfekujące. Jej właściwości 
biologiczne są pomocne przy likwidacji procesów gnilnych 
i chorobotwórczych. Przyspiesza i ułatwia gojenie się ran po-
wierzchniowych skóry.
Mydło Zielone zgodnie z opiniami użytkowników może być 
stosowane: w walce z łupieżem, przy problemach skórnych, 
do higieny intymnej, przy kondycjonowaniu osłabionych bądź 
zniszczonych włosów, higieny małych dzieci, do demakijażu.
Mydło Zielone w płynie nie zawiera substancji chemicznych, 
SLES, SLS, parabenów, chemicznych konserwantów i sztucznych 
barwników. Nie zawiera GMO. Jest w pełni biodegradowalne. 
Produkt posiada atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicz-
nego.

3. Mydło Zielone w kostce dla cery 
wrażliwej, ze skłonnością do wypry-
sków, łojotoku oraz przebarwień. Do-
skonale też wpływa na kondycję skóry 
głowy i włosów. Zawiera naturalne 
suplementy probiotyczne. Dzięki orga-
nicznym dodatkom posiada wyjątkowe 
właściwości regeneracyjne i antyutleniające. Powstaje w zimno-
-temperaturowym procesie mieszania gotowej masy mydła 
na bazie tłuszczów roślinnych oraz dodatków organicznych. 
Dzięki takiej technologii zachowuje cenne zalety ProBio Emów 
i suplementów organicznych. Mydło jest wolne od substancji 
chemicznych, konserwantów i sztucznych barwników. Jest 
w pełni i łatwo biodegradowalne.
Zawiera:
- sproszkowany młody jęczmień: naturalny antyoksydant (chlo-
rofil), który odżywia i rewitalizuje naskórek,
- olej laurowy wpływa kojąco na skórę i jest używany od wie-
ków w naturalnych mydłach tradycyjnych wytwórni mydlanych 
jako cenny dodatek do kosmetyków,
- zioła i otręby pszeniczne fermentowane z udziałem ProBio-
Emów: regulujące pH skóry, o właściwościach antygnilnych 
(antyzapalnych), delikatnie pilingujące i witalizujące środowisko 
skórne. 
Mydło testowane mikrobiologicznie i dermatologicznie. Pro-
dukt posiada atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

4. Mydło Brązowe z borowiną w kostce 
przeznaczone jest dla cery mieszanej, 
reguluje pH skóry, łagodzi podrażnienia 
i stany zapalne, doskonale wpływa na 
jędrność i koloryt skóry, powstaje na 
bazie tłuszczów roślinnych.
DZIAŁANIE:
Borowina- ekstrakt otrzymywany z torfu o wysokiej zawartości 



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 03/2016 27
Dokończenie ze str. 26

Dokończenie na str. 28

kwasów organicznych oddziaływujący rewitalizująco na skórę.
Prażone zboża - żyto, jęczmień, orkisz poddane obróbce 
termicznej - posiadają dużą zawartość łatwo przyswajalnych 
makro- i mikroelementów.
Melasa z trzciny cukrowej to zapomniany, lecz cenny środek 
kojący i odżywczy. Zawiera mikroelementy przywracające 
jędrność skórze.
Fermentowane zioła - mięta, rumianek, macierzanka - zawierają 
cenne substancje biologiczne: olejki eteryczne, aminokwasy 
i witaminy.
Mąka ziemniaczana - skrobia ziemniaczana - łagodna dla skóry, 
nie powoduje podrażnień, łagodzi świąd w przypadku skóry 
atopowej i egzemy. Nie zapycha porów skóry.
Zawiera:
- prażone zboże o dużej zawartości makro- i mikroelementów,
- melasę, która ma właściwości kojące i odżywcze, poprawia 
koloryt skóry,
- borowinę, która rewitalizująco oddziałuje na skórę,
- fermentowane zioła (miętę, rumianek, macierzankę), które 
zawierają cenne substancje biologiczne m.in. olejki eteryczne, 
aminokwasy, witaminy,
- skrobię, która jest łagodna dla skóry, nie powoduje podrażnień, 
łagodzi świąd w przypadku skóry atopowej i egzemy.
Przeznaczone jest do higieny i pielęgnacji całego ciała, doskonale 
nadaje się do mycia włosów, działa witalizująco na cerę, łagodnie 
pilinguje naskórek, wprowadza równowagę pH dzięki zawartości 
metabolitów żywej mikroflory, nawilża skórę.
Mydło Brązowe jest wolne od substancji chemicznych, kon-
serwantów i sztucznych barwników, GMO. Nie testowane na 
zwierzętach. Jest w pełni i łatwo biodegradowalne. 

5. Algi mikroorganiczne Ascop-
hyllum nodosum & ProBio Puder 
zawierają pełną gamę składników 
odżywczych, sol i mineralnych 
i witamin, dzięki czemu łagodzą 
stany zapalne skóry, wygładzają 
powierzchnię naskórka, nawilżają 
i poprawiają koloryt skóry. Algi 
Ascophyllum nodosum pochodzą 
z najczystszych wód Oceanu Atlan-
tyckiego u wybrzeży Islandii.
Zawierają pełną gamę składników odżywczych, soli mineralnych 
i witamin. Dostarczają makro- i mikroelementy (m.in. wapń, 
magnez, sód, potas, siarka, fosfor, jod, miedź, cynk, selen), 
polisacharydy, tłuszcze, witaminę C, E, K, witaminy z grupy B 
oraz prowitaminę A. Łagodzą stany zapalne skóry, poprawiają 
koloryt i wygładzają powierzchnię naskórka, intensywnie na-
wilżają przesuszoną i zmęczoną skórę całego ciała, przynoszą 
ukojenie skórze łuszczącej się i popękanej. Doskonałe w terapii 
trądziku młodzieńczego. Okłady z alg redukują nadmiar tkanki 
tłuszczowej i cellulit. ProBio Puder (nazwa systematyczna: 
Lava Clay) to glinka naturalna bogata w sole mineralne i mi-
kroelementy takie jak: wapń, żelazo, magnez, mangan, fosfor, 
potas, molibden, selen. To mineralna odżywka stymulująca re-
generację tkanek skóry. Posiada wyjątkowe cechy strukturalne, 
sprzyjające aktywności pożytecznej mikroflory. Reguluje pH, 

łagodzi podrażnienia, ma działanie antyutleniające, pilingujące 
i matujące. Emituje długofalowe promieniowanie podczerwone 
pobudzające mikrokrążenie krwi, co korzystnie wpływa na 
metabolizm i życiowe procesy organizmu. Przyspiesza oczysz-
czanie skóry i tkanek podskórnych z toksyn niwelując przez to 
zmarszczki i cellulit. ProBio Puder jest substancją hipoalergicz-
ną. Połączenie Alg Ascophyllum nodosum i ProBio Pudru daje 
bardzo dobre efekty w walce z wszelkimi problemami skórnymi 
i redukcją cellulitu.
Zastosowanie Alg mikroorganicznych:
Maseczka oczyszcza i tonizuje skórę - przeznaczona do każdego 
typu cery, dzięki zawartości wielu substancji odżywczych 
przywraca świeży wygląd cerze, która staje się gładka, aksamitna 
i sprężysta. 1 łyżeczkę proszku rozrobić w jogurcie natural-
nym lub w wodzie źródlanej niegazowanej do konsystencji gęstej 
papki i nanieść na twarz. Po 10-15 min. spłukać letnią wodą. 
Stosować 1-2 razy w tygodniu. Przed nałożeniem alg należy 
dokładnie oczyścić twarz.
Uwagi: przy zastosowaniu jogurtu stosujemy dolne przedziały 
czasowe (czas pozostawienia maseczki na twarzy to ok 10-15 
min., w przypadku gdy stosujemy jogurt do przygotowania, czas 
pozostawienia maseczki na twarzy to ok 10 min.) Jedna saszetka 
Alg mikroorganicznych wystarcza na ok 5-7 maseczek na twarz.
Odżywka wzmacnia i regeneruje włosy - do dowolnej odżywki 
do włosów dodać 1/2 łyżeczki Alg mikroorganicznych, inten-
sywnie wymieszać i nanieść na włosy. Spłukać po upływie czasu 
podanego na odżywce. 
Uwagi: należy pamiętać, by woda, którą spłukujemy odżywkę 
nie była zbyt ciepła, gdyż łuska włosa wówczas nie zamknie się 
po pielęgnacji, przez co składniki odżywcze z Alg pozostaną 
głęboko w strukturze włosów. Jedna saszetka Alg mikroor-
ganicznych wystarcza na ok 10-15 porcji odżywki do włosów.
Okłady redukujące cellulit - wymieszaj zawartość jednej sa-
szetki z wodą i odczekaj do uzyskania gęstej papki, następnie 
nanieś na skórę w miejsca, gdzie ma być zredukowany nadmiar 
tłuszczu. W celu zwiększenia efektu można owinąć ciało folią 
i poddać działaniu ciepła (ręcznik, termofor). Po 15-20 min zmyć 
letnią wodą.
Kąpiel algowa oczyszcza i rewitalizuje skórę - przygotuj 
ciepłą kąpiel, wsyp dwie łyżeczki proszku, który powinien się 
rozpuścić. Po wyjściu z wody poczekaj, aż skóra sama wyschnie, 
w przeciwnym razie zetrzesz ze skóry aktywne cząstki alg.
Kąpiele z użyciem Alg mikroorganicznych łagodzą objawy 
popękanych łokci i nóg.
Peeling - oczyszcza skórę ze zrogowaciałego naskórka oraz 
z toksyn. Po peelingu warto nanieść maseczkę z Alg mikroorga-
nicznych na twarz i okłady z Alg na ciało - wówczas wszystkie 
składniki odżywcze lepiej się wchłaniają.
Dodaj 1/2 łyżeczki Alg mikroorganicznych do żelu do mycia 
twarzy lub mydła w płynie i masuj ciało okrężnymi ruchami 
ok 2-3 minuty. Spłukać obficie letnią wodą. Jedna saszetka Alg 
mikroorganicznych wystarcza na ok 10-15 peelingów.
Wskazówka: w celu neutralizacji zapachu należy użyć jogurtu 
naturalnego, do kąpieli można dodać olejki eteryczne.
Obecność ProBio Emów™ w kosmetykach, środkach higieny 
czy produktach do utrzymywania czystości łagodzi skutki 
ujemnego oddziaływania chemii nie tylko na nasze ciała, ale 
także przyspiesza rozkład substancji chemicznych w ściekach.

Opracował Janusz Kolbusz

Groch z kapustą 
Rada Parafialna
Podstawą prawną powstania Duszpasterskiej Rady Parafialnej 
jest 536 paragraf Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz „Wytyczne 
w sprawie Parafialnych Rad Duszpasterskich” wypracowane przez 
Komisję Episkopatu Polski do spraw Apostolstwa Świeckich 
w 1975 r. W Kościele łacińskim istnieją dwa typy rad parafialnych: 
Rada duszpasterska - istnienie rady duszpasterskiej nie jest wy-
muszone prawem kanonicznym, natomiast ich istnienie w parafiach 
diecezji zależne jest od decyzji biskupa diecezjalnego, który określa 
również sposób i zakres działania rad; oraz 
Rada ekonomiczna - rada, która na podstawie prawa kanonicznego 

(kan. 537) powinna istnieć w każdej parafii. Jej głównym zadaniem 
jest pomoc proboszczowi w administrowaniu dobrami material-
nymi parafii w oparciu o prawo powszechne i dekrety biskupa. 
W większych parafiach obie Rady powoływane są oddzielnie, 
w mniejszych Rada ekonomiczna może stanowić sekcję Rady 
duszpasterskiej, która działa w oparciu o przyjęty Statut.
Zadania i kompetencje Parafialnych Rad Duszpasterskich
„Cel PRD jest jasno wyznaczony: popieranie zgodności życia 
i działalności Ludu Bożego z Ewangelią, wytwarzanie wśród 
wiernych świadomości wspólnoty Kościoła oraz wzmożenie ich 
aktywności apostolskiej, a także stwarzanie szerszej podstawy dla 
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działalności duszpasterskiej przez wzajemną wymianę informacji 
i współpracę.
PRD powinna mieć nastawienie praktyczne. Jej działalność po-
winna przyczyniać się do przekształcania parafii w świadomą 
wspólnotę, która bierze na siebie troskę i odpowiedzialność za życie 
i pracę duszpasterską parafii, za szukanie rozwiązań dla powsta-
jących problemów. Ma ona być miejscem, na którym może urze-
czywistniać się prawo wszystkich członków Kościoła, a zwłaszcza 
świeckich, do czynnego udziału w jego życiu, do współpracy w jego 
misji, do wyrażania opinii. PRD powinna być skuteczną pomocą 
dla księży zatrudnionych w duszpasterstwie parafialnym. 
Do szczegółowych zadań PRD można zaliczyć refleksję nad 
sytuacją religijną parafii. Do tego przydatne byłyby badania 
religijności parafian. One pomogłyby określić specyfikę parafii. 
Innym zadaniem jest śledzenie wszystkiego, co ma związek z pracą 
duszpasterską oraz wyciąganie z tego praktycznych wniosków, 
a także pobudzanie parafian do apostolstwa. Trzeba też wspomnieć 
o koordynacji poczynań duszpasterskich na terenie parafii oraz 
wysuwanie propozycji związanych z udoskonaleniem pracy para-
fialnej. Istotną rolę w tym zakresie odgrywa opracowanie programu 
duszpasterskiego w wymiarze parafialnym.
Chociaż decydujący głos we wszystkich sprawach parafialnych 
ma proboszcz, a PRD posiada jedynie charakter pomocniczy wy-
rażający się w głosie doradczym, to niemniej proboszcz powinien 
liczyć się z tym głosem, a postanowienia PRD w miarę możliwości 
wprowadzać w życie. Jeżeli, zdaniem proboszcza, realizacja jakie-
goś postanowienia PRD jest niemożliwa, powinien on uzasadnić 
swoje stanowisko wobec członków rady. Sprawy sporne między 
PRD a proboszczem rozstrzyga dziekan, a w sprawach trudniej-
szych decyduje sam biskup.
Parafie, które są najbardziej wysuniętymi placówkami Kościoła 
w jego kontakcie ze światem, muszą być otwarte na współpracę 
z diecezją, a poprzez nią z Kościołem powszechnym. Specyfiką 
wspólnoty parafialnej jest jej bezpośredniość i związek z miej-
scem. Dobrze funkcjonująca PRD powinna być skierowana na 
wspólnotę parafialną, ale także na diecezję i swoją działalnością 
powinna przyczyniać się do ich rozwoju. PRD może wydatnie 
wpływać na pogłębianie życia religijnego w parafii. Powinna także 
oddziaływać na umacnianie u wiernych poczucia przynależności 
do swojej diecezji. 
Działalność PRD powinna wspierać przekształcanie parafii 
w świadomą wspólnotę religijną, która bierze na siebie troskę 
i odpowiedzialność za pracę duszpasterską, za szukanie rozwiązań 
powstających problemów parafialnych. PRD powinna być organem 
reprezentującym wszystkich parafian i dającym możliwość spotka-
nia, dialogu i uczestnictwa. Powinna ona być także organem stu-
dyjnym, który prowadzi refleksję nad problemami szczegółowymi 
parafii, nad tym, co określamy sytuacją społeczno-religijną parafii. 
PRD powinna śledzić wszystko, co ma związek z pracą duszpa-
sterską, wyciągać z tego praktyczne wnioski oraz opracowywać 
konkretne projekty pastoralne uwzględniające także zarządzenia 
odgórne. Stąd ważny jej wkład w tworzeniu parafialnego programu 
duszpasterskiego w oparciu o opracowany program diecezjalny 
i ogólnopolski. PRD powinna ponadto koordynować inicjatywy 
parafialne, wysuwać propozycje w sprawie udoskonalania metod 
duszpasterskich i przez swoją działalność przyczyniać się do 
sprawniejszego wykonania planu duszpasterskiego”.
Kto powinien wchodzić w ich skład i jak powinna być ona 
ustanawiana?
„Najczęściej skład Rady ustalany jest wg klucza: z urzędu, z no-
minacji i z wyboru. Z urzędu tworzą ją: proboszcz jako przewod-
niczący Rady, wikariusze, rektorzy kościołów nieparafialnych, 
przełożeni domów zakonnych istniejących na terenie parafii. Z no-
minacji proboszcza: katolicy świeccy odznaczający się właściwymi 
cechami moralnymi i charyzmatami potrzebnymi dla rozwoju 
życia religijnego w parafii. Wreszcie z wyboru: przedstawiciele 
różnych wspólnot czy grup duszpasterskich działających w parafii, 
katecheci, nadzwyczajni szafarze Komunii św., przedstawiciele 
parafialnych grup apostolskich. Rada powinna odzwierciedlać 
przekrój społeczny i wiekowy parafii, a liczba jej członków winna 
być dostosowana do wielkości parafii. W skład Rady nie mogą 
wchodzić osoby obłożone karami kościelnymi, względnie niegodne 

w powszechnym odczuciu parafian”.
Trudności w funkcjonowaniu PRD
„Działalność PRD może w niektórych przypadkach napotykać 
na trudności ze względu na niewypracowany jeszcze model 
działania tej instytucji we wspólnocie parafialnej, jak również ze 
względu na pewne przyzwyczajenia z przeszłości i brak zaufa-
nia do wszelkich innowacji. Według przedsoborowego modelu 
duszpasterstwa kapłani byli przyzwyczajeni do działania auto-
rytatywnego i samodzielnego jako jedyny podmiot działalności 
pastoralnej. Stąd niektórzy duszpasterze muszą przezwyciężać 
obawy przed współpracą i współodpowiedzialnością świeckich 
za parafię. Nowa inicjatywa dla niektórych mogła wydawać się 
spiskiem przeciw proboszczowi. Dlatego może rodzić się u nich 
dążność do ograniczenia PRD wyłącznie do czynności doradczych 
w sprawach gospodarczo-ekonomicznych parafii. Stąd z realizacją 
PRD było różnie. Jedni nie powoływali wcale PRD, inni uczynili 
to tylko dla „świętego spokoju”, aby zadośćuczynić zarządzeniom 
diecezjalnym, jeszcze inni zbyt szybko powołali PRD bez dosta-
tecznego przygotowania wiernych i bez dostatecznej informacji 
o kandydatach na jej członków. Byli też tacy duszpasterze, którzy 
z dużym zapałem i z odnowioną, pogłębioną świadomością podeszli 
do tworzenia PRD”.
Zadania i kompetencje Parafialnych Rad Ekonomicznych
„Ich głównym zadaniem jest pomoc proboszczowi w administrowa-
niu dobrami materialnymi parafii w oparciu o prawo powszechne 
i dekrety biskupa. Rada ekonomiczna parafii nie jest jednak osobą 
prawną i nie ma prawa reprezentowania parafii wobec czynności 
prawnych, chyba że inne są postanowienia biskupa. Zarządcą 
i reprezentantem prawnym majątku parafii jest proboszcz. Rada 
ekonomiczna powinna składać się przynajmniej z dwóch doradców, 
którzy zgodnie z przyjętym zwyczajem, nie powinni być zależni 
finansowo od proboszcza (np. wikariusze, katecheci, kościelni). 
Raz w roku rada ekonomiczna powinna składać sprawozdanie 
finansowe z przychodów i poniesionych kosztów. Sposób składania 
sprawozdania określa biskup.
 Proboszcz zobowiązany jest do wysłuchania opinii Rady w na-
stępujących sprawach:
• remont obiektów parafialnych,
• budowa nowych obiektów i rozbiórka istniejących,
• zmiana przeznaczenia budynków,
• kupno i sprzedaż gruntów i nieruchomości,
• dzierżawa gruntów,
• najem budynków parafialnych,
• angażowanie stałych i czasowych pracowników parafialnych,
• zaciąganie kredytów - wysokość kredytu nie może przekroczyć 

możliwości jego spłaty przez parafię w terminie jednego roku
• zgłaszanie działalności gospodarczej parafii.
Rada winna mieć do wglądu następujące dokumenty:
• inwentarz dóbr parafialnych,
• wypis z ksiąg wieczystych potwierdzający własność nierucho-

mości należących do parafii,
• umowy pracownicze,
• umowy najmu i dzierżawy,
• polisy ubezpieczeniowe,
• dokumenty dotyczące opłat za wodę, gaz, elektryczność, ogrze-

wanie itp.,
• korespondencję z Kurią Arcybiskupią dotyczącą spraw ekono-

micznych parafii,
• księgę protokołów posiedzeń Parafialnej Rady Ekonomicznej.
Parafia, poza wypadkiem nieopłacalności, winna mieć swoje konto 
w banku. Prawo dysponowania nim ma proboszcz, a pełnomocni-
kami są: wyznaczony przez proboszcza członek Parafialnej Rady 
Ekonomicznej i każdorazowy dziekan, a w przypadku parafii 
dziekańskiej – wicedziekan.
 A jak jest w naszej parafii? Kiedy została powołana Rada Para-
fialna, kto jest w jej składzie? Te informacje oraz Statut Rady – do 
wiadomości wiernych – przydałoby się umieścić na stronie interne-
towej parafii lub w gablocie, abyśmy mogli zwracać się w różnych 
sprawach do naszych reprezentantów. Bo czy jedynym prawem 
parafian jest tylko dawać składkę na tacę na różne potrzeby?

Janina Słupek
(Opracowując ten tekst, korzystałam ze stron internetowych: http://www.parafia-
wilkasy.pl/duszprada.xhtml, http://www.parafiamosina.republika.pl/duszpasterstwo/
rada_ekonom.html)
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Powiatowa piłka ręczna
26 lutego 2016 r. w Pustkowie Osiedlu odbyły się 

Powiatowe Zawody w Piłkę Ręczną chłopców. 
Na turnieju spotkały się najlepsze drużyny z całego po-
wiatu dębickiego: Miejskie Gimnazjum nr 3 w Dębicy, 
gimnazja z Pilzna, Brzostku, Jodłowej, Żyrakowa, 
Grabin i Brzeźnicy.
 Gimnazjum z Brzostku po zaciętej i wytrwałej wal-
ce w swojej grupie pokonało Żyraków oraz Grabiny. 
Jednak przegrany mecz z Pilznem w ćwierćfinale dał 
nam tylko możliwość gry o 3. miejsce. W ostatecznej 
rozgrywce nasi zawodnicy spotkali się z gimnazjali-
stami z Jodłowej. Młodzi szczypiorniści włożyli wiele 
sił i energii. Ostatecznie zajęli 3. miejsce w powie-
cie. W skład drużyny weszli: Dawid Strojek, Paweł 
Gwiżdż, Jakub Surdel, Łukasz Bik, Mateusz Wójcik, Piotr 
Samborski, Paweł Paściak, Szymon Golec, Dawid Grotkowski, 

Szymon Sury, Wiktor Janiga, Jakub Kalita, Dominik Sobczyk.
Magdalena Machaj

Ogólnopolski Turniej o Puchar Orange
19 lutego zakończyły się eliminacje do Ogólnopolskiego 

Turnieju o Puchar Orange. Eksperci w okresie od listo-
pada do lutego odwiedzili 100 klubów w Polsce. Należy dodać, 
że różnica w czasie miała tu duże znaczenie. W Gimnazjum 
w Brzostku trenerzy byli w listopadzie, a w ostatnich szkołach, 
które weszły do pierwszej „dziesiątki”, w lutym. 
Drużynę UKS HERCULES BRZOSTEK reprezentowali: Na-
talia Staniszewska, Faustyna Kukla, Dawid Strojek, Łukasz 
Bik, Jakub Kalita, Jakub Nowicki, Paweł Gwiżdż, Rafał Sołtys, 
Jakub Surdel, Dawid Wodzisz, Damian Starościk, Krzysztof 
Oprządek, Konrad Pęcak. Nasi zawodnicy w sumie za wszystkie 
konkurencje sportowe zdobyli 771 pkt, co dało im 11. miejsce. 
Do Finału Ogólnopolskiego zabrakło im 8 punktów. Najlepsze 
10 drużyn spotka się 5 marca w Warszawie, gdzie w towarzystwie 
ambasadorów programu: Jerzego Dudka, Artura Siódmiaka, 
Marcina Urbasia, Tomasza Jankowskiego, powalczy o puchar 
i atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu sportowego.
Dziękuję naszym zawodnikom za udział oraz gratuluję świetnego 
wyniku. „Taki już jest sport, raz się wygrywa, a raz braknie tak 

niewiele”. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy nas wpierali 
i trzymali za nas kciuki.

Magdalena Machaj

ZIMOWY TURNIEJ SIATKÓWKI
W środę 24 lutego w Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Ol-

szewskiej spotkali się na Zimowym Turnieju Siatkówki 
miłośnicy tej dyscypliny m.in. z Brzostku, Jodłowej, Jasła oraz 
Kołaczyc. Ogółem, w turnieju wzięło udział 12 zespołów (96 za-
wodników), rozegrano 20 spotkań i choć o lekko rozrywkowym 
charakterze turnieju świadczyły nazwy zespołów takie jak np.: 

Sikorki, Władcy Delty Jasło czy Halsówki, to emocje i sportowa 
rywalizacja były jak najbardziej na serio.

Zespoły rywalizowały ze sobą w czterech grupach, w których 
rozegrały mecze systemem „każdy z każdym”. Dwa pierwsze 
miejsca dawały awans do fazy pucharowej. Jak to w siatkówce 
bywa, wszystkie mecze były niezwykle emocjonujące, ze zmie-
niającym się prowadzeniem i trzymały w napięciu do ostatniego 
małego punktu, często zdobytego dopiero w secie prawdy, czyli 
tie-breku. Ostatecznie, po 6 godzinach rywalizacji, toczonej 

jednocześnie na trzech boiskach, zwyciężyła dru-
żyna Władcy Delty Jasło (zresztą czy przy takiej 
nazwie mogło być inaczej?), odnosząc zwycięstwa 
we wszystkich pojedynkach. Drugie miejsce zajęła 
drużyna Volley Jodłowa, zaś trzecie wywalczył 
zespół Cieklin Junior. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Dominik Stanek (Władcy Delty 
Jasło). Turniej sędziowali: Katarzyna Staniszewska, 
Kamil Roś oraz Karol Furman. Turniej przebiegał 
w przyjemnej atmosferze zdrowego współzawod-
nictwa. W końcu liczy się nie tylko zwycięstwo, 
ale i dobra zabawa. Dzięki zawodom młodzież 
mogła aktywnie spędzić czas wolny, a sport oka-
zał się katalizatorem łączącym różne środowiska. 
W przyszłości chcielibyśmy kontynuować trady-
cję podobnych rywalizacji i mamy nadzieję, że 
przyciągną one jeszcze więcej osób. Dziękujemy 
za udział wszystkim uczestnikom turnieju, gra-
tulujemy zwycięzcom i już teraz zapraszamy na 
przyszłoroczny turniej. 

Magdalena Kawalec

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki
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INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA PODKARPACIA SENIORÓW W TENISIE STOŁOWYM
14 lutego 2016 r. w Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszew-

skiej w Brzostku odbyły się Mistrzostwa Podkarpacia 
Seniorów w Tenisie Stołowym. Jest to impreza o dużej randze, 
bowiem zdobywcy pierwszych miejsc uzyskali przepustkę do 
Indywidualnych Mistrzostw Polski, które odbędą się pod ko-
niec marca w Wałbrzychu. Mistrzostwa zostały zorganizowane 
przez Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, LKS 
Brzostowiankę Brzostek oraz gminę Brzostek. 

Oczywiście, w rozgrywanych zawodach nie mogło zabraknąć 
zawodników LKS Brzostowianka Brzostek. Klub reprezentowały 
dwie seniorki i ośmiu seniorów. Była to najliczniejsza ekipa w hi-
storii startów w mistrzostwach. Seniorki uplasowały się w prze-

dziale miejsc 13-16. Najlepszym seniorem brzosteckiego klubu 
okazali się Jacek Andreasik oraz Michał Andreasik, zajmując 
miejsca w przedziale 17- 24. W rywalizacji seniorów całe podium 
przypadło zawodnikom z KS Pegaz Łańcut (Łukasz Nadolski, 
Damian Wojdyła, Piotr Cyrnek, Krzysztof Marcinowski). Złoty 
krążek w potyczkach seniorek stał się łupem Kingi Stefańskiej 
(KTS Tarnobrzeg), która w finale pokonała Katarzynę Lech 
(KSTS Krosno). Na najniższym stopniu podium stanęły: Beata 
Daszykowska (LKS Strażak Bratówka) oraz Paulina Krużel 
(KSTS Krosno). 

Oprócz gier pojedynczych rozegrano gry podwójne oraz gry 
mieszane. Otwarcia zawodów oraz wręczenia pucharów i medali 

dokonali: burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski, prezes 
klubu Wojciech Bonarek oraz prezes POZTS Grzegorz Kielar. 

Zaakcentowano także jubileusz 70-lecia Brzostowianki. 
Z tej okazji Polski Związek Tenisa Stołowego przyznał od-
znaczenia zasłużonym działaczom i zawodnikom. I tak - złotą 
odznaką uhonorowany został Stanisław Król, srebrną – Mag-
dalena Kawalec oraz Edward Kmiecik, a brązową – Wojciech 
Bonarek, Ryszard Rozwadowski, Stanisław Tyburowski, 
Józef Nykiel, Edward Cholewiak i Ryszard Balasa. 

Turniej został zorganizowany dzięki dotacji gminy Brzo-
stek w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu roz-
woju sportu - „Szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie 
współzawodnictwa sportowego w tenisie stołowym”.

Gratulujemy medalistom osiągniętych wyników, a wszyst-
kim uczestnikom wzorowej postawy przy stołach i sportowe-
go zachowania w czasie zawodów. To było piękne podsumo-
wanie działalności sekcji tenisa stołowego w naszym klubie. 

Magdalena Kawalec 

RELACJA Z TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ „BRZOSTEK CUP” 2016
W czasie tegorocznych ferii zimowych LKS Brzostowianka 

Brzostek w ramach obchodów zacnego jubileuszu 70-le-
cia założenia klubu zorganizował trzy turnieje piłkarskie dla 
najmłodszych. W każdym z nich do rywalizacji stanęły po cztery 
drużyny gości oraz reprezentacja LKS Brzostowianka Brzostek. 
16 lutego do walki przystąpiły roczniki 2002/2003. Pierwsze 
miejsce zdobyła ekipa ASP KS Wisłoka Dębica, która nie pozo-
stawiła rywalom najmniejszych złudzeń, wygrywając wszystkie 
spotkania. Na drugim miejscu uplasował się gospodarz zawodów 
- LKS Brzostowianka Brzostek, a trzecie miejsce wywalczyła 
drużyna GMKS Strzelec Frysztak. Najlepsze drużyny otrzymały 
puchary, natomiast wyróżnienia indywidualne zdobyli:
- Patryk Fryz (ASP KS Wisłoka Dębica ) - najlepszy bramkarz,
- Sławomir Raś (LKS Brzostowianka Brzostek) - król strzelców 
z 6 bramkami na koncie. 

17 lutego na parkiecie pojawili się troszeczkę młodsi pasjonaci 
piłki nożnej - roczniki 2004/2005. Tym razem do rywalizacji 
stanęło trzy drużyny oraz reprezentacja LKS Brzostowianka 
Brzostek. Niestety, ze względu na choroby zawodników, na 
turniej nie mogła przyjechać drużyna Monisa Strzegocice. Or-
ganizatorzy postanowili, że drużyny zagrają systemem 
„każdy z każdym” mecz i rewanż. Po pierwsze miejsce 
sięgnęła drużyna Kamieniarz Golemki, wygrywając 
wszystkie spotkania. Na drugim miejscu uplasował się 
gospodarz zawodów - LKS Brzostowianka Brzostek, 
a trzecie miejsce wywalczyła drużyna Chemika Pustków. 
Najlepsze drużyny otrzymały puchary, natomiast nagrody 
indywidualne uzyskali:
- Krystian Poprocha (Kamieniarz Golemki) - król strzel-
ców z 13 bramkami, 
- Szymon Czarnecki (LKS Brzostowianka Brzostek) - 
najlepszy bramkarz.

Trzeci turniej rozegrano 22 lutego. Tym razem do 
walki stanęły najmłodsze roczniki, które trenują w klu-
bie - 2006/2007. Tak jak i w poprzednich turniejach, 
do rywalizacji przystąpiły cztery drużyny gości oraz 
reprezentacja LKS Brzostowianka Brzostek. Po pierwsze 

miejsce sięgnęła drużyna Akademia Piłkarska Jasło, wygrywając 
wszystkie spotkania. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna 
MULKS Pustynia, a trzecie miejsce wywalczyła drużyna LKS 
Rzemieślnika Pilzno. Dla najlepszych ekip przygotowano pu-
chary i nagrody indywidualne. Te drugie trafiły do:

- Michała Sieńkowskiego (Akademia Piłkarska Jasło) - król 
strzelców z 4 bramkami,

- Karola Kędziora (LKS Rzemieślnika Pilzno) - najlepszy 
bramkarz. 

Tym razem nie udało się naszym reprezentantom stanąć na 
podium, ale zawodnikom należą się brawa za walkę i zaanga-
żowanie. 
Turnieje zostały zorganizowane z dotacji gminy Brzostek w ra-
mach realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu 
– „Szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie współzawodni-
ctwa sportowego w piłce nożnej”.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy 
werwy oraz ducha walki! Życzymy także sukcesów w dalszym 
sportowym (i nie tylko) życiu. 

Magdalena Kawalec

Fot. Paweł Batycki

Fot. Jakub Batycki
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ROZWIĄZANIE:
MARZEC 2016

"

"

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za gatunek 
chrząszcza? Fot. strona 43) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 
31 marca 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
Ile wody! 
Dysponujemy trzema pojemnikami bez podziałek. 
Pierwszy, o pojemności 3 litrów, jest pusty; drugi 
5-litrowy jest także pusty, a trzeci 9-litrowy jest 
napełniony wodą. Bez wylewania wody, po ilu 
przelewaniach, co najmniej, można otrzymać 
dokładnie 7 litrów wody w pojemniku 9-litro-
wym? Gdy przelewamy wodę z jednego pojemni-
ka do innego, napełniamy do pełna ten drugi lub 
opróżniamy kompletnie ten pierwszy. 
Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z POPRZEDNIEGO NUMERU
Zagadka logiczna: 34
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Sromotnik bezwstydny (smrodliwy)
Hasło krzyżówki: WRÓG BIERNIE CZEKA. NASZA NIEZGODA ZA NIEGO 
PRACUJE.
Nagrody książkowe wylosowali: Kamil Przewoźnik z Nawsia Brzosteckiego 
(zagadka logiczna), Jadwiga Białas z Nawsia Brzosteckiego (krzyżówka), 
Bożena Ciombor z Brzostku (zagadka przyrodnicza)..

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej marzec 2016

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek chrząszcza?

"

"

marzec 2016

K R Z Y Ż Ó W K A  Z  N A G R O D Ą

POZIOMO: 1) Tytuł filmu z 1968 lub 2004 roku. 12) Dolar , będący jednostką przelicze-
niową Wspólnego Rynku. 13) Boris W. (1909-43), ros. aktor film.; „Czapajew”, „Ziemia 
woła”. 14) Matka Jakuba i Ezawa. 15) Ssak z rodziny krętorogich. 16) Państwo na Płw. 

Arabskim ze stolicą w Maskat. 17) Likier z porzeczek 18) Walenty (1898-
1940), działacz nar. i oświat.; współzałożyciel Związku Polaków w Prusach 
Wsch. 19) Wypustka komórki nerwowej; neuryt, włókno osiowe. 21) Mały 
Edward 25) Grupa wysp u zach. wybrzeży Honsiu (Japonia). 26) Ujemna 
cecha charakteru, przywara. 29) Pelin, właśc. Dimitr Iwanow (1877-1949), 
bułg. pisarz; „Orle pióro ...”, „Ziemia”. 31) W sztuce Inków: drewniana 
czara. 32) Francois Rene de (1768-1848), fr. pisarz i polityk; „Pamiętniki 
zza grobu”. 33) de Castro (ok.1320-55), kochanka infanta portug. Pedra; 
pośmiertnie koronowana. 34) Złagodzenie bólu, cierpienia. 35) Zwiewna 
tkanina 36) Typ małego konia 38) Wagon - platforma 40) Barania czapka 
kozaków ukraińskich. 42) Alfred (1856-1919), polityk austral.; 1903-10 
(z przerwami) premier. 45) Przemysław, polski bokser 48) Obszerne po-
mieszczenie, duży pokój; np kinowa, gimnastyczna, szpitalna. 49) Odmiana 
gazeli; pustynie i suche stepy pd. części Sahary. 50) Efor Sparty (556-55 
p.n.e.), jeden z siedmiu mędrców greckich. 51) Niemota 52) Rozmiesz-
czenie kratek lub poziomych kresek w zeszytach. 54) Głoszenie, szerzenie 
ewangelii.
PIONOWO: 1) Pas boczny drogi między rowem a jezdnią. 2) Carl (1816-88), 
przedsiębiorca niem., założyciel zakł. optycznych w Jenie (obecnie zakłady 
opt. VEB Carl Zeiss). 3) (II w. p.n.e.), niewolnik syr.; przywódca powstania 
niewolników na Sycylii przeciwko Rzymowi. 4) Prastare święto obchodzone 
ku czci Kronosa. 5) Miejsce połowu ryb. 6) Mityczny lud Płw. Arabskie-
go 7) Miasto w Rumunii (okręg Botoszany), w pobliżu Suczawy. 8) Członek 
ludu germ. osiadłego w III w. nad Menem. 9) Indyjski bogacz 10) Imię żeń-
skie - 5 IV, 5 V, 20 X; Szewińska, Kwiatkowska, Santor, Jarocka 11) Uczucie 
beznadziejności, smutku, nudy; depresja. 20) Wątpliwość (natury moralnej) 
co do własnego postępowania. 22) Georg (1850-1932), niem. historyk sztu-
ki; prace z architektury europejskiej. 23) Włókno z Torunia 24) Fartuch 
lekarski. 26) Kurt (1900-50), kompozytor niem.; muzyka do „Opery za trzy 
grosze”. 27) Dominique Francois (1786-1853), fr. astronom, fizyk; odkrył 
chromosferę Słońca. 28) Imię Thora u pd. Germanów. 30) Miasto w Nor-
wegii. 31) Plemiona z grupy Bantu 35) Powiększenie objętości brzucha 
wskutek nagromadzenia się gazów. 36) Stan bezpośrednio poprzedzający 
zgon; agonia. 37) Grupa artystów działających w Rzymie w XII-XIV w.; 
Marmoraru Romani. 39) Pustynia nadmorska w Chile, piaszczysta i kamie-
nista. 40) Miasto i gł. port na Tajwanie; Cilung. 41) Nadżib (ur. 1912), pisarz 
egipski; nagroda Nobla 1988. 43) Miasto w Maroku, nad O. Atlantyckim; 
Arzila. 44) Utwór lit.; M. Eminescu (1876). 46) Francuska rzeka 47) Potocz-
nie: namiastka, surogat. 53) Imię męskie - ; Pacino, Capone, Gore
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Podsumowanie KONKURSU POETYCKIEGO 
DLA CZYTELNIKÓW „WB” zamieścimy 

w kwietniowym numerze naszego 
miesięcznika.

Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim uczestniczącym w pogrzebie 

Śp. Zofii Kolano. Bóg zapłać za obecność, 
modlitwy, intencje Mszy św., wieńce i kwiaty.

Rodzina

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

Działając zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. 2015 r. poz. 1774 
z późn. zm.), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań 
na zbywanie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm.) Burmistrz Brzostku ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości tj. : 
działki zabudowanej budynkiem gospodarczym i magazynem podręcznym, położonej w Przeczycy oznaczonej numerem ewidencyjnym 
444/2 o pow. 0,5082 ha (5082 m 2), objętej KW NR RZ1D/00048273/9, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność 
Gminy Brzostek, wolnej od obciążeń. 
Nieruchomość działka ozn. nr ewid. 444/2 o powierzchni 0,5082 ha, położona w centrum wsi w obrębie zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej 
i obiektów użyteczności publicznej i handlowych. Teren uzbrojony w sieć elektryczną, gazową wodociągową. Dojazd z drogi powiatowej o na-
wierzchni asfaltowej. 
Obecnie nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Brzostek dla obszaru objętego dz. ewid. 444/2 w Przeczycy. 
Według zapisów studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek zatwierdzonego uchwałą Rady 
Miejskiej z dnia 30.08.2012r. nr XIX/135/2012 to teren oznaczony symbolem 2. MN – teren zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi. 
Działka objęta jest strefą ochrony obiektu zabytkowego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków jako budynek gospodarczy z II polowy 
XIX wieku wchodzący w skład zespołu dworskiego w Przeczycy. 
Opis budynków :
1. budynek gospodarczy – obiekt zabytkowy, parterowy, niepodpiwniczony, wzniesiony metodą tradycyjną.
Dane techniczne budynku gospodarczego: powierzchnia zabudowy 416,16 m 2, powierzchnia użytkowa 334,90 m 2, kubatura 1414,94 m 3, 
wysokość pomieszczeń 3,25 m.
Dane konstrukcyjno - materiałowe: fundamenty – betonowe; ściany - cegła ceramiczna, kamień polny; strop- drewniany; dach - drewniana 
konstrukcja pokryta dachówką ceramiczną; posadzki - gładź cementowa, deski; stolarka - drewniana, stalowa; tynki – wapienno-cementowe; 
instalacje – elektryczna; elewacja- tynk cementowy. Budynek w złym stanie technicznym. Poddawany remontom w celu przystosowania do 
prowadzenia działalności gospodarczej
2. magazyn podręczny – obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wzniesiony metodą uprzemysłowioną.
Dane techniczne magazynu podręcznego: powierzchnia zabudowy 15,84 m 2, powierzchnia użytkowa 13,50 m 2, kubatura 47,52 m 3, wysokość 
budynku 2,75 m.
Dane konstrukcyjno - materiałowe: fundamenty – żelbetonowe; ściany - słupy żelbetowe , elementy prefabrykowane ; stropodach- płyty żelbe-
towe pokryte papą na lepiku ; posadzka - gładź cementowa; stolarka - drewniana, stalowa; tynki – brak; elewacja - brak. Budynek w średnim 
stanie technicznym.
Wartość rynkowa nieruchomości dz. ozn. nr ewid. 444/2 w Przeczycy po remoncie wynosi 321573,00 zł. Przy ustalaniu ceny nieruchomości 
uwzględniono konieczność remontu kapitalnego budynku zabytkowego, który wynosi 162097,00 zł. Wartość rynkowa aktualnego stanu zago-
spodarowania działki wynosi 158476,00 zł ; w tym gruntu 73013,00 zł.

Lp.
Nr

działki

Pow.

( m 2)
Nr KW Opis nierucho-

mości
Przeznaczenie 

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

1 444/2 5082m2 KW Nr 
RZ1D/00048273/9 zabudowana brak Przeczyca 143 348,00 14 335,00

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 8 KWIETNIA 2016 r. 
O GODZ. 1100 W SALI KONFERENCYJNEJ
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 14 335,00 zł (czternaście tysięcy trzysta trzy-
dzieści pięć 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 04.04.2016r. wadium znajdowało się 
na rachunku bankowym. 

- 2 - 
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 przetarg odbył się w dniu 08 stycznia 2016 roku z wynikiem negatywnym).
Brzostek, dnia 01.03.2016 r.
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Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w Domu Ludowym 
w Siedliskach-Bogusz stanowiący własność Gminy Brzostek na pod-
stawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00063240/0 - przeznaczony na 
prowadzenie nieuciążliwej działalności dla wsi.
Lokal użytkowy położony na parterze (po prawej stronie od wej-
ścia) w budynku Domu Ludowego w Siedliskach-Bogusz na działce 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 632 o powierzchni 0,22 ha, 
stanowi własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej 
Nr RZ1D/00063240/0.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 7,82 m 2 .
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną .
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosi 8,10 zł + 23 % VAT-u miesięcznie.
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘ-
DZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 14 MARCA 2016 r. 
O GODZ. 1000 

Wadium dla lokalu wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) 
i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/

Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) do 11 marca 2016 r.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą ener-
gię elektryczną, odpady komunalne oraz podatek od nieruchomości 
pod działalnością gospodarczą.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miej-
skiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny 
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi 
w oparciu o wskaźnik za 2016 rok).
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych po-
wodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Roz-
porządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 
poz.2108 ). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał 
zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Brzostek, dnia 10.02.2016 r.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy (pomieszczenie sklepu) po-
łożony w Domu Ludowym w Opacionce stanowiący własność Gminy 
Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00085225/9 - prze-
znaczony na prowadzenie nieuciążliwej działalności dla wsi.
Lokal użytkowy (pomieszczenie sklepu) położony na parterze w bu-
dynku Domu Ludowego w Opacionce na działce oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 251 o powierzchni 0,15 ha, stanowi własność Gminy 
Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00085225/9.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 48,28 m 2 (sala sprzedaży, 
łazienka).
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną i bieżącą wodę.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosi 10,00 zł + 23 % VAT-u miesięcznie.
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘ-
DZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 14 MARCA 2016 r. 
O GODZ. 1000 

Wadium dla lokalu wynosi 500,00 zł (słownie : pięćset złotych) i płatne 
będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 

32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) do 11 marca 2016 r. 
Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą ener-
gię elektryczną, wodę, kanalizację, odpady komunalne oraz podatek 
od nieruchomości pod działalnością gospodarczą.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10. każdego miesiąca na konto Urzędu 
Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny 
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi 
w oparciu o wskaźnik za 2016 rok).
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych 
powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Roz-
porządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 
poz.2108 ). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał 
zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Brzostek, dnia 10.02.2016 r

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

Przedmiotem dzierżawy w drodze przetargu ustnego jest grunt pod 
garażami położony w Brzostku przy ulicy Szkolnej 7 stanowiący 
własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 
RZ1D/00059596/9 
Przeznacza się do dzierżawy grunt pod czterema garażami położony-
mi w Brzostku przy ulicy Szkolna 7 na działce oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 1493 - stanowiącej własność Gminy Brzostek :
- grunt nr 1 o powierzchni użytkowej 18,4 m2 

- grunt nr 2 o powierzchni użytkowej 14,4 m 2 

- grunt nr 3 o powierzchni użytkowej 13,1 m 2 

- grunt nr 4 o powierzchni użytkowej 16,1 m 2 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za 1 m2 powierzchni użyt-
kowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2015 Burmistrza Brzostku z dnia 
02 stycznia 2015 roku i wyceną Rzeczoznawcy Majątkowego wynosi 
1,46 zł + 23 % VAT-u miesięcznie. 
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘ-
DZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 11 MARCA 2016 r. 
O GODZ. 1000 

Wadium dla każdego gruntu wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści 
złotych) i płatne jest na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR 

o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) do dnia 07 marca 
2016 r.
Dzierżawca oprócz czynszu ponosi również opłaty za podatek od 
nieruchomości.
Umowa może być zawarta na okres do 10 lat, z możliwością wypowie-
dzenia przez Właściciela w okresie 3 miesięcy w przypadku zmiany 
przeznaczenia gruntu. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miej-
skiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny 
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi 
w oparciu o wskaźnik za 2016 rok).
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych po-
wodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Roz-
porządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 
poz.2108 ). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał 
zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Brzostek, dnia 10.02.2016 r.

Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na dzierżawę gruntu pod garażami położonego w Brzostku – stanowiącego własność Gminy Brzostek 

Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na wynajem lokalu użytkowego położonego w Siedliskach-Bogusz –stanowiącego własność Gminy Brzostek 



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 03/201634

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza 
Nr 13/16 z dnia 25 lutego 2016r.

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. 35 ust. 1 i art. 37 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. 
U. z 2015 r., poz. 1774 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/302/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 21 października 2014 roku w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1485/2 położonej w Brzostku, stanowiącej 
własność Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działka oznaczona 
numerem ewidencyjnym 1485/2 o powierzchni 0,0303 ha, położona w Brzostku, objęta Księgą Wieczystą Nr KW Nr RZ1D/00042605/4, 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń, z przeznaczeniem na poprawę 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr ewid. 934, objętej KW Nr RZ1D/00086607
Działka położona jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i obiektów usługowych. Dojazd z drogi powiatowej o nawierzchni 
asfaltowej (ul. 20-go Czerwca). Teren uzbrojony w sieci komunalne: wodociąg, kanalizacja, elektryczna i gazowa. 
Działka nr 1485/2 nie jest objęta planem zagospodarowania gmin Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek w/w działka to tereny przewidziane pod zabudowę z usługami nieuciążliwymi jako funkcja 
towarzysząca. Działka posiada foremny kształt, przylega do działki 934. Teren zalewowy położony na brzegu jeziora.

Lp Nr działki
położenie Powierzchnia (m 2) Wartość rynkowa wg 

wyceny (zł)
Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

Podatek VAT
23% (zł)

Łączna wartość
brutto (zł)

1 1485/2
Brzostek 303 5 532,00 1420,00 1598,96 8 550,96

Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na 21 dni tj. od 25.02.2016r. do 18.03.2016 roku. Osobom, 
którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. jednolity Dz. U. z 
2015r. , poz.1774 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia 
wywieszenia wykazu tj. do 08 kwietnia 2016r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7, stronie 
internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/ lub telefonicznie pod nr /014/ 6803005.
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.
Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych.
Brzostek, dnia 25.02.2016 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 25 LUTEGO 2016 ROKU
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza 
Nr 12/16 z dnia 25 lutego 2016r.

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. 35 ust. 1 i art. 37 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 
z 2015 r., poz.1774 z póź. zm.) oraz chwały Nr XIII/88/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzostek położonej w Nawsiu Brzosteckim z prze-
znaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntowa 
stanowiąca własność Gminy Brzostek położona w Nawsiu Brzosteckim oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 549/1 o po-
wierzchni 0,02 ha (200 m 2), ujawniona w Księdze Wieczystej Nr 45 035, wolna od obciążeń, z przeznaczeniem na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr ewid. 549/2, objętej KW Nr RZ1D/00014346/5.
Działka położona jest w obrębie zabudowy usługowej, mieszkaniowej i zagrodowej. Teren uzbrojony w sieci komunalne. Dojazd z drogi o na-
wierzchni asfaltowej 
Działka nr 549/1 nie jest objęta planem zagospodarowania Gminy Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Brzostek w/w działka to teren zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi
Działka posiada kształt o ograniczonych możliwościach zagospodarowania, teren płaski.

Lp Nr działki 
 położenie

Powierzchnia 
(m 2)

Wartość rynkowa wg 
wyceny (zł)

Koszt sporządzenia doku-
mentacji (zł)

Łączna wartość brutto (zł)

1 549/1 
Nawsie Brzosteckie

200 3 133,00 370,00 3 503,00

Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na 21 dni tj. od 25.02.2016r. do 18.03.2016 roku. Osobom, 
którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. jednolity Dz. U. z 2015r. , 
poz.1774 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia 
wykazu tj. do 08 kwietnia 2016r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7, stronie internetowej 
http://bipbrzostek.mserwer.pl/ lub telefonicznie pod nr /014/ 6803005.
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.
Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych.
Brzostek, dnia 25.02.2016r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 25 LUTEGO 2016 ROKU 
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
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Dokończenie na str. 36

Działając zgodnie z art. 39 ust.1 i art.67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. 2015 r. poz. 1774 
z późn. zm.), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań 
na zbywanie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Brzostku ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości tj. działki rolnej oznaczonej numerem 341/3 o powierzchni 12900 m2, położonej w Januszkowicach, objętej 
Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00016074/1, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek, wolnej od 
obciążeń.
Nieruchomość działka ozn. nr ewid. 341/3 położona w Januszkowicach stanowi grunty nieużytkowe, porośnięte samosiejkami różnych drzew. 
W pobliżu nieruchomości znajduje się siedlisko i kompleks leśny. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. 
Na działce sieć elektryczna. Placówki handlowo – usługowe, użyteczności publicznej w odległości ponad 1 km. Tereny rozproszonej zabudowy 
zagrodowej i grunty użytkowane rolniczo.
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek, działka położona jest w terenie oznaczonym 
symbolem 1.R – to tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem nowej zabudowy związanej z produkcją rolną i agroturystyczną 
w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących terenów MN RM poza obszarami osuwiskowymi i powodziowymi.

Lp. Nr 
działki Pow. (m2) Nr KW Opis nierucho-

mości
Przeznaczenie 

w planie Położenie Cena wywoławcza 
brutto (zł)

Wadium 
(zł)

1 341/3 12900 m2 KW Nr 
RZ1D/00016074/1 rolna brak Januszkowice 37 910,00 3 791,00

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 8 KWIETNIA 2016 r. 
O GODZ. 1030 W SALI KONFERENCYJNEJ
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 3 791,00 zł (trzy tysiące siedemset dziewięć-
dziesiąt jeden 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 04.04.2016r. 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 przetarg odbył się w dniu 08 stycznia 2016 roku 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/ 

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

Działając zgodnie z art. 39 ust 1 i 2 i art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015r. 
, poz.1774 z póź. zm.), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
i rokowań na zbywanie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)
Burmistrz Brzostku ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu działek oznaczonych numerami ewiden-
cyjnymi: 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 
30.08.2012r. w/w działki objęte są zapisem 1.PU. – teren zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów.
Przeznaczenie podstawowe: realizacja nowych inwestycji w oparciu o czyste i bezpieczne dla środowiska technologie, charakteryzujące się niską 
energochłonnością, wodochłonnością oraz wytwarzaniem małej ilości odpadów.
Przeznaczenie dopuszczalne: dopuszcza się zabudowę usługową, obiekty administracyjno-socjalne zabudowę mieszkaniową związaną z prowa-
dzoną działalnością produkcyjną, urządzenia infrastruktury technicznej .

Położenie Nr działki Pow. ( m2) Nr KW Opis nieruchomości Przeznaczen i e 
w studium

Cena wywoław-
cza netto(zł) Wadium (zł)

Brzostek

111/1

111/2

112/1

112/2

Razem:

6417

216

6950

481

14064

RZ1D/00038565/0

RZ1D/00079204/1 

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

teren zabudowy 
p r o d u k c y j n e j , 
usługowej, skła-
dów i magazy-

nów.

281 100,00 28 110,00

Do ceny osiągniętej w licytacji doliczony zostanie 23% podatek VAT.
III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 08 KWIETNIA 2016 r. 
O GODZ. 1000 W SALI KONFERENCYJNEJ

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA III PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek
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1%
PODATKU

DLA
Jakuba

Jakub Byś ma 13 lat. Uro-
dził się w ICZMP w Łodzi. 

Jest uczniem VI klasy SP w Brzostku. Interesuje się histo-
rią. Uprawia łucznictwo sportowe, mimo że porusza się na 
wózku. U Jakuba zdiagnozowano m. in.: porażenie kończyn 
dolnych, otwartą przepuklinę oponowo-rdzeniową odcinka 
L/S, wodogłowie, mechaniczne powikłanie wewnątrzczasz-
kowego zespolenia komorowego, zespół Arnolda-Chiariego, 
wrodzone jednostronne zwichnięcie stawu biodrowego, 
stopę końsko-szpotawą, stopę koślawą, pęcherz neurogenny. 
Wielokrotnie dochodziło u niego do złamań kończyn dolnych 
i stanów zapalnych układu moczowego. Przeszedł już 7 ciężkich 
operacji, w tym kilka ratujących życie: zamknięcie przepukli-
ny, rekonstrukcję stawu biodrowego z przeszczepem mięśni 
i wydłużeniem kości udowej, wymianę drenażu komorowo- 
otrzewnowego. Dwukrotnie (w 2003 r. i 2011 r.) zakładano mu 
zastawkę komorowo-otrzewnową. Ostatni zabieg operacyjny 
przeszedł 3 stycznia 2016 r. Częste pobyty na oddziałach kli-
nicznych, regularna rehabilitacja, leki, potrzebny sprzęt wyma-
gają dużych nakładów finansowych. Dlatego też zwracamy się 
z prośbą o przekazanie Jakubowi 1% podatku.
Dane potrzebne do PIT:
Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
KRS: 0000037904
W rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, CEL SZCZE-
GÓŁOWY 1% należy wpisać: 28046 BYŚ JAKUB

Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie!

Dokończenie ze str. 35
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Adres: wiadomosci@konto.pl jest nieaktualny. Materiały niezamówione będą drukowane w miarę możliwości.

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

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 28 110,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy sto 
dziesięć 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 04.04.2016r. 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 13 grudnia 2015r. z wynikiem negatywnym, (II Publiczny przetarg ustny odbył się w dniu 
28 stycznia 2016r. 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 01.03.2016r.
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1%
PODATKU

DLA
DAMIANKA
Witam serdecznie. 
Mam na imię Damia-
nek, mam 7 lat. Uro-
dziłem się z obustron-

nym głębokim niedosłuchem. W wieku 17 miesięcy miałem 
operację wszczepienia implantu ślimakowego. Jestem pod 
stałą opieką poradni surdologopedycznej w Krośnie. Syste-
matycznie uczęszczam na zajęcia w ww. poradni. Chodzę do 
I klasy, bardzo lubię konstruować ciekawe pojazdy z klocków, 
interesują mnie samochody-szczególnie duże ciężarówy. 
Chciałbym nauczyć się grać na perkusji, powoli realizuję swo-
je marzenie-uczęszczam do szkoły muzycznej. Jak dorosnę, 
chciałbym zostać strażakiem, ale i też chciałbym pomagać 
dzieciom z niedosłuchem. Zwracam się z prośbą do wszystkich 
ludzi dobrego serca o przekazanie dla mnie 1% podatku.Pie-
niążki pozyskane w ten sposób pozwolą na pokrycie kosztów 
związanych z użytkowaniem 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.

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

Paliwa tylko z ORLENU
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Kancelaria Radcy Prawnego
Łukasz Latoszek

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

•	 Reprezentowania stron przed sądami,  
urzędami i innymi instytucjami

•	 Prawa administracyjnego

•	 Prawa rodzinnego

•	 Sporządzania wszelkiego rodzaju umów

•	 Windykacji wierzytelności

•	 Prawa cywilnego

•	 Prawa pracy

•	 Prawa spadkowego

39-230 Brzostek
Ul. Rynek 13

Tel. 692 738 841
E-mail: kancelaria.brzostek@vp.pl
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Rośnie konkurencja

Co to za gatunek chrząszcza?

Zagadka przyrodnicza

Fot. Jarom
ir H

unia

W ramach FotoWarsztatów prowadzo-
nych w Szkole Podstawowej w Przeczycy 

przez Pawła Batyckiego uczniowie szlifują 
swoje umiejętności fotograficzne. W kolej-
nych numerach „WB” przedstawimy na-

stępne plenery. Obszerniejszą fotorelację 
z warsztatów można oglądnąć na szkolnej 
witrynie www.przeczyca.pl.

Fot. Ewelina Dziedzic Fot. Kinga Szymańska

Fot. Kinga Szymańska Fot. Zuzanna Szukała

Fot. Zuzanna Szukała



Kącik fotograficzny
Masz aparat? Robisz zdjęcia? Pochwal 

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

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

Fot. Marek Stasiowski z Brzostku Fot. Filip Czekaj z Kleci

Fot. Gabriela Czekaj z Kleci Fot. Karol Kolbusz z Bukowej

Fot. Karol Źwięk z Zawadki Brzosteckiej Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Magdalena Nowicka z Kamienicy G. Fot. Marzena Parker z Kleci Fot. Paulina Baran z Januszkowic




