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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
1. Trwają prace wykończeniowe przy budowie 
parkingu w Brzostku przy starej bożnicy. 
Termin zakończenia prac przewidziany jest na 
15 lipca. 
2. Kończymy prace projektowe związane z bu-
dową łącznika drogi między ul. Mysłowskiego 

a drogą krajową nr 73. Jednocześnie rozpoczęliśmy starania 
o uzyskanie prawnie wymaganych pozwoleń na realizację 
ww. inwestycji. Nowa droga wraz z budowanym właśnie par-
kingiem w znacznym stopniu ułatwi komunikację i poprawi 
bezpieczeństwo w tej części miasta. 

3. PDM S.A. rozpoczął  prace przy remoncie 5 km drogi „Na 
Podkonie”. Inwestycja   zostanie zakończona w ostatnich 
dniach lipca. Obecnie wykonywana jest podbudowa od strony 
Bączałki.

4. Również na koniec lipca planowane jest zakończenie prac 
budowlanych związanych rozbudową i przebudową istnieją-
cego budynku oświatowego (stara szkoła) z przeznaczeniem 
na Przedszkole Publiczne w Brzostku. W najbliższym czasie 
zostanie ponadto zawarta umowa na zakup, dostawę i montaż 
mebli do oddziałów przedszkolnych i szatni. 

5. W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi na budowę 
wodociągu przy ul. Ostafińskiego w Brzostku. Rozpoczęcie 
robót budowlanych związanych z wykonaniem ww. prac  roz-
pocznie się w sierpniu. 

6. Cały czas trwają regulacje dróg na terenie naszej gminy. 
O znaczeniu tych prac pisałem już wielokrotnie, ale jeszcze 
raz przypomnę, że pomoże nam to w sprawnym prowadzeniu 
remontów. Na dzień dzisiejszy mamy przeprowadzoną regu-
lację w Nawsiu Brzosteckim, u wojewody jest dokumentacja 
Bukowej, Kamienicy Dolnej, Skurowej, a lada dzień trafi tam 

dokumentacja z Przeczycy i Zawadki Brzosteckiej. W sądzie 
znajduje się dokumentacja Brzostku, Bączałki, Grudnej Dolnej 
oraz Siedlisk-Bogusz, zaś w  Starostwie Powiatowym znajduje 
się obecnie Grudna Górna, Gorzejowa, Kamienica Górna 
i Wola Brzostecka. Na regulacje pozostałych sołectw ogłoszo-
no zapytanie ofertowe, które rozstrzygnie się do 30 września. 

7. W związku ze zbliżającymi się dożynkami powiatowymi trwają 
prace przy stadionie sportowym w Brzostku. Prace obejmują 
cięcia pielęgnacyjne, usunięcie zarośli, remont ogrodzenia 
stadionu oraz ciągów pieszych. Pragnę Państwa powiadomić, 
że gwiazdą wieczoru przed zabawą dożynkową będzie zespół 
Brathanki.

8. Jeszcze w lipcu rozpoczną się prace konserwatorskie koło Po-
mnika Grunwaldzkiego usytuowanego w Siedliskach-Bogusz. 
W ramach prac, oprócz remontu i konserwacji pomnika, 
położona zostanie m.in. kostka brukowa. Ww. prace potrwają 
do końca października.

9. Do końca wakacji chcemy uzupełnić brakujące oświetlenie 
w Woli Brzosteckiej. Planujemy zamontowanie tam pierw-
szych w naszej gminie lamp hybrydowych. Jeśli się sprawdzą, 
w następnym roku będziemy aplikować o środki na takie 
zadania i uzupełnimy braki w pozostałych miejscowościach 
naszej gminy. 

10. Na stronie BIP Brzostek w zakładce „Kontrole” znajduje się do 
wglądu audyt, jaki został wykonany przez firmę kontrolującą 
w Samodzielnym Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Brzostku. Przypominam o tym, ponieważ nadal 
trwa rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat 
wyników i powodów wspomnianej kontroli. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Od redakcji
Kiedy Ziemia Brzostecka zamieni się 

w step? Jeśli tak dalej pójdzie – chyba 
już wkrótce. Deszcze nas skutecznie omi-
jają. Z jednej strony dobrze, bo w ostatnich 
latach polskie burze są niesamowicie gwał-
towne i niszczycielskie. Jednak z drugiej 
strony – bardziej wrażliwe na suszę rośliny 
skracają cykl wegetacyjny (kwitną i mar-
nie owocują, zanim osiągną odpowiednie 
rozmiary lub po prostu zamierają). W takiej 
sytuacji trudno oczekiwać dobrych plo-
nów. I tym powinniśmy się martwić, a nie 
główkować, jak przeszkodzić drugiemu, 
żeby przypadkiem nie udało mu się czegoś 
zrobić. 

Wracając do „mokrego”, a właściwie 

„suchego” tematu – w pierwszą sobotę wa-
kacji miało miejsce nietypowe zdarzenie. 
W brzosteckim wodociągu ZABRAKŁO 
WODY! I, co gorsza, nie było żadnej 
awarii. Najwyraźniej tak rozochociliśmy 
się w moczeniu się w modnych, przy-
domowych basenach (im większy, tym 
lepszy) i w podlewaniu trawników (zielony 
trawnik zdecydowanie ładniej wygląda 
niż ten zżółknięty u sąsiada), że zużyli-
śmy cały zapas wody (ponoć nigdy nie 
było tak dużego zużycia w ciągu jednego 
dnia). W ten sposób jedni mogli do woli się 
schładzać, pluskając się w zaciszu ogrodu, 
inni natomiast nie mieli wody nawet do 
picia. Przez te kilka godzin suszy w kra-
nach mogliśmy zjednoczyć się z ludźmi 
z terenów, gdzie wody jest coraz mniej. 
Dotknęły i nas nieprzyjemne odczucia, 

gdy zmniejsza się ciśnienie wody w kranie, 
leje się jej coraz mniej, aż wreszcie spadają 
pojedyncze krople, po czym słychać tylko 
pustkę w rurach. Może więc i u nas trzeba 
zacząć oszczędzać? Jeśli woda w basenie 
nie będzie się przelewać, trawnik trochę 
podeschnie czy wybrukowane podwórko 
nie zostanie wyczyszczone karcherem, 
nic się nie stanie. Na szczęście jeszcze nie 
musimy oszczędzać na higienie osobistej, 
zwłaszcza w gorące dni. Pozwólmy swo-
bodnie oddychać temu, kto obok nas usią-
dzie lub przejdzie w pobliżu. Powiedzenie 
„Częste mycie skraca życie” niech się 
bardziej odnosi do naszych samochodów 
niż do nas samych. A tak w ogóle – zimny 
prysznic też jest w niektórych sytuacjach 
bardzo wskazany.

U. Kobak

Przedszkole i Orlik bez parkingu?

Wkrótce dobiegną końca prace remontowe i adaptacyjne 
w budynku „starej szkoły” w Brzostku. Od 1 wrześ-

nia przeniesie tam swoją działalność Przedszkole Publiczne 
w Brzostku, w którym znajdzie się miejsce dla ponad 120 dzieci. 
W okolicy brak jest jednak parkingu i odpowiednich rozwiązań 
drogowych, które zapewniłyby rodzicom i dzieciom bezpieczeń-
stwo oraz komfort dotarcia do przedszkola. Rejon ul. Szkolnej 
już dziś należy do najbardziej zatłoczonych i komunikacyjnie 
sparaliżowanych miejsc w całym mieście. Wszystko ze względu 
na dużą liczbę mieszkańców oraz ulokowane tutaj obiekty uży-
teczności publicznej, takie jak sklepy, szkoła podstawowa, bank, 
boisko Orlik, apteka, poczta, kościół, cmentarz, a od września 
przedszkole. 

Miała tym problemom zaradzić zmiana w budżecie gminy, 

o którą po moich sugestiach wnioskował 28 czerwca w trakcie 
sesji burmistrz Wojciech Staniszewski. Zakładała ona zlecenie 
opracowania koncepcji i dokumentacji dla parkingu (w miejscu 
dawnej oczyszczalni ścieków i wzdłuż Orlika) wraz z dojazda-
mi od ul. Mysłowskiego i ul. Szkolnej, a następnie aplikowanie 
o środki zewnętrzne niezbędne do zrealizowania inwestycji.

 Jednak głosami części radnych, w tym 2 z Brzostku (sic!) 
odrzucono ten projekt. Część radnych, zdezorientowana postawą 
przedstawicieli Brzostku, wstrzymała się od głosu.

Decyzja głosujących przeciw parkingowi jest dla mnie 
niezrozumiała i kuriozalna. Wszystko zarejestrowała kamera, 
a relację można obejrzeć na stronach internetowych gminy. 
Wygląda na to, że z przyczyn czysto politycznych, a może ze 
zwykłej złośliwości odsuwana w czasie jest tak ważna sprawa. 
Dodatkowo dalsze przeciąganie może spowodować, że urząd 
nie zdąży przygotować odpowiedniej dokumentacji, by starać 

Dokończenie na str. 4



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 07/20164

Z prac Rady Miejskiej
W miesiącu czerwcu br. Rada Miejska w Brzostku obradowała 

na dwóch kolejnych sesjach pod przewodnictwem Mateusza 
Domaradzkiego - Przewodniczącego Rady. Głównym tematem 
obrad XVIII sesji było zatwierdzenie sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok oraz 
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Brzostku.

Uchwalony przez Radę Miejską w Brzostku budżet na 2015 
rok, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał reali-
zację dochodów w kwocie 50 577 294,45 zł. Dochody wykonano 
w kwocie 50 425 397,27 zł, co stanowi 99,69% planu. Plan 
wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku 
przewidywał kwotę 44 558 320,46 zł. Wydatki zrealizowano 
w kwocie 42 574 921,12 zł, co stanowi 95,54 % ogółu planu. Na 
realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy Brzostek 
kwotę 5 887 680,99 zł, wydatkowano 5 235 436,00 zł, co stanowi 
88,92% planowanych wydatków na inwestycje i 12,29% ogółu 
wykonanych wydatków. Ze środków budżetu Gminy spłacono raty 
kredytu w kwocie 7 200 000,00 zł zaciągniętego na finansowanie 
deficytu budżetu gminy i inwestycji realizowanych w poprzed-
nich latach. Gmina Brzostek posiada zobowiązania na kwotę 
8 200 000,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 
2015 rok wyniosły ogółem 1 750 084,62 zł. Skutki udzielonych 
ulg, zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych z podatków wyniosły 
269 333,39 zł, umorzeń zaległych podatków 15 472,80 zł. Łącznie 
stanowi to kwotę 2 034 890,81 zł, tj. 4,74% zrealizowanych docho-
dów ogółem, natomiast w stosunku do zrealizowanych dochodów 
podatkowych stanowią 66,32%.

Stan mienia komunalnego Gminy Brzostek na dzień 
31.12.2015 r. wynosił 328,09 ha, o wartości 2 276 927,80 zł. 
W obrocie mieniem komunalnym nabyto do zasobu 26 dzia-
łek o powierzchni łącznej 5,99 ha, o wartości 298 805,00 zł. 
Sprzedano 1 działkę o pow. 0,0449 ha, o wartości sprzedażnej 

17 279,00 zł oraz 3 lokale mieszkalne o łącznej wartości sprze-
dażnej 85 759,20 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 
rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Rzeszowie. Rada Miejska w Brzostku udzieliła 
Burmistrzowi Brzostku absolutorium za 2015 rok 14 głosami „za” 
i 1 głosem „wstrzymującym się”. 

Kolejno podejmowane uchwały dotyczyły zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzost-
ku oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku 
za 2015 rok. 

Po przedstawieniu opinii Komisji Rewizyjnej, radni podjęli 
uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmi-
strza Brzostku, uznając skargę za niezasadną. W dalszej części 
obrad podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia darowizny działek 
położonych w Grudnej Dolnej z przeznaczeniem pod regulację 
istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania 
drogi gminnej oraz zmiany uchwały własnej w sprawie przystą-
pienia Gminy Brzostek do tworzonego Stowarzyszenia - Lokalna 
Grupa Działania pn. LIWOCZ, wyznaczając do reprezentowania 
Gminy Brzostek radnego Pawła Hipszera. Ustalono także opłatę 
za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego 
przez Burmistrza Brzostku. Wysokość opłaty za wpis do rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych wynosi 50 zł.

Przedmiotem obrad XIX sesji było podjęcie uchwał w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XIII/86/15 Rady 
Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2015 r., zmian w wielo-
letniej prognozie finansowej Gminy Brzostek oraz przyjęcia na 
rzecz Gminy Brzostek darowizny działki położonej w Zawadce 
Brzosteckiej, z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu 
na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej. 
Treść podjętych uchwał prezentowana jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

Opracowała E. Sz.

Powstanie Akademia Samorządowa Gminy Brzostek
17 czerwca 2016 roku w Domu Kultury w Brzostku odbyło 

się spotkanie organizacyjne dotyczące utworzenia na 
terenie Gminy Brzostek Akademii Samorządowej. W spot-
kaniu tym udział wzięli: Urszula Wojnarowska, Renata Wa-
das, Bartłomiej Ziaja, Dominik Surdel, Krzysztof Dziedzic, 
Wojciech Staniszewski, Mariusz Grygiel, Daniel Wójcik oraz 
Rafał Godniak. Z przyczyn obiektywnych nie mogli dotrzeć: 
Wojciech Bonarek, Marcin Sas i Krzysztof Sobczyk, którzy 
jednak popierają inicjatywę i deklarują aktywny w niej 
udział. Przy wymienianiu osób celowo pominięto tytulaturę 
związaną z pracą zawodową czy pełnionymi funkcjami, gdyż 
podstawowymi zasadami, jakie obowiązywać będą w Aka-
demii, są równość wszystkich uczestników, pluralizm i pełna 
ponadpartyjność.
 Podstawowym celem działalności tego gremium będzie 
poszerzanie wiedzy o samorządzie, wymiana poglądów 
i spostrzeżeń na temat jego funkcjonowania, angażowanie 
coraz szerszej grupy osób w sprawy sołectw, gminy, powiatu, 
a przez to budowa społeczeństwa obywatelskiego. Metody, 
jakie mają posłużyć w osiąganiu tych celów, oprócz kla-
sycznego wykładu czy prezentacji multimedialnej, to przede 
wszystkim otwarta dla wszystkich uczestników dyskusja 

oraz debata pomiędzy osobami prezentującymi zróżnicowane 
poglądy w konkretnych sprawach. Tematyka dotyczyć będzie 
nie tylko samej idei samorządności, ustroju samorządu tery-
torialnego i innych, ale także konkretnych spraw wpisujących 
się w bieżącą działalność organów gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich. Dyskutować będziemy także na temat roz-
wiązywania lokalnych problemów społecznych, działalności 
i możliwości rozwoju stowarzyszeń, źródeł pozyskiwania 
środków finansowych.
 Spotkania Akademii Samorządowej otwarte będą dla 
wszystkich mieszkańców gminy. Jedyne warunki, które na-
leży spełnić, to chęć poszerzania wiedzy, przywiązanie do 
samorządności, odrzucenie wszelkich uprzedzeń oraz na czas 
spotkań Akademii pozostawienie swoich sympatii partyjnych 
„na półce”.
 Inicjatorzy powstania Akademii Samorządowej Gminy 
Brzostek serdecznie zapraszają wszystkich Państwa do udzia-
łu w jej pracach. W najbliższym czasie za pośrednictwem In-
ternetu i mediów lokalnych przekażemy informację o miejscu 
i terminie pierwszego spotkania.

Organizatorzy

się o środki unijne na ten cel. Gdzie w tym wszystkim interes 
mieszkańców? Najdziwniejsze, że również radni mieszkający 
i wybierani w Brzostku próbują tej inicjatywie przeszkadzać.

Deklaruję jasno, że ja w tej sprawie nie ustąpię i zrobię 
wszystko, by inwestycja doszła do skutku. To kluczowe rozwią-
zanie z punktu widzenia nie tylko funkcjonowania okolicznych 
instytucji, ale przede wszystkim ze względu na komfort i bezpie-
czeństwo mieszkańców i wszystkich poruszających się drogami 

w tym rejonie. Jest ona ważna nie tylko dla Brzostku, ale także 
Kleci, Nawsia Brzosteckiego, Zawadki Brzosteckiej, Bukowej 
i innych miejscowości, skąd dzieci trafiają do szkoły i przed-
szkola, i których mieszkańcy korzystają z obiektów położonych 
w tym rejonie miasta. Na portalach społecznościowych w In-
ternecie ruszyła już akcja „TAK dla parkingu przy Przedszkolu 
w Brzostku”. Nie wykluczamy również organizowania spotkań 
i zbierania podpisów. Ten parking musi powstać.

Daniel Wójcik

Dokończenie ze str. 3
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Złote Gody 
w Gminie Brzostek
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest dowodem 

uznania i szacunku dla osób, które przeżyły w jednym 
związku małżeńskim 50 lat. 16 marca 2016 roku Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda na wniosek Wojewo-
dy Podkarpackiego nadał to zaszczytne odznaczenie 24 parom 
zamieszkałym na terenie Gminy Brzostek.
 24 czerwca br. o godzinie 12:00 w Hali Sportowej im. Agaty 
Mróz-Olszewskiej w Brzostku miała miejsce uroczystość wrę-
czenia przyznanych przez głowę państwa odznaczeń, tradycyjnie 
zwana złotymi Godami. Dostojnym Jubilatom w trakcie uroczy-
stości towarzyszyli sołtysi, radni Rady Miejskiej w Brzostku 
i Rady Powiatu Dębickiego, pracownicy samorządowi. Po 
przywitaniu gości okolicznościowy montaż słowno-muzyczny 
zaprezentowali uczniowie Gimnazjum im. Królowej Jadwigi 
w Brzostku. Płynące ze sceny słowa i melodie budziły na twa-
rzach Jubilatów na przemian uśmiech i łzy wzruszenia.
 Po występie gimnazjalistów nadeszła pora na najważniejszą 
część. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręcze-
nia medali dokonał Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski. 
Włodarz gminy złożył stosowne gratulacje i wyrazy uznania. 
W krótkim, lecz treściwym przemówieniu nawiązał zarówno 
do wielu radosnych doświadczeń, jak i do trudności, z jakimi 
zmagali i nadal zmagają się Jubilaci. Całość podsumował życze-
niami zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz dalszych długich lat 
wspólnego pożycia.
 Następnie, po zakończeniu części oficjalnej, przyszła pora na 
toast szampanem, tradycyjne „100 lat” i tort przygotowany przez 
cukiernię Państwa Golców. To okolicznościowe spotkanie stało 
się okazją do wielu wspomnień, wymiany doświadczeń oraz 
integracji międzypokoleniowej.
 Zespół redakcyjny „Wiadomości Brzosteckich” dołącza 
do grona wszystkich osób składających gratulacje i życzenia. 
Życzymy Wam, dostojni Jubilaci, zdrowia i błogosławieństwa 
Bożego na dalsze wspólne lata.

Poniżej prezentujemy pełną listę odznaczonych par:

Bukowa
1. Państwo Danuta i Czesław Samborscy
2. Państwo Helena i Edward Szczepanikowie

Grudna Dolna
1. Państwo Zofia i Józef Augustynowie

Grudna Górna
1. Państwo Helena i Jan Chmurowie
2. Państwo Teresa i Kazimierz Guziec
3. Państwo Teresa i Emil Pocicowie

Głobikówka
1. Państwo Zofia i Jan Sobczykowie

Januszkowice
1. Państwo Helena i Władysław Gryglowie
2. Państwo Irena i Bolesław Pieniądzowie
3. Państwo Józefa i Bolesław Augustynowie
4. Państwo Janina i Kazimierz Zawiślakowie

Kamienica Górna
1. Państwo Danuta i Wojciech Wąsikowie
2. Państwo Władysława i Tadeusz Kość
3. Państwo Krystyna i Jan Sobczykowie
4. Państwo Józefa i Władysław Bielańscy

Opacionka
1. Państwo Zofia i Aleksander Garstkowie

Przeczyca
1. Państwo Emilia i Mieczysław Marcinkowie
2. Państwo Danuta i Włodzimierz Przewoźnikowie

Siedliska-Bogusz
1. Państwo Krystyna i Antoni Godzińscy

Smarżowa
1. Państwo Józefa i Władysław Szydłowscy
2. Państwo Maria i Józef Nowakowie

Zawadka Brzostecka
1. Państwo Zofia i Julian Oprządkowie
2. Państwo Stanisława i Tadeusz Lisakowie
3. Państwo Albina i Czesław Sepiołowie

Daniel Wójcik

Fot. Paw
eł Batycki 
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Dokończenie na str. 7

ZAWSZE WARTO BYĆ SOBĄ
Wywiad z Ks. Markiem Mnichem, proboszczem brzosteckiej parafii

(Część 2)

Jakie cechy Ks. Proboszcz najbardziej 
ceni w człowieku?
Otwartość i szczerość są chyba najcen-

niejszymi cechami człowieka. Da się odróżnić udawaną szcze-
rość. Kiedy przebywa się z ludźmi, to widać, że czasem w czyjejś 
postawie jest jakaś nienaturalność, konfabulacja, chęć przed-
stawiania siebie w cudownym świetle, w aureoli doskonałości. 
Staram się jednak ludziom ufać, bo zaufanie jest fundamentem 
wszystkiego, zwłaszcza relacji międzyludzkich. Jeśli się komuś 
nie ufa lub straci do niego zaufanie, to istnieje niebezpieczeń-
stwo patrzenia na tę osobę z dystansem. A przecież chodzi o to, 
żebyśmy wobec siebie byli zawsze uczciwi, szczerzy, otwarci. 
Te wszystkie cechy łączą się z wnętrzem człowieka. Dzisiaj 
zauważa się u ludzi skłonność do budowania kilku twarzy, ale 
wtedy łatwo zatracić autentyczność. Kiedyś, w starożytności, 
maska oznaczała konkretną postawę, wyrażała niezmienność 
w mówieniu i działaniu. Natomiast dzisiaj się okazuje, że pod 
maską lub nawet wieloma maskami kryje się bardzo często 
prawdziwy człowiek. To utrudnia relacje międzyludzkie, kiedy 
zawsze coś próbuje się zakryć.

Jak się ma do tego prawo do prywatności?
Każdy ma prawo do prywatności, intymności. Są może rze-
czy, o których nie chciałby mówić. Trudno się wywnętrzać do 
wszystkich. Od tego są inne osoby, którym można powierzyć 
swoje tajemnice czy problemy. Nie każdy też odczuwa potrzebę 
mówienia. Niektórzy załatwiają swoje sprawy u wróżki, dzwo-
niąc pod konkretny numer. Czasem jednak potrzeba czegoś 
głębszego, a trudne jest szczere mówienie o sobie. My lubimy 
koloryzować, przedstawiać siebie w najlepszym świetle, wybie-
lać. My jesteśmy tacy „naj, naj, naj”. Zresztą teraz taki model 
człowieka doskonałego się lansuje. To jest zafałszowany obraz 
w większości przypadków. Ludzie dają się na to nabierać. Wydaje 
mi się, że jednak zawsze warto być sobą, bez względu na to, czy 
mi coś wyjdzie, czy nie. Nie bać się bycia niedoskonałym, bo 
nikt nie ma monopolu na doskonałość.

Niektórzy dobrze się czują, udając kogoś doskonałego…
Tylko pytanie – na jak długo wystarczy roli Molierowskiego 
świętoszka? Jeśli celowość jest inna, a zamiary gdzieś skryte pod 
pozorami, to nie wytrzymają na dłuższą metę, co często pokazuje 
obserwacja ludzi. Zresztą przysłowia, które są mądrością narodu, 
mówią, że kłamstwo ma zawsze krótkie nogi i szybko na jaw 
wyjdzie. Tam, gdzie są ludzie, są różne problemy, trudności, a one 
powodują pewną nieufność. To przedstawianie siebie w idealnych 
barwach wynika też z braku dowartościowania siebie, z jakiegoś 
głębszego zapotrzebowania, z kompleksów.

Czego każdy człowiek powinien się nauczyć?
Różnorodność społeczeństwa jest piękna, ale z drugiej strony 
bardzo niebezpieczna, bo wtedy rodzą się negatywne uczucia. 
W naszej naturze leży porównywanie siebie do innych. Często 
nasze ograniczone możliwości blokują nam zdobycie czegoś, co 
widzimy u innych. Chcielibyśmy na siłę im dorównać, a nieraz 
chęci przerastają możliwości. To powoduje frustrację, której 
trudno pozbyć się z relacji międzyludzkich, a która w jednym 
momencie może wszystko zmienić. Aby się wyzbyć takich 
zachowań, trzeba do tego dojrzeć, a to bardzo długotrwały 
proces. Nie trzeba się nigdy zniechęcać. My lubimy, kiedy się 
nas chwali. Zawsze powtarzam, że to wylewanie miodu na 
próżność. To jest z jednej strony bardzo przyjemne – robi nam 
się błogo - ale z drugiej bardzo zgubne, bo nastawiamy się na 
pochwały, a odrzucamy wszelką krytykę. Trzeba umieć spojrzeć 
na siebie krytycznie. Przecież przysłowie mówi: „Prawdziwa 
cnota krytyk się nie boi”. Jeśli ktoś postrzega rzeczywistość 
inaczej, ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie, tylko żeby ono 
nigdy nie było krzywdzące dla drugiego człowieka. W ocenianiu 

powinniśmy być ostrożni, bo to nie człowiek jest zły, lecz jego 
czyn. Wytykając komuś grzechy, przywary, mimo wszystko 
dotykamy go. Trzeba mówić o złu, ale tak, żeby nie zatracić przy 
tym człowieka i jego godności. Każdy ma swoją godność, nawet 
jeśli nie jest prawdomówny czy boryka się z nałogami. Łatwo 
nam oceniać innych, mających jakieś problemy, ale nikt z nas 
nie zadaje sobie pytania, co by było, gdybyśmy się sami znaleźli 
w takiej sytuacji. Zamiast krytykować, trzeba często pomóc 
takiemu człowiekowi. Filozofowie mówili, że o tym, o czym 
się nie da mówić, o tym trzeba milczeć. Jeśli się przemilczy, to 
można uniknąć zbyt pochopnego oceniania innych. Bo np. jeśli 
widzimy człowieka z problemem alkoholowym, to powinniśmy 
go poniewierać? Kopać leżącego? Pan Jezus pokazuje przykład 
miłosiernego Samarytanina. Wszyscy ominęli potrzebującego 
pomocy, nawet ci, którzy powinni z obowiązku mu pomóc. Po-
mógł wróg. Wykazał niesamowitą troskę o tego biedaka, kiedy 
pokrył wszystkie koszty opieki nad nim. Właśnie od tego trzeba 
zacząć – trzeba się pochylić, a nie kopać człowieka z problemami.

Jaka jest w tym wszystkim rola księży?
Zdaję sobie sprawę, że to, co mówię, nie zawsze się wszystkim 
podoba. Nie wiem, czy ktoś opacznie nie zrozumie moich słów, 
czy się nie obrazi, ale ks. Kaczkowski kiedyś napisał, że „Ksiądz 
nie jest po to, żeby było fajnie”. Wiem, jakie są moje zadania, 
do czego jestem powołany, co mi zostało powierzone. I na tyle, 
na ile jestem w stanie, będę to realizował. Nie oczekuję abso-
lutnie, że będą szybko widoczne efekty mojej pracy. I jak mówi 
św. Paweł: „Kto inny sieje, a kto inny będzie zbierał”. W tej 
parafii pracuje czterech księży i cokolwiek będzie się działo 
dobrego, to będzie zasługa całej czwórki, a nie np. tylko pro-
boszcza, bo w święceniach jesteśmy równi. Chciałbym, żebyśmy 
funkcjonowali normalnie, jak w rodzinie, żeby wikariusze nie 
czuli zbyt dużego dystansu, bo to niczemu nie służy. Wszyscy 
nawzajem się od siebie uczymy, możemy czerpać z wielkiego 
bogactwa naszych doświadczeń. To bardzo pomaga we współ-
pracy, w wyciąganiu wniosków na przyszłość. My mamy służyć 
wspólnie. Pan Jezus mówił: „Nie przyszedłem po to, żeby mi 
służono, ale żeby służyć”. Chciałbym, żebyśmy wszyscy rozu-
mieli nasze posłannictwo jako służbę, jako bycie najpierw dla 
siebie nawzajem. Bo tak będą funkcjonować społeczeństwa, jak 
funkcjonują rodziny. My tutaj tworzymy rodzinę, choć jesteśmy 
zupełnie obcy, ale łączy nas kapłaństwo. Te więzi „rodzinne” 
przenosimy na grunt naszej pracy. Łatwiej jest np. doradzać 
ludziom, żeby się szanowali w rodzinie, jeśli sami nawzajem 
będziemy darzyć się szacunkiem. Trzeba zaczynać od siebie, 
najpierw posprzątać własne podwórko, żebyśmy później mogli 
komuś pomóc poukładać jego „folwark”. Chciałbym, żebyśmy 
byli dyspozycyjni, otwarci, potrzebni ludziom. Chciałbym to-
warzyszyć ludziom w modlitwie, w tym, co dobre i w tym, co 
trudne. Tak postrzegam moją pracę i wyzwania.

Jakie szczególne wydarzenie związane z pełnieniem posługi 
kapłańskiej najbardziej utkwiło Ks. Proboszczowi w pamięci?
Opowiem o wydarzeniu sprzed kilkunastu lat. Przychodzi 
pewien mężczyzna do spowiedzi i oznajmia, że ostatni raz spo-
wiadał się 47 lat temu. Po czym zapada głucha cisza. W pewnym 
momencie pyta: „A nie będzie mnie ksiądz ochrzaniał?” Zażar-
towałem, że nie, że szykuje się przecież niezły jubileusz. Wtedy 
zaczęły z niego emocje opadać. Pod koniec rozmowy mówi: 
„Proszę księdza, ja bym może nie przyszedł wyspowiadać się, 
ale patrząc na księdza w konfesjonale, poczułem, że ksiądz jest 
dla mnie wyrzutem sumienia.” Niekoniecznie mówił to o mnie, 
ale właśnie ja trafiłem na moment, kiedy postanowił się wyspo-
wiadać. A gdyby mnie tam nie było? Gdyby nie było księdza tam, 
gdzie jest jego miejsce – w konfesjonale? Jak wtedy potoczyłyby 
się losy tego człowieka? Jeśli nie ma księdza, nikt nie przyjdzie. 
A my nigdy do końca nie wiemy, co się w człowieku dzieje. Pan 



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 07/2016 7

Dokończenie na str. 8
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Bóg daje tę łaskę, że spotykają się dwie osoby – ksiądz i potrze-
bujący spowiedzi. 

Skąd Ks. Proboszcz czerpie wskazówki, jak należy postępować?
Czytałem kiedyś humorystyczne wspomnienia arcybiskupa 
Mokrzyckiego o świętym naszym papieżu. Kiedy siostra zakonna 
zapytała go: „Jak się czuje Wasza Świątobliwość?”, papież od-
powiedział: „No właśnie, sam chciałbym wiedzieć, jak się moja 
świątobliwość czuje”. Wydaje mi się, że nawet z takich humo-
rystycznych powiedzeń płynie dla nas nauka. Czytając o innych 
ludziach, powinniśmy naśladować ich szlachetność i czynione 
dobro. Powinniśmy od nich uczyć się, jak być wielkim, jedno-

cześnie stojąc gdzieś na uboczu. Można robić wielkie rzeczy 
zupełnie z ukrycia. Czytałem książkę o ubogim księdzu, którego 
parafia świetnie funkcjonowała. Pewnego razu poszukiwała go 
grupa osób mająca sprzątać kościół. Po wielu trudach odnale-
ziono proboszcza ukrytego w komórce z narzędziami, gdzie 
skulony na starym klęczniku cicho się modlił. Siła tego księdza 
wynikała z pokornej modlitwy w zakamarku kościelnym, żeby 
nikt go nie widział. Jezus mówił: „Jeśli chcesz się modlić, idź 
do swojej izdebki, zamknij drzwi i tam się módl. A Bóg, który 
widzi w ukryciu, odda tobie”. W tym trzeba upatrywać źródła 
siły do czynienia rzeczy może nawet nieosiągalnych dla czło-
wieka – w wytrwałej, cichej i pokornej modlitwie.

Z Ks. Proboszczem rozmawiała Urszula Kobak

WIELKA IMPROWIZACJA
CZYLI CHRZEST MIESZKA NAD STAWEM
Dawno, dawno temu, a dokładnie w 966 r. Mesco dux bapticatur, czyli Książę Mieszko chrzci się. Tak 
pisali ówcześni rocznikarze.

Od kilku miesięcy cała Polska świętuje 1050. rocznicę tego wy-
darzenia. Chrzest Mieszka włączył ziemie Polan do polityki 

i cywilizacji Zachodu, a przede wszystkim do świata chrześci-
jańskiego. Rok wcześniej, w 965, z Czech przybyła tu Dobrawa 
zwana też Dąbrówką, by poślubić księcia Polan i nakłonić go do 
przejścia na nową dla niego wiarę. Średniowieczni kronikarze 
mieli na jej temat podzielone zdania. Jedni uważali ją za brzydką, 
podstarzałą i postępującą „zdrożnie”. Inni natomiast chwalili ją 
za dobroć, a ową „zdrożność” rozumieli jako sposób na pozy-
skanie zaufania pogańskiego męża. Wszyscy jednak się zgadzali, 
że skutecznie pracowała nad Mieszkiem i doprowadziła do jego 
nawrócenia. Chrzest księcia rozpoczął chrystianizację całego 
narodu. Polanie musieli się wyrzec swojej dotychczasowej wiary 
w siły nadprzyrodzone kierujące zjawiskami przyrody i życiem 
ludzi, w demony, zjawy przodków czy w wiły, czyli nimfy. Nie 
mogli już otaczać kultem drzew, gajów, kamieni, wody, gór ani 
błyskawic. Zaniechać im przyszło czczenia Świętowita – boga 
wojny, urodzajów i wyroczni. W kąt odeszły też inne bóstwa, 
a wraz z nimi składanie ofiar z plonów, zwierząt, a nawet ludzi. 
Na pewno trudno było Polanom odstąpić od wierzeń przeka-
zywanych z ojca na syna. Chrześcijaństwo przyjmowali mniej 
lub bardziej dobrowolnie, jednak przez wieki nadal, ale już po 
kryjomu, składali maleńkie dary różnym skrzatom i demonom, 
żeby zabezpieczyć się od złego. Czyli – Panu Bogu świeczka, 
a diabłu ogarek. Niektórym zostało to do dziś…

Skoro jednak cała Polska powraca do początków chrystiani-
zacji naszych ziem, Brzostek nie może tego pominąć. Burmistrz 
stwierdził, że u nas też trzeba Mieszka ochrzcić. Najlepiej nad 
stawem w Kleciach, bo wody ci tam dostatek. Może w ten sposób 
uda się wypędzić z Brzostku złego i wszelkie zabobony. Dokonać 
tego mieli: Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku, Osada 
Słowiańska w Stobiernej, Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz 

przedstawiciele Gminy Brzostek. Miejsce, zaplecze i zabawę 
taneczną zapewnił właściciel „Zalewu Klecie”.

19 czerwca o godz. 15.00 zebrał się niczego nieświadomy 
ludek słowiański, aby świętować przesilenie letnie. Żerca prze-
wodniczył tańcom wokół ogniska i złożył dary Świętowitowi. 
Potem przyszedł czas na żywiołowy taniec kupalny. Rozocho-
cone dziewczyny ruszyły nad staw, by rzucić wianki na wodę. 
Te bardziej przedsiębiorcze, żeby zwiększyć swoje szanse, po-
zostawiły swoje wianki na brzegu. I opłaciło się, bo młodzieńcy 
zamiast taplać się w błocie poszli na łatwiznę i szybko przystąpili 
do czynu. W okamgnieniu znaleźli właścicielki „porzuconych” 
wianków i już je mieli porwać w ustronne miejsce, ale przeszko-
dzili im wojowie Mieszka. Lud się rozpierzchł, pozostawiając 
Żercę na pastwę losu. Książę nakazał zgasić ognisko i obalić 
posąg słowiańskiego boga. Wojowie obawiali się tego dokonać, 

więc Mieszko osobiście przewrócił drewnianego 
Świętowita, czym wzbudził podziw i strach wśród 
poddanych. W dawnych czasach bycie wojowni-
kiem wymagało niemałej krzepy, toteż zwłaszcza 
wódz musiał szkolić się nieustannie w wojennym 
rzemiośle. Wyzwał więc do walki jednego ze 
swoich wojów. Zapasy z turlaniem się w widow-
nię przerwał głos rogu oznajmujący przybycie 
z Czech Dobrawy. Dwórki przystroiły księcia 
w stosowne szaty, po czym rozpoczął się obrzęd 
chrztu. W pierwszej kolejności Mieszko, później 
reszta Słowian. Bardziej opornych przekonywano 
na stronie. Żercę, który nie uległ, zamordowano – 
dla przykładu – na oczach tłumu. Chrześcijaństwo 
zapanowało na ziemiach Polan.

Tak przebiegała inscenizacja historyczna pt. 

Fot. Paw
eł Batycki

Fot. Aleksandra H
unia
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„Chrzest Mieszka I” przygotowana przez Osadę Słowiańską 
w Stobiernej wraz z brzosteckim gimnazjum (uczniowie od-
grywali prosty lud słowiański). W sumie miało się wrażenie, 
że występujący – wzorem wielkich romantyków – po prostu 
improwizowali, na poczekaniu wymyślając dialogi pozbawione 
archaicznego kolorytu. Do tego wypowiadali je „sobie a mu-
zom”, bo do publiczności stojącej w pobliżu docierały zaledwie 
pojedyncze słowa. Zdecydowanie donośniej rozlegały się piski 
i krzyki dzieci uparcie użytkujących zjeżdżalnie podczas całej 
inscenizacji. Obrzędu chrztu dokonano „na sucho”, chociaż 
w ówczesnych czasach chrzczono poprzez zanurzenie w spe-
cjalnej misie lub w „żywej” wodzie. Po piasku grającym rolę 
sceny kręciła się garstka wojów. Dwórek też jak na lekarstwo. 
Nierzadko pojawiała się dręcząca myśl – o co w tym wszyst-
kim chodzi? Wtedy z pomocą przychodziła wiedza wyniesiona 
z lekcji historii, jeśli nasza pamięć sięgała w tak odległe czasy. 
W epokę wczesnego średniowiecza chyba najskuteczniej wpro-
wadził brak nagłośnienia. Natomiast hitem stało się przybycie 
poselstwa z Czech, gdzie trójka konnych towarzyszyła idącej 
pieszo Dobrawie, przyszłej żonie Mieszka. Z daleka zupełnie 
wyglądało to na prowadzenie branki dla księcia, brakło tylko 
postronka.

Dobrze, że przynajmniej setka gimnazjalistów prezentowała 
się w specjalnie przygotowanych strojach (często z fachową 
pomocą krawcowych). Dodatkowymi atrakcjami były kramy 
i mobilne czarownice (męskie i żeńskie) przygotowane na każdą 
sytuację. One też wprowadzały najwięcej ruchu, kręcąc się po-
między uczestnikami imprezy i oferując im różne usługi typu: 
wróżenie, straszenie niegrzecznych dzieci, odczynianie uroków, 
rozdawanie talizmanów na szczęście i na powodzenie w miłości, 
a także leczenie ziołami i innymi medykamentami, któremu 
na początek poddał się ksiądz, następnie radni, burmistrz i co 
bardziej odważni. Z czasem okaże się, czy leczenie przynio-
sło efekty… Głodni i spragnieni próbowali średniowiecznych 
specjałów wykonanych przez gimnazjalistów według dawnych 
przepisów. Należały do nich: gomółki, pierniczki, ciastka owsia-
ne z orzechami, ciastka maślane z czarnuszką, chleb orkiszowy, 
smalec z czosnkiem i czarnuszką, a do popicia napój bzowy. 
Inny kram oferował przegląd roślin leczniczych używanych 
już w czasach Mieszka. Zainteresowani ogladali różne zioła 
i studiowali załączone informacje o zastosowaniu m.in. mięty, 
babki lancetowatej, sosny, skrzypu polnego, pokrzywy, dzikiej 
róży, lipy, kasztana, krwawnika i czarnego bzu. Ostatni kram 
skupiał dawne narzędzia rolnicze i gospodarskie.

Uczestnicy imprezy, których – niestety – były śladowe ilości, 
mogli na godzinę przenieść się w wieki średnie, a przy okazji 
przyczerwienić karnację skóry, przebywając w palącym słoń-
cu. Gimnazjaliści szybko porzucili słowiańskie stroje i już po 

godz. 16.00 czar dawnych czasów prysł. I wtedy właśnie słońce, 
rozgrzana trawa i napoje w budce stanowiły główną atrakcję. 

Chętni mogli także popływać 
za darmo łódką w towarzy-
stwie dzielnych strażaków 
lub rowerem wodnym, ale już 
bez strażaków. Popołudnie 
nad stawem zakończyło się 
zabawą taneczną z kapelą 
Januszki.

Tego dnia pogoda wyjąt-
kowo dopisała. Gorzej było 
z realizacją zapowiadanego 
programu imprezy. Zawiodła 
też promocja – nie rozniosła 
się wieść o tym wydarzeniu, 
dlatego czasem wydawało 
się, że przy stawie kręciło 
się więcej organizatorów niż 
tych, którzy przyszli obejrzeć 
inscenizację i skorzystać 
z atrakcji. Ale jak przysło-
wie mówi: „Gdzie kucharek 
sześć, tam nie ma co jeść”. 
A mogło być tak pięknie…

U. Kobak

Dokończenie ze str. 7
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Ks. Bogdan Stanaszek – 25 lat kapłaństwa
Ks. prof. dr hab. Bogdan Sta-

naszek – brzostowianin od 
urodzenia, pasjonat dziejów Ziemi 
Brzosteckiej od 40 lat, kapłan od 25 
lat, profesor nauk humanistycznych 
od 6 lat, jeden z najwybitniejszych 
znawców najnowszej historii Koś-
cioła w Polsce, autor kilkudziesięciu 
monografii naukowych i kilkuset 
artykułów, inicjator wielu przed-
sięwzięć kultywujących pamięć 
o zasłużonych postaciach z naszych 
okolic, Honorowy Obywatel Gminy 
Brzostek. 

Ks. Bogdan Stanaszek święcenia 
kapłańskie przyjął w czerwcu 1991 r. 
w Przemyślu z rąk ks. bpa ordynariu-
sza Ignacego Tokarczuka. W rozległej 
wówczas diecezji przemyskiej nowo 
wyświęcony kapłan został skierowany 
jako wikariusz do parafii Matki Bożej 
Królowej Polski w Stalowej Woli. Tam 
w marcu 1992 r., wskutek nowego 
podziału administracyjnego Kościo-
ła w Polsce, nasz Ks. Rodak został 
włączony w poczet duchowieństwa 
diecezji sandomierskiej. Pomimo tego 
często pełni posługę duszpasterską 
w brzosteckim kościele oraz z ogromną pasją angażuje się dla 
dobra naszej małej Ojczyzny – m.in. napisał kilkanaście książek 
o dziejach Ziemi Brzosteckiej. Na łamach „Wiadomości Brzoste-
ckich” w grudniu 2013 r., w wywiadzie udzielonym śp. Józefowi 
Nosalowi, Ks. Profesor tak powiedział o kształtowaniu się po-
wołania do życia kapłańskiego: Niewątpliwie wpływała na nie 
atmosfera panująca w rodzinnym domu i dobre relacje z księżmi 
pracującymi w parafii. Ważne były również wydarzenia, które 
odczytywałem, jako coś szczególnego – kierowały myśli ku Bogu. 
Kiedy chodziłem do II klasy szkoły podstawowej, imponowała mi 
postawa księdza katechety – przygotowywał nas do I Komunii 
św. Co prawda, nie radził sobie z łobuzami, których przyszło 
mu uczyć, ale był dobry, życzliwy, częstował cukierkami, często 
widywaliśmy go, jak się modlił i odwiedzał ludzi starszych i sa-
motnych mieszkających w parafii. W klasie VII miałem poważny 
wypadek, który spowodował, że przez kilka miesięcy leżałem na 
przemian w szpitalach i w domu. Właściwie, to trochę cudem 
wyszedłem z tego cało. Skoro Pan Bóg mnie zachował, to może 
potrzebuje mnie? Może daje znak, że powinienem wybrać drogę 
powołania kapłańskiego? Oczywiście potem wiele razy starałem 
się odrzucić tę myśl, ale wracała. Decyzję ostateczną podjąłem 
pod koniec liceum. Oficjalnie mówiłem, że będę studiował historię 
(chociaż kończyłem klasę o profilu matematyczno-fizycznym i bez 
większych problemów rozwiązywałem skomplikowane zadania 
matematyczne), faktycznie jednak wiedziałem, że wstąpię do se-
minarium. Inna sprawa, że przyznanie się do tego w ówczesnej 
sytuacji mogło oznaczać kłopoty. Władze komunistyczne wrogo 
odnosiły się do Kościoła. Pamiętam, gdy podczas matury podszedł 
do mnie nauczycieli i szepnął do ucha: „tylko nie pisz w wy-
pracowaniu tego, co myślisz, bo my musimy to ocenić, a nas też 
kontrolują”. Pewno zachowałem roztropność, bo maturę zdałem, 
a potem, zawiozłem dokumenty do Przemyśla… Tam znajdowa-
ło się Seminarium Duchowne przemyskiej diecezji, do której 
wówczas należała brzostecka parafia, a był to rok 1985. Oprócz 
duchowej formacji teologiczno-filozoficznej ówczesny kleryk 
Bogdan Stanaszek rozwijał swoje naukowe pasje związane z hi-
storią, a szczególnie dziejami Ziemi Brzosteckiej. O początkach 
kształtowania się tych zainteresowań również wypowiadał się 
w powyższym wywiadzie tymi słowami: To było chyba w piątej 
lub szóstej klasie podstawówki. Leżałem chory i nie mogłem cho-
dzić do szkoły. Nauczyciel historii pożyczył mi wówczas książkę 
pt. „Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego”. To cenna 
monografia naukowa, a poświęcono w niej trochę miejsca dziejom 

Brzostku. Tekst był ciekawy, a ja zacząłem 
sporządzać z niego notatki. Nie rozumia-
łem wszystkiego, ale odkrywanie lokalnej 
przeszłości było pasjonujące. Potem 
wpadła mi w ręce szczegółowa mapa oko-
lic Brzostku (wówczas egzemplarz poufny, 
numerowany, nie był ogólnie dostępny). 
Wykonałem kopię na kalce technicznej 
i dzięki temu wraz z kolegami ze szkoły 
zaczęliśmy odkrywać ciekawe miejsca: 
cmentarze z I wojny światowej, pobliskie 
kościoły, kapliczki. Piękno krajobrazu, 
posmak przygody, więzy przyjaźni, to 
było coś atrakcyjnego. Wówczas zebrałem 
pierwsze materiały, które w przyszłości 
wykorzystałem do moich książek regio-
nalnych. Inna sprawa, że wstępując do 
seminarium, myślałem, że zainteresowa-
nia historyczne trzeba będzie odłożyć na 
półkę. Okazało się jednak, że obawy były 
bezpodstawne (...). Dlatego efektem była 
obroniona w 1991 r. praca magisterska pt. 
„Parafia Brzostek w latach 1918-1939”. 
Taki był początek osiągnięć naukowych 
Ks. Bogdana Stanaszka, które rozwijał 
na studiach doktoranckich, w pracy aka-
demickiej oraz w pisaniu bardzo wielu 
prac naukowych. Monumentalny doro-

bek zwieńczył tytułem profesora nauk humanistycznych, który 
otrzymał w maju 2010 r. 15 czerwca br., w jubileusz 25-lecia 
kapłaństwa ks. prof. Bogdana Stanaszka, ks. proboszcz Marek 
Mnich odprawił Mszę św., wypraszając obfitość Łask Bożych 
w posłudze duszpasterskiej i pracy naukowej dla Jubilata. 
Najserdeczniejsze życzenia Księdzu Profesorowi składa 
również Redakcja „Wiadomości Brzosteckich”.
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Ksiądz Prałat Tadeusz Preis 
budowniczym obiektów sakralnych w Januszkowicach

„... Oto jest kapłan wybrany  
Upodobał go sobie Bóg  
By zawsze był Mu oddany
I nie zbaczał z prawości dróg…”

Psalm

Ziemia Brzostecka jest jednym z naj-
piękniejszych zakątków polskiej zie-

mi. Wzgórza okryte płaszczem zieleni, 
wśród której jarzą się kolorami różu, 
bieli, żółci, czerwieni przeróżne krzewy, 
kwiaty, zioła, trawy… Śpiew ptaków, 
tych małych i tych dużych, czarnych, 
rozkrzyczanych i łąki rozciągające się jak 
utkane zielenią i różnobarwnym kwieciem 
dywany. Wśród tego ogromu flory skaczą szaraczki, sarny, jele-
nie. Przelatują bażanty, różnorodność ptaków widoczna jest nie-
ustannie. Wody płynące, szumiące wartkim nurtem, w których 
odbijają się promienie słońca zamieniające się w barwy tęczy, 
a wśród tych wód od czasu do czasu można zobaczyć wybija-
jące się do góry lśniące ryby. Niżej rozciąga się duża dolina, 
przez którą ciągnie się asfaltowa szosa, wokół której widnieją 
zabudowania gospodarskie, nowoczesne budynki mieszkalne, 
ukwiecone ogrody, warzywniki i place zabaw dla dzieci. Na 
tej ziemi mieszkają też ciekawi ludzie. Pogodni, życzliwi sobie, 
śmiało opowiadający o przeszłości i trwożliwie zadumani nad 
przyszłością pokoleń. Jakiś strach zapanował w myśleniu o przy-
szłości, a przecież jesteśmy wolnym krajem. Dzieci i młodzież 
mają dostęp do oświaty publicznej, mamy zapewnioną opiekę 
zdrowotną, możemy śmiało być wyznawcami naszej wiary, 
a jednak? … Czegoś się lękamy. Ot, takie to już jest to nasze 
polskie życie, że ciągle nam czegoś brak.
 Przebywam w pięknej wsi Januszkowice i wsłuchuję się 
w opowieści historyczne związane z tworzeniem parafii i budo-
wą obiektów sakralnych. Moim rozmówcą jest długoletni pro-
boszcz, dziś już emeryt, ksiądz prałat Tadeusz Preis. Przez cały 
okres swojej posługi duszpasterskiej w Januszkowicach działał 
bardzo prężnie i to dzięki jego staraniom stoi piękny kościół, 
kaplica wkomponowana w cmentarz oraz plebania z punktem 
katechetycznym. Są też uporządkowane drogi, mosty wiodące 

do obiektów sakralnych – a wszystko to jest 
wielką zasługą księdza kanonika Tadeusza 
Preisa. Jest to też parafia, w której są wierni 
wyznawcy Chrystusa, a wiarę swoją utrwa-
lają poprzez wzorowy przykład proboszcza 
oraz przez duszpasterstwo, jakie prowadził.
 Rozważania historyczne dotyczące tej 
miejscowości sięgają XII wieku, o czym 
opowiada Aleksander Hirschberg w książce 
pod tytułem „Stosunki osadnicze w dobrach 
Klasztoru Tynieckiego w początkach jego ist-
nienia”. W tej pracy czytamy, iż Januszkowi-
ce w XII wieku zwały się Vnochovici i wieś ta 
została nadana przez Kazimierza Wielkiego 
trzem ruskim rycerzom. Wcześniej należała 

do benedyktynów tynieckich i kiedy doszło do sporu z królem, 
dobra te zostały podzielona na dwie części. Ziemie należące do 
opactwa tynieckiego nazwano Opacionką, zaś pozostała część 
wsi z nazwą Januszkowice pozostała na prawie niemieckim. 
W wiosce tej zaprowadzono samorząd, którym kierował sołtys 
Dziwisz, a na pieczęci znajdował się wyciśnięty kształt kota 
i siekiery. Jan Długosz, pierwszy polski historyk, opowiada, że 
wieś należąca do opata miała siedem łanów i dziewięć prętów 
kmiecych, funkcjonowała też tam karczma. Zaś Januszkowice 
pozostawały w rękach Jana Tarnowskiego herbu Leliwa, a we 
wsi był folwark, stawy rybne, karczma i młyn. Z czasem na-
stępowało wykupywanie dóbr januszkowickich przez Piotra 
Knutę z Wiśnicza, Andrzeja Górkę i Pawła Trojanowskiego 
oraz Fihauzerów. W XIX wieku zarządcą tego majątku był Leon 
Dreziński, wielki polski patriota, organizator debat wiejskich, za 
co został aresztowany, a jego dwór dzięki karbowemu Błażejowi 
Wyrostkowi ocalał przed konfiskatą.
 Przez długie lata Januszkowice należały do parafii w Kleciach, 
a potem w Brzostku. Jednak zbyt duża odległość do brzosteckiej 
świątyni była wielką przeszkodą w uczestnictwie w nabożeń-
stwach. Ten fakt skłonił właścicieli majątku do stworzenia dwor-
skiej kaplicy, którą zbudowali Maria i Konstanty Fihauzerowie. 
W 1933 roku już w wybudowanej dworskiej kaplicy odbywały 

Dyplom ukończenia studiów 
liturgicznych na Papieskim Wydziale 

Teologicznym w Krakowie

WIELKI SUKCES JAKUBA ZASTAWNEGO
na 50. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

W dniach 23-26 czerwca 2016 r. w Kazimierzu Dolnym nad 
Wisłą odbył się jubileuszowy 50. Ogólnopolski Festiwal 

Kapel i Śpiewaków Ludowych. Jest to największa i najważniej-
sza impreza folklorystyczna tego typu w Polsce. W konkursie 
udział wzięło:

- 25 kapel, 
- 29 zespołów śpiewaczych, 
- 15 instrumentalistów, 
- 23 solistów śpiewaków, 
- 13 wykonawców w kategorii folklor - kontynuacja,
- 24 grup w konkursie „DUŻY - MAŁY”.

Jury stwierdza, że w konkursie festiwalowym wzięło udział 
około 800 artystów ludowych z 14 województw. Nie zabrakło 
również delegacji z naszej gminy. Nominację do udziału w kon-
cercie konkursowym w kategorii instrumentalistów zdobył Jakub 
Zastawny, grający na cymbałach rzeszowskich, o czym można 
było przeczytać w numerze czerwcowym „Wiadomości Brzoste-
ckich”. Jest on cymbalistą naszej Kapeli Zastawnych z Brzostku. 
Jego występ na kazimierzowskim Festiwalu przypadł na sobotę 
25 czerwca. Dzień później jury, składające się ze światowej klasy 
etnografów, etnomuzykologów i znawców folkloru, postanowiło 
przyznać mu III miejsce. Jest to wielki zaszczyt i osiągnięcie 

tym bardziej, że Jakub gra na cymbałach od niespełna roku. 
Serdecznie gratulujemy naszemu utalentowanemu muzykowi 

i życzymy dalszych sukcesów i jeszcze więcej zapału do krze-
wienia autentycznej, pogórzańskiej muzyki ludowej.

Marta Król

Fot. Zbigniew
 Szczuciński
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się rekolekcje zamknięte dla młodzieży męskiej, a po sześciu 
latach januszkowicki ksiądz Edward Mokrzycki rozpoczął sta-
rania o powstanie parafii w tej wsi. Jednak II wojna światowa 
pokrzyżowała te plany i przesunęła je w czasie.
 W 1948 roku ordynariusz przemyski wydał dekret, na mocy 
którego powołał nową parafię będącą filią brzosteckiej. Jednak 
powojenne czasy PRL były okrutne dla Kościoła katolickiego 
w Polsce. Nastąpiły prześladowania katolików, aresztowano 
Kardynała Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, a wszystkie prak-
tyki religijne kontrolowano, zaś ich uczestników prześladowano 
w zakładach pracy. Na przekór wszystkiemu te represje budziły 
u wiernych coraz to większą iskrę bożą i dodawały im sił oraz 
odwagi w walce o prawa katolików. W tym czasie ograniczono 
też pozwolenia na budowę kościołów do minimum. Pomimo 
tego byli odważni biskupi, którzy z tym sprzeciwem rządzących 
krajem też się nie zgadzali. Do takich biskupów należał ordyna-
riusz przemyski ks. biskup Ignacy Tokarczuk, zwany biskupem 
niezłomnym, który wprost wymuszał na władzach pozwolenia 
na budowę kościołów. I w taki właśnie sposób społeczeństwo 
januszkowickie dostało pozwolenie na budowę świątyni. W 1967 
roku przysłał biskup ordynariusz ks. Franciszka Podolskiego na 
duszpasterza tej miejscowości, który nie mając plebanii, musiał 
zamieszkać w prywatnym domu u Ludwika Kolbusza. Odpra-
wiał on Msze Święte w kaplicy dworskiej pod wezwaniem św. 
Ludwika, zatrudnił kościelną Marię Nosal i zabrał się do remontu 
drugiego skrzydła kaplicy. W 1970 roku biskup Ignacy Tokarczuk 
wydał dekret o odpuście na święto Zwiastowania Najświętszej 
Marii Panny, a tym samym nazwał Januszkowice parafią pod 
tym wezwaniem. Jednak władze państwowe uznały tę parafię 
dopiero w 1993 roku.

 Pierwsze rekolekcje wielkopostne w Januszkowicach głosił 
ks. Tadeusz Preis, wtedy wikariusz z Jasła. Zapalił swoim kaza-
niem mieszkańców do głębokiej wiary i tym samym do budowy 
kościoła parafialnego. Po tych rekolekcjach powstała pierwsza 
rada parafialna oraz pierwszy zespół charytatywny, który otaczał 
opieką najuboższych parafian.
 W 1971 roku bardzo ważnym wydarzeniem w parafii było 
nawiedzenie obrazu Matki Boskiej. Oczywiście władze komu-
nistyczne uwięziły obraz Maryi, a po parafiach wędrowały ramy 
obrazu z przystrojoną świecą i księga Biblii. Do Januszkowic ten 
obraz został przekazany przez parafian z Gogołowa. Januszko-
wiccy wierni bardzo radośnie i świątobliwie przygotowali się 
do powitania Maryi. Do granic Gogołowa wyjechała bandera 
konna, a cała trasa była przystrojona. Niemalże w każdym oknie 
stały ołtarzyki maryjne ukwiecone i rozjaśnione świecami. Bar-
dzo żarliwie parafianie modlili się o uwolnienie obrazu Maryi, 
o wolność i demokrację w Polsce oraz w swoich osobistych inten-
cjach. Śpiewom pieśni maryjnych nie było końca, a przeżyciom 
duchowym towarzyszyły modły, medytacje, posty prowadzone 
przez kapłana. Wkrótce potem probostwo januszkowickie objął 
ksiądz Tadeusz Preis, który bardzo energicznie przystąpił do 

konsolidacji całej parafii na rzecz budowy kościoła. W kaplicy 
dokonał remontu i unowocześnił obiekt. Wyposażył ją w piece 
akumulacyjne oraz założył instalację nagłaśniającą, jak również 
nieustannie czynił starania na rzecz budowy świątyni, w której 
mieściliby się wszyscy parafianie z dwóch wsi. Jednak te starania 
długo rozpatrywano negatywnie, a uzasadnienie było jedno, 
że miejsce na budowę świątyni to zabytkowy park. Wszystkim 
jednak wiernym wiadome było, że chodziło o nieprzychylność 
władz państwowych odnośnie budowy kościoła. W permanentnie 
materializowanym świecie, pełnym materialistycznych poglą-
dów niepotrzebni byli idealiści, wyznawcy wiary katolickiej, 
a już księży wręcz nazywano wrogami ówczesnej rzeczywistości. 
Ot… i to był wielki problem, z którym musiał się też zmierzyć 
ksiądz proboszcz Tadeusz Preis. Był jednak twardym i nieustę-
pliwym duszpasterzem. Zbierał podpisy parafian z prośbą o wy-
danie pozwolenia na budowę. Z tymi podpisami oraz delegacją 
parafian jeździł do władz wojewódzkich. Chodziło też o to, aby 
dostać pozwolenie na budowę plebanii. Pomimo tych trudów wi-
dział ksiądz potrzeby biednych i schorowanych parafian, którzy 
mieszkali w niegodziwych warunkach. Skrzyknął pozostałych 
mieszkańców i remontował, jak również wybudował cztery domy 
dla najuboższych rodzin.
 Nadszedł lipiec 1980 roku, miesiąc, w którym wreszcie otrzy-
mano pozwolenie na budowę świątyni. Ksiądz proboszcz bardzo 
energicznie razem z radą parafialną wymyślił plan budowy 
kościoła i udziału wszystkich parafian w tym przedsięwzięciu. 
Podzielił całą parafię na 27 rejonów, a każdy rejon miał swojego 
kierownika, który organizował prace przy budowie kościoła. 
Na każdego parafianina wypadał jeden dzień pracy w miesiącu. 
Kościół był budowany wartko i według planu opracowanego 
przez inżyniera architekta Romana Łomnickiego z Krakowa, 
który przywiózł kamień węgielny pod budowę tego kościoła po-
święcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Budowę prowadził 

murarz z Kleci Władysław 
Stasiowski, a pomagali mu 
wszyscy parafianie. Ksiądz 
proboszcz też dzielnie an-
gażował się do prac fizycz-
nych, zapał do pracy był 
wielki, ale w miarę upły-
wu czasu chęć parafian do 
pomocy malała. Trzeba 
było nie lada perswazji 
duszpasterza. Brakowało 
materiałów budowlanych – 
a był to czas, że wszystkie 
materiały dostawało się 
imiennie według rozdziel-
nika – trzeba było wielu 
znajomości, a by z zakładu 
pracy materiały budowalne 
dostać na budowę kościoła. 
Jednak ofiarni parafianie 

Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół w Januszkowicach 
przez papieża Jana Pawła II

Ksiądz kanonik Tadeusz Preis z potomkami Konstantego Fihau-
zera - dziedzica Januszkowic, pochowanego w Januszkowicach 

pod kaplicą w 1880 r.

Prace przy budowie kościoła
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zakupywali cement, cegłę, blachę dla własnych potrzeb, a potem 
oddawali je na budowę kościoła. Wielką pomocą rzeczoznawcy 
służył brat księdza proboszcza Stanisław Preis, który pomagał 
bezinteresownie przy budowie świątyni, a projekt wnętrza koś-
cioła opracowali państwo Ząbkowscy z Krakowa.
 Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu parafii była peregryna-
cja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i tutaj znowu ksiądz 
proboszcz zjednoczył całą parafię w modlitwie. Chór i schola 
wyśpiewywali pieśni maryjne, a że głosy januszkowickiej mło-
dzieży są czyste i mocne, to słowa „Królowo Ziem Polskich… 
ratuj nas” niosły się daleko pod niebiosa. Za przykładem moc-
nego i pięknego śpiewu duszpasterza mężczyźni też tworzyli 
piękny śpiew chóralny…
 Dzięki wielkim wysiłkom, perswazjom, rzetelnej pracy 
i naprawdę dobrej współpra-
cy ze wszystkimi parafiana-
mi budowa kościoła została 
zakończona i 20 maja 1984 
roku ksiądz biskup Ignacy 
Tokarczuk konsekrował koś-
ciół pod wezwaniem Zwia-
stowania Najświętszej Maryi 
Panny w Januszkowicach 
z umieszczonymi przy ołta-
rzu relikwiami św. Wojciecha 
i św. Stanisława. Rozpoczęła 
się pilna praca i zabieganie 
wraz z całą radą parafialną 
o dobre wyposażenie kościoła. 
Upiększony został witrażami. 
Równolegle wyposażał ks. 
proboszcz zakrystię w meble, 
szaty i naczynia liturgiczne 
oraz inny sprzęt. Czynił też starania o wytyczenie terenu pod 
cmentarz parafialny, a następnie rozpoczął jego budowę wraz 
z drogą i mostem na potoku Gogołówka. Następnie przeniósł 
zabytkową kaplicę dworską na teren cmentarny. W kaplicy tej 
znajduje się ołtarz z obrazem św. Ludwika z XIX wieku oraz 
krzyż wykonany na pamiątkę unii horodelskiej z 1863 roku. Na 
chórze ustawiono stare organy, a we wnętrzu kaplicy umieszczo-
no zabytkowe ławki. Tuż obok kościoła stoi okazała dzwonnica 
- 3 dzwony – którą poświęcił ks. biskup Edward Białogłowski 
w grudniu 2000 roku, zaś zabytkowy obraz Zwiastowania 
Matki Boskiej przeniesiono do kościoła. Bardzo zabiegał ks. 
proboszcz Tadeusz Preis o staranne i przepełnione duchowością 
wykończenie obiektów sakralnych. Zadbał też o to, by wszystkie 
te działania zostały udokumentowane i zapisane w kronikach 

parafialnych, które poszerzył o liczne fotografie. 
 W czasie wszystkich prac remontowych i budowlanych ksiądz 
proboszcz bardzo dbał o rozwój duchowy parafii. Pracował 
jako katecheta w szkole januszkowickiej i ściśle współpracował 
z dyrekcją szkoły, całym gronem pedagogicznym i rodzicami na 
rzecz katolickiego wychowania dzieci i młodzieży. Wygłaszał 
homilie, organizował rekolekcje wielkopostne, liczne nabożeń-
stwa lokalne oraz prowadził katechezę nie tylko dla dzieci, ale 
też dla rodzin. Umiejętnie pracował także z rodzinami patolo-
gicznymi, jak również uczestniczył we wszystkich społecznych 
inicjatywach na rzecz środowiska lokalnego. Doprowadził 
do powstania scholi i chóru parafialnego. Rozwijał duchowo 
ministrantów, z których wyrosło 4 księży, a ze scholi 3 siostry 
zakonne. Przez 50 lat był pedagogiem duchownym, ucząc mło-
dzież nie tylko w Januszkowicach, ale także w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Brzostku (Kleciach). Zawsze można go spotkać 

w konfesjonale z różańcem 
w ręku, bądź klęczącego i za-
topionego w modlitwie przed 
obrazem Jezusa Miłosiernego. 
Pomimo ogromu obowiązków 
związanych z pracami budow-
lanymi oraz bieżącą pracą 
duszpasterską znalazł czas, 
aby podnosić poziom swojej 
wiedzy i przygotowania do 
służby wiernym. Ukończył 
studia na Papieskim Wydziale 
Teologicznym w Krakowie 
w Instytucie Liturgicznym 
oraz w Studium Katechetycz-
nym, otrzymując absolutoria 
uprawniające do ubiegania 
się o tytuł magisterski. Ksiądz 
Prałat, Kanonik, Proboszcz 

Tadeusz Preis to nie tylko wzorowy budowniczy obiektów sakral-
nych, nie tylko gorący patriota, nie tylko miłosierny człowiek, nie 
tylko śpiewak liturgiczny… ale przede wszystkim uduchowiony 
i prawdziwie gorliwy kapłan. Kapłan, który uczy wszystkich 
wiernych pokornej modlitwy, umiejętności godzenia się z losem 
ludzkim i przyjmowania Woli Bożej oraz rzetelnej pracy na rzecz 
Boga, Ojczyzny i ludzi. „Oto jest kapłan wybrany, upodobał go 
sobie Bóg…” Oby takich duszpasterzy było w polskim Kościele 
jak najwięcej. 
 Bóg zapłać księdzu Kanonikowi Tadeuszowi Preisowi za 
błogosławione probostwo w parafii januszkowickiej, a na dalsze 
lata życia życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki 
Bożej. Szczęść Boże.

Zuzanna Rogala

Kościół w Januszkowicach - widok obecny

Nowe odznaczenia Kazimiery Gotfryd
W tym roku w całym kraju obchodzona jest 150. rocznica po-

wstania Kół Gospodyń Wiejskich. Ponieważ w przeszłości 
organizacja ta przechodziła różne koleje losu, miała swe wzloty 
i upadki, tak popularne świętowanie tej rocznicy w całej Polsce 
zasługuje na uwagę. Dlatego postanowiłam przypomnieć krótki 
rys historyczny tej organizacji, zarówno w kraju, jak i w naszej 
miejscowości.
 Na początku powstało „Towarzystwo Gospodyń” – taką na-
zwę przyjęła pierwsza organizacja kobieca utworzona w 1866 r. 
w Piasecznie na Pomorzu. Dopiero w 1918 r. w całej Polsce za-
częły pojawiać się Koła Gospodyń Wiejskich. Kobiety zrzeszone 
w tych organizacjach zajęły się prowadzeniem kursów, szkoleń 
o różnorodnej tematyce, jak: gotowanie, szycie, przetwórstwo, 
hodowla drobiu i bydła, warzywnictwo, higiena oraz racjonalne 
żywienie. Tę ożywioną działalność społeczną przerwał wybuch 
II wojny światowej. Jednak po wojnie przy poparciu władzy 
ludowej kobiety wznowiły aktywną działalność. Należy tu nad-
mienić, że tym czasie, tj. w 1948 r., pierwsze Koło Gospodyń 
Wiejskich powstało w Brzostku. Założycielką i działaczką tego 
koła była Wiktoria Traciłowska. Kolejne przewodniczące to: 
Zofia Kaczka, Anna Piękoś, Wanda Strączek, Helena Gotfryd 

(wszystkie też już nie żyją) oraz Zofia Staniszewska i Helena 
Krajewska. Ta ostatnia szefowała organizacji przez 33 lata 
i zapisała się w jej historii jako przewodnicząca z najdłuższym 
stażem. Niezwykle aktywna, organizatorka wielu przedsięwzięć 
społeczno-kulturalnych, bardzo lubiana i doceniana. Należy 
dodać, że w tym czasie wiele pomagała w zakładaniu kół na 
terenie brzosteckiej gminy i prowadzeniu ich działalności Ge-
nowefa Szerląg - instruktorka żywienia, a później kierowniczka 
Ośrodka „Nowoczesnej Gospodyni”.

Kiedy w 2009 r. Helena Krajewska ze względu na stan zdro-
wia i wiek zrezygnowała z funkcji przewodniczącej (aktywną 
członkinią pozostała do dziś), wówczas ster przewodnictwa 
brzosteckiemu kołu przejęła Kazimiera Gotfryd. Starała się 
w równie aktywny sposób, godnie kultywować działalność swej 
poprzedniczki i powiodło jej się, ponieważ pod jej przewodni-
ctwem brzosteckie koło gospodyń zdobywa wysokie nagrody 
w konkursach na szczeblu lokalnym i powiatowym. W tym 
czasie organizacja przechodziła różne metamorfozy, jak: opusz-
czenie w nazwie członu „wiejskich” ze względu na uzyskanie 
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przez Brzostek praw miejskich, a po zarejestrowaniu raz jeszcze 
zmieniła swą nazwę na Stowarzyszenie „Nasz Los w Naszych 
Rękach”. Na uwagę zasługuje fakt, że po okresie transformacji, 
kiedy koła zaczęły upadać i być „niemodne” jako pozostałości po 
PRL-u, brzostecka organizacja przetrwała i cały czas aktywnie 
działała dzięki ww. przewodniczącym. 

Widać działalność brzosteckiego koła gospodyń jest dostrze-
gana nie tylko w powiecie, ale i poza jego granicami, gdyż na 
wojewódzkich obchodach 150. rocznicy powstania Kół Gospo-
dyń Wiejskich, które odbyły się 18. czerwca br. w Albigowej 
koło Łańcuta, Kazimiera Gotfryd została uhonorowała odznaką 
Św. Izydora Oracza przez Podkarpacką Izbę Rolniczą. Należy 
nadmienić, iż odznaczonych zostało zaledwie 6 kobiet z całego 
województwa podkarpackiego. Jest to na pewno duże wyróżnie-

nie dla brzosteckiej gospodyni-działaczki, zwłaszcza 
że parę tygodni wcześniej podczas Powiatowego Dnia 
Matki w Mokrzcu w gminie Pilzno Kazimiera Got-
fryd otrzymała jeszcze jedno odznaczenie ORDER 
SERCA-MATKOM WSI. Jest to „symbol uznania za 
matczyny trud włożony w wychowanie pokolenia Po-
laków patriotów, za kształtowanie w rodzinnym domu 
i środowisku humanistycznych postaw moralnych, za 
niestrudzoną pracę w przeobrażaniu życia wsi i rodziny 
w nowoczesną, postępową, zamożną, korzystającą ze 
zdobyczy współczesnej cywilizacji, za autentyczne za-
angażowanie w upowszechnianiu cnót obywatelskich, 
aktywność w środowisku i umiłowanie Ojczyzny.” 
Ten fakt świadczy, że obecna szefowa brzosteckiego 
koła gospodyń z godnością kontynuuje dzieło swych 
aktywnych poprzedniczek i stara się promować swoją 
„Małą Ojczyznę” na szczeblu ponadlokalnym.

E.M.

Dokończenie ze str. 12

DZIEŃ DZIECKA W DOMU KULTURY
„Bajka o Brzostynce” i zabawy z Palmonutką

W pierwszą niedzielę czerwca Dziecięcy Teatr Biedronki 
swym premierowym przedstawieniem pt. „Bajka o Brzo-

stynce” zainaugurował świętowanie Dnia Dziecka w brzosteckim 
domu kultury. Na scenie widowiskowej odbyła się uroczysta 
premiera, na którą dzieci uczestniczące w zajęciach teatralnych 
zaprosiły swych rodziców, nauczycieli i znajomych. Na uwagę 
zasługuje fakt, że amatorzy sztuki teatralnej „wzięli na war-
sztat” nie bajkę, lecz legendę, zupełnie nową, która niedawno, 
bo w 2011 r., została opracowana przez nauczycieli i uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Brzostku. Opowieść o niezwykłej 
dziewczynce Brzostynce, od której imienia powstała nazwa 
miejscowości, została wysłana wraz z lalką uszytą przez Muze-
um Lalek w Pilźnie do japońskich dzieci poszkodowanych przez 
trzęsienie ziemi. Uczestniczki (w grupie są same dziewczynki) 
zajęć teatralnych zapoznały się z tą legendą. Bardzo się im spo-
dobała, toteż postanowiły przygotować o niej przedstawienie.

Samo zainteresowanie się legendą i historią Brzostku przez 
uczennice klas I, II, III i IV szkoły podstawowej świadczy o ich 
dużej dojrzałości społecznej i emocjonalnej. Scenariusz przed-
stawienia powstawał na zajęciach. To właśnie dzieci wymyśliły, 
żeby w przedstawieniu był bajkowy motyw mówiący o tym, że 
lalka, którą Brzostynce podarowali kupcy – to jej mama za-
mieniona w tę postać przez czarownicę, i że odczarować może 
ją niezwykły uczynek córki - przebaczenie doznanej krzywdy, 
bo „umieć wybaczyć to najlepsza cecha”. Było to też poniekąd 
główne przesłanie tej sztuki: zwycięstwo dobra nad złem, 
a także zapoznanie dzieci z historią swej miejscowości. Dlatego 
treść przedstawienia umieszczono w realiach historycznych, 
w czasach panowania królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły, 
a rzecz działa się na wawelskim zamku, gdzie trafiła Brzostyn-
ka. Należy dodać, że to również dziewczynki, amatorki zabaw 
teatralnych, zdecydowały, że królowa Jadwiga, powinna być tu 
postacią najważniejszą po tytułowej Brzostynce i posiadać takie 
cechy jak dobroć, delikatność, wspaniałomyślność i humanitarne 
traktowanie każdej istoty – nie tylko ludzkiej, ale i zwierzęcej 
jak papuga czy kotka. Zaś na uwagę zasługuje fakt, że najmłod-
sze uczestniczki zespołu zapragnęły wcielić się w wymienione 
zwierzątka, które królowa powinna posiadać i bardzo je kochać, 
bo przecież była „najlepszą z królowych”. W końcu nie bez przy-
czyny została ogłoszona świętą. Aktywność w tworzeniu tego 
przedstawienia przez tych jakże młodziutkich adeptów sztuki 

teatralnej była zadziwiająca. W przedstawieniu nie zabrakło, 
oprócz historycznych wątków, tańców średniowiecznych, ukło-
nów oraz innej dworskiej etykiety, a także kostiumów właści-
wych tamtej epoce. I jak przystało na przedstawienie oparte na 
motywach legendy, nie mogło zabraknąć w nim odniesień do 
historii miasta i symboliki obecnego herbu Brzostku.

Niewielka, bo zaledwie dziewięcioosobowa grupa wcho-
dząca w skład Teatrzyku Biedronki spisała się bardzo dzielnie 
w trwającym niemal godzinę przedstawieniu o dość trudnej, jak 
na ich wiek, tematyce. Połowa składu zespołu to uczennice klas 
I-III szkoły podstawowej i to im się należą największe brawa za 
wytrwałość i opanowanie tak dużej ilości tekstu. Najmłodsze, bo 
z klasy I: Marlena Maduzia występująca w roli sympatycznej 
kotki Przytulaszki, ulubienicy królowej i Milena Przebięda 
grająca charakterystyczną rolę niesfornej papugi Paplalińskiej 
– były naturalne i spontaniczne, co dodawało im specyficznego 
uroku. Niewiele starsza Oliwia Przebięda - uczennica klasy II 
– z właściwą sobie delikatnością i z dużą gracją bezbłędnie ode-
grała rolę księżniczki Dobrotki. Natomiast trzecioklasistka Julita 
Maduzia z zadziwiającą dojrzałością wcieliła się w tytułową rolę 
Brzostynki i świetnie poradziła sobie z dużą ilością zadań na 
scenie. Można było też podziwiać umiejętności wokalne dziew-
czynki, słuchając kołysanki w jej wykonaniu. Ona i jej koleżanki 

„Bajka o Brzostynce”

Fot. Paw
eł Batycki

Fot. St. Rakoczy
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z klas IV musiały udźwignąć ciężar całego przedstawienia, mając 
do opanowania dużą ilość tekstu i zadań scenicznych. Spośród 
„tych nieco starszych” na uwagę zasługuje Oliwia Halz wystę-
pująca w roli Królowej Jadwigi. Zagrać postać historyczną jest 
niezwykle trudno, zwłaszcza postać tak zacnej królowej, jaką 
była święta Jadwiga. Oliwia nie tylko sprostała zadaniu, lecz 
zrobiła to znakomicie, z niemal aktorską swadą. Bardzo dużą 
ilość tekstu miała także do opanowania Aldona Rams grająca 
dwie role - księżniczki Błazenatki (żeński odpowiednik błazna 
na królewskim dworze) i mamy Brzostynki. W obydwóch rolach 
świetnie się spisała. Natomiast Dżesika Gaweł w roli charak-
terystycznej księżniczki Grymaseli najpierw bardzo złośliwej, 
a pod koniec przedstawienia za sprawą Brzostynki zmieniającej 
się w dobrą była niezwykle sugestywna i zagrała z iście aktorską 
brawurą. Znakomicie poradziła sobie nowicjuszka w zespole 
Karolina Korzeń odtwarzająca rolę księżniczki Śmieszki. Zaś 
Wiktoria Kolbusz w roli Księżniczki Hulaj Nóżki była urocza 
– lekko i z wdziękiem zachęcała do tańców średniowiecznych 
i dziarsko broniła swej scenicznej koleżanki Grymaseli. Wszyst-
kie zasłużyły na uznanie i zebrały spore owacje publiczności. 
Natomiast nagrody: pamiątkowe książki z dedykacją i słodycze 
odebrane z rąk samego burmistrza Brzostku Wojciecha Stani-
szewskiego, który wraz z żoną uświetnił premierę, były na pewno 
dla nich niecodziennym przeżyciem. 

Zaraz po inscenizacji wszystkie dzieci zarówno występujące, 
jak i przybyłe w charakterze widzów mogły się integrować we 
wspólnej zabawie animacyjnej na świeżym powietrzu w parku 
przy domu kultury. Zabawy były prowadzone przez profesjona-
listów ze Studia Palmonutka występujących w charakterystycz-

nych bajkowych strojach. Było gwarno, radośnie i wesoło przy 
głośnej, rytmicznej dziecięcej muzyce. Nie zabrakło też licznych 
konkursów, zgaduj-zgaduli, wyścigów zręcznościowych, zabaw 
z chustą animacyjną, wspólnych tańców, malowania twarzy, 
a wszystko to w fantastycznej scenerii tysiąca baniek mydlanych, 
które dzieci same mogły sobie puszczać. Zaś ich rodzice mieli 
możliwość zaobserwować, jak pociechy znakomicie sobie radzą, 
wdrażając się do społecznej aktywności. Na zakończenie wszyst-
kie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy od Studia Palmonutka 
za udział w zabawach oraz baloniki skręcane w ulubione postacie 
zwierząt bądź przedmiotów. Mimo trwających bez przerwy 
trzygodzinnych zabaw na dziecięcych twarzyczkach nie widać 
było zmęczenia, bo zagościł na nich promienny uśmiech radości.

E.M.

Zabawy z Palmonutką

KOT W BUTACH I DINOZAURY
W ostatnich dniach czerwca odbyła się wycieczka dla dzieci 

i młodzieży do parku rozrywki „Zatorland” w Zatorze. 
W wycieczce wzięli udział „młodzi artyści”, którzy swoje zainte-
resowania i pasje rozwijali na zajęciach teatralnych, wokalnych, 
muzycznych i plastycznych organizowanych przez Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. Wycieczka ta miała być 
swoistą nagrodą oraz niespodzianką dla wszystkich, którzy 
przez miniony rok szkolny regularnie brali udział w warsztatach 
tematycznych organizowanych przez naszą placówkę.

Po przyjeździe na miejsce udaliśmy się do zatorlandzkiego 
kina, aby obejrzeć film 5D, który opowiadał o zagładzie dino-
zaurów na ziemi. Podczas seansu mogliśmy nie tylko podziwiać 
film w trójwymiarze, ale „dodatkowe wymiary” sprawiały, że 
mieliśmy wrażenie, jakby to koło nas stąpały olbrzymie dino-
zaury, na własnej skórze mogliśmy również poczuć padający 
śnieg czy też ulewne deszcze. Po fascynującym seansie udaliśmy 
się wraz z przewodnikiem do największej atrakcji Zatorlandu 
– Parku Ruchomych Dinozaurów. Spacer po nim przypominał 
wędrówkę po lesie, w którym ukrywają się ożywione gady. 
Podziwialiśmy bowiem naturalnej wielkości ruchome dinozau-
ry, które co jakiś czas ryczały, pomrukiwały, a nawet toczyły 

ślinę z otwartych i gotowych do polowania paszcz. Wychodząc 
z parku, odwiedziliśmy Muzeum Szkieletów i Skamieniałości, 
w którym oglądaliśmy oryginalne szkielety czy też ogromne 
odciski stóp pozostawione przez dinozaury. 

Po pierwszych atrakcjach udaliśmy się na posiłek do baru. 
Posileni przejechaliśmy ciuchcią turystyczną do kolejnego już 
parku - Bajek i Stworzeń Wodnych. Zobaczyliśmy tam naturalnej 
wielkości rzeźby dziwolągów morskich. Następnie zwiedziliśmy 
Park Bajek, gdzie na czarodziejskich ścieżkach spotkaliśmy Kota 
w Butach, Brzydkie Kaczątko, Czerwonego Kapturka i wiele 
innych bajkowych postaci, powołanych do życia przez wybit-
nych pisarzy i bajarzy. Na samym końcu zwiedzania bajkowej 
krainy najmłodsi uczestnicy wycieczki mieli okazję podziwiać 
przygotowaną bajkę o pszczółkach w kinie 3D, na specjalnym 
ekranie 360 stopni.

Zaraz po tym daliśmy się przenieść w czasie o parę tysięcy 
lat i znaleźliśmy się w Parku Mitologii, który do złudzenia 
przypominał krajobraz starożytnej Grecji. Otoczeni byliśmy 
marmurowymi świątyniami i kolumnadami, a centralnym 
punktem parku było ogromne jezioro, na którego powierzchni 
widniały posągi mitologicznych bóstw. Ogromną atrakcją stała 
się możliwość przepłynięcia całego zbiornika wodnego specjalną 
gondolą. W czasie rejsu przez chwilę poczuliśmy się jak oby-

watele starożytnej kolebki kultury. Wsłuchując się 
w opowiadania o bogach i herosach, przyglądaliśmy 
się szybującym nad powierzchnią wody mewom. 
W wolnym czasie zwiedzaliśmy także Park Owa-
dów, w którym spotkaliśmy rzeźby przedstawiające 
olbrzymie repliki owadów, które w rzeczywistości 
mieszczą nam się na opuszku palca. 

Dodatkowych atrakcji dostarczył dzieciom ob-
szerny lunapark, w którym znajduje się cała gama 
urządzeń rozrywkowych. Wszyscy, zarówno dzieci, 
jak i dorośli mogli znaleźć coś dla siebie. Skorzysta-
liśmy z takich atrakcji jak: gokarty, karuzele, symu-
lator „Bonanza”, strzelnica, zjeżdżalnia, kulkoland, 
trampoliny, minipociąg, salon gier.

Na szczęście pogoda dopisywała nam przez cały 
dzień. Wieczorem zmęczeni, ale usatysfakcjonowani 
z wyjazdu wróciliśmy do domu. 

kw

Fot. Jakub Batycki
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Piknik rodzinny 2016 w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Brzostku
„Rodziny chrześcijańskie istnieją po to,
aby tworzyć wspólnotę miłości”
Jan Paweł II: Homilia w Kolumbii, 1986

Ten dzień, 22 czerwca 2016 roku, był bardzo upalny. Mocny 
żar spływał promieniami słońca w każdy niemal zakamarek. 

Lekki wietrzyk spokojnie poruszał konarami drzew, a w ogro-
dach prezentowały się piękne kwiaty. Na drzewach zwisały małe 
owoce i jakby czekały na odrobinę wody. Ludzie szli wolno 
i dostojnie, powaleni skwarem.
Na dziedzińcu dawnej plebanii gromadziło się coraz to wię-
cej ludzi. Warsztatowi uczestnicy już siedzieli przy stołach, 
na których stały soki, woda z cytryną i ciastka. Obok stolika 
z termosami gorącej wody stali instruktorzy i parzyli kawę. 
Rodzice uczestników przychodzili gromadnie, rozmawiali, sia-
dali obok swoich dzieci. Wśród zaproszonych gości znalazł się 
ks. proboszcz Marek Mnich, nowy ojciec parafii brzosteckiej, 
gdyż poprzedni proboszcz, ks. dr Jan Cebulak, odszedł do domu 
Ojca. Nowy proboszcz pogodny, otoczony grupką przybyłych 
rodziców spokojnie rozmawiał z zainteresowanymi. Na pewno 
wniesie w ten zakład pracy – trudny zakład – nowe formy pracy 
i postawi przed nim nowe wyzwania. Środowisko brzosteckie 
oczekuje przecież, aby WTZ nie były zamkniętą placówką, ale 
także aby w sobotę i w niedzielę można było przyjść z dziećmi 
do boksów z końmi, aby można było podziwiać warzywa w tu-
nelach i na grządkach i wreszcie, aby można było pomodlić się 
przed pomnikiem św. Jana Pawła II, naszego polskiego papieża.
 22 czerwca obchodziliśmy kolejny Dzień Ojca, mając jeszcze 
w pamięci niedawne Święto Matek i Dzień Dziecka. Wszystkie te 
święta współtworzą „święto rodziny”. Na WTZ wszyscy siedzie-
liśmy w amfiteatrze, z głośników rozlegała się muzyka, a aktorzy 
za kurtyną przygotowywali się do przedstawienia inscenizacji 
pt. „Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie…” wg wiersza Juliana 
Tuwima. Imprezę otworzyła instruktorka, witając przybyłych 
rodziców oraz ks. Marka Mnicha – opiekuna i dyrektora WTZ. 
Po chwili narrator opowiadał o losach wsadzonej w ogrodzie 
rzepki, a gospodarz Boguś wiózł na taczkach małą rzepkę. Na-
stępnie zabrał się do wyrywania z ziemi wypielęgnowanej i wy-
rośniętej już jarzynki. Ciągnął i ciągnął i nie mógł sam wydrzeć 
warzywa, bo przecież rzepa to symbol tęgiego zdrowia. Stąd też 
wzrostem i siłą osadzenia się w ogrodzie przerosła możliwości 

gospodarza. Wezwał zamartwiony gospodarz gospodynię, 
wnuczka, kotka, myszkę i wszystkim razem brakowało krzepy 
do wyciągnięcia rzepki z twardej ziemi. Każdorazowe podejście 
do wyrwania kończyło się niepowodzeniem i wywrotką coraz to 
większej liczby ciągnących. Było przy tym śmiechu co niemiara, 
a pracy towarzyszyły różne melodie. Uczestnicy WTZ ubrani 
w ciekawe stroje z wielkim artyzmem odgrywali swoje role, 
a całość uzupełniała przepiękna scenografia z wkomponowany-
mi okazałymi warzywami. Nad całością czuwała instruktorka 
Marzena. Wszyscy widzowie nagradzali „aktorów” gromkimi 
brawami, a potem ks. proboszcz złożył występującym na scenie 
uczestnikom gratulacje oraz życzył dobrej zabawy. I tak też było. 
Uczestnicy WTZ tańczyli, to znowu częstowali się smakołykami 
i popijali wodą z sokiem z cytryny, a instruktorzy Piotr i Jerzy 
grillowali kiełbaski przygotowane przez instruktorki Jadzię, 
Anię, Agnieszkę, Karolinę, Monikę, Iwonę.
 Zapanowały gwar i radość. Szkoda, że rodziny reprezen-
towane były najczęściej tylko przez ojca lub matkę. A jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu wspólnie mieszkali bracia, siostry, ro-
dzice, dziadkowie, wnuki. Dzisiaj już rzadko można zobaczyć 
wielopokoleniowe domy i rzadko też gromadnie całe rodziny 
przychodzą na tego typu spotkania. Dobrze, że WTZ pamiętają 
o zapraszaniu rodzin na pikniki, na których następuje pełna in-
tegracja środowisk rodzinnych z instruktorami i uczestnikami. 
Piękny to zwyczaj i oby trwał jak najdłużej. 

Zuzanna Rogala

Piknik rodzinny w Szkole 
Podstawowej w Przeczycy
12 czerwca w piękne niedzielne popołudnie po raz kolejny 

spotkaliśmy się na Pikniku Rodzinnym, który został zorga-
nizowany przy Szkole Podstawowej w Przeczycy. Już od godziny 
14.00 mogliśmy podziwiać występy naszych wychowanków, 
którzy prezentowali swoje talenty wokalne, aktorskie i taneczne. 
Na przybyłych gości czekało mnóstwo atrakcji. Każdy chętny 
mógł zakupić bilety na przejazd bryczką i odbyć nią podróż po 
Przeczycy i jej okolicach. Z kolei na dzieci czekał kucyk i nie-
zapomniana z nim wyprawa. Dla wielu maluchów było to nie-
samowite przeżycie, ponieważ po raz pierwszy mieli okazję nie 
tylko pogłaskać, ale i również przejechać się na tym zwierzątku. 
 Już od godziny 15.00 do akcji wkroczył klaun Edzio, który razem 
ze swoją asystentką zorganizowali zabawy dla dzieci, a następnie 
malowali buzie ochotnikom. W tym czasie dorośli mogli posłu-
chać występu Kapeli Zastawnych, a dzieci wziąć udział w długo 
wyczekiwanym Piana Party. Ta ostatnia atrakcja przypadła do 
gustu nie tylko najmłodszym uczestnikom pikniku, ale również 
uczniom, którzy opuścili mury naszej szkoły. 

Z kolei na fanów motoryzacji czekały motory, które wszyscy 
chętni mogli oglądnąć oraz strzelnica, gdzie każdy ochotnik mógł 
wypróbować, jak celne ma oko.

Podczas trzeciej godziny imprezy do akcji wkroczyła OSP 
ze Skurowej. Na początku jury złożone z kierownictwa straży 

zebrało się przed sceną, by wysłuchać uczniów, którzy zgłosili się 
do konkursu na najładniej wykonaną piosenkę strażacką. Później 
zebrani widzowie mogli podglądnąć na boisku szkolnym, jak 
sprawnie i efektywnie pracuje Straż Pożarna ze Skurowej. Tym 
razem strażacy wcielili się w role aktorów, którzy są odrywani 
od codziennych zajęć, by wkroczyć do akcji nie zawsze łatwej do 
przeprowadzenia. Ta humorystyczna scenka była dobrą okazją 
nie tylko miłego spędzenia czasu, ale również do zobaczenia, iż 
nawet najlepszy strażak może mieć problemy w akcji, gdy pod-
czas pożaru brakuje wody. Wreszcie pod koniec przedstawienia 
na płytę boiska zostali poproszeni uczniowie biorący udział 

Fot. P. Batycki i J. Batycki
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DZIECI I RYBY
W dzisiejszym komputerowym świe-

cie, gdzie dzieci mało czasu spę-
dzają na świeżym powietrzu, cieszą 
imprezy takie, jak ta zorganizowana przez 
przedstawicieli Koła PZW Wisłoka-Klecie 
nr 34 z okazji Dnia Dziecka na stawie nr 
3 w Błażkowej – 5 czerwca rozegrały się 
tu zawody wędkarskie dla dzieci i mło-
dzieży do lat 18. 

Wzięło w nich udział aż 54 zawod-
ników w 3 kategoriach wiekowych: do 
9 lat, do 13 lat, do 18 lat. Prezes Koła 
Jerzy Oklejewicz rozpoczął imprezę po-
witaniem uczestników, następnie odbyło 
się losowanie stanowisk. O godzinie 9.00 
młodzi adepci wędkarstwa przystąpili 
do łowienia ryb metodą spławikową. 
Po trzech godzinach zawodów na znak 

sędziego przystąpiono do ważenia zło-
wionych ryb. Po kilkunastu minutach 
zostali ogłoszeni zwycięzcy. Klasyfikacja 
przedstawiała się następująco:
W kategorii do 9 lat:
1 miejsce - Igor Przewoźnik 350 pkt.
2 miejsce - Mateusz Rozwadowski 320 pkt.
3 miejsce - Szymon Rozwadowski 310 pkt. 
 W kategorii do 13 lat:  
1 miejsce - Dominik Wal 2000 pkt.
2 miejsce - Aleksandra Wypasek 330 pkt.
3 miejsce - Krzysztof Bielański 230 pkt. 
W kategorii do 18 lat: 
1 miejsce - Patryk Wal 2850 pkt.
2 miejsce - Kamil Depczyński 405 pkt.
3 miejsce - Bogdan Piątek 301 pkt.

Mimo upalnej pogody wszyscy dziel-
nie, z uśmiechem na twarzy rywalizowali 
do samego końca, włącznie z najmłod-
szym dwuipółletnim uczestnikiem za-
wodów. Dekoracji zawodników dokonał 

Prezes Koła PZW nr 34 Wisłoka – Klecie, 
wręczając nagrody rzeczowe oraz sło-
dycze. Żaden z uczestników nie odszedł 
z pustymi rękami. Na zakończenie zor-
ganizowano ognisko i pieczenie kiełbasy. 

Tak wspaniałe zawody nie odbyłyby się 
bez ludzi dobrej woli. Składamy serdeczne 
podziękowania dla sponsorów zawodów: 
Wójta Gminy Brzyska, Kasy Stefczyka, 
Komisji Międzyzakładowej Solidarność 
Gamrat S.A., Jaxson,Balsax. Specjalne 
podziękowanie składamy również Bur-
mistrzowi Brzostku Wojciechowi Stani-
szewskiemu, który wspierał nasze zawody 
w roku ubiegłym. Dziękujemy również 
rodzicom oraz kibicom za wszelką pomoc 
w zorganizowaniu zawodów. A przede 
wszystkim gratulujemy dzieciom, które 
odważyły się na sportową rywalizację 
w łowieniu ryb. Do zobaczenia za rok.

A.R.

w konkursie strażackim i przedstawiono jego wyniki. 
 Piknik zorganizowany przy naszej szkole był okazją nie tylko 

do aktywnego spędzenia czasu, ale też do posłuchania piosenek 
zespołu Sempre, w którym grają absolwenci SP w Przeczycy. 

O godzinie 18.00 bardzo aktywnie zaczęła działać Strefa 
Kibica utworzona na potrzeby dopingowania Polaków podczas 
meczu z Irlandią Północną. Przed telewizorem zgromadzili się 
nie tylko nasi uczniowie, ich przyjaciele i rodzice, ale też przybyli 
goście, pani Dyrektor oraz niektóre nauczycielki. Wszyscy moc-
no kibicowaliśmy Polakom i każda udaną akcję, a szczególnie 
zdobytą bramkę przeżywaliśmy i żywo komentowaliśmy. 

Nasza szkolna impreza nie byłaby tak udana, gdyby nie nasi 
wspaniali rodzice, którzy dzielnie zaopatrywali uczestników 
pikniku w jedzenie i napoje.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Przeczycy składa podzięko-
wania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się 
do zorganizowania Pikniku Rodzinnego.

Szczególne podziękowania składamy panu Waldemarowi Su-
remu, który w sposób szczególny zaangażował się w działania na 
rzecz szkoły oraz osobom, które pomagały w przeprowadzeniu 
przedsięwzięcia. Są to:

Panie: Agnieszka Gonet, Bernarda Wąsik, Władysława 
Bielecka, Joanna Sury, Estera Kapłon, Bożena Bartnik, Ewelina 
Kaczka, Edyta Szpak, Anna Potępa, Marta Szymańska.

Panowie: Stanisław Nawracaj, Piotr Czołka, Jacek Kapłon, 
Włodzimierz i Andrzej Chajec, Ireneusz Pruchnik, Kazimierz 
Woźny, Piotr Papiernik, Grzegorz Potępa, Mirosław Wąsik, 
Wojciech Gonet, Andrzej Szymański, Jerzy Dobosz, Wiesław 
Szpak, Tomasz Drechny, Marek Przybyło, Miłosz Bielecki, 
Michał Strojek, Dominik Woźniak.

Dziękujemy również osobom i instytucjom wspierającym 
działania. Należą do nich: Burmistrz Brzostku Wojciech Sta-

niszewski, Ks. Proboszcz Marek Marcićkiewicz, Ochotnicza 
Straż Pożarna ze Skurowej i Brzostku, Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Brzostku, Marta Król, zespoły: Kapela Zastawnych 
i „Sempre”, Bogdan Kordek, Wojciech Szpak z Jodłowej, Ag-
nieszka Drechny, Renata Nawracaj, Anna Dziedzic, Władysława 
Barbarzak, Marta Michońska, Ryszarda i Adam Maciejewscy, 
Mariusz Skalski. 
Dziękujemy także wszystkim paniom, które przygotowały na 
piknik wspaniałe słodkości:
Ewelina Kaczka, Magdalena Sobczyk, Lucyna Kordek, Joanna 
Baran, Edyta Szpak, Estera Kapłon, Anna Potępa, Urszula Przy-
było, Małgorzata Socha, Renata Drąg, Aneta Kordek, Bernarda 
Wąsik, Maria Czołka, Justyna Kopeć, Anna Stojak, Elżbieta 
Augustyn, Małgorzata Mazurczyk, Bożena Bartnik, Elżbieta 
Grotkowska, Agnieszka Gonet, Kornelia Barbarzak, Władysława 
Bielecka, Marta Szymańska, Izabela Pruchnik, Teresa Pruchnik, 
Joanna Sury, Krystyna Bałucka, Dorota Samborska, Lucyna 
Łukasik, Monika Zyguła, Anna Ramut.q

Fot. Anna Rozw
adow

ska

Fot. P. Batycki i J. Batycki
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SZKOLNICTWO W BRZOSTKU w latach 1918-1939
W listopadzie1918 r. skończyła się I wojna światowa 

i Polska stała się wolna. Jednak nadal Polacy musieli 
bronić swej Ojczyzny przed najazdem Rosji bolszewickiej 
w 1920 r. O tym, że wielu uczniów brzosteckiej szkoły poległo 
w czasie wojen, informuje marmurowa tablica pamiątkowa 
umieszczona w szkolnym korytarzu. Odsłonięto ją 11 listo-
pada 1928 r. Na tablicy wyryte są nazwiska 31 uczniów: 26 
Polaków i 5 Żydów. Pierwsze lata w wolnej Polsce były cięż-
kie: zniszczenia, wzrost przestępczości, wielka bieda wśród 
mieszkańców, głód, choroby i epidemie. W tak trudnych 
warunkach dobrze funkcjonowała szkoła w Brzostku dzięki 
nauczycielom pracującym jeszcze przed I wojną. 

W Drugiej Rzeczypospolitej reformowano i bardziej upo-
wszechniano oświatę. Dlatego Publiczna Szkoła Powszechna 
w Brzostku, na mocy rozporządzenia Kuratorium Okręgu 
Szkolnego w Krakowie z 1926 r., została przekształcona w peł-
ną szkołę siedmioklasową. Kierownikiem pozostał nadal Józef 
Szczepański. Ważnym wydarzeniem w życiu tej placówki był 
uroczysty Zjazd Wychowanków i Wychowawców w dniach 
4-5 lipca 1926 r. Inicjator Zjazdu to ks. dr Józef Jałowy ze 
Skurowej – były absolwent, profesor akademicki, bardzo 
zasłużony dla sanktuarium Matki Bożej w Przeczycy. Prezesem 
Komitetu został Karol Wnęk – nauczyciel i działacz społeczny. 
Program uroczystości przedstawiał się bogato i wyrażał hołd 
dla brzosteckiej szkoły oraz jej nauczycieli i wychowawców. 
Trwałą pamiątką zjazdu było zebranie pieniędzy na zakup 
działki położonej w sąsiedztwie szkoły i przeznaczenie jej na 
plac zabaw dla dzieci. 

W 1930 roku przeszedł na emeryturę Józef Szczepański, który 
przepracował w tej szkole 38 lat. Postrzegano go jako wzoro-
wego nauczyciela i wychowawcę oraz troskliwego kierownika. 
W społeczeństwie był wielce szanowanym katolikiem, ojcem 12 
dzieci. W tym również czasie przeszła na emeryturę Franciszka 
Mrozówna – pracowała w brzosteckiej szkole 40 lat i słynęła 
jako doskonały pedagog. Kolejną nauczycielką była Zofia Tułe-
cka – wzorowa wychowawczyni, plastyczka i działaczka spo-
łeczna. Inne zasłużone nauczycielki to: Janina Rzeszotkówna, 
Cecylia z Cielenkiewiczów Gawlikowa, Helena Sanokowska, 
Władysława Twarduś. W roku szkolnym 1930/31 uczęszczało 
do Publicznej Szkoły Powszechnej w Brzostku 402 uczniów 
z miasteczka oraz Zawadki, Kleci i części Nawsia. W latach trzy-
dziestych było kilku kierowników: Stefan Traciłowski (w latach 
1930–1933); Władysława Twarduś (w latach 1933-1938); Józef 
Matuszewski z Kołaczyc (w latach 1938-1941). Przed wybuchem 
drugiej wojny światowej, oprócz wyżej wymienionych, uczyli: 
Kasper Świtkowski, Maria Świtkowska, Anna Wawszczak, 
Maria Wawszczak, Helena Wnęk, Lucyna Wilczyńska oraz ks. 
katecheta Michał Stępień. 

Tak wspominają naukę w Publicznej Szkole Powszechnej 
w Brzostku jej uczniowie:

 Apolonia Bejska (z domu Twarduś) - (...) 
Przy obecnej ulicy Szkolnej mieściła się tyl-
ko 7-klasowa Szkoła Powszechna. Budynek 
nie zmienił wyglądu. Oczywiście obecnie 
zarówno elewacja, jak i wnętrze różni się 
komfortem od poczciwej, starej szkoły. Tu, 
gdzie obecnie przed szkołą strzelają w górę 
smukłe tuje, rósł nieprzebyty gąszcz drzew 
morwowych (...). Wspominałam już o pani 
Zofii Tułeckiej. Miałam szczęście należeć 

do ostatniego rocznika, który prowadziła przed przejściem 
na zasłużoną emeryturę w 1929 roku. Uczyła wówczas trzecią 
klasę wszystkich przedmiotów: od języka polskiego, rachunków 
i historii aż po roboty ręczne. Była postacią charakterystyczną; 
tak wyobrażam sobie dziś wspominane przez Elizę Orzeszkową 
nauczycielki z okresu pozytywizmu, które z „kagankiem oświaty” 
szły lub jeździły między lud. Pani Tułecka nosiła, niezależnie 
od mody, długie ciemne suknie. Siwe włosy nakryte delikatną 
siateczką upinała z tyłu czarna kokarda. Pani Zofia była bar-
dzo pobożna, bywała codziennie na Mszy św. Obdarzona była 
zdolnościami plastycznymi, w domu dużo malowała, przeważnie 

kopiując farbami olejnymi. Należała chyba do bractwa Apostol-
stwa Modlitwy Serca Jezusowego, bo nauczyła nas modlitwy do 
Serca Pana Jezusa, którą poleciła nam codziennie odmawiać. 
Przez długie lata to czyniłam, potem słowa zatarły się w pa-
mięci(...). Na lekcjach pani Tułeckiej panowała wielka karność. 
Określona komenda liczbowa na przykład 3,5,4 oznaczała jak 
mamy trzymać ręce. Założone w tył, czy wyciągnięte z dłońmi 
opartymi na pulpitach ławek, czy wreszcie ramiona skrzyżowane 
z przodu i dłonie oparte na łokciach. Niesforni otrzymywali linią 
klapsa „w łapę”. W tym celu podchodziło się do „katedry” czyli 
podwyższenia, na którym stał stolik i krzesło dla nauczyciela.
Pani Zofia, gorąca patriotka, z zapałem uczyła nas jako pierwsza 
historii Polski. Objaśniała nam poczet królów polskich. Nie od 
rzeczy będzie wspomnieć, że w pierwszej klasie nie używano 
wówczas zeszytów - zastępowały je łupkowe, czarne, opraw-
ne w drewno tabliczki, na których rysikiem pisało się litery, 
a mazało uwiązaną na sznureczku gąbką. Przed pierwszą i na 
zakończenie ostatniej lekcji zmawiało się, stojąc, modlitwę (...). 
Do najprzyjemniejszych lekcji z panią Tułecką należały rysunki. 
Rysowało się zwykłymi kredkami według programu: np. liście, 
jarzyny, owoce. Po wykonaniu rysunków należało podejść 
z zeszytem do katedry, gdzie pani dokonywała korekty, czyli 
upiększała nasze malunki. Najładniejsze prace zdobiły ścianę 
klasy na końcu roku przy rozdaniu świadectw. Na lekcjach ro-
bót ręcznych sporządzaliśmy wycinanki z kolorowego papieru 
naklejane w zeszytach. Ponadto dziewczynki uczyły się różnych 
ściegów na kawałku białego płótna, z którego miał potem po-
wstać zgrabny fartuszek. Po przejściu na emeryturę pani Zofia 
Tułecka długo działała społecznie (...).

 Aleksander Szczepański: (…) Do pierw-
szej klasy zacząłem uczęszczać we wrześniu 
1928 roku. Nie miałem jeszcze ukończonych 
7 lat. Przybory szkolne były wówczas bardzo 
skromne, nie takie jak dzisiaj, kiedy uczeń na 
plecach taszczy „całą wiedzę” ważącą parę 
kilo. Do przyborów ucznia pierwszoklasisty 
należała tabliczka, rysik i gąbka. Często jak 
był deszcz, to zmazał mu napisane na tabliczce 
zadanie. Tabliczki używało się na początku 

i w drugiej klasie, a potem pisało się w zeszycie ołówkiem, a do-
piero w trzeciej klasie piórem i stalówką maczaną w atramencie, 
który trzeba było do szkoły przynosić. Klasy były koedukacyjne. 
Dziewczęta siedziały osobno po jednej stronie klasy, a chłopcy po 
drugiej. Połowa uczniów to były Żydówki i Żydzi, którzy trzymali 
się w osobnej grupie (...). Co do fryzur, to wszyscy chłopcy przez 
cały czas pobytu w szkole podstawowej obowiązkowo strzyżeni 
byli „na jeża”, chyba ze względów higienicznych. Nie noszono 
długich spodni, ale spodenki poza kolana. Przez pierwsze dwa 
lata uczyła nas pani Helena Wnękowa i uczyliśmy się w obecnej 
starej szkole, a w trzeciej klasie w dzisiejszym urzędzie gminy. 
W trzeciej klasie uczył nas także pan Karol Wnęk, a religii ks. 
Michał Stępień. Wychowawcom moim zawdzięczam, że dali mi 
dobre podstawy naukowe. Gdy później uczęszczałem już do 4 kla-
sy w Wieliczce, okazało się, że nauczyciele wiejscy nie są wcale 
gorsi od miejskich. Wkrótce zostałem zaliczony do pierwszych 
uczniów w klasie (...). 

Podsumowując okres dwudziestolecia międzywojennego 
należy zaznaczyć, że brzostecka Szkoła Powszechna miała coraz 
więcej uczniów i stała się jedyną w okolicy szkołą siedmioklaso-
wą. Była to najważniejsza placówka oświatowa i kulturotwórcza 
Ziemi Brzosteckiej. Pozytywne przemiany oświatowe zostały 
nagle przerwane przez wybuch II wojny światowej 1 września 
1939 r. i ludobójczą okupację prowadzoną przez Niemcy hitle-
rowskie. 

Oprac. W. Tyburowski. Literatura: Ks. B. Stanaszek, Parafia Brzostek 
w latach 1918-1939, Brzostek 1994; A. Bejska, Wspomnienia o dawnym 
Brzostku, w: Rocznik Brzostecki t.1, Brzostek 1993; A. Szczepański, 
Moje wspomnienia ze Szkoły Powszechnej w Brzostku, w: Wiadomości 
Brzosteckie 2:1993; W. Tyburowski, Zarys dziejów szkoły w Brzostku, 
mps 2005.
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SAME ASY
Od jakiegoś czasu wśród starszych dzieci i młodzieży 

nie jest modne osiąganie wysokich wyników w na-
uce. Mimo tego znalazła się w naszej gminie niemała grupa 
uczniów, którym zależy, żeby efektywnie skorzystać z moż-
liwości zdobycia wiedzy i umiejętności, jakie oferują szkoły 
podstawowe i gimnazja.
Oto lista uczniów, którzy na koniec roku szkolnego uzyskali 
średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie:

SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa w Brzostku
Klasa IVa: Aleksandra Przebięda 
Klasa IVb: Filip Dziedzic, Oliwia Halz, Mateusz Nowak, Filip 
Płaziak, Krystian Pruchnik, Aldona Rams
Klasa Va: Wiktoria Kobak, Wiktoria Łącka, Jakub Parat
Klasa Vb: Klaudia Pięta
Klasa Vc: Patrycja Czech, Klaudia Czerwińska, Karolina Gry-
giel, Ksawery Grygiel, Anna Lemek, Julia Zdziarska
Klasa VIa: Katarzyna Boroń, Gabriela Dodolak, Szymon Kania, 
Karolina Przybyło, Kacper Zyguła
Klasa VIb: Jakub Byś, Dominika Gonet, Martyna Kolbusz, 
Gabriela Płaziak, Ewa Święch
Klasa VIc: Jakub Batycki, Gabriela Czekaj, Wiktor Kuczwara, 
Martyna Nawracaj, Magdalena Oprządek, Sylwia Samborska, 
Maciej Umiński, Sebastian Zięba

Szkoła Podstawowa w Gorzejowej
Klasa IV: Julia Podraza
Klasa V: Julia Wójcik, Michał Stręk

Szkoła Podstawowa w Grudnej Górnej
Szkoła nie przekazała informacji

Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
Klasa IV: Kinga Winiarska, Magdalena Jędrusik, Emilia Płaziak
Klasa V: Aleksandra Kopeć, Martyna Magiera
Klasa VI: Dawid Garstka, Anna Zegarowska, Urszula Przewię-
da, Monika Chajec, Kamila Kowalska

Szkoła Podstawowa w Kamienicy Dolnej
Klasa IV: Milena Machaj, Oliwia Serafin

Szkoła Podstawowa w Kamienicy Górnej
Klasa IV: Magdalena Wołowiec, Kinga Rakowska
Klasa V: Magdalena Gąsior, Łukasz Piwowar, Szymon Pociask, 
Kamila Reguła, Kornelia Szczepkowicz, Oliwia Wójcik
Klasa VI: Gabriela Dziadura, Karolina Gąsior

Szkoła Podstawowa w Nawsiu Brzosteckim
Klasa IV: Małgorzata Dunajska
Klasa V: Aleksandra Radelczuk, Beata Rogaczewska, Gabriela 
Wójtowicz, Marcelina Jędrzejczyk,
Klasa VI: Aleksandra Grzesiak

Szkoła Podstawowa w Przeczycy
Klasa IV: Amelia Bielecka, Bartłomiej Gonet, Mateusz Kordek
Klasa V: Oliwia Pruchnik, Aleksandra Sury
Klasa VI: Angelika Dziedzic, Agata Samborska, Anastazja 
Trucina, Magdalena Wal, Mateusz Ramut

Szkoła Podstawowa w Siedliskach-Bogusz
Klasa IV: Agnieszka Kurek
KlasaVI: Weronika Kurek, Wojciech Orzechowski

Szkoła Podstawowa w Smarżowej
Klasa IV: Patryk Pocica, Mateusz Kopala
Klasa V: Daniel Chajec, Katarzyna Kudłacz, Weronika Wojnar 
Klasa VI: Magdalena Czernik, Aleksandra Czarnecka, Karolina 
Śliwa

GIMNAZJA

Gimnazjum w Brzostku
Klasa Ia: Aleksandra Zięba
Klasa Ib: Magdalena Nowak, Sylwia Siedlarska
Klasa Ic: Michał Ramut, Emilia Szymańska
Klasa IIa: Alicja Kurcz, Radosław Machaj, Dominik Sobczyk
Klasa IIb: Aleksandra Boczar, Martyna Samborska
Klasa IIc: Julia Białas 
Klasa IIIa: Klaudia Piekarczyk, Anita Pruchnik, Weronika 
Pruchnik
Klasa IIIb: Aleksandra Kolbusz, Urszula Wąsik
Klasa IIIc: Faustyna Kukla, Aleksandra Krauze, Weronika 
Przebięda
Klasa IIId: Joanna Ramut, Sylwia Dziedzic, Katarzyna Bar-
barzak, Joanna Błoniarz, Karolina Zegarowska, Patrycja Żół-
kiewska

Gimnazjum w Januszkowicach
Klasa I: Paulina Chajec 
Klasa II: Anna Ochałek 
Klasa III: Karolina Winiarska 

Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim
Klasa I: Gabriela Szynal 
Klasa II: Agata Wilusz
Klasa III: Martyna Pietruszewska, Katarzyna Raś

Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz
Klasa Ia: Regina Raś, Natalia Szukała
Klasa Ib: Gabriela Białas, Dominika Kuczek, Oskar Smagacz
Klasa IIb: Mateusz Zagórski, Adrian Wołowiec 
Klasa IIIa: Sylwia Nykiel 

Gimnazjaliści, którzy z egzaminu gimnazjalnego (łącznie ze 
wszystkich części) uzyskali co najmniej 85% możliwych do 
zdobycia punktów:
Joanna Ramut z Gimnazjum w Brzostku
Karolina Winiarska z Gimnazjum w Januszkowicach
Martyna Pietruszewska z Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim
Sylwia Nykiel z Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz q

Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki
W ramach „Słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki 

realizował kampanię edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci 
i młodzieży szkolnej z terenu 22 gmin należących do Związku. Akcja obej-
mowała „bieg po słońce”, pokazy solarne, quizy, gry i zabawy oraz konkursy 
plastyczne. Imprezie towarzyszyły występy artystyczne i wokalne. 

Uczniowie brzosteckiego gimnazjum wzięli udział w przedsięwzięciu 
- uczestniczyli w rywalizacji na najlepszy plakat o tematyce ekologicznej 
promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii (słoneczna, 
wiatrowa, wodna i geotermalna). Praca wykonana przez Karinę Augustyn (1c) 
została doceniona przez jury. Uczennica zdobyła wyróżnienie w konkursie 
plastycznym, otrzymując dyplom, plecak oraz książkę „Parki Narodowe”.

Elżbieta Domaradzka
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„Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”
31 maja 2016 r. odbył się finał XIII Międzywojewódzkiego 

Konkursu „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza” 
organizowanego przez Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. 
Patronat nad konkursem objęli: Burmistrz Miasta Jasła, Podkar-
packi Kurator Oświaty i Małopolski Kurator Oświaty. 

W zmaganiach wzięli udział uczniowie gimnazjów nr 1 i nr 
2 w Jaśle, w Odrzykoniu, Nowym Żmigrodzie, Bieczu, 
Łukawcu oraz Brzostku (uczniowie szkół z województw 
podkarpackiego i małopolskiego). Gimnazjaliści rywali-
zowali w trzech kategoriach: poetyckiej, plastycznej oraz 
wiedzy o życiu i działalności I. Łukasiewicza, a także 
dotyczącej chemii węglowodorów i ich pochodnych. 
Zarówno prace plastyczne, jak i poetyckie poświęcone 
były postaci i dorobkowi twórcy przemysłu naftowego. 
Uczestnicy rywalizacji w zakresie wiedzy musieli się 
uporać z testem pisemnym i pytaniami ustnymi dotyczą-
cymi biografii Łukasiewicza oraz wiadomości z chemii 
organicznej. 

W sprawdzianie wiedzy historyczno-chemicznej na 
najwyższym stopniu podium znalazł się zespół z Gim-
nazjum nr 2 w Jaśle. Na drugiej pozycji (już po raz 
trzeci) uplasowała się drużyna z Gimnazjum w Brzostku 
w składzie: Magdalena Nowak, Joanna Ramut i Alek-
sandra Kolbusz, a trzecia lokata przypadła Zespołowi 
Szkół w Odrzykoniu. W kategorii plastycznej konkur-

sowe jury trzecie miejsce przyznało Paulinie Wnęk za rzeźbę 
z plasteliny przedstawiającą postać Łukasiewicza, a w poetyckiej 
trzecią pozycję zajęła Aleksandra Kolbusz za wiersz o Ignacym 
Łukasiewiczu. Dyplomy i nagrody książkowe laureaci odebrali 
z rąk dyrektor ZSM nr 3 w Jaśle Aleksandry Zajdel-Kijowskiej. 

Bożena Nycz

„DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERETU” – SIECIAKI 2016
Internet zrewolucjonizował wiele dziedzin ludzkiego życia. Jako 

narzędzie pracy i rozrywki stał się niezbędny w większości 
firm, instytucji, organizacji i w coraz większej liczbie gospo-
darstw domowych. Umożliwia on wszechstronną komunikację 
i ułatwia kontakty, niwelując ograniczenia przestrzenne i za-
pewniając porozumiewanie się w czasie rzeczywistym. Jednak 
z używaniem Internetu wiążą się potencjalne niebezpieczeństwa, 
zagrażające w szczególny sposób najmłodszym jego użytkowni-
kom. „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie” – to hasło 
jest kluczem do większości problemów i zagrożeń występujących 
w sieci. Sam w sobie Internet nie jest ani zły ani dobry – jest po 
prostu narzędziem…

Europejska akcja Dzień Bezpiecznego Internetu 2016 już ko-
lejny raz została zorganizowana w Polsce przez Fundację Dzieci 
Niczyje. Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku jak co 
roku w ramach tej akcji podjęło się kilku zadań. Tym razem 
do akcji przystąpiła również Szkoła Podstawowa w Kamieni-
cy Dolnej. Zajęcia realizowane w ramach kampanii „Dziecko 
w sieci” mają na celu:
- profilaktykę – udział dzieci i młodzieży w zajęciach dotyczą-

cych bezpieczeństwa w sieci ma uświadomić im zagrożenia 
czyhające w świecie wirtualnym;

Dokończenie na str. 29

STYPENDIUM DLA DWÓCH 
GIMNAZJALISTEK
Joanna Ramut i Aleksandra Kolbusz 

w czerwcu otrzymały stypendium na-
ukowe ufundowane przez prof. Jonathana 
Webbera, który systematycznie wspiera 

zdolnych uczniów brzo-
steckiego gimnazjum. 

Jednym z ważniej-
szych kryteriów przy-
znawania stypendium, 
oprócz wysokiej śred-
niej ocen, są znaczące 
osiągnięcia w konkursach 
ogó l n o p ol s k i c h  l u b 
organizowanych przez 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty. W tym 
roku konkurencji zbyt wielkiej nie było. 
Tylko dwie gimnazjalistki mogły starać 
się o tę formę nagrody. Zdecydowanie 
największe sukcesy w ciągu ostatnich 
trzech lat nauki odniosła Joanna, o któ-
rej pisaliśmy w czerwcowym numerze 
„Wiadomości Brzosteckich”. Dla przypo-
mnienia – Asia specjalizuje się w matema-
tyce, trzykrotnie uzyskała tytuł laureata 
w słynącym z trudnych zadań Konkursie 
Matematycznym im. H. Steinhausa, zdo-
była maksymalną liczbę punktów w finale 

Ogólnopolskiego Kon-
kursu Matematyczne-
go PANGEA, dwukrot-
nie stawała na podium 
w ogólnopolskim kon-
kursie w ramach Szkoły 
Młodych Matematyków, 
zdobyła tytuł finalisty 
w konkursie matema-
tycznym kuratora oświa-
ty. Dziewczyna może się 
też pochwalić wieloma 
innymi osiągnięciami. 
Jej przeciwieństwem jest 
Aleksandra, typowa hu-

manistka, która najlepiej czuje się w re-
cytacji i pisaniu wierszy. Na tym polu 
odniosła sukcesy m.in. w ogólnopolskim 
konkursie poetyckim dla szkół noszących 
imię Świętej Jadwigi Królowej ph. „Dzień 
z życia Świętej Jadwigi Królowej” oraz 
w międzywojewódzkim konkursie „Życie 
i działalność Ignacego Łukasiewicza”.

Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku 
szkolnym grono uczniów zasługujących 
na stypendium prof. Webbera znacznie 
się powiększy.

U.K.

Fot. Paw
eł Batycki

Fot. Paw
eł Batycki

Prof. Jonathan Webber



Piknik rodzinny w Przeczycy Fot. Paweł i Jakub Batycki



Biedronki przedstawiają „Bajkę o Brzostynce”

„Wielcy Polacy” w Januszkowicach

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki



Fot. Zbigniew Szczuciński

Dzień Dziecka z Palmonutką

Sukces Jakuba Zastawnego w Kazimierzu Dolnym

Fot. Jakub Batycki



Złote gody w Gminie Brzostek

Danuta i Czesław Samborscy Danuta i Włodzimierz Przewoźnikowie

Emilia i Mieczysław Marcinkowie Helena i Władysław Gryglowie

Irena i Bolesław Pieniądzowie Janina i Kazimierz Zawiślakowie

Józefa i Władysław Bielańscy Józefa i Władysław Szydłowscy



Złote gody w Gminie Brzostek

Krystyna i Antoni Godzińscy Krystyna i Jan Sobczykowie

Teresa i Kazimierz Guźcowie Zofia i Aleksander Garstkowie

Zofia i Jan Sobczykowie Zofia i Józef Augustynowie

Fot. Paweł Batycki

Występ młodzieży gimnazjalnej Burmistrz Wojciech Staniszewski



11 czerwca 2016 r. – zlot wielbicieli motocykli Fot. Paweł Batycki



Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży

Co to za roślina?

Zagadka przyrodnicza
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Fot. Anna Rozwadowska



Piknik rodzinny w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Majówka misyjna „Świat według Dulskich” w ZS w Brzostku

„Świat według Dulskich” w ZS w Brzostku

Fot. Marzena Dunajska

Fot. Dominik Chodur

Fot. Dominik Chodur

Fot. Dominik Chodur
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EGZAMIN ZALICZONY!
Uczniowie szkół podstawowych w Kamienicy Dolnej i Prze-

czycy po całym roku pogłębiania wiedzy z zakresu ruchu 
drogowego przystąpili do egzaminu na Kartę Rowerową. 

Egzamin składał się z części teoretycznej, którą zdawali na 
programie multimedialnym dostarczonym przez Wojewódzką 
Komendę Policji w Rzeszowie oraz części praktycznej pole-
gającej na bezbłędnym pokonaniu toru przeszkód na placu 
manewrowym. Po omówieniu i przedstawieniu kolejności po-

konywania przeszkód przez nauczyciela uczniowie odbyli kilka 
jazd próbnych, aby później wykonać ten najważniejszy przejazd 
egzaminacyjny. Widać było po kursantach pełne skupienie oraz 
emocje przed jazdą egzaminacyjną. Radości po przejechaniu 
linii końcowej nie było końca . Uczniowie otrzymali arkusze 
egzaminacyjne z pozytywnymi wpisami przebytych egzaminów, 
co ich uprawnia do otrzymania kart rowerowych.

Gratuluję Wszystkim, którzy zdali egzamin i życzę bezpiecz-
nego poruszania się rowerem na drodze.

Opiekun Paweł Batycki

- promocję bezpiecznego, kulturalnego i efek-
tywnego korzystania z Internetu.
 Zachęcałem uczniów do uczestniczenia 

w konkursie Sieciaki, w którym wzięło udział 
ok. 70 uczniów z dwóch szkół, a najlepsi otrzy-
mali nagrody ufundowane przez sponsorów na-
szej akcji (firmy: Marbet Brzostek i Delikatesy 
CENTRUM w Brzostku), a uczniowie brzoste-
ckiego gimnazjum: Aleksandra Kolbusz w kat. 
klas III zdobyła I miejsce, natomiast w kat. klas 
I-II – Karina Augustyn, Weronika Dziadura, 
Sylwia Siedlarska odpowiednio I, II i III miejsce. 
W Kamienicy byli to: Filip Podgórski, Oliwia 
Żółkiewska i Oliwia Serafin – odpowiednio I, 
II i III miejsce.

Dzięki całej akcji uczniowie poznali dobre i złe strony Internetu. Gimnazjum 
brzosteckie bierze czynny udział w tej akcji od początku jej powstania, mam 
nadzieję, że i w szkole w Kamienicy akcja ta zapisze się na stałe w kalendarzu 
szkolnym.

 Serdecznie dziękuję sponsorom firmie Marbet Marii Grzesiakowskiej i De-
likatesom CENTRUM Małgorzaty Drozd za wsparcie naszej akcji, a uczniom 
gratuluję zdobytych dyplomów i nagród.

 Czekamy już na Sieciaki 2017 
Opiekun akcji - Paweł Batycki

Fot. Andrzej Szot

Fot. Paw
eł Batycki

Fot. Paweł Batycki
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VII Międzyszkolny Turniej Wiedzy „Wielcy Polacy” w Januszkowicach
„Jestem nie po to, aby mnie kochali,
Ale po to, abym ja działał i kochał.
Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie,
Ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka...”
Janusz Korczak: „Pamiętniki”

Czwartek 2 czerwca 2016 roku był dniem szarym i ponurym. 
Całe niebo zaciągnęło się ciężkimi ołowianymi chmurami, 

z których jak z cebra lał się potok wody. Spływał z drzew, które 
swoimi kwiatami i zielenią liści próbowały rozjaśnić ten szary 
dzień, bębnił o drogi, brukowane dróżki i ścieżki. Każdy czło-
wiek, młody i stary, duży i mały niósł parasol i chował głowę 
pod jego czaszę. Nogi zacinane były strugami wody, ale pomimo 
tego przed budynkiem Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza 
w Januszkowicach zbierała się gromada młodzieży ubranej 
w uroczyste stroje. Razem z nimi do budynku szkolnego po-
dążali opiekunowie i pedagodzy ze szkół z Gogołowa, Sowiny, 
Siedlisk-Bogusz oraz miejscowi nauczyciele. To już siódmy 
raz grono pedagogiczne januszkowickiej szkoły przygotowuje 
międzyszkolny konkurs wiedzy o „Wielkich Polakach”. 

 Tym razem tematem konkursu stała się postać Janusza 
Korczaka. Kim był Janusz Korczak i czym zasłużył sobie na 
miano Wielkiego Polaka? Otóż urodził się u schyłku XIX wieku 
w Warszawie, a jego ojcem był Józef Goldszmit, adwokat. Janusz 
Korczak swój pseudonim – nazwisko – zaczerpnął z powieści 
Kraszewskiego „Historia o Januszu Korczaku i pięknej miecz-
nikównie”. Od dziecka rozczytywał się w polskiej literaturze, 
a Kraszewski był jego idolem. W 1898 roku zdał maturę i rozpo-
czął studia lekarskie w Uniwersytecie Latającym, które ukończył 
po 6 latach. Już w 1905 roku został powołany do wojska, a później 
pracował w szpitalu, gdzie zaraził się tyfusem plamistym. Jako 
lekarz wykazał się niezwykłym miłosierdziem, gdyż udzielał 
porad medycznych najbiedniejszym, a nade wszystko rozczulał 
się nad losem dzieci samotnych, porzuconych i sierot. Szpital 
Dziecięcy Bersohnów i Baumanów stał się jego prawdziwym 
domem i mieszkaniem osamotnionych i ciężko chorych dzieci. 
W 1912 roku założył Dom Sierot w Warszawie i był w nim nie 
tylko dyrektorem, ale także lekarzem, pedagogiem, opiekunem 
i największym orzecznikiem i przyjacielem dzieci „niczyich”. 
W artykułach tygodnika „Głos” pisał „nie ma dzieci, są ludzie”. 
Starał się odbudowywać stracone dzieciństwo, gdyż twierdził iż 
„bez radosnego dzieciństwa całe życie musi być kalekie…”
 Dla dzieci pisał książki, w których bohaterowie byli szczęśliwi 
i wprowadzali czytelnika w radosny świat zaczerpnięty z baśni 
oraz czarodziejski świat fantazji. Do takich książek należą: 
„Król Maciuś”, „Kajtuś Czarodziej”, „Król Maciuś na bezludnej 
wyspie”, „Bankructwo małego Dżeka”. W innych zaś utworach 
takich, jak „Dzieci ulicy”, „Dziecko salonu” rozprawiał się 
z nieczułym społeczeństwem, które nie umie zadbać o godne 
życie dziecka. Redagował i nadawał też audycje radiowe pt. 
„Gadanki radiowe” oraz redagował gazetkę z wychowankami 
„Mały Przegląd”.
 Szczególną rolę odegrał w czasie II wojny światowej. 
Jego dom sierot przyjmował setki potrzebujących dzieci 
żydowskich. Żywo współpracował z Ireną Sendlerową 
i razem pomagali szukać rodzin dla żydowskich dzieci. 
6 sierpnia 1942 roku wykazał się niezwykłym heroizmem, 
odwagą i bohaterstwem, gdyż razem z 200 sierotami zo-
stał wywieziony i stracony przez Niemców w Treblince. 
Pośmiertnie został odznaczony Komandorskim Krzyżem 
Orderu Odrodzenia Polski. Ten czyn oddania życia razem 
z dziećmi wykazuje niezwykłą postać, bohaterstwo, pra-
wość charakteru i zapisuje doktora Janusza Korczaka na 
listę Ludzi Wszech Czasów. 

 Do konkursu o tym wielkim polskim Żydzie młodzież 
była przygotowana bardzo dobrze. Wykazała się nie tylko 
znajomością biografii, ale także znajomością utworów 
literackich i to nie tylko tych zapisanych w kanonie lektur. 
Konkurs też poprowadzono profesjonalnie i zapisano w cie-

kawą formę.
 Pierwsza jego część polegała na wypełnieniu testu. 10 uczest-
ników, którzy najlepiej sobie z tym poradzili, zakwalifikowało 
się do kolejnego etapu. Byli to uczniowie ze szkół w Siedliskach-
-Bogusz, Sowinie, Gogołowie i Januszkowicach. Tę grupę 
młodzieży przygotowywali nauczyciele Zofia Cabaj (Siedliska-
-Bogusz), Dorota Błoniarz (Sowina), Lucyna Cyrulik (Gogołów), 
Celina Kowalska (Januszkowice).
 W drugim etapie konkursu były tak zwane skojarzenia obraz-
kowe – na ekranie wyświetlano po 3 obrazki, a uczestnicy mieli 
rozpoznać, z jakiego utworu literackiego pochodzą. W trzeciej 
części konkursu spośród 10 myśli zapisanych na kartce należało 
podkreślić 3, których autorem był Janusz Korczak. Na koniec 
pozostawiono niezwykłą szaradę zwaną „sałatką literową” – 
z podanych liter uczestnicy układali pięć tytułów utworów Ja-
nusza Korczaka. W ostatniej części konkursu był sprawdzian ze 
znajomości lektury „Król Maciuś I”. Po ocenieniu wypowiedzi 
uczniów okazało się, że 3. miejsce uzyskała Dominika Krupa ze 
szkoły w Januszkowicach, 2. miejsce Justyna Iskra z Gogołowa 
i 1. miejsce Paulina Chajec z Januszkowic. Laureaci otrzymali 
nagrody w postaci sprzętu elektronicznego oraz dyplomy, które 
wręczyli p.o. dyrektora szkoły Stefan Kokoczka i Burmistrz 
Brzostku Wojciech Staniszewski. Burmistrz wygłosił podzięko-
wanie za zorganizowanie imprezy oraz pogratulował młodzieży 
merytorycznej wiedzy. Wyświetlano także prezentację multi-
medialną pt. „Polak Wszech Czasów”, która przybliżała życie 
i działalność wielkiego Żyda-Polaka.
 Organizatorami konkursu już po raz siódmy była dyrekcja 
i nauczyciele Zespołu Szkół w Januszkowicach. Całość prowa-
dził nauczyciel Paweł Wiejowski, w jury pracowały Kierownik 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Marta Król oraz 
wieloletni nauczyciel, metodyk języka polskiego i wizytator 
Zuzanna Rogala. W imprezie uczestniczyli nie tylko uczniowie 
z pedagogami, ale także zaproszeni goście: Burmistrz Brzostku 
Wojciech Staniszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Mate-
usz Domaradzki, Radny Ryszard Chajec, Sołtys Januszkowic 
Bolesław Pieniądz, Sołtys Opacionki Stanisław Jantoń oraz 
proboszcz parafii Januszkowice Ks. Stanisław Mirek.
 Nagrody zostały ufundowane przez sponsorów: Delikatesy 
Premium, Opacionka, Piotr Raś; Delikatesy Centrum, Brzostek, 
Małgorzata Drozd; Stacja paliw BP, Brzostek, Anna Majew-
ska; Firma Taurus, Pilzno; Hurtownia Mięsa Domicela, Jasło; 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Hurtowe Betex Jasło; Piekarnia 
„Kołacz”, Kołaczyce, Krzysztof Czech; Piekarnia Brzostek; 
Firma Handlowo-Usługowa, Opacionka, Krzysztof Pruchnik.
Na zakończenie imprezy młodzież została zaproszona na poczę-
stunek. Januszkowicka szkoła pokazała kolejny raz, że jest jedną 
z najbardziej prężnych w gminie Brzostek i że życie Wielkich 
Polaków jest prymatem we wzorach wychowawczych młodzie-
ży. Należy się spodziewać, że i z tej młodzieży januszkowickiej 
wyrosną wzorowi Polacy.

Zuzanna Rogala

Fot. Paw
eł Batycki
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JAKUB REALIZUJE SWOJE MARZENIA…
Jakub Byś to tegoroczny absolwent Publicznej Szkoły Podsta-

wowej w Brzostku, chłopiec wszechstronnie utalentowany, 
osiągający bardzo dobre wyniki w nauce. Jest wzorowym ucz-
niem, przez co może być przykładem dla wielu rówieśników. 
Pasjonuje się historią, bardzo lubi czytać książki o tej tematyce. 
W roku 2015/2016 zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego 
konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty w Rzeszowie. Ten jego osobisty sukces jest również 
chlubą dla całej społeczności szkolnej. Jakub poświęcił bardzo 
dużo wolnego czasu na opanowanie wiedzy wykraczającej poza 
program szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczestnicy kurato-
ryjnych konkursów muszą bowiem wykazać się bogatą wiedzą 
i dużym zaangażowaniem na szczeblu szkolnym oraz rejono-
wym, aby dojść do finału i znaleźć się w gronie najlepszych. 

Chłopiec interesuje się także sportem. Jako podopieczny Fun-
dacji Aktywnej Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży wziął udział 
w tegorocznej Spartakiadzie. Impreza ta zgromadziła około 200 
osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach 
inwalidzkich z całej Polski. Młodzi sportowcy, po podzieleniu 
na grupy, rywalizowali ze sobą w 5 konkurencjach: tor prze-
szkód, łucznictwo, sprint, minimaraton oraz bocce. 10-osobowa 
reprezentacja Podkarpacia przywiozła łącznie 4 nagrody, w tym 
puchar dla Jakuba za zdobycie I miejsca w swojej kategorii. 

Jakub wiele razu brał udział w licznych wydarzeniach 
sportowych - od lat uczestniczy w Nocnym Ulicznym Biegu 
Solidarności, rywalizując z innymi wózkowiczami na trasie 
prowadzącej przez wyboisty rzeszowski Rynek, zaś do Spały 

pojechał jako weteran - w I edycji zawodów uplasował się tuż za 
podium. Wiele realizowanych przez FAR projektów, takich jak 
Spartakiada, stanowi okazję do integracji, wymiany doświad-
czeń, zaprezentowania swoich umiejętności w szerszym gronie, 
obalania stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych, 
lecz przede wszystkim poprzez zabawę uczy zasad „fair play”, 
zdrowej rywalizacji i motywuje do dalszych wysiłków w poko-
nywaniu własnych słabości.

Cała społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku 
jest dumna z osiągnięć Jakuba. Życzymy mu wielu laurów w róż-
nych dyscyplinach oraz siły i wytrwałości w dążeniu do celu. 

Wychowawca

Misyjna Majówka
10 maja 2016 roku członkowie Ogniska Misyjnego Zespołu 

Szkół w Nawsiu Brzosteckim parafii Brzostek wzięli udział 
w „Misyjnej Majówce” w Krośnie. Wyjazd zorganizowany został 
w ramach podziękowania wszystkim tym, którzy podjęli trud 
tegorocznego kolędowania misyjnego. Nasza grupa wraz z opie-
kunami liczyła 25 osób. Ogółem w spotkaniu uczestniczyło 776 
dzieci z 25 szkół podstawowych z całego Podkarpacia. 

Hasło tegorocznej majówki „Dobrze jest pomagać” zachęcało 
do realizacji projektu misyjnego, w ramach którego uczestnicy 
spotkania nieśli pomoc duchową i materialną dzieciom ze szkół 
w Manasao i w Ngenguey w Republice Środkowoafrykańskiej.  
Gośćmi spotkania byli misjonarze ze Stowarzyszenia Misji 
Afrykańskich – ks. Marek Krysa oraz świecka misjonarka 
Bożena Latocha. Szkołę Pigmejów Bayaka utrzymuje Misja, 
którą prowadzą misjonarze SMA. Przeznaczona jest dla 5- 
i 6-letnich dzieci pigmejskich. Projekt obejmuje razem 4 klasy. 
Każda klasa ma swojego nauczyciela, który raz w tygodniu 
przeprowadza tzw. zajęcia w terenie, gdzie dzieci uczą się 
roślin, gdyż Pigmeje to ludzie lasu. Dzieci w I klasie piszą na 
czarnych tabliczkach, a w II klasie otrzymują małe zeszyci-

ki i ołówki. Pigmejskie dzieci oprócz nauki pisania uczą się 
także siedzieć w ławkach. Wymogiem jest, aby dzieci miały 
ubranie. By dzieci mogły korzystać dalej ze szkoły, potrzebna 
jest pomoc na zakup czarnych tabliczek, kredy, zeszytów oraz 
żywności, która zapewni jeden posiłek dziennie dla uczniów. 
Majówkę rozpoczęliśmy uroczystą Eucharystią w Kościele 
Farnym. Następnie z flagami różnych państw i przy wtórze dzwo-
nów krośnieńskiej Bazyliki przemaszerowaliśmy przez rynek 
do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie miał miejsce 
dalszy ciąg spotkania. A w hali działo się, oj działo! Każdy mógł 
na miarę swoich możliwości wesprzeć materialnie wyżej wspom- 
niany projekt przez m.in. zakup losu loterii fantowej, pamiątki 
na targu pod „Baobabem”, ciasta w cukierni „Bambo”. Wszystko 
przeplatane było wspólną zabawą: wyścigi z przebierankami, 
przeciąganie liny, malowanie zwierzątek z zamkniętymi oczami, 
odgadywanie odgłosów. Można było w namiocie oglądnąć film, 
poczuć atmosferę afrykańskiej szkoły przez m.in. pisanie na 
czarnej tabliczce, a także potańczyć i pośpiewać, a nawet uczesać 
afrykańską fryzurę i pomalować twarz. Spotkanie zakończyło 
się wręczeniem nagród uczestnikom konkursu plastycznego 
„Afryka w oczach dziecka” i Misyjnym Błogosławieństwem. 
Po wspólnym poczęstunku, z plecakami pełnymi maskotek, 

zabawek i przybo-
rów szkolnych wy-
losowanych w loterii 
oraz zakupionych 
pamiątek misyjnych, 
w większości wyko-
nanych przez dzieci 
z Indii, powróciliśmy 
do domu. Zmęczeni, 
ale z sercem pełnym 
emocji, radości i mi-
syjnego zapału posta-
nowiliśmy, że w ta-
kim samym składzie, 
a może i większym, 
w przyszłym roku 
również wybierzemy 
się na taką wspaniałą 
majówkę. 

 M. Grygiel
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Kreatywność drogą do sukcesu edukacyjnego
Sukces nigdy nie jest efektem słomianego 
zapału – tu trzeba przejść przez prawdzi-
wy ogień.

(James Madison)

W dniach 3-4 czerwca w ZSRCKU im. 
Gen. D. Chłapowskiego w Trzciance 

(woj. wielkopolskie) odbyły się centralne 
eliminacje XL Olimpiady Wiedzy i Umie-
jętności Rolniczych. Wystartowało w nich 
221 uczniów z całej Polski. OWiUR to 
jeden z najstarszych i najbardziej presti-
żowych konkursów wiedzy i umiejętności 
praktycznych organizowany w naszym 
kraju, któremu patronuje Ministerstwo 
Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Udział w olim-
piadzie to nie tylko szansa na zdobycie 
cennych nagród, ale przede wszystkim 
okazja do sprawdzenia samego siebie.

Olimpiada jest współzawodnictwem 
z zakresu szeroko pojętej wiedzy rolni-
czej – teoretycznej i praktycznej. Jej idea 
to ukazanie młodzieży szkół średnich 
zadań stojących przed jednym z najważ-
niejszych działów gospodarki narodowej, 
rozszerzenie jej zainteresowań różno-
rodnymi formami postępu w rolnictwie 
(biologicznego, technicznego, organiza-
cyjnego, ekonomicznego i społecznego) 
oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych 
z produkcją rolniczą, miejscem przyszłej 
pracy młodego rolnika, co ma wyjątkowe 

znaczenie we właściwym wykonywaniu 
zawodu.

Realizując zadania zawarte w progra-
mie Olimpiady, młodzież może wzbogacić 
swoje przygotowanie zawodowe, a jedno-
cześnie dzięki pogłębieniu wiedzy i umie-
jętności przyczynić się do stałego unowo-
cześniania i rozwoju polskiego rolnictwa. 
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku 
na Olimpiadzie reprezentowała w bloku 
architektury krajobrazu Magdalena 
Święch, która w eliminacjach okręgowych 

w Kijanach zajęła II miejsce, a zmagania 
w Trzciance zapewniły jej tytuł finalisty 
i zwolnienie z egzaminu zawodowego. 
Magda to wzorowa uczennica III klasy 
Technikum Architektury Krajobrazu, któ-
ra w bieżącym roku zdobyła średnią 5,28. 
Oprócz sukcesu na Olimpiadzie może 
także pochwalić się innymi osiągnięciami:
• Udział w Ogólnopolskim Turnieju 

Szkół EKO Tuchola 2016 i zakwalifiko-
wanie się do drugiego etapu z wysoką 
10. lokatą na 98 uczestników;

• Udział w powiatowym konkursie 
fotograficznym „Przyroda powiatu” 
i zdobycie wyróżnienia;

• Udział w etapie pierwszym i drugim 
XII Ogólnopolskiego Konkursu Papie-
skiego „Moje Westerplatte”;

• Uzdolnienia plastyczne i kreatywność: 
wykonanie dekoracji i oprawa plastycz-
na imprez szkolnych, wykonywanie 
rysunków różnymi technikami;

• Udział w licznych konkursach szkol-
nych, gminnych i powiatowych, w któ-
rych przez trzy lata zajmowała wysokie 
lokaty;

• Trzykrotna stypendystka nagrody Pre-
zesa Rady Ministrów za rok szkolny 
2013/14, 2014/15 oraz 2015/16.
Nic tak nie cieszy nauczyciela jak 

sukcesy jego podopiecznych. Serdecznie 
gratuluję. 

Dorota Machaj

Finał projektu edukacyjnego „Projekt z klasą” – „Świat według Dulskich”
Końcem maja w bibliotece szkolnej młodzież naszej szkoły 

oraz okolicznych gimnazjów obejrzała spektakl teatralny 
w wykonaniu Kawiarenki Literackiej pod opieką nauczycieli: 
Teresy Młyniec, Małgorzaty Augustyn i Joanny Betlej. Sztuka 
została również wystawiona w ramach Komisji Wychowawców 
Klasowych, Komisji Przedmiotów Zawodowych oraz Komisji 
Przedmiotów Ogólnych.
  Parafraza tragifarsy Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani 
Dulskiej” była ostatnim etapem projektu, za który zostaliśmy 
nagrodzeni w ogólnopolskim konkursie Nowej Ery „Projekt 

z klasą”. Gra aktorska, kostiumy, scenografia sprawiły, że 
poczuliśmy się jak w prawdziwym teatrze. Wszyscy aktorzy 
świetnie odegrali swoje role. Widać było ogromne zaangażowa-
nie grających, ich zapał, lekką tremę a jednocześnie swobodę. 
W rolę pani Dulskiej wcieliła się Daria Drozd - uczennica II TŻ, 
która zaskoczyła wszystkich swą grą, wyczuciem roli, ruchem 
scenicznym. Służącą Hankę, wiecznie przestraszoną, ale osta-
tecznie stanowczą zagrała Kinga Pruchnik – uczennica klasy 
I TAK. Kreację roztrzepanej, krzykliwej Hesi stworzyła – We-
ronika Stawarz, a jej spokojnej naiwnej siostry Meli – Urszula 

Winiarska – uczennice klasy II TZ. W po-
stać młodego hulaki uwodziciela – syna 
pani Dulskiej – Zbyszka wcielił się uczeń 
klasy I TM – Wojciech Zastawny, dobrze 
zapowiadający się debiutant, którego gra 
aktorska zaskoczyła uczniów i nauczycieli. 
Wytworną, rozrzutną damę Juliasiewiczo-
wą - istne przeciwieństwo Anieli Dulskiej 
– doskonale zagrała Klaudia Michońska 
– uczennica II TŻ, natomiast milczącego 
Felicjana Dominik Szarek – uczeń klasy 
I TŻ. W rolę praczki Tadrachowej wcieliła 
się Małgorzata Wojdyła - uczennica klasy 
I TAK. 
Jesteśmy zadowoleni z realizacji projektu, 
cieszymy się, że udało się nam podołać 
temu trudnemu zadaniu. Mamy nadzieję, 
że w kolejnym roku szkolnym również 
będziemy realizować podobne zadania, 
dzięki którym wzbudzimy wśród ucz-
niów zamiłowanie do teatru, do sztuki, 
literatury.

Małgorzata Augustyn 

Fot. D
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„Książka to prestiż, warto być w elicie”
Według powszechnej opinii poziom czytelnictwa Polaków 

z roku na rok jest coraz niższy. Badania przeprowadzo-
ne przez Bibliotekę Narodową wykazały, że aż 63% Polaków 
w wieku powyżej 15 lat nie przeczytało w 2015 roku ani jednej 
książki. Można mówić o swego rodzaju modzie na nieczytanie, 
która wynika z braku zainteresowania książką. Młodzi ludzie 
nie mają wyrobionego nawyku czytania, chętniej sięgają po 
obrazowe formy przekazywania treści. Ale czy wszyscy? 

Z pewnością nie, czego przykładem są uczniowie Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, którzy chętnie korzystają 
ze zbiorów biblioteki szkolnej, wypożyczając nie tylko lektury, 
ale również książki beletrystyczne, w które biblioteka jest na 
bieżąco zaopatrywana. Jak to osiągnęliśmy? Poprzez włączanie 
społeczności uczniowskiej do ogólnopolskich akcji promujących 
czytelnictwo. W roku szkolnym 2015/2016 uczestniczyliśmy 
w Narodowym Czytaniu Lalki Bolesława Prusa, Międzyna-
rodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych, w ramach którego 
zorganizowane zostało III Dyktando „Mistrz ortografii”, II 
edycja „Stwórz, pokaż, zaistniej” i spotkanie z poetką Haliną 
Urban. Tydzień Bibliotek obfitował w liczne atrakcje czytelni-

cze, z których największą popularnością cieszyły się kalambury 
biblioteczne, konkurs wiedzy o bibliotece szkolnej oraz nowo-
czesny, modny i zabawny pomysł na popularyzację czytelnictwa 
i biblioteki szkolnej „sleeveface”. 10 czerwca 2016 r. o godzinie 
10.00 zebrani w sali gimnastycznej uczniowie, dyrekcja szkoły 
oraz nauczyciele włączyli się w ogólnopolską akcję czytania 

w jednym momencie, promującej czytelnictwo 
i biblioteki szkolne. Uczeń prowadzący spotkanie, 
dziękując wszystkim za wspólną lekturę, poin-
formował, że czytelnictwo w naszej szkole ciągle 
wzrasta. Przedstawił wyniki konkursów bibliotecz-
nych: Najlepszego Czytelnika Roku i Najlepszej 
Klasy Roku w czytelnictwie. Przypomniał również 
o uczestnictwie naszej biblioteki w dotychczasowych 
ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo 
m.in. JA CZYTAM! i OGÓLNOPOLSKIE WYBO-
RY KSIĄŻEK. Następnie zachęcił do wysłuchania 
fragmentów ulubionych książek uczniów należących 
do Koła ZACZYTANI.

Wszystkie podjęte przez nas działania przyniosły 
oczekiwane efekty w postaci wzrostu czytelnictwa. 
W tym roku nasi czytelnicy zabrali na wakacje re-
kordową liczbę książek. Należymy do elity.

Nauczyciele bibliotekarze
Joanna Betlej, Teresa Młyniec

Zdj. Teresa Młyniec
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Nie da się już odwrócić
Nieodwracalnej chwili
Przyszedł czas tych pożegnać
Co tak bliscy nam byli

Marian Nosal „Jej dłonie”

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowanie Czcigodnym Księżom:

Księdzu Proboszczowi Markowi Mnichowi,

Księdzu Wikariuszowi Dariuszowi Porzuczkowi ,

Księdzu Wikariuszowi Grzegorzowi Kamińskiemu,

Księdzu Wikariuszowi Damianowi Czyżewskiemu,

Księdzu Wikariuszowi Krzysztofowi Moszyńskiemu

za odprawienie Mszy Świętej Pogrzebowej mojej ŚP. MAMY ELŻBIETY NOWAK, 

za Jej odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku, jak również za opiekę

duszpasterską i wieloletnią posługę pierwszopiątkową w czasie Jej choroby.

Dziękuję serdecznie:

Panu Prezesowi Zarządu PPHU GAMART SA mgr. inż. Maciejowi Pawlusiowi

oraz Koleżankom i Kolegom z PPHU GAMART SA,

którzy w bardzo trudnym dla mnie okresie choroby mojej ŚP. MAMY ELŻBIETY

NOWAK z wielkim sercem i zaangażowaniem pomagali mi we wszystkich

życiowych sprawach, a po Jej odejściu przybyli tak licznie, aby Ją pożegnać.

Dziękuję Wam za wsparcie, wyrazy współczucia, modlitwę, intencje Mszy

Św., wieńce i kwiaty.

Dziękuję, że byliście i jesteście ze mną w tych trudnych chwilach.

Składam serdeczne podziękowanie Wszystkim, 

którzy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej mojej ŚP. MAMY ELŻBIETY NOWAK 

i odprowadzili Ją na miejsce wiecznego spoczynku, 

za obecność, modlitwy, intencje Mszy Św., wieńce i kwiaty.

Dziękuję również za Państwa wsparcie i wyrazy współczucia.

Ewa Nowak
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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

Zapachy lata

Marzy Wam się ogród, w którym mieszają się fascynujące zapa-
chy kwiatów i zieleni? To marzenie łatwe do spełnienia. Istnieje 
wiele roślin, które wydzielają intensywną woń, urzekającą nie 
tylko owady, ale też i ludzi. Warto to wykorzystać i wybierać 
rośliny „wybitnie” pachnące, szczególnie że takie gatunki są 
równocześnie niezwykle atrakcyjne i łatwo wkomponować je 
w ogrodach wielu typów. Zapach kwiatów natomiast może ko-
rzystnie wpływać na zdrowie – działa chociażby antystresowo 
i poprawia nastrój.
Pamiętajmy, że zapachy roślin rządzą się własnymi prawami; są 
rośliny, które pachną mocniej w słońcu np. zioła takie lawenda, 
szałwia czy bazylia. Są też takie, których zapach najintensyw-
niejszy jest wieczorem (np. maciejka czy tytoń), ale są też i takie, 
które zaczynają intensywnie pachnąć w trakcie zasuszania (np. 
estragon czy marzanka wonna). Rośliny pachną w określonym 
celu - zapach przywabia odpowiednie owady. Innym sposo-
bem na zachętę są piękne kwiaty. Często jest tak, że rośliny 
o efektownych kwiatach „nie wysilają się już na zapach” (np. 
rododendrony) i odwrotnie, jeśli roślina pachnie, to jej kwiaty 
są niepozorne, co nie znaczy, że bez wdzięku i uroku.
Rośliny pachnące warto sadzić w określonych miejscach:
• w pobliżu domu przy oknach, balkonach (wtedy aromat będzie 

można poczuć, przebywając nawet w domu);
• w miejscach przeznaczonych do wypoczynku, takich jak 

tarasy czy altany (aromaty działają uspokajająco);
• w miejscach, gdzie panuje już nieprzyjemny zapach, np. 

w pobliżu kompostownika;

• drzewa i krzewy można wykorzystać do odgrodzenia się od 
dróg o dużym natężeniu ruchu. Poza przyjemnym zapachem 
poniższe gatunki mogą dodatkowo stworzyć szczelną ścianę 
ograniczającą w pewnym stopniu zanieczyszczenia i hałas.

Komponując zapach podczas aranżacji ogrodu, warto także 
sięgać po rośliny o kontrowersyjnej i niejednoznacznej woni. 
Aromat czarnej porzeczki, kocimiętki, bzu czarnego czy orze-
cha włoskiego niektórych będzie drażnił, innym przywiedzie 
na myśl beztroskie i szczęśliwe dzieciństwo. Zapach bowiem to 
sprawa indywidualnych upodobań. Najlepiej zatem zastosować 
w kompozycji najprzyjemniejszej dla nas woni metodę prób 
i błędów. Trzeba też pamiętać o tym, że miły, ale zbyt intensywny 
zapach może przeszkadzać. Dlatego w bezpośrednim sąsiedztwie 
altan czy miejsc wypoczynku lepiej nie sadzić roślin o duszącej 
słodkiej woni (między innymi azalie pontyjskie, jaśminowce), 
ponieważ u niektórych osób mogą wywołać nieprzyjemne reak-
cje, na przykład ból głowy lub mdłości. Na intensywność zapachu 
mogą mieć wpływ warunki, w jakich rosną rośliny (ważne są 
przede wszystkim nasłonecznienie i gleba). Na przykład lawen-
da czy lebiodka posadzone w wilgotnym i ocienionym miejscu 
będą gorzej rosły, słabiej kwitły i mniej pachniały, natomiast 
konwalia majowa, która z natury lubi półcień i dość wilgotną 
glebę, w bardzo słonecznym i suchym miejscu być może wcale 
nie zakwitnie. 
Najbardziej popularną i pachnącą rośliną balkonową jest pe-
largonia. Cytrynowy zapach liści pelargonii odstrasza insekty. 
Najpiękniej pachną liście odmian graveolens, veriegatum, 
fragrans i tomentosum. Inne rośliny pachnące odpowiednie na 
balkony i tarasy to goździki brodate, lawenda, szałwia, bazylia 
i plekantrus (komarzyca), którego liście pachną po delikatnym 
roztarciu. Aromat młodych listków szałwii jest mniej intensywny 
niż roślin dwuletnich. Krzewy pachnące na balkony i tarasy to 
róże, oleandry i mirt.
Pięknym zapachem odznacza się wiele roślin jednorocznych. 
Warto je uwzględnić w aranżacji ogrodu. Pachnące kwiaty 
wielu z nich rozwijają się przez całe lato. Najintensywniejszą 
woń wydzielają: groszek pachnący, heliotrop peruwiański, lak, 
lewkonia, maciejka, rezeda wonna i tytoń ozdobny.q

OGŁOSZENIE
W związku z komputeryzacją Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzostku prosimy 
wszystkich Czytelników, aby przy kolejnej wizycie w bibliotece zabrali ze sobą nr 
PESEL. Dotyczy to każdego Czytelnika – dzieci i dorosłych. Bez numeru PESEL 
system biblioteczny MAK+ utrudni, a nawet uniemożliwi wypożyczanie książek.
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Spotkanie z pożytecznymi mikroorganizmami cz. 8
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.

W tej części chcę przedstawić Państwu wyroby, które 
pozytywnie wpływają na otaczające nas środowisko, 

a ich dobroczynny wpływ zbliża nas do zdrowej żywności, 
wody czy nawozów organicznych, jakich jest coraz mniej, 
zwłaszcza nieskażonych chemią. Jest to alternatywa, propo-
zycja zastosowania czegoś, co na pewno nam nie zaszkodzi, 
a w dodatku poprawi stan naszego otoczenia.

Oczka wodne i stawy
Życie na ziemi jest uzależnione od wody, woda wspiera 
życie we wszystkich jego różnorodnych i nieskończonych 
postaciach. Od jednokomórkowych organizmów po istoty 
najwyżej uorganizowane – wszystkie stworzenia są zależne 
od wody. Bez wody życie na naszej planecie przestałoby 
istnieć. Tak więc oczko wodne czy staw w pobliżu siedliska 
domowego to nie tylko atrakcja. Szukając jak najszerszego 
kontaktu z przyrodą, coraz częściej zakładamy je w naszych 
ogrodach przydomowych. Woda spełnia ważną funkcję ży-
ciową: tworzy związek między żywą substancją organiczną 
a materią nieorganiczną. Niestety, radość z wód, oczek wod-
nych i stawów jest często zmącona w najściślejszym tego 
słowa znaczeniu. Często woda staje się mętna, zdarza się też, 
iż zaczyna brzydko pachnieć. Nadmierny rozrost glonów oraz 
mętnienie wody są świadectwem na to, że obecne w wodzie 
mikroorganizmy nie nadążają z przerobieniem nadmiernej 
ilości materii organicznej znajdującej się w wodzie. Ponadto 
w środowisku tym przeważają mikroorganizmy szkodliwe 
prowadzące niepełny rozkład – zagniwanie. Stosując BioKle-
an soft™, możemy dosyć szybko zdominować środowisko 
pożytecznymi mikroorganizmami i przywrócić radość dla 
naszych oczu oraz komfort dla naszego nosa. W celu zabloko-
wania zagniwania materii organicznej i nadmiernego rozrostu 
glonów zastosować wczesną wiosną BioKlean soft™ w ilości 
1 litr/9 m³ wody. Zabieg powtórzyć 3 razy w odstępach 30 
dniowych. Preparat rozcieńczyć w takiej ilości wody, która 
pozwoli rozprowadzić go równomiernie po całej powierzchni 
stawu. Bardzo dobre efekty daje jednoczesne zastosowa-
nie ProBio Ceramiki. Stosujemy 1 woreczek (0,5 kg) na 10 m³ 
zbiornika. Ceramikę możemy rozrzucić po stawie, zawiesić ją 
w woreczkach w kilku miejscach stawu, bądź jeżeli posiada-
my urządzenie filtrujące, umieścić ją w filtrze. W przypadku 
oczek, w których jest instalacja filtrująca z lampą ultrafiole-
tową, bądź ultradźwiękową, urządzenia te należy odłączyć.

Szamba i oczyszczalnie przydomowe
Dobra praktyka gospodarska wskazuje na to, że szambo 
i oczyszczalnię przydomową należy dokładnie oczyszczać 
przynajmniej raz w roku. Oczyszczanie polega na: 
- pozbyciu się osadu z szamba i studzienek - zbiorników 

oczyszczalni, 
- usunięciu kamienia moczowego ze ścian zbiornika, 
- udrożnienia trakcji,
-  higienizacji szamba i studzienek - zbiorników oczyszczalni.
Ze względu na specyficzną konstrukcję szamb utrudniającą 
ich „ręczne” oczyszczenie oraz ze względu na dużą ilość 
toksycznych gazów skumulowanych wewnątrz zbiornika 
dochodzi do tego, że szamba w ogóle nie są czyszczone lub 
zabieg odkładany jest na później. Takie postępowanie może 
prowadzić do nadmiernego narostu kamienia moczowego 
i osadu dennego trudnego do wypompowania, co z kolei bę-
dzie wpływało na niepełną pracę szamba. W konsekwencji 
może dojść do zablokowania zbiornika lub jego uszkodze-
nia. Najlepszym sposobem na oczyszczenie - regenerację 
szamba i oczyszczalni przydomowej jest stosowanie ProBio 
Sanit™, EmFarma Plus™ i innych metodą KWADRANT-
EkosystEM. Wprowadzenie preparatu do szamba umożliwia 

dokładne pozbycie się mulistego osadu oraz kamienia mo-
czowego (nawet wieloletniego!). Kompozycja pożytecznych 
mikroorganizmów poprzez proces niskotemperaturowej fer-
mentacji wypiera gnicie, eliminując przyczynę emisji odorów. 
Wywołuje to naturalny proces mineralizacji osadu, dzięki 
czemu jego ilość stopniowo się zmniejsza. Gaz wytwarzany 
w procesie fermentacji powoduje rozsadzanie twardego osa-
du - kamienia moczowego. Pęcherzyki gazu unoszą drobne 
cząsteczki rozkładanego osadu wraz z pożyteczną mikro-
florą - na powierzchnię ścieków - tworząc kożuch. Dzięki 
intensywnej pracy mikroorganizmów substancja organiczna 
zostaje rozłożona do CO2 i metanu oraz wody. W wyniku tego 
procesu insekty obecne w zagniwającej treści tracą warunki 
rozwoju i giną. Po około 10 dniach zapach odoru staje się mniej 
wyczuwalny, natomiast „nowy” zapach może zwabić muszki 
owocowe, gdyż przypomina zapach fermentujących owoców. 
Po kilku tygodniach od zaszczepienia szambo i zbiorniki 
oczyszczalni są zregenerowane. Dodatkową zaletą preparatu 
jest „dezynfekcja” zbiornika poprzez wypieranie/likwidację 
drobnoustrojów patogennych.
Dawkowanie: ze względu na dużą różnorodność szamb, 
oczyszczalni przydomowych oraz stopnia ich obciążeń - dawki 
oraz rodzaj kompozycji probiotycznych mikroorganizmów 
zawsze ustala Licencjonowany Doradca w oparciu o prze-
prowadzony wywiad/ocenę. Najczęściej stosuje się od 1- 5 li-
trów EmFarma Plus™ lub ProBio Sanit™ na 1 m3 szamba 
- zbiornika oczyszczalni przydomowej. Dawka jest tym 
większa, im ścieki są bardziej obciążone substancją organicz-
ną. Nie bez znaczenia jest również ilość detergentów i silnych 
dezynfekatorów oraz wybielaczy na bazie chloru w ściekach 
- w skrajnych przypadkach (np. ścieki zawierające chemiczne 
związki powierzchniowo czynne znajdujące się w proszkach 
stosowanych do naszych pralek) przeprowadzenie zabiegu 
oczyszczania szamba może nie dojść do skutku, ponieważ 
duże stężenie wyżej wymienionych substancji chemicznych 
uniemożliwi rozwój pożytecznej mikroflory. Bardzo ważny 
jest czas, w którym EmFarma Plus ™ będzie oddziaływał na 
zbiornik (im dłużej - tym lepiej). Najlepiej, gdy uaktywniona 
mikroflora przez kompozycje EmFarma Plus™ będzie obecna 
w szambie co najmniej 2 miesiące (przy dużej ilości kamienia 
moczowego proces jego „rozkruszania” może wydłużyć się 
do 3-4 miesięcy). 

Kompost
Siła rodna gleby zależy od zawartości próchnicy!!!
Pewność zdrowych płodów rolnych była, jest i będzie, gdy 
mamy do czynienia ze zdrową glebą zawierającą optymalną 
zawartość próchnicy. Powstaje ona z materii organicznej. 
Dlatego wszelkie pozostałości roślinne: liście, głąby, łupiny, 
korzenie, chwasty, skoszoną trawę itp. należy kompostować, 
stopniowo polewając roztworem ProBio Emów™, stosując 
minimum 1 litr EmFarma Plus™ lub ProBio Sanit™/1 m³ 
rozcieńczanego w takiej ilości wody, aby wilgotność kompostu 
wynosiła 50–60%. Pryzmę należy dobrze ugnieść, nie napo-
wietrzać. Optymalnym rozwiązaniem jest wykonanie dwóch 
zagłębień, w których na przemian poddawana jest procesowi 
kompostowania. Po zakończeniu dostarczania materii do 
pryzmy najlepiej jest ją obłożyć warstwą ok. 10 cm gleby lub 
dojrzałym kompostem. W zależności od składu materii kom-
postowanie może trwać od ok. 10 tygodni do 6 miesięcy. Chcąc 
przyspieszyć proces kompostowania można zwiększać daw-
kę EmFarma Plus™ nawet do 10 litrów/1 m³. Bardzo dobrym 
dodatkiem do kompostu są resztki kuchenne (kości należy 
mocno rozdrobnić), piasek, trociny z kuwet i inne resztki 
organiczne. Nie należy obawiać się kompostowania chorych 
pozostałości roślinnych. Kompostowana materia organiczna 
poddawana jest procesom fermentacji bakterii kwasu 
mlekowego. Ten rodzaj fermentacji znany jest z naturalnych 
silnych właściwości sterylizujących, lecz niewyjaławiają-

Dokończenie na str. 37
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cych z obecności po-
żytecznej mikroflory. 
Przypomnijmy sobie 
wyjątkową wartość 
zdrowotną torfu, któ-
ry jest też pochodną 
procesów fermentacji. 
Kompost taki stanowi 
„darmową” naturalną 
szczepionkę mikro-
biologiczną dla gle-
by naszego ogrodu 
o wprost proporcjo-
nalnych wartościach 
odżywczych w zależ-
ności od różnorod-
ności dostarczonych 
składników. Coraz częściej biodegradację materii organicznej 
prowadzi się, stosując Bokashi ProBiotics. Szczególnie sku-
teczne jest dodanie Bokashi ProBiotics do kompostowania 
odpadów kuchennych (i innych odpadów organicznych). 
Segregując odpady żywnościowe i inne bioodpady domowe 
do specjalnych pojemników, można w warunkach domowych 
przetwarzać je z użyciem Bokashi ProBiotics w wartościowy 
nawóz zawierający pożyteczne mikroorganizmy. Bezpośred-
nio na wierzch każdej nowej warstwy odpadków należy posy-
pać Bokashi ProBiotics w taki sposób, żeby cała powierzchnia 
dokładanych odpadów została dokładnie obsypana, a na 
końcu wszystko dobrze uciśnięte. Bokashi rozpocznie proces 
fermentacji, zneutralizuje nieprzyjemne zapachy i poprawi 
skład odpadów. Kolejne porcje odpadów dodajemy aż do 

zapełnienia zbiornika. Co kilka dni można usunąć nadmiar 
gromadzących się odcieków z fermentacji na dnie zbiornika 
poprzez umieszczony tam kranik. Odciek rozcieńczony wodą 
można wykorzystać np. do podlewania kwiatów. Przetwo-
rzone odpady z dodatkiem Bokashi ProBiotics są doskonałą 
zaszczepką mikrobiologiczną do gleby.

Bokashi ProBiotics™ Przefermentowana materia organiczna 
z udziałem tlenowych i beztlenowych mikroorganizmów

Atest PZH PZH/HT 2717/2012 
Stanowi:
- Zaczyn do kompostowania odpadów kuchennych, resztek 

roślinnych z ogrodu (trawa, chwasty) i innych bioodpadów 
z gospodarstwa domowego, 

- Aktywator procesów fermentacji, regeneracji i rewitali-
zacji środowiska.

Korzyści ze stosowania Bokashi ProBiotics™:
- Poprawa warunków biofizykochemicznych w glebie i eli-

minacja patogenów glebowych,
- Poprawa krzewienia i siły wzrostu roślin,
- Eliminacja gnicia na rzecz fermentacji,
- Eliminacja uciążliwych zapachów w kompostownikach, 

toaletach zewnętrznych, fermentowanych gnojówkach, lego-
wiskach zwierząt domowych.

Składniki:
Otręby pszenne, otręby ryżowe, woda niechlorowana, 

ekologiczna melasa z trzciny cukrowej, sól kamienna, pro-
biotyczne kultury mikrobiologiczne SCD.

Przechowywanie:
Należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowa-

niu, w suchym i ciemnym miejscu.
Opracował Janusz Kolbusz

Dokończenie ze str. 36

Joanna Szczepkowska „Kto ty jesteś”
Wyjątkowa, rodzinna biografia, bo 
napisana w formie reportażu. Joanna 
Szczepkowska z pasją detektywa prze-
gląda zdjęcia i dokumenty. Rezultatami 
śledztwa są niespodziewane odkrycia, 
przełamanie rodzinnego tabu. Wnuczka 
Jana Parandowskiego poznaje jego praw-
dziwy, nieznany życiorys. W równym 
stopniu interesują ją losy rodziny ojca, 
aktora Andrzeja Szczepkowskiego. 
Przerywając milczenie rodziców, daje 
świadectwo wielonarodowych korzeni. Swoje istnienie opisuje 
jako wynik spotkań ludzi uwikłanych w historię Polski.
W części poświęconej własnej historii robi wnikliwą analizę 
swoich decyzji i skomplikowanej osobowości. To książka o jej 
niezwykłym i zwykłym życiu.

Marianne Fredriksson „Simon i dęby”
Nad Europą wiszą ciemne chmury – 
zwiastun II wojny światowej. Choć 
podczas konfliktu Szwecja zachowuje 
neutralność, ci chłopcy nie mogą spać 
spokojnie.
Karin i Eryk Larssonowie, bezdzietne 
małżeństwo, wychowuje pod swoim da-
chem młodego Simona. Chłopiec nawet 
nie domyśla się, że „matka” i „ojciec” nie 
są jego prawdziwymi rodzicami, choć 
czuje, jak wiele go od nich różni, nie tylko 
fizycznie. Karin i Eryk za wszelką cenę starają się ukryć przed 
chłopcem jego prawdziwe żydowskie pochodzenie – zwłaszcza 
wobec zalewającej część kontynentu fali antysemityzmu…
Tuż po wybuchu wojny, w szkole mały Simon zaprzyjaźnia się 
z Izaakiem i jego rodziną. To Ruben – ojciec Izaaka – staje się dla 

niego wzorem i autorytetem. W miarę rozwoju wypadków więzi 
miedzy chłopcami i ich rodzicami coraz bardziej się zacieśniają. 
Nadchodzi też chwila, w której Simon wreszcie będzie musiał 
poznać prawdę o samym sobie…
Piękna, ujmująca i ciepła historia o przyjaźni, dorastaniu oraz 
poszukiwaniu własnej tożsamości.

Angelika Kuźniak „Papusza”
Bronisława Wajs. Po cygańsku Papusza, 
czyli lalka. Poetka odkryta przez Jerzego 
Ficowskiego i wynoszona na piedestał 
przez Juliana Tuwima. Popularność, któ-
ra przyniosła jej rozgłos, szybko okazała 
się przekleństwem. Posądzenie o zdradę 
plemiennego kodeksu złamało Papuszy 
życie. Latami żyła w odosobnieniu i po-
gardzie. Ostracyzm odbił się głęboko na 
jej zdrowiu, również psychicznym. Gdy 
w 1987 roku umarła, pochowano ją z dala 
od cygańskich mogił.
„Nie była Papusza zwykłą Cyganką, choć żyła życiem swojego 
taboru, ukradła niejedną kurę czy królika i była bita przez męża, 
bo takie jest cygańskie prawo i takie było cygańskie życie. Ale 
ona jedna potrafiła wyrazić swoją miłość do cygańskiego losu, 
opiewając go w ułożonych przez siebie wierszach i piosenkach, 
które przyniosły jej sławę wśród ludzi kochających sztukę, 
a wzbudziły do niej nienawiść cygańskiej braci, która ukarała 
ją wygnaniem za to, że była od nich inna. Papusza to nasza 
„poetka przeklęta”, nieuznana przez swoje środowisko, bardzo 
oryginalna, nienaśladująca nikogo, zakochana w przyrodzie, 
wzruszająca.” (Julia Hartwig)

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA
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ROZWIĄZANIE:
LIPIEC 2016

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej lipiec 2016

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za roślina?

"

"

lipiec 2016

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ
POZIOMO:
1) Dążenie jakiejś grupy etnicznej, religijnej 
lub politycznej do wyodrębnienia się z więk-
szej całości polityczno-społecznej. 8) Dążenie 
do rewolucyjnych zmian w jakiejś dziedzinie, 
zwłaszcza w systemie politycznym. 9) Pra-
cownik wykonujący roboty związane z urządz. 
elektrycz.; monter elektryk. 10) Instrument 
strunowy szarpany. 11) Niewielki wodospad 
tworzący kilka progów; potocznie: spada-
jący strumień wody. 12) Imię żeńskie - 23 
IX 14) Składa się z cybucha i główki, służy 
do palenia tytoniu. 19) Państwo w Afryce Pd., 
stolica Maseru (enklawa RPA). 21) Kłęby cze-
goś sypkiego, lotnego (pyłu, kurzu, śniegu itp.) 
unoszące się w powietrzu. 22) Forma żeńska 
od szabrownika. 23) Nieobliczalna, prowoku-
jąca, ryzykowna działalność, zwł. polityczna, 
społeczna. 24) Autor utworów scenicznych, 
dramatów.
PIONOWO:
 1) Pokrycie dachu ze słomy lub trzciny; dach 
słomiany. 2) Mieszanina gazów tworząca at-
mosferę ziemską. 3) Gra hazardowa z kulką 
i obracającą się tarczą z przegródkami. 4) Wy-
naleziona przez Gutenberga. 5) Hanna (ur. 
1904), pisarka; „Złota kula”, „Ucho od śle-
dzia”. 6) Kobieta upośledzona umysłowo, 
niedorozwinięta; chora umysłowo. 7) Zawody 
sportowe organizowane dla uczczenia czyjeś 
pamięci. 13) Autorka utworów literackich lub 
publicystycznych. 15) Półwysep między Mo-
rzem Ochockim a Morzem Beringa. 16) Bez-
domny żebrak, włóczęga, nędzarz. 17) Małe 
podwórze. 18) Koń koloru jasnobrunatnego; 
kasztanowaty. 20) Typ popularnych rozrywek 
umysłowych (np. ariada, kastalia). 21) Stolica 
Gruzji.

ZAGADKA LOGICZNA
Panda
 Mała panda siedzi w ogrodzie pod drzewem 
i ma przed sobą stos orzechów. Liczba orze-
chów w stosie zawiera się pomiędzy 1 i 97. 
Panda zabawia się nimi, dzieląc cały stos na 
2 mniejsze stosy o równej liczbie orzechów, 
ale – jeśli zostanie jej jeden orzech – zjada go 
i następnie wyrzuca jeden ze stosów. Powta-
rza tę procedurę, za każdym razem zjadając 
orzech, jeśli jej pozostanie. W końcu zostaje 
jej jeden orzech i też go zjada. Ile orzechów, 
maksymalnie, zjadła panda? 
Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za roślina? 
Fot. strona 27) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 31 lipca 2016 r. 
do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4. Autorzy poprawnych 
odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z CZERWCOWEGO NUMERU

Zagadka logiczna: 8 rozbitków.
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Storczyk (kukułka stoplamek).
Hasło krzyżówki: Nie ten ubogi, kto mało ma, ale ten, kto wiele pragnie. 

Nagrody książkowe wylosowali: Danuta Łącka z Brzostku (krzyżówka). Niestety, 
nikomu nie udało się podać poprawnych odpowiedzi ani na zagadkę logiczną, ani 
na przyrodniczą. 
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jest kołem 
ratunkowym 
na morzu życia

HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH

• Alkoholików dzielimy na pijących i niepijących.
• Dzisiaj rano na śniadanie zjadłem śniadanie.
• Konopnicka żyła od urodzenia aż po śmierć.
• Na święta kupiliśmy półtora żywego karpia.
• Soplica po dokonaniu samobójstwa opuszcza Litwę.
• W komedii bohaterowie dążą do celu, powodując śmierć 

często zakończoną szczęśliwie.
• Zachowanie dzieci dalece odbiega od rzeczywistości.
• Zenon kochał Elżbietę, mimo że był w ciąży z Justyną.
• Ziębowicz wyrzucał sobie to, że popełnił samobójstwo.
• Wokulski zakupił klacz od Krzeszowskiego, aby później 

poprosić o jej rękę.
• Trójkąt równoramienny ma równe ramiona, jednak jeden 

z boków jest krótszy.
• Trójkąt Pitagorasa, to trójkąt kwadratowy.
• W życiu Pitagorasa liczyło się tylko liczydło oraz kalkulator, 

którego wtedy jeszcze nie znano.
• Anders był umundurowany aż po pas.
• Antena jest córką Zeusa.
• Bolesław Chrobry był mężny, wysoki, mocny i ciężarny.
• Cesarz Klaudiusz był nieśmiały, więc nie odważył się zabić 

swojej żony.
• Kwas solny żre wszystko, co napotka na drodze i na szosie.
• Rolnicy nie lubią kretów, bo obgryzają im korzenie.

ICO Tataria CUP
11 czerwca w Nowej Sarzynie odbył się już 

po raz czwarty międzynarodowy turniej 
karate pod nazwą „4th IKO Tataria CUP”. 
Organizatorem turnieju był Leżajski Klub 
Kyokushin Karate, pod przewodnictwem sen-
sei Dariusza Burdy 3 dan. W turnieju udział 
wzięło 189 zawodników z 20 klubów w tym 
15 z Polski, 4 z Ukrainy i 1 klub z Mołdawii, 
a dokładnie z miejscowości: Brzostek, Chełm, 
Chodel, Chrzanów, Dębica, Gorzyce, Jarosław, 
Józefów nad Wisłą, Kraśnik, Krosno, Leżajsk, 
Lublin, Łęczna, Łętownia, Nowa Sarzyna, 
Otwock, Przeworsk, Rudnik nad Sanem, Sa-
rzyna, Tomaszów Lubelski, Wilkołaz, Zabrze, 
Zakopane, Zakrzówek, Zamość, Kiszyniów – 
Mołdawia, Zhovkva, Rawa Ruska, Odessa i Kriviy Rig – Ukra-
ina. Sędzią głównym był shihan Roman Woźniak. Oficjalnego 
otwarcia turnieju dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna Andrzej Rychel.

Brzostecki Klub Kyokushin Karate reprezentowało 18 za-
wodników, którzy wywalczyli łącznie 7 miejsc medalowych, 
1 pierwsze miejsce, 5 trzecich oraz 1 czwarte miejsce, co dało 
nam 6. miejsce drużynowo. Sędziowali sensei Tomasz Mendoń 
oraz senpai Robert Kolbusz.

Puchary dla Brzostku w kumite (walki) zdobyli: 1. miejsce 
– Kinga Kawalec, 3. miejsca – Patrycja Kolbusz, Jan Kawalec, 
Bartłomiej Kopera, Piotr Krupka, Wiktoria Pietrzycka, 4. miej-
sce – Aleksandra Finek.

Klasyfikacja drużynowa:
1. Leżajski KKK (75)
2. Krośnieński KKK (29) 
3. Lublin (21)
4. RRSKKK (UA) (20) 
5. Chełm (18)
6. Brzostek (17)
7. Kriviy Rig (UA) (14)
7. Przeworsk (14)
9. KSW Bushi (12)

10. TKKK (10) 
10. Zamość (10)
10. Zhovkva (UA) (10)
10. Zabrze (7)
14. Jarosław (6)
14. Chisinau (MD) (6) 
14. ODESSA (UA) (6)
14. Zakopane (6)
18. Gorzyce (4)

Transport na turniej został opłacony z dotacji Gminy Brzostek.
Robert Kolbusz
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ODDAJEMY GŁOS ANDRZEJOWI PIĘKOSIOWI
Kierownikowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku

Niedawno powołano nową jed-
nostkę – Ośrodek Sportu i Re-

kreacji, którym Pan zarzadza. Jakie 
są jego zadania? 

W celu realizacji zadań własnych 
gminy w zakresie kultury fizycznej 
Rada Miejska w Brzostku utworzyła 
z dniem 1 maja 2016 roku jednostkę 
budżetową - Ośrodek Sportu i Rekre-

acji w Brzostku. Cele, zadania, zarządzanie i organizację oraz 
gospodarkę majątkiem i finansami ośrodka określa uchwalony 
statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku stanowiący załącz-
nik nr 1 do Uchwały nr XV/100/16 Rady Miejskiej w Brzostku 
z dnia 25 lutego 2016 roku.

I tak do podstawowych zadań statutowych ośrodka należy: za-
rzadzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami sportowo-
-rekreacyjnymi będącymi własnością Gminy Brzostek; realizacja 
zadań Gminy Brzostek w zakresie kultury fizycznej i sportu 
w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie powierzonego 
mienia oraz optymalne zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gmi-
ny w tym zakresie; konserwacja, modernizacja oraz rozbudowa 
istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej; udostępnianie, w tym 
odpłatne, bazy sportowo-rekreacyjnej mieszkańcom Gminy 
oraz zainteresowanym podmiotom, w tym stowarzyszeniom 
i klubom sportowym, a także placówkom oświatowym; tworze-
nie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji 
mieszkańcom Gminy, popularyzacja rekreacji ruchowej i aktyw-
nych form spędzania wolnego czasu, a także propagowanie zdro-
wego trybu życia; tworzenie warunków uczestnictwa w życiu 
sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym; organizacja 
zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo-
-rekreacyjnych; zapewnienie kadry trenersko-instruktorskiej dla 
prowadzenia zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych; współpraca 
z organizacjami działającymi w zakresie kultury fizycznej; wy-
najem obiektów i urządzeń, w szczególności na cele związane 
z organizacją wystaw, pokazów imprez związanych z tematyką 
sportową; prowadzenie szkolenia grup młodzieżowych oraz 
uczestniczenie w rozgrywkach sportowych. 
Jakie obiekty wchodzą w skład ośrodka? 
Ośrodek dysponuje następującą bazą sportowo-rekreacyjną:
1. Obiekt Sportowy Orlik położony w Brzostku przy ulicy Szkol-
nej 13, w skład którego wchodzą boisko piłki nożnej, boisko do 
koszykówki i siatkówki, kort tenisowy budynek zaplecza szatnio-
wo-socjalnego, teren zieleni oraz ciąg komunikacyjny i trybuna 
na konstrukcji metalowej wyposażona w 96 siedzisk.
2. Obiekt Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Brzostku 
wraz z siłownią położony w Brzostku przy ulicy M.N. Mysłow-
skiego 11 zawierający nowoczesną halę widowiskowo-sportową 
o wymiarach boiska głównego 20m x40m umożliwiającą rozgry-
wanie ligowych meczów piłki siatkowej, piłki koszykowej, piłki 
ręcznej oraz halowej piłki nożnej. Ponadto boisko dzielone jest na 
trzy sektory, gdzie w każdym znajduje się boisko treningowe do 
piłki siatkowej i koszykowej. Hala wyposażona jest w scenę oraz 
dwupoziomową widownię. Siłownia sportowa wyposażona jest 
w 32 niezależne stanowiska do ćwiczeń siłowych i aerobowych.
3. Boisko sportowe położone w Siedliskach-Bogusz zawierające 
płytę trawiastą o wymiarach 50 m x 90 m wyposażoną w dwie 
bramki piłkarskie oraz krzesła z tworzywa na konstrukcji metalo-
wej łącznie 16 miejsc siedzących i ławki bez oparcia dla kibiców.
4. Stadion Sportowy w Brzostku przy ulicy Okrągłej 26 składający 
się z płyty głównej boiska piłki nożnej o nawierzchni trawiastej 
wyposażonej w dwie stałe stalowe bramki piłkarskie oraz posia-
dającej bieżnię okólną w złym stanie technicznym o nawierzchni 
żużlowej. Boisko piłkarskie wyposażone jest w dwa zespoły zada-
szonych siedzisk dla zawodników po 10 siedzisk każdy, a od strony 
południowej zlokalizowana jest murowana 4-rzędowa widownia 
wyposażona w 600 miejsc siedzących z tworzywa sztucznego. 
Znajduje się tu także płyta treningowa boiska piłki nożnej o na-
wierzchni trawiastej częściowo wyposażonej w dwie stałe stalowe 

bramki piłkarskie oraz treningowe oświetlenie zainstalowane na 
sześciu słupach betonowych. Obok płyty treningowej zlokalizo-
wane jest również boisko treningowe o nawierzchni asfaltowej 
o powierzchni ok 330 m2. Mieści się tam również zadaszona scena 
konstrukcji drewnianej o powierzchni około 57 m2 oraz drewniana 
altana wyposażona w ławki do siedzenia.
Jak Pan ocenia możliwości bazy sportowej ośrodka?
OSiR Brzostek dysponuje bazą sportową, która po dokonaniu pew-
nych modernizacji będzie nie tylko atrakcyjna dla mieszkańców 
Gminy, lecz również umożliwi organizację wakacyjnych i feryj-
nych obozów sportowo-rekreacyjnych dla grup zorganizowanych. 
Połączenie oferty ośrodka z walorami terenu do organizacji pie-
szych czy rowerowych wycieczek kondycyjnych, jak też bliskość 
ośrodka narciarskiego w Gogołowie daje spory potencjał. Dużym 
utrudnieniem jest brak większej bazy noclegowej oraz kłopoty 
z organizacją wygodnej obsługi gastronomicznej.
Priorytetowym zadaniem remontowo-inwestycyjnym jest mo-
dernizacja stadionu sportowego poprzez odbudowę istniejącej 
infrastruktury lekkoatletycznej, tj. 4-torowej bieżni okólnej boiska, 
6-torowej bieżni do sprintu oraz pozostałych urządzeń lekkoatle-
tycznych. Możliwość realizacji tej inwestycji uwarunkowana jest 
otrzymaniem dofinansowania na jej realizację z budżetu UE lub 
budżetu państwa. Planujemy również na stadionie wykonać kom-
pleks boisk do plażowej piłki siatkowej oraz urządzeń terenowych 
do ćwiczeń ogólnorozwojowych. Ważnym również zadaniem jest 
poprawa infrastruktury boiska sportowego w miejscowości Siedli-
ska-Bogusz, aby stworzyć tam wymagane przepisami warunki do 
organizacji rozgrywek piłkarskich oraz wykonanie dodatkowych 
miejsc siedzących dla kibiców rozgrywek piłkarskich, a także 
innych imprez organizowanych na tym obiekcie. 
Ile osób Pan Zatrudnia i na jakich stanowiskach?
Obecnie w ośrodku zatrudnieni są pracownicy na następujących 
stanowiskach: kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji (1 etat), spe-
cjalista rekreacji ruchowej (1 etat), instruktor sportu (1 i ½ etatu), 
konserwator/gospodarz obiektu (1 etat), główny księgowy (¼ etatu) 
i referent ds. kadrowych ( ¼ etatu).  Ponadto w ramach prac 
interwencyjnych do pracy w ośrodku oddelegowane są sprzątacz-
ki (3 etaty) oraz pracujący na terenie „Orlika” animator sportu 
(½ etatu). Skromna obsada kadrowa pozwala na zabezpieczenie 
bieżącej obsługi obiektów ośrodka. Organizację imprez sporto-
wych i rekreacyjnych organizowanych przez ośrodek prowadzą 
również ww. pracownicy oraz w miarę potrzeby zlecana jest 
profesjonalna obsługa sędziowska i medyczna. 
Jakie ma Pan doświadczenie w pracy w ośrodkach sportowych?
Oprócz formalnych kwalifikacji związanych z zarządzaniem 
instytucjami i obiektami sportowymi i rekreacyjnymi uważam, 
że posiadam duże doświadczenie, gdyż przez okres dziesięciu lat 
pełniłem funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Jaśle. Sprawowanie zarządu ww. zakładem budżetowym średniej 
wielkości zatrudniającym ponad 40 pracowników nieprzerwanie 
przez okres dwóch kadencji (1998-2008) pozwoliło mi nabyć do-
świadczenie nie tylko w zarządzaniu, ale również w prowadzeniu 
szeregu zadań inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych, 
które to przyczyniły się do rozwoju ośrodka oraz wielokrotnie 
zwiększyły jego dochody. Największym zadaniem, w którego 
realizacji uczestniczyłem, było przygotowanie, udział w reali-
zacji inwestycji i eksploatacja krytej pływalni w Jaśle. Dzięki 
nowatorskim rozwiązaniom, których byłem współautorem, obiekt 
nagrodzony został dwiema ogólnopolskimi nagrodami: „Budowa 
Podkarpacia” i „Firma na Medal”. Mniejsze, lecz również ważne 
zadania inwestycyjne to budowa kompleksu kortów tenisowych, 
przebudowa stadionów piłkarskiego i baseballowego oraz siłowni 
sportowej. Dużym zadaniem inwestycyjnym było przygotowanie 
założeń oraz udział w opracowaniu dokumentacji budowy hali 
widowiskowo-sportowej wraz z krytym lodowiskiem. Kolejne pięć 
lat (2011 -2016) mojej pracy zawodowej to zarządzanie jednostką 
budżetową na stanowisku dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Jedliczu. Sprawowanie zarządu ww. jednostką 

Fot. Paw
eł Batycki
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budżetową przyczyniło się do rozwoju działalności ośrodka, co 
zaowocowało ponad 80-procentowym zwiększeniem jego docho-
dów, nie podnosząc przy tym cen biletów, wprowadzając w zamian 
nową atrakcyjną ofertę usług sportowo-rekreacyjnych ośrodka. 
Ważniejsze osiągnięcia to: modernizacja siłowni, wykonanie 
sauny fińskiej, wprowadzenie elektronicznego systemu obsługi 
klienta, wykonanie salonu masażu oraz przygotowanie i udział 
w realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków 
pomocowych UE zrealizowanych na terenie ośrodka tj. kompleksu 
boiska do plażowej piłki siatkowej, siłowni zewnętrznej, sztucznej 
ścianki wspinaczkowej. Największym zadaniem inwestycyjnym 
było przygotowanie założeń projektowych oraz udział w inwestycji 
wielofunkcyjnego lodowiska sztucznie mrożonego z budynkiem 
zaplecza, sztucznym oświetleniem i ogrodzeniem. Udało się rów-
nież o ponad 75% zwiększyć liczbę imprez sportowo-rekreacyjnych 
organizowanych w ciągu roku przez ośrodek oraz powołać trzy 
nowe sekcje sportowe działające przy ośrodku (młodzieżowa sekcja 
piłka siatkowa chłopców i dziewcząt, młodzieżowa sekcja łuczni-
cza oraz Amatorska Sekcja Piłki Siatkowej). Moje doświadczenia 
to również praca społeczna w Uczniowskim Klubie Sportowym 
MOSiR Jasło, którego byłem współzałożycielem i pełniłem funkcję 
prezesa zarządu w latach 1999 – 2009. Klub, jako jeden z nielicz-
nych w powiecie jasielskim, zdobywał medale na młodzieżowych 
mistrzostwach kraju (judo, piłka siatkowa, piłka nożna), wycho-
wał kilku reprezentantów kraju oraz uczestniczył i organizował 
wiele międzynarodowych imprez sportowych na terenie kraju 
i Europy. Moja wiedza i doświadczenie związana jest również 
z pracą społeczną, jaką od ponad dwudziestu lat wykonuję, peł-
niąc funkcje: członka komisji rewizyjnej oraz przewodniczącego 
Komisji Sędziowskiej Jasło Podkarpackiego Okręgowego Związku 
Narciarskiego, starszego ratownika w Górskim Ochotniczym Pogo-
towiu Ratunkowym, Sędziego i Delegata Technicznego Polskiego 
Związku Narciarskiego. 
Jakie były priorytetowe zadania przy organizacji pracy ośrodka? 
Na jakie trudności Pan napotykał?
Ośrodek Sportowy to jednostka budżetowa, która zarówno reali-
zuje określone statutem zadania własne gminy w zakresie kultury 
fizycznej, jak też jest zakładem pracy dla pracowników w niej 
pracujących. Stąd rozpoczęcie działalności to w pierwszej kolej-
ności opracowanie wszelkich wymaganych prawem dokumentów 
niezbędnych do jej działania oraz opracowanie przyszłego planu 
działań z uwzględnieniem bieżących możliwości finansowych 
i kadrowych. 
Przystępując do konkursu na stanowisko kierownika ośrodka, 
przedstawiłem szeroką koncepcję zarządzania ośrodkiem, okre-
ślającą (pozwolę sobie tu wymienić):
 - Zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami spor-
towo-rekreacyjnymi będącymi własnością Gminy Brzostek, mo-

dernizację oraz rozbudowę istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej; 
- Aktywizację działań w zakresie szeroko rozumianego sportu 
masowego i rekreacji poprzez organizację masowych imprez 
sportowo-rekreacyjnych; 
- Współpracę z jednostkami oświatowymi i zakładami pracy 
z terenu Gminy Brzostek; 
- Organizację młodzieżowych sekcji sportowych Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Brzostku;
- Ofertę zajęć rekreacyjno-sportowych dla dorosłych; 
- System współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami działa-
jącymi na rzecz sportu, rekreacji i turystyki na terenie Brzostku. 
Powyższa koncepcja spotkała się z dużym zainteresowaniem 
i dobrym przyjęciem, tak więc teraz przyszedł czas jej stopniowej 
realizacji z uwzględnieniem możliwości kadrowych i finanso-
wych ośrodka. Już realizowany jest program imprez sportowo-
-rekreacyjnych, a na stadionie rusza jego częściowa modernizacja. 
Trudności nie brakuje, ale nie czas, aby szczegółowo o nich mówić. 
W każdym kreatywnym działaniu pojawiają się trudne, wcześniej 
nieprzewidziane sytuacje, które należy szybko, na bieżąco rozwią-
zywać i to mi się udaje.

Jakie imprezy sportowe są planowane na okres wakacyjny?
W okresie wakacyjnym ośrodek planuje przeprowadzić następu-
jące imprezy sportowo-rekreacyjne pn. „WAKACJE Z OSiR-em”:
• 12.07.2016 r., godz. 10.00 - Wakacyjny Turniej Kometki / 

Hala 
• 04.07.2016 r. – 30.07.2016 r. - Amatorska Liga Piłki Nożnej 

Gminy Brzostek (Szczegółowy terminarz spotkań zostanie 
podany na stronie www.brzostek.pl) / Orlik 

• 04.07.2016 r. – 30.07.2016 r. - Amatorska Liga Tenisa Ziemne-
go Gminy Brzostek (Szczegółowy terminarz zostanie podany 
na stronie www.brzostek.pl) / Orlik 

• 01.07. – 31.07. 2016 r., godz. 10.00 – 11.30 - Akademia tenisa 
stołowego (każdy wtorek) / Hala 

• 01.07. – 31.07. 2016 r., godz. 11.30 – 13.00 - Akademia siat-
kówki (każdy wtorek) / Hala

• 09.08.2016 r., godz. 10.00 - Wakacyjny Turniej Tenisa Sto-
łowego / Hala 

• 08 - 12.08. 2016 r. godz. 18.00 - Mistrzostwa Par Deblowych 
w Tenisie Ziemnym Gminy Brzostek / Orlik 

• 20.08.2016 r., godz. 9.00 - I Rajd Rowerowy „Poznajemy 
Pogórze” / start Hala Sportowa

• 25.08.2016 r., godz. 9.00 - Wakacyjny Turniej Piłki Siatko-
wej – dwójek / Hala

• 01.08. – 31.08.2016 r., godz. 10.00 – 11.30 - Akademia tenisa 
stołowego (każdy wtorek) / Hala 

• 01.08. – 31.08.2016 r., godz. 11.30 – 13.00 - Akademia siat-
kówki (każdy wtorek) / Hala

Wywiad przeprowadziła Urszula Kobak

I miejsce w Wiosennym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora LO w Kołaczycach
8 czerwca 2016 r. piłkarze z Gimnazjum im. Królowej Ja-

dwigi z Brzostku wzięli udział w turnieju organizowanym 
przez Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach. Do rozgry-
wek przystąpiło 8 drużyn z powiatu jasielskiego i dębickiego: 
Brzostek, Kołaczyce, Lubla, Błażkowa, Brzeziny, Sowina, 
Sieklówka i Bieździedza.

Brzosteccy gimnazjaliści wygrali wszystkie mecze, co 
pozwoliło im stanąć na najwyższym stopniu podium. I miejsce 
– Gimnazjum Brzostek, II miejsce Gimnazjum Bieżdziedza, 
III miejsce Gimnazjum Sowina. „Królem Strzelców” został 
Grzegorz Grygiel a „Najlepszym Zawodnikiem” – Dawid 
Strojek, obydwaj to zawodnicy Gimnazjum z Brzostku. 
Drużynę reprezentowali: Dawid Strojek, Grzegorz Grygiel, 
Wiktor Janiga, Dawid Grotkowski, Szymon Golec, Piotr Sam-
borski, Paweł Gwiżdż, Mateusz Wójcik, Jakub Surdel i Rafał 
Sołtys. Bardzo dziękuję wraz z zawodnikami Dyrektorowi 
Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach Antoniemu Sa-
lasze za profesjonalne przygotowanie turnieju, na które złożyły 
się: wzorowo opracowany harmonogram, wspaniała atmosfera, 
puchary, dyplomy, statuetki, woda do picia, bułeczki dla za-
wodników.

Gratuluję moim zawodnikom hartu ducha i tego, że rozsławili 
imię Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku w powiecie 
jasielskim. 

Opiekun grupy Magdalena Machaj
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Groch z kapustą
Nieszkodliwe podglądanie

W maju przebywałam dwa tygodnie w Niemczech w od-
wiedzinach u rodziny. Oprócz wspaniałej wycieczki do 

podnóża Alp mieliśmy okazję gościć u niemieckiej rodziny na 
grillu. Gospodyni podała napój sporządzony z syropu z kwia-
tów czarnego bzu z lekko gazowaną wodą mineralną i białym 
winem, który okazał się zaskakujący w smaku, nie mówiąc już 
o wspaniałym zapachu. Syrop ten zainteresował mnie na tyle, 
że poprosiłam o recepturę – w końcu u nas też kwiatów czarne-
go bzu wszędzie mnóstwo. Gospodyni powiedziała, że jest to 
produkt regionalny, charakterystyczny dla Bawarii. I faktycznie 
– kupiłam taki syrop (5,99 € za półlitrową butelkę) na stoisku 
regionalnym ze zdrową żywnością. Pewnie dla wielu osób syrop 
z kwiatów bzu czarnego nie jest zaskoczeniem, ale dla mnie tak, 

bo dotychczas spotykałam produkty z owoców bzu czarnego, ale 
nigdy z kwiatów. Po powrocie do kraju poszukałam w Internecie 
przepisów na syrop i poznałam właściwości zdrowotne takiego 
syropu, które w skrócie przytoczę.
„Właściwości lecznicze kwiatów bzu czarnego: działają wy-
krztuśnie, rozrzedzają katar, działają napotnie, mają działa-
nie antywirusowe, chronią i wzmacniają błony śluzowe dróg 
oddechowych, wzmacniają odporność, działają moczopędnie, 
wzmacniają naczynia włosowate, stabilizują krwiobieg, uśmie-
rzają ból, w tym ból głowy, chłodzą, działają oczyszczająco, 
wychwytują wolne rodniki, przyspieszają przemianę materii, 
przeciwdziałają uderzeniom krwi do głowy, łagodzą stany 
zapalne skóry. Substancje zawarte w kwiatach bzu czarnego: 
olejki eteryczne, flawonoidy, flawonole, glikozydy flawonolowe 
(m.in. rutyna), n-parafiny, substancje nieorganiczne (mineralne), 
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GODZINY OTWARCIA
HALI SPORTOWEJ  

ORAZ SIŁOWNI
PODCZAS WAKACJI

(01.07. - 31.08.2016 r.)

PONIEDZIAŁEK  14°° - 21°°
WTOREK   9°° - 15°°
ŚRODA    14°° - 21°°
CZWARTEK  9°° - 15°°
PIĄTEK    14°° - 21°°
SOBOTA  NIECZYNNE
NIEDZIELA  NIECZYNNE

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

Brzostek zakończyli sezon 2015/2016 w tenisie stołowym. 
Zmagania trwały przez ostatnie 10 miesięcy - od września 
ubiegłego roku. Oprócz rozgrywek ligowych sportowcy brali 
udział w licznych turniejach i doskonalili swoje umiejętności 
na treningach. 

Ten sezon można zaliczyć do bardzo udanych. Pierwsza dru-
żyna występująca w III lidze zajęła bezpieczne siódme miejsce 
i może już myśleć o kolejnym sezonie. Druga drużyna wystę-
pująca w IV lidze awansowała do wyższej klasy rozgrywkowej 
we wspaniałym stylu. Na 18 spotkań wygrała aż 16 razy, tylko 
raz zremisowała (UKS Kępa I Dębica) i przegrała jeden mecz 
(LKS Jar I Kielnarowa). Najlepszym zawodnikiem drużyny był 
Grzegorz Papiernik, który na 60 pojedynków przegrał tylko 7. 

Trzecia drużyna LKS Brzostowianka Brzostek występująca 
w V lidze poszła w ślady swoich starszych kolegów i także mogła 
cieszyć się z awansu. Taki wynik dobrze wróży na przyszłość, 
gdyż zespół tworzą głównie młodzi perspektywiczni gracze. 
Bardzo dobrze spisywali się sportowcy grający w czwartej 
drużynie, którzy również występowali w V lidze i ostatecznie 
zajęli czwarte miejsce. 

Zawodnicy brali udział także w indywidualnych rozgrywkach. 
Agata Jędrzejczyk oraz Natalia Chrząszcz podczas mistrzostw 
województwa zdobyły brązowy medal w grze podwójnej junio-
rek. Bardzo dobrze przez cały sezon spisywał się Jacek Andre-
asik, który z każdych zawodów wracał z pucharem, zajmując 
czołowe miejsca w swojej kategorii.

 Klub LKS Brzostowianka Brzostek w tym roku obchodzi 
70-lecie powstania. Z tej okazji zostały zorganizowane Indy-
widualne Mistrzostwa Województwa Seniorów oraz inne tur-
nieje, które cieszyły się dużym zainteresowaniem pasjonatów 
celuloidowej piłeczki. 

Pomimo zmniejszenia dotacji na szkolenie dzieci i młodzieży 
klub utrzymuje wysoki sportowy poziom. W tym kontekście 
jeszcze bardziej cieszą wyniki, jakie zawodnicy uzyskali, gdyż 
najwięcej zawdzięczają swojej ciężkiej pracy i samozaparciu. 

Po tym sezonie z klubem żegna się zawodniczka Magdalena 
Kawalec, która po siedemnastu latach gry przechodzi na spor-
tową emeryturę. 

„Po tak długim czasie treningów i gry zdecydowałam się 
oficjalnie zakończyć karierę. To była niesamowita podróż, dzięki 
której poznałam wielu wspaniałych ludzi, zwiedziłam mnó-
stwo miejsc (przede wszystkim sal gimnastycznych – śmiech). 
Chciałam serdecznie podziękować prezesowi Wojciechowi 
Bonarkowi, a przede wszystkim Stanisławowi Królowi, który 
wspierał moją karierę od samego początku. Podziękowania na-
leżą się także śp. Leszkowi Prokuskiemu, który nauczył mnie 
tenisowego fachu oraz wszystkim zawodnikom z brzosteckiego 
klubu. To oni sprawili, że okres spędzony przy tenisowym stole 
był dla mnie wyjątkowy. Nadszedł jednak czas na kolejny etap 
w życiu, choć definitywnie nie rozstaję się z tenisem. W miarę 
możliwości będę dzielić się spostrzeżeniami i doświadczeniem, 

które zdobyłam przez te lata z młodymi adeptami sztuki teniso-
wej już jako trener”.

W rozgrywkach i stałych treningach nastąpi teraz wakacyj-
na przerwa. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego zapraszamy 
wszystkich chętnych do wspólnych treningów.

 Zawodnikom gratulujemy udanego sezonu, życząc kolejnych 
udanych startów w sezonie 2016/17.

Zarząd klubu

Fot. Paw
eł Batycki
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kwasy fenolokarbonowe (kwas kumarynowy, kwas kawowy, 
kwas ferulowy), sambunigryna (glikozyd kwasu pruskiego), śluzy 
i garbniki, sterole, triterpeny, cholina - obniża ciśnienie krwi 
i zapobiega nadmiernemu odkładaniu się tłuszczu w organizmie; 
syntetyzowana jest składnikiem lekarstw na choroby wątroby 
i choroby nowotworowe. Prócz tego bez czarny jest bogaty 
w witaminy i minerały. Znajduje w nim: beta karoten, witaminy 
A, B1, B2, B3, B6, C oraz potas, wapń, magnez, sód, fosfor. Poza 
tym czarny bez zawiera pierwiastki śladowe: żelazo, miedź, 
mangan i cynk. Ze względu na właściwości przeciwzapalne 
stosuje się je także do płukania chorego gardła i okładów przy 
zapaleniu spojówek. Kwiaty czarnego bzu, suszone - to świetny 
dodatek do gatunkowo dobrej, prawdziwej herbaty. Zrywać 
należy najlepiej w godzinach rannych po opadnięciu mgły i rosy, 
do suszenia oczyścić - z wszelkich zanieczyszczeń i z grubszych 
gałązek - kwiaty suszyć w nasłonecznionym bezwietrznym 
miejscu rozkładając je na czystym arkuszu grubszego papieru 
lub na płaskim (porcelanowym) naczyniu - często przemieszać. 
Wysuszone mieszać z herbatą w dowolnym stosunku. Utrzymy-
wać jak herbatę w szczelnym pojemniku. Parzyć jak herbatę. 
Doskonały napój - ciepły może być z mlekiem lub zimny z sokiem, 
cytryną ...” (Źródło: http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/
medycyna-niekonwencjonalna/kwiaty-czarnego-bzu-zbieranie-
-wlasciwosci-zastosowanie_36127.html)

A teraz czas na 
przepis na syrop 
z kwiatów czar-
nego bzu: 

Składniki
- ok. 40 baldachów kwiatów czarnego bzu (dobrze rozwiniętych) 
- 2 litry wody - 1-2 kg cukru* (można użyć ksylitolu) – w lite-
raturze klasycznej podaje się zwykle 1kg cukru na 1 litr wody 
– ale pół tej porcji wystarczy - sok wyciśnięty z 5 dużych cytryn
Wykonanie:
Kwiaty dokładnie oddzielić od łodyżek, które są gorzkawe (ob-
ciąć je nożyczkami). Następnie zalać je wrzątkiem i odstawić 
w chłodne miejsce na co najmniej 12 godzin (najlepiej na całą 
noc). Następnie przecedzić, dodać cukier, sok z cytryny, wy-
mieszać i zagotować (cukier musi dokładnie się rozpuścić). Nie 
gotować tego syropu, jedynie doprowadzić do wrzenia i natych-
miast przelać do wyparzonych, szczelnie zamykanych butelek 
lub słoiczków (do dłuższego przechowywania). Zakręcić, słoiczki 
postawić do góry dnem i odwrócić dopiero, gdy zupełnie ostygną. 
Nie wymagają już pasteryzowania. Syrop do bezpośredniego 
spożycia przechowywać w lodówce przez kilka dni.

Poniżej przedstawiam przepis uzyskany w Niemczech: 
Składniki: - 25 – 30 kiści kwiatów (małe - 40, bardzo duże - 20) 
- 1 kg cukru - 1 duża łyżka kwasku cytrynowego
Wykonanie: Kiście umyć pod bieżącą wodą, otrzepać, włożyć 
do garnka z łodyżkami. Dodać cukier i wody tyle, aby kwiaty 
były zakryte. Zostawić na noc (12 godz), raz zagotować, prze-
cedzić, dodać kwasek cytrynowy. Do butelek nalewać gorące. 
Zużyć w ciągu roku.

Inną sprawą, która mnie zaintrygowała, była nietypowa 
dekoracja ustawiona przed niektórymi domami: wywieszone 
na stojaku zabawki, ciuszki dziecinne, butelki i garnuszki, albo 
drzewko ozdobione kolorowymi wstążeczkami oraz napis z imie-

niem dziecka. Okazało 
się, że w ten sposób 
rodzina informuje zna-
jomych i sąsiadów oraz 
przechodniów, że w tym 
domu urodziło się dzie-
cko – wyrażają swoją 
radość z powiększenia 
rodziny! Czyż to nie 
jest piękny zwyczaj? 
Nie od dziś wiadomo, 
że dziecko to skarb dla 
rodziny i ojczystego 
kraju. Załączam dwa 
zdjęcia ilustrujące ten 
zwyczaj.

Janina Słupek

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., 
poz. 1774 z póź. zm), oraz Uchwały Nr XV/104/16 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży w trybie przetargowym działki położonej w Przeczycy, stanowiącej własność Gminy Brzostek - Burmistrz Brzostku 
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym. Nieruchomość 
stanowi własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00048273/9 ogłaszam:

Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w trybie przetargowym działka rolna 
położona w Przeczycy ozn.nr ewid. 7 o pow. 0,13 ha, objęta KW Nr RZ1D/00048273/9 stanowiąca własność Gminy Brzo-
stek, w dziale III KW w zakresie praw, roszczeń i ograniczeń wpisano prawo służebności przesyłu na rzecz Spółki Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne SA z siedzibą Konstancinie Jeziornie linią elektroenergetyczną 400 kV Tarnów - Krosno Iskrzynia. 
Nieruchomość położona jest w obrębie gruntów użytkowanych rolniczo na brzegu Wisłoki. Teren płaski o kształcie wydłużonego 
prostokąta. Teren zalewowy, uzbrojony w sieć elektryczną. Rozproszona zabudowa zagrodowa. Placówki handlowe, usługowe 
i użyteczności publicznej w promieniu ponad 1km. 
Dla obszaru objętego działką ozn. nr ewid. 7 w Przeczycy obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
gminy Brzostek zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/215/2000 Rady Gminy w Brzostku z dnia 06.10.2000r. Teren dz. ozn. nr ewid. 
7 w Przeczycy to obszary trasy linii elektroenergetycznej 400kV ograniczonego użytkowania w pasie 26 m od osi linii w obie 
strony. W granicach obowiązywania planu ustalono rolnicze wykorzystanie gruntu i uprawę niskiej roślinności krzewów, oraz 
zakaz zabudowy kubaturowej. Dojazd z drogi gminnej 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

►

Dokończenie ze str. 42

Fot. Janina Słupek

Fot. Janina Słupek
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Lp Tytuł
własności

Nr działki
położenie

Powierzchnia 
(ha)

Wartość rynkowa 
wg wyceny (zł)

Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

Łączna wartość 
 brutto (zł)

1. KW Nr 
RZ1D/00048273/9

7
Przeczyca

0,13
(1300m 2) 1 349,00 720,00 2 069,00

Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na 21 dni tj. od 01.07.2016r. do 22.07.2016 
roku, oraz znajduje się na stronie internetowej www.brzostek.pl.
Osobom, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity z 2015 roku: poz. 1774 ze zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 12.08.2016r. 
Po upływie w/w terminów zostaną wszczęte procedury przetargowe w celu zbycia prawa własności. W razie wyniesienia granic 
na gruncie, koszty pokrywa kupujący.
Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 tel./014/ 6803005
 stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/ lub telefonicznie pod nr /014/ 6803005.
Brzostek; dnia 30.06.2016 r.

►

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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Wycieczka do Zatorlandu



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. Arkadiusz Trychta z Nawsia Brzosteckiego Fot. Jan Grygiel z Woli Brzosteckiej

Fot. Natalia Kawalec z Woli Brzosteckiej Fot. Kamila Wojdyła z Januszkowic

Fot. Tomasz Lipka z Krakowa Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Janusz Podgórski z Kleci Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku Fot. Monika Chajec z Opacionki


