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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
1. W dniu 1 czerwca br. rozpoczął pracę w Urzę-
dzie Miejskim w Brzostku w charakterze wice-
burmistrza pan Adam Kostrząb. Podlegać mu 
będą referaty: Inwestycji i Zagospodarowania 
Przestrzennego oraz Mienia Komunalnego 
i Ochrony Środowiska. Wiceburmistrz Kostrząb 

pochodzi z Nowego Żmigrodu, jest absolwentem Wydziału Prawa 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pracował do tej pory w ja-
sielskim Starostwie Powiatowym, gdzie zajmował się inwestycjami. 
Ostatnio odpowiadał za rozbudowę Szpitala Powiatowego w Jaśle. 

2. W dniu 3 czerwca br. na posiedzeniu połączonych komisji Rady 
Miejskiej w Brzostku zaprezentowane zostały wyniki kontroli 
zarządczej za lata 2014 i 2015 w Samodzielnym Gminnym Publicz-
nym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzostku. W związku z poja-
wiającymi się plotkami, jakoby poprzedni audyt był wykonywany 
„na zamówienie przez kolegów burmistrza” oraz że jedynym po-
wodem zamieszania wokół ośrodka zdrowia była chęć zatrudnienia 
tam mojego kolegi Jana Urbana, zdecydowałem się na ponowną, 
tym razem szerszą kontrolę (poprzednia dotyczyła tylko grudnia 
2014 roku). Przeprowadzili ją panowie: Daniel Piwowar - posia-
dający międzynarodowe certyfikaty kontrolne oraz odpowiednie 
uprawnienia nadane przez Ministerstwo Zdrowia a także Marcin 
Zając - adwokat specjalizujący się w kontrolach Zakładów Opieki 
Zdrowotnej. Kontrola nie tylko potwierdziła wcześniejsze ustalenia, 
ale także rozwinęła wątki, które w poprzednim audycie potrakto-
wano ogólnie lub całkowicie pominięto. Okazało się, że pomimo 
zaleceń pokontrolnych z poprzedniego audytu nadal prowadzono 
zakupy odzieży ochronnej w butikach i galeriach handlowych oraz 
nadal przyznawano nagrody za najniższą absencję, całkowicie 
bagatelizując nie tylko zalecenia pokontrolne, ale i obowiązujące 
prawo, bowiem nagrody przyznawała m.in. główna księgowa, która 
takich uprawnień nie posiada. W związku z zaistniałą sytuacją 
postanowiłem podać do publicznej wiadomości wyniki ostatniej 
kontroli wraz z załącznikami odnośnie wynagrodzeń, nagród, 
kosztów rachunków telefonicznych (zakupiono w placówce m.in. 
dwa markowe telefony za łączną kwotę 5700 zł!) oraz szczegółowy 
rejestr wszystkich zakupów odzieży ochronnej z lat 2014 i 2015. 
Dodatkowo w SGPZOZ znaleziono 3 zaksięgowane i wypłacone 
faktury na kwotę prawie 15 tys. zł wystawione przez współpracow-
nika audytora, który na zlecenie Urzędu Miejskiego w Brzostku 
prowadził pierwszy audyt. W tej kwestii zwrócę się do wspomnia-
nego audytora o pilne wyjaśnienia, bowiem w opinii kontrolujących 
środki za wyszczególnione w fakturach usługi są rażąco wysokie 
i nie odpowiadają powszechnie stosowanym cenom za takowe, 
pomijając fakt, że w opinii kontrolujących mogła je wykonać albo 
główna księgowa, albo prawnik, który został zatrudniony w ośrod-
ku zdrowia w listopadzie 2015 roku za - bagatela - ponad 11 tys. zł 
miesięcznie. Jedną z faktur, o jakich mowa, wykazali kontrolujący, 
a pozostałe dwie zauważył w dokumentacji księgowej w roku 2016 
obecnie pełniący obowiązki kierownik jednostki. Cały raport 
pokontrolny znajdzie się niebawem na stronach internetowych 
Urzędu Miejskiego i mam nadzieję, że zakończy to jakiekolwiek 
insynuacje odnośnie mojej osoby sugerujące, że sprawa związana 
z ośrodkiem zdrowia ma jakieś tło pozamerytoryczne. Oczywiście 
postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura.

3. Rozpoczęto prace przy remoncie pięciokilometrowego odcinka 
drogi „Na Podkonie”. Zadanie realizuje PDM Dębica, a prace zosta-
ną zakończone do dnia 31 lipca br. Wartość całej inwestycji wyniesie 
prawie 1 mln zł. Rozpoczęto także budowę parkingu przy starej 
bożnicy w Brzostku. Te prace zostaną zgodnie z umową zakończone 
do połowy lipca. Całość prac zamknie się kwotą 180 tys. zł.

4. Zgodnie z harmonogramem przebiega adaptacja i remont starej 
szkoły. Trwają prace końcowe przy poszyciu dachowym oraz dro-
dze wokół budynku. Prawie gotowe są łazienki na parterze i sale 
dla przedszkolaków. Termin oddania przypadający na koniec lipca 
nie jest zagrożony.

5. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na rozbiórkę 
i wykonanie mostu w Siedliskach-Bogusz („koło Markiewicza”) 
oraz remont drogi dojazdowej w kierunku na Głobikówkę. Inwe-
stycja będzie gotowa do końca roku, a realizowana jest z udziałem 
środków Gminy Brzostek w wysokości 440 tys. zł. Ciągle czekamy 

na wynik starań Powiatu Dębickiego w sprawie uzyskania funduszy 
z PROW, które pozwolą na remont drogi z Woli Brzosteckiej do 
Smarżowej. Pragnę przypomnieć, że zarezerwowano w budżecie 
naszej gminy na rok 2017 kwotę 700 tys. zł tytułem naszego udziału 
w remoncie wspomnianej drogi. Zapewniam mieszkańców Woli 
Brzosteckiej, Kamienicy Górnej, Bączałki i Smarżowej, że wraz 
z radnymi powiatowymi robimy wszystko, co w naszej mocy, by 
ta inwestycja została zrealizowana. 

6. Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku oraz TV Brzostek 
rozpoczynają w połowie czerwca projekt edukacyjny, którego za-
daniem jest propagowanie wiedzy o samorządności. Warunkiem 
udziału w zajęciach jest akceptowanie dwóch zasad: apolityczności 
samorządu oraz deklaracja, że najważniejszym dla każdego uczest-
nika zajęć jest dobro mieszkańców Gminy Brzostek. Koordynato-
rem projektu będzie Bartek Ziaja, który doskonale poprowadził 
ostatnio debaty oksfordzkie w gimnazjach naszej gminy. Przy 
okazji gratuluję jeszcze raz zwycięskiej drużynie gimnazjalnej 
Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz. Projekt ma ogromne znacze-
nie zwłaszcza dla tych mieszkańców naszej gminy, którzy kiedyś 
chcieliby kandydować na stanowiska burmistrza czy radnego. 
Największym dzisiaj problemem jest brak u naprawdę kreatywnych 
i wartościowych ludzi praktycznej wiedzy o samorządach, ich za-
daniach, kompetencjach czy możliwościach finansowania. Często 
spotykamy się z wieloma pomysłami płynącymi od mieszkańców, 
które nie są możliwe do zrealizowania ze względu np. na zapisy 
prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych. Otarcie się 
o taką wiedzę pozwoli o wiele lepiej rozumieć pewne działania 
czy decyzje, jakie podejmują samorządy i wyjaśnić już nawet 
swoim najbliższym, dlaczego podjęto takie, a nie inne działania. 
Ze względu na to, że ma to być projekt apolityczny, zajmować się 
nim będą osoby niezwiązane z bieżącą polityką czy działalnością 
samorządową, aby nie stał się on jakimkolwiek powodem do po-
szukiwania w tym pomyśle tzw. „drugiego dna”. 

7. W minionym tygodniu pojawili się w Urzędzie Miejskim rodzice 
oraz radny wsi Januszkowice i Opacionka z prośbą o uruchomienie 
w tamtejszej szkole oddziału szkolnego klasy pierwszej. W związku 
z faktem, że do tej klasy zgłoszono tam tylko 4 dzieci plus jedno 
z Gogołowa, korzystając z przepisów, jakie wydał obecny rząd 
(można nie powoływać oddziału klasowego w sytuacji, kiedy jest 
do niego zapisanych mniej niż siedmioro dzieci), nie powołałem 
takiego oddziału. Chcę oświadczyć, że jest to spowodowane wy-
łącznie względami ekonomicznymi. Powołanie nowej klasy to koszt 
roczny prawie 100 tys. zł i oczywiście ten wydatek trwa przez 6 lat 
szkoły podstawowej. Jestem gotów utworzyć na prośbę rodziców 
taką klasę, jednakże musiałaby być ona łączona z oddziałem zero-
wym. Niestety, obcięta została nam przez obecny rząd subwencja 
o kwotę prawie 360 tys. zł (o czym pisałem w poprzednim numerze 
„Wiadomości Brzosteckich”), co tworzy ogromne problemy ze 
sfinansowaniem edukacji - zwłaszcza w przyszłym roku. Jest mi 
niezwykle przykro z powodu takiego obrotu sprawy tym bardziej, 
że w wyborach uzyskałem w okręgu Januszkowice i Opacionka 
duże poparcie społeczne, za które jestem ogromnie wdzięczny. Dziś 
czuję, że zawodzę oczekiwania. Jednak gdybym zmienił zdanie, na-
tychmiast takie same żądania skierowaliby do mnie rodzice dzieci 
w Przeczycy, gdzie jest podobna sytuacja, a pewnie i w Grudnej 
Górnej. Proszę mieszkańców Januszkowic i Opacionki jeszcze raz 
o zrozumienie. Nie ma powodów, by obawiać się dowozu dzieci do 
Brzostku, bo o sprawności takiego rozwiązania mogą powiedzieć 
rodzice dzieci z Bukowej, które już od dawna dojeżdżają do brzo-
steckiej szkoły, i twierdzą, że wolą takie rozwiązanie niż łączenia 
w ewentualnej szkole na miejscu w Bukowej. Jest mi naprawdę 
bardzo przykro, ale mój obowiązek wynikający z ustawy o finan-
sach publicznych to dbanie o racjonalność, celowość i optymalność 
w wydawaniu publicznych pieniędzy. W takiej sytuacji łatwo 
mógłbym narazić się na zarzut niegospodarności ze strony organów 
kontrolnych. Minister Zalewska właśnie po to wydała wspomniane 
wcześniej rozporządzenie, by nie obciążać dodatkowo gmin, które 
już i tak w znakomitej większości do edukacji dopłacają. Nasza 
gmina obecnie jest już w tym zakresie rekordzistą w powiecie.

Burmistrz
Wojciech Staniszewski
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU
Informacja o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz posiadaniu umowy 

na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Brzostek.
W związku z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzostek, zgodnie z obowiązującym prawem, 

przypomina się mieszkańcom o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Powyższy obowiązek 
wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.). 

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona 
w przydomową oczyszczalnię ścieków przed oddaniem do użytku sieci kanalizacji sanitarnej. Nadzór nad rea-
lizacją tego obowiązku sprawuje burmistrz. Przepis nie ma charakteru uznaniowego, zatem burmistrz nie może 
zdecydować o odstępstwie od obowiązku podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej.

W związku z tym, że Gmina Brzostek korzysta z dofinansowania ze środków UE, jest zobligowana do wykazania 
się efektem ekologicznym oraz do szczegółowej kontroli i egzekwowania uzyskania efektu ekologicznego.

Uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istnie-
jącej sieci kanalizacyjnej będzie skutkowało wydaniem decyzji nakazującej wykonanie powyższego obowiązku (art. 
5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) i w konsekwencji nałożeniem grzywny. Wykonanie 
decyzji nakazującej przyłączenie budynku do kanalizacji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r. 1619 j.t. z późn. zm.) Jeżeli właściciele 
posesji nie wykonają przyłącza sami, gmina może wydać decyzję administracyjną, wykonać przyłącze danej posesji, 
a następnie obciążyć jej właściciela kosztami. A jeśli nie będzie chciał zapłacić, ściągnie należność przez komornika.

Konsekwencją niespełnienia obowiązku jest nałożenie na zobowiązanego grzywny w celu przymuszenia. 
Zgodnie z art. 121 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji grzywna w celu przymuszenia 
może być nakładana kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie. Art 121 § 2 i 3 ustawy stanowią, iż każdo-
razowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, kwoty 50.000 zł. Grzywny nakładane wielokrotnie 
nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3b oraz art. 6 ust. 1 i ust. 1a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie 
właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować wykonanie obowiązku opróżniania zbiornika bez-
odpływowego poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi.

W związku z powyższym apeluję o niezwłoczne przystąpienie do wykonania obowiązku podłączenia nierucho-
mości do kanalizacji sanitarnej oraz podpisania umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych w miejscach, 
gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej. W sprawach formalno-prawnych związanych z podłą-
czeniem się do sieci należy zgłaszać się do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku, ul. Szkotnia 22, 
39-230 Brzostek tel: 146830120.

Burmistrz Brzostku
Wojciech Staniszewski

Z prac Rady Miejskiej
Rada Miejska w Brzostku obradowała na XVII sesji w dniu 

9 maja br. pod przewodnictwem Mateusza Domaradzkiego 
– Przewodniczącego Rady. Na początku obrad Burmistrz Brzost-
ku Wojciech Staniszewski przedstawił informację o realizacji 
uchwał Rady Miejskiej oraz sprawozdanie za 2015 rok z realizacji 
Programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego. W kolejnym punkcie obrad dotyczącym 
podejmowania uchwał, dokonano zmian uchwały budżetowej na 
2016 rok oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Brzostek. Planowane dochody zwiększono o kwotę 170.414 zł, 
w tym z tytułu wpływu podatku od nieruchomości o kwotę 
45.008 zł, zwrotu ostatniej transzy dotacji na wykonanie inwesty-
cji wodociągowania wsi Kamienica Dolna i kanalizacji sanitarnej 
wzdłuż potoku Słony w Brzostku w latach 2007-2009, w wy-
sokości 121.966 zł oraz w dziale oświata i wychowanie z tytułu 
najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych o kwotę 
3.440 zł. Zmiany w planie wydatków dotyczyły zwiększenia 
wydatków na drogi publiczne o kwotę 79.032 zł i w dziale kultura 
fizyczna; obiekty sportowe zwiększenia o kwotę 91.382 zł, w tym 
60.000 zł na wykonanie ogrodzenia obiektów sportowych Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Brzostku. Zmiany w wieloletniej progno-
zie finansowej dotyczyły zwiększenia wydatków na przebudowę 

ul. Szkolnej w Brzostku oraz termomodernizację budynku szkoły 
w Grudnej Górnej i na zadanie wymiany instalacji c.o. wraz 
z kotłem i remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Brzostku. 
Najistotniejszą zmianą w uchwale dotyczącej zasad udzielania 
stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów 
zamieszkałych w Gminie Brzostek, było skreślenie zapisu pre-
ferowanych kierunków kształcenia wymienionych w załączniku 
nr 2 tej uchwały. Rada Miejska w Brzostku upoważniła Komisję 
Rewizyjną do przeprowadzenia kontroli funkcjonowania Samo-
dzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Brzostku. W dalszej części obrad przeznaczono do sprzedaży 
działkę położoną w Przeczycy oraz wyrażono zgodę na zamia-
nę nieruchomości położonej w Brzostku, celem uregulowania 
stanu prawnego gruntu zajętego pod drogę gminną i poprawę 
zagospodarowania działki sąsiedniej. Kolejną uchwałą przy-
jęto Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię 
Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Brzostek. W związku 
z przystąpieniem do projektu odnowy wsi, w ramach którego 
zaplanowano budowę boiska do piłki plażowej, uchwałą Rady 
Miejskiej zatwierdzono przyjętą przez Zebranie Mieszkańców 
Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Zawadka Brzostecka. 
Treść podjętych uchwał prezentowana jest w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.

Opracowała:
E. Sz.
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Dokończenie na str. 6

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” 
otrzyma środki na realizację LSR
4 maja 2016 roku Zarząd Wo-

jewództwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie zatwierdził listę 
ocenionych strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinanso-
wanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-
2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
(EFMR) w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Mo-
rze” (PO RYBY 2014-2020), które zostały złożone w konkursie 
ogłoszonym przez Zarząd Województwa w terminie od dnia 
9 listopada do dnia 30 grudnia 2015. W obecnej perspektywie 
finansowej LSR obejmują swoim zasięgiem obszar niemal całego 
województwa podkarpackiego i skupiają łącznie 1 524 661 miesz-
kańców. W ramach zawartych umów LGD będą dysponowały 
kwotą niemal 239 mln złotych na realizację celów zawartych 
w strategiach.
 W naborze zostało złożonych 28 LSR, w tym 26 współfi-
nansowanych z EFRROW oraz 2 współfinansowane z EFMR. 
Wśród wybranych strategii znalazła się również ta przygotowana 
przez LGD „LIWOCZ”, która swoim terenem działania obejmuje 
gminy Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno i Skołyszyn. W dniu 
23 maja 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie 
przedstawiciele stowarzyszenia podpisali umowę na wdrażanie 
Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność 
na lata 2016 – 2022. Łączna kwota otrzymanej pomocy to 7 911 
000 zł, w tym 6 300 000 zł jest przeznaczone na realizację ope-
racji ujętych w LSR, z czego 3 150 000 zł na wsparcie związane 
z rozpoczęciem i rozwojem działalności gospodarczej. 
 LGD „LIWOCZ” powstała jako oddolna inicjatywa mieszkań-
ców chcących aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności 
i dbać o rozwój własnego regionu, jego promocję i wykorzystanie 
zasobów. Lokalne Grupy Działania zajmują się problematyką 
gospodarczą, społeczną, kulturalną, działają na rzecz ochrony 
środowiska, dziedzictwa historycznego. Przyczyniają się do 
rozwiązywania lokalnych problemów, np. bezrobocia. 
 W organach statutowych LGD „LIWOCZ” gminę Brzostek 
reprezentują: Wiceprezes Zarządu Grzegorz Kudłacz, Sekretarz 
Rady LGD Daniel Wójcik i jej członek Krzysztof Sobczyk (Rada 
jest organem odpowiedzialnym za wybór operacji do realizacji 

przy udziale środków finansowych z PROW) oraz w Komisji 
Rewizyjnej Zbigniew Lemek. Oprócz wymienionych w prace 
stowarzyszenia angażuje się liczna grupa aktywnych społecznie 
mieszkańców naszej gminy. 
 W poprzedniej perspektywie finansowej (Przewodniczącą 
Rady LGD była w tym okresie Pani Zofia Skórska, członkami 
Rady Pan Kazimierz Sarna i Pani Agata Zastawny, a Przewodni-
czącym Komisji Rewizyjnej był Pan Piotr Szczepkowicz) dzięki 
środkom pozyskanym przy udziale LGD „LIWOCZ” wykonano 
na terenie naszej gminy wiele zadań związanych z remontami 
domów ludowych, szkoleniami i warsztatami, budową siłowni 
zewnętrznych, zakupem umundurowania dla strażaków, budową 
pomnika w Brzostku, wsparciem przy otwieraniu i rozwijaniu 
działalności gospodarczej przez lokalnych przedsiębiorców oraz 
wieloma innymi przedsięwzięciami. Wyrażamy nadzieję, że przy 
pomocy środków pozyskanych na realizację nowej LSR uda nam 
się zrealizować równie wiele cennych z punktu widzenia lokalnej 
społeczności inicjatyw. O prowadzonych działaniach i naborach 
wniosków informować będziemy w prasie i Internecie. 

Sekretarz Rady Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”
Daniel Wójcik

Wiceprezes Grzegorz Kudłacz podczas podpisywania umowy 
w Urzędzie Marszałkowskim

NOWA TWARZ W BRZOSTKU 

KS. MAREK MNICH
PROBOSZCZ PARAFII PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Z czym kojarzył się do-
tychczas Ks. Probosz-
czowi Brzostek?
Pierwszy mój poby t 
w Brzostku przypada na 
rok 1984. Wtedy praco-
wał tutaj jako wikariusz 
ks. Kazimierz Płonka, 
który przeniósł się tu 
z mojej rodzinnej parafii 
po śmierci proboszcza. 
Później, już jako pro-
boszcz w Święcanach, 

bywałem tu u ówczesnego brzosteckiego wikariusza, ks. An-
drzeja Turonia, pochodzącego z moich rodzinnych stron. Wtedy 
odwiedziłem też siostry, które zamieszkiwały w budynku starej 
wikarówki. Tak więc Brzostek z niczym innym się nie kojarzy. 
Są to dla mnie obce miejsca.

Jakie były pierwsze wrażenia Księdza po przybyciu do brzoste-
ckiej parafii w celu objęcia probostwa?
To trudne pytanie. Wrażenia są zawsze bardzo indywidualne. To 
nowe środowisko, nowe wyzwania, zwłaszcza że wiedziałem, 
jacy tu poprzednicy wcześniej pracowali, jakie mieli dokonania. 
Obawiałem się, czy podołam tym zadaniom, ale myślę, że z po-
mocą Boską i ludzi jakoś damy radę. Pan Bóg stawia na drodze 
człowieka różne wyzwania, tym bardziej na drodze księdza, 
i każdy musi sobie zdawać sprawę z tego, że jesteśmy tylko 
robotnikami w winnicy.

Czy Ks. Proboszcz ma już swoją wizję funkcjonowania brzo-
steckiej parafii? Jakie są jej główne założenia?
Każda parafia ma swoją specyfikę, inna jest mentalność ludzi. 
Trzeba w to wejść. Teraz przyglądam się temu wszystkiemu, 
słucham, wyciągam dla siebie wnioski. Trzeba słuchać, co ludzie 
mówią, jakie są ich oczekiwania. Dla mnie najważniejszą rzeczą 

Fot. Paweł Batycki
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jest budowanie tego, czego nie widać. Łatwo budować gmach 
widzialny, ale najbardziej złocone kościoły, najpiękniej zdobione 
obejścia są niczym, jeśli nie będzie istoty. Dla mnie ważny jest 
kontakt z wiernymi. Trzeba znaleźć dla ludzi czas, kiedy mają 
problemy, kiedy tego potrzebują, żeby po prostu być z nimi. 
Ksiądz, tak jak żołnierz, zawsze musi być dyspozycyjny. Pracę 
w parafii traktuję jako mój obowiązek, bo to nie tylko przywileje 
i „odbieranie hołdów”, ale przede wszystkim konkretna praca. 
Moi poprzednicy stworzyli podwaliny, a ja będę się starał budo-
wać na tym fundamencie to, co najistotniejsze. Może są tu jakieś 
potrzeby, których dziś nie jestem w stanie określić. Na pewno, 
jeśli chodzi o stronę materialną, to rozbudowa czy budowa nowej 
kaplicy cmentarnej, gdyż to wynika z potrzeby czasu, ale taką 
decyzję podejmę dopiero po konsultacji z radnymi parafialnymi 
czy nawet całą parafią. Chciałbym pracować z ludźmi, żeby oni 
decydowali w takim zakresie, w jakim mogą. Będę kontynuował 
to, co dobre. 

Niedawno dzieci obchodziły swoje święto, czy Ksiądz pamięta 
jakieś szczególne wydarzenia z dzieciństwa? Jakim dzieckiem 
był Ks. Proboszcz?
Dzieciństwo bardzo mile wspominam ze względu na to, że wy-
chowałem się w rodzinie, gdzie nas było pięcioro. Dzieciństwo 
rzeczywiście przeżywaliśmy radośnie, choć też nie brakowało 
momentów trudnych. Jakim byłem dzieckiem? Pewnie jak więk-
szość – trochę beztroskim. Mieliśmy swoje obowiązki w naszym 
niedużym gospodarstwie. Nikt mnie nie oszczędzał, nikt za mnie 
teczki do szkoły nie nosił, samochodem nie podwoził. Wręcz 
przeciwnie – do szkoły szedłem piechotą 2 km bez względu 
na pogodę. To wszystko czasem mnie przerażało, zwłaszcza 
że w zimie często musieliśmy torować ścieżki w śniegu, idąc 
z tatusiem do kościoła. W sąsiedztwie mieszkało wiele dzieci, 
więc dzieciństwo spędzaliśmy w gronie rówieśników. Nie było 
komputerów, dostępu do telewizji, ale mieliśmy inne zabawy, 
może o wiele bardziej twórcze i pożyteczne niż dzisiaj. 

Kiedy przyszła myśl, żeby zostać księdzem?
Myśl ta zapewne pojawiała się już pod koniec szkoły podstawo-
wej, w szkole średniej już jakby bardziej dojrzewała, ale budziła 
we mnie wątpliwość. Broniłem się przed tym. To tak jak z Jaku-

bem – walczył z Panem Bogiem, ale w końcu przegrał. Podobnie 
jest pewnie z każdym księdzem, bo historia powołania to bardzo 
osobiste doświadczenie. Można zostać księdzem, ale mnie się 
wydaje, że gdybyśmy tylko bazowali na tym „zostać”, to i nasza 
posługa byłaby zupełnie jałowa, bo czym innym jest „zostać 
księdzem” a „być księdzem”. Zostałem księdzem, kiedy przed 
22 latami biskup włożył na mnie ręce i włączył mnie do prez-
biterów konkretnego Kościoła. Jednak staram się być księdzem 
każdego dnia. Chciałbym, żeby ideały z początku kapłaństwa 
zawsze trwały. Kapłaństwo to dar, który nosimy jak wiele innych 
darów i musimy z niego zrobić użytek. To jest naszym celem.

Jak przebiegała dotychczasowa droga kapłańska Ks. Pro-
boszcza?
Od początku praca w poszczególnych parafiach była różna, co 
wynikało ze specyfiki danej parafii i jej potrzeb. Próbowało 
się zawsze coś robić, żeby nie być tylko pospolitym zjadaczem 
chleba. Proboszczem byłem w Święcanach przez jedenaście lat, 
a wróciłem tam znów po jedenastu latach, bo właśnie tam za-
czynałem swoją pracę kapłańską po święceniach. Jednak żaden 
ksiądz nie jest przydzielony do danej parafii na stałe i kiedyś 
trzeba się przenieść, ale to, co się zrobiło dla dobra społeczności, 
zostaje dla niej. Śmierć, przychodząc, nie pyta, czy ci się tutaj 
dobrze żyje, tylko przychodzi czas i trzeba odejść. Podobnie jest 
i tutaj. Zabiera się ze sobą piękno życia kapłańskiego, doświad-
czenie i z tego zawsze można skorzystać.

Proszę opowiedzieć o swoich zainteresowaniach, pasjach.
Lubię chodzić, spacerować, iść w góry. O nie, nie mówię tu 
o jakimś sporcie wyczynowym! Po prostu lubię góry, wędro-
wanie po Bieszczadach, Tatrach. Niestety, muszę ograniczać 
wyjazdy, bo już zaczyna brakować czasu. Człowiek potrzebuje 
takiej odskoczni, żeby się zregenerować trochę, popatrzeć na 
wiele rzeczy z dystansem. Z drugiej strony, kiedy wyjeżdżam, 
moi współpracownicy czują się bardziej potrzebni, co także jest 
dobre. Kiedyś lubiłem też malować, trochę grałem. Wszystkich 
pasji próbowałem po trochu. 

Z Ks. Proboszczem rozmawiała Urszula Kobak

W następnym numerze „Wiadomości Brzosteckich” Ks. Marek 
Mnich opowie o cechach, jakie najbardziej ceni w człowieku 
oraz o sensie posługi kapłańskiej.

NOWA TWARZ W BRZOSTKU 

ADAM KOSTRZĄB
ZASTĘPCA BURMISTRZA BRZOSTKU

Z czym kojarzy się Panu gmina Brzostek?
Pierwsze naturalne skojarzenie związane 
z Ziemią Brzostecką to oczywiście dąb 
Chrześcijanin w Januszkowicach, zresztą bar-
dzo piękny. Drugie natomiast, takie jeszcze ze 
szkolnych lat, to Jakub Szela. W szkole śred-
niej chodziłem do klasy z kilkoma osobami 
z Brzostku, więc do niedawna miejscowość 
kojarzyłem właśnie z nimi. Niestety, nie 
miałem jeszcze okazji zagłębić się w samą 
miejscowość i jej okolice. Mam jednak 
nadzieję, że szybko się to zmieni i dojdzie 
cała masa nowych, pozytywnych skojarzeń 
i wspomnień. Ostatnio mam jeszcze jedno 
skojarzenie – tak bardziej półżartem – mianowicie osuwisko 
w Bukowej, a raczej możliwość podziwiania widoków podczas 
oczekiwania na zmianę świateł.

Proszę wymienić mocne i słabe strony gminy Brzostek.
Do mocnych stron można zaliczyć samą lokalizację gminy 
i Brzostku między dwoma pogórzami, przy Wisłoce. Piękne rezer-
waty przyrody, wcześniej wspomniany dąb Chrześcijanin. Są to 

ogromne plusy, które należy propagować. 
Usytuowanie Brzostku na trasie między 
Pilznem a Jasłem jest plusem samym 
w sobie. Jest to droga tranzytowa, co nie-
wątpliwie sprzyja powstawaniu infrastruk-
tury związanej z transportem, typu stacje 
benzynowe, zajazdy, strefy ekonomiczne. 
Ostatnio czytałem o planach rozbudowy tej 
drogi oraz budowy obwodnicy Brzostku. 
Myślę, że realizacja takiej inwestycji przy-
niesie korzyści na wielu płaszczyznach, 
przede wszystkim zmniejszy się liczba 
wypadków drogowych. Do słabych stron 
gminy należy niewątpliwie infrastruktura. 
Mimo że dużo zostało już zrobione, to jed-
nak wciąż czeka ogrom pracy, zwłaszcza 
przy modernizacji gminnej infrastruktury 
drogowej. Myślę, że w najbliższym czasie 
głównie na tym skupi się moja praca, oczy-
wiście obok inwestycji związanych z siecią 
wodociągową i kanalizacyjną.

Jest Pan nową twarzą w Brzostku. Skąd Pan pochodzi?
Pochodzę z Nowego Żmigrodu i tam też mieszkam od urodze-
nia. Tam ukończyłem szkołę podstawową. Do szkoły średniej 
natomiast dojeżdżałem do Jasła. Zaraz po studiach wróciłem do 
Jasła, gdzie pracowałem do chwili obecnej.

Fot. Paweł Batycki
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Jakie ma Pan wykształcenie i doświadczenie zawodowe? W czym 
Pan się specjalizuje?
Jestem absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle 
(podobnie zresztą jak Pan Burmistrz Staniszewski). W 2004 r. 
rozpocząłem studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 
na kierunku prawo. Po ich ukończeniu, w 2009 r. rozpocząłem 
pracę w Starostwie Powiatowym w Jaśle, na początku w Wydziale 
Edukacji i Spraw Społecznych, a następnie przy Samodzielnych 
Stanowiskach ds. Inwestycji, przekształconych wkrótce w Wy-
dział Inwestycji, w ramach którego obecnie funkcjonują dwa 
referaty: Referat Inwestycji i Remontów oraz Referat Zamówień 
Publicznych. Wprowadzone zmiany organizacyjne niewątpliwie 
przełożyły się na sposób realizacji inwestycji powiatowych. Przez 
ostatnie lata miałem okazję przygotować i przeprowadzić ponad 
100 procedur przetargowych, w większości współfinansowanych 
ze środków unijnych m.in. z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego czy choćby 
ze szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej. Efektem tej kilkuletniej pracy 
jest m.in. wiele kilometrów przebudowanych i rozbudowanych 
dróg powiatowych, przebudowa kilku mostów, termomoder-
nizacje szkół ponadgimnazjalnych, rozbudowa Domu Pomocy 
Społecznej w Foluszu, budowa boiska wielofunkcyjnego przy II 
LO w Jaśle, adaptacja pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie czy choćby adaptacja 
byłego internatu I LO w Jaśle na potrzeby Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Jaśle. Jednym z ciekawszych projektów, 
w którym brałem udział, było Regionalne Centrum Transferu 
Nowoczesnych Technologii Wytwarzania przy Centrum Kształ-
cenia Praktycznego w Jaśle. Inwestycja ta pochłonęła ponad 3 mln 
zł. W efekcie powstało 5 nowoczesnych pracowni umożliwiają-
cych kształcenie młodzieży na nowoczesnym sprzęcie, takim 
samym jak ten, który jest wykorzystywany np. w Mieleckich 
Zakładach Lotniczych. Z kolei największą (i zarazem najbardziej 
skomplikowaną) inwestycją, w której do tej pory brałem udział, 
jest „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”. W chwili 
obecnej trwa przetarg na wykonanie pierwszego etapu robót 
budowlanych polegających na budowie budynku na potrzeby 
nowego bloku operacyjnego wraz z nowoczesną salą nadzoru 
poznieczuleniowego, centralnej sterylizatorni oraz dwóch oddzia-
łów łóżkowych. Konieczność dostosowania jasielskiej lecznicy do 
standardów wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra 
Zdrowia zaowocowała powstaniem dokumentacji projektowej, 
która przewiduje kompleksowe rozwiązania związane z funk-
cjonowaniem placówki m.in. budowę nowego budynku Oddziału 
Psychiatrii, budowę budynku na potrzeby poradni oraz budowę 
dwukondygnacyjnego parkingu. 

Jak długo zastanawiał się Pan nad propozycją objęcia stano-
wiska zastępcy burmistrza?
Muszę przyznać, że była to trudna decyzja. Przed jej podjęciem 
rozpatrywałem wszelkie za i przeciw. Z jednej strony stabilna 
praca w Starostwie w Jaśle, z drugiej zaś chęć zmierzenia się 
z nowym wyzwaniem. Taka propozycja wiele zmienia, od ko-
nieczności rewizji planów życiowych począwszy, na długości 
drogi do pracy kończąc. Pierwsza myśl była taka, że trafię 
w miejsce, z którym dotychczas nie byłem związany, a zatem 
pewna niewiadoma. Myślę, że przeważyła jednak chęć rozwoju, 
podjęcia nowych wyzwań. Oczywiście jest mi trochę szkoda 
rozpoczętych inwestycji, np. rozbudowy szpitala. Jest to projekt, 
któremu poświęciłem wiele czasu i energii, przy którym bardzo 
dużo się nauczyłem. Jest też oczywiście sentyment związany 
z ludźmi, z którymi do tej pory współpracowałem.

Jaki jest Pana zakres obowiązków? Jakie są oczekiwania Bur-
mistrza względem Pana osoby? 
Do zakresu moich obowiązków na stanowisku zastępcy burmi-
strza będzie należało przede wszystkim nadzorowanie działalno-
ści dwóch referatów: Referatu Mienia Komunalnego i Ochrony 
Środowiska oraz Referatu Inwestycji i Zagospodarowania Prze-
strzennego, z lekkim wskazaniem na inwestycje. Chciałbym 
możliwie najbardziej efektywnie wykorzystać zbliżającą się nową 

perspektywę finansową 2014-2020. Myślę, że doświadczenia 
zdobyte w starostwie znacznie to ułatwią. Nie bez znaczenia 
jest tutaj również to, że stanowisko ds. pozyskiwania środków 
zewnętrznych jest zorganizowane w tym samym referacie, co 
zamówienia publiczne i inwestycje. Taka konstrukcja na pewno 
ułatwi efektywne koordynowanie działań związanych z przygo-
towaniem i realizacją inwestycji, które co do zasady są z sobą 
nieodzownie powiązane. Myślę, że przy odpowiednim nakładzie 
pracy i zaangażowaniu uda się osiągnąć dobre rezultaty. Przygo-
towanie inwestycji to, niestety, proces długotrwały, lecz mam taką 
cichą nadzieję, że oprócz inwestycji przewidzianych do realizacji 
w tym czy w przyszłym roku, uda się przygotować również kilka 
projektów, które będą mogły być realizowane w kolejnych latach. 

Czy to, że nie jest Pan z Brzostku, ułatwi czy utrudni Panu 
pracę? W jakim zakresie i stopniu?
Na pewno utrudnieniem jest to, że dopiero muszę zapoznać się 
z organizacją urzędu i „topografią” gminy. Nie mam tej naturalnej 
wiedzy odnośnie miejsc, ludzi i wszystkich rzeczy z tym zwią-
zanych. Plusem w tym wszystkim jest jednak to, że przychodzę 
z „czystą kartą”, bez żadnych skojarzeń, powiązań. W pracy 
wyznaję zasadę, że każdego z góry należy obdarzyć sporą dozą 
zaufania, gdyż to później procentuje i przekłada się na dobrą 
współpracę. Mam nadzieję, że i tutaj tak będzie. Ostatnią rzeczą, 
której bym sobie życzył to, żeby ktoś mnie na wstępie skreślił 
tylko dlatego, że nie jestem z Brzostku. 

Proszę wskazać trzy cechy Pana osobowości, które, według 
Pana, będą przydatne w pracy na stanowisku wiceburmistrza.
Mam taką dość specyficzną cechę, że gdy jest jakiś nowy temat, 
z którym nie miałem wcześniej styczności, to wolę doczytać niż 
dopytać (o ile czas na to pozwala). Lubię znać genezę powstania 
przepisu czy projektu. Wielokrotnie przekonałem się, że warto 
sięgnąć do źródła. Bardzo cenię dbałość o detale. Lubię uszcze-
gółowioną formę. O ile jest taka możliwość, to staram się coś 
poprawić, dopracować, jeszcze raz przeczytać. Trzecia cecha to 
kreatywność. Nie zawsze utarty, przyjęty schemat jest rozwią-
zaniem najlepszym z możliwych. Praktycznie w każdej sferze 
działalności coś jeszcze można wymyślić, usprawnić. Wszystko 
zależy od przyjętego celu i zamierzonego efektu.

Na koniec pytanie o ludzki wymiar wiceburmistrza – jakie są 
Pana zainteresowania, pasje?
Młodsza część mieszkańców Brzostku może mnie kojarzyć 
z działalności sceniczną. Moim hobby od wielu, wielu lat jest gra 
na gitarze, a od przeszło ośmiu lat na gitarze basowej. Od 2010 r. 
gram na gitarze basowej w zespole Mindfield, ostatnio jednak 
trochę rzadziej. Naturalną koleją rzeczy jest to, że w pewnym 
momencie życie samo weryfikuje priorytety. Każdy z członków 
zespołu ma swoje zajęcia, co bezpośrednio przekłada się na 
ilość wolnego czasu. Teraz, po objęciu funkcji wiceburmistrza, 
wolnego czasu będę miał jeszcze mniej, więc to moje hobby 
zapewne całkiem się zmarginalizuje. Drugą moją pasją, zwią-
zaną bardziej z pracą zawodową, są zamówienia publiczne. To 
takie moje dziwne zamiłowanie. Wbrew pozorom jest to bardzo 
ciekawa gałąź prawa. W sumie niewielu jest chyba ludzi, którzy 
w wolnych chwilach dla relaksu czytają komentarze do przepisów 
lub orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Od maja ubiegłego 
roku jestem członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczo-
znawców i Konsultantów Zamówień Publicznych. Prowadziłem 
też działalność doradczą związaną z zamówieniami publicznymi. 

Czy wystąpi Pan ze swoim zespołem 19 czerwca na imprezie 
plenerowej organizowanej przez Burmistrza Brzostku?
W znacznej mierze zależy to od reszty członków zespołu. 
Niestety, podejrzewam, że mają już jakieś plany na ten dzień. 
Kilkanaście lat temu, w 2002 albo w 2003 roku połowa zespołu 
Mindfield miała okazję wystąpić w Brzostku, podczas Dni Ziemi 
Brzosteckiej, w znacznie bardziej balladowej konwencji. Wraz 
z Konradem (perkusistą Mindfield) graliśmy wtedy w zespole, 
który coverował piosenki takich zespołów jak T.Love, Red Hot 
Chili Peppers czy The Cranberries w wersjach akustycznych.

Z Wiceburmistrzem rozmawiała Urszula Kobak
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Obudził mnie potężny huk. Jak z pro-
cy wyskoczyłem z mojego legowiska 

i stanąłem między końmi, by je uspokoić. 
W tej samej chwili zorientowałem się, że 
jest już dzień, a konie są mniej wystra-
szone niż ja. Być może huk ten był snem, 
którego nie pamiętam albo rzeczywistą 
eksplozją pocisku artyleryjskiego w nie-
dużej odległości. Wobec braku dalszych 
eksplozji przyjąłem że wrażenie huku 
było koszmarnym snem, którego nie 
zapamiętałem wobec nagłego zerwania 
się z pryczy. Tak czy owak byłem mocno 
podniecony i dla uspokojenia wyszedłem 
na zewnątrz ziemianki. Świeże powietrze 
pozwoliło mi ochłonąć ze zdenerwowa-
nia. Zauważyłem, że słońce jest już na 
wysokości pory śniadaniowej i konie po-
winny dawno otrzymać poranną porcję 
paszy. Natychmiast to uczyniłem, a konie 
z wielkim apetytem pochłaniały karmę. 
Teraz przy świetle słonecznym mogłem 
dokładnie obejrzeć ranę mojej stopy. 
Ranę tworzyła przecięta skóra z boku 
stopy w pobliżu wielkiego palca. Po-
prawiłem opatrunek i dopiero wówczas 
uświadomiłem sobie mój nocny sukces 
w zdobyciu znacznej ilości ziemniaków, 
które ledwie doniosłem do ziemian-
ki. Zaraz rozwiązałem lnianą płachtę 
i z ogromną radością patrzyłem na zdo-
bycz, która będzie zaspakajać mój głód. 
Przyniesione ziemniaki postanowiłem 
przechowywać w dołku, który wykopie 
w pobliżu leśnej kuchni. Po napojeniu 
koni zebrałem ziemniaki z prześcieradła 
do wiader. Aż trudno było mi uwierzyć, 
że jest ich pełne dwa wiadra. Idąc na 
śniadanie zabrałem je ze sobą pod ma-
skujące zadaszenie paleniska kuchni. 
W pobliżu styku zadaszenia z ziemią 
od strony kuchni wybrałem łopatą 
odpowiednio duży dołek, a wybieraną 
ziemię kładłem na obwałowanie dołka. 
Zapas ziemniaków miałem co najmniej 
na dwa tygodnie.

 Podczas śniadania przypomniało mi 
się, że dziś nie wykonałem złożonego 
sobie przyrzeczenia. Zaraz po śniadaniu, 
zostawiając na później inne czynności, 
wróciłem do ziemianki by spełnić opóź-
nione zobowiązanie. Odmówiłem więc 
poranną modlitwę i na kalendarzyku 
w książeczce do nabożeństwa skreśliłem 
szesnasty dzień sierpnia. Nieskoordyno-
wane wykonywanie moich dzisiejszych 
porannych czynności spowodowała 

nocna wyprawa w poszukiwaniu ziem-
niaków i związane z nią przeżycia stra-
chu oraz nagłe zerwanie się ze snu rano. 
Dokończyłem więc oprzątanie koni. 
Przyzwyczajony byłem każdego ranka 
do usuwania gnoju spod koni powstałego 
w nocy i uzupełnienia świeżej ściółki 
oraz do starannego wyczyszczenia koni. 
Tu nie miałem szczotki ani zgrzebła 
do ich czyszczenia, korzystałem tylko 
z wiechci słomy. W ziemiance warunki 
były nieporównanie trudniejsze niż 
w stajni, tym więcej wymagało to mo-
jej pracy i staranności w codziennym 
oprzątaniu koni oraz w ich wyżywieniu. 
Nie odczuwałem tego wcale jako uciąż-
liwości. W obiektywnie zaistniałych 
warunkach, ukrywanie i utrzymywanie 
koni było dla mnie bardzo istotnym 
czynnikiem obrony przed załamaniem 
psychicznym. Konie były jedynymi 
istotami żywymi z którymi miałem bez-
pośredni kontakt. Naturalnie nie mogły 
mówić, ale rozumiały mnie doskonale jak 
uspakajałem je w czasie trwania kanonad 
artyleryjskich, albo gdy im mówiłem, by 
spokojnie czekały na mój powrót kiedy 
musiałem zostawić je same. Podobnie ja 
rozumiałem znakomicie każde ich spoj-
rzenie na mnie, każdy gest ich zachowań. 
Wzajemna więź porozumiewania się 
bardzo wzmacniała moją odporność psy-
chiczną na istniejące warunki bytowania 
w lesie przyfrontowym.

 Kolejne dni sierpnia wydawały mi się 
spokojniejsze, albo ja już przyzwyczai-
łem się spokojniej reagować na działania 
frontowe. Codzienne życie przebiegało 
dość rytmicznie w unormowanych 
wcześniej warunkach ziemianki ukry-
wającej konie i mnie oraz kuchni leśnej. 
Naturalnie nie sposób było wyzbyć się 
uczucia ciągłego strachu i niepewności 
nie tylko jutra lecz także dziś w każdej 
chwili, bez przerwy istniejących realnie 
zagrożeń. Najbardziej niebezpieczne 
były wyprawy z lasu po paszę dla koni 
oraz po produkty żywnościowe dla mnie. 
Wówczas przeżywałem najwięcej strachu 
i podniecenia nerwowego. Natomiast 
podczas wypraw w głąb lasu dla do-
kładniejszego poznania jego konfiguracji 
terenowej i drzewostanu oraz odległości 
od linii frontu w przypadku konieczności 
zmiany miejsca ukrywania się z końmi, 
byłem bardziej spokojny i potrafiłem 
nawet zbierać grzyby, które urozmai-
cały moje pożywienie. Zawsze jednak 
byłem niezmiennie czujny, zachowując 
wszelkie środki ostrożności, maskowania 
i zacierania śladów. Często zastanawia-
łem się nad tym skąd bierze się we mnie 
tyle odwagi i pomysłowości skutecznego 
maskowania się podczas poruszania się 
na otwartej przestrzeni jak również w le-
sie. Każdy dzień przeżytego koszmaru 

w lesie przyfrontowym wzmacniał moją 
wiarę w możliwość przetrwania i nadzie-
ję na lepszą przyszłość po zakończeniu 
wojny. Właśnie częste marzenia o przy-
szłości stanowiły dla mnie przeciwwagę 
pojawiania się uczuć beznadziejności. 
Każdą wolną chwilę, także w nocy kie-
dy nie mogłem spać, wykorzystywałem 
na przypominanie sobie fragmentów 
wiedzy z przedmiotów których uczyłem 
się w szkole powszechnej przed wojną, 
a zwłaszcza w szkole średniej podczas 
tajnego uczenia się w czasie okupacji. 
Myślałem też o bohaterach z przeczy-
tanych lektur. Ich niezwykłe przeżycia 
porównywałem z własnymi. Zdarzenia 
opisywane w książkach są nie tylko wy-
tworem wyobraźni i fantazji ich autorów, 
lecz także bywają w rzeczywistości i to 
w daleko bardziej nieprawdopodobnych 
sytuacjach niż są opisywane w książ-
kach. W opisie nie wszystko można 
przejaskrawić.

 Kiedy w kalendarzyku skreśliłem 
dwudziesty czwarty dzień sierpnia 
w mojej pamięci ożywiły się radosne 
wspomnienia związane z imieniem św. 
Bartłomieja. W tym dniu odbywały 
się uroczystości odpustowe w kościele 
parafialnym w Łączkach Kucharskich, 
jako że św. Bartłomiej jest patronem tego 
kościoła i parafii. Do tej parafii należy 
też wieś Glinik w której mieszka rodzina 
wujka Franciszka Andreasika i mojego 
ojca chrzestnego. Z okazji odpustu do 
wujostwa zjeżdżała się familia; cztery 
siostry i brat wujka z ich rodzinami oraz 
krewni wujenki Katarzyny. Wujenka po-
chodzi z Rzegocin, które stanowią część 
Wielopola Skrzyńskiego. Wujostwo zna-
ni byli z wielkiej życzliwości, serdecznej 
gościnności i poczucia humoru. Ich 
czworo dzieci: kuzynka Marysia i trzej 
kuzyni Ignaś, Tadziu i Janek, miało po-
dobne usposobienia. Tryskali humorem 
i serdecznością. Szczególnie imponowała 
mi ich trójka Marysia, Ignaś i Tadziu, 
ponieważ byli znacznie starsi ode mnie, 
ale zawsze traktowali mnie jak równego 
sobie. Przed wojną nasza rodzina co 
roku bywała u wujostwa na gościnnym 
przyjęciu odpustowym. Ze względu na 
dużą odległość od nas do Glinika jeź-
dziliśmy furmanką. W czasie okupacji 
zostały zaniechane biesiady odpustowe. 
Kontynuowano tylko wzajemne odwie-
dziny rodzinne, pojedynczo lub w dwie, 
trzy osoby w różnych dniach i zwykle 
na krótko. Tematem odwiedzin była 
wymiana aktualnych wiadomości z życia 
spotykających się rodzin w warunkach 
hitlerowskiej okupacji oraz wydarzeń 
wojennych na świecie i w polskim ruchu 
oporu. Każde odwiedziny u nas i u krew-
nych były przyjmowane z głęboką radoś-
cią i wdzięcznością, ponieważ dawały 

Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
W lesie przyfrontowym
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Młodzi mają głos!
„Mówca powinien tak skonstruować przemówienie, by wyczerpać 
temat, ale nie wyczerpać słuchaczy.” 

Winston Churchill

Najpierw są półfinały, później pojedynek o 3. miejsce i wielki 
finał. Na stole leżą medale i stoi wielki puchar za zwycięstwo 

w całych rozgrywkach. Naprzeciwko siebie siedzą dwie pięcioo-

sobowe drużyny wspomagane przez swoich opiekunów. Zawody 
sportowe? Nie, pierwsza w Brzostku edycja gimnazjalnego 
turnieju debat oksfordzkich: „Debaty’16: Młodzi mają głos!”
O co chodzi w debatach oksfordzkich? Są dwie drużyny. Jest 
jedna teza, na przykład „Szkoła uczy kreatywnego myślenia”. 
Drużyny dzielą się na PROPOZYCJĘ, która tezy broni i OPOZY-
CJĘ, która stara się ją obalić. Każdy z mówców ma określony czas 
na swoją wypowiedź. Zadaniem poszczególnych zawodników jest 
zdefiniować tezę, przedstawić argumenty popierające ich stronę, 
później obalić to, co mówiła strona przeciwna i podsumować 

całą debatę. W trakcie przemówie-
nia strona przeciwna może zadawać 
mówcom pytania. Debacie przygląda 
się tak zwana Loża Mędrców, która 
ocenia poszczególne przemówienia 
i pracę zespołu pod kątem zdolności 
retorycznych, argumentacji i re-
akcji na pytania. Debatę prowadzi 
Marszałek, któremu pomaga Sekre-
tarz debaty. Sama debata ma ściśle 
określoną formę i ceremoniał, który 
został ukształtowany przed wiekami 
na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Skąd pomysł, aby debata oks-
fordzka zagościła w Brzostku? 
To pomysł dwójki młodych ludzi: 
Dominika Surdela, studenta prawa 
na Uniwersytecie Rzeszowskim, 
rodowitego mieszkańca Zawadki 
Brzosteckiej, który kiedyś powie-
dział do autora niniejszego artykułu, 
że w naszej miejscowości brakuje 

Dokończenie na str. 10

pokrzepienie i nadzieję na przetrwanie.

 Tego dnia na froncie panował względ-
ny spokój. Mogłem więc oddawać się 
miłym wspomnieniom z życia naszej ro-
dziny i krewnych oraz z moich osobistych 
przeżyć. Nie tylko jednak wspomnienia-
mi ale też i marzeniami o powojennej 
przyszłości starałem się wypełniać każdą 
chwilę wolną od codziennych zajęć. 
W ten sposób organizowałem swoją obro-
nę przed atakami myśli destrukcyjnych, 
które niszczyły moją wolę przetrwania, 
burzyły wewnętrzny spokój i napawały 
mnie przerażającą beznadziejnością. 
Realia w lesie przyfrontowym stawały się 
rzeczywiście coraz bardziej niebezpiecz-
ne dla mojego ukrywania się z końmi.

 Ustabilizowany front i umocniona 

linia obrony niemieckiej powodowały 
bardziej rozluźniony ruch żołnierzy 
pomiędzy linią obrony a jej zapleczem, 
rozlokowanym w różnych miejscach pasa 
przyfrontowego o szerokości średnio 
dziesięciu kilometrów, z którego wszyst-
ka ludność cywilna została ewakuowana. 
Początkowo w okresie organizowania 
i umacniania linii obrony niemieckiej 
ruch wojska odbywał się głównie samo-
chodami i motocyklami po istniejących 
drogach. Słyszałem wciąż odgłosy pracy 
silników samochodowych i motocyklo-
wych. Artyleria radziecka dość często 
prowadziła ostrzał dróg, którymi poru-
szały się te pojazdy. Od drugiej połowy 
sierpnia odgłosy pracy silników stawały 
się rzadziej słyszane przeze mnie. W ich 
miejsce pojawiły się odgłosy furmanek 
konnych, które przejeżdżały na przełaj 

wyznaczonymi trasami między linią 
obrony a zapleczem. Pojawił się też pie-
szy ruch żołnierzy, który rozpoznawałem 
po odgłosach rozmów i nawoływań 
wzajemnych. Las i tereny zadrzewione 
stanowiły naturalną osłonę maskującą 
przebywanie i przemieszczanie się woj-
ska. W ostatnich dniach sierpnia, podczas 
mojej wyprawy z lasu po paszę dla koni 
zobaczyłem dwóch jeźdźców konnych 
cwałujących przez pola. Miałem szczęś-
cie zobaczyć ich pierwszy i natychmiast 
ukryć się tuż obok w zaroślach. W razie 
gdyby oni zauważyli mnie pierwsi mogło 
być już po mnie. To wszystko tworzyło 
zespół warunków coraz trudniejszych 
do ukrywania się z końmi i przetrwania 
z nimi w lesie przyfrontowym.

cdn.

Od redakcji
Burmistrz Brzostku niech się ma na baczności – konkurencja 

rośnie w oczach, co widać na okładce. Cztery młode Wojtki 
to już nie przelewki! Kiedy podrosną i zaczną na całego klekotać, 
Burmistrz będzie musiał się nieźle „zwijać”, żeby jego głos też 
było słychać.

I tu przydałyby się warsztaty poświęcone debacie oksfordzkiej 
takie, jakie przeprowadzono dla gimnazjalistów w ramach przed-
sięwzięcia „Debaty’16: Młodzi mają głos!”. Obowiązkowo powinni 
w nich uczestniczyć wszyscy burmistrzowie, wójtowie, radni, soł-
tysi, dyrektorzy, kierownicy, liderzy partii, stowarzyszeń oraz ci, 
którzy z racji pełnionej funkcji czy stanowiska muszą wypowiadać 
się publicznie. Żeby nie „klekotali” wszyscy jednocześnie, żeby 

nie przeciągali w nieskończoność swoich mów, żeby dyskusja była 
merytoryczna, poparta konkretnymi argumentami i żeby wśród 
dyskutantów zapanowała pełna kultura i szacunek dla oponentów 
oraz słuchaczy. Wtedy wszelkie podejmowane debaty, panele, fora 
czy pertraktacje, a nawet zwykłe przemówienia będą miały sens. 
Dobrze by też zrobiło ministerstwo edukacji, gdyby odgórnie 
wprowadziło w szkołach zajęcia z retoryki kształcące potencjal-
nych mówców. Przecież nie wiadomo, co życie przyniesie i ilu 
młodych ludzi stanie kiedyś przed koniecznością przekonującego 
przemawiania. A i w naszej gminie nie brakuje dzieci i młodzieży, 
co widać na zdjęciach zamieszczonych w tym numerze „Wiado-
mości Brzosteckich”, m.in. z okazji niedawnego Dnia Dziecka. Jak 
potoczą się ich losy, kto z nich będzie wygłaszać przemówienia?

U. Kobak

Fot. Paweł Batycki
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merytorycznej rozmowy odbywającej się na wysokim poziomie 
kultury osobistej. Autor artykułu, który jest absolwentem Tar-
nowskiej Ligi Debatanckiej, ten pogląd podzielił i tak zaczęła 
się przygoda Brzostku z debatami oksfordzkimi.

Pomysł znalazł wielkie poparcie u burmistrza Wojciecha 
Staniszewskiego i dyrektorów wszystkich gimnazjów w naszej 
gminie. Uczniowie uczestniczyli najpierw w warsztatach, gdzie 
uczyli się autoprezentacji, zasad publicznych wystąpień, a także 
poznawali, na czym polegają błędy logiczne w wypowiedziach, 
przez co już nigdy nie będą mogli w spokoju oglądać programów 
informacyjnych…

Później młodzież otrzymała tezy pojedynków półfinałowych, 
które brzmiały „Szkoła uczy kreatywnego myślenia” i „Glo-
balizacja jest korzystna dla Polski”. Górą w tych pojedynkach 
okazały się gimnazja z Siedlisk-Bogusz (które udowodniło, że 
szkoła jednak kreatywności nie uczy) i z Nawsia Brzosteckiego 
(które przekonało zgromadzone w sali osoby, że globalizacja 
to pozytywny proces). Już wówczas emocje sięgały zenitu, 
a czekały nas jeszcze finały, w których tezy brzmiały: „Portale 
społecznościowe mają więcej wad niż zalet” i „Polska to kraj, 
w którym chcę żyć”. Z pojedynku o trzecie miejsce zwycięsko 
wyszło Gimnazjum z Brzostku, które minimalnie pokonało 
Januszkowice, natomiast w finale Siedliska-Bogusz, będące 
opozycją, pokonały Nawsie Brzosteckie i udowodniły, że Polska 
to jednak nie jest kraj, w którym chcą żyć. Najlepszą mówczynią 
debat została Faustyna Zdziarska, która dopiero po dogrywce 
pokonała swoją koleżankę z drużyny, Marię Szydłowską. 

Jakie wnioski po debatach? Bardzo ponure… Nagle okazało 
się, że szkoła nie uczy kreatywnego myślenia, a Polska to nie jest 
kraj, w którym chcą żyć młodzi ludzie. Ale na tym chyba należy 
zakończyć listę i tak bardzo wątłych minusów debaty. Wszak 
to nie muszą być prawdy ogólnie przyjęte. Takich stanowisk 

musiała bronić szkoła z Siedlisk-Bogusz, zwycięzcy debat. To 
świadczy tylko o tym, jak trudne mieli zadanie i jak świetnie 
potrafili sobie z nim poradzić. 

Plusy? Wszyscy się przekonali, że „gimbaza” potrafi rozma-
wiać na wysokim poziomie merytorycznym i z dużą dozą kultury 
osobistej. Umie bronić swojego zdania i w bardzo mą-
dry sposób argumentować. Jest w stanie wypowiadać 
się przed szerokim audytorium oraz jasno i czytelnie 
przedstawiać swoje argumenty. Mam nadzieję, drodzy 
Gimnazjaliści, że po tej przygodzie z debatami zacznie-
cie częściej pytać swoich nauczycieli i wychowawców 
„Dlaczego tak?” Zaczniecie używać formuły „Chciał-
bym się z Panem/Panią nie zgodzić” i tym samym 
podniesiecie poziom zajęć lekcyjnych. Mam nadzieję, 
że nauczyciele również przekonali się do tej formuły 
prowadzenia dyskusji i zaczną ją powoli wprowadzać 
do swoich zajęć. Jako niedawny uczeń, który miał 
przyjemność uczestniczyć w takich lekcjach w liceum 
w Tarnowie, mówię z pełną stanowczością: Naprawdę 
warto! Czasami uczniom wystarczy przedstawić nieco 
inną percepcję zdobywania wiedzy, wprowadzić nowe 
elementy do zajęć i nagle tematyka omawiana na 
zajęciach przenosi się na szkolny korytarz (co miałem 
wielką przyjemność obserwować, prowadząc warsztaty 
w szkołach). 

Na koniec chciałem podziękować tym osobom, bez których 
projekt „Debaty’16: Młodzi mają głos” nie miałby szans po-
wodzenia. Mam tu na myśli moich wychowawców, przyjaciół 
z Tarnowskiej Ligi Debatanckiej: Marcina Lewandowskiego 
koordynatora TLD, Borysa Kucę, mistrza Polski Debat Oks-
fordzkich, Annę Lipińską, opiekunkę zespołu II LO w Tarnowie 
i najlepszego polonistę, jakiego można sobie wymarzyć. Dziękuję 
Ewie Juszkiewicz, która pomagała w przygotowaniach i na de-
batach pełniła rolę sekretarza. Dalej podziękowania należą się 
kierownik Centrum Kultury i Czytelnictwa Pani Marcie Król 
i całemu personelowi domu kultury, który zadbał o świetne przy-
gotowanie sali i zaplecze techniczno-gastronomiczne. Dziękuję 
wszystkim dyrektorom szkół, którzy tak ochoczo włączyli się 
projekt, a także opiekunom poszczególnych zespołów. Słowa 
uznania należą się także władzom gminnym za wsparcie finanso-
we i objęcie patronatem całego wydarzenia. Mam tutaj na myśli 
zwłaszcza Burmistrza Brzostku Pana Wojciecha Staniszewskiego 
i Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Mateusza Domaradz-
kiego. Dziękuję także wszystkim osobom, które przyjęły nasze 
zaproszenie i zdecydowały się zasiąść w Loży Mędrców. Oprócz 
wyżej wyróżnionych osób były to jeszcze: Pani Irena Nosal, Pani 
Maria Kawalec, Pan Daniel Wójcik, Pan Paweł Hipszer i Pan 
Wiesław Tyburowski. Na końcu dziękuję sponsorom całego 
wydarzenia, dzięki którym udało nam się kupić tak atrakcyjne 
nagrody rzeczowe (między innymi tablety i e-czytniki). Projekt 
finansowo wsparli: Firma ELSOB, Przedsiębiorstwo Handlowo-
-Usługowe EMAR, Delikatesy Centrum - Małgorzata Drozd, 
Firma JANMAX, firma meblowa LIMBA, MARBET Brzostek, 
Agencja Ubezpieczeniowa - Jerzy Potrzeba, firma EKIW, która 
oprócz wsparcia finansowego projektu odpowiadała za wydruk 
dyplomów i plakatów promocyjnych. 

Dzięki tym wszystkim osobom udało nam się stworzyć wy-
darzenie, które od samego początku było oddolną inicjatywą 
dwójki niezrzeszonych w żadne organizacje studentów. Mam 
nadzieję, że to dopiero początek drogi w budowaniu świadomego, 
obywatelskiego społeczeństwa w naszej gminie. A my, drodzy 
Gimnazjaliści, widzimy się już niedługo. W kolejnej edycji 
międzyszkolnego turnieju debat oksfordzkich!

Bartek Ziaja - koordynator projektu

Dokończenie ze str. 9
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Dokończenie na str. 12

Opowieści dawnej treści - Boże Ciało
„To Ty o Panie Chlebie nasz
Ty wieczne życie masz
Toś Ty o Panie złączył lud
Przez Zmartwychwstania cud”
 (-) Pieśń Eucharystyczna

Czerwcowy dzień trwa bardzo długo 
i jest niezwykle przyjazny dla czło-

wieka. Słońce od rana wysyła swe pro-
mienie, rozrzuca je tu i tam i udaje, jakby 
kołysało się nad ziemią. Lasy otaczające 
Brzostek lśnią soczystą zielenią, nad którą 
bujają stada ptaków. Te małe szarobrązo-
we z żółtymi i czerwonymi brzuszkami, 
niebieskimi skrzydłami i bardzo pstrym 
upierzeniem wyśpiewują cicho swoje trele. 
Dużo jest tych czarnych, rozkrzyczanych 
głośnym „kra, kra” gawronów, kawek, 
srok i bujających się stadek gołębi. Wielki 
ruch między gałęziami drzew zapanował. 
To już młode pokolenie ptasząt cieszy 
się życiem, odbywa pierwsze loty, szuka 
karmy, a owady, jakby czując już swój 
kres, kryją się w okazałych kielichach 
kwiatów. Czereśnie i wiśnie kuszą ptaki 
swoimi czerwieniącymi się ku-
leczkami owoców. Tu i ówdzie 
wśród krzewów widnieją oka-
załe, zielone jeszcze koszyczki 
owoców, a wśród runa leśnego 
rozrastają się gdzieniegdzie 
małe krzaczki borowiny, wokół 
której stoi okazała paproć i leś-
ne storczyki. Z drzew unosi się 
zapach żywicy i kory, a z runa 
leśnego rozciąga się aromat 
kwiatów, krzewów i poszycia 
leśnego. Kolory czerwcowej 
aury prześcigają się z zapacha-
mi, a wszystko to można ob-
serwować przy wtórze małych 
ptaków wychylających główki 
z gniazd. Spracowany człowiek doznaje 
ukojenia, spokoju, wyciszenia się i nabiera 
eliksiru przyrody do dalszej pracy.
 Zwykle w czerwcu - chociaż w tym 
roku w pod koniec maja – przypada świę-
to ku czci Najświętszego Sakramentu, 
czyli Boże Ciało, które obchodzone jest 
zawsze w drugi czwartek po Zielonych 
Świątkach. Geneza tego święta przypada 
na XIII wiek, kiedy to zakonnica, święta 
Julianna z Cornillon doznała wizji związa-
nych kultem Najświętszego Sakramentu. 
Od XVI wieku w przeżycia 
religijne wyjaśniające tajem-
nice Eucharystii włączyły się 
inscenizacje biblijne i hagio-
graficzne, które były przygo-
towywane przez zakon Jezui-
tów. W XVIII wieku grywano 
te inscenizacje już nie tylko 
w kościołach, ale także na 
dziedzińcach szkolnych. Boże 
Ciało wprowadził w Diecezji 
Krakowskiej biskup Nanker, 
a procesje do czterech ołtarzy 
przyjęły się w całym kraju 
dopiero za sto lat. 
 Na naszej Ziemi Brzoste-
ckiej od wielu lat organizowa-

ne były cztery ołtarze na dziedzińcu 
kościoła. Każdy ołtarz był pięknie 
ozdabiany przez grupy modlitew-
ne, bądź rodziny mocno związane 
z życiem religijnym parafii. Od kil-
kudziesięciu lat brzosteccy probosz-
czowie wprowadzili procesję do 
czterech ołtarzy najpierw po rynku 
naszego miasteczka, a potem droga-
mi i ulicami wszystkich miejscowo-
ści naszej parafii. Zwykle procesja 
wychodziła z kościoła parafialnego 
do kaplicy stojącej na rynku i po 
kolei następnymi ołtarzami były fasady 
domów Wajdowej (dziś Golców), rodziny 
Szczepanków (dziś Delikatesy Centrum), 
a czwarty ołtarz był przed domem rodziny 
Łabudzińskich-Majewskich (dziś Czesła-
wa Szybist i Dariusz Kalina). Stąd było 
przejście do kościoła na końcowe modli-
twy, gdzie wierni otrzymywali błogosła-
wieństwo za udział w procesji. Procesję 
Bożego Ciała otwierały szpalery mini-
strantów i dziewczynek ubranych w białe 
długie suknie. Z koszyczków wysypywały 

płatki kwiatów i wypowiadały słowa 
„Święty, Święty Pan Bóg Zastępów”. Przy 
rozsypywaniu kwiatów dziewczynki skła-
niały głowę, oddając pokłon Eucharystii 
ukrytej w monstrancji. Chłopcy zaś ubrani 
w komże bardzo dźwięcznie dzwonili 
dzwonkami. Szedł też szpaler strażaków 
wraz z pocztami sztandarowymi. Również 
strażacy zawsze nieśli baldachim, pod 
którym szedł ksiądz celebrans, niosąc 
monstrancję z Jezusem Eucharystycznym. 
Przed każdym ołtarzem odczytywany był 

fragment Ewangelii, chór odśpiewywał 
pieśń „Siedziącemu na tronie Barankowi, 
wierni w tym czasie przyklękali i otrzy-
mywali błogosławieństwo od Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie. W procesji 
zwykle brał udział tłum parafian, a małe 
dziewczynki były też strojone w regional-
ne ubiory krakowskie i rzeszowskie, takie 
jak kolorowe spódniczki, białe bluzeczki, 
gorsety z cekinami i pękiem wstążek u ra-
mion, czerwone korale, a na głowie miały 
wianki uwite z polnych kwiatów.

 Na Krakowskiej Ziemi idą do 
dziś mieszkańcy ubrani w żu-
pany krakowskie i czamary, 
zaś kobiety odziane są nie tylko 
w kolorowe spódnice, białe 
bluzki i gorsety, ale też na ra-
mionach mają kolorowe chusty. 
Szkoda, że ten zwyczaj ubie-
rania się w regionalne stroje 
zanika, a przecież w dawnych 
czasach nawet królowie z ca-
łym orszakiem dworu uczest-
niczyli w procesjach Bożego 
Ciała i byli wielką ozdobą tego 
święta.
 Przez całą Oktawę Bożego 
Ciała na wieczornych nabo-

żeństwach są procesje wokół kościoła. 
Na zakończenie odbywa się święcenie 
wianków. W naszym kościele parafialnym 
kobiety przynosiły wianuszki uwite z ziół: 
rozchodnika, macierzanki, kopytnika, 
bobownika, melisy, piołunu, bratka pol-
nego, stokrotki… Zwijano zioła łykiem 
wierzbowym lub wstążką i wpinano w nie 
kwiat piwonii. Jak tradycja każe, powinno 
być tych ziół siedem lub dziewięć, nigdy 
liczba parzysta, bo to nie przynosi szczęś-
cia. Poświęcony wianek gospodyni obnosi 

wokół domostwa, część tych 
ziół kruszy do paszy podawa-
nej bydłu, a resztę zawiesza 
na drzwiach wejściowych. 
Ten gest czyni po to, aby owe 
poświęcone zioła chroniły 
domowników przed kata-
klizmami takimi jak burza, 
pioruny, pożary…
 W Krakowie po dziś dzień 
zachował się zwyczaj urzą-
dzania w ostatni dzień Ok-
tawy Bożego Ciała zabawy 
zwanej Lajkonikiem, czyli 
Konikiem Zwierzynieckim. 

Fot. Paweł Batycki
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Patrzę i widzę
Chodzenie piechotą a horyzonty patrzenia! 

Patrzę od strony Urzędu Miejskiego na ulicę 11 Listopada 
i rozciągający się z górki widok zadowala. Długa, prosta ulica 

biegnąca aż po horyzont. Gładkie, no prawie gładkie, nowe chod-
niki. Dzięki nowej ich nawierzchni pętla stworzona przez ulice: 
11 Listopada, Stara Droga i Szkotnia stała się jednym z bardziej 
uczęszczanych terenów rekreacyjnych Brzostku. Służy ona do 
biegania, spacerów i jazdy rowerami. Szczególnie piękny jest 
widok całych rodzin uprawiających kolarstwo świąteczne i tych 
nieporadnych maluchów w kolorowych kaskach. Choć można 
też spotkać całkiem inne rodziny np. tata pchający wózek z ma-
luchem i idąca obok mama - oboje rozmawiają przez komórki, 
ale nie ze sobą. Ot, znak czasu! Przy okazji można podziwiać 
różnorodne i pięknie utrzymane przydomowe ogródki.

W czym więc problem? W moście! Nie widać problemów, 
kiedy się jedzie autem, ale idąc piechotą, można dostrzec bardzo 
niebezpieczne połączenie nawierzchni chodnika z betonowej 
kostki i drewnianej nawierzchni przejścia dla pieszych. To miej-
sce stało się całkiem niedawno przyczyną bardzo poważnego 

w skutkach wypadku rowerzystki. Barierki przejścia przeżera 
rdza, co nie tylko jest nieestetyczne, ale również potencjalnie 
niebezpieczne dla pieszych. Większe obawy wzbudza jednak 
stan podstawy nawierzchni asfaltowej drogi na moście. Popęka-
ny, gdzieniegdzie ukruszony beton podpór, metalowe elementy 
zniszczone przez rdzę, rozerwane połączenia między nimi. To 
musi budzić niepokój, zwłaszcza że przejeżdża tamtędy cała masa 
bardzo ciężkich aut. Idąc piechotą, widać co prawda horyzont 
bliżej, ale za to bardzo dużo szczegółów. 

Może więc zamiast zastanawiać się nad tym, czy zamienić 
nasz swojski rynek, z odrobiną cienia, kwiatków i zielonej trawy 
w brukowaną pustynię, jak w sąsiednich miejscowościach, lepiej 
podjąć jak najszybciej działania zmierzające do przeprowadzenia 
remontu tego newralgicznego, nie tylko dla brzostowian, miejsca 
na drodze krajowej.

Wydawanie ogromnych pieniędzy na to, żeby dobre zmienić 
w lepsze - w mniemaniu części społeczności, wydaje się nie-
logiczne w zestawieniu z wydatkami niezbędnymi, mającymi 
wpływ na bezpieczeństwo tejże społeczności np. chodnik łączący 
wszystkie wsie wzdłuż głównej drogi. A może w rewitalizacji 
rynku bardziej chodzi o utrwalenie pamięci o jej autorach?

aa 

Trudno jednoznacznie stwierdzić od-
kąd i kto ten zwyczaj wprowadził, ale 
Lajkonik jest jeszcze jednym symbolem 
Krakowa i symbolicznym, mitycznym 
obrońcą z XIII wieku, kiedy na Kraków 
napadły hordy Tatarów. W tym zwycza-
ju dokładnie widzimy, jak przeplatają 
się tradycje ludowe i religijne, współ-
tworząc kulturę Polski.
 Domy mieszkalne też przez lata 
uległy przeobrażeniom. Już nie buduje 
się chat z drzewa z białą podmurówką, 
gankiem, szeroką sienią i kuchnią 
z okazałym piecem chlebowym. Nikt 
też w kuchni nie stawia wokół stołu 
drewnianych stołków, zydli czy ob-
szernych ław. Gospodynie nie ścielą 
w alkowie łóżek z kilkoma podusz-
kami misternie wyhaftowanymi, a na 
ścianach nie wieszają ogromnej ilości 
świętych obrazów. Drzwi wprowadza-
jące do budynku mieszkalnego nie są 
zamykane na skoble, rygle, nie mają 
wysokich progów i tragarzy, których 
przypięte były stroiki, podłaziczki 
i wycinanki z kolorowego papieru. Nie 
wiesza się już na drzwiach wejściowych 
gałązek z głogiem czerwonym, brzo-
zy, dębu, jałowca, które miały strzec 
mieszkańców przed demonami. Rzad-
ko też można znaleźć dom, który ma na 
drzwiach przybitą podkowę - symbol 
szczęścia - jak również wianuszek zio-
łowy z Oktawy Bożego Ciała. Zmienia 
się świat i zmieniają się obyczaje. Dużo 
podróżujemy i przywozimy z dale-
kich krajów coraz to inne i bardziej 
egzotyczne obyczaje. Jednak musimy 
pamiętać, że nasza słowiańska, polska 
kultura przesiąknięta jest już od 1050 
lat - od chrztu Mieszka I - duchem i ide-
ałami wiary katolickiej. Najpiękniejsze 
są też wytwory naszej kultury ludowej. 
Cieszmy się nimi i pamiętajmy, że 
dotąd naród żyje, dokąd jego język 
i kultura trwa.

Zuzanna Rogala
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Dokończenie na str. 14

Kapela Zastawnych na podium
22 maja 2016 r. odbył XXXII Przegląd Pieśni i Muzyki 

Ludowej KROPA w Korczynie koło Krosna. Celem prze-
glądu było nie tylko propagowanie piękna polskiego folkloru 
muzycznego, ale też wytypowanie najlepszych wykonawców 
na 50. Ogólnopolski Festiwal Kapel i śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym. Jest to największa i najważniejsza tego 
typu impreza w Polsce.
W Przeglądzie w Korczynie wzięło udział 44 wykonawców 
w następujących kategoriach:
1. Kapele ludowe, których skład i repertuar jest zgodny z trady-
cjami danego regionu (bez udziału solistów - śpiewaków),
2. Soliści – instrumentaliści grający na tradycyjnych instru-
mentach jak: skrzypce, cymbały, harmonia polska, lira, różnego 
rodzaju fujarki i narzędzia muzyczne.
3. Soliści - śpiewacy bez równoczesnego towarzyszenia instru-
mentalnego,
4. Zespoły śpiewacze - bez towarzyszenia instrumentalnego. 
W konkursie tym wzięła udział nasza brzostecka Kapela Ludowa 
Zastawnych, działająca przy Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku, oraz indywidualnie członek naszej kapeli Jakub 
Zastawny grający na cymbałach. W obydwu kategoriach, tj. 
kapele ludowe i instrumentaliści zajęliśmy pierwsze miejsca. 
 W konkurencji instrumentalistów ludowych region południowo-
-wschodniej Polski na festiwalu w Kazimierzu Dolnym repre-
zentował będzie Jakub Zastawny grający na cymbałach. Nasza 
kapela pomimo zajęcia I miejsca, nie może wziąć udziału w Ka-
zimierzowskim Festiwalu, gdyż zgodnie z regulaminem, jedna 
osoba nie może wystąpić w dwóch kategoriach konkursowych. 
Kapela Zastawnych uczestniczyła również w XVII Ogólnopol-
skich Konfrontacjach Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych 
w Dębicy, które odbyły się 14 maja 2016 r. Zespół wystąpił, po-
dobnie jak w przypadku Korczyńskiej KROPY, w składzie: Józef 
Śliwa - skrzypce prym, Leszek Zastawny - klarnet, Kazimierz 
Czech - klarnet, Jakub Zastawny - cymbały, Aneta Wójtowicz - 
skrzypce sekund, Jan Zastawny - kontrabas. W konkursie wzięło 
udział 32 wykonawców, a nasza kapela uplasowała się na podium, 
zajmując III miejsce. Sądzę, że godnie zaprezentowaliśmy naszą 

Gminę w regionie Podkarpacia oraz przyczyniamy się do kul-
tywowania lokalnych tradycji muzykanckich i zachowywania 
od zapomnienia rodzimych melodii grywanych przez naszych 
przodków.

Jan Zastawny

Teatr z Pomorza na brzosteckiej scenie
W majowe przedpołudnie dzieci z brzosteckiej gminy miały możliwość obejrzenia 

ciekawej bajki muzycznej w wykonaniu Teatru Rozmaitości, który przyjechał 
aż z Pomorza. Według reżysera przedstawienia Adama Gromadzkiego spektakl „Zło 
tańcem zwyciężaj”, to rodzaj współczesnego moralitetu opowiadającego o losach gę-
siareczki Marysi, która dzieli się z wędrownym Cyganem ostatnim kawałkiem chleba. 
W nagrodę za to otrzymuje moc uzdrawiania wszelkich żywych stworzeń za pomocą 
czarodziejskiego tańca. Głównym przesłaniem tego pięknego przedstawienia było 
zwycięstwo dobra nad złem, potęga miłości oraz konieczność przebaczania innym. 
Natomiast barwna scenografia, taniec, muzyka i śpiew to niezaprzeczalne atuty tego 
spektaklu. Warto dodać, że w 2011 r teatr gościł z tym przedstawieniem w Kanadzie, 
ponoć przy dużym aplauzie tamtejszej najmłodszej widowni m.in. z Toronto. U nas 
też spektakl bardzo się podobał, o czym świadczyły gromkie brawa i owacje. Na de-
skach brzosteckiej sceny zagrano dwa spektakle dla dzieci przedszkolnych i uczniów 
początkowych klas ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

E.M.

Po Piękniejszej Stronie Świata z Andrzejem Grabowskim
Andrzej Grabowski – poeta i prozaik, autor wielu 

książek dla dzieci, Kawaler Orderu Uśmiechu przy-
był 10 maja 2016 roku, na zaproszenie Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku. Jak przystało na Kawalera 
Orderu Uśmiechu, z humorem przywitał uczniów Szkoły 
Podstawowej w Brzostku - a byli to trzecioklasiści i grupa 
maluchów. Wprowadził dzieciaki do „Piękniejszej Stro-
ny Świata”, którą otworzyły karty kolorowych książek 
i wyobraźnia autora.

 „Powiedz mi, co przeczytałeś w dzieciństwie, a po-
wiem ci, jakim jesteś człowiekiem” – ta złota myśl 
przyświeca autorowi i zawsze przy każdym spotkaniu do 
niej powraca – jak sam podkreślił. Recytował z pamięci 
wiersze, rozbawiając i rozśmieszając. Zjednał sobie sym-
patię uczestników humorystyczną interpretacją swoich 
utworów. Obdarzony darem snucia wesołych opowieści 



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 06/201614

Dokończenie na str. 15

Dokończenie ze str. 13

sprawił, że uczniowie bardzo 
szybko przenieśli się w bajkowy 
świat, świat radosny, kolorowy. 
Przekonywał, jak piękna jest 
poezja i mowa ojczysta. Chętnie 
odpowiadał na pytania, które 
dotyczyły inspiracji pisarskich, 
początków tworzenia i dziecię-
cych przygód. Na zakończenie 
pan Grabowsk i pozował do 
zdjęć, chętnie rozdawał dedyka-
cje, wpisując piękne autografy. 
Życzymy panu Andrzejowi sił 
i wytrwałości, weny twórczej 
i  n i e u s t a j ą c e g o  h u m o r u 
pot rzebnego do pisan ia d la 
naszych milusińskich.

Maria Kawalec

Kapłan z charyzmą miłosierdzia - Ks. Prałat Tadeusz Preis
„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali 
tak jak Ja was umiłowałem.” (J 15,12)

Czerwcowy spacer ulicą Słoneczną, 
a potem drogą wiodącą przez Opa-

cionkę do Januszkowic jest prawdziwą 
przyjemnością. Ciepły, poranny po-
wiew wiatru przynosi niezwykłe zapa-
chy suszonych traw. Niemalże całe pola 
pokryte są pokosami ściętej trawy, nad 
którą unoszą się roje owadów i motyli. 
Gdzieniegdzie jeszcze słychać turkot 
traktora, który ciągnie sprzęt przewra-
cający suszącą się trawę, a zaraz za nim 
w dali siadają ptaki i wielkie czarne 
gawrony dziobiące robaczki z wilgot-
nej ziemi. W dali dostojnie posuwa się 
bażant szukający pożywienia i od czasu do czasu wydaje głośne 
pienie, zapraszając stadko do konsumpcji, po czym podnosi się 
w górę i zmienia miejsce żerowania. Na polach tu i ówdzie stoją 
już zbalowane pryzmy siana gotowe do zwózki. Zapach suszo-
nej trawy przypomina smak dobrej herbatki, takiej jak z mięty, 
rumianku, dziurawca, melisy, mniszka i maliny - a wszystko 
to razem tworzy smakowity koktajl herbaciany. Ów zapach su-
szonej trawy wzmocniony jest przez woń wyrastających zbóż, 
kukurydzy, słoneczników i krzewów, w których widnieją już 
kiście dojrzewających owoców.
 Wokół drogi stoją dostojne, masywne, nowoczesne budyn-
ki mieszkalne wraz zabudowaniami gospodarczymi. Pięknie 
ogrodzone, z kolorowymi ogrodami. Tylko od czasu do czasu, 
gdzieniegdzie, można widzieć gromadkę dzieci bawiących się 
czy też gospodynię w warzywniku. Na polach rzędy ziemniaków, 
truskawek, buraków, kapusty, kukurydzy są wypielone i czekają 
na zbiór plonów. Wieś jakby zamarła. Nie widać kobiet z moty-
kami, mężczyzn z kosami i grabiami, ale wytłumaczenie jest. 
Te narzędzia to już przeżytek, nowoczesność i technika weszły 
już i na wieś podkarpacką.
 Januszkowice leżą w dolinie potoku Gogołówka, będącego 
dopływem rzeki Wisłoki. Wioska rozciąga się w Pogórzu Strzy-
żowskim i od zachodu graniczy z Pogórzem Ciężkowickim, 
od północy z Kotliną Sandomierską, od wschodu z Pogórzem 
Dynowskim, a od południa z Dołami Jasielsko-Sanockimi i Be-
skidem Niskim.
 Z przysiółka Działy rozpościera się przepiękny widok na całą 
okolicę i wieś, która wygląda jakby była ułożona w niecce. Po-
środku niej króluje monumentalny kościół parafialny pw. Zwia-
stowania Najświętszej Maryi Panny wrośnięty w dawny park 
dworski. Rozpościera się też widok na miasteczko Brzostek i całą 
okolicę, w której dominują budynki z widniejącą w dali wieżą 

brzosteckiego kościoła oraz srebrzystą nitką Wisłoki. Patrząc na 
południowy zachód, dostrzegamy górę Liwocz, a wokół niej całe 
wzniesienie pokryte lasami mieszanymi z wiekowymi dębami 
szypułkowymi. W Januszkowicach jest też jeden z najstarszych 
dębów w Polsce, zwany Chrześcijaninem, będący pomnikiem 
przyrody. Wśród drzew są liczne krzewy, leszczyna, czeremcha, 
bez czarny, jeżyny, a w dali, wśród runa leśnego można znaleźć 
zdrowe i smakowite grzyby. Świergot i świst ptaków, szum 
owadów, szmer potoków, widok zieleni, żółci, bieli, różu, smak 
borówek, malin i czernic wprowadza wędrowca w krainę baśni, 
w krainę spokoju i odpoczynku. W krainę niezwykłej przyrody 
januszkowickiej.
 W tej barwnej wiosce 
odwiedzam zacnego i sza-
nownego księdza rezy-
denta dziś, a do niedawna 
proboszcza tej parafii, 
budowniczego obiektów 
sakralnych, pokornego 
sługę konfesjonału. Dusz-
pasterza charyzmatyczne-
go, niezwykłego organi-
zatora świąt kościelnych 
i uroczystości świeckich 
w parafii, wspaniałego 
pedagoga umiejącego pro-
stować pokręcone ścieżki 
życia ludzkiego, człowie-
ka o miłosiernym sercu, 
umiejącego pochylić się 
nad cierpiącym, samot-
nym i biednym. Gorliwe-
go kapłana z mocą nie-
zwykłej modlitwy - a za-
razem bardzo skromnego 
człowieka - ks. prałata 
Tadeusza Preisa. I tak o księdzu prałacie można by jeszcze mó-
wić bez końca, wymieniając cechy pozytywne jego osobowości, 
jednak wezwanie Chrystusa zapisane w Ewangelii według św. 
Marka „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 16,15) 
stały się dominantą życia i posługi kapłańskiej księdza.
 Na tę szlachetną, prawą i uduchowioną psychikę księdza 
Tadeusza Preisa duży wpływ miało dzieciństwo i wychowa-
nie rodzinne. Urodził się on 21 czerwca 1934 roku w Kosinie, 
w rodzinie wielodzietnej - 9 dzieci - jako piąte z kolei. Matka 
jego, Maria z domu Wierzbińska, zajmowała się wychowaniem 
dzieci i prowadzeniem gospodarstwa domowego. Ojciec zaś, 

Ks. Tadeusz Preis

Ks. Tadeusz Preis pod dębem 
„Chrześcijanin”
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Jakub, prowadził niewielkie gospodarstwo rolne i dorabiał 
na utrzymanie rodziny w Rzeszowie. Pracował też jako cie-
śla, fryzjer, szewc – a właściwie to był złotą rączką. Czasy 
przedwojenne i wojenne były trudne, a dla rodzin, w których 
na świat przychodziły kolejne dzieci, niezwykle ciężkie. Galicja 
należała do najbiedniejszych i najbardziej zacofanych regionów 
Polski i trzeba było nie lada umiejętności, aby utrzymać taką dużą 
rodzinę. W takiej właśnie rodzinie wzrastał ksiądz Tadeusz Preis. 
Praca, posłuszeństwo, opieka nad młodszymi dziećmi, umiejęt-
ność dzielenia się z kolegami, bogobojność – to były cechy tej 
niezwykłej rodziny, a tatuś księdza, Jakub, był niedoścignionym 
wzorem człowieka. Pomimo wielkiego zapracowania to właśnie 
on, ojciec, klękał z dziećmi co wieczór do wspólnego pacierza. 
On też brał chłopców za ręce i prowadził do kościoła. To właśnie 
on uczył posłuszeństwa, pracowitości i prawdomówności. To 
właśnie on pokazał, jak wielkim miłosiernym sercem potrafił 
otulać wszystkie dzieci i żonę. I on też stał się wzorem i auto-
rytetem dla księdza Tadeusza. Ojciec wychowywał też dzieci 
w duchu patriotyzmu, uczył ich historii i pokazywał historyczne 
wzorce, a podczas wojny sam był partyzantem, a potem tzw. 
żołnierzem wyklętym. Kiedy była obława zorganizowana we 

wsi przez okupantów, mama brała młodsze dzieci za ręce i ra-
zem z księdzem Tadeuszem uciekała do Górnej Kosiny, a ojciec 
ze starszym synem walczył w partyzantce. Pewnego razu było 
i tak, że młody chłopiec Tadeusz prowadził młodsze siostry 
i braci wraz z mamą do schronu i przez kilka dni i nocy, bez 
odpoczynku, bez pożywienia i wody szedł. Doszedł do miejsco-
wości, w której była duża piwnica-schron i tam razem z innymi 
ukrył się, a że był bardzo wycieńczony stracił przytomność 
i ciężko się rozchorował. Przeziębił się też, gdyż jego odzienie 
było skromne i ubogie, a na nogach miał tylko drewniane trepy 
zrobione przez ojca. W dzieciństwie mało zostawało czasu na 
zabawę, ale walczyło się o przeżycie każdego dnia. Była ofiarna 
pomoc młodszemu rodzeństwu, była opieka nad ukochaną matką. 
W ciężkich warunkach bytowych, w dyscyplinie i w miłości do 
Boga wychowywała się cała rodzina księdza Tadeusza. 
 Bywało też tak, że podczas okupacji Niemcy przeprowadzali 
przez Kosinę jeńców radzieckich. Wygłodniałych, spragnionych 
wody. Te obrazy pozostały na długo w pamięci młodego chłop-
ca. Widział też młody chłopak, jak bestialsko zachowywali się 
hitlerowcy w stosunku do Żydów, którzy we wsi byli dobrymi 
sąsiadami. I ten obraz niszczenia Żydów też pozostał w pamięci. 
Z przerażeniem opowiada ksiądz Tadeusz Preis o wkroczeniu 
sowietów na tamte ziemie i o nieludzkim zachowaniu rosyjskich 
sołdatów w stosunku do ludności z Kosiny i o tym, że najbardziej 
tej bandy sowieckich najeźdźców bały się kobiety.
Jako młody chłopak był ministrantem i codziennie na godzinę 
6. rano był już w kościele, blisko ołtarza. Wtedy już w duszy 
młodego chłopca rodziło się powołanie kapłańskie. W szkole 
był uczniem bardzo zdolnym i pracowitym. Lubił wszystkie 
przedmioty zarówno matematyczne, jak również humanistyczne. 
Zawsze zatopiony był w historii, którą wcześniej przekazywał 

mu ojciec. I tak w Kosinie, jak również w IX Liceum Ogólno-
kształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie stawał się 
coraz to bardziej dorosły i dojrzały. W 1950 roku wstąpił do 
Niższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie w 1952 
roku złożył egzamin dojrzałości i zaraz potem wstąpił do Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Tutaj rozpoczęła 
się jego formacja duchowa. Zatopiony w modlitwę, wpatrzony 
w Krzyż Święty, z którego czerpał siłę, rozmodlony przed 
obrazem Najświętszej Maryi Panny stawał się duszpasterzem. 
Zawsze był poważny, rozważny, skupiony, ale także pełen opty-
mizmu i spokoju ducha. Często brał udział w przygotowywaniu 
inscenizacji religijnych związanych z kościelnymi świętami 
i uroczystościami. Swoim przepięknym, czystym, donośnym 
śpiewem uświetniał sceny granych postaci. Już wtedy był bardzo 
rozmodlony, umiejący pomagać kolegom, lubiany przez pozo-
stałych alumnów. Otrzymał święcenia kapłańskie 1 czerwca 
1958 r. z rąk ks. biskupa Franciszka Bardy, a prymicyjną Mszę 
Świętą przeżywał w rodzinnej miejscowości, w Kosinie. I tak 
rozpoczął żywot i posługę kapłańską.
Od 1960 roku pracował jako wikariusz w Tyczynie. Tutaj właśnie 
dał się poznać jako miłosierny kapłan. Na pierwszej kolędzie 
w życiu wszedł do domu, w którym mieszkała kobieta z trójką 
dzieci. Wszyscy byli bardzo zdenerwowani i wtedy to właśnie 
kobieta pokazała zakrwawione łóżko, na którym przed chwilą 
został zastrzelony mąż. Wzruszony tym wydarzeniem kapłan zo-
stawił całą kolędę tej rodzinie na życie. Innym zaś razem bardzo 
biednej rodzinie kupił małą owcę, z której wełna miała służyć 
na odzienie dla dzieci, a przychówek miał służyć na rozwinięcie 
gospodarstwa. Pomagał też w prowadzeniu gospodarstwa swo-
im spracowanym rodzicom. I tak miłosiernym swoim sercem 
obdzielał wszystkich potrzebujących pomocy. 
 Później został przeniesiony do Strzyżowa, Sanoka, Dębowca 
i do Kościoła Farnego w Jaśle, gdzie prowadził naukę religii nie 
tylko z młodszą młodzieżą, ale także z licealistami. Tutaj też 
otrzymał funkcję duszpasterza młodzieży pracującej. Wygła-
szał bardzo poruszające, trafiające do serc i umysłów kazania. 
Coraz częściej był zapraszany do prowadzenia rekolekcji dla 

młodzieży szkolnej i pracującej. W jego ciepłym i spokojnym 
głosie można było znaleźć nie tylko myśl ewangeliczną, ale 
także poradę praktyczną do życia we współczesnym świecie. 
Swoim donośnym, czystym śpiewam przyciągał zaś wiernych 
do czynnego uczestnictwa w liturgii Mszy Świętej.
 Kolejnym etapem życia i posługi duszpasterskiej była 
Parafia pw. Zwiastowania NMP w Januszkowicach. Tutaj wy-
kazał się niezwykłym charyzmatem twórczego i miłosiernego 
kapłaństwa i probostwa. Umiał otoczyć troską najuboższych, 
biednych, samotnych, cierpiących i tych z patologicznych 
rodzin. Widząc ubóstwo niektórych parafian, tak wpłynął na 
swoje „owieczki”, że razem remontowali i budowali domy dla 
najuboższych, a byli to: Julia Gacoń z Opacionki, Mieczysław 
Żołna z januszkowickich Działów, Pelagia Drzyzga wraz z cho-
rym siostrzeńcem oraz Stanisława z mężem.
 Januszkowice należały do parafii brzosteckiej, ale były od-

Ks. Tadeusz Preis z grupą komunijną

Dom stary i budowa domu mieszkalnego, Ks. Proboszcz z parafianami
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dalone od kościoła parafialnego pięć kilometrów, „przez górę”. 
Ta odległość była trudna do pokonania szczególnie dla osób 
starszych, stąd też i udział w nabożeństwach w kościele brzo-

steckim nie był systematyczny. Wprawdzie we wsi utrzymała 
się kaplica przydworska, ale uczęszczali tam tylko nieliczni 
parafianie. Ksiądz proboszcz podjął się bardzo trudnego zada-
nia - a w czasach PRL niezwykle trudnego - rozpoczął starania 
o budowę kościoła i budynku, w którym miały odbywać się 
nauki katechetyczne. W tym celu zjednoczył parafian, czynił 
starania o zezwolenie na budowę, które w tamtych czasach było 
prawie nie do zdobycia. Wreszcie pozyskał zgodę na utworzenie 
cmentarza, na który miała być przeniesiona stara kaplica. Dla 
księdza proboszcza Tadeusza Preisa nie było rzeczy niemożli-
wych do zrobienia. Potrafił tak jednoczyć ludzi, że cała wieś 
Januszkowice i Opacionka przystąpiła do wspólnego działania na 
rzecz budowy kościoła parafialnego w Januszkowicach. Ponadto 
nie zaniedbywał pracy duszpasterskiej, prowadził katechezę 
z młodzieżą szkolną i pracującą, z rodzicami, z grupami patolo-
gicznymi, organizował spotkania grup modlitewnych. Odwiedzał 
też z Eucharystią ludzi obłożnie chorych.
 Poprzedni proboszcz ks. Franciszek Podolski rozpoczął 
starania o rozbudowę kaplicy, a później kontynuował prace ks. 
Tadeusz Preis. Kościół parafialny z wielkim zapałem budowali 
wszyscy parafianie, gdyż podzielono wieś na 27 rejonów. Każdy 
z nich miał przewodniczącego, który odpowiadał za budowę 
i pomoc w jej organizowaniu. Kościół parafialny dolny pw. 
Miłosierdzia Bożego został poświęcony przez biskupa Tadeu-
sza Błaszkiewicza w 1981 roku, zaś 3 lata później konsekracji 
górnego kościoła pw. Zwiastowania NMP dokonał ks. biskup 
Ignacy Tokarczuk. Szczególnie gorliwie rozpalił w sercach 
parafian ks. proboszcz modlitwy do Bożego Miłosierdzia przed 
obrazem Jezusa Miłosiernego, a ten kościół posada dwa takie 
obrazy. Jeden namalowany przez Jana Urama z Januszkowic – 
jest to wotum wdzięczności za rodzicielstwo – który to obraz 
został poświęcony przez św. Jana Pawła II podczas pierwszej 
pielgrzymki do Polski w budynku Kurii Krakowskiej. Drugi 
obraz Jezusa Miłosiernego jako wotum wdzięczności za zdrowie 
złożył malarz Jan Niemiec, a poświęcił go ks. biskup Tadeusz 
Błaszkiewicz. O historii budowy tej świątyni opowiemy szcze-
gółowo w następnym numerze „Wiadomości Brzosteckich”.
 Często można zauważyć skupionego i wpatrzonego ks. 
kanonika Tadeusza Preisa w obraz Jezusa Miłosiernego – to 
tam właśnie wyprasza łaski potrzebne parafianom, jak również 
modli się w intencji prostowania ścieżek życia zagubionym. Ten 
ksiądz - ksiądz proboszcz, prałat, kanonik – z charyzmą prowadzi 
nabożeństwa, z przekonaniem nawraca wiernych, pociesza i daje 
otuchę dla cierpiących, a przede wszystkim własnym życiem daje 
przykład żywej wiary. Pomaga nie tylko materialnie, ale także 
duchowo i poprzez gorliwą modlitwę stał się także egzorcystą. 
Obecnie jest już emerytem, jednak do niedawna prowadził 
katechezę w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku (Kle-
ciach). Pracę duszpasterską i katechetyczną wśród młodzieży 
prowadził ogółem przez 50 lat swojego kapłaństwa. Często 

można go spotkać przy ołtarzu nie tylko w Januszkowicach, ale 
także w Brzostku oraz w innych kościołach dekanatu. Od 2007 
roku jest kanonikiem Kapituły Kolegiackiej w Strzyżowie. Jest 
znanym działaczem społecznym we wsi, za co został odznaczony 
medalem „Zasłużony dla Rolnictwa” w 2006 roku.

 Miarą pracy duszpasterza są powołania kapłańskie i zakonne 
wśród parafian. W tej parafii w trakcie posługi duchownej ks. 
Tadeusza Preisa wyrosło 4 księży: ks. Marek Stasiowski, ks. 
Wincenty Kolbusz, ks. Andrzej Grygiel i ks. Paweł Płaziak oraz 
3 siostry zakonne: s. Łukasza - Anna Nylec, s. Symplicja - El-
żbieta Potyrała i s. Dawida - Małgorzata Mokrzycka.

 

Poprzez gorliwą modlitwę i dobry przykład ks. prałat Tadeusz 
Preis prostuje nie tylko ścieżki wiernych i prowadzi ich do Boga, 
ale także jest doskonałym przykładem i wzorem do naśladowania 
dla młodszych duchownych. „To jest moje przykazanie, abyście 
się wzajemnie miłowali tak jak Ja was umiłowałem.” - jest to 
motto życia i posługi tego niezwykłego kapłana.

Zuzanna Rogala

Ks. Tadeusz Preis ze scholą Ks. Proboszcz Tadeusz Preis ze swoimi parafianami

Ks. Paweł Płaziak prymicjant i Ks. Proboszcz T. Preis

Dokończenie ze str. 15

Ks. Kanonik Tadeusz Preis
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SZKOLNICTWO W BRZOSTKU – NAUKA POD ZABOREM
Bardzo serdecznie dziękuję Panu Zbigniewowi Szelerowi za 

sprostowanie. Pan Szeler napisał: W artykule „Szkolnictwo 
w Brzostku...” popełniono błąd literowy w nazwisku nauczycielki 
będącej członkinią TSL. Zamiast Adolfina „Stojałówna” powinno 
być Stojanówna. To była moja ciocia-babcia, którą nazywaliśmy 
ciocią Dolą; była siostrą babci Heleny. W mocno starszym wieku 
wyszła za mąż za Michalczyka, który był leśniczym w Bielance. 
Ostatnie dni życia obie siostry spędziły w Brzostku. Pan Szeler 
przysłał do Redakcji też historyczny list i zdjęcie rodzinne, 
które zamieszczamy. Składamy podziękowania i zapraszamy do 
dalszej części zawierającej m.in. wspomnienia z nauki w brzo-
steckiej szkole sprzed ponad wieku. 
 

Pod zaborem austriackim władze w mieście Brzostek założyły 
bardzo skromną szkołę elementarną tzw. trywialną. Uczniowie 
musieli zmieścić się w jednej izbie i uczył tylko jeden nauczyciel. 
W początkowych klasach edukowano w języku polskim, a potem 
niemieckim. Cały program tej płatnej szkoły trywialnej był na-
stawiony na germanizację Polaków. W pierwszej połowie XIX w. 
uczęszczało do niej tylko ok. 40-50 uczniów z Brzostku i okolic. 
Dzieci musiały dobrze opanować język niemiecki, aby zdać eg-
zaminy, które były dwa razy w roku. Wakacje trwały tylko dwa 
tygodnie w czasie żniw.
 Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero po 1869 roku, kiedy to 
władze austriackie likwidowały szkoły trywialne i wprowadzały 
szkoły ludowe. Nauka w nich była bezpłatna i powszechna, a ję-
zykiem wykładowym stał się język polski. Celem szkół ludowych 
było dobre wychowanie obyczajowe i religijne, a ponadto rozwija-
nie umysłu dziecka i wyposażenie go w podstawowe wiadomości 
potrzebne do dalszego kształcenia. Szkołę Ludową w Brzostku 
powołano w 1873 roku. Edukację pobierało prawie 300 dzieci, 
które nie mogły się zmieścić w dwóch izbach lekcyjnych, dlatego 
nauka odbywała w systemie zmianowym i w budynku magistratu. 
Zdecydowana poprawa warunków lokalowych nastąpiła dopiero 
w 1911 r. po wybudowaniu nowej murowanej szkoły (obecna stara 
szkoła przeznaczona na przedszkole). Był to jedyny taki obiekt 
w gminie i jeden z najokazalszych w powiecie. Większość uczniów 
uczęszczających do nowej szkoły pochodziła z ubogich rodzin miej-
skich i wiejskich - tak polskich, jak i żydowskich. Wówczas dzieci 
miały wiele obowiązków - przede wszystkim musiały pomagać 
rodzicom w pracach domowych, rzemieślniczych oraz rolnych. 
Ponadto w zimie brakowało dzieciom butów i ciepłej odzieży, nie 
miały też przyborów szkolnych. Z powyższych powodów częste 
były nieobecności. Dzieci przygotowywały się do lekcji samodziel-
nie, bo ich rodzice przeważnie byli analfabetami. 
O tym, że sytuacja uczniów i ich droga do szkoły ponad 100 lat 
temu była zupełnie inna niż obecnie, świadczą zapisane relacje. Tak 
wspominają swą naukę w Szkole Ludowej w Brzostku jej uczniowie.
Stefan Traciłowski (1883-1984) (...) Gdy miałem 6 lat, poszedłem 
do trzyklasowej szkoły w Siedliskach, w której uczył jeden nauczy-
ciel. Dzieci chodziło bardzo niewiele. Każda klasa uczyła się jakieś 
godzinę dziennie, jedna rano, inna przed południem, ostatnia po 
południu. Dlatego u nas wtedy dwa lata uczęszczało się do jednej 

klasy. W szkole uczyliśmy się czytać i pisać, a w trzecim i czwartym 
roczniku także tabliczki mnożenia, potem były ułamki. Dawałem 
sobie jakoś z tym radę. Równocześnie odbywała się też nauka religii.
Pewnego razu przyszedł do mego ojca nauczyciel, aby coś uszyć, 
bo ojciec był krawcem. Namawiał przy tym rodziców, aby wysłali 
mnie dalej na naukę do Brzostku. Zapadło wtedy postanowienie, że 
będę się dalej uczył. Do szkoły brzosteckiej poszedłem jako jeden 
z pierwszych ze Siedlisk. Był wtedy rok 1895. Pojawił się jednak 
pewien kłopot. Mianowicie w czteroklasowej szkole w Brzostku 
w trzeciej klasie uczono języka niemieckiego, a ja w ogóle nie 
miałem o tym pojęcia... Jednak nauczyciel z Siedlisk – Tomasz 
Gawroński - poduczył mnie trochę i zdałem egzamin do klasy 
czwartej do szkoły w Brzostku, i zacząłem się tam uczyć. Była to 
jednak ciężka nauka, bo musiałem codziennie chodzić do Brzostku 
z Siedlisk. Z domu wychodziłem w nocy i wracałem w nocy. Szkoła 
brzostecka mieściła się w małym parterowym domku wzniesionym 
z drewna w sadzie niedaleko kościoła. Mieszkał tam kierownik 
Michniak. Była też jedna, lub dwie sale lekcyjne. Nauka odbywała 
się także w kilku domach na rynku. Czwarta klasa uczyła się w magi-
stracie. W tym okresie uczyło w Brzostku chyba pięciu nauczycieli, 
pamiętam, że: Michniak, Szczepański, Mrozówna z Jodłowej i Zofia 
Tułecka. W klasie czwartej uczono nas: polskiego, rachunków 
i niemieckiego. Podczas lekcji polskiego nauczyciele mówili też 
o przeszłości Polski (...). 
 Ks. dr Józef Jałowy (1885-1954) (...) Gdy miałem 7 i pół roku, 
pamiętam, jak pewnego popołudnia moja droga Mamusia kazała mi 
się umyć, włożyć świeżą koszulę i obuć się. Potem poszliśmy oboje 
do kierownika szkoły Michniaka w Brzostku, by prosić go, aby 
mnie przyjął do swej czteroklasowej ludowej szkoły. W Skurowej 
bowiem nie było szkoły. Szkoła w Brzostku dawała dużo, uczyła 
dobrze, przygotowując zdolnych uczniów do gimnazjum. Chodziłem 
do szkoły w Brzostku 4 lata od 1893 do 1897 roku. Nauka może nie 
była tak ciężką dla mnie, jak chodzenie, a szczególnie wystawanie 
przy rzece, aby się przewieźć przez Wisłokę na promie. Należało 
czekać, aż ktoś starszy przyjdzie. Tymczasem trzeba było namarznąć 
się do syta, iż raz dochodząc do Brzostku, już myślałem położyć się 
na śniegu, bo już bólu w nogach i rękach znieść nie mogłem. Nauka 
odbywała się rano i po południu, a więc siedziało się te godziny 
w szkole, bo było niemożliwością obejść do domu i wrócić na czas.
W pierwszej klasie uczyła nas Pani, której nazwiska nie pamiętam; 
dobra osoba, ale słaba dla dzieci. Kiedyś nie mogła sobie dać rady 
z nami, wtedy przyszła do nas pani Mrozówna. Tak trzcinką wywija-
ła, jak Wołodyjowski szabelką i wnet był rygor w klasie, przy czym 
i mnie się dostało. Potem przyszła do nas pani Zahorska, poważna 
pani. Dobrze uczyła, ale gdzieś na drugi rok umarła na suchoty. 
W drugiej i trzeciej klasie uczyła nas pani Hoffich, dobra osoba.
Były też egzaminy wobec rodziców. Moja mamusia słuchała jak 
licho odpowiadałem z religii i katecheta ks. Wólczański mnie kory-
gował. Dopiero w czwartej klasie pojąłem wartość nauki. Uczyłem 
się pilnie, celowo, gdyż mówiono, że mnie dadzą do gimnazjum w Ja-
śle. Pomagał mi w tym pan kierownik Michniak, który bił dobrze, 
ale i uczył dobrze. Nauczył nas wiele z historii Polski i gramatyki. 
Jemu to i matce zawdzięczam, iż poszedłem do gimnazjum, bo ciągle 
matce powtarzał, iż moje zdolności mogą udźwignąć ciężar szkół 
średnich. Pamiętam także pana Szczepańskiego, który w 4 klasie 
uczył nas śpiewu i rysunku. Przez 4 lata istniał dla mnie tylko 
Brzostek. Tu się uczyłem, odbyłem pierwszą spowiedź i komunię 
świętą. Gdy wstąpiłem do szkoły brzosteckiej miałem 7 i pół roku, 
gdy wchodziłem w progi gimnazjalne w Jaśle miałem lat 11 i pół. 
Szkoła Ludowa w Brzostku miała najwyższy, czyli czteroklasowy 
stopień organizacji. W okolicznych wioskach istniały tylko jedno- 
lub dwuklasowe placówki i były zakładane dopiero pod koniec 
XIX w. Aby ukończyć trzecią i czwartą klasę, należało uczyć 
się w Brzostku. Niestety, większość dzieci wiejskich z powodu 
powszechnej biedy, dużej odległości i ogólnego zacofania nie 
kontynuowało dalszej edukacji. 
Oprac. Wiesław Tyburowski na podst. literatury: Ks. J. Jałowy, Moje pierwsze lata w szko-
le ludowej w Brzostku 1893-1897, w: Wiadomości Brzosteckie 1:1993; S. Traciłowski, 
Wspomnienia – w szkole ludowej w Brzostku, w: Wiadomości Brzosteckie 1:1993; Ks. 
Bogdan Stanaszek, Koło Towarzystwa Szkoły Ludowej w Brzostku, w: Rocznik Brzostecki 
tom III, Brzostek 1997; W. Tyburowski, Zarys dziejów szkoły w Brzostku, mps 2005.

Adolfina Stojan z dziećmi Heleny
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ŚWIAT WEDŁUG PRZEDSZKOLAKA
Swoimi przemyśleniami dzielą się z Państwem: Lena, Mal-
wina, Marcin, Franek i dwóch Mateuszów z brzosteckiego 
przedszkola.

Człowiek jest szczęśliwy…
	Kiedy się bawi.
	Kiedy się uśmiecha.
	Kiedy ma urodziny.
	Gdy coś dostanie.

Żeby człowiek był szczęśliwy…
	Trzeba pobawić się z nim albo dać mu coś do zabawy.
	Trzeba mu coś kupić.
	Zrobić mu laurkę.
	Pójść z nim na spacer.
	Zrobić samemu robotę.
	Można pomóc w sprzątaniu domu, zrobieniu obiadku.

Najbardziej lubię jeść…
	Surową marchewkę.
	Ja też marchewkę i też surową.
	A ja kotlet.
	Ogórka.
	Ziemniaki.
	Surową kapustę.
	A ja taką sałatkę z jajkiem. Tam jest sałata, jajko i śmie-

tana.
	Chleb obtoczony w jajku.

Przepis na…
	Ja wiem, jak się robi spaghetti. Trzeba zagotować wodę. 

Później, jak się ugotuje wodę, to trzeba włożyć spaghetti 
i jak się ugotuje, to włożyć do miski i polać sosem z masła 
albo z pomidorów, albo z mięsa.

	Ja pomagam mamie robić ciasto różne. Pierwsze wodę 
wlewa mama i robi galaretkę, żeby była do ciasta. Potem 
kroi owoce, potem coś mieli i dodaje mąkę.

	A ja umiem robić budyń. Trzeba wlać trochę mleka, na-
sypać budyniu. Później jak się wymiesza, to się wlewa 
do garnka z mlekiem. A później się miesza, a jak się 
wymiesza, to wtedy będzie budyń.

Pomagam…
	Ja pomagam w sprzątaniu.
	Ja kiedyś wymyłem mamie podłogi.
	Ja pomagam mamie np. w sprzątaniu schodów.
	Ja pomagam w przenoszeniu. Łóżko też potrafię prze-

nieść.
	Ja kiedyś jak rano wstałem, to zrobiłem mamie niespo-

dziankę i sam się ubrałem.
	Posprzątałem sobie w pokoju.
	Ja pomagam mamie przy ptaszkach. Najpierw były brą-

zowe całe.

	A ja widziałem jajka, co miały kolor niebieski. Nie były 
pomalowane, bo ptasich się nie maluje.

Zdrowa żywność to…
	Surówka, warzywa.
	Owoce, banany, mandarynki, arbuzy, maliny, truskawki, 

winogrona.
	Chipsy nie, batoniki nie, cukierki też nie.
	Czasem jemy cukierki i ciastka w czekoladzie, ale nie 

w przedszkolu.
	Do przedszkola można przynieść na urodziny babki upie-

czone samodzielnie, galaretki.
	A ja kiedyś poszedłem z tatą kupić nową kosę i pan mi 

dał lizaka. I zjadłem go. Dobry był.

Żeby się odchudzić, trzeba…
	Biegać. 
	Robić przysiady.
	Jeść warzywa, owoce.
	Zrobić 100 pompek albo 160 przysiadów.
	Jak ktoś nie może biegać, to niech idzie na siłownię.
	Pływać.
	Chodzić na spacery.

Ruch to zdrowie…
	Ja chodzę z mamą i tatą na spacery.
	A my jeździmy na rowerach.
	Ja nie chodzę z mamą na spacery, bo moja mama ma 

dużo pracy.
	Ja jeżdżę na hulajnodze.
	Ja jeżdżę sama na rowerze do sklepu mamie.
	Ja się wspinam na drzewo.
	A ja się wspinam na schody bez barierki.
	A ja wchodziłem na wysoki zamek z tatą. W Chorwacji 

ja to robiłem. Ja tam nocowałem. Tam jest duże morze 
i ja tam pływałem.

	A dziś idziemy na halę sportową. Taka hala fajna do 
imprezowania.

Spędzam czas z rodzicami…
	Ja lubię pomagać.
	Ja z mamą idziemy do mojej koleżanki.
	Ja z mamą gram w gry planszowe.
	Ja chodzę z mamą do mojej kuzynki.
	A ja kiedyś pojechałem z mamą i z Kubą na spacer aż do 

Zawadki Brzosteckiej.
	Proszę pani, a kiedyś tata dał mi pokierować trochę!
	A ja wczoraj byłem na lotnisku w Hiszpanii. Moja mama 

odleciała jeszcze dalej. Ja byłem w Hiszpanii po przed-
szkolu, bo pojechaliśmy skrótami. Wróciliśmy w nocy.

Marcinek, Franiu, Lena

Mateusz, Malwina, Mateusz (Mati)
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Być prezydentem…
	Ja bym wybudował budynek, co ma 1000 pięter.
	Ja bym wybudował wieżę Eiffla.
	A ja taki duży most.
	A ja bym wybudował taki duży Big Ben i postawiłbym 

go w Krakowie.
	Stworzyłbym karty siatkarzy, takie jak są z piłkarzami.
	Ja bym wybudowała dla biednych osób domy.

Mam dużo pieniędzy…
	Ja dla swojej mamy kupiłabym kwiaty.
	Ja jakbym był dorosły, to bym sobie kupił tira. Przewo-

ziłbym w naczepach przesyłki.
	Ja bym sobie kupił ferrari.
	A ja meble.
	Dla taty samochód zdalnie sterowany.
	Ja bym mamie kupiła czekoladki i kwiaty.
	Całą szafę ubrań.
	Mam siedem stówek i mogę kupić mercedesa. Z Lego 

Technic.
	Dla mamy ubrania, a dla taty auto, bo tata zawsze marzył 

o porsche.
	A moja mama marzy o odpoczynku, bo ciągle pracuje.
	Ja bym kupił bilety do Szwecji, żeby pojechać do mojego 

wujka z mamą i tatą.
	Kupiłabym mamie nowy dom, o którym marzy.

Czy ludzie dbają o środowisko?
	Tak.
	Nie.
	Zabijają zwierzęta.
	Zabijają pszczoły.
	Widziałem kiedyś, że tata zwala banię pszczół, a nie – os. 

Jedna osa była.
	Ktoś wywalił puszki na moje podwórko zamiast do kosza.
	Mnie się nie podoba, że u mnie na strychu jest gniazdo 

szerszeni.
	A widziałem kiedyś, jak ktoś z wiatrówki strzelał do sarny.
	Kiedyś były takie jajka. I ktoś przyszedł, kiedy ja jeszcze 

spałam, i zniszczył jajka dzikim ptaszkom.
	Kiedyś widziałem, że taki chłopak wyrzucił do naszej 

fosy papier.
	A Mateusz niszczył kwiatki.

Jak dbać o środowisko?
	Ludzie powinni podlewać kwiatki i warzywa.
	Wyrzucać śmieci do kosza.
	Pakować śmieci do worków, segregować.
	Kiedyś chłopak ułamywał kijki od drzewka. A tak nie 

wolno, bo drzewko to boli i będzie brzydkie.
	A ja, jak kiedyś jechałem, to widziałem, że ktoś ucinał 

prawie wszystkie drzewa.
	Drzewa są po to, żeby były owoce, dużo „cieniu”, żeby 

było ładnie.
	Liście drzew wytwarzają tlen. Nawet trawa wytwarza tlen. 

Wszystko, co zielone, wytwarza tlen. Nawet twoja koszulka.
Opracowała Urszula Kobak

Dokończenie ze str.18

„Mamo, tato, pobaw się ze mną”
24 maja 2016 r. był wyjątkowym dniem w Przedszkolu Pub-

licznym w Brzostku. Jak przystało na placówkę należącą 
do Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, postanowi-
liśmy z okazji zbliżającego się święta Mamy, Taty i Dziecka zor-
ganizować wspólną imprezę o charakterze sportowym. Chcemy, 
aby od najmłodszych lat dzieci aktywnie spędzały wolny czas ze 
swoją rodziną. Uroczystość odbyła się w Hali Widowiskowo – 
Sportowej w Brzostku, dlatego wszystkich obowiązywały stroje 
sportowe. 
 Spotkanie rozpoczęło się niecodziennym wydarzeniem, 
a mianowicie przedstawieniem pt. „Królewna Śnieżka 
i siedmiu krasnoludków” dwieście lat później w wykonaniu 
czternastu fantastycznych i przebojowych rodziców oraz 
piątki absolwentów przedszkola. Spektakl sprawił ogromną 
frajdę i radość licznie zgromadzonej widowni. W uznaniu 
zaangażowania w życie przedszkola z rąk Dyrektora Doroty 
Nawracaj każda aktorka otrzymała pamiątkowy „Certyfikat 
wyjątkowej mamy”, a każdy aktor „Certyfikat wyjątkowego 
taty”. Również absolwenci przedszkola zostali uhonorowani 
certyfikatami wyjątkowej siostry lub brata. Jesteśmy dum-
ni, że rodzice angażują się w życie przedszkola i z własnej 
inicjatywy zorganizowali tak miłą niespodziankę dzieciom 
z okazji ich święta. Gratulujemy rodzicom talentu i dzięku-
jemy za wspaniałe przeżycia. Szczególne podziękowania 
kierujemy do pani Marioli, która była inicjatorem, organi-
zatorem i reżyserem tego widowiska. 
 Po spektaklu przyszedł czas na rozgrywki rodzinne. 
Każda grupa zajęła jeden sektor i pod trenerskim okiem 
wychowawców rozpoczęły się zawody. Żaden dorosły nie 
mógł liczyć na taryfę ulgową – dzieci naprawdę dawały 
niezły wycisk. Śmiechu i radości było mnóstwo. W ten 
sposób chcemy pokazać dzieciom, jak wesoło jest uprawiać 
sport. Ile przynosi to radości, jak wpływa na samopoczucie, 
sprawność i relacje z najbliższymi. Dzieci, które mają stały 
nawyk aktywności ruchowej, uczą się lepiej, lepiej radzą 
sobie ze stresem i wyzwaniami. 
 Uroczystość zakończyła się wspólną piosenką przedszko-
laków i wręczeniem rodzicom samodzielnie wykonanych 
laurek.
 Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim rodzi-
com za udział, że w tak zabieganym świecie znajdują czas 

i poświęcają go nie tylko swojej rodzinie, ale i przedszkolu. 
Podziękowania za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia 
kierujemy także do Dyrektora Gimnazjum w Brzostku Jacka 
Berka oraz Kierownika OSiR Andrzeja Piękosia. Jako Dyrektor 
Przedszkola dziękuję nauczycielom i paniom pracującym na sta-
nowisku pomoc nauczyciela za to, że swoje zawodowe obowiązki 
wypełniają z taką pasją i zaangażowaniem.

Dorota Nawracaj
Fot. Paweł Batycki

Fot. Anna Rozwadowska
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Kwiaty dla Mamy i Taty
Dzień Matki i Dzień Ojca to najlepsza okazja dla dzieci i na-

uczycieli, by zaprosić Rodziców do szkoły. W tym roku 24 
maja w PSP w Kamienicy Dolnej odbyła się uroczysta akademia 
środowiskowa. Przedszkolaki i młodsi uczniowie naszej szkoły 
przedstawili swoim Rodzicom program artystyczny pod tytułem 
„Kwiaty dla Mamy i Taty”. 

W pięknie udekorowanej sali, z ogromnym wzruszeniem re-
cytowali nastrojowe wiersze, śpiewali okolicznościowe piosenki, 
tańczyli i składali życzenia płynące z głębi małych serduszek. 

Wyrażali w ten sposób miłość, szacunek i wdzięczność swoim 
Rodzicom. Doniosłe słowa i starania małych artystów dostar-
czyły zebranym wiele radości i wzruszeń, o czym świadczyły 
gromkie brawa płynące z widowni. Po części oficjalnej dzieci 
wręczyły Rodzicom własnoręcznie wykonane upominki i laurki, 
a Rodzice obdarowali swoje pociechy słodyczami. Następnie 
dyrektor szkoły Barbara Szczucińska zaprosiła wszystkich na 
słodki poczęstunek. Była to też chwila dzielenia się wrażeniami 
z występu dzieci i pochwał.

Myślę, że świąteczny nastrój i miła atmosfera spotkania na 
długo pozostanie w pamięci jej uczestników.

L.B.

Dzień Matki w przeczyckiej szkole
Kochana MAMO w dniu Twojego święta,
bądź zawsze miła i uśmiechnięta.
Wypakuj proszę z tego woreczka
wszystkie życzenia od Twego dziecka.
Radość i uśmiech, miłość i zdrowie,
szczęście i sukces na Twojej drodze.

Te oraz wiele innych ciepłych słów mogły usłyszeć z okazji 
swojego majowego święta Mamy uczniów klasy I Szkoły 

Podstawowej w Przeczycy na uroczystej akademii, która odbyła 
się 24 maja o godzinie 10:00 w szkole.

Wiosna to najpiękniejsza pora roku, a tym radośniejsza od 
innych, że przynosi nam Dzień Matki. Dzień ten ustalono po to, 
aby ludzie uświadomili sobie przynajmniej od czasu do czasu, 
jak ważna jest rola matki w życiu każdego człowieka. Dlatego 
26 maja wszystkie dzieci, zarówno te malutkie, jak i te całkiem 
dorosłe, składają życzenia swoim mamom, dają im kwiaty 
i prezenty. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Przeczycy, jak co 
roku uczcili to piękne i osobiste święto. Tym razem świętowanie 
przygotowała wychowawczyni klasy I Halina Lejkowska wraz 
z pierwszakami. Podczas występu dzieci miały możliwość 
okazania swojej wdzięczności, szacunku i miłości względem 
mam, wkładając w przygotowanie uroczystości dużo wysiłku, 
pracy i serca, a ich trud, zaangażowanie i pokłady ogromnej 
miłości zostały tak miło i szczerze przyjęte. A wszystko po to, 

by zobaczyć uśmiechnięte twarze najbliższej, ukochanej osoby. 
Mamy z radością wsłuchiwały się w słowa swoich pociech. Za-
deklamowane wierszyki i wyśpiewane z serca piosenki wywo-
łały u mam łzy autentycznego wzruszenia. Zrobione z miłością 
i ujmującą prostotą laurki z życzeniami, symboliczny kwiatek 
oraz szczery uścisk ukochanej mamy były wyrazem głębokiej 
miłości i podziękowania za to, że są, że kochają, i że są najlepsze 
na całym świecie. W tok akademii włączone zostały również 
mamy, które z uśmiechem wzięły udział z konkursach dla nich 
przygotowanych. Wiele wzruszeń, łez i uśmiechów wzbudziły 
portrety MAM wykonane przez ich najdroższe pociechy. Mamy 
z dumą i z niedowierzaniem odnajdywały siebie wśród wielu 
zaprezentowanych prac. Mamy świetnie poradziły sobie z trud-
nymi zadaniami konkursowymi, wszystkie zasłużyły na medal 
z napisem SUPERMAMA. Na zakończenie akademii dzieci 
odśpiewały tradycyjne ,,Sto lat”. Następnie mamom złożyła 
życzenia dyrektor Joanna Przewoźnik oraz ks. Marek Marcićkie-
wicz. Mamy zostały zaproszone na kawę i słodki poczęstunek. 
Atmosfera tej uroczystości była podniosła i niezwykle rodzinna. 
Spotkanie to miało przypomnieć dzieciom, jak ważnymi osobami 
są nasze mamy, ile im zawdzięczamy i co możemy zrobić, by 
okazać swoją miłość i szacunek.

Wszystkim MAMOM życzymy wiele miłości, radości i po-
ciechy z dzieci z okazji ŚWIĘTA MATKI. 

Halina Lejkowska

Fot. Paweł Batycki Fot. Paweł Batycki
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W rodzinnym gronie
5 czerwca Kamienica Górna stała się punktem centralnym 

dla okolicznych mieszkańców, którzy tłumnie przybyli, by 
wspólnie świętować już po raz piąty Dzień Rodziny organizo-
wany przez uczniów szkoły podstawowej. Aura okazała swoją 
łaskawość, wprawiając wszystkich w dobry nastrój i napełniając 
pozytywną energią. Tuż po godzinie 15.00 na scenie pojawili się 
pierwsi aktorzy, Kamienica rozbrzmiała południowymi nutami 
oraz podekscytowanymi okrzykami widzów. Wesołe i roztań-
czone przedszkolaki prawdziwie wczuły się w gorące rytmy, 
a tuż po nich swoje umiejętności taneczno-wokalno-aktorskie 
zaprezentowali uczniowie starszych klas. Niewątpliwie na scenie 
mieliśmy okazję podziwiać nowe pokolenie przyszłych gwiazd 
estrady, które wprawiło widzów w zachwyt. Wśród licznych 
atrakcji szczególnie magnetyzujące okazało się malowanie 
twarzy, podczas którego każdy mógł się poczuć prawdziwym 
celebrytą. W czasie przeróżnych konkurencji sportowych, takich 
jak mecz: tatusiowie kontra uczniowie, zawodnicy mieli okazję 
zintegrować się oraz zachęcić widzów do brania aktywnego 
udziału w licznych konkurencjach i grach. Szczególnym za-
interesowaniem cieszyła się fotobudka, w której rodzice wraz 
z dziećmi mogli wykonać pamiątkowe zdjęcie w iście bajecznych 
strojach czarownic i innych fantastycznych stworzeń. Podczas 

zabawy każdy miał okazję poczuć, jak to jest patrzeć na świat 
z dziecięcej perspektywy, przez różowe okulary. Podczas festynu 
największy zachwyt budziły artystyczne zdolności rzeźbiarza 
pana Kazimierza Skórskiego, którego unikalny talent przeisto-
czył kawałek drewna w prawdziwą sowę bacznie obserwującą 
wychowanków naszej szkoły. Postać pana Kazimierza była 
inspirującym przykładem, że posiadanie własnego hobby i po-
dążanie za marzeniami to skarb, którego nikt nie może nam 
odebrać. Jedną z najbardziej obleganych atrakcji okazał się 
jednak szkolny bufet, którego zapachy krążyły nad Kamienicą, 
kusząc, zapraszając wszystkich do skosztowania iście niebiań-
skich potraw i wypieków przygotowanych przez mamy naszych 
uczniów. Po olimpijskiej uczcie wszyscy uczestnicy festynu 
kontynuowali zabawę, relaksując się przy hitach muzyki pol-
skiej. Największym fenomenem muzycznym okazał się występ 
naszego małego artysty – Marka Łukasika (kl. II), który wraz 
ze swoim tatą dał popisowy koncert gry na trąbce, wprawiając 
wszystkich zgromadzonych w zachwyt.

Wydarzenie to na długo pozostanie w pamięci uczestników. 
Jeszcze długo będą krążyć opowieści o rodzinnych piknikach 
w krainie mlekiem i miodem płynącej - Kamienicy Górnej. Ser-
decznie dziękujemy sponsorom oraz mamom naszych uczniów 
za pomoc w przygotowaniu potraw i obsłudze bufetu. Wszystkie 
rodziny zapraszamy ponownie za rok! 

B.H.
Fot. Barbara Hunia
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CO ZA MÓZG!

Joanna Ramut – cicha, skromna 
dziewczyna ze Skurowej, w czerwcu 

ukończy Gimnazjum im. Królowej Jadwi-
gi w Brzostku, wybiera się do I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Koper-
nika w Krośnie.

Przez ostatnie trzy lata uczestniczyła 
w niezliczonych konkursach wymagają-
cych wiedzy i logicznego myślenia. Jej 
najmocniejszą stroną jest matematyka. 
Joanna zawsze chętnie uczestniczy w do-
datkowych zajęciach, zwłaszcza w kołach 
matematycznych prowadzonych przez 
Małgorzatę Piekarczyk i Kazimierza 
Poniatowskiego, emerytowanego nauczy-
ciela z I LO w Jaśle. Dzięki Asi zdecydo-
wanie zwiększa się szansa, że brzosteckie 
gimnazjum odniesie sukces. Dziewczyna 
wpisuje się w historię szkoły jako jedna 

z najzdolniejszych uczennic, co potwier-
dzają liczne, znaczące osiągnięcia, m.in.: 

 ♦ V miejsce i tytuł laureata w klasie 
pierwszej, II miejsce i tytuł laureata 
w klasie drugiej, III miejsce i tytuł 
laureata w klasie III w Jasielskim 
Konkursie Matematycznym im. 
H. Steinhausa;

 ♦ I miejsce w pierwszej klasie (Kielce) 
i III miejsce w drugiej klasie (Wroc-
ław) w konkursie „Wielcy polscy 
uczeni” w ramach Szkoły Młodych 
Matematyków;

 ♦ Tytuł laureata i maksymalna liczba 
punktów w finale Ogólnopolskiego 
Konkursu Matematycznego PAN-
GEA;

 ♦ Finalistka konkursu matematycznego 
organizowanego przez Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie;

 ♦ II miejsce w międzywojewódzkim 
konkursie „Życie i działalność Igna-
cego Łukasiewicza”;

 ♦ Reprezentowanie szkoły w II etapie 
kuratoryjnych konkursów z języka 
niemieckiego, biologii i geografii.

A co sądzą o Joannie Ramut jej nauczy-
ciele?

Magdalena Machaj (wychowawczyni): 
Joanna to uczennica wszechstronnie 
uzdolniona. Niezwykle ambitna i praco-
wita. Jest bardzo koleżeńska, serdeczna 
w stosunku do swych rówieśników. Gim-
nazjalistka o bardzo wysokim poziomie 
kultury osobistej, skromna i bardzo 
uczynna. Wyróżnia się nieprzeciętną 
obowiązkowością. Swoje zdolności i talent 
popiera systematyczną pracą.
Janina Wojdyła (nauczycielka biologii): 
Przygotowując Joasię do konkursu kura-
toryjnego z biologii, robiłam to z chęcią, 

ponieważ wiedziałam, że uczennica dołoży 
wszelkich starań, by uzyskać jak najlepszy 
wynik.
Elżbieta Broda (nauczycielka mate-
matyki): Joanna jest miłą, skromną, 
bardzo grzeczną uczennicą. Można na 
niej polegać, cechuje się odpowiedzial-
nością i prawdomównością. Wywiązuje 
się terminowo z podjętych przez siebie 
przedsięwzięć. Chętnie reaguje na uwagi 
i polecenia nauczycieli, którzy są dla niej 
godnym szacunku autorytetem. Lubiana 
zarówno przez rówieśników, jak i grono 
nauczycielskie. Jeśli chodzi o zacho-
wanie, to jest przykładem dla innych. 
Dyscyplina pracy i koncentracja podczas 
lekcji pomagają uczennicy w zdobywaniu 
bardzo dobrych i celujących ocen. Za-
wsze starannie przygotowana do zajęć. 
Udziela się w organizacjach szkolnych, 
m.in. jest przewodniczącą w Zarządzie 
Spółdzielni Uczniowskiej „Żelek”. Jo-
anna prezentuje wysoką kulturę osobistą 
w szkole i poza nią, aktywnie uczestniczy 
w pracach na rzecz gimnazjum i środo-
wiska. Zawsze służy pomocą koleżankom 
i kolegom, szanuje poglądy innych, dba 
o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz 
pozostałych osób. Uczennica przykładnie 
spełnia wszystkie obowiązki szkolne, sa-
modzielnie rozwija swoje zainteresowania 
i uzdolnienia (szczególnie z matematyki). 
Potrafi korzystać ze wszystkich dostęp-
nych źródeł informacji i systematycznie 
wzbogaca swoją wiedzę. Umie uzasadnić 
swoje zdanie, używając odpowiedniej 
argumentacji, będącej efektem nabytej 
samodzielnie wiedzy. Asia jest wzorem do 
naśladowania.

Pozostaje tylko życzyć wszystkim szko-
łom jak najwięcej takich uczniów.

U.K.

Sukces w Powiatowym Konkursie 
Matematycznym w Kołaczycach

Wiosną 2016 roku w Zespole 
Szkoły Podstawowej i Gim-

nazjum w Kołaczycach odbył się 
XIV Konkurs Matematyczny dla 
uczniów klas pierwszych z rejonu 
Jasła. Podsumowanie konkursu 
miało miejsce 11 maja 2016 roku, 
a patronat honorowy nad nim ob-
jęła Burmistrz Miasta Kołaczyce 
Małgorzata Salacha. W rywalizacji 
uczestniczyło 70 uczniów, w tym 
pięciu z Gimnazjum w Brzostku. 
I tym razem nasi uczniowie spisali 
się na medal. Michał Ramut zajął 
3. miejsce, Emilia Szymańska 
– 10., Kamil Piekarczyk zdobył 
wyróżnienie. Uczniowie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 
książkowe.

Gratulujemy sukcesów w zma-
ganiach matematycznych i życzy-
my kolejnych w przyszłości!

Nauczyciele matematyki

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki
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DEBATY'16: MŁODZI MAJĄ GŁOS! Fot. Paweł Batycki

Co to za roślina?

Zagadka przyrodnicza
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Przedstawiciele Gimnazjum w Januszkowicach

Przedstawiciele Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim Przedstawiciele Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz

Przedstawiciele Gimnazjum w Brzostku



ŚWIĘTO MAMY, TATY I DZIECKA W BRZOSTECKIM PRZEDSZKOLU Fot. Paweł Batycki

Fot. Anna Rozwadowska



181 STARSZYCH POCIECH, CZYLI PRZYSZLI ABSOLWENCI GIMNAZJÓW Fot. Paweł Batycki

Gimnazjum w Brzostku kl. 3a Gimnazjum w Brzostku kl. 3b

Gimnazjum w Brzostku kl. 3c Gimnazjum w Brzostku kl. 3d

Gimnazjum w Januszkowicach kl. 3 Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim kl. 3

Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz kl. 3a Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz kl. 3b

Fot. Piotr Kawalec

Fot. Krzysztof DziedzicFot. Krzysztof Dziedzic
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181 STARSZYCH POCIECH
Lista przyszłych absolwentów gimnazjów z gminy Brzostek

Klasa 3a 
Gimnazjum w Brzostku
Wych. Renata Rams
1. Augustyn Karolina
2. Bachara Jakub
3. Bik Łukasz 
4. Błaszczyk Mateusz
5. Brocławik Natalia
6. Czyż Aneta
7. Dziedzic Karolina
8. Grygiel Daniel
9. Janiga Wiktor

10. Kania Krzysztof
11. Kolbusz Jakub
12. Kowalski Kamil
13. Kula Szymon
14. Majewska Marta
15. Piekarczyk Klaudia
16. Pruchnik Anita
17. Pruchnik Weronika
18. Samborski Jarosław
19. Sztorc Patrycja
20. Szymański Adrian
21. Wodzisz Daria
22. Wodzisz Dawid
23. Wójcik Aleksandra
24. Wójcik Mateusz
25. Żyra Karolina

Klasa 3b
Gimnazjum w Brzostku
Wych. Łukasz Pruchnik
1. Baran Jakub
2. Drechny Dawid
3. Głowa Aleksandra
4. Godek Karolina
5. Grodzki Konrad
6. Grotkowski Jakub
7. Grygiel Grzegorz
8. Grygiel Mariola
9. Hodor Bartosz

10. Kalina Kamil
11. Kaput Kinga
12. Kaput Tomasz
13. Kociuba Justyna
14. Kolbusz Aleksandra
15. Kowalska Paulina
16. Michońska Aldona
17. Nawracaj Piotr
18. Niezgoda Grzegorz
19. Placek Dominik
20. Siedlik Katarzyna
21. Szybist Anna
22. Szybowicz Karol
23. Wąsik Urszula
24. Wojdyła Kamila

Klasa 3c
Gimnazjum w Brzostku
Wych. Małgorzata Piekarczyk
1. Baran Patrycja
2. Boroń Jakub
3. Chajec Dawid
4. Czech Karol
5. Dziedzic Natalia
6. Gil Adrian
7. Grotkowski Dawid
8. Jarmusz Wiktor
9. Kawalec Martyna

10. Krauze Aleksandra
11. Kukla Faustyna
12. Orzech Bartosz
13. Paściak Paweł
14. Pęcak Konrad
15. Pęcak Roksana
16. Piotrowska Weronika
17. Przebięda Weronika
18. Samborski Piotr
19. Staniszewska Natalia
20. Starościk Damian
21. Stec Natalia
22. Szarek Tomasz
23. Święch Marceli
24. Woźniak Aleksandra

Klasa 3d
Gimnazjum w Brzostku
Wych. Magdalena Machaj
1. Bałucki Adam
2. Bałucka Ewa
3. Barbarzak Katarzyna
4. Betlej Szymon
5. Bielecka Marcelina
6. Błoniarz Joanna
7. Czarnecka Klaudia
8. Dziadura Kamil
9. Dziedzic Sylwia

10. Gotfryd Mateusz
11. Grzesiakowska Sabina
12. Gwiżdż Paweł
13. Kawalec Aleksandra
14. Mikrut Kamil
15. Moszczyński Witold
16. Nowak Jakub 
17. Podraza Kinga
18. Ramut Joanna
19. Samborski Michał
20. Skalska Gabriela
21. Strojek Dawid
22. Surdel Jakub
23. Szela Klaudia
24. Wojnar Angelika
25. Wójcik Karol
26. Zegarowska Karolina
27. Żółkiewska Patrycja

Klasa 3
Gimnazjum 
w Januszkowicach
Wych. Katarzyna Pietrucha-
Nowak
1. Bronowicz Barbara
2. Długosz Karolina
3. Foryś Justyna
4. Gierut Barbara
5. Jedziniak Grzegorz
6. Jędrusik Wojciech
7. Kolbusz Ewelina
8. Kopeć Karolina
9. Krupka Dominika

10. Owsiak Kacper
11. Podgórski Krzysztof
12. Rejkowski Albert
13. Sokołowski Rafał
14. Winiarska Karolina
15. Żygłowicz Przemysław

Klasa 3
Gimnazjum w Nawsiu 
Brzosteckim
Wych. Dorota Fryc
1. Kamil Boroń
2. Małgorzata Gacoń
3. Adam Hynek
4. Adrian Jędrzejczyk
5. Paulina Józefczyk
6. Wiktoria Kawalec
7. Piotr Ogrodnik
8. Patrycja Ogrodnik
9. Joanna Rakowska

10. Martyna Pietruszewska
11. Katarzyna Raś
12. Piotr Stanek
13. Jakub Zastawny
14. Barbara Zięba

Klasa 3a
Gimnazjum 
w Siedliskach-Bogusz
Wych. Zofia Cabaj
1. Chmura Dariusz 
2. Chmura Jarosław
3. Chodór Klaudia
4. Ciurkot Małgorzata
5. Czyż Maria
6. Dziedzic Natalia 
7. Gąsior Paweł
8. Gleń Piotr
9. Hołowicki Waldemar

10. Jędrzejczyk Kacper
11. Kurcz Kamil
12. Litwicki Filip
13. Łukasik Karol
14. Markiewicz Oliwia
15. Nykiel Sylwia
16. Pieniądz Karolina
17. Pocica Jacek
18. Podlasek Wojciech
19. Przewoźnik Damian
20. Sitarz Marcin
21. Straciło Mariusz
22. Szynal Arkadiusz
23. Świętoń Piotr
24. Wojdyła Robert 
25. Wołowiec Marzena
26. Zdziarska Faustyna

Klasa 3b
Gimnazjum 
w Siedliskach-Bogusz
Wych. Leokadia Jędrzejczyk
1. Błoniarz Kinga
2. Bułat Sebastian
3. Chłopek Klaudia
4. Chrząszcz Natalia
5. Cisoń Łukasz
6. Gąsior Grzegorz
7. Jędrzejczyk Paweł
8. Jędrzejczyk Piotr
9. Kieca Paweł

10. Koznecka Magdalena
11. Kudłacz Mariusz
12. Kurzawa Kamil
13. Łazowska Katarzyna
14. Mazur Jakub
15. Piotrowski Dawid
16. Rachwał Szymon
17. Raś Dawid
18. Serwin Julia
19. Smołucha Patryk
20. Stanek Łukasz
21. Stasiowski Łukasz
22. Stręk Natalia
23. Świstak Martyna
24. Traciłowski Grzegorz
25. Wicek Marcin
26. Stawecka Paulina
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Dzień otwarty w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku
Dzień otwarty w naszej szkole należy już do kilkuletniej 

tradycji, w tym roku przypadł na 29 kwietnia. Szkoła ot-
warta była na wszystkich gimnazjalistów klas III, którzy przy-
jęli zaproszenie, aby zapoznać się z ofertą edukacyjną naszego 
Zespołu. Zaproszenie przyjęło 9 szkół gimnazjalnych – ponad 
200 uczniów wraz z opiekunami w tym: Lipiny, Strzegocice, 
Zwiernik, Brzostek, Nawsie Brzosteckie, Siedliska-Bogusz, 
Lublica, Gogołów, Kołaczyce - wszystkim gościom serdecznie 
dziękujemy za przybycie. 

Dzień ten stał się okazją do zaprezentowania bogatej oferty 
edukacyjnej i bazy dydaktycznej, jaką przygotowaliśmy dla 
przyszłych absolwentów gimnazjów chętnych, aby podjąć dalsze 
kształcenie w naszej placówce. W tym roku szkolnym oferujemy: 
trzy zawody w technikach: technik architektury krajobrazu, 
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik 
żywienia i usług gastronomicznych. Natomiast w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej oferujemy dwa zawody: mechanik operator 
pojazdów i maszyn rolniczych oraz cukiernik.

Pierwsze grupy młodzieży przybyły już o godz. 10.00, we-
dług ustalonego wcześniej planu rozpoczęły zwiedzanie szkoły. 
Uczniowie zobaczyli bogato wyposażoną w sprzęt do ćwiczeń 
siłownię. Bibliotekę szkolną, gdzie bibliotekarki Teresa Młyniec 
i Joanna Betlej przygotowały projekcję multimedialną z dzia-
łalności biblioteki. Kolejnym punktem zwiedzania była sala 
lekcyjna wyposażona w tablicę interaktywną, gdzie nauczyciel 
informatyki Grzegorz Kolbusz wraz z uczniami prezentował za-
lety dziennika elektronicznego Librus. Następnie młodzież udała 
się do pracowni żywienia i dietetyki, zapoznała się z bogatym 
wyposażeniem technicznym, miała okazję skosztować wspaniałe 
wyroby cukiernicze przygotowane przez uczniów pod opieką 
nauczycieli zawodu: Danuty Wesołowskiej i Małgorzaty Kolbusz. 
Kolejnym punktem zwiedzania była sala obsługi konsumenta, 
gdzie Ewa Czyrnia – specjalistka od żywienia przygotowała 
wraz z uczniami pokaz sporządzania drinków bezalkoholowych. 

Kolejny etap zwiedzania to warsztaty szkolne. Tutaj zostało 
zaprezentowane bogactwo możliwości szkoły w zakresie nauki 
w zawodach: cukiernik, technika architektury krajobrazu, 
technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz mechanika 
operatora pojazdów i maszyn rolniczych. Prezentowane przez 
nauczycieli zawodu Pawła Kasprzyka oraz Józefa Krzyszczuka 
hale: kuźnia, spawalnia, obróbka ręczna, obróbka mechaniczna 
cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży. Uczniowie 

mogli również podziwiać oraz degustować prawdziwe arcy-
dzieła wyrobów cukierniczych (ciasta, ciasteczka, torty, desery, 
koktajle, sorbety, najróżniejsze smakowicie wyglądające cuda) 
przygotowane przez uczniów w zawodzie cukiernik pod okiem 
nauczyciela zawodu Elżbiety Kurzawy. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja zawodu 
technik architektury krajobrazu, którą przygotowali uczniowie 
pod opieką Doroty Machaj. Uczennice przybliżyły zwiedzają-
cej młodzieży atuty tego zawodu, który daje bardzo szerokie 
możliwości, np. pracę w przedsiębiorstwach, pod nadzorem 
których znajdują się tereny zieleni: ogrody, skwery, parki lub 
w instytucjach, w których znajdują się tereny zieleni (osiedla 
mieszkaniowe, szpitale, zakłady przemysłowe itp.) Absolwent 
technikum architektury krajobrazu może także być zatrudniony 
w pracowniach projektujących tereny zieleni. Uczniowie mieli 
okazję podziwiać wspaniałe krzewy, drzewka ozdobne, które 
prezentował na dniach otwartych absolwent naszego technikum 
– zeszłoroczny maturzysta – Patryk Rak, który założył własną 
szkółkę i zajmuje się projektowaniem ogrodów.

Atrakcją dla zwiedzającej szkołę młodzieży była prezenta-
cja maszyn rolniczych oraz możliwość ich obsługi, pod opieką 
nauczycieli zawodu Pawła Machaja i Irka Musiała. Dziewczęta 
i chłopcy mogli usiąść za „stery” nowego ciągnika rolniczego 
New Holland TD5 105 oraz ładowacza chwytakowego cyklop. 
Uczniowie mogli również spróbować swoich sił jako kierowcy 
samochodów, gdzie pod okiem instruktorów nauki jazdy An-
drzeja Jedziniaka i Marka Dreschlera manewrowali na szkolnym 
placu „nauki jazdy” . 

Kompleksowa prezentacja szkoły zakończyła się w sali gim-
nastycznej, gdzie Dyrektor Szkoły Anna Fundakowska przy-
witała przybyłych gości i skierowała ciepłe słowa do przybyłej 
młodzieży. W swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na zasadność 
podjęcia kształcenia zawodowego, które w tak trudnych czasach 
na rynku pracy otwiera wiele możliwości. W sali gimnastycznej 
zaprezentowano również krótką część artystyczną. Młodzież 
mogła także obejrzeć stanowiska przygotowane przez szkolne 
koła zainteresowań.

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

Małgorzata Augustyn
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Drugi wynik w województwie
dla Technikum Żywienia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

Minęła kolejna sesja egzaminacyjna w szkołach zawodowych. W drugim półroczu roku szkolnego 2015/16 , w sesji zimowej 
przeprowadzono egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w 138 kwalifikacjach - dla uczniów i absolwentów szkół 

zawodowych, eksternów oraz absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu 
opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie 
programowej kształcenia. Uczniowie ZS im. Jana Pawła II w Brzostku - technicy żywienia i usług gastronomicznych – TŻiUG 
w kwalifikacji T.15 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych uzyskali drugi wynik w województwie. Również wysoką 
zdawalność osiągnęli technicy mechanizacji rolnictwa – TMR podczas egzaminu zawodowego w kwalifikacji M.43 – Organizacja 
prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie:

Lp. Klasa
/ kwalifikacja

Potwierdzenie zdawalności danej kwalifikacji (uzyskanie dyplomu)

wynik w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II 
w Brzostku

wynik w woj. 
podkarpackim

wynik 
w Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej 
w Krakowie

1.
Klasa IV - Technik Żywienia 
i Usług Gastronomicznych / 
T.15.

76,70% 43,28% 48,17%

2.
Klasa IV – Technik 
Mechanizacji Rolnictwa / 
M.43

65,20% 54,72% 56,99%

Powyższe dane są potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia. Kolejny już raz można stwierdzić, że organizacja nauczania 
w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku umożliwia osiągnięcie wysokich wyników egzaminów z przygotowania zawodowego (zarówno 
teoretycznego, jak i praktycznego), co jest obiektywnym potwierdzeniem jakości pracy szkoły oraz profesjonalizmu prowadzenia 
procesu dydaktycznego. 

Kierownik Szkolenia Praktycznego
Teresa Radelczuk

PAWEŁ GLUGLA

MISJA W SIEDLISKACH W 1912 ROKU
Parafia Siedliska-Bogusz powstała w XIV w., a najstarsza 

o niej wzmianka pochodzi z 1373 roku. Obecny kościół 
zbudowany został w latach 1908-1912 według projektu prof. dr. 
arch. Jana Zubrzyckiego herbu Sas. Konsekracji kościoła dokonał 
w 1912 r. biskup tarnowski Leon Wałęga. Ponad 100 lat temu, 
księża misjonarze przeprowadzili w tejże parafii misje ludowe. 
Bardzo ciekawa relacja pojawiła się o nich w 1912 r.

Relacja z misji*
„Misya w Siedliskach - list Ks. Superyora Buchhorna do 

Przewielebnego Ks. Wizytatora.
Milatyn, dnia 12 marca b. r. [1912]

Za łaską Bożą odprawiliśmy misyę w Siedliskach i Bogu skła-
dam dzięki za Jego dobroć, że pozwolił Zgromadzeniu naszemu 
przez tę pracę przysporzyć zasługi, a i tylu ludziom pospieszyć 
z pomocą duchowną. Wiem, że każda praca Zgromadzenia in-
teresuje księdza Wizytatora, dlatego i tę misye pokrótce opisuję.

Opis Siedlisk i mieszkańców
Siedliska, to parafia w dyecezyi tarnowskiej, licząca około 

6000 dusz. Okolica czarująca, otoczona znacznej wysokości 
pagórkami. Dworskich obszarów już prawie tu nie widać w całej 
okolicy, rozparcelowane zupełnie, skutkiem czego ludność dosyć 
tu zamożna. Gospodarze lepiej się mający posiadają 30-50 i 60 
morgów; średni 10-20, ubożsi 2-10 morgów. Parafia ta rozrzucona 
na 2 mile średnicy.

Wsie nie mają charakteru naszych wiosek, każdy gospodarz 
mieszka na swoim gruncie, co bardzo moralnie oddziaływa na 
lud, nie ma gniewów, krzywd, przekleństw, swawoli tyle, gdyż 
jeden od drugiego daleko mieszka.

Kościół w Siedliskach
Kościół tu nowy, wspaniały gotyk (rohbau), projektu Dra 

Jana Zubrzyckiego z Krakowa, obszerny, mogący pomieścić 
około 4000 ludzi, o 3 nawach; wieża ku niebu strzelająca mie-
ści 3 dzwony w cudowny akord bijące, kosztem 10.000 koron 
z fabryki Schwabego w Białej; nadto ładny zegar na wieży. Nikt 
by nawet nie myślał, że na prowincyi, we wsi ukrytej pomiędzy 
górami, może stać dom Boży podobnych rozmiarów. Mógłby 
ten kościół stanowić ozdobę Lwowa, Krakowa, nawet Wiednia. 
Winszowałem tego dzieła miejscowemu proboszczowi Ks. An-
toniemu Ruminowskiemu, że zrozumiał doskonale ducha czasu. 
Parafianie jego, setkami za zarobkiem wędrujący po Ameryce 
i Prusach, spotykają najrozmaitsze dzieła sztuki za granicą, 
mogliby pewnie pomyśleć sobie: Czemuż to w innych krajach 
takie wspaniałe stawiają ludzie kościoły Panu Bogu, a u nas takie 
małe, ciasne, ciemne szopki? 

Przybycie księży Misjonarzy
Na misyę tę wybraliśmy się w trójkę, ja [ks. Franciszek 

Buchhorn], Ks. Konieczny i Ks. Witaszek. 
W sobotę 24 lutego o godzinie 1218, stanęliśmy na dworcu 

w Dębicy, gdzie nas oczekiwał wysłany przez proboszcza wikary 
z Siedlisk, Ks. Jan Koza. Po przywitaniu, udaliśmy się 2 wózkami 
na miejsce przeznaczenia. Siedliska oddalone są od stacyi kole-
jowej 25 km., jechaliśmy 2½ godzin, a cały czas wśród dobrego 
deszczu. Droga z Dębicy do Siedlisk niezła, murowana, wije się 
jak biała wstęga wśród cudownej okolicy górzystej, przez którą 
Wisłoka wartkim przebiega pędem, jakby jej się spieszyło do 
matusi Wisły. Po 2½ godzinach stanęliśmy wreszcie u celu. Ks. 
proboszcz powitał nas z radością, a i z politowaniem, że nam 
niebo takiego sprawiło psikusa. 

Rozpoczęcie misji
Nazajutrz rozpoczęliśmy misye. Była to I. niedziela postu, 
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dnia 25 lutego [1912 r.].
Tłumy narodu wprowadziły nas procesyonalnie z probo-

stwa do kościoła, gdzie po wstępnych 
ceremoniach, po pobłogosławieniu nas 
przez proboszcza i odśpiewaniu hymnu 
Veni Creator, zaczęła się suma przy 
wystawieniu N. Sakramentu, wśród 
której Misyonarz wypowiedział kazanie 
o znaczeniu i zadaniu misyi. 
Parafię znalazłem do misyi doskonale 
przygotowaną. Ks. proboszcz przez 
ostatnie 3 niedziele, stosownie do 
polecenia mego, tłumaczył ludziom 
z ambony ważność misyi, co mają 
czynić w czasie misyi, jak się do niej 
przygotować, jak wszystko sobie prze-
baczyć, poprzepraszać się, urazy sobie 
darować. Nadto polecił, aby w domach 
codziennie przez 10 dni, odmawiano po 
7 pacierzy do Ducha Przenajświętszego, 
na uproszenie sobie łaski misyjnej. Lu-
dzie dobrze zrozumieli ten czas misyi, 
bo byli jak rzadko gdzie przygotowani. 
Wczesnym rankiem spieszyli do kościo-
ła wielcy i mali, młodzi i staruszkowie 
o kiju, wszystko z gór zlatywało ku 
kościołowi, aby brać udział w naukach 
i nabożeństwie misyjnem. Budowaliśmy 
się ich pobożnością i cierpliwością, bo 
choć nie dopisywała pogoda, choć drogi 
były bardzo błotne, ludu w kościele było po brzegi od rana do 
późnego wieczora. Aby wszyscy mogli wziąć udział w misyi, 
podzieliliśmy parafię na 2 części. Najpierw niewiasty, a potem 

mężczyźni.
W słuchaniu św. spowiedzi dopomagało nam 15 księży, już to 
kondekanalnych już to z dyecezyi przemyskiej, z którą parafia 
Siedliska graniczy. Do Komunii św. przystąpiło niewiast 1490, 

zaś mężczyzn 1320, wszyscy prawie 
przyjęci zostali do Bractwa Św. Trzeź-
wości. 

Zakończenie
Dnia 8 marca 1912 r., na zakończenie, 

poświęciliśmy piękny krzyż dębowy, 
a po odśpiewaniu dziękczynnego Te 
Deum, odprowadził nas lud wśród śpie-
wu i płaczu w procesyi na probostwo. 
Nazajutrz opuściliśmy tę ładną parafię, 
unosząc z sobą miłe nader wrażenie 
i dziękując Najwyższemu, że raczył 
przez ręce nasze tak wielkie zdziałać 
sprawy. 

Tunc repletum est gaudio cor nostrim 
et lingua nostra exsultatione. 

Mam nadzieję, że misya ta długo 
pozostanie w pamięci u tego dobrego 
ludu, wydając i plon stokrotny życia 
cnotliwego”.

Wypada dodać, że delator owej 
misji – ks. Franciszek Buchhorn CM 
był wytrawnym misjonarzem, a także 
superiorem i proboszczem w parafii pw. 
Świętej Rodziny w Tarnowie. 

Może i dzisiaj taka misja byłaby wskazana w siedliskiej parafii? 
_______
*Śródtytuły pochodzą od autora.

Fot. Paweł Batycki

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

Brzostek, ul. Rynek 13
Tel. 692 738 841

E-mail: kancelaria.brzostek@vp.pl
Kancelaria otwarta w dniach:

Pon.: 14.00 - 18.00 Czw.: 14.00 - 18.00
Pt.: 10.00 - 14.00 Sob.: 10.00 – 14.00

NIEZBĘDNIK TELEFONICZNY
Pogotowie ratunkowe    999
Straż pożarna       998
Policja          997
Pogotowie gazowe     992
Pogotowie energetyczne   991
Awaria kanalizacji 697 136 411, 697 136 815, 14 6830 120 

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

(lub całodobowo 600 616 573)
Urząd Miasta sekretariat (centrala)  14 6803 026 
Rada Miejska  14 6803 022 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku (płatności, 
śmieci)  14 6830 120
Komisariat Policji w Brzostku  14 6830 997
Ośrodek zdrowia w Brzostku (rejestracja)   14 6830 
472
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku 

14 6830 377

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku    14 6830 998

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku  14 6830 315

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzostku   14 6830 316

Ogólnokrajowe Biuro Numerów  118 913

'
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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

Czas na azalie i różaneczniki

Wielkokwiatowe odmiany azalii charakteryzują się zmienną 
barwą kwiatów oraz przebarwiającymi się jesienią liśćmi. 

To właśnie one znajdują się w czołówce najbardziej pożąda-
nych krzewów ozdobnych. Grupa azalii wielkokwiatowych 
jest niezwykle zróżnicowana. W zależności od odmiany może 
mieć kwiaty w różnym kształcie czy kolorze, płatki mogą być 
zarówno szerokie, jak również wąskie i spiczasto zakończone. 
Kwiaty są zawsze zebrane w duże kule kwiatostanowe lub luźno 
porozrzucane na całym krzewie.

Jeżeli w naszym ogro-
dzie nie mamy wystar-
czającej ilości miejsca 
na uprawę azalii wielko-
kwiatowej, możemy sobie 
pozwolić na azalie japoń-
skie. Są to niewielkie krze-
wy, które swym obfitym 
kwitnieniem zachwycają 
już w kwietniu, jednak 
ich kwiaty nie są już tak 
zwarte. Są to okazy dale-
kowschodnie. Charaktery-
zują się powolnym wzro-
stem. Możemy spotkać się 
z karłowymi odmianami 
osiągającymi zaledwie 30 
cm oraz z wyższymi, choć 
ich wysokość raczej nie 
przekracza jednego metra 
i rosną bardziej na boki 
niż w górę. Ze względu 
na swój rozłożysty pokrój 
mogą być stosowane jako rośliny okrywające.

Azalie i różaneczniki (rododendrony) to rośliny, które wy-
magają kwaśnego podłoża i intensywnego nawożenia, ale nie 
wymagają przycinania. Zatem żeby prawidłowo rosły i obficie 
kwitły konieczna jest odpowiednia pielęgnacja. 

Zacznijmy od nawożenia, ponieważ zabieg ten w dużym 
stopniu wpływa na intensywność kwitnienia. Do azalii i róża-
neczników stosuje się nawóz do rododendronów, roślin wrzoso-
watych i hortensji, np. Florovit. Wiosną po posadzeniu należy 
wymieszać około 40 g 
nawozu z ziemią wokół 
krzewu. Różaneczniki 
i azalie zasilamy dwa razy 
w roku – w kwietniu i na 
przełomie czerwca i lipca. 
W pierwszym roku po 
posadzeniu rozsypujemy 
pod koroną po 20 g/m2, 
w drugim – po 25 g/m2, 
w następnych latach – 30 
g/m2 (1 łyżka stołowa 
to około 15 g nawozu). 
Gdy zaobserwujemy, że 
liście zaczynają żółknąć, 
to znak, że gleba jest zbyt 
mało kwaśna. Takie ro-
śliny trzeba podlać roz-
tworem siarczanu amonu 
(30-40 g nawozu rozpuścić 
w wodzie – wystarczy na 
1 m2 powierzchni ogrodu), 

a liście opryskać nawo-
zem dolistnym, który 
szybko poprawi kondycję 
i wygląd rośliny. Oprysk 
warto powtórzyć kilka 
razy w odstępach co sie-
dem dni.

Różaneczniki i aza-
lie nie wymagają cięcia, 
dlatego też ogranicza 
się je tylko do usuwa-
nia gałęzi chorych lub 
przemarzniętych. Warto 
natomiast po przekwit-
nięciu oberwać z gałęzi 
zaschnięte kwiaty, bo to 
wzmocni roślinę. Krze-
wy regularnie podlewa-
my, a w czasie upałów 
także zraszamy korony 
wodą. Jesienią musimy 
je obficie nawodnić, a po 
pierwszych przymrozkach wokół roślin rozkładamy warstwę 
liści lub kory, by zabezpieczyć korzenie przed mrozem. Korony 
różaneczników rosnących na słońcu przykrywamy włókniną 
(przede wszystkim odmiany wrażliwe na mróz). Azalie i róża-
neczniki są rzadko atakowane przez szkodniki i choroby. Azalie 
i różaneczniki posiadają nieduży i płytki system korzeniowy, 
dlatego doskonale rosną pod drzewami o głębszym systemie 
korzeniowym, np. sosnami lub dębami. To pozwala również na 
łatwe przesadzanie nawet dorosłych okazów, a także na upra-
wianie ich w pojemnikach.

Najlepszym stanowi-
skiem dla azalii i róża-
neczników będzie za-
ciszne miejsce w naszym 
ogrodzie, odizolowane 
od wiatru i półcieniste. 
Obydwa gatunki sadzimy 
do gruntu między kwiet-
niem a połową września. 
Kupuje się je w pojem-
nikach. Zanim zdecydu-
jemy się na konkretny 
zakup, warto sprawdzić, 
czy podłoże w pojemniku 
jest dostatecznie wilgot-
ne. Jeżeli okaże się, że 
jest przesuszone, może to 
oznaczać, że roślina ma 
obumarłe korzenie, gdyż 
szkodzi im brak wilgoci. 
Uważnie przyjrzyjmy się 
też liściom i pędom. Po-
winny być wolne od wszelkich przebarwień, plam, ubytków czy 
innych niepokojących zmian. Mogą one świadczyć o chorobie 
krzewów. Przed sadzeniem różanecznika wykopujemy duży 
dół głębokości 40-50 cm i szerokości 80 cm i wypełniamy go 
mieszanką przeznaczoną specjalnie dla azalii i różaneczników. 
Takie gotowe mieszanki można kupić w sklepach ogrodniczych. 
Podłoże pod różaneczniki miesza się z ziemią ogrodową, zgodnie 
z zaleceniami producenta podanymi na opakowaniu. Można też 
samodzielnie przygotować odpowiednie podłoże dla różaneczni-
ków: wymieszać torf, przekompostowaną korę sosnową i ziemię 
ogrodową w proporcjach 1:1:1 - i w takiej mieszance posadzić 
różaneczniki. Do takiego podłoża można dodać garść nawozu 
do różaneczników.

Azalia to roślina, która przy odpowiedniej uprawie oraz mini-
malnym wysiłku włożonym w pielęgnację, potrafi odwdzięczyć 
się przepięknymi, czarującymi kwiatami. Ilość odmian, jakie 
znamy w dzisiejszych czasach, pozwala na stworzenie azaliowe-
go ogrodu, w którym spacerując w połowie maja, będziemy mieli 
wrażenie, że przenosimy się do kolorowej, bajkowej i niezwykle 
pachnącej krainy.q
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Od nas zależy, czy roślina w naszym ogródku będzie 
zdrowa. Musimy sobie uświadomić, że roślina nie 

ma wyboru i odżywia się tym, co w danym miejscu gleba jest 
w stanie jej zaoferować. Jeśli miejsce, w którym rośnie, jest 
zdegradowane i zatrute stosowaniem różnego rodzaju środ-
ków chemicznych przez kilka lat, to choruje i jest bardziej 
narażona na atak szkodników. Jeżeli nie chcemy, aby zdrowe, 
pachnące i posiadające właściwy smak rośliny nie były tylko 
wspomnieniem, zastanówmy się, czy nie warto oczyścić im 
miejsca, w którym żyją, ograniczając tym samym stosowa-
nie chemicznych środków. Propozycja wyrobów Probiotics 
Polska™ daje alternatywę do uprawy naszych ogródków.

Krzewy ozdobne
Uszkodzenia po porażeniu chorobami, przymrozkami widoczne 
wczesną wiosną, np. na iglakach jako brunatniejące końcówki 
regenerujemy, opryskując roztworem 0,5–1 litra EmFarma 
Plus™/ 9,5–19 litrów wody (5–10% roztwór EmFarma Plus™). 
Zabieg ten wykonujemy 3–4 razy w roku. Dotyczy on wszystkich 
krzewów ozdobnych na działce. Dzięki temu bezsprzecznie po-
prawi się siła wzrostu krzewów, ich odporność na choroby oraz 
zmniejszy populacja mszyc i innych szkodników. Rośliny będą 
miały zwiększony wigor i żywsze, intensywniejsze barwy. Kil-
kukrotne opryski krzewów róż 5% (50 ml/1 litr wody) Em-
Farma Plus™ co 3–4 tygodnie zapobiegną występowaniu 
chorób grzybowych i mszyc. Można do dwóch, trzech zabiegów 
dodać Ema5™ w ilości 10-20 ml/1 litr wody. W pielęgnacji 
roślin ozdobnych szerokie spektrum użycia ma Bokashi Pro-
Biotics jako:
- dodatek do kwiatów doniczkowych: 1-2 razy na miesiąc poprzez 
posypanie powierzchni podłoża w doniczce lub jako dodatek 
podczas przygotowania podłoża (5% objętości podłoża – w 10 
litrach podłoża, 0,5 litra Bokashi)
- w ogródku pod drzewa 0,2-1kg / 1m2. W przypadku roślin 
ozdobnych posypać bezpośrednio na kwietniki. Zalecane 
jest stosowanie w połączeniu z EmFarma™ lub odciekiem 
z fermentacji Bokashi ProBiotics.
- do przygotowania ziemi kwiatowej z kompostu: do całości 
kompostu dodać 5% Bokashi ProBiotics oraz 1,5% do 3% wy-
tworzonego nawozu organicznego i dobrze wymieszać. Czynność 
tę należy wykonać na około 14 dni przed użyciem podłoża do 
siewu lub sadzenia. Z uwagi na zawartość błonnika, szerokiej 
gamy mikroelementów i pożytecznych mikroorganizmów Bo-
kashi ProBiotics jest wyjątkowym preparatem poprawiającym 
warunki siedliskowe dla roślin.

Trawniki
Dochodzenie do idealnego stanu utrudnia fakt, że współcześnie 
zieleń widzimy głównie przez funkcję estetyczną. Zawężone po-
dejście do funkcji spełnianych przez zieleń zwłaszcza w miastach 
odzwierciedla już choćby ustawa o ochronie i kształtowaniu śro-
dowiska. Jednak estetyka zieleni wpisana jest w jej istotę i pełni ją 
wobec nas mimochodem. Natomiast, żeby zieleń mogła spełniać 
fundamentalne, pozaestetyczne funkcje, musi być różnorodna 
pod względem biologicznym. Tylko bioróżnorodność tworzy 
trwałe ekosystemy – miejsca rozwoju i życia wielu wzajemnie 
służących sobie gatunków roślin i zwierząt. Bioróżnorodność 
terenów zieleni, może zapewnić kilka prostych zabiegów. 
Przede wszystkim nie należy przekształcać pozostałych gdzie-
niegdzie fragmentów naturalnych i półnaturalnych środowisk, 
takich jak niewielkie naturalne łąki w monokultury trawników. 
Należy pozostawić przyrodzie miejsca podmokłe i niewielkie 
oczka wodne. EmFarma Plus™, ProBio Puder i Bokashi 
ProBiotics można z dobrym skutkiem stosować do regeneracji 
i pielęgnacji zarówno przydomowego trawnika, jak również 
terenów zieleni miejskiej, ośrodków sportowych szczególnie 

stadionów pokrytych naturalną murawą, placów zabaw, pasów 
zieleni i zadrzewień przyulicznych oraz pól golfowych, a także 
żywopłotów i ozdobnych pnączy. Dzięki regularnemu podle-
waniu wymienionych obiektów roztworem EmFarma Plus™ 
zauważy się ich szybszy wzrost, soczystszą zieleń, obniżanie 
kwasowości (zanikanie mchu), zdolność do szybszej regeneracji 
oraz zwiększoną masę korzeniową. Trawniki zlokalizowane pod 
drzewami są często utrapieniem właścicieli, ponieważ zanika 
tam trawa albo ciągle rośnie mech. Najczęściej ziemia w takim 
miejscu jest nieprzepuszczalna i dlatego jest słabo napowietrzana, 
cierpi na niedobór składników odżywczych i jest zbyt kwaśna. 
Szczególnie w tych miejscach trawnik należy zasilać zwiększo-
nymi dawkami organicznych środków odżywczych. Najlepiej 
zrobić dobry kompost z ProBio Emami™ i nawozić nim trawnik 
2 razy do roku – kompost należy rozrzucić (rozgrabić) tak, by 
na trawniku zalegała jego cienka warstwa. Szczególnie ważnym 
zabiegiem w kondycjonowaniu trawników jest 2–3-krotne sto-
sowanie w ciągu sezonu ProBio Pudru w ilości 0,3 kg/100 m². 
Podlewanie trawnika: 0,3 litra EmFarma Plus™ w rozcieńczeniu 
1:50 na 100 m². Zabieg powtarzać co 3 tygodnie. W przypadku 
trawników zaniedbanych i zdegenerowanych zabieg powtarzać co 
2 tygodnie. Doskonałe efekty daje oprysk EmFarma Plus™ po 
rozsianiu ProBio Pudru w ilości 0,3 kg/100 m² i Bokashi ProBio-
tics. Kolejnym preparatem, który doskonale poprawia kondycję 
trawnika jest Bokashi ProBiotics.
Zasadniczo powinno się stosować 0,2 kg Bokashi ProBiotics/m² 
w sezonie. W przypadku gleb o niższej żyzności lub mających 
mniej materii organicznej można stosować nawet do 1kg/m² w se-
zonie. Ilość tę najlepiej zastosować poprzez kilkakrotną aplikację. 
W przypadku pojawienia się na trawniku pędraków należy wyko-
nać oprysk w ilości 0,2 litra Ema5 z wrotyczem/100 m². Zabieg 
wykonujemy po skoszeniu trawy i najlepiej w czasie deszczu. 
Jeżeli jest sucho, to przed opryskiem podlewamy trawnik wodą.

Warzywa
ProBioEmy™ wdrożone do uprawy warzyw umożliwiają 
utrzymanie plantacji w dobrej kondycji i uzyskanie dorodnych, 
wysokiej jakości plonów. Ich działanie jest przede wszystkim 
prewencyjne. Poży teczne mik roorganizmy - ProBio 
Emy™ zasiedlając glebę i uprawiane warzywa, hamują rozwój 
chorób takich, jak np.: Fuzarioza, Verticiloza, Fytoftoroza, kiła 
kapuściana, zgnilizna twardzikowata i korkowatość korzeni.
Niezależnie od tego, regenerując ekosystem, sprawiają, że mszy-
ce, przędziorki, wciornastki i inne szkodniki występują w ilości 
poniżej progów zagrożenia, co zgodnie z zasadami integrowa-
nej ochrony nie wymaga stosowania dodatkowych zabiegów 
ochronnych.
Zasady stosowania:
zabiegi ProBio Emami™ wykonywać przynajmniej 7-10 dni po 
zabiegach chemicznych,
NIE mieszać ProBio Emów™ z żadnymi chemicznymi Środkami 
Ochrony Roślin,
do zabiegów z użyciem ProBio Emów™ wykorzystywać wodę 
NIEchlorowaną,
NIE wykonywać zabiegów ProBio Emami™ w czasie silnej 
operacji słonecznej.

Kapusta, kalafior, brokuł, kalarepa
Szczepienie gleby:
Jesień: Zabieg ten należy wykonać, stosując EmFarma 
Plus™ w dawce 30-50 L/ha w 400-800 L wody. Najlepsze efekty 
daje zastosowanie EmFarmy Plus™ na ściernisko, kompost, 
obornik lub poplon przed przyoraniem. 
W przypadku wystąpienia kiły kapuścianej należy zastosować 
EmFarmę Plus™ w dawce 120-150 L/ha. 
Wiosna: Zabieg ten należy wykonać, stosując EmFarmę Plus™ 
w dawce 20-30 L/ha w 400-600 L wody bezpośrednio przed sa-
dzeniem. Ważne, aby bezpośrednio po oprysku wymieszać glebę. 

Spotkanie z pożytecznymi mikroorganizmami cz. 7
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. 33
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Dokończenie na str. 34

Produkcja rozsady:
Podlać rozsadę bezpośrednio po wysianiu 10% roztworem Em-
Farma™ (1 L + 9 L wody). Następnie po wytworzeniu przez 
sadzonki liści właściwych podlać rośliny 2-3-krotnie w odstępach 
7-10-dniowych roztworem 5% (0,5 L na 10 L wody) EmFarma™ 
+ 1% (0,1 L na 10 L wody) Ema5™ .
Zabiegi w trakcie wegetacji:
Zabiegi wykonywać 3-5 krotnie. W początkowej fazie wzrostu 
stosować EmFarmę™ w dawce 10-12 L/ha + Ema5™ w dawce 
1-3 L/ha w 400-600 L wody. W fazie intensywnego wzrostu roślin 
stosować EmFarmę Plus™ w dawce 10 L/ha + Ema5™ w dawce 
1-3 L/ha w 400-600 L wody. ProBio Emy™ można łączyć z od-
żywkami mineralnymi, kwasami humusowymi, huminami i in-
nymi, wlewając je do opryskiwacza przed rozpoczęciem oprysku. 

Buraczek, cebula, ogórek, papryka, pietruszka, marchew, 
por, seler, ziemniak
Szczepienie gleby:
Jesień: Zabieg ten należy wykonać, stosując EmFarmę Plus™ 
w dawce 30-50 L/ha w 400-800 L wody. Najlepsze efekty daje 
zastosowanie EmFarmy Plus™ na ściernisko, kompost, obornik 
lub poplon przed przyoraniem. W przypadku wystąpienia kiły 

kapuścianej należy zastosować EmFarmę Plus™ w dawce 120-
150 L/ha. 
Wiosna: Zabieg ten należy wykonać, stosując EmFarmę Plus™ 
w dawce 20-30 L/ha w 400-600 L wody bezpośrednio przed sa-
dzeniem. Ważne, aby bezpośrednio po oprysku wymieszać glebę.
Zaprawianie nasion i bulw:
Zaprawianie na mokro: Używać EmFarmę™ w dawce 100ml 
w 1 L wody tak, aby cała ich powierzchnia była pokryta cieczą. Po 
zaprawieniu nasiona lekko osuszyć. Zaprawianie wykonać na oko-
ło 1-2 godz. przed wysiewem. W przypadku ziemniaka zanurzyć 
bulwy w roztworze EmFarmy™ w dawce 1 L i 9 L wody. Przed 
wysadzeniem koniecznie osuszyć bulwy! Zaprawianie na sucho: 
Używać ProBio Puder Ceramiczny™ w ilości 20g/1kg nasion.
Zabiegi w trakcie wegetacji:
Zabiegi wykonywać 3-4-krotnie. W początkowej fazie wzrostu 
stosując EmFarmę™ w dawce: 10-12 L/ha + Ema5™ w dawce: 
1-3 L/ha w 400-600 L wody. W fazie intensywnego wzrostu 
roślin stosować EmFarmę Plus™ w dawce: 10 L/ha + Ema5™ 
w dawce: 1-3 L/ha w 400-600 L wody. ProBio Emy™ można 
łączyć z odżywkami mineralnymi, kwasami humusowymi, 
huminami i innymi, wlewając je do opryskiwacza przed rozpo-
częciem oprysku.

 Opracował Janusz Kolbusz

Prezentujemy kolejne z wyróżnionych opowiadań:

Sylwia Nykiel
Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz

Wybierz życie
- Nie wiem, jak zacząć – powiedział cichym, niepewnym gło-
sem. – Nie wiem, czy w ogóle chcę o tym mówić – mruknął, 
myśląc, że go nie słyszę.
 Siedzieliśmy w ciszy już od pół godziny. Nie chciałam go 
męczyć. Człowiek, który dwanaście godzin wcześniej wybudził 
się ze śpiączki, mógł być kapryśny. Miał do tego prawo. Ja nie 
miałam. Jedyne, co mogłam dla niego zrobić, to być przy nim, 
czuwać. Rozumiałam, że może być zmęczony. Jeszcze teraz czu-
łam zapach palącej się benzyny. W uszach od trzech dni grał mi 
tylko okropny huk wybuchu samochodu. Cierpiałam przy nim, 
jednak coś trzymało mnie na wąskim, szpitalnym krzesełku. To 
moja ciekawość przez wielu nazywana wścibskością. Nieudolna 
chęć pomocy.
- Wypadałoby, żebym złożył ci podziękowania za uratowanie 
życia – przemówił nagle. Szeptał cichutko tak, jakby dźwięk jego 
głosu miał za chwilę zlać się z szumem aparatów oplatających 
jego siwą, poranioną głowę.
- Ale ja sam nie wiem, czy bardziej wolałbym umrzeć czy 
przetrwać.
- A co wolałaby ona? – zapytałam równie cicho, wskazując na 
piękną damę na zdjęciu.
Trafiłam w czuły punkt. Po raz pierwszy popatrzył na mnie 
szklistymi od leków oczyma.
- Ona wolałaby życie. Zawsze wolała – powiedział z nutą bólu 
słyszalną w głosie.
- Z psychologicznego punktu widzenia to normalne zachowanie 
– nie mogłam powstrzymać się od wtrącenia wyuczonej przez 
lata regułki.
- To nie o psychologię tu chodzi. Zawsze mówiła, że żyje tym, 
dla czego bije jej serce. Jako kardiolog nigdy nie potrafiłem do 
końca zrozumieć jej uczuć. Prawie nigdy.
I te słowa uwolniły lawinę.

* * *

- Moja droga, to nie ma sensu – powtórzyłem chyba po raz 

dziesiąty tego dnia. Wystawy sztuki nowoczesnej były zawsze 
dla mnie męką.
- Widzisz, bo to nie musi go mieć. Od wieków ludzie tylko 
odwzorowywali rzeczywistość. Teraz od tego mamy zdjęcia. 
Współczesna sztuka jest sztuką uczuć. Tym, dla czego cały czas 
bije twoje serce – mówiła, uśmiechając się do dziwnego splotu 
kresek i kropek nazywanego przez niektórych obrazem.
- Bije po to, by pompować krew, a ta sztuka ma niewiele z tym 
wspólnego.
Spojrzała na mnie jak zawsze, gdy mówiłem coś, według niej, 
głupiego.

* * *

Poczułam, jakby ktoś ścisnął mi brzuch. Takie miałam wrażenia, 
mówiąc do pacjentów ze schizofrenią o ich chorobie. Patrzyli, 
jakbym ich zawiodła, a czasem nawet się śmiali. Bolało.
- Chodziłem tam dla niej. Tylko po to, by zobaczyć jej wyraz 
twarzy, gdy fascynowało ją jakieś dzieło – kontynuował, uśmie-
chając się. – Byłem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi, 
gdy wracałem z ciężkiego dyżuru do domu pełnego jej obrazów 
i śmiechu. Była pełna życia, bo wybierała życie, ale ono nie 
wybrało jej – przerwał przez nagły atak ostrego kaszlu.

Nie mówiłam nic. Nie potrafiłam wydobyć głosu z zaciśniętej 
krtani.
- Pewnego ranka obudziłem się wcześnie. Zszedłem do kuchni. 
Leżała na podłodze, jakby zapadła w nagły sen. Uklęknąłem. 
Nie wyczułem pulsu. To był koniec.
 Był smutny, ale nie tak bardzo, jak spodziewałam się po tej 
historii. Zamknął na chwilę oczy, nabierając miarowe, głębokie 
oddechy. Nagle otworzył je i popatrzył prosto w moje.
- Pani też jest lekarzem, więc mniemam, że mnie pani rozumie. 
A raczej tego kogoś, kim byłem. W dniu pogrzebu stałem się 
innym człowiekiem. O, ironio! Zrozumiałem ją dopiero wtedy, 
gdy jej zabrakło. Żyłem dla niej. Dla niej biło moje serce. Nawet 
sam łapię się na myśleniu, jak beznadziejnie to brzmi – plątał się 
w swoich słowach tak, że zabrakło mu tchu. 
Dopiero burząca się i szalejąca aparatura dała mi znak, że coś tu 
nie pasuje. Zanim otoczyli go lekarze, powiedział tylko:
- Wybierz życie.

 Dziwne. Doprawdy przerażająco dziwne. Chodzę po mieście 
już pół dnia, a w głowie wciąż huczą mi jego słowa. Przecież już 

KONKURS LITERACKI DLA GIMNAZJALISTÓW WIELKA TRÓJKA
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Piotr Fronczewski „Ja Fronczewski”
Nie ma Polaka, który nie znałby tego 

pięknego głosu. Znaku rozpoznawczego 
najwszechstronniejszego polskiego ak-
tora. Niezapomniany Pan Kleks, zwa-
riowany Pan Piotruś, Franek Kimono 
i jeden z najlepszych Hamletów w historii 
polskiego teatru. Aktor wyczynowiec, 
który zagrał w życiu kilkaset ról, w każ-
dą wkładając całe swoje mistrzostwo. 
Ale przede wszystkim ciepły, skromny 
człowiek, patrzący na swoje dokonania 
z dystansem i przymrużeniem oka.

Piotr Fronczewski szczerze opowiada o swoim dzieciństwie 
na gruzach zburzonej Warszawy, niezwykłej relacji ze 103-letnią 
mamą, o rodzinie, przyjaciołach, miłości do motocykli, debiucie 
scenicznym w wieku 11 lat i doświadczeniu starości na scenie 
oraz poza nią. Ta rozmowa to pasjonująca wycieczka przez naj-
ciekawsze momenty historii polskiego kina i teatru ostatniego 
półwiecza, ale też spotkanie z człowiekiem, który dzieli się swoją 
mądrością życiową w sposób żartobliwy, nienachalny i budzący 
szczerą sympatię.

Henning Mankell „Grząskie piaski”
Wiadomość, jaką mi przekazano, 

była stanowcza. Mój stan jest poważny, 
choroba może się okazać nieuleczalna. 
Spytałem, czy mam po prostu wrócić do 
domu i czekać końca. 

- Kiedyś właśnie tak bym panu po-
radził – odparł lekarz. – Ale nie w dzi-
siejszych czasach. Teraz podejmujemy 
leczenie.

Eva towarzyszyła mi tamtego dnia 
w szpitalu Sophiahemmet w Sztokhol-
mie, kiedy usłyszałem diagnozę. Później, czekając na zimnie na 
taksówkę, nie rozmawialiśmy wiele. Właściwie nie mówiliśmy 
nic.

Patrzyłem na dziewczynkę wdrapującą się na zaspę i zeska-
kującą z niej, tam i z powrotem. Przepełniała ją radosna energia.

Nagle ujrzałem siebie jako dziecko, rozrabiającego w śniegu. 
Teraz miałem sześćdziesiąt pięć lat i zachorowałem na raka. Nie 
skakałem.

Eva musiała odgadnąć moje myśli, bo wzięła mnie pod ramię.
Kiedy dojeżdżaliśmy taksówką, dziewczynka wciąż zeska-

kiwała z zaspy.
Dziś, kiedy piszę te słowa, 18 lipca 2014, wiem, że czas, który 

upływał od tamtego dnia, minął bardzo szybko i jednocześnie 
ciągnął się w nieskończoność.

Nie mogę postawić kropki. Nie umiałem, ale nie zostałem 
też uzdrowiony. Jestem w trakcie leczenia. Nikt nie wie, jak to 
się skończy. 

Postanowiłem jednak spisać to, przez co przeszedłem, oraz 
to, co przeżyłem. Opowieść nie ma końca. Opowieść trwa. 
I właśnie o tym jest ta książka. O moim życiu. O tym, co było, 
i o tym, co jest.

Henning Mankell (1948 – 2015)

Piotr Milewski „Dzienniki japońskie”
Piotr Milewski dotarł do Japonii 

w roku Królika. Akurat zaczęła się pora 
deszczowa i nad wyspami na półtora 
miesiąca zawisła szara zasłona z chmur. 
W powietrzu unosił się gorzki zapach 
gnijących wodorostów. Japończycy uzna-
ją ten okres za piątą porę roku o nazwie 
tsuyu, to znaczy „śliwkowy deszcz”. Bo-
gowie są wtedy bliżej, ale czy sprzyjają 
wędrowcom?
Piotr Milewski wybrał najbardziej wy-
magający rodzaj podróżowania. Japonię poznawał samotnie, bez 
planu, pieniędzy, jeżdżąc autostopem i śpiąc pod gołym niebem. 
Próbował uchwycić ducha archipelagu i zrozumieć mieszkają-
cych tam ludzi, którzy – mimo że gościnni i serdeczni – pozostali 
dla niego zagadką.
„Dzienniki japońskie” to nie tylko zapis zdarzeń czy spotkań, ale 
i opowieść o podróżowaniu jako takim: o jego filozofii i sensie, 
a także o piętnie, jakie odciska na świadomości wędrowca.

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

miałam tyle podobnych przypadków. Może przez to, że żaden 
do tego stopnia nie przypominał mojego.
 Codzienne życie rutyną. Stąpanie twardo po ziemi. Unikanie 
gwałtownych uczuć. Tego nauczyły mnie studia psychologiczne. 
Więc dlaczego, przestrzegając tych zasad, nie umiałam pomóc 
nawet sobie? Idiotyczne. Psycholog z myślami samobójczymi. 
„Wybierz życie” – łatwo powiedzieć, kiedy ma się coś, „dla czego 
bije serce”. Idiotyczne…
 Poszłam na pogrzeb. Nie wiem, dlaczego. Może odczuwałam 
taką potrzebę. Nie czułam nic, kiedy go zakopywali. Nic, kiedy 
patrzyłam na opłakującą go córkę. Pustka. Moje serce po raz 
pierwszy zadrżało, gdy do mnie podeszła.
- Pomyślałam, że to powinna dostać osoba, dzięki której Thomas 
umarł jak człowiek, w szpitalu – wychrypiała cicho i odeszła, 

zostawiając mnie zaskoczoną na obrzeżach cmentarza.
 Zawartość pudła nie spowodowała, że wybrałam życie. Ona 
mi je dała. Czytając bez przerwy przez trzy dni listy wysyłane 
przez Rose do Thomasa, poczułam, że coś we mnie drgnęło. 
Kłamstwo. Te listy zburzyły wszystkie chwiejne fundamenty 
mojego życia. Przecież nie da się żyć tylko przy ziemi. Muszę 
coś zmienić…
 Miesiąc po śmierci człowieka, który powinien być tylko nic 
nieznaczącym epizodem, był największym zamieszaniem, jakie 
kiedykolwiek przeżyłam. Straciłam wszystko, co miałam, jednak 
nie żałuję. Siedząc przy biurku w niewielkiej poradni psycho-
logicznej, w końcu czuję, że jestem tam, gdzie powinnam, że 
zmieniam tę cząstkę świata, którą mi powierzono.
 Dam tylko małą radę wszystkim zagubionym w życiu po-
dobnie jak wcześniej ja. Nie uciekajcie od przeszłości, od uczuć. 
Dajcie się złapać.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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jest kołem 
ratunkowym 
na morzu życia

- Jasiu, a gdzie jest wasz tatuś? - dopytuje 
się ciekawski sąsiad.
- Pojechał na trzy lata do Ameryki.
- A dlaczego was ze sobą nie zabrał?
- Bo my w tym napadzie nie braliśmy 
udziału. 

		
Jasio patrzy zafascynowany, jak jego 
mama kładzie maseczkę na twarz.
- Po co to robisz, mamusiu? – pyta.
- Bo chcę być piękna.
Po pewnym czasie mama zaczyna zmy-
wać maseczkę.
- Co się stało? - pyta Jasio. - Poddałaś 
się?!

		
 Umęczony klient żali się psychologowi:
- Od miesięcy prześladuje mnie koszmar. 
Śni mi się, że ktoś ciągle za mną chodzi.
- Kim pan jest z zawodu? 
- Przewodnikiem górskim. 

		
Właściciel apteki do praktykanta:
- A z tej bańki nalewamy tylko wtedy, 
gdy recepta jest całkiem nieczytelna.

		
Spotykają się dwie przyjaciółki:
- Wiesz, mój syn ma trzy miesiące i już 
siedzi!
- Tak, a za co?

		
 Tato, harcerze z mapą idą, będą o drogę 
pytali! 

		
Sąd. Oskarżony zwraca się do sędzie-
go per „Wysoka Sprawiedliwości”, co 
w końcu tegoż sędziego irytuje:
- Tu nie ma sprawiedliwości! Tu jest sąd! 

		
- Wydaje mi się, że jesteś pijany…
- Nie!
- Co nie?!
- Nie wydaje ci się...

		
Odkąd przeczytałem, ile kalorii zawiera 
jedna butelka piwa, zrezygnowałem 
z jedzenia!

		
Czwarty stopień odwagi:
O szóstej nad ranem wracasz do domu 
pijany w towarzystwie dwóch panienek. 
Stojącej w drzwiach żonie, mówisz:
- Stara, nie bądź świnia, powiedz, że 
jesteś siostrą! 

		
- Ile razy mam powtarzać, że nie wolno 
pić w pracy?!
- Ale panie majster! Kto tu pracuje?!

		
Mąż do żony w mieszkaniu w wieżowcu:
- Wiesz, chodzą plotki, że listonosz miał 
romans ze wszystkimi kobietami z tego 
bloku z wyjątkiem jednej.
- Założę się, że to ta przykra pani Sel-
fridge z piątego piętra.

		

Sędzia do oskarżonego:
- Czy przyznaje się pan do winy? 
- Nie, wysoki sądzie. Mowa mego obrońcy 
i zeznania świadków przekonały mnie, że 
jestem niewinny!

		
Niedźwiedź złapał zajączka. Zajączek się 
drze:
- Jak mnie zaraz nie wypuścisz i nie prze-
prosisz to, to...
- To co?!
- To trudno...

		
Rosyjscy naukowcy odkryli, że aby prze-
nieść się w przyszłość, wystarczy poczekać.

		
Szpital psychiatryczny. Pielęgniarz rozwią-
zuje krzyżówkę.
- Hmm... miejsce urodzin Napoleona... uro-
dzin Napoleona... hmmm...
Odwraca się do pacjenta:
- Kowalski! Przygłupie! Gdzie się urodziłeś?

		
Fąfara poszedł do księgarni i pyta:
- Czy dostanę książkę pod tytułem „Męż-
czyzna panem domu”?
- Niestety, nasza księgarnia nie prowadzi 
bajek.

		
Komisja wojskowa.
- Fąfara, do jakiej formacji chcielibyście 
wstąpić?
- Do marynarki.
- Pływać umiesz?
- A co, okrętów nie macie?

		
Pijany mąż wraca do domu.
- Ty pijaku! Nie mam już do ciebie słów!
- Książek nie czytasz, to i słownictwo 
ubogie…

		

PRÓBY 

LITERACKIE

Maria 
Winiarska

I CO?
(Część VIII)
- Do siedzącego na poczekalni dworcowej 
mężczyzny przysiadł się lekko podchmie-
lony nieznajomy.
- Nie ma pan gdzie spać? – zapytał. - 
Bierz pan przykład ze mnie… Ja umiem 
sobie zapewnić nocleg. Zawsze sobie 
coś skombinuję na lewo. Zawsze znajdę 
jakiegoś frajera, którego można oskubać. 
Niejeden raz wyciągnąłem gościowi port-
fel z kieszeni i nikt niczego nie zauważył. 
Starczyło na wódkę i zakąskę. I nikt nie 
widział. Trzeba sobie przecież jakoś w ży-
ciu radzić. Wiesz pan, ile ja przekrętów 
w życiu zrobiłem!?... I nikt o niczym nie 
wie. Raz nawet włamałem się do cudzego 
domu. Wyniosłem wszystko, co wartoś-
ciowe i co?... I nic. Policjanci wypytywali 

sąsiadów i co?... Nikt niczego nie widział. 
I co mi kto zrobi?... Nikt nic nie wie.
- Bóg wie - odezwał się niespodziewanie 
zaczepiony mężczyzna.

* * *
Autobus był wyjątkowo zatłoczony. Lu-
dzie przeciskali się z tobołami między 
rzędami siedzeń. W każdy targowy dzień 
na przystanku gromadziło się więcej 
pasażerów niż zazwyczaj. Pojazd pękał 
w szwach. Dwie staruszki stały obok 
siebie, przytrzymując się metalowych 
poręczy. Siedzenie obok nich zajmowały 
dwie nastolatki, obie skupione na zaokien-
nym krajobrazie. 
 - Ledwie trzymam się na nogach. Po-
twornie mnie bolą – powiedziała jedna ze 
starszych kobiet.
- Mnie też. Od dawna mam problem ze 
stawami. Kręgosłup też daje znać o sobie.
Staruszki wymownie spojrzały w stronę 
nastolatek, ale te wydawały się być do-
słownie pochłonięte oglądaniem okolicy. 
Kiedy autobus w końcu się zatrzymał, obie 
staruszki wysiadły. 
- Dlaczego nie zwróciłaś uwagi tym 
smarkulom? - zapytała towarzyszki przy-
garbiona, wiekowa kobieta.
- Bo chyba odbieram teraz to, na co sobie 
zasłużyłam - odparła zagadnięta.

- Nie rozumiem, o czym mówisz!
- Wiesz?... Jak byłam młoda, też nie ustę-
powałam miejsca starszym. Udawałam, 
że ich nie widzę. 

* * *
Do skupionego na opróżnianiu butelki 
mężczyzny podszedł kolega. 
- Co tak siedzisz na tej ławce? Nie masz 
nic do roboty? - zapytał pijącego.
- A tak sobie siedzę. Co będę robił?... Bieda 
i tyle!... O widzisz!?... Tamten to się doro-
bił na zbieraniu złomu - wskazał palcem na 
krępego mężczyznę sunącego po drodze 
niebieskim fordem. - A ten, który siedzi 
obok niego ma plantację malin. Kupę forsy 
wziął za te maliny w zeszłym roku! Jego 
szwagier jeździ do Niemiec. Zbiera tam 
truskawki. Podobno nieźle płacą.
- Skąd wiesz?
- Siostrzeniec mi mówił. Jest pomocni-
kiem murarza. On też dobrze zarabia. 
Robi od rana do wieczora, ale pieniądz 
ma konkretny!
- No, to może zamiast tu siedzieć i uskar-
żać się na biedę, zacznij zbierać złom. 
Załóż plantację malin albo idź do biura 
pośrednictwa pracy i też się dorobisz - 
zaproponował siedzącemu kolega.
- Eeee… Nie opłaca się - odparł mężczy-
zna i sięgnął po kolejną butelkę piwa.q 
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ROZWIĄZANIE:
CZERWIEC 2016

"

"

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za roślina? Fot. stro-
na 24) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 30 czerwca 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
Statek kosmiczny
Ratunkowy statek kosmiczny spotyka kosmiczny 
statek wycieczkowy uszkodzony meteorytem, za-
biera siedmioosobową załogę tego statku i z tego 
powodu jego zapas tlenu zmniejsza się z 95 do 60 
dni. Dokładnie 6 dni później spotyka on jeszcze 
jeden uszkodzony statek kosmiczny i zabiera 
nową grupę rozbitków, co zmniejsza jego auto-
nomię tlenową do 38 dni. Ilu rozbitków zabrał 
z drugiego uszkodzonego statku ?
Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z POPRZEDNIEGO NUMERU
Zagadka logiczna: Biały. Ostatni pan nie wiedział, jaki ma kapelusz na głowie, stąd wniosek, 
że musiał przed sobą widzieć dwa kapelusze białe lub jeden biały i jeden czarny. Drugi pan 
także nie wiedział, jaki ma kapelusz na głowie, wiec musiał przed sobą widzieć kapelusz biały.
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Sasanka.
Hasło krzyżówki: SZCZERA ROZMOWA TO ZGODY POŁOWA.
Nagrody książkowe wylosowali: Katarzyna Chodur z Brzostku (krzyżówka), Bożena 
Ciombor z Brzostku (zagadka przyrodnicza), Marta Pietrzycka z Brzostku (zagadka 
logiczna). 

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej czerwiec 2016

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za roślina?

"

"

czerwiec 2016

K R Z Y Ż Ó W K A  Z  N A G R O D Ą
POZIOMO:
1) Kierunek ekonomiczno-demograficzny postulujący 
wzrost liczby ludności jako źródła siły i bezpieczeństwa 
narodów 7) Ornament architektoniczny w kształcie 
stylizowanego rozwiniętego kwiatu. 9) Obrońca piłkar-
ski. 10) Niewzruszona podstawa; fundament. 11) Jezioro 
na Wybrzeżu Słowińskim. 12) Człowiek o mocnej bu-
dowie ciała i wielkiej sile fizycznej; siłacz. 13) Gable, 
aktor 14) Przykrywka metalowa do zatykania bute-
lek. 17) Literat 20) Modlitwy, modlenie się. 21) Proszek 
do prania 24) Kąpielisko morskie w woj. gdańskim, na 
zach. od Jastrzębiej Góry, nad M. Bałtyckim. 27) Przy-
stań Noego. 31) Rosną na głowie 32) Rasa psów ... angiel-
ski, francuski. 33) Urzędnik sądowy, który nie uzyskał 
jeszcze nominacji. 34) Struś amerykański 35) Obywatel 
Litwy; mieszkaniec Wilna. 36) Imię żeńskie; 28 III, 31 V, 
imię Dulskiej z powieści 37) Dział przemysłu spożyw-
czego zajmujący się kwaszeniem, np. ogórków, kapusty

PIONOWO:
1) Najemny robotnik rolny. 2) Przejście podziemne, 
tunel; poziome wyrobisko korytarzowe w kopal-
ni. 3) Pierwiastki chemiczne tworzące I grupę układu 
okresowego. 4) Zapusty, mięsopusty; ostatnie dni 
karnawału. 5) Widowisko teatralne, zawody sportowe, 
koncert, zabawa, bal itp. 6) Dawna gra w karty. 8) Ame-
rykański program lotów kosmicznych na Księżyc. 9) Stok 
wału, nasypu ziemnego. 15) Zgromadzenie obywateli 
w miastach-państwach staroż. Grecji. 16) Przewóz 
drogą wodną. 18) Melodia i ... piosenki 19) Imię żony 
Gorbaczowa 22) Ananas, ziółko, nicpoń, urwis, wisus, 
łobuz, hultaj. 23) Frontowa elewacja budynku, często 
ozdobna. 24) Cienki, krótki kabel; przewód. 25) Gra 
hazardowa z kulką i obracającą się tarczą z przegródka-
mi. 26) ... Zdrój; miasto w woj. podkarpackim, w Beski-
dzie Niskim; uzdrowisko. 28) Nauka rysowania - jako 
przedmiot w szkole, lekcja rysowania. 29) Poważanie, 
szacunek. 30) Cyklon zwrotnikowy, trąba powietrzna.
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Dokończenie na str. 38

Rady, aforyzmy i drogowskazy dla każdego
wybrała Maria Kawalec

• Wśród ludzi jest więcej kopii niż oryginałów. /Pablo Picasso/
• Uroda mężczyzny tkwi w jego sukcesach. /J. Moreau/
• Miasto ma swą twarz, ale wieś posiada własną duszę.  

/J. de Lacratelle/
• To Bóg stworzył wieś, a miasta są dziełem człowieka.  

/W. Cowper/
• Aby miłość trwała przez całe życie, trzeba ją pielęgnować 

starannie jak ogród. /H. Bordeaux/
• Głupie myśli ma każdy, ale mądry je przemilcza. /W. Busch/
• Człowiek naprawdę posiada tylko to, co jest w nim. /O. Wilde/
• Walkę stworzyła natura, nienawiść jest wynalazkiem człowie-

ka. /K. Čapek/
• To miejsce, w którym kobieta pracuje pod nieobecność mężczy-

zny, a mężczyzna wypoczywa w obecności kobiety nazywamy 
domem rodzinnym. /angielskie/

• Żałować własnych doświadczeń – to zatrzymać swój rozwój. 
/O. Wilde/

• Dzieci nigdy nie chcą słuchać tego, co im radzą starsi, ale 
nigdy nie omieszkają ich naśladować. /J. Baldwin/

• Nie wolno ci skłamać, ale niektórych prawd też nie powinieneś 
mówić. /żydowskie/

• Fałszywa skromność jest najsprytniejszym ze wszystkich 
kłamstw. /N. S. r. Chamfort/

• Człowiek zdrowy ma zawsze dużo rad dla chorego. /Menander/
• Potrzebowałem całego życia, by zrozumieć, że nie muszę 

wszystkiego rozumieć. /R. Coty/
• Do głębokiej myśli trzeba się wspiąć. /S. J. Lec/
• Bądź mądrzejszy od innych ludzi, ale na miłość Boską – nie 

mów im tego. /L. Chestefield/
• Mówca tak powinien skonstruować przemówienie, by wyczer-

pać temat, ale nie słuchaczy. /W. Churchill/
• Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.  

/Demokryt/
• Nie prośmy Boga o łatwe życie. Prośmy Go o siłę do znoszenia 

ciężkiego życia. /J. F. Kennedy/
• Z możliwego zła nie ma gorszego nad opinię prostaka. /Seneka/
• Prawdziwa mądrość nie opuszcza głowy. /S. J. Lec/

TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN W DUKLI
30 kwietnia 2016 roku w hali sportowo-widowi-

skowej MOSiR w Dukli odbył się I Ogólno-
polski Turniej Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży 
„Przełęcz Cup”. Organizatorem był Krośnieński 
Klub Karate Kyokushin Dojo Dukla – sensei Marek 
Sawczuk 1 Dan. Współorganizatorem był MOSiR 
Dukla – dyrektor Michał Szopa. Patronat honorowy 
pełnił Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. 

W zawodach udział wzięło 218 zawodników z 15 
klubów karate oraz ich filii: Biecz, Brzostek, Brzo-
zów, Bykowina, Dukla, Gorzyce, Halemba, Iwonicz, 
Jedlicze, Krosno, KS Budo Krosno, Leżajsk, CSWiS 
Leżajsk, Libiąż, Limanowa, Nowy Bytom, Nowy 
Żmigród, Orzegów, Przeworsk, Tarnobrzeg, Wohyń, 
Wrocław, Zabrze, Zręcin. Sędzią głównym był shi-
han Zbigniew Zieliński 5 Dan z Chrzanowskiego 
KKK. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonała Wi-
cemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria 
Kurowska. Brzostecki klub Kyokushin Karate reprezentowało 
23 zawodników, którzy zdobyli indywidualnie 6 pucharów oraz 
piąte miejsce drużynowo.

Puchary dla Brzostku w kumite (walki) zdobyli: I miejsca 
Sebastian Kolbusz i Mateusz Sowa, II miejsca Maja Leszczyń-
ska i Krzysztof Przewoźnik, III miejsca Piotr Krupka i Michał 
Krupka.

Klasyfikacja drużynowa: 1.Krośnieński KKK - 93 pkt., 
2.Rudzki KKK - 51 pkt, 3.CSWIS Leżajsk - 45 pkt., 4.Limanow-
ski KKK - 19 pkt., 5.UKS KK Brzostek - 18 pkt., 6.KS BUDO 
Krosno - 16 pkt., 7.Gorzycki KKK - 14 pkt, 8.Chrzanowski 

KKK - 14 pkt., 9.Brzozowski KKK - 8 pkt., 10.Jasło-Biecz KKK 
- 7 pkt., 11.Leżajski KKK - 6 pkt., 12.WKKK-AIS SYPIEŃ – 
6 pkt., 13.Przeworski KKK - 6 pkt., 14.Radzyński KKK - 6 pkt., 
15.Zabrzański KKK - 4 pkt.

Dla wszystkich zawodników gratulacje!!! 
Wyjazd na turniej był możliwy dzięki dotacji Gminy Brzo-

stek w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju 
sportu „Szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie współza-
wodnictwa sportowego w karate kyokushinkai”.

Robert Kolbusz

Turniej z okazji 10-lecia 
Klubu Karate w Brzostku
28 maja w Brzostku odbył się Turniej Karate Kyokushin 

o Puchar Burmistrza Miasta Brzostek z okazji 10-lecia 
istnienia klubu. W zawodach tych udział wzięli zawodnicy 
z ośrodków takich jak: Dębica, Gorzyce, Leżajsk, Nowa Sarzyna, 
Pilzno, Rudnik Nad Sanem, Tarnobrzeg oraz Brzostek. Turniej 
zorganizował Uczniowski Klub Sportowy Kyokushin Karate 
w Brzostku wraz z Urzędem Miasta Brzostek oraz Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji w Brzostku pod patronatem medialnym 
Telewizji Brzostek. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach 
kata, czyli indywidualnym pokazie technik oraz kumite - 
walkach. Sędzią głównym turnieju był sensei Dariusz Burda. 
Turniej uświetnili swoją obecnością Poseł Jan Warzecha, Wi-
ceburmistrz Brzostku – Adam Kostrząb, Przewodniczący Rady 

Miejskiej – Mateusz Domaradzki, Radny Rady Powiatu Dębi-
ckiego Kazimierz Sarna, Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Andrzej Piękoś oraz Przewodniczący Zarządu Miasta Jerzy 
Potrzeba. Turniej ten był podsumowaniem dziesięciu lat istnienia. 
W związku z tym została wyłoniona dziesiątka najlepszych za-
wodników w historii klubu, którzy otrzymali pamiątkowe trofea. 

Ranking najlepszych zawodników dziesięciu lat:
Magdalena Wąsik
Patrycja Kolbusz
Maja Leszczyńska
Aleksandra Finek
Sebastian Kolbusz

Oskar Leszczyński
Julita Maduzia
Kinga Finek
Dawid Kolbusz
Aleksandra Zięba

Podziękowania za wspieranie klubu otrzymali na ręce Wice-
burmistrza – Burmistrz Wojciech Staniszewski oraz Sekretarz 
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Gminy Lucyna Pruchnik. Podziękowanie także otrzymał Pan 
Prezes OSP w Brzostku Jan Krajewski za pomoc strażaków 
przy organizacji wszystkich dotychczasowych turniejów karate, 
podziękowanie to złożono na ręce przedstawiciela OSP Daniela 
Wójcika.
 W związku z obchodami 10-lecia podziękowanie otrzymał pre-
zes klubu Robert Kolbusz za działalność na rzecz rozwoju Ucz-
niowskiego Klubu Sportowego Kyokushin Karate w Brzostku.
Zarząd UKS Kyokushin Karate w Brzostku składa serdeczne 
podziękowania za pomoc w organizacji turnieju Urzędowi Miej-
skiemu, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Brzostku, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Brzostku. Dziękujemy także sponsorom za 
ufundowanie części nagród (statuetek). Sponsorzy to: Prze-
wodniczący Zarządu Miasta Brzostek Jerzy Potrzeba, Agencja 
Ubezpieczeniowa Jerzy Potrzeba, Przewodniczący Rady Miej-
skiej Mateusz Domaradzki, Radny Rady Powiatu Dębickiego 
Kazimierz Sarna, Radny Rady Powiatu Dębickiego Leszek 
Bieniek oraz Sklep Nasienno-Zaopatrzeniowy Henryka Kolbusz.
Zawodnicy z Brzostku po raz kolejny pokazali wysoki poziom, 
zdobywając 5 pierwszych miejsc, 17 drugich, 17 trzecich oraz 
1 miejsce drużynowo.

Puchary dla Brzostku zdobyli:
Pietrzycka Wiktoria – 1 miejsce kumite, - 2 miejsce kata 
Piwowar Magdalena - 1 miejsce kumite, - 3 miejsce kata
Krupka Piotr - 1 miejsce kumite, - 3 miejsce kata
Krupka Michał -1 miejsce kumite
Leszczyńska Maja - 1 miejsce kumite
Garstka Dawid -2 miejsce kumite, - 2 miejsce kata
Finek Krystian -2 miejsce kumite, - 3 miejsce kata
Finek Kinga -2 miejsce kumite, - 3 miejsce kata

Zięba Aleksandra - 2 miejsce kata, - 3 miejsce kumite
Galczak Joanna - 2 miejsce kata, - 3 miejsce kumite
Finek Aleksandra - 2 miejsce kata, - 3 miejsce kumite
Leszczyński Oskar - 2 miejsce kata, - 3 miejsce kumite
Kolbusz Dawid - 2 miejsce kumite
Kawalec Jan - 2 miejsce kumite
Kolbusz Sebastian - 2 miejsce kumite
Zięba Adrian - 2 miejsce kumite
Sowa Mateusz - 2 miejsce kumite
Kalina Oliwia - 2 miejsce kumite
Kawalec Kinga - 2 miejsce kumite
Kolbusz Patrycja -2 miejsce kumite
Golinkiewicz Przemysław - 3 miejsce kumite
Rozwadowski Szymon - 3 miejsce kumite
Krupka Jakub - 3 miejsce kumite
Markiewicz Klaudiusz - 3 miejsce kumite
Kordek Mateusz - 3 miejsce kumite
Olszówka Aleksandra - 3 miejsce kumite
Maduzia Julita - 3 miejsce kumite
Myszkowska Roksana - 3 miejsce kumite
Zięba Kamila - 3 miejsce kata

Puchar dla najlepszego zawodnika turnieju zdobyła Wojtas 
Oliwia z Leżajska.
Puchar dla najlepszego zawodnika turnieju z Brzostku zdobyła 
Pietrzycka Wiktoria.
Puchar dla najmłodszej zawodniczki turnieju otrzymała Olszów-
ka Aleksandra z Brzostku.
Puchar dla najmłodszego zawodnika turnieju otrzymał Kolbusz 
Dawid z Brzostku.
Dla wszystkich zawodników gratulacje!!!

Robert Kolbusz

Dokończenie na str. 39

Dokończenie ze str. 37

II MIEJSCE W ZAWODACH POWIATOWYCH W PIŁKĘ SIATKOWĄ
Zawody dla gimnazjalistek w piłce siatkowej zorganizował 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy oraz Gimnazjum 
w Brzostku. Młodzież rywalizowała w naszej hali sportowej. Na 
miejsce zawodów przybyło siedem reprezentacji dziewcząt - MG 
nr 4 Dębica, Gimnazjum Róża, Gimnazjum Nagawczyna, Gim-
nazjum Korzeniów, Gimnazjum Pilzno, Gimnazjum Brzostek, 
Gimnazjum Jodłowa, które grały między sobą w dwóch grupach, 
systemem „każdy z każdym”. Do grupy finałowej awansowały po 
dwa najlepsze zespoły z poszczególnych grup, by tam rozegrać 
dodatkowe mecze systemem „każdy z każdym”. W grupie „A” 

najczęściej wygrywała reprezentacja MG nr 4 Dębica. W grupie 
„B” prym wiodła drużyna Gimnazjum Brzostek. Pojedynki 
o trzecie miejsce stoczyły zespoły, które w fazie grupowej zajęły 
drugie miejsca. W tym pojedynku zmierzyły się Gimnazjum 
Róża - Gimnazjum Jodłowa. Wygrał zespół z Gimnazjum Róża 
2:1 (23:25, 25:18, 16:14). Finałowa walka rozegrała się między 
drużyną MG nr 4 Dębica a zespołem gospodarzy zawodów 
Gimnazjum Brzostek. Ten pojedynek na swoją korzyść (2:0) 
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Coca Cola Cup 2016
15 kwietnia 2016 r. odbyły się na Orliku w Brzostku zawody 

powiatowe w piłkę nożną. Do rozgrywek przystąpiło 8 ze-
społów: MG nr 1 Dębica, MG nr 4 Dębica, Wielopole Skrzyń-
skie, Siedliska-Bogusz, Pilzno, Gogołów, Januszkowice oraz 
gospodarze turnieju Gimnazjum w Brzostku. 

W grupie A spotkały się: Pilzno, MG nr 4 Dębica, Wielopole 
Skrzyńskie, Brzostek. W grupie B: MG nr 1 Dębica, Januszkowi-
ce, Siedliska-Bogusz, Gogołów. Zespoły grały systemem „każdy 
z każdym”. Z grupy A z kompletem punktów wyszło Gimnazjum 
Brzostek (9 pkt.), na drugim miejscu Gimnazjum Pilzno – 6 pkt. 
Z grupy B z pierwszego miejsca wyszły Siedliska-Bogusz – 
9 pkt., z drugiego miejsca MG nr 1 Dębica – 6 pkt. W półfinale 
A spotkały się: Brzostek – MG nr 1 Dębica, w półfinale B: 
Pilzno – Siedliska Bogusz. Pomimo bardzo dobrej gry naszych 
reprezentantów z Gminy Brzostek i dużego zaangażowania, 
w finale spotkali się Gimnazjum z Pilzna i MG nr 1 Z Dębicy. 
I tu zdecydowanie górowali uczniowie z Pilzna, pokonując za-
wodników z Dębicy 5:1.

Zawody odbyły się na wysokim sportowym poziomie, ze 
zdrową rywalizacją między zawodnikami.
I miejsce – Gimnazjum w Pilźnie
II miejsce – Gimnazjum Nr 1 w Dębicy
III miejsce – Gimnazjum w Brzostku i Gimnazjum w Siedli-

skach-Bogusz
IV miejsce – Wielopole Skrzyńskie
V miejsce – Gimnazjum w Gogołowie

VI miejsce – Gimnazjum w Januszkowicach
VII miejsce – Gimnazjum NR 4 w Dębicy

Składam serdeczne podziękowania dyrektorowi Gimnazjum 
w Brzostku Jackowi Berkowi za zakup pucharów, dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej w Brzostku Marii Przebiędzie za pomoc 
w organizacji zawodów, radnemu Pawłowi Hipszerowi za 
zasponsorowanie sędziów, Magdalenie Kawalec i Katarzynie 
Machowskiej za pomoc techniczną, Janinie Wójcik za pomoc 
medyczną.

Organizator zawodów
Magdalena Machaj

rozstrzygnęło dębickie gimnazjum. Miejskie Gim-
nazjum nr 4 w Dębicy zostało Mistrzem Powiatu 
Dębickiego w Piłce Siatkowej dziewcząt, uzyskując 
jednocześnie awans do zawodów rejonowych. 
I miejsce Gimnazjum nr 4 w Dębicy
II miejsce Gimnazjum Brzostek
III miejsce Gimnazjum Róża
IV miejsce Gimnazjum Jodłowa
Skład zespołu z Gimnazjum w Brzostku: Sabina 
Grzesiakowska, Karolina Zegarowska, Weronika 
Przebięda, Julia Białas, Sylwia Marcinek, Daria 
Wodzisz, Karolina Staniszewska, Anna Szy-
mańska. Najlepszą zawodniczką turnieju została 
Weronika Przebięda z Gimnazjum Brzostek.
Trenerzy zespołu to: Magdalena Machaj i Krzysz-
tof Hals.
Nagrody dla najlepszych drużyn ufundował Bur-
mistrz Brzostku – Wojciech Staniszewski. Gratulu-
jemy i dziękujemy zawodnikom za sportową postawę i nieustę-

pliwą walkę oraz życzymy kolejnych sukcesów w przyszłości.
Sekcja Sportowa

Fot. Paweł Batycki
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Groch z kapustą
Święta nakazane, święta ruchome i święta zniesione...

Wśród licznych świąt kościealnych można wyróżnić święta 
nakazane, czyli dni, w które wierni zobowiązani są do 

uczestnictwa we mszy świętej oraz do powstrzymywania się od 
prac niekoniecznych. Lista świąt nakazanych regulowana jest 
przez Kodeks prawa kanonicznego. Obowiązek uczestnictwa we 
Mszy św. zostaje wypełniony przez udział w niej w jakimkolwiek 
obrządku katolickim. Uczestniczyć można w dniu święta lub 
wieczorem dnia poprzedzającego, czyli w wigilię święta (kan. 
1248 KPK). Jeżeli jednak z ważnej przyczyny, np. z powodu 
braku kapłana uczestnictwo we mszy jest niemożliwe, wówczas 
wierni powinni uczestniczyć w parafialnym nabożeństwie słowa 
Bożego albo gromadzić się na innej wspólnej modlitwie (np. 
rodzinnej). Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów może modyfikować listę świąt nakazanych na danym 
terytorium, dostosowując ją do potrzeb lokalnych społeczności.
Święta nakazane w Kościele Katolickim w 2016 r.
• Wszystkie niedziele 
• Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia – Nowy Rok)
• Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia – Trzech Króli)
• Uroczystość Zmartwychwstania Pana Jezusa (27 marca - 

Wielkanoc)
• Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (święto ruchome 

obchodzone 40 dni po Wielkanocy – 8 maja)
• Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (26 maja 

- Boże Ciało) - święto ruchome obchodzone w czwartek po 
uroczystości Najświętszej Trójcy – 60 dni po Wielkanocy)

• Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 
sierpnia)

• Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)
• Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia)

Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim w 2016 r.
 Oprócz wymienionych powyżej świąt nakazanych są w Koś-
ciele Katolickim w Polsce obchodzone są również inne święta 
o głębokiej tradycji. W święta te wierni nie są zobowiązani do 
uczestnictwa we mszy świętej oraz powstrzymywania się od 
prac niekoniecznych, jednak polscy biskupi zachęcają do udziału 
w liturgii również w te dni.
• 2 lutego (wtorek) – Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Grom-

nicznej) 
• 19 marca (sobota) – Uroczystość św. Józefa 
• 28 marca (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny 
• 16 maja (poniedziałek) – Najświętszej Maryi Panny, Matki 

Kościoła 
• 29 czerwca (środa) – Uroczystość św. Piotra i Pawła 
• 8 grudnia (czwartek) – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny 
• 26 grudnia (poniedziałek) – Boże Narodzenie (drugi dzień) 

Święta zniesione 
 W Kościele katolickim uroczystości liturgiczne, które pomi-
mo tego, iż na podstawie prawa kanonicznego należą do obo-
wiązkowych, ich obchody w kościołach partykularnych zostały 
zniesione jako święta nakazane lub przesunięte na inny dzień. 

Zniesienie świąt nakazanych może się odbyć jedynie za zgodą 
Stolicy Apostolskiej. Niedziela jako święto nakazane nie może 
być przez nikogo zniesiona. 
Dla diecezji polskich świętami zniesionymi są:
• Uroczystość św. Józefa – 19 marca
• Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca
• Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny – 8 grudnia; nadto uroczystość Wniebowstąpienia Pań-
skiego jest przeniesiona w obchodach na niedzielę następującą 
po niej (VII Niedziela Wielkanocna).

Post w Kościele rzymskokatolickim
 Reguluje go Kodeks prawa kanonicznego w kanonach 1249-
1253 i określa jako formę pokutną. W praktyce wyróżnia się trzy 
główne rodzaje postów:
1. Post ścisły – obowiązuje w Kościele łacińskim (rzymskim) 

w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek. Obowiązuje 
wszystkich pełnoletnich do rozpoczęcia 60 roku życia. Pole-
ga na powstrzymaniu się od spożywania mięsa (z wyjątkiem 
ryb) i ograniczeniu posiłków. W Polsce post ścisły oznacza 
spożycie w ciągu dnia wyłącznie jednego posiłku do syta 
i dwóch niepełnych. 

2. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych – obowiązująca 
w Polsce, polega na powstrzymaniu się od spożycia pokarmów 
mięsnych (z wyjątkiem ryb) w każdy piątek roku liturgicznego 
z wyjątkiem uroczystości, czyli dni liturgicznych najwyższej 
rangi dla wszystkich w wieku powyżej 14 roku życia do końca 
życia. Wstrzemięźliwość od mięsa zawiera powstrzymanie się 
od pokarmów mięsnych i rosołu. Pod pojęcie mięsa podpada 
także krew, mózg, szpik kości, słonina nietopiona oraz bulion 
i ekstrakty z mięsa. Wolno maścić (krasić) tłuszczem. Z prze-
strzegania wstrzemięźliwości zwolnione są osoby chore oraz 
te, które nie mają możliwości wyboru pokarmu (dotyczy m.in. 
punktów zbiorowego żywienia). Wyjątek ten nie dotyczy postu 
ścisłego w Środę Popielcową i Wielki Piątek

3. Post Eucharystyczny – powstrzymanie się od spożycia 
pokarmów na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej. 
Obowiązuje wszystkich przystępujących do Komunii Świętej, 
z wyjątkiem chorych i ich opiekunów oraz kapłanów, którzy 
celebrują lub koncelebrują Mszę po raz kolejny w danym dniu. 

Postem nazywa się również dobrowolnie podejmowane przez 
wiernych postanowienia odmawiania sobie określonych przy-
jemności, czy też pewnych rodzajów jedzenia albo ograniczania 
jego ilości.
Czy w Wielki Czwartek i Wielką Sobotę należy zachować post?
 Wielki Czwartek kończy okres Wielkiego Postu i rozpoczyna 
Triduum Paschalne. Kodeks prawa kanonicznego nie przewi-
duje i nie wymaga postu w Wigilię Paschalną. Celebracja Męki 
Chrystusa rozpoczyna się już podczas wielkoczwartkowej 
mszy – okresowi szczególnej zadumy i modlitwy w naturalny 
sposób powinno towarzyszyć zachowanie postu aż do Wigilii 
Paschalnej, czyli po zachodzie słońca w sobotę, kiedy sprawo-
wana jest liturgia Zmartwychwstania Pańskiego. Post paschalny 
(wstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych) stanowi 
element przygotowania do świętowania misterium paschalnego 
Chrystusa i jest realizacją jego wskazań zawartych w wypowie-
dziach odnotowanych przez ewangelistów.

Janina Słupek
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Działając na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 39 ust.1 i art.40 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst 
jednolity: Dz. U z 2015 poz. 1774 ze zm.), na podstawie § 6 ust.1 i 3 Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie 
ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania 
na okres do 10 lata, oraz na podstawie Zarządzenia Nr 65/10 Burmistrza Brzostku z dnia 31.08.2010 r. w sprawie określenia minimalnych 
stawek czynszu dzierżawnego gruntów wykorzystywanych rolniczo, stanowiących własność Gminy Brzostek ogłaszam do dzierżawy niżej 
podane działki

L.p. 

Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia 
nieruchomości

(ha)

Opis 
Nieruchomości

(użytki - ha)

Przeznaczenie 
nieruchomości 

i sposób jej 
zagospodarowania

 Cena wywoławcza 
rocznego czynszu 

dzierżawnego 
netto ( zł)

Zasady 
nabycia 

nieruchomości

Wadium 
( zł )Nr KW

Nr działki 
ewid. 

Położenie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. RZ1D/00015601/8 535 Brzostek 0,0606 RIIIa - 0,0606 rolna 30,-
dzierżawa 

w trybie przetargowym
10,-

2 RZ1D/00015601/8 537 Brzostek 0,0599 RIIIa - 0,0599 rolna 30,-
dzierżawa 

w trybie przetargowym
10,-

3 RZ1D/00073057/3 1266 Brzostek 0,1035
RIVa- 0,0099 
ŁIV – 0,0936

rolna 55,-
dzierżawa 

w trybie przetargowym
10,-

4 RZ1D/00022079/1 cz.dz. 134/2 Bukowa 0,23 RIVa - 0,23 rolna 55,-
dzierżawa 

w trybie przetargowym
10,-

5 RZ1D/00022079/1 Cz.dz. 691/15 Przeczyca 0,30 PsIV-0,35 rolna 55,-
dzierżawa 

w trybie przetargowym
10,-

6 RZ1D/00022079/1 Cz.dz. 691/15 Przeczyca 0,20 PsIV-0,20 rolna 55,-
dzierżawa 

w trybie przetargowym
10,-

7 RZ1D/00048274/6 450/8 Wola Brzostecka 0,73
RV- 0,60 
PsV- 0,13

rolna 120,-
dzierżawa 

w trybie przetargowym
20,-

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU
W SALI KONFERENCYJNEJW DNIU 24 CZERWCA 2016 r. OD GODZ. 1050.

– 2 –
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 20 czerwca 2016 r. 
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 20.06.2016 r. wadium znajdowało się na rachunku 
bankowym. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczest-
nikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego stanowi kwotę brutto. 
Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. 
Umowa może być zawarta na okres do dziesięciu lat. Czynsz płatny będzie rocznie do 30 września na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa 
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. 
Brzostek, dnia 31.03.2016 r.

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ( LICYTACJA)
na dzierżawę gruntów - stanowiących własność Gminy Brzostek

►

Działając zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. 2015 r. poz.1774 z późn. zm.), oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie spoasobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie 
nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) 

Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Brzostku ozn. nr ewid. 296/2 
o pow. 0,1187 ha, objętej KW Nr RZ1D/00082893/1 oraz ozn. nr ewid. 299/7 o pow. 0,1384 ha, objętej KW Nr RZ1D/00042605/4 czyli 
o łącznej powierzchni 0,2571 ha, wolnych od obciążeń.

Nieruchomość znajduje się w obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej, w odległo-
ści około 1 km od centrum miasta i drogi krajowej nr 73. Działki posiadają regularny kształt, użytkowane rolniczo. Teren uzbrojony w sieć 
elektryczną, gazową i wodociągową, niezabudowany. Dojazd z drogi powiatowej do działek na prawach służebności drogowej ustanowionej 
na działce ozn. nr ewid. 298 na pow. 29 m 2. Koszty urządzenia zjazdu ponosi nabywca. 

Dla obszaru objętego działkami ozn. nr ewid. 299/2, 299/7, 298 w Brzostku nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
gminy Brzostek.

Dla w/w działek została wydana przez Burmistrza Brzostku decyzja o warunkach zabudowy znak; IZP.6730.29.2015 z dnia 15.07.2015 r. 
ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną.

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA).
na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek
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Działając na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 39 ust.1 i art. 40 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity: Dz. U z 2015 poz. 1774 ze zm.), na podstawie § 6 ust.1 i 3 Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie 
ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania 
na okres do 10 lat, oraz na podstawie Zarządzenia Nr 65/10 Burmistrza Brzostku z dnia 31.08.2010 r. w sprawie określenia minimalnych 
stawek czynszu dzierżawnego gruntów wykorzystywanych rolniczo, stanowiących własność Gminy Brzostek ogłaszam do dzierżawy niżej 
podane działki :

L.p. 

Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia 
nieruchomości

(ha)

Opis 
Nieruchomości

(użytki - ha)

Przeznaczenie 
nieruchomości 

i sposób jej 
zagospodarowania

 Cena wywoławcza 
rocznego czynszu 

dzierżawnego 
brutto (w zł)

Zasady 
nabycia 

nieruchomości

Wadium 
( zł )

Nr KW Nr działki Położenie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. RZ1D/00059597/6 cz. dz. 581 Przeczyca 0,4009

Użytki
RIIIa - 0,1343
RIIIb - 0,2666

0,4009

rolna 75,- Dzierżawa 10,-

2. RZ1D/00059597/6 cz. dz. 581 Przeczyca 0,60
Użytki 

RIIIa – 0,60
rolna 120,- Dzierżawa 20,-

3. RZ1D/00059597/6
cz. dz. 
691/15

Przeczyca 0,05
Użytki 

PsIV-0,05
rolna 30,- Dzierżawa 10,-

4. RZ1D/00059597/6
cz. dz. 
691/15

Przeczyca 0,17
Użytki 

PsIV-0,17
rolna 55,- Dzierżawa 10,-

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU 
W SALI KONFERENCYJNEJW DNIU 24 CZERWCA 2016 r. OD GODZ. 1030 .
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 20 czerwca 2016 r. 
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 20.06.2016r. wadium znajdowało się na rachunku 
bankowym. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym 
uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego stanowi kwotę brutto. 

- 2 –
Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. 
Umowa może być zawarta na okres do dziesięciu lat. Czynsz płatny będzie rocznie do 30 września na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa 
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. 
Brzostek, dnia 23.05.2016 r.

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na dzierżawę gruntów - stanowiących własność Gminy Brzostek

► Lp. Nr
działki

Pow.
( m 2)

Nr KW
Opis nieruchomości Przeznaczenie 

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

1
296/2
299/7

1187
1384
2571

RZ1D/00082893/1
RZ1D/00042605/4 budowlana brak Brzostek 61 044,00 6500,00 

Do ceny osiągniętej w licytacji doliczony zostanie 23% podatek VAT.
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 24 CZERWCA 2016 r. 
O GODZ. 1000 W SALI KONFERENCYJNEJ
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 6 500,00 zł (słownie; sześć tysięcy pięćset 
złotych) w formie pieniądza, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, prowa-
dzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 20.06.2016 r. wadium znajdowało się na rachunku 
bankowym. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym zwraca się niezwłocznie po 
zakończonym przetargu. Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu 
i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. 
Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. 
Uwaga: nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, przez to Gmina nie bierze odpowiedzialności za 
ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
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 23.05.2016 r.
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PIEKARNIA KRUKIEREK
 Zapraszamy do naszego firmowego sklepu
w Brzostku przy ul. Rynek 16
czynne codziennie w godzinach od 6-18
sobota od 6-14

Codziennie po godzinie 10 dostawa gorącego pieczywa!!!
 A w każdy czwartek w miesiącu czerwcu do każdego zakupu 
powyżej 7 zł - pączek gratis oraz degustacja pieczywa
 Historia naszej piekarni sięga roku 1936, kiedy to nasi przodkowie 
bazując na tradycyjnych recepturach, stworzyli wyroby, które do dziś mogą Państwo spotkać na naszych półkach. 
Z biegiem lat powiększył się masz asortyment, bazując stale na procesach technologicznych opartych na naturalnej 
fermentacji kwasowej i drożdżowej, selekcjonując najlepsze mąki i ziarna, opracowaliśmy wiele nowych rodzajów 
chleba, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Oferujemy Państwu smak pieczywa, takiego jak ten zapamiętany 
z dzieciństwa: żytniego, razowego, pszennego oraz mieszanego, na naturalnym zakwasie.

 Oferujemy:
- tradycyjne pieczywo na zakwasie
- chleb dla diabetyków oraz dbających o linię i zdrowe odżywianie
- drożdżówki, bajgle, precle i rogale
- a także ciasta i różnego rodzaju ciasteczka

 Naszym największym bogactwem jest wieloletnie doświadczenie, gorąca pasja oraz przywiązanie do tradycji – to 
one stanowią klucz do niepowtarzalnego smaku.
Bardzo chcemy aby nasza Piekarnia zaskarbiła sobie zaufanie oraz sympatię klientów

Smak chleba, którym się dzielimy, nie ma sobie równych 
Antoine de Saint-Exupéry

39-230 Brzostek
ul. Szkotnia23

tel/fax 14 683 03 99
kom. 666 842 386

KASACJA POJAZDÓW TEL. 606 347 031, 666 842 379

- Skup i sprzedaż złomu stalowego i kolorowego
- Materiały budowlane i hutnicze
- Materiały opałowe
- Kruszywa, kliniec, piaski, żwiry
- Sklep wielobranżowy
- Nawozy, środki ochrony roślin

«	NOWOŚĆ: Kołdry, pościele, poduszki, ręczniki
Zapraszamy również do stacji paliw

Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy
Paliwa tylko z ORLENU
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Prace Weroniki Piotrowskiej wyróżnione w Konkursie  fotograficznym im. Józefa Nosala

Dzień Rodziny w Kamienicy Górnej Fot. Barbara Hunia



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. Dawid Stanisz z Brzostku Fot. Filip Fluder z Woli Brzosteckiej

Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego Fot. Filip Czekaj z Kleci

Fot. Arkadiusz Trychta z Nawsia Brzosteckiego Fot. Patrycja Straciło z Siedlisk-Bogusz Fot. Kinga Kawalec z Opacionki


