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Od redakcji
Jan Kochanowski powiedziałby: „Serce 

roście patrząc na te czasy…”. Chodzi 
oczywiście o wiosnę, która bezlitośnie 
przepędza zimę. Coraz dłuższy dzień, 
radosny świergot ptaków, pierwsze kwiaty 
i pierwsze pszczoły… Ludzie też stają 
się bardziej promienni, niektórym nawet 
skrzydła rosną u ramion… Czują niesa-
mowity przypływ energii. Nie psujmy 
sobie sami tego nastroju, rozwodząc się 
na temat wielkiej polityki. Niech „Wiado-
mości Brzosteckie” od polityki pozostaną 
wolne! Wystarczy, że wszystkie media 
ogólnopolskie na bieżąco wałkują ten 
temat. Kto chce, to czyta lub ogląda, bo 
dostęp do telewizji, internetu czy prasy 
jest powszechny. Każdy sam może sobie 
zrobić przegląd newsów z Polski czy 
spoza jej granic. My mamy swoje sprawy 
– lokalne i niech tak pozostanie. Cześć 
z nas lubi się zagłębiać w politykę, część 
powtarza to, co usłyszy od innych, część 
orientuje się w temacie, ale tym nie żyje, 
a część stara się trzymać od tego z daleka, 
jednak nikt nie może swoich poglądów 
narzucać innym. Poza tym chyba najbar-

dziej żenujące jest to, kiedy ktoś zmienia 
swoje poglądy w zależności od tego, jaki 
ustrój obowiązuje w państwie lub jaka 
partia sprawuje w danej chwili władzę. 
Wiadomo, że wtedy chodzi tylko o to, 
by być na świeczniku, by osiągać z tego 
korzyści. Wystarczy sobie przypomnieć, 
jakie kto robił studia, na jakie praktyki 
zagraniczne wyjeżdżał i dlaczego, gdzie 
i na jakich stanowiskach pracował, czy też 
w jakiej dziedzinie 
był szczególnie ak-
tywny – i porównać 
to np. ze stanem 
obecnym. Wtedy 
wyraźnie widać, że 
często ci, co mają 
bardzo dużo do po-
wiedzenia i uwa-
żają się za wyrocz-
nię, odznaczają się 
bardzo „ciekawą” 
przeszłością. Po 
prostu niektórzy 
za wszelką cenę 
chcą przedłużyć 
swoje „pięć minut” 
na całe życie. A do 
tego jeszcze ta ma-

nia wielkości…
 Na szczęście mamy zdolną młodzież, 
która przynosi naszej gminie chlubę. 
Prawie w każdym numerze „Wiadomo-
ści Brzosteckich” możemy przeczytać 
o odnoszonych sukcesach. Tym razem 
zaszaleli na polu matematyki gimnazja-
liści z Siedlisk-Bogusz i Brzostku. Tak 
trzymać, Młodzi Zdolni!

U. Kobak

BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE

MINĘŁO JUŻ DWA LATA
Tak dużo czasu upły-
nęło, my jednak wciąż 
pamiętamy o śp. Józe-
fie Nosalu, redaktorze 
naczelnym „Wiadomo-
ści Brzosteckich”. Jego 
myśl twórcza często 
daje o sobie znać, a my 
na wszelkie podpowie-
dzi jesteśmy otwarci…

Zespół redakcyjny

1.  Powoli dobiega końca projekt „Instalacja 
systemów energii odnawialnej na budynkach 
użyteczności publicznej oraz domach prywat-
nych na terenie gmin należących do Związku 
Gmin Dorzecza Wisłoki”. Ten Szwajcarski 

Program Współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej 
kojarzy nam się najczęściej z instalacjami solarnymi na 
budynkach mieszkalnych w gminie Brzostek. Z satysfakcją 
pragnę Państwa powiadomić, że z początkowych 238 insta-
lacji, jakie przyznano naszej gminie w ciągu ostatnich dwóch 
lat, udało mi się zwiększyć ich liczbę do 477. Bardzo się cieszę, 
że udało się podpisać umowy ze wszystkim mieszkańcami, 
którzy zgłosili się do tego projektu w latach 2014-2015. Sukces 
tego przedsięwzięcia spowodował ogromne zainteresowanie 
innych mieszkańców i obecnie na planowany z gminami Pil-
zno oraz Czarna projekt OZE zgłosiło się prawie 400 nowych 
osób. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że uda się nam uzyskać 
kolejne środki na tego typu inwestycje. 

2. 28 lutego br. złożony został wniosek o przyznanie pomocy na 
budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wola 
Brzostecka i części m. Nawsie Brzosteckie, zbiornika retencyj-
nego, dwóch budynków hydroforni oraz budowę oczyszczalni 
ścieków na terenie szkoły w Kamienicy Górnej. Wszystko to 
w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 
W przypadku przyznania dofinansowania wykonane zostanie 
ponad 9 km instalacji wodociągowej dla ok. 330 odbiorców 
w ww. miejscowościach. Całkowita wartość przedmiotowej 
inwestycji przedstawionej we wniosku opiewa na 3 mln 800 
tys. zł, z czego prawie 2 mln zł pochodzić będzie z dofinan-
sowania.

3. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ogłoszony został 
przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej łączącej drogę 
krajową nr 73 z ul. Mysłowskiego w miejscowości Brzostek 
k/Gimnazjum – odcinek łączący ul. Królowej Jadwigi z ul. 
M.N. Mysłowskiego”. I etap inwestycji zakłada wybudowanie 
ponad 270 m całkowicie nowej drogi gminnej o szerokości 
jezdni 5,50 m. Ruch na drodze będzie się odbywał dwukie-
runkowo. Wzdłuż drogi zlokalizowany będzie chodnik oraz 

ścieżka rowerowa, a całość oświetlać będą ekologiczne lampy 
hybrydowe. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest 
na kwiecień, a ich zakończenie na wrzesień br. Na realizację 
inwestycji Gmina Brzostek pozyskała prawie 900 tys. zł 
dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w ramach „Na-
rodowego programu przebudowy dróg lokalnych”. O postę-
pach w realizacji inwestycji będziemy Państwa na bieżąco 
informować.

4. Pozytywną ocenę merytoryczną uzyskał złożony wspólnie 
z gminą Tarnowiec nasz wniosek z zakresu gospodarki wod-
no-ściekowej na kanalizację wsi Bukowa, części Kleci oraz 
ulic: Ostafińskiego, Węgierska, Polna, Szkotnia, Przedmieście 
i 11 Listopada w Brzostku. Wartość inwestycji po stronie 
gminy Brzostek wynosi prawie 4 mln zł z 85-procentowym 
refinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego.

5. W następnym numerze „Wiadomości Brzosteckich” mamy 
nadzieję przedstawić Państwu szczegóły planowanej przebu-
dowy brzosteckiego rynku wraz z wizualizacją. Uzyskujemy 
ostatnie już warunki od właściwych gestorów sieci, co jest 
niezbędne, by móc starać się o stosowne pozwolenia, w tym 
pozwolenie na budowę. 

6. Gratuluję skuteczności naszym reprezentantom w Radzie 
Stowarzyszenia LGD Liwocz Danielowi Wójcikowi i Krzysz-
tofowi Sobczykowi w pozyskiwaniu środków zewnętrznych 
dla naszych lokalnych przedsiębiorców. Do inwestujących na 
terenie naszej gminy trafi prawie połowa środków (czyli ponad 
1,5 mln zł) przeznaczonych łącznie dla gmin Pilzno, Jodłowa, 
Brzyska, Skołyszyn i Brzostek. Jestem pod wrażeniem ope-
ratywności i współpracy kolegów, która dała tak doskonały 
efekt. Zapewne w najbliższych miesiącach i latach na własne 
oczy będziemy mogli zobaczyć rezultaty ich zapobiegliwości. 
Są takie miejsca, gdzie na szczęście nie wystarczy tylko jako 
tako umieć czytać, ale trzeba też wykazać się pomysłem 
i intelektem. Nawet fakt, że jeden ze wspomnianych powyżej 
panów związany jest z PSL, a drugi z PiS nie stanowił tu 
przeszkody. Brawo!!!

Burmistrz 
Wojciech Staniszewski
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Z prac Rady Miejskiej
9 lutego br. Rada Miejska w Brzostku obradowała na XXVI 

sesji pod przewodnictwem Mateusza Domaradzkiego - 
Przewodniczącego Rady. Realizując przyjęty porządek obrad, 
dokonano zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Zmiany 
dotyczyły zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 
22.000 zł, która pokryje zwrot środków z tytułu nienależnie 
pobranej dotacji wypłaconej na świadczenia wychowawcze. 
Zwiększono również planowane wydatki na drogi publiczne 
gminne w wysokości 504.143 zł oraz w wysokości 779.657 zł 
- na instalacje systemów energii odnawialnej na budynkach 
użyteczności publicznej i domach prywatnych. Na wykonanie 
projektu rewitalizacji Rynku w Brzostku przeznaczono kwotę 
44.280 zł. Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 
1.350.080 zł. Wprowadzono do budżetu wolne środki, które 
zostały zaplanowane a niewykorzystane na zadania w budżecie 
2016 roku w wysokości 1.971.317 zł. W związku z tym plan 
przychodów budżetu zwiększono o kwotę 472.782,16 zł oraz 
zmniejszono spłaty kredytu na finansowanie planowanego 
deficytu budżetu o kwotę 1.498.534,84 zł. Rozchody budżetu 
zmniejszone zostały o kwotę 855.297,84 zł, czyli planowany 
kredyt na wyprzedzające finansowanie projektu „Instalacja 
systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności 
publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Brzo-
stek” zmniejszono do kwoty 294.000 zł, a nie jak planowano 
1.149.297,84 zł. Konsekwencją przyjęcia zmian w budżecie na 
2017 rok było wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej. W planie wydatków majątkowych zwiększono 
wydatki na przedsięwzięcie pod nazwą „Instalacje systemów 
energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz 
domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku 
Gmin Dorzecza Wisłoki” w kwocie 776.872 zł w związku 

z niepełną realizacją inwestycji w 2016 roku i przeniesieniem 
wydatków na 2017 rok. Zwiększono również wydatki mająt-
kowe na zadaniu „przebudowa dróg gminnych” w wysokości 
504.143 zł oraz zabezpieczono środki na wykonanie „projektu 
rewitalizacji Rynku w Brzostku” w wysokości 44.280 zł. Rada 
Miejska przyjęła uchwałę dotyczącą projektu dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę 
– Prawo oświatowe, wszystkie szkoły podstawowe działające 
na terenie gminy stają się szkołami 8-letnimi, a zespoły szkół 
przekształcane zostają w szkoły podstawowe z pozostałymi 
klasami gimnazjalnymi. Gimnazjum w Brzostku ulega wy-
gaszeniu z dniem 31 sierpnia 2019 roku. Przyjęty uchwałą 
projekt sieci szkół podlega opinii kuratora oświaty oraz opinii 
organizacji związkowych. W dalszej części obrad przyjęto 
uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego naboru do publicz-
nego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych w Gminie Brzostek oraz uchwałę 
w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego 
do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych. Radni, 
podejmując uchwałę, wyrazili zgodę na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Bukowej 
/budynek szkoły/ oraz sprzedaż w drodze przetargu nieru-
chomości zabudowanej położonej w Kamienicy Górnej /garaż 
osp/. W kolejnym punkcie obrad przyjęto program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Brzostek w 2017 roku. W budżecie 
gminy na zadania wynikające z realizacji programu opieki na 
zwierzętami bezdomnymi zabezpieczono środki w wysokości 
30.000 zł.

Treść podjętych uchwał prezentowana jest na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej.

Opracowała E. Sz.

SKARBNIK ELŻBIETA ŁUKASIK
MÓWI O BUDŻECIE GMINY
Jakie jest obecnie zadłużenie gminy? 
Czy się zmniejsza? Co powoduje za-
dłużenie gminy? Jakie są możliwości 
całkowitego oddłużenia?
Planowane zadłużenie gminy w 2017 

roku wynosi 7.600.000,00 zł. Według wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Brzostek na lata 2017-2020, w kolejnych 
latach zadłużenie gminy będzie się zmniejszało: w 2018 
roku wyniesie 7.600.000,00 zł, w 2019 roku wyniesie 
2.800.000,00 zł, a w 2020 roku obniży się do zera.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych gmina może 
zadłużać się, jeśli spełnia wskaźniki ograniczające zadłu-
żenie samorządów z przeznaczeniem na spłatę kredytów 
z poprzednich lat bądź na realizację inwestycji gminnych. 
Gmina Brzostek przez szereg ostatnich lat zadłużała się 
w związku z wykonywaniem inwestycji realizowanych przy 
udziale środków dotacyjnych z budżetu państwa i z budżetu 
Unii Europejskiej.

Jakie dochody z podatków ma nasza gmina? Co wpływa na 
wysokość tych dochodów? Jaka jest ściągalność podatków 
w naszej gminie?
W 2016 roku dochody gminy z podatków zostały zrealizo-
wane w kwocie 7.203.048,28 zł, na co składają się dochody 
realizowane przez urzędy skarbowe i są to dochody z tytułu 
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, które 
wyniosły 3.524.734,00 zł, udziały w podatku dochodowym od 
osób prawnych, które wyniosły 42.700,89 zł, podatek docho-
dowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 
w kwocie 10.533,38 zł oraz podatek od czynności cywilno-
prawnych i opłata skarbowa 178.884,50 zł. Pozostałe dochody 
podatkowe realizowane przez Urząd Miejski w Brzostku 
wyniosły: z podatku rolnego 523.033,77 zł, z podatku od nie-

ruchomości 2.540.749,16 zł, z podatku leśnego 120.584,98 zł, 
z podatku od środków transportowych 155.013,00 zł, wpływy 
z opłaty eksploatacyjnej 106.814,60 zł. Ściągalność podatków 
realizowanych przez Urząd Miejski w Brzostku jest dość 
wysoka i stanowi za 2016 rok 98%.
Na wysokość podatków niewątpliwie ma wpływ Rada Miejska 
w Brzostku, która podejmuje uchwały o wysokości stawek 
podatków od nieruchomości, od środków transportowych, 
leśnego i rolnego, obniżając górne stawki i udzielając zwol-
nień w podatku. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 
lokalnych (ustanowionych uchwałą rady) w 2016 roku wy-
noszą 1.535.234,79 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień 
220.574,02 zł. Oznacza to, że gmina rezygnuje z części swoich 
dochodów, a mieszkańcy mniej wpłacają do budżetu. Za 2016 
rok stanowi to kwotę 1.755.808,81 zł.
Istotnym czynnikiem wpływającym na dochody podatkowe 
gminy ma liczba przedsiębiorstw i zatrudnionych w nich pra-
cowników. Im więcej osób pracujących, tym wyższe kwoty 
udziałów podatku dochodowym od osób fizycznych, które 
stanowią istotną kwotę w budżecie.

Ile w ubiegłym roku dołożyła nasza gmina do oświaty? Ja-
kie są prognozy na 2017 rok? W jaki sposób wprowadzenie 
reformy oświaty (ośmioklasowe szkoły podstawowe, prze-
kształcenie zespołów szkół w szkoły podstawowe i likwidacja 
jedynego samodzielnego gimnazjum) wpłynie na sytuację 
finansową naszej gminy?
Według sprawozdawczości budżetowej za rok 2016, wydat-
ki na zadania oświatowe (bieżące i inwestycyjne) łącznie 
wyniosły 18.934.772,55 zł. W tym wydatki inwestycyjne 
stanowią kwotę 2.741.381,52 zł, a wydatki bieżące związane 

Dokończenie na str. 5
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18 miejsc pracy i ponad 1,5 mln zł dla firm w gminie Brzostek!
Wsparcie LGD „Liwocz” dla przed-
siębiorców zakładających i rozwija-
jących działalność gospodarczą

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia-
łania „Liwocz” w ramach poddziała-

nia 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
przeprowadziło i rozstrzygnęło nabory wniosków o udzielenie 
wsparcia finansowego na operacje polegające na rozpoczęciu 
lub rozwijaniu działalności gospodarczej na obszarze objętym 
Strategią Rozwoju Lokalnego. 
 Do dyspozycji naszej LGD na ten cel przeznaczona została 
kwota 3 150 000 zł, w tym na premie dla osób rozpoczynających 
działalność gospodarczą 1 120 000 zł i na wsparcie przedsiębior-
ców rozwijających swoją firmę 2 030 000 zł. 
 Łącznie w obu naborach wpłynęło 30 wniosków dotyczących 
operacji z całego terenu LGD (gminy: Brzostek, Brzyska, 
Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn). 16 spośród nich dotyczyło 
rozpoczęcia nowej działalności, natomiast pozostałe 
14 rozwoju już istniejących firm. Oceny wniosków pod 
kątem zgodności ze Strategią Rozwoju Lokalnego oraz 
według lokalnych kryteriów wyboru dokonała Rada 
Stowarzyszenia LGD „Liwocz”, w której z terenu gminy 
Brzostek zasiadają Daniel Wójcik oraz Krzysztof Sob-
czyk. W wyniku tej oceny dokonano wyboru operacji do 
dofinansowania oraz stwierdzono, które spośród wybra-
nych mieszczą się w limicie finansowym. Spełnienie obu 
tych warunków skutkuje przyznaniem dofinansowania. 
Spośród wniosków na rozpoczęcie działalności w limicie 
zmieściło się 14, natomiast wsparcie na rozwój otrzymało 
8 przedsiębiorców. Pozostali wnioskodawcy znaleźli się 
na liście rezerwowej i mogą liczyć na dofinansowanie 
w przypadku oszczędności w trakcie realizacji operacji 
mieszczących się w limicie. Będą mieli także możliwość 
ponownego ubiegania się o wsparcie w przypadku poja-

wienia się dodatkowych środków i ogłoszenia kolejnych naborów.
 Warto podkreślić, że spora część środków, o których mowa, 
trafi do przedsiębiorców działających lub rozpoczynających 
działalność w gminie Brzostek. Wsparcie otrzyma 8 firm roz-
poczynających działalność na terenie gminy Brzostek oraz 4, 
które będą rozwijać i poszerzać swoją działalność. Łącznie do 
brzosteckich przedsiębiorców trafi 1 537 150 zł i 34 gr, co stanowi 
niemal połowę (w przybliżeniu 49%) wszystkich środków na ten 
cel będących w dyspozycji LGD „Liwocz”. To najwięcej spośród 
wszystkich 5 gmin, których teren obejmuje swoją działalnoś-
cią nasze stowarzyszenie. Zgodnie z przedstawionymi przez 
wnioskodawców biznesplanami zainwestowanie tych środków 
w połączeniu z ich wkładem własnym przyczyni się do powstania 
18 miejsc pracy w gminie Brzostek.

Szczegóły dotyczące opisywanego wsparcia jak również 
innych naborów i działań LGD „Liwocz” znajdziecie Państwo 
na stronie www.lgdliwocz.pl

Sekretarz Rady Stowarzyszenia LGD „Liwocz”
Daniel Wójcik

z utrzymaniem szkół i przedszkoli wynoszą 16.193.391,03 zł. 
Źródłem finansowania zadań oświatowych jest subwencja 
oświatowa w kwocie 12.810.329,00 zł, dotacje z budżetu pań-
stwa (na dofinansowanie utrzymania przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych, zakup podręczników dla uczniów, wyprawkę 
szkolną, pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów) 
łącznie 808.221,90 zł, wpłaty rodziców i ośrodka pomocy 
społecznej na dożywianie 526.301,80 zł. 
Na podstawie tych danych łatwo policzyć, że z dochodów 
własnych gminy zostały pokryte wydatki na finansowanie 
oświaty w kwocie 4.789.919,85 zł w tym wydatki bieżące 
związane z utrzymaniem szkół i przedszkoli stanowią kwotę 
2.048.538,33 zł.
Plan wydatków na 2017 rok został przyjęty według wyliczeń 
aktualnej sieci szkół i gimnazjów. Na dzień dzisiejszy nie 
ustalano kosztów utrzymania oświaty według nowej sieci 
szkół i w związku z likwidacją gimnazjów.

Ile rocznie kosztuje gminę utrzymanie urzędu miejskiego 

(wynagrodzenia, wydatki rzeczowe itp.)?
Utrzymanie Urzędu Miejskiego w Brzostku w 2016 roku 
kosztowało 2.110.024,99 zł, w tym wydatki inwestycyjne 
z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowy archiwum 
przy urzędzie miejskim wyniosły 44.440,20 zł.
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wy-
niosły 1.746.743,61 zł, a pozostałe wydatki bieżące związane 
z utrzymaniem urzędu wyniosły 318.841,18 zł.

Jak ogólnie Pani Skarbnik określi budżet naszej gminy?
Budżet Gminy Brzostek w znaczącym stopniu opiera się na 
subwencjach i dotacjach z budżetu państwa. W 2016 roku 
struktura dochodów budżetu gminy przedstawia się jak tabela 
poniżej.
Na podstawie tej tabeli można stwierdzić, że dochody własne 
gminy stanowią zaledwie 17,44% wszystkich dochodów, co 
oznacza, że możliwości inwestycyjne gminy są bardzo ogra-
niczone i bez kredytowania się i korzystania z dotacji, gmina 
samodzielnie nie ma możliwości rozwoju.

Wywiad przeprowadziła Urszula Kobak

Wyszczególnienie Plan % do ogólnej kwoty budżetu Wykonanie na 31.12.2016 r. % wykonania

Dochody własne 9.445.801,25 17,44 9.451.889,83 100,06
Dotacje celowe 22.558.765,45 41,64 22.652.644,98 100,41
Subwencja ogólna 22.163.934,00 40,92 22.163.934,00 100,00
Ogółem 54.168.500,70 100,00 54.268.468,81 100,18

Dokończenie ze str. 4

Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowanie 

Przyjaciołom, Sąsiadom, Koleżankom i Kolegom 
z Chóru Parafialnego oraz Ks. Proboszczowi, a także 
wszystkim tym, którzy łącząc się z nami w smutku 
i żalu, okazali wiele serca, współczucia i życzliwości. 
Dziękujemy również za słowa wsparcia, modlitwę, 
intencje mszalne oraz udział w uroczystości pogrze-
bowej śp. Mieczysława Ćwiklińskiego.

Rodzina 
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A to ci niespodzianka!
Już wszyscy myśleli, że nasz Burmistrz 

chce kijem Słony Potok zawracać (co jest 
całkiem możliwe przy jego pomysłowości). 
Padły drzewa, wjechał ciężki sprzęt. A więc 
nie kijem, tylko koparką. Słony Potok, starszy 
niż sam Brzostek, jednak tak łatwo nie uległ. 
Zgodził się jedynie popłynąć zastępczym 
korytem i to na krótko. Aż wreszcie wyszło 
szydło z worka. To nie Burmistrz za tym stoi. 
To inwestor, który wykupił te ziemie i ma 
zamiar wybudować tu dom handlowy. Teraz 
powstaje most. My tymczasem patrzymy, jak 
praca wre…

U.K.

Zmiany w ochronie drzew i krzewów

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane 
z usuwaniem drzew i krzewów. Najważniejsze zmiany dotyczą 
właścicieli prywatnych posesji, którzy mogą bez zezwolenia 
wyciąć drzewa i krzewy pod warunkiem, że nie jest to związane 
z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Oba wa-
runki (własność nieruchomości przysługująca osobie fizycznej 
i określony cel usunięcia) muszą zostać spełnione jednocześnie, 
żeby usunięcie mogło nastąpić bez kontroli administracyjnej. 

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów nie jest także 
wymagalne w przypadku usuwania drzew i krzewów w celu 
przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rol-
niczego. Także w tym przypadku spełnienie warunków braku 
użytkowania rolniczego gruntu, na którym rośnie drzewo albo 
krzew i określonego celu usunięcia wystarcza do usunięcia 
drzewa i krzewu bez zezwolenia. Od bieżącego roku zezwolenie 
nie jest potrzebne w przypadku usuwania krzewu albo krzewów 
rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.

Nowelizacja ustawy jednak nie oznacza braku jakichkolwiek 
ograniczeń w usuwaniu drzew i krzewów. Może się jednak 
zdarzyć, że konkretne drzewa i krzewy objęte są specjalną 
ochroną wynikającą z ustawy o ochronie przyrody albo 
z innych ustaw.

Nie można usuwać drzewa lub krzewu, jeżeli jest zadrzewieniem 
śródpolnym, nadwodnym lub przydrożnym znajdującym się 
w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajo-

brazu, w których obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień.

• Dodatkowe zezwolenie trzeba uzyskać, jeżeli drzewo lub 
krzew:

 ◦ jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin 
lub grzybów: 

• w takiej sytuacji należy uzyskać zezwolenie Regional-
nego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska na działania dotyczące 
tych gatunków, np. na zniszczenie porostów chronio-
nych, które rosną na drzewie, usuwanie czynnych gniazd 
czy płoszenie ptaków w okresie lęgowym (przeważnie 
od 1 marca do 15 października);

• jest pomnikiem przyrody lub rośnie na terenie obszarów 
chronionych - dotyczy to następujących obszarów chro-
nionych:

 ◦ parku narodowego lub rezerwatu przyrody,
 ◦ obszarów Natura 2000 (jeżeli wycinka mogłaby znacząco 
negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 
2000),

 ◦ stanowiska dokumentacyjnego,
 ◦ użytku ekologicznego,
 ◦ zespołu przyrodniczo-krajobrazowego;

• jest zlokalizowane na nieruchomości objętej ochroną kon-
serwatora zabytków, (np. miasto Brzostek jako układ urbani-
styczny wraz z zabudową), zezwolenie w tym przypadku wy-
daje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Rzeszowie.

W świetle znowelizowanej ustawy rada gminy w drodze uchwały 
może wprowadzić obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie 
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, a w przypadku wpro-
wadzenia takiego obowiązku może także określić przypadki, 
w których zezwolenie to nie jest wymagane.

Drzewa o wyjątkowej wartości przyrodniczej i krajobrazo-
wej stanowiące własność osób fizycznych znajdujące się na 
terenie Gminy Brzostek mogą być ustanowione pomnikami 
przyrody.

Wycinanie drzew w lasach jest regulowane przez przepisy 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2015.2100), 
pozyskanie drewna z lasu może być prowadzone na podstawie 
zatwierdzonego planu urządzania lasu, a w przypadkach 
losowych na podstawie decyzji starosty. 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: http://www.gdos.
gov.pl/zmiany-w-ochronie-drzew-i-krzewow

Artykuł opracował Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Śro-
dowiska w Urzędzie Miejskim w Brzostku na podstawie Ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016.2134) 

Fot. Paweł Batycki



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 3/2017 7

Lodowisko w Brzostku? To może się udać!
Tegoroczna zima okazała się niezwy-

kle łaskawa (w porównaniu do kilku 
poprzednich) dla amatorów wszelkich 
zimowych sportów. Szczególnie okres 
ferii sprzyjał dzieciom i młodzieży we 
wszelkiego rodzaju śnieżnych i lodo-
wych szaleństwach. Niestety, aby móc 
w profesjonalnych warunkach pojeździć 
na nartach, snowboardzie lub łyżwach 
mieszkańcy Brzostku i innych miejscowo-
ści naszej gminy muszą udawać się poza 
jej granice. Niejednokrotnie pokonują 
w tym celu kilkanaście czy kilkadziesiąt 
kilometrów. A przecież nie musi tak być. 
Odpowiednią infrastrukturę możemy 
stworzyć u siebie. Co więcej mamy ku 
temu warunki i obiekty.
 Zdaję sobie sprawę, że nie jesteśmy 
w stanie konkurować z dużymi ośrodkami 
narciarskimi czy nawet z pobliskim Gogo-
łowem, jeśli chodzi o funkcjonowanie wy-
ciągów narciarskich. Dlatego powinniśmy 
jako gmina postawić na rozwiązanie tań-
sze, a równie atrakcyjne i popularne wśród 
młodzieży. Mowa tu o lodowisku. Pomysł 
ten od jakiegoś czasu krążył w naszym 

samorządzie, nigdy jednak nie doczekał 
się konkretyzacji. Korzystanie z uroków 
ślizgawek jest niezwykle popularne 
i to nie tylko wśród dzieci, ale również 
młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych 
w każdym wieku. Odwiedzając lodowi-
sko w Dębicy, niemal za każdym razem 
można spotkać sporą grupkę osób z terenu 
naszej gminy i jej okolic. O popularności 
jazdy na łyżwach niech świadczą liczby. 
Lodowisko MOSiR w Dębicy w trakcie 
2 tygodni ferii odwiedziło 16 tys. klientów 
indywidualnych oraz grupy zorganizowa-
ne. Sam doświadczyłem, ile trzeba było 

odstać w kolejce do kasy, a następnie 
do wypożyczalni i szatni w tym okre-
sie. O słuszności inicjatywy stworzenia 
lodowiska w Brzostku przekonały mnie 
ostatecznie rozmowy z mieszkańcami, 
którzy jednoznacznie wskazują, że byłby 
to niezwykle pożądany krok w kierunku 
uatrakcyjnienia oferty sportowej i rekre-
acyjnej naszej gminy. 
 Szybko okazało się też, że mamy pod 
ręką osobę doświadczoną w projektowa-
niu i tworzeniu takiej infrastruktury. Jest 
to kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Brzostku Andrzej Piękoś. Pracując 
w poprzedniej jednostce, którą kierował, 
doprowadził do stworzenia lodowiska. 
Nie dość, że zapewnia ono rozrywkę 
korzystającym, to dodatkowo osiąga 
doskonałe wyniki finansowe. Nie musieli-
byśmy także tworzyć od podstaw zaplecza 
infrastrukturalnego, gdyż to, jakim dys-
ponujemy na Orliku, wymagałoby jedynie 
modernizacji i lekkiej przebudowy. Mo-
głoby tam powstać lodowisko wraz z wy-
pożyczalnią sprzętu i innymi obiektami 
towarzyszącymi. Dzisiejsza technologia 

pozwala na jego funkcjonowanie nawet 
przy lekko dodatniej temperaturze, więc 
kapryśnej pogody nie ma się co obawiać. 
Przy okazji poprawie uległyby warunki 
gry w tenisa na dostępnym w okresie 
wiosennym i letnim korcie.
 Koszty realizacji tej inwestycji mogą 
być współfinansowane z odpowiednich 
programów Ministerstwa Sportu i Tury-
styki, Totalizatora Sportowego lub Unii 
Europejskiej. Wyniki finansowe podob-
nych przedsięwzięć pokazują, że osią-
gane przychody wystarczają na pokrycie 
kosztów działalności, a nawet przynoszą 

dochód, który przeznaczyć można na 
funkcjonowanie i dalszy rozwój bazy 
sportowo-rekreacyjnej. Powstanie lodo-
wiska mogłoby stać się także czynnikiem, 
który zachęciłby do odwiedzania naszej 
gminy osoby z bliższej i dalszej okolicy. 
Byłaby to doskonała promocja walorów 
turystycznych Brzostku i pozostałej (bo-
gatej przecież) infrastruktury sportowej, 
którą posiadamy. Pogląd ten podziela 
wiele osób, które w krótkim czasie dołą-
czyły do rozpoczętej na portalu Facebook 
kampanii społecznej lub wyraziły swoją 
aprobatę poprzez „polubienia” i komenta-
rze.
 Mając na uwadze wszystkie wymienio-
ne wyżej argumenty, uznałem, że warto 
się tymi refleksjami podzielić z Czytelni-
kami „Wiadomości Brzosteckich”. Posta-
nowiłem także złożyć na ręce Burmistrza 
wniosek o przedstawienie Radzie Miej-
skiej projektu zmiany uchwały budżeto-
wej, zakładającego zabezpieczenie środ-
ków finansowych na wykonanie projektu 
i dokumentacji dla modernizacji Orlika 
w Brzostku w kierunku utworzenia lodo-
wiska na okres zimowy. Mam nadzieję, że 
entuzjastyczne podejście włodarza naszej 
gminy i pomysły, o których w związku 
z tym projektem mówił, poskutkują 
szybką i pozytywną decyzją w sprawie. 
Myślę, że nie bez znaczenia będzie także 
zamiłowanie Burmistrza do łyżew, które 
w ostatnim czasie, po wieloletniej prze-
rwie, odżywa na nowo. Dowodem niech 
będzie załączona fotografia. 

Radny RM w Brzostku 
Daniel Wójcik

Lodowisko w Jedliczu - jednym z inicjatorów jego utworzenia był obecny kierownik 
OSiR w Brzostku Andrzej Piękoś

Burmistrz z Małżonką na lodowisku 
w Dębicy

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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KOBIETO! PUCHU MARNY…
To chyba jeden z najbardziej 

znanych cytatów związa-
nych z kobietami. Autorem jest 
oczywiście Adam Mickiewicz, 
notabene bardzo wrażliwy na 
kobiece wdzięki.
Nie trzeba być jednak poetą, żeby 
umieć określić ideał kobiety. O to, 
z okazji Dnia Kobiet przypadają-
cego w marcu, zapytaliśmy męż-
czyzn w różnym wieku i z róż-
nym bagażem doświadczeń. Dla 
ich bezpieczeństwa wypowiedzi 
pozostają anonimowe (nie każda 
kobieta to puch marny).

Kobieta idealna według naszych Panów:

 ¾ Wesoła, ciepła, miła, rozumiejąca potrzeby chłopa, bły-
skotliwa;

 ¾ Wierząca, dojrzała emocjonalnie, ciepła, z poczuciem em-
patii, w miarę wygląd zewnętrzny;

 ¾ Elastyczna;
 ¾ Moim zdaniem idealna kobieta powinna cechować się: dojrza-
łością emocjonalną (żebym z nią chodził do kina na komedie 
romantyczne), szczerością (bo będzie musiała się przyznać, 
że jesteśmy razem), uczciwością (to może czasem zapłaci 
za siebie w restauracji), wiernością (tak żeby maksymalnie 
dwóch kolegów miała), bezinteresownością (tak żeby ją 
każdy lubił). Powinna być również: wesoła (z takimi łatwiej 
się rozmawia), zabawna (kiedy już będziemy rozmawiać, to 
jeszcze się pośmieje), sympatyczna (a to jest po to, żeby ją 
mama polubiła, bo bez tego ani rusz);

 ¾ Mająca serce otwarte na Boga i na człowieka;

 ¾ Głucha i ślepa;
 ¾ Idealna kobieta to po prostu prawdziwa kobieta - wolna od 
feminizmu, modyzmu, kodyzmu i innych totalitaryzmów 
XXI w., mających rzekomo „wyzwalać”, a w rzeczywistości 
ogłupiających kobiety. Dlatego brońcie się, kobiety, przed 
zgubnymi skutkami medialnej propagandy i pamiętajcie, 
że największym wrogiem prawdziwej kobiety jest druga 
„zwariowana kobieta” z brodą lub nadmiernie odchudzona, 
lub ubrana na czarno w jakimś proteście…

 ¾ To trudno określić. Przede wszystkim musi być ładna, mieć 
to „coś”, inteligentna, wyrozumiała do granic możliwości, 
kreatywna, pracowita, tolerancyjna;

 ¾ Atrakcyjna, ładna, zgrabna, sympatyczna, miła, wyrozumia-
ła, z poczuciem humoru;

 ¾ Jak pokazuje wielowiekowe doświadczenie, praktycznie 
w każdej dziedzinie życia osiągnięcie ideału jest z zasady nie-
możliwe, natomiast pożądane jest wytrwałe w jego kierunku 
dążenie. Dlatego też szczególną uwagą i szacunkiem darzę 
kobiety zdecydowane w działaniu, niezależne, konsekwentnie 
realizujące założone 
cele. Jeśli chodzi o wy-
gląd mojego „ideału”, 
to nie mam jakichś 
sprecyzowanych ocze-
kiwań. Kieruję się me-
todą organoleptyczną 
– podoba mi się (bo 
wszystkie kobiety są 
piękne) lub podoba tro-
chę bardziej. Nie ukry-
wam, że metodę wyko-
rzystałem w praktyce 
i wybrankę serca już 
odnalazłem. 

Spotkanie z parlamentarzystami
W poniedziałek 20 lutego w sali widowiskowej Gminnego 

Ośrodka Kultury w Brzostku odbyło się spotkanie z przed-
stawicielami parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Organizato-
rami i inicjatorami tego wydarzenia byli Senator RP Zdzisław 
Pupa i Klub Radnych PiS przy Radzie Miejskiej w Brzostku. 
W dyskusji uczestniczyli:
- Zdzisław Pupa – senator RP, 
- Jan Warzecha – poseł na Sejm RP, 
- Kazimierz Moskal – poseł na Sejm RP,
- Stanisław Fundakowski – Podkarpacki Wicekurator Oświaty,
- Tomasz Nowakowski – zastępca dyrektora Podkarpackiego 
Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa,
- Mariola Rębiś – przedstawiciel placówki terenowej Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego.
 Spotkanie trwało trzy godziny. Głównymi tematami porusza-
nymi na spotkaniu były: założenia reformy oświatowej, zmiany 
w gospodarce i rolnictwie, możliwości korzystania rolników ze 

wsparcia w ramach PROW 2014 -2020.
Największą uwagę przykuły wypowiedzi wicekuratora oświaty 
związane z trwającą w chwili obecnej reformą szkolnictwa. 
Przedstawione zostały założenia dotyczące przebiegu reformy 
oświaty, tworzenia sieci szkół, możliwości finansowania małych 
szkół, programu nauczania. Podczas spotkania zostało poruszo-

nych wiele problemów dotyczących naszej społecz-
ności. Padła również deklaracja, że w przypadku 
zaistnienia takiej potrzeby odbędzie się podobne 
spotkanie, na którym zostaną poruszone kolejne 
tematy, które interesują ludzi. Transmisje z całego 
spotkania można obejrzeć na internetowym kanale 
TV Brzostek. 
 Cieszę się bardzo, że takie spotkanie mogło się 
odbyć w naszej gminie. Wydarzenie to świadczy 
o tym, że parlamentarzyści wychodzą do społe-
czeństwa również podczas sprawowania przez siebie 
władzy. Wysłuchali oni wielu sugestii, propozycji 
i problemów, które mam nadzieję, że zabiorą ze sobą 
do Warszawy i będą mieli je na uwadze.

Mateusz Domaradzki

Róża dla wszystkich naszych  
Czytelniczek z okazji Dnia Kobiet



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 3/2017 9

Gorącej dyskusji nie było
Jak przeczytaliśmy na poprzedniej stronie, senator Zdzisław 

Pupa zorganizował spotkanie informacyjne dotyczące spraw 
oświaty i rolnictwa, które odbyło się w tutejszym domu kultury. 

Część pierwszą poświęcono reformie oświaty. Poseł Kazi-
mierz Moskal i wicekurator oświaty Stanisław Fundakowski 
po raz kolejny przedstawili podstawowe założenia reformy, 
a następnie odpowiedzieli na nieliczne pytania zadawane przez 
przedstawicieli samorządów lokalnych. Szkoda, że to spotkanie 
nie miało miejsca np. trzy lub cztery miesiące temu. Wtedy by-
łoby o czym dyskutować, nauczyciele chętniej wyraziliby swoje 
opinie i obawy, odczuliby satysfakcję, że ktoś chce wysłuchać 
ich zdania. Teraz, kiedy już „klamka zapadła”, reforma eduka-
cji wchodzi w życie, Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego, a wśród nauczycieli nastąpił roz-
łam na tych, co zyskają i na tych, co stracą, nikt nie miał chęci 
zabierać głosu, zwłaszcza że czasami „władza” źle patrzy na 
tych, co mają coś do powiedzenia. 

Drugą część spotkania, kiedy już środowisko nauczycielskie 
w większości opuściło salę, poświęcono zagadnieniom czysto 
rolniczym.

U.K.

Fot. Paweł Batycki

Reforma oświaty wkracza do Brzostku
Kończy się kolejny etap w historii 

edukacji. Osiemnaście lat temu two-
rzyliśmy w naszej gminie gimnazja. Jedno 
nawet funkcjonowało jako samodzielne, 
co było założeniem ówczesnej reformy 
oświaty. A teraz, kto żyw, powinien biec 
pod brzosteckie gimnazjum, żeby sobie 
zrobić selfie z wymierającym gatunkiem 
oświatowym. Za jakiś czas taka fotka 
będzie mieć dużą wartość historyczną. 
W czerwcu po raz ostatni gimnazjaliści 
spotkają się w komplecie trzech rocz-
ników, a później nastąpi systematyczne 
zanikanie. Gimnazja odejdą do lamusa, by 
ustąpić miejsca dawnym ośmioklasowym 
szkołom podstawowym. Znów przez co 

najmniej osiem lat uczniowie będą oglą-
dać te same mury szkolne, tych samych 
nauczycieli i tych samych rówieśników. 
Zniknie za to ukryte bezrobocie poprzez 
realne zwolnienia nauczycieli i wszyscy 
będą szczęśliwi.

O reformie od miesięcy dużo się dys-
kutuje. Poprosiliśmy naszych „ostatnich 
gimnazjalistów”, którzy osobiście zdążyli 
poznać ten typ szkoły, aby wypowiedzie-
li się, czy likwidacja gimnazjów jest 
dobrym rozwiązaniem. Oto ich opinie:

 ¾ Taki system trwa już długo i nie ma 
sensu go zmieniać po tylu latach. 
Jakoś do tej pory nikomu to nie prze-
szkadzało.

 ¾ Moim zdaniem likwidacja gimnazjów 
jest kompletnie bez sensu. Dążymy do 

tego, by Polska stała się Ameryką. To 
całkowicie bez sensu. Jestem ciekawa, 
czy chociaż jedna osoba zapytała się 
o to uczniów szkoły podstawowej. Na 
swoim przykładzie stwierdzam, że od 
piątej klasy czekałam na gimnazjum. 
Nowi ludzie, nowi nauczyciele.

 ¾ Uważam, że likwidowanie gimna-
zjum nie jest dobrym rozwiązaniem, 
ponieważ państwo będzie musiało 
produkować nowe książki, więc będzie 
więcej drzew wycinanych i będzie się 
marnować dużo papieru. Wiele pod-
stawówek nie jest w stanie pomieścić 
ośmiu klas w jednym budynku, więc 
trzeba będzie rozmieścić uczniów, aby 
wszyscy się pomieścili. Tak poza tym 
mniejszość uczniów chce, aby zlikwi-
dowano gimnazja.

 ¾ Nie jest dobrym rozwiązaniem. Więk-
szość dzieci chciała iść do gimnazjum. 
Wiele szkół podstawowych jest za 
małych, żeby pomieścić siódme i ósme 
klasy. Niektórzy nauczyciele mogą 
stracić pracę. Dzieci przez trzy lata 
w gimnazjum nauczyłyby się więcej 
niż przez dwa lata podstawówki.

 ¾ Gimnazjum jest fajne, lepiej przygo-
towuje do liceum lub technikum, lecz 
uczniowie w gimnazjum zachowują się, 
jakby byli dorośli.

 ¾ Z jednej strony jest to dobre, ponieważ 
uczniowie nie będą musieli zawierać 
od nowa przyjaźni, nie będą się mu-
sieli oswajać z nowym otoczeniem. 
Z drugiej strony niektórzy nauczyciele 
stracą pracę.

 ¾ Tu poznaliśmy fajnych nauczycieli, ko-
legów i koleżanki. A gdy się zlikwiduje 
gimnazjum, to co się z tego budynku 
zrobi?... Ten budynek jest duży i jest 
w nim bardzo dużo młodzieży, tutaj 
się doznaje swojej miłości i w ogóle. 

 ¾ Jest to złe rozwiązanie, ponieważ 
w gimnazjum dzieci mają szansę 
wyrównania swojej wiedzy, poznania 
nowych osób. Jest więcej pomocy 
naukowych, konkursów. Jest piękna, 
duża hala, w której można rozwijać 

umiejętności sportowe.
 ¾ Jest to zła opcja dla nas, czyli ostat-
niego rocznika. Jeśli wszystkie klasy 
szkoły podstawowej zostaną w obec-
nym budynku SP, my w trzeciej klasie 
nie za bardzo będziemy mieli z kim 
porozmawiać.

 ¾ Jak dojdzie do tego, że w liceum i tech-
nikum będzie więcej klas, to będzie 
problem z miejscem dla dodatkowych 
uczniów.

 ¾ Dzieci się nie pomieszczą w budynkach 
podstawówek, za to będzie duże zamie-
szanie w szkolnictwie.

 ¾ Tak…, ponieważ gimnazjum zmienia 
człowieka i może będzie lepiej jak za 
dawnych lat.

 ¾ Pod pewnym względem będzie lepiej, 
ponieważ będzie mniej klas i nie będzie 
sprawdzianów 6-klasistów, więc będzie 
to mniejszy stres dla uczniów.

 ¾ Głupio będzie wyglądać, gdy w podsta-
wówce będą uczniowie 15-letni i dzieci 
w wieku 8-10 lat. Źle to wpłynie na 
mniejsze dzieci. Powinno zostać tak, 
jak jest, ale to nie ode mnie zależy.

 ¾ To pomysł nie najgorszy, bo przycho-
dzące do gimnazjum dzieciaki czują się 
już dorosłe i że wszystko mogą, a tak 
nie jest. Ja też tak myślałem.

 ¾ Dużo nauczycieli nie będzie miało pra-
cy, będzie większe bezrobocie w kraju 
niż jest teraz. Wiele osób po gimna-
zjum jest wysoko wykształconych, 
bardzo mało czasu na zmianę podstaw, 
programów nauczania.

 ¾ Wbrew wszystkim zapewnieniom pani 
premier reforma ta wywoła duży cha-
os i zamieszanie w naszym systemie 
szkolnictwa.

 ¾ Poprzez gimnazja młodzież poznaje 
nowe środowisko, znajomych, a po-
przez likwidację gimnazjów nie będzie 
miała takiej możliwości.

 ¾ Likwidacja gimnazjum jest niepo-
trzebna, ponieważ przez te trzy lata 
było bardzo sympatycznie. Zmiana 
środowiska, nowi ludzie, ciekawe me-
tody nauczania. Okres gimnazjum jest 
w sumie jednym z lepszych w latach 
szkolnych.

Dokończenie na str. 10

Fot. Paweł Batycki
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 ¾ Zmieni to tylko tyle, że więcej ludzi 
straci pracę. Nie ma sensu powtarzać 
całej procedury zmiany programów.

 ¾ Wielu nauczycieli straci pracę i nie 
będzie mieć jak zarabiać na rodzinę, 
na siebie, na dom, będzie brakowało 
pieniędzy na rachunki, jedzenie itp.

 ¾ Gimnazjum to jeden z najlepszych 
okresów w życiu.

 ¾ Gimnazjum to okres, w którym pozna-
jemy siebie oraz innych. Mamy czas 
na przemyślenie pewnych spraw i na-
uczenie się podejmowania właściwych 
decyzji. Moim zdaniem likwidowanie 
gimnazjów to zły pomysł. Ludzie już 
przyzwyczaili się do tego i wprowadza-
nie zamętu jest naprawdę niepotrzebne.

 ¾ Likwidacja gimnazjum spowoduje 
więcej wydatków dla państwa, gmin 
i rodziców. Niepotrzebne zamieszanie.

 ¾ To dobre rozwiązanie. W gimnazjum 
dzieci przede wszystkim uczą się złego 
zachowania. Nie zależy im na nauce, 

a na zabawie. Rodzą się nowe nawyki 
czy to picia alkoholu, czy palenia pa-
pierosów.

 ¾ Likwidacja gimnazjów jest bez sensu. 
Dzieci od przedszkola po studia uczą 
się pewnymi etapami. Podstawówka 
jest podstawową częścią naszego życia, 
a gimnazjum wprowadzeniem do doro-
słego. W gimnazjum dzieją się gorsze, 
ale i lepsze rzeczy niż w podstawówce.

 ¾ To dobre rozwiązanie dla uczniów, 
ponieważ uczniowie w szkole podsta-
wowej mają nadal tę samą dyscyplinę 
i znajomość z nauczycielami i kole-
gami.

 ¾ Budynek gimnazjum się zmarnuje, 
a dopiero wybudowali tu halę sportową.

 ¾ To jest dobre, bo jeśli uczniowie miesz-
kają daleko od gimnazjum, muszą do-
jeżdżać, wcześniej wstawać, spieszyć 
się na autobus.

 ¾ Uczniowie w gimnazjum czują się star-
si i mądrzejsi niż są, a to nie jest dobre.

 ¾ To dobry krok, bo dawniej dziecko 
uczyło się pod okiem rodziców. Mama 

z tatą wiedzieli, co się działo prawie 
w każdej chwili, a jedyne, co nam 
gimnazjum przyniosło to odwaga; 
wyszliśmy z tej sfery dziecięcej i mniej 
się boimy (przynajmniej niektórzy).

 ¾ Tak, bo w gimnazjum dochodzi do 
przemocy.

 ¾ Uważam, że nie jest to dobre rozwią-
zanie, gdyż chodzenie do jednej szkoły 
6-latków i 15-latków to nie za dobry 
pomysł. Wiadomo, tam starszy zwinie 
młodszemu kanapkę, a ten młodszy nic 
nie będzie mógł z tym zrobić.

Ogólnie w sondażu wzięło udział 68 
uczniów uczęszczających do samodziel-
nego gimnazjum, z tego 70,6% uznało 
likwidację tego typu szkół za złe rozwią-
zanie, 20,6% za dobre, a 8,8% stwierdziło, 
że jest to jednocześnie dobry i zły pomysł. 
Wiele wypowiedzi powtarzało się, dlatego 
powyżej prezentowaliśmy te najlepiej 
sformułowane.

U. Kobak

Dokończenie ze str. 9

Co zrobić z budynkiem gimnazjum?
Wiele lat temu budynek, w którym jak 

na razie funkcjonuje gimnazjum, 
straszył swoim wyglądem i towarzy-
stwem spędzającym tam czas, głównie 
nocny. Później przyszła reforma oświaty 
i w pośpiechu przystosowano obiekt do 
celów szkolnych. Po 18 latach wprowa-
dzono kolejną reformę oświaty tym razem 
likwidującą gimnazja założone przez re-
formatorów-poprzedników. I znów władze 
samorządowe muszą się głowić, co z tym 
fantem, tj. budynkiem gimnazjum zrobić.

Na pomoc samorządowcom przychodzą… 
brzosteccy gimnazjaliści, którzy podpo-
wiadają przeróżne rozwiązania:
• Hotel albo kino, ponieważ w najbliższej 

okolicy nie ma żadnego.
• Liceum lub technikum. Wiele osób sko-

rzystałoby z takiej okazji. Codzienny 
dojazd do szkoły oddalonej o kilka-
naście kilometrów zabiera dużo czasu 
i pieniędzy.

• Przeniosłabym tu część podstawówki.
• Miejsce, gdzie ciekawie można by spę-

dzać czas.

• Lodowisko lub inna szkoła. 
• Liceum lub jeszcze jedna podstawówka. 

W obecnej szkole podstawowej mieści-
łyby się pierwsza, druga, trzecia, czwar-
ta i piąta klasa, a w nowym budynku 
szósta, siódma oraz ósma klasa.

• Zorganizowałbym tu siódmą i ósmą 
klasę, ponieważ np. sama szkoła w Prze-
czycy jest bardzo mała, ledwo mieści się 
w niej te sześć klas, a dodatkowe dwie 
to tylko niepotrzebne problemy, które 
w takiej sytuacji są naprawdę zbędne.

• Dobre technikum lub szkoła zawodowa, 
ale na pewno nie liceum. Lub jakaś do-
bra restauracja, bo nic w Brzostku się 
nie dzieje… za przeproszeniem wieje 
nudą…

• Druga podstawówka, bo w tamtej jest 
tłoczno. Albo szkoła zawodowa.

• Kino, basen albo jakieś inne miejsce 
do spotykania się młodzieży. Można 
by proponować jakieś nowe zajęcia, 
które wzbudzałyby zainteresowanie 
młodzieży.

• Galeria z różnego rodzaju modnymi 
ciuchami oraz mała restauracja.

• Galeria Brzostecka lub kasyno. Ewen-
tualnie basen.

• Tu powinna być siódma i ósma klasa, 
ponieważ w podstawówce w Brzostku 
jest zbyt mało miejsca na pomieszczenie 
jeszcze tych klas, a bez sensu byłoby 
rozbudowywanie jej.

• Ośrodek dodatkowego nauczania po-
zalekcyjnego, dodatkowe lekcje in-
dywidualne np. w soboty. Albo dobre 
technikum.

• Szkoła dla siódmych i ósmych klas albo 
przerobić budynek na sklepy.

• Połączyć budynek gimnazjum z halą 
sportową, powiększyć siłownię i wy-
budować basen. Dzieci uczestniczyłyby 
w zajęciach z pływania z zatrudnionym 
trenerem. W zimie byłoby lodowisko.

• Biedronka przydałaby się w Brzostku.
• Miejsce do rozwijania uzdolnień spor-

towych.
• Ośrodek wypoczynkowy, basen, a po-

mieszczenia w szkole wynająć na skle-
py. Za pieniądze z wynajmu opłacałoby 
się rachunki, a resztę przeznaczyłoby się 
na rozwój ośrodka. Urządzić miejsce 
spotkań dla młodzieży i dla seniorów, 
a w podziemnych szatniach schronisko 
dla osób bezdomnych lub starszych 
i samotnych.

• Ośrodek pomocy dla ludzi starszych, 
który zapewniałby im opiekę i bezpie-
czeństwo.

• Galeria handlowa lub szpital.
• Szkoła o profilu sportowym, żeby wy-

korzystać halę sportową.
• Centrum rehabilitacji.
• Druga podstawówka.
• Magazyn lub noclegownia dla bez-

domnych.
• Nie likwidowałbym gimnazjum, tylko 

wpuścił następny rocznik, bo tyle osób 
w jednej szkole się nie pomieści.

• Internat lub blok mieszkalny.
• Szkoła tańca.
• Szkoła podstawowa dla klas VI-VIII.

Dokończenie na str. 11Fot. Paweł Batycki
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• Ośrodek pomocy obywatelskiej dla 
ludzi, którzy nie umieją wypełnić 
papierów.

• Szkoła podstawowa dla uczniów od VI 
klasy i liceum dla starszych.

• Świetlica dla dzieci, które zostają same 
w domu, bo ich rodzice pracują i nie 
mają ich z kim zostawić.

• Liceum albo jakiś budynek dla młodzie-
ży, ponieważ są tu projektory, kompute-

ry, hala i dużo wolnego miejsca.
• Jakaś szkoła, która odciążyłaby inne 

szkoły od dużej liczby uczniów. Poza 
tym duże pieniądze wydane na gimna-
zja nie poszłyby na marne.

• Supermarket albo ośrodek sportowy.
• Liceum, bo roczniki 2003 i 2004 będą 

mieć ciężko dostać się do szkół.
• Nowy ośrodek zdrowia, dom dziecka, 

teatr, ośrodek rekreacji na czas wakacji 
lub przenieść podstawówkę.

• Galeria handlowa. Wtedy miasteczko 

Brzostek będzie wydawało się więk-
sze i nowocześniejsze, a mieszkańcy 
Brzostku i okolic byliby zadowoleni.

• Gdybym miała władzę, to bym się biła 
o to, aby zostało gimnazjum.

Panie Burmistrzu, Panie Przewod-
niczący Rady Miejskiej, Panie Prze-
wodniczący Komisji Budżetu i Spraw 
Społeczno-Oświatowych, przemyślcie 
propozycje gimnazjalistów.

U. Kobak

Dokończenie ze str. 10

„MAŁE SZKOŁY PODSTAWOWE NA PODKARPACIU” 
- KONFERENCJA W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W RZESZOWIE

17 lutego 2017 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 

miało miejsce spotkanie poświęcone małym szkołom na Pod-
karpaciu w świetle aktualnej reformy oświatowej. 
 Na zaproszenie Wojewody Podkarpackiego oraz Podkarpa-
ckiego Kuratora Oświaty w debacie brali udział zainteresowani 
dyrektorzy szkół, przedstawiciele rodziców oraz samorządowcy 
zatroskani o losy małych szkół podstawowych w wojewódz-
twie podkarpackim. W spotkaniu tym uczestniczyły również 
Ewa Ziaja – dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza 
w Januszkowicach oraz Marta Karmelita, która reprezentowała 
rodziców.
 W pierwszej części konferencji uczestnicy zostali zapoznani 
z sytuacją małych szkół podstawowych na Podkarpaciu 
w kontekście ilościowym i jakościowym. Następnie miała 
miejsce dyskusja panelowa dotycząca możliwości małych 
podkarpackich szkół podstawowych obecnie i w przyszłości, 
których w skali kraju w naszym województwie jest najwięcej.
Po krótkiej przerwie zgromadzeni w sali kolumnowej wzięli 
udział w debacie pt., „Mała szkoła na Podkarpaciu na co 
dzień”, podczas której zabierali głos dyrektorzy szkół, samo-
rządowcy i rodzice, przedstawiając problemy, z jakimi borykają 

się na co dzień prowadzone przez nich lub bliskie ich sercom 
małe placówki oświatowe.
 Okazuje się, że problemy wszędzie takie same lub podobne. 
Należą do nich w głównej mierze skromne fundusze na zapew-
nienie właściwych warunków do funkcjonowania lub zagrożenie 
likwidacją z wyżej wspomnianych przyczyn.
 Pocieszające jest jednak to, że zarówno Pani Wojewoda, jak 
i Pani Kurator wyrażają sens i zasadność istnienia małych szkół, 
gdyż to one są niejednokrotnie ośrodkami kulturotwórczymi 
w środowiskach, w których istnieją, tj. środowiskach wiejskich. 
Jednak przede wszystkim małe szkoły są w stanie zapewnić op-
tymalny i prawidłowy rozwój dziecku, które, będąc na pewnym 
etapie rozwoju, potrzebuje bliskości, ciepła, wsparcia i serdecz-
ności, które nie chce i nie powinno być anonimowe, gdyż, patrząc 
z psychologicznego punktu widzenia, w dużej szkole czuje się 
osamotnione, zagubione i anonimowe, podobnie jak w sieci. To 
może powodować zaburzenia natury psychologicznej wymagają-
ce pomocy terapeutycznej. Zatem reasumując, istnienie małych 
szkół mimo wielu barier finansowych, na które trzeba znaleźć 
sensowne rozwiązanie, jest w pełni uzasadnione!

M. Karmelita

Kampania Sprawozdawcza 2017 w OSP za nami
W jednostkach Ochotniczych 

Straży Pożarnych naszej gminy 
zakończyła się trwająca od stycznia 
Kampania Sprawozdawcza. W jej 
ramach we wszystkich 11 funkcjonu-
jących na naszym terenie jednostkach 
odbyły się Walne Zebrania Sprawo-

zdawcze. Były one okazją do podsumowania działalności za 
ubiegły rok, omówienia bieżących problemów, przedstawienia 
władzom samorządowym oraz ZOSP RP potrzeb sprzętowych 
i szkoleniowych. Nie zabrakło także planów na rok bieżący 
dotyczących imprez, ćwiczeń, uroczystości. O wszystkich tych 
wydarzeniach Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP będzie się 
starał na bieżąco informować mieszkańców. 

 W imieniu własnym, jak również Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP w Brzostku, kieruję na ręce Zarządów jedno-
stek podziękowania. Dziękujemy za sprawne przygotowanie 
i przeprowadzenie zebrań, rzeczową i merytoryczną dyskusję 
oraz serdeczną atmosferę spotkań. Największe jednak wyrazy 
uznania należą się Wam, Drodzy Druhowie i Druhny, za ca-
łoroczne poświęcenie i solidną pracę na rzecz bezpieczeństwa 
mieszkańców oraz rozwoju waszych jednostek i miejscowości. 
Życząc kolejnych sukcesów i opieki św. Floriana w bieżącym już 
roku 2017, przesyłamy strażackie pozdrowienie.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
 ZOSP RP w Brzostku Daniel Wójcik 

wraz z Zarządem
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Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku za rok 2016
4 lutego 2017 r. w budynku remizy przy ul. Mickiewicza od-

było się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Brzostku 
za rok 2016. Oprócz druhen i druhów brzosteckiej jednostki 
zaproszenie na zebranie przyjęli: Komendant Powiatowy PSP 
w Dębicy st. bryg. Wojciech Buszek, przedstawiciel Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dębicy st. bryg. Zbigniew 
Mróz, Radny Rady Powiatu Dębickiego Leszek Bieniek, Bur-
mistrz Brzostku Wojciech Staniszewski, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzostku Mateusz Domaradzki, delegacja zaprzy-
jaźnionej jednostki OSP Kołaczyce.
 Zebranie otworzył i przywitał gości Prezes Jan Krajewski, 
a następnie poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłych w okresie 
pomiędzy zebraniami strażaków. W dalszej części przepro-
wadzono wybór przewodniczącego zebrania, którym został 
dh Daniel Wójcik, protokolanta - dh Krzysztofa Kawalca oraz 
odpowiednich komisji. Kolejnym punktem porządku obrad było 
przedstawienie sprawozdań z działalności za rok 2016. Sprawo-
zdanie z działalności społeczno-kulturalnej przedstawił Prezes 
Jan Krajewski, natomiast z działalności operacyjnej Naczelnik 

Rafał Godniak. W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście, 
w ciepłych słowach odnosząc się do działalności jednostki. 
Deklarowali także swoją przychylność i pomoc dla jej dalszego 
rozwoju. Po tych wystąpieniach odbyła się dyskusja nad przed-
stawionymi sprawozdaniami oraz planami dalszej działalności 
w roku bieżącym. Postawiony przez Komisję Rewizyjną wniosek 
o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP w Brzostku za okres 
sprawozdawczy został jednogłośnie przyjęty przez obecnych na 
zebraniu strażaków. 
 Zebranie przebiegło w miłej, przepełnionej życzliwością at-
mosferze, za co wdzięczni jesteśmy zebranym druhom i druhnom 
oraz zaproszonym gościom. 
 Zarząd i druhowie OSP w Brzostku składają serdeczne 
podziękowania wszystkim sponsorom i ludziom dobrej woli, 
którzy wspierali i wspierają naszą społeczną działalność na rzecz 
bezpieczeństwa i rozwoju naszego miasta. 

Za Zarząd OSP w Brzostku
Wiceprezes dh Krzysztof Kawalec

650 lat miasta Brzostek (1367-2017)
Część 3 – Lokacja miejska

W poprzednich częściach przypomniano o zasługach 
klasztoru benedyktynów w rozwoju osadnictwa na 

naszym terenie oraz o tym, że Klecie przez trzy stulecia było 
najważniejszą osadą w okolicy. Jednak w II połowie XIV 
wieku wzrosło znaczenie Brzostku. Wynikało to z tego, iż król 
Kazimierz Wielki odebrał większą część Kleci benedyktynom 
i nadał zasłużonym rycerzom. O to toczyły się spory sądowe. 
Natomiast klasztorną wieś Brzostek król przekształcił w osa-
dę targową, gdyż ta nie była obciążona prawnym konfliktem. 
Potem 18 czerwca 1367 roku opat tyniecki Jan klasztoru 
benedyktynów uczynił wójta Jakuba swym lennikiem i na-
dał mu wieś klasztorną Brzostek oraz zezwolił założyć tam 
miasto. Otrzymał wójt Jakub do zagospodarowania obszar 
aż 100 łanów frankońskich, czyli ponad 25 km kw. W ten 
sposób opat Jan, zaprzyjaźniony z Kazimierzem Wielkim, 
realizował królewską politykę urbanizacji Małopolski wzdłuż 
szlaków handlowych. 
Proces zakładania, czyli lokowania miasta w XIV wieku miał 
przede wszystkim charakter gospodarczy. Samo wydanie doku-
mentu lokacyjnego inicjowało całe przedsięwzięcie i umocowy-
wało prawnie, a wzorowano się na tzw. prawie magdeburskim, 
gdyż tam po raz pierwszy go zastosowano. W dokumencie naj-
ważniejszą rolę do wykonania miał tzw. „zasadźca”, czyli osoba 
odpowiedzialna za założenie miasta i jednocześnie reprezentant 
(czyli lennik) właściciela (czyli pana feudalnego) tegoż miasta. 
Z racji powierzonych obowiązków i obciążeń materialnych otrzy-
mywał „zasadźca” urząd dziedzicznego wójta, który to gwaran-
tował stanowisko i dochody po pomyślnym założeniu miasta. 
Aby to zrobić, należało najpierw zatrudnić tzw. mierniczych do 
wytyczenia rynku – jako centralnego miejsca oraz działek pod 

zabudowę wokół rynku. Często wiązało się to z wykupem tere-
nów od dotychczasowych właścicieli. Potem należało sprowadzić 
nowych osadników, zwykle rzemieślników o specjalnościach 
potrzebnych w miastach położonych na szlakach handlowych 
np. kołodziejów, rymarzy, szynkarzy, kowali. W średniowiecz-
nym Królestwie Polskim zwykle brakowało nowych osadników, 
dlatego należało ich zachęcić korzystną ofertą. Proces lokowania 
miasta trwał zwykle kilkanaście lat i wymagał od wójta dużej 
operatywności oraz niemałych środków finansowych. Dlatego 
wójt brzostecki otrzymał największy przydział ziemi – aż 4 łany, 
czyli ok. 90 ha zwolnionej od podatku. Ponadto miał prawo do 
posiadania własnego młyna i dochodów z tzw. „jatek”, czyli 
sklepów miejskich, a także prawo pobierania części opłat z kar 
sądowych oraz podatków płaconych przez mieszczan opatowi, 
który oczywiście nadal był panem feudalnym miasta. Oprócz 
wymienionych licznych nadań wójt jako lennik miał także 
bardzo ważny obowiązek służby wojskowej – musiał na rozkaz 
opata wstawić się w zbroi z przyłbicą oraz z tarczą i włócznią 
na rumaku wartym 3 grzywny (1 grzywna to 240 g. srebra). 
W Brzostku pierwszym wójtem został mieszczanin krakowski 
Jakub syn Stefana (zwanego też Stepkiem). Jakub był wcześniej 
wójtem Tarnowa, ale sprzedał swe wójtostwo i przeniósł się 
do Krakowa. Bliskość Krakowa i Tyńca oraz doświadczenia 
gospodarcze wspomnianego Jakuba z pewnością pomogły mu 
w pozyskaniu zaufania ze strony opata Jana. To skutkowało nada-
niem Jakubowi wójtostwa i jednocześnie obowiązkiem założenia 
miasta Brzostek od 18 czerwca 1367 roku. Tak oto dotychczasowa 
osada targowa stała się pierwszym miastem w Kotlinie Brzo-
steckiej, przy szlaku prowadzącym na Węgry między miastami 
Kołaczyce i Pilzno. Nadanie praw miejskich było przełomowym 
wydarzeniem w życiu miejscowości. Dokument lokacyjny wy-
magał utworzenia miejskich władz samorządowych, czyli rady 

Dokończenie na str. 13
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miejskiej złożonej z czterech rajców, z której dwóch pełniło urząd 
burmistrza. Ponadto wójt zorganizował sąd ławniczy obejmujący 
władzą prawniczą obywateli miasta. Mieszczanie mieli wtedy 
większe przywileje, np. mogli trudnić się cechowym rzemiosłem 
i handlem. W dokumencie lokacyjnym zapisano też jeden łan 
ziemi dla przełożonego kościoła. Tym samym w nowym mieście 
wybudowano świątynię, bo wcześniej mieszkańcy należeli do 
parafii w Kleciach. Z czasem do Brzostku przeniesiono siedzibę 
parafii, przy której powstała szkoła parafialna. 

W ten oto sposób na przełomie XIV i XV wieku wyrosło 
miasto Brzostek z własnymi przywilejami i instytucjami. 
Korzystne położenie na wzgórzu w widłach Słonego i Wisłoki 
oraz przy węgierskim szlaku handlowym sprzyjało rozwojo-
wi. Miasta były wyznacznikiem rozwoju gospodarczego da-
nego terenu. Tutaj Brzostek stał się centrum ekonomicznym, 
handlowym, administracyjno – sądowymi i kulturalnymi 
naszej małej Ojczyzny.

Oprac. Wiesław Tyburowski na podstawie książki autorstwa ks. prof. Bog-
dana Stanaszka, Z dziejów Brzostku. Wydarzenia i ludzie, Brzostek 2008.

Dokończenie ze str. 12 Zdjęcia z archiwum Bożeny Borowieckiej

CZAR STARYCH FOTOGRAFII
Drodzy Czytelnicy!

Bardzo nam przyjemnie, że odpowiedzieliście na naszą prośbę 
o stare fotografie z Brzostkiem z okazji 650-lecia lokacji 

naszego miasteczka, które przypada właśnie w 2017 roku. Panie 
Maria Smoroń i Bożena Borowiecka już udostępniły skarby 
z rodzinnych archiwów, których część prezentujemy. 
W dalszym ciągu gorąco zachęcamy Czytelników do udostęp-
niania starych zdjęć z Brzostkiem, nawet z lat 70. ubiegłego 
wieku. W bieżącym numerze „Wiadomości Brzosteckich” roz-
poczęliśmy publikowanie nadesłanych przez Państwa fotografii 

z podaniem nazwiska właści-
ciela zdjęcia i jeśli to będzie 
możliwe – daty zrobienia foto-
grafii. Mamy nadzieję, że w ten 
sposób wspólnie stworzymy 
fotograficzną historię Brzostku. 
Czekamy na następne zdjęcia.

Zeskanowane fotografie oraz 
imię i nazwisko ich właściciela, 
a także rok ich zrobienia prosimy 
przesyłać na adres: 

wiadomosci@brzostek.pl.
Fotografie można też ska-

nować w brzosteckim domu 
kultury albo w Urzędzie Miej-
skim pokój nr 14 (Agnieszka 
Zaranek).

Urszula Kobak

Ul. Łukasiewicza około 1946 r.

Około 1946 r.

Sanie w centrum Brzostku (w tle dom p. Pietrzyckiego?) (1953 lub 1954 r.)

Ul. Łukasiewicza (lata pięćdziesiąte?)

Zdjęcia z archiwum Marii Smoroń
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Opowieści dawnej treści – wielkopostne dni
„Słowo - było na początku,
Boskie... dane z mocą nieba,
tchnienie Boga - świat w zalążku
- dzisiaj nam pamiętać trzeba...

że powstałeś tylko z prochu
i weń się przemienisz kiedyś
- lecz nie po to - byś w popłochu
tego świata znosił biedy.

Z prochu w proch... a wieczność czeka...”
„Z prochu w proch” Internauta o nicku: marcepani

Marzec jest miesiącem przygotowującym całą przyrodę 
i człowieka także do wiosny. Słońce wstaje coraz to bar-

dziej jasne i codziennie coraz to wcześniej. Przez wiszące szare 
i ołowiane chmury nieśmiało przedzierają się promyki ciepła. 
Z dnia na dzień coraz szybciej budzą przyrodę. Jeszcze pola 
okute są śniegowym płaszczem, trochę szarym, jakby lekko 
zabrudzonym. Jeszcze na drogach wiodących do domostw jest 
pusto. Jeszcze cicho mieszkają ptaki w swych gniazdach. Jednak 
gdzieniegdzie kołyszący czubami drzew wiatr odsłania małe 
i większe świeżo utkane gniazda. To mieszkanie dla piskląt 
wron, gawronów, kawek. Te mniejsze ptaszki: wróble, sikorki, 
gile, jemiołuszki, kwiczoły, kopciuszki wiją misterne gniazdka 
ukryte wśród drobnych gałązek, nawet na krzewach czarnej 
porzeczki – jakby przywieszone czareczki – wiszą maleńkie 
gniazdka uwite z suchych traw. Świtem z drzew słychać radosne 
ćwierkania, świergoty i trele zbierających się w pary ptaków. 
 W ogrodach jeszcze cicho i spokojnie. Tylko tu i ówdzie 
gospodynie zbierają czapy słomiano-osłonowe z róż, krzewów 
i okopanych w kopczyki kwiatów pozostawionych na zimę. 
Następuje sprawdzanie kondycji nie tylko kwiatów i krzewów, 
ale także drzew owocowych po ostrej zimie, jaką mieliśmy 
w styczniu i lutym 2017 roku.
 Drzewa owocowe stoją jeszcze jakby w bezruchu, a gałęzie 
ich są nagie, puste, zaś małe gałązki zostały już przycięte przez 
gospodarzy. Pnie tych drzew od ziemi po koronę są obielone 
i stoją w szeregu jak wartownicy przygotowujący się do działa-
nia. Gdzieniegdzie słychać warkot piły. To sadownicy wycinają 
grubsze wyschnięte konary, a obok widnieją stosy uciętych ko-
narów drzew, które za chwilę posłużą jako opał. Z takiego opału 
na pewno nie będzie smogu, który tak często pokrywa nasze 
miasta. Chwilami też słychać warkot traktorów. To z wozowni 
przy większych gospodarstwach unoszą się te odgłosy i świad-
czą o tym, że gospodarze robią przegląd maszyn rolniczych 
i przygotowują je do prac polowych. Jednak wszędzie jest cicho 
i spokojnie, bo też i czas jest okresem wielkopostnym, a jak 
tradycja każe, wtedy milknie muzyka, milkną tańce i harce, 
a nastaje czas zadumy, skupienia i zastanowienia się nad własnym 
życiem. Często mówiono: „Zatrzymaj się, post zbliża się. Pomyśl 
o swoich słabościach…”.
 Wielki Post jest to czas od Środy Popielcowej do Triduum 
Paschalnego i trwa 6 tygodni. Spotkania śledzikowe w wieczór 
przed Środą Popielcową kończyły się przed północą. Przed 
laty kiedy, całe życie rozrywkowe związane było z karczmą, 
o północy na koniec karnawału i początek Wielkiego Postu do 
zebranych przychodził młodzieniec przebrany w strój kapłana 
i wygłaszał żartobliwe pozbawione sensu kazanie, a potem 
wnoszono podkurek - pierwszy postny posiłek składający się 
z mleka, jaj i śledzi - który miał oczyścić organizm ludzki 
z nadmiaru wypitego w karnawale alkoholu. Wtedy ustawione 
były w karczmie dwa stoły biesiadne. Jeden dla kobiet, drugi 
dla mężczyzn. Mężczyźni wiedli rozmowy o zbożach do siewu, 
o pracach wiosennych. Często też ugadywali się z mniej zamoż-
nymi chłopami i najmowali ich do prac polowych. Kobiety zaś 
prawiły o lnie, konopiach i ich przygotowywaniu i przetwarzaniu 
na włókna i płótna na odzież. Po tak poważnych „obradach” 
w noc przed Popielcem wszyscy rozchodzili się do domów, bo 
rano udawali się do kościoła na Mszę Świętą. Przed wyjściem 
jednak odbywało się dokładne płukanie zębów – ten zwyczaj już 

zupełnie zaginął, bo też weszła do użycia szczoteczka i pasta do 
zębów stosowana po każdym posiłku.
 W Środę Popielcową podczas Mszy Świętej kapłani posypują 
wiernym głowy popiołem ze spalonych palm, wypowiadając 
słowa: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Ten zwyczaj 
został wprowadzony do liturgii kościelnej w VI wieku. Jędrzej 
Kitowicz w „Opisie obyczajów za panowania Augusta III” 
pisze: „Po odprawionej Mszy Świętej ksiądz posypywał głowę 
popiołem z palmy w kwietniową niedzielę święconej oczywiście 
z ubiegłego roku”.
 W tamtych czasach Środa Popielcowa była dniem brudnych 
żartów. Młodzi chłopcy obrzucali popiołem dziewczęta, a najbar-
dziej te, które nie znalazły sobie w karnawale przyszłych mężów. 
Po tych wydarzeniach było staranne szorowanie się, a w kuchni 
zaś czyszczenie garnków z tłuszczu piaskiem, bo rozpoczynał 
się sześciotygodniowy okres postu. 
 Wierzono też, iż pogoda w dniu Środy Popielcowej przepowia-
da pogodę na cały rok. I tak jeżeli w Środę Popielcową był dzień 
jasny i pogodny, to wiosna też będzie pogodna i przyjazna, zaś 
jeżeli w ten dzień padał śnieg i było mroczno, to także wiosna 
będzie deszczowa i ponura. I tak każdy następny dzień przepo-
wiadał aurę kolejnej pory roku. Przez cały okres Wielkiego Postu 
ludność bardzo pościła i spożywała powtarzające się produkty. 
Każda gospodyni robiła zakwas z owsa lub razowej mąki żytniej 
na barszcz, który był podstawową strawą na okres wielkopostny. 
Gotowano go jednak na wodzie, a okraszano niewielką ilością 
śmietany, bądź oliwy i zjadano go z ziemniakami. Na przypie-
cku, w suszni, bądź w bratrurze stał w kamiennym garnku, 
bądź w glinianym kubku zaczyn barszczu i czekał na codzienne 
spożywanie go. W okresie Wielkiego Postu nie zjadano mięsa, 
a nawet ograniczano nabiał. Szczególnym dniem postnym był 
każdy piątek, w którym to dniu ograniczano ilość pokarmów 
gotowanych. Jedzono tylko jeden pokarm do syta, np. pieczone 
kartofle okraszone olejem i posypane solą i dwa skromne pozo-
stałe posiłki. W czasie postu katolicy składali postanowienia, 
szczególnie te, które dotyczyły ograniczenia palenia papierosów 
i picia alkoholu. Ile z tych obyczajów pozostało po dziś dzień?... 
Niby też postanawiamy sobie poprawę własnego postępowania…
ale…
 W tym czasie wierni katolicy uczęszczają na nabożeństwa 
pasyjne - w każda niedzielę - śpiewają Gorzkie żale i rozważają 
Mękę Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. W każdy piątek uczestni-
czą w Drodze Krzyżowej, idąc od pierwszej do czternastej stacji 
i rozważając ową Drogę Krzyżową. Zwykle na tych nabożeń-
stwach modlitwę prowadzą grupy młodzieży należące do różnych 
organizacji katolickich, a nade wszystko koła misyjne i KSM. 
I tak z powagą i medytacją, z wyciszeniem się przeżywamy czas 
Wielkiego Postu aż do Niedzieli Palmowej i Triduum Paschal-
nego. W tym też czasie kapłani wprowadzają czas misyjny, na 
którym kaznodzieje wygłaszają nauki pasyjne, a potem odbywa 
się dzień spowiedzi świętej i pełnego świętowania Zmartwych-
wstania Pańskiego.
 Marzec to także miesiąc niezwykle kapryśny przygotowujący 
całą przyrodę i człowieka do wiosny. Nastrój ten oddaje wiersz: 
„To marcowi zima w głowie, to wiosenne harce. Chce być lutym 
albo kwietniem, byleby nie marcem. Mrozem chluśnie, wiatrem 
szarpnie, deszczem tnie ukośnie. Czy to wiosna, czy to zima? Po 
prostu przedwiośnie.” Z dnia na dzień pogoda zmienia się jak 
w kalejdoskopie. Wiatr coraz to bardziej łagodnieje, zdaje się 
przeganiać każdą większa chmurę, osuszając drogi i wydmuchu-
jąc ostatnie pagórki śnieżnych zasp. Spod śnieżnych pokładów 
zaczyna zielenić się trawa, nieśmiało i niewinnie podnosząc 
swoje jasnozielone listki. Koło drzewek wychylają się główki 
małych stokrotek, gdzieniegdzie zaś odkrywają się dzbanuszki 
przebiśniegów, opuszczając coraz to niżej białe dzwoneczki. 
Ziemia zaczyna pachnieć odrodzonym zapachem wiosny. 
Wierzby zmieniają swoją korę i stają się coraz to bardziej zielo-
ne, zakrywają szarość, a na końcach gałązek w słońcu widnieją 
szaro-srebrno-złote bazie. Forsycja stoi jakby naga, ale za to żółcą 
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się kiście kwiatów. Brzoza skromna, spokojna każdą swoją witkę 
ubogaca pełnym kształtem i ubiera w kolor jasnej zieleni, a przy 
białej korze wygląda jak subtelnie ubrana na wiosnę dziewczyn-
ka. Całkiem bogato wygląda leszczyna, która swoje gałązki 
ubogaciła pąkami zwisających kwiatów i wygląda jak pannica 
z dużymi kolczykami. Tu i ówdzie krzewy głogu zmieniają swoją 
barwę, a ich korony przybierają odcień lekko liliowy. Dostojne 
modrzewie stoją jakby niewzruszone, ale też na ogołoconych 
gałązkach nieśmiało wraca igliwie. Cóż, wszystko zmienia swój 
kolor, staje się bardziej wyraziste i żywe. Cała przyroda czeka 
na powitanie wiosny, a człowiek ma pełną współpracę z nią. Już 
w inspektach widnieją maleńkie, wzrastające, zielone roślinki, 
które za kilka tygodni będą gotowe do wsadzania w rzędy zie-
mi. Już u ogrodników można kupić świeżą bazylię, tymianek, 
majeranek i oregano - zioła - przyprawy kuchenne i wsadzić 
je do skrzynek. Już duże gniazda bocianów czekają na powrót 
swoich mieszkańców, które są nie tylko symbolem wiosny, ale 
także zwiastunem szczęścia w domowym gospodarstwie, do 
którego przylatują. Dlatego od zarania wieków gospodarze nie 
niszczyli gniazd bocianich, bo to przyniosłoby im nieszczęście. 
Zaś na powitanie bocianów gospodynie piekły ciastka w kształcie 
ptasich łap i wkładały je do gniazd. 
 Niezwykle gorąco oczekiwali dawniej gospodarze na przylot 
jaskółek i skowronków. Wierzono też w zabobony, iż skowronki 
zimują w stawach i jeziorach i przynoszą wróżby z zaświatów. 
Skowronek zawsze był towarzyszem pracującego gospodarza 
w polu. Wzbijał się bardzo wysoko nad pracującym rolnikiem 
i wyśpiewywał piękne trele, umilając ciężką pracę gospodarza. 
Jaskółki zaś lepiły swoje gniazda w stajniach, oborach, stodołach, 
starych domach, wysoko nad belkami pod dachem i nie wolno 
ich było przeganiać. Wierzono bowiem, iż te ptaki zapewniają 
zdrowie domownikom, których wybrały, budując tutaj gniazdo. 
Porzekadło do dziś mówi, że kiedy jaskółki kręcą swoje loty 
nisko nad ziemią będzie deszcz, a kiedy wzbijają się w górę 
będzie dobra pogoda. Na podstawie tych obserwacji dawniej 
organizowano prace w polu.
 W marcu też według kalendarza i ludowych porzekadeł 
rozpoczyna się wiosna. Chociaż przysłowie mówi: „W marcu 
jak w garncu”, to jednak dni stają się coraz dłuższe, cieplejsze 
i bardziej przyjazne dla człowieka. 21 marca, w dzień wiosny 
kalendarzowej, najwięcej radości przeżywają dzieci i młodzież 
szkolna, gdyż idą topić Marzannę – symbol zimy. Robią ku-
kłę ze słomy, gałganków, dekorują ją wstążkami kolorowymi 
i niosą w korowodzie nad rzekę, gdzie wrzucą ją do wody jako 
Śmierciuchę, czyli symbol zimy. Przy tym obrzędzie śpiewają 
piosenki wiosenne, recytują wiersze, odgrywają scenki teatralne. 
Jest dużo żartu i dowcipu, a potem, kiedy utopią Marzannę, wra-
cają już radośni do szkoły, w nowej porze roku zwanej wiosną. 
Przed wiekami różnie ten zwyczaj nazywano: Morena, Marza-
niok – od słów „mór, mara, zmora” – to znaczy śmierć. Nazywano 
ten zwyczaj też „Śmierztecka, Śmiertka, Śmierciucha” i zawsze 
był symbolem odchodzącej zimy. Wyniesienie jej poza granice 
wsi, miasta, osiedla i utopienie jej w wodzie lub spalanie, jeśli 

nie było wody, było konieczne, aby odeszła zima, a przyszła 
szczęśliwa wiosna. Wierzono, że utopioną Marzannę wrzuca się 
do wody razem ze swoimi niepowodzeniami szkolnymi. Cza-
sami kukła robiona jest też ze słomy i gałązek jałowca i wtedy 
łatwiejsza jest do spalenia. Ten obyczaj opisany już jest przez 
Jana Długosza jako starodawny, łączący niszczenie bożków po-
gańskich w czasach Mieszka I z ochroną Europy przed zarazą, 
czyli chorobami zakaźnymi. Do dzisiaj ten obyczaj połączony 
jest z pewnymi zakazami typu: nie oglądaj się w tył za palącą 
się kukłą, nie dotykaj kukły wrzuconej do wody, bo przyniesie 
ci to nieszczęście. Ale to są tylko porzekadła ludowe.
 Ważnym świętem katolickim jest dzień 25 marca, to znaczy 
Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny, które znane jest już 
od VI wieku, o czym wspomina Synod w Toledo za czasów 
papieża Grzegorza Wielkiego. Od zarania jest to święto maryjne 
upamiętniające przybycie Archanioła Gabriela i wypowiedzenie 
słów: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto 
poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus...”. Miej-
scem, w którym odbyło się to wydarzenie, był Nazaret i na tym 
miejscu obecnie jest studnia, tak zwana Studnia Maryjna. Ten 
moment został też uwieczniony na płótnie w postaci obrazu, na 
którym Maryja siedzi przed domem i przędzie na wrzecionie, 
a nad Nią unosi się anioł. To wydarzenie jest też opowiedziane 
w zapomnianej już pastorałce: „Panienka Maryja w komnatce 
siedziała. Jedwabną kądziołkę w okienku suwała. Aż przyleciał 
do Niej we wielkiej jasności Archanioł Gabryjel z nieba wyso-
kości…”. W polskiej tradycji ludowej jest to dzień przynoszący 
wiosnę i nazywany dniem Matki Boskiej Roztwornej, Zagrzew-
nej, Kwietniowej lub Ożywiającej, gdyż przekazuje przyrodzie 
ożywienie kwiatów wiosennych powracających do życia. W póź-
niejszych czasach święto to było nazywane dniem Matki Bożej 
Strumiennej, bo strumienie uwalniały się od skorupy lodowej. 
W tym dniu też wróżono pogodę - jaka pogoda na Zwiastowanie, 
taka będzie na Wielkanoc. Jeżeli w tym dniu pokażą się żaby 
i pszczoły, będzie mokra wiosna. Natomiast mgły przepowiadają 
późną wiosnę.
 Bardzo ważnym świętem wielkopostnym jest Niedziela 
Palmowa, zwana także Kwietną lub Wierzbną, będąca wpro-
wadzeniem do Wielkiego Tygodnia. Jest ona pamiątką wjazdu 
Pana Jezusa do Jerozolimy i witania Go gałązkami palmy. W tę 
niedzielę przynoszą wierni palmy uwite z gałązek wierzby, 
ozdobione kwiatami bądź kolorowymi wstążkami. Dzisiaj robią 
też katolicy bardzo okazałe palmy kilkumetrowe i wystawiają 
je na konkurs. W naszym regionie konkursy takie odbywają 
się w Lipnicy Murowanej. Po poświęceniu palmy gospodynie 
obchodzą z nią dom trzy razy wkoło i uderzają w każdy węgieł 
po trzy razy. Gospodarze zaś obchodzą obory i stajnie, aby jak 
ludowy zwyczaj każe, przepędzić choroby i zło z tych budyn-
ków. Na koniec tego obrzędu gospodarz odrywa po jednej bazi 
i podaje każdemu z domowników, aby pogryźć i połknąć. Ma to 
być antidotum na problemy ze zdrowiem. Pozostałą część palmy 
pozostawia się w domu w okazałym miejscu i ma ona odstra-
szać od domu zło, choroby i nieszczęścia. Niedzielą Palmową 
Kościół Katolicki otwiera czas Wielkiego Tygodnia. Przed laty 
ten tydzień był niezwykle powściągliwie przeżywany. Kobiety 

wychodzące z domu ubierały na głowę ciemne 
chusty. Milknął gwar na podwórkach i w domach, 
gdyż nawet dzieci miały zakaz głośnych zabaw. 
Nie słuchano też muzyki płynącej z radia. Zaka-
zane też były jakiekolwiek odwiedziny sąsiedzkie, 
a lustra w domach były zasłonięte ścierkami, aby 
się w nich nie przeglądać. W kuchni obowiązywał 
pokarm tylko postny, a w Wielki Piątek można 
było tylko pić wodę.
 Ten wielkopostny czas wyciszenia służył prze-
de wszystkim do zastanowienia się nad samym 
sobą, przygotowania się do poprawienia relacji 
w rodzinie i sąsiedztwie. Był to czas skupienia 
się i zatrzymania w pędzie, który jest tak wielki 
w dzisiejszych czasach. Zatem wsłuchujmy się 
w słowa kapłana posypującego nam głowy po-
piołem w Środę Popielcową: „Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię”.

Zuzanna Rogala
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Brzosteckie koło gospodyń – znów w swoim lokalu
Być może nie wszyscy wiedzą, że brzosteckie 

gospodynie zrzeszone w stowarzyszeniu „Nasz 
Los w Naszych Rękach” od kwietnia 2010 r. mają swą 
siedzibę w pomieszczeniach tzw. „harcówki” przy 
dawnym budynku szkoły podstawowej. Przez 5 lat 
członkinie koła spotykały się w tym lokalu, biorąc ak-
tywny udział w różnorodnych kursach i przeglądach, 
gdzie zajmowały znaczące miejsca i zdobywały wiele 
nagród rzeczowych, przez co z roku na rok powiększał 
się ich dorobek w postaci naczyń i sprzętu AGD. Kiedy 
na wiosnę ubiegłego roku budynek został poddany 
gruntownej modernizacji adaptacyjnej na miejscowe 
przedszkole i trzeba się było wyprowadzić, zaistniał 
duży problem, gdyż tego sprzętu nagromadziło się 
dość sporo. Jednak dzięki życzliwości i wspaniało-
myślności śp. ks. dr. Jana Cebulaka brzosteckie koło 
gospodyń wraz ze swym dobytkiem „schroniło się” 
w sali budynku parafialnego służącej też dzieciom 
i młodzieży z kółek misyjnych i KSM-u. Tutaj przez 
niemal rok odbywały się okazjonalne spotkania. Zmo-
dernizowany budynek został oddany do użytku jeszcze 
we wrześniu ub. roku. Jednak dopiero w lutym tego 
roku, dzięki przychylności władz samorządowych i Dyrekcji 
Przedszkola w Brzostku koło gospodyń przeprowadziło się 
z powrotem do swego dawnego lokalu. Oficjalny powrót miał 
miejsce w „tłusty czwartek”, kiedy to odbyło się pierwsze „po 
przeprowadzce” spotkanie. Jak przystało na taką okoliczność, nie 
zabrakło zaproszonych gości w osobach Burmistrza Wojciecha 
Staniszewskiego, Dyrektora Banku Spółdzielczego Rzemiosła 
Ryszarda Tomaszewskiego, radnej Zofii Skórskiej oraz księgowej 
Janiny Skórskiej. W spotkaniu wzięło udział około czterdziestu 
osób. Cieszy fakt, że na spotkaniu były obecne i zabierały głos 
najstarsze członkinie koła z byłą przewodniczącą Heleną Kra-
jewską na czele. Oprócz omówienia spraw związanych z bieżącą 
działalnością, dyskutowano na różne tematy związane z egzy-
stencją, przytaczając sentencje Matki Teresy. Odczytano też 

artykuł z jasielskiej gazety opisujący w sposób dość szczegółowy 
biografię niedawno zmarłej śp. Genowefy Szerląg, opiekunki 
kół gospodyń w dawnych czasach, wówczas mocno związanej 
z brzosteckimi kobietami - niejako oddając w ten sposób hołd 
tej niespotykanej aktywistce z naszego regionu.

Spotkanie miało charakter towarzyski, a że był to ostatni 
czwartek karnawału, więc jak tradycja nakazuje, nie zabrakło 
chrustu, smakowitego pączka oraz innych „tłustości” przygo-
towanych przez gospodynie, no i zwyczajowego wspólnego 
śpiewania pieśni biesiadnych. 

Wieczór upłynął w prawdziwie karnawałowym nastroju, 
a uczestniczki nie kryły zadowolenia, że są już „na swoim”.

E.M.

„Rodzinne bale w karnawale”
Każdy przedszkolak uwielbia bawić się, 

a najbardziej szczęśliwy jest wtedy, 
kiedy może to robić wspólnie z bliskimi 
osobami. Od wielu lat Przedszkole Pub-
liczne w Brzostku stara się tak zorgani-
zować zabawę karnawałową, aby mogły 
w niej brać udział dzieci przedszkolne 
i ich rodziny (mama, tata, rodzeństwo, 
wujostwo czy kuzynostwo). Takie spotka-
nie pozostaje na długo w pamięci małych 

i dużych uczestników. 
Tegoroczny przedszkolny bal kar-

nawałowy odbył się 11 lutego (sobota) 
w budynku warsztatów Zespołu Szkół 
w Brzostku dzięki uprzejmości Pani 
Dyrektor Katarzyny Grygiel. Co prawda 
nasza placówka dysponuje już pięknymi 
salami, ale nie na tyle dużymi, aby jedna 
mogła pomieścić ponad 200 osób, bo tyle 
wzięło udział w imprezie. Zawsze zachę-

caliśmy rodziców oraz dzieci do założenia 
stroju karnawałowego, przecież to jedyna 
okazja, by każdy, bez ograniczeń, mógł 
zmienić się w dowolną postać. Dodatkowo 
w tym roku, aby zmobilizować wszyst-
kich uczestników balu do przebrania się, 
ogłoszono konkurs na „Najbardziej pomy-
słowy strój rodzinny”. Wśród rodziców 
znaleźli się sponsorzy, którzy ufundowali 
trzy główne nagrody w postaci sprzętu do 
rozwijania sprawności fizycznej (przed-
szkole należy do Podkarpackiej Sieci 
Szkół Promujących Zdrowie). Tu podzię-

kowania należą się Pań-
stwu Orlow oraz Pani 
Marzenie Konstanty. 
Zgodnie z regulaminem 
wyłoniono 3 zwycięskie 
rodziny, a ponieważ 
ciekawych strojów było 
dużo, przyznano jeszcze 
trzy wyróżnienia.

Konkurs i całą im-
prezę poprowadził z hu-
morem i dowcipem wo-
dzirej Pan Adam Ber-
kowicz wspólnie z żoną 
Bożeną, wykorzystując 
zestaw skocznych, we-
sołych, karnawałowych 
utworów muzycznych. 
Natomiast Pani Anna 
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Rozwadowska upamiętniała chwile prze-
żyte na parkiecie w postaci zdjęć – jeste-
śmy bardzo wdzięczni.

Na takiej imprezie nie może zabraknąć 
poczęstunku. I tu z pomocą zawsze przy-
chodzą rodzice, dzięki którym nasze stoły 
wyposażone są w różnorodne smakołyki 
(owoce, ciasteczka, pączki, paluszki…) 
i napoje. Tu ukłony kierujemy do Pana 
Piotra Wójcika, który zaopatrzył nas 
w soki i do tych mam, które dostarczyły 
nam słodkości, a było ich kilkanaście, 
więc nie sposób wszystkich wymienić. 
Okazuje się, że wśród rodziców są osoby 
aktywne i chętne do współpracy, które 
mimo wciąż brakującego czasu, angażują 
się do przebrań, upieczenia ciasteczek, 
a przede wszystkim, które rozumieją, 
że największym szczęściem dla dziecka 
jest przeżycie dzieciństwa wspólnie. 
Taka postawa bardzo cieszy i jest godna 

naśladowania. 
Opinie wyrażane przez rodziców świad-
czyły o tym, że zabawa była udana, a to za 
sprawą przeprowadzonych zabaw, poprze-
bieranych osób, wodzireja, wystroju sali, 
kolorowych korowodów. Mówiąc o for-
mach, chciałam nadmienić, iż nauczyciel-
ki i pracownicy przedszkola każdego roku 
zastanawiają się, czym zaskoczyć małych 
podopiecznych. Sięgając pamięcią wstecz, 
były już krasnalami, mężczyznami, Hi-
szpankami, porami roku, królewnami, 
ludźmi różnych zawodów i stron świata, 
a teraz padła propozycja, aby przeobrazić 
się w różnorodne postacie bajkowe. Czy 
udało nam się zadziwić pozostałych? My-
ślę, że opinie już padły… Mamy nadzieję, 
że ta zabawa karnawałowa przysporzyła 
dzieciom wiele radości, a rodziców zain-
spirowała do aktywnego spędzania czasu 
z pociechami.

R. Liana
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WIELKA TRÓJKA
P r e z e nt uje my  ko l e jne  op ow i ad a n i e  w y r ó ż n i o -
ne w Międzygminnym Konkursie Literack im dla 
Gimnazjalistów.

MATEUSZ KARMELITA
Gimnazjum w Januszkowicach

Nieudana zupa
Gotowanie od zawsze było moją 
słabą stroną. Najbardziej nieudaną 
potrawą w moim życiu była pomi-
dorowa zupa grochowa.
 Pewnego razu zachorowałem na 
anginę i mama postanowiła zosta-
wić mnie w domu z dużo młodszym 
rodzeństwem. Oczywiście padło 
takie zdanie:
- Masz ugotować obiad. Najlepiej 
zupę grochową. Jako że nigdy nie 
gotowałem zupy grochowej, postanowiłem poszukać przepisu 
w internecie. Na pewnej stronie kulinarnej znalazłem oryginalny 
przepis na „pomidorową zupę grochową”. Jej składnikami były 
kolejno: 1kg grochu jaśka, kostka bulionu, mrożona marchewka, 
mrożona pietruszka, przyprawy i 500 ml przecieru pomidoro-
wego. Większość składników znalazłem, lecz przecier na chwilę 
obecną był w domu niedostępny. Do sklepu nie mogłem pójść 
kupić, ponieważ nie zostawiłbym 4-letniego braciszka i 7-letniej 
siostry samych w domu. Skoro nie było przecieru, pomyślałem, 
że ketchup ma takie same właściwości. Po ugotowaniu bulionu 
wrzuciłem niemoczony groch. Następnie doprawiłem trzema 
łyżkami pieprzu i pięcioma soli. W przepisie było napisane, 
że należy stopniowo wlewać przecier do gotującej się zupy na 
małym ogniu, ciągle mieszając. Ja postanowiłem działać po 

swojemu. Cały ketchup wlałem za jednym razem, zapominając 
o mieszaniu. Po skończonej czynności popatrzyłem na swoje 
dzieło – niejednorodną pomarańczową breję z wody, grochu 
i ketchupu. Dopiero teraz zrozumiałem, że zapomniałem zupę 
podbić, a mama za 15 minut wracała z pracy. Przerażony wlałem 
całą miksturę do blendera. Uruchomiłem go na największe ob-
roty. Po chwili otrzymałem żółtą papkę. Nie wiedząc, co z tym 

zrobić, ugotowałem makaron 
i dodałem go do potrawy. 
Na koniec wstawiłem ją do 
piekarnika na trzy minuty, na 
temperaturę 200 stopni. Tak 
przyrządzony obiad postawi-
łem na stole w jadalni, przy-
ozdobiony liściem bazylii.
 Po powrocie mamy do 
domu powitałem ją zadowo-
lony:
-Hej, mamo! Chodź zoba-
czyć, jaki pyszny obiad zro-
biłem.
- Po zapachu w domu to 
szczerze wątpię, czy napraw-
dę jest taki pyszny.

- Zdziwisz się.
 Następnie zaprowadziłem mamę do jadalni, lecz ta zatrzymała 
się osłupiała ze zdziwienia. Na podłodze walał się surowy groch, 
ściany były upaćkane przyschniętym ketchupem, a na stole leżała 
pęknięta torba soli i trzy zaczęte opakowania pieprzu.
- Jezus, Maryjo! Ty obiad gotowałeś, czy urządziłeś wojnę na 
jedzenie!?
- Przepraszam, mamo…
- Co mi z twoich przeprosin!? Natychmiast to sprzątaj!
- Dobrze… Spróbuj przynajmniej obiadu.
Natychmiast pożałowałem tego, co powiedziałem. Mama wzięła 
łyżkę i spróbowała dania. Twarz jej zbladła, wargi posiniały 
i osunęła się krzesło. Wyszeptała do mnie:
- Nigdy więcej nie gotuj obiadu…q

Debat ciąg dalszy!
„Poetą się rodzi, mówcą się staje”

Cyceron

„Internet to zło” i „Media ogłupiają społeczeństwo” – z takimi 
tezami zmierzyła się młodzież podczas drugiej rundy pojedyn-
ków w projekcie „Młodzi mają głos”.

W pierwszym pojedynku naprzeciwko siebie stanęły drużyny 
z Nawsia Brzosteckiego i Pilzna. Teza, nad którą debatowali gim-

nazjaliści, brzmiała „Internet to zło”. W pojedynku nie zabrakło 
atrybutów zewnętrznych, jakimi posługiwali się młodzi mówcy. 
Zespół z Nawsia skupił się na tzw. Darknecie jako sferze, która 
przenika do internetu w sposób na tyle znaczący, że kształtuje 
jego ostateczną formę. Jako ilustrację potwierdzającą ten argu-
ment, przytoczyli obrazek wierzchołka góry lodowej wystającej 
z oceanu. Młodzi mówcy przekonywali, że aby zrozumieć istotę 
złego oddziaływania internetu, należy zanurzyć się pod taflę 
wody i zobaczyć lodowiec w całej okazałości. 

Dokończenie na str. 18

Fot. Anna Rozwadowska

Fot. Paweł Batycki
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Grupa A
1.Gimnazjum w Łękach Dolnych0192:279
2.Gimnazjum w Pilźnie4522:429
3.Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim0237:243

23.11.2016 r.
A1Gimnazjum w Łękach Dolnych192
A2Gimnazjum w Pilźnie279

Teza
Bez telefonu komórkowego nie da się żyć.

04.02.2017 r.
A2Gimnazjum w Pilźnie243
A3Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim237

Teza
Internet to zło.

05.05.2017 r.
A1Gimnazjum w Łękach Dolnych
A3Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim

Teza
Warto mieć zaufanie do innych ludzi.

Grupa B
1.Gimnazjum w Januszkowicach0231:278
2.Gimnazjum w Brzostku4524:466
3.Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz0235:246

23.11.2016 r.
B1Gimnazjum w Januszkowicach231
B2Gimnazjum w Brzostku278

Teza
Komputery wpływają pozytywnie na młodych ludzi.

04.02.2017 r.
B2Gimnazjum w Brzostku246
B3Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz235

Teza
Media ogłupiają społeczeństwo.

05.05.2017 r.
B1Gimnazjum w Januszkowicach
B3Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz

Teza
Lepiej pracować za granicą niż w Polsce.

Drużyna z Pilzna swój występ oparła na prezentacji multi-
medialnej ukazującej dobre strony internetu i konsekwentnie 
trzymała się stanowiska, że służy on jedynie jako narzędzie 
w rękach ludzi, którzy decydują o tym, czy zostanie on wyko-
rzystany w należyty sposób. Nie może być natomiast w samej 
swej istocie złem. Po pełnym emocji i napięcia pojedynku lepszy 
okazał się zespół opozycji, który zwyciężył ledwie sześcioma 
punktami! (243:237). Tym samym zespół z Pilzna wygrał swój 
drugi pojedynek i zapewnił już sobie miejsce w Wielkim Finale.

W drugiej debacie z kontrowersyjną tezą „Media ogłupiają 
społeczeństwo” zmierzyły się drużyny z Brzostku i Siedlisk-
Bogusz. Młodzież w pojedynku bardziej skupiła się na mediach 
w wydaniu internetowym, chociaż nie zabrakło też tematu dra-
stycznych kampanii reklamowych, które ukazane na projektorze 
zrobiły na wszystkich przybyłych duże wrażenie. Po debacie 
pełnej polemiki, okraszonej niezliczoną ilością pytań (na tym 
polu wyróżnili się zwłaszcza Radosław Machaj z Brzostku 
i Maria Szydłowska z Siedlisk-Bogusz) lepszy okazał się zespół 
z Brzostku, który zwyciężył stosunkiem punktów 246:235. Po 
tej debacie stało się zatem jasne, że w Wielkim Finale Gimna-
zjum w Brzostku zmierzy się z Gimnazjum w Pilznie, a reszcie 
zespołów pozostaje walka o 3. miejsce. 

Budujący jest na pewno fakt, że mimo wczesnych godzin 
porannych coraz więcej mieszkańców Brzostku decyduje się 
przychodzić na debaty oksfordzkie. Przy mównicy oprócz 
przedstawicieli czterech drużyn biorących udział w debatach, 
mieliśmy okazję zobaczyć między innymi Martynę Pietru-
szewską i Faustynę Zdziarską, uczestniczki I edycji projektu, 

które postanowiły kontynuować swoją przygodę z debatami 
oksfordzkimi i teraz biorą udział w Tarnowskiej Lidze Deba-
tanckiej, projekcie skierowanym do uczniów szkół średnich. To 
tylko pokazuje, że bakcyl debatowania jest silny i można bardzo 
szybko na niego zachorować. 

„Poetą człowiek się rodzi, mówcą się staje”. Te słowa wypo-
wiedział w czasach starożytnych Cyceron, czerpiąc natchnienie 
z historii Demostenesa, innego wielkiego greckiego myśliciela. 
Demostenes miał słaby, jąkliwy głos, a do tego nie potrafił 
wymawiać litery „r”. Gdy po raz pierwszy wystąpił przed 
Zgromadzeniem Ludowym, został wyśmiany. Jednak obiecał 
sobie, że kiedyś zostanie wybitnym mówcą. Swoje zdolności 
oratorskie ćwiczył, recytując wiersze, biegnąc lub stojąc na 
wybrzeżu morskim. By przekrzyczeć szum wiatru lub buczenie 
fal, musiał zwalniać tempo swojej wypowiedzi i panować nad 
siłą głosu. By ćwiczyć dykcję, wkładał sobie kamienie w usta 
i dopiero wówczas wygłaszał swoje mowy. Dzisiaj jego Filipiki, 
mowy ostrzegające Greków przed Filipem II Macedońskim, są 
uznawane za perłę stylu retorycznego.

Chciejmy się rozwijać i z uporem dążyć do celów, jakie sobie 
wyznaczyliśmy, nawet jeżeli nie zawsze jest łatwo i czasami się 
przegrywa. Z dumą patrzymy, jak gimnazjaliści biorący udział 
w projekcie rozwijają swoje umiejętności oratorskie, a także 
poszerzają swoje horyzonty myślowe. Ten projekt jest dla Was, 
drodzy Gimnazjaliści, i niezależnie od tego, które zajmiecie 
miejsce w całym projekcie, już zwyciężyliście, a swoją wygraną 
będziecie widzieć codziennie, w szkole, na studiach, w pracy, 
w relacjach z innymi osobami przez całe swoje życie.

Bartłomiej Ziaja

Dokończenie ze str. 17

Fot. Paweł Batycki
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ZIMOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ Fot. Paweł Batycki



Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół  

w Siedliskach-Bogusz  

serdecznie zapraszają na finał  

PATRONI  MEDIALNI GŁÓWNI SPONSORZY 

 

Więcej informacji na www.megamozgi.cba.pl 

W konkursie wezmą udział najlepsi gimnazjaliści  

z województwa podkarpackiego. 

Wszystkich, którzy chcą na żywo obserwować  

zmagania gimnazjalistów, zapraszamy 21 marca  

o godzinie 11.00 do sali gimnastycznej  

Zespołu Szkół w Siedliskach - Bogusz. 

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne: 

14 68-35-987 (sekretariat)  - liczba miejsc ograniczona. 

Zakres tematyczny konkursu: 
Biologia Chemia Fizyka Geografia Informatyka Matematyka Pierwsza Pomoc 
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Kierunki kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Zawód technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki to zawód 
szerokoprofilowy, którego zadaniem jest przygotowanie uczniów 
do pracy: w przemyśle, handlu, transporcie, drogownictwie, 
spawalnictwie, a także do prowadzenia własnej działalno-
ści gospodarczej. Uczniowie będą przygotowani m.in. do 
kompleksowego posługiwania się nowoczesnym sprzętem 
rolniczym, również w branży 
zajmującej się pojazdami, 
maszynami i urządzenia-
mi rolniczymi, a co za tym 
idzie, będą posiadać wiedzę 
i umiejętności wymagane na 
współczesnym rynku pracy. 
Praktyczna nauka zawodu od-
bywa się w szkolnych pracow-
niach - warsztatach, a także 
u pracodawców w przedsię-
biorstwach prowadzących 
produkcję, sprzedaż, naprawę 
i konserwację pojazdów, ma-
szyn i urządzeń rolniczych. 
W trakcie kształcenia uczniowie 
mają możliwość wyjazdu na 
płatne zagraniczne praktyki 
zawodowe organizowane przez 
szkołę do Holandii. W zawo-
dzie technik mechanizacji rol-
nictwa i agrotroniki kształcenie 
obejmuje naukę jazdy samocho-
dem, ciągnikiem, a także naukę 
pracy kombajnem zbożowym 
- w związku z tym uczniowie 
bezpłatnie zdobywają upraw-
nienia: prawo jazdy kat. „B” 
i „T” oraz uprawnienia do 
pracy kombajnem zbożowym. 
Szkoła umożliwia także uczest-
nictwo w różnych kursach, np.: 
kursy modułowe z zakresu 
obrabiarek sterowanych numerycznie i montażu instalacji 
specjalnych, kursy spawania metodą MAG, MIG, TIG, gazo-
we i łukowe, kursy na wózki jezdniowe, a także na ciągniki 
gąsienicowe (spycharki) z rodziny DT- 75. Ze względu na sze-
rokoprofilowe kształcenie oraz posiadanie dyplomu potwierdzają-
cego kwalifikacje zawodowe, absolwent bez trudu znajduje pracę 
w kraju i poza jego granicami.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicz-
nych ma za zadanie przygotować uczniów do pracy w restau-
racjach, barach, pizzeriach, stołówkach, kawiarniach, przy 
produkcji żywności, organizacji przyjęć okolicznościowych 
oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 
Kształcenie praktyczne obejmuje zajęcia praktyczne pro-
wadzone w szkolnych pracowniach gastronomicznych oraz 
praktyki zawodowe krajowe, m.in. w nadmorskich domach 
wczasowych lub zagraniczne, (np. w Holandii) organizowane 
w formie stażu. W trakcie nauki uczeń nabywa następujące 
umiejętności: organizacji żywienia i usług gastronomicznych 
w zakładach sieci otwartej i zamkniętej, sporządzania dań go-
rących i przekąsek, organizowania przyjęć okolicznościowych, 
określania wartości odżywczej żywności, dekorowania potraw, 
obsługi konsumenta, prowadzenia dokumentacji. Ponadto szkoła 
organizuje kursy specjalistyczne dla zawodu: kelner, barman, 
obsługi kas fiskalnych. W ramach tego kierunku prowadzone 
jest także kształcenie w języku obcym specjalistycznym, dzięki 
czemu zwiększone zostają szanse absolwenta na międzynarodo-
wym rynku pracy.

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Kształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazu ma za 
zadanie przygotować uczniów do pracy w firmach zajmujących się 
projektowaniem, wykonywaniem, zagospodarowaniem terenów 
zielonych, projektowaniem i zakładaniem ogrodów w różnych 
stylach, (japońskim, angielskim, francuskim), prowadzeniem 
parków i zieleni miejskiej, zakładaniem i prowadzeniem ozdob-

nych ogrodów w posiadłościach 
prywatnych, firmach związanych 
z hodowlą roślin ozdobnych oraz 
prowadzeniem własnej działal-
ności gospodarczej. Kształcenie 
praktyczne obejmuje zajęcia 
prowadzone w warsztatach szkol-
nych oraz praktykę zawodową 
realizowaną w specjalistycz-
nych firmach. W trakcie nauki 
uczeń nabywa następujące umie-
jętności: aranżacji przestrzeni 
i wnętrz (łączenie kamieni, 
wody i zieleni), projektowa-
nia i wykonywania kompozy-
cji kwiatowych, dekorowania 
wnętrz materiałem roślinnym, 
projektowania i wykonywania 
systemów nawadniania (ocz-
ka wodne, kaskady, baseny 
ozdobne), produkcji roślin 
ozdobnych, projektowania, 
wykonywania i konserwacji 
ogrodów, budowy i urządzania 
terenów zieleni zgodnie z przy-
gotowaną dokumentacją. Po 
ukończeniu szkoły absolwent 
może kontynuować naukę na 
wydziałach architektury, archi-
tektury krajobrazu, ogrodnictwa 
i innych kierunkach zależnie od 
indywidualnych zainteresowań.

MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROL-
NICZYCH – 3-LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, to kierunek 
dla uczniów o zainteresowaniach techniczno-mechanicznych. 
Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako: kierowca pojazdów 
mechanicznych, operator maszyn i kombajnów samobieżnych, 
mechanik pojazdów i maszyn, spawacz, kowal wyrobów 
artystycznych, tokarz, konserwator instalacji w budynkach 
gospodarczych. Kształcenie praktyczne prowadzone jest w dobrze 
wyposażonych pracowniach warsztatów szkolnych, dodatkowo 
obejmuje: bezpłatny kurs prawa jazdy kat. „B” (samochód), 
bezpłatny kurs prawa jazdy kat. „T” (ciągnik rolniczy z przy-
czepą), bezpłatny kurs obsługi i pracy kombajnem zbożowym 
Szkoła umożliwia także uczestnictwo w kursach: spawania me-
todą MAG, MIG, TIG, gazowe i łukowe, na wózki jezdniowe, 
na ciągniki gąsienicowe (spycharki) z rodziny DT-75, obsługi 
kas fiskalnych, Ze względu na szerokoprofilowe kształcenie oraz 
posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 
absolwent zdobywa duże możliwości zatrudnienia w kraju i za 
granicą. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik 
- operator pojazdów i maszyn rolniczych kontynuować naukę 
w branżowej szkole II stopnia, uzyskując tytuł technika.

CUKIERNIK – 3-LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Cukiernik to zawód dla osób o zainteresowaniach kulinarnych. Za-
jęcia praktyczne odbywają się w dobrze wyposażonych szkolnych 

Dokończenie na str. 24
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III POWIATOWY KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ
W czwartek 16 lutego 2017 r. o godz.10.00 

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku odbył się III Powiatowy Konkurs 
Piosenki Obcojęzycznej dla młodzieży szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem 
konkursu było przede wszystkim promowanie 
nauki języków obcych, odkrywanie talentów 
i osobowości scenicznych oraz rozwijanie 
uzdolnień wokalnych. Jury w składzie: Mar-
ta Król, Leopold Wójcik, Paweł Wiejowski, 
Elżbieta Wójcik, Artur Potrzeba oraz ks. 
Piotr Filipek, stanęło przed trudnym wybo-
rem. Nagrody wręczyli: Dyrektor Wydziału 
Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy 
Anna Wilczyńska, zastępca Burmistrza Mia-
sta Brzostek Adam Kostrząb oraz Dyrektor 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku 
Katarzyna Grygiel.

Uczniowie prezentowali bardzo wysoki po-
ziom. Cieszymy się, że mogliśmy gościć w mu-
rach naszej szkoły tak wielu utalentowanych 
wykonawców. Bardzo dziękujemy wszystkim, 
którzy pomogli w zorganizowaniu konkursu, 
TV Brzostek - Pawłowi Batyckiemu za zdjęcia 
i filmowanie konkursu oraz naszym sponsorom:
- Starostwu Powiatowemu w Dębicy,
- Towarzystwu Przyjaciół Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Brzostku,
- Firmie złotniczej Rubicello,

Gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom, 
życzymy im dalszych sukcesów.

Dziękujemy wszystkim za udział i liczymy na 
tak dużą frekwencję w przyszłym roku.

Monika Sieradzka-Łukowicz
Marta Oprządek

Lp. Szkoły gimnazjalne Szkoły Ponadgimnazjalne
Soliści

Szkoły Ponadgimnazjalne
Zespoły

I
Iga Misa 
Miejskie Gimnazjum nr 1 im. 
Adama Mickiewicza w Dębicy

Natalia Ligęzka 
Zespół Szkół nr 2 im.
E. Kwiatkowskiego w Dębicy

Gabriela Noga i Kinga Kochan 
Zespół Szkół Ekonomicznych 
im. J. Korczaka w Dębicy

II
Gabriela Płaziak i Martyna Na-
wracaj 
Gimnazjum im. Królowej Jadwigi 
w Brzostku

Ilona Babicz 
I LO im. Króla Władysława 
Jagiełły w Dębicy

Dawid Sobczyk, Eryk Haptaś, Dominik 
Kurnyta, Dariusz Kania, Szymon Urban
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana 
Pawła II w Dębicy

III
Gabriela Czekaj 
Gimnazjum im. Królowej Jadwigi 
w Brzostku

Kacper Ciszek 
I LO im. Króla Władysława 
Jagiełły w Dębicy

Łucja Cieśla, Sylwia Stelmach, Przemysław 
Tomasiewicz, Marcin Żal, Bartosz Jamróz, 
Jakub Czapla 
Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego 
w Dębicy

Wyróżnienie
Jowita Nykiel 
Miejskie Gimnazjum nr 1 im. 
Adama Mickiewicza w Dębicy

Szymon Ziaja
II LO im. ks. Jana Twardow-
skiego w Dębicy

Karolina Stasiowska, Monika Tragarz, 
Weronika Boroń, Łukasz Kaput, Kamil 
Błoniarz
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

Wyróżnienie
Kamila Krajewska 
i Sylwia Samborska 
Zespół Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Kołaczycach

Adrian Czaja 
Zespół szkół nr 2 
im. E. Kwiatkowskiego
w Dębicy

Joanna Stryczek i Radosław Dąbrowski 
I LO im. k. Władysława Jagiełły w Dębicy

pracowniach gastronomicznych. Absolwent może podejmować 
pracę w cukierniach, restauracjach, kawiarniach oraz prowadzić 
własną działalność gospodarczą. Praca w zawodzie cukiernika 
polega na wytwarzaniu różnego rodzaju ciast, ciastek, tortów 
i deserów, a także na tworzeniu dekoracji wyrobów gotowych, 
które dostarczają konsumentowi wrażeń smakowych i wizual-
nych. W trakcie nauki uczeń nabywa następujące umiejętności: 
wyposażania zakładu cukierniczego, produkcji półproduktów 
cukierniczych, mas i wyrobów z ciasta, dekorowania wyrobów 
cukierniczych, obsługi maszyn w przetwórstwie spożywczym, 
rozliczania produkcji. Ponadto szkoła organizuje kursy specja-
listyczne dla zawodu: kelner, barman, obsługa kas fiskalnych. 
Kształcenie w zawodzie cukiernik obejmuje naukę języka obcego 

zawodowego niezbędnego podczas pracy zarówno w kraju, jak 
i za granicą. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik 
może kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia, uzy-
skując tytuł technika.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
Liceum Ogólnokształcące jest przeznaczone dla absolwentów 
zasadniczych szkół zawodowych. Nauka jest bezpłatna. Trwa 
dwa lata i odbywa się w systemie stacjonarnym – czyli trzy razy 
w tygodniu w godzinach popołudniowych. Program obejmuje 
naukę przedmiotów ogólnych: humanistycznych i matematyczno- 
przyrodniczych. Nauka języka obcego nowożytnego odbywa się 
w wymiarze co najmniej 180 godzin. Celem kształcenia w liceum 
jest przygotowanie do matury, ale jej zdawanie nie jest warunkiem 
ukończenia szkoły. q

Dokończenie ze str. 23

Fot. Paweł Batycki
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Laureat XVI Jasielskiego Konkursu Matematycznego  
im. Hugona Steinhausa w Jaśle

W styczniu 2017 roku 4 uczniów naszej szkoły wzięło 
udział w XVI Jasielskim Powiatowym Konkursie Mate-

matycznym im. Hugona Steinhausa zorganizowanym przez 
Zespół Szkół nr 4 w Jaśle. Rywalizacja jak co roku przebiegała 
w 3 kategoriach i cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Celem konkursu była promocja uzdolnionej matematycznie 
młodzieży oraz rozwijanie zainteresowania uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nauką 
matematyki. Zadania wymagały nie tylko dużej wiedzy 
szkolnej, ale i skupienia, sprytu, wyobraźni czy logicznego 
kojarzenia faktów. 
Jeden uczeń z Gimnazjum w Brzostku spisał się na szóstkę. 
Drugie miejsce i tytuł laureata zdobył Mateusz Ramut 
w kategorii klas pierwszych.
 Gratulujemy chęci do pracy, wiedzy, wytrwałości i zachęca-
my do dalszej pracy!

M. PiekarczykFot. Paweł Batycki

MIŁOŚNICY 
KRÓLOWEJ 

NAUK
„W matematyce nie ma drogi 
specjalnej dla królów” - sentencja 
Euklidesa nie zniechęciła ucz-
niów Zespołu Szkół w Siedliskach-
Bogusz do sprawdzenia swoich 
umiejętności matematycznych 
w XX Konkursie Matematycznym 
dla gimnazjalistów organizowanym 
przez I LO w Dębicy. Chętnych 
do zmagań matematycznych nie 
brakowało. W f inale konkursu 
wzięło udział 42 doskonale przy-
gotowanych uczniów z różnych 
szkół. Z naszego gimnazjum byli 

to uczniowie klasy III B Mateusz 
Zagórski oraz Dominik Wójcik, 
którzy przygotowywali się pod czuj-
nym okiem Leokadii Jędrzejczyk. 
9 lutego odbyło się podsumowanie. 
W wyniku matematycznych zma-
gań Mateusz Zagórski zajął I miej-
sce, uzyskując 100% poprawnych 
odpowiedzi, natomiast Dominik 
Wójcik został finalistą, zajmując 
18. miejsce. Kolejnym sukcesem 
naszych miłośników przedmiotów 
ścisłych jest zakwalifikowanie się 
do wojewódzkiego etapu Kurato-
ryjnego Konkursu Matematycznego. 
Uczniowie zajęli wysokie miejsca 
na etapie rejonowym. Mateusz 
Zagórski był pierwszy w powiecie 
dębickim, a Dominik Wójcik piąty. 
Gratulujemy im wiedzy i umie-
jętności oraz życzymy sukcesów 
w kolejnych konkursach.

aa
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Gminna Biblioteka Publiczna 
w Brzostku zwraca się z prośbą 
o zwrot zaległych książek.
Drogi Czytelniku, jeśli nie ko-
rzystasz już z naszych książek 
i zalegają one na Twojej półce, 
koniecznie zwróć je do biblio-
teki.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ROZWIĄZANIE:

marzec 2017

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej marzec 2017

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?

"

"

marzec 2017

K R Z Y Ż Ó W K A  P A N O R A M I C Z N A  Z  N A G R O D Ą

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za gatunek? Fot. strona 20) wraz z wypełnionymi 
kuponami należy dostarczyć do 31 marca 2017 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 LUTOWEGO 
NUMERU

Zagadka logiczna: Najmniejsza 
l iczba gości to siedem: dwie 
dziewczynki i chłopiec, ich matka 
i ojciec oraz jego rodzice.

Fotograficzna zagadka przyrodni-
cza: Kwiczoł.

Hasło krzyżówki: Nie to chwal, co 
kochasz, ale to kochaj, co chwały 
jest godne. 

Nagrody książkowe wylosowa-
li: Jerzy Borowiecki z Brzost-
ku (krzyżówka), Dawid Wachel 
z Błażkowej (zagadka logiczna), 
Magdalena Zatorska z Brzostku 
(zagadka przyrodnicza).
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jest kołem
ratunkowym
na morzu życia

Prawa Murphy’ego to zbiór popularnych, często humory-
stycznych powiedzeń, sprowadzających się do założenia, że 
rzeczy pójdą tak źle, jak to tylko możliwe.
Zasada lepkich cieczy:
Naczynie przewrócisz tylko wtedy, gdy pozostała w nim 
jeszcze resztka płynu.
Wnioski:

1) Płynąca ciecz precyzyjnie utoruje sobie drogę do naj-
ważniejszych przedmiotów na stole.

2) Dosięgnie ona tych wydruków, których kopia nie istnie-
je, a zbiór nie został zapisany.

3) Na wydrukach tych pozostaną plamy sprawiające, że 
najważniejsze miejsca będą nieczytelne.

Reguła opakowania:
1) Najważniejsze części zawsze wyrzucane są wraz z opa-

kowaniem.
2) Nigdy nie uda ci się zmieścić wszystkich części opa-

kowania w kartonie, w którym wcześniej znajdowało 
się urządzenie.

Ostateczne problemy wydruku:
1) Jak już wszystko pomyślnie zadziałało, zawiedzie dru-

karka.
2) Jeżeli drukarka nie zawiedzie, wydrukowane wyniki 

będą sfałszowane.
3) Jeżeli wyniki będą prawidłowe, nie będziesz ich mógł 

odczytać.
4) Jeżeli wszystko jest w porządku, nikt nie zainteresuje 

się twoimi wynikami.

ZAGADKA LOGICZNA
Cyfrowy wiek
Umieść dokładnie trzy symbole matematyczne między 
cyframi 123456789 tak, aby otrzymać wynik 100. Możesz 
powtórzyć ten sam symbol, ale każde powtórzenie liczy się 
do limitu trzech znaków, które masz do wykorzystania. Nie 
wolno zmieniać kolejności cyfr.

Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

Sentencje 
 ¾ Ludzie będą zawsze dla ciebie źli, jeżeli konieczność nie 
zmusi ich do tego, by byli dobrzy. /Nicolo Machiavelli/

 ¾ Nie ludzie nami rządzą, lecz własne słabości. /Aleksander 
Fredro/

 ¾ Jakie jest przeznaczenie człowieka? Być nim. /S. Jerzy 
Lec/

 ¾ Natura nie zna ani nagród, ani kar, a tylko konsekwencje. 
/A. K. Gobbs/

 ¾ Natura stale z nami rozmawia, ale nie zdradza nam swoich 
tajemnic. /Johan Wolfgang Goethe./

 ¾ Walkę stworzyła natura, nienawiść jest wynalazkiem 
człowieka. /Karel Čapek/

 ¾ Jesteśmy nieszczęśliwi, bo czegoś nam brakuje, ale po-
siadając to, nie jesteśmy szczęśliwi. /Voltaire/

 ¾ Opinia publiczna jest jak upiór: nikt go nie widział, ale 
wszyscy pozwalają się mu terroryzować. /Sigmunt Graff/

 ¾ Optymizm to obłęd powodzenia, że wszystko jest dobrze, 
kiedy nam się dzieje źle. /Voltaire/

 ¾ Nie mówmy o tym, że należy miłosiernie wspomagać 
nędzę: nędzę należy niemiłosiernie likwidować. / Karel 
Čapek/

Podziękowanie dla Babci Janci
Kochana Babciu - dziś nie ma Ciebie,
Lecz wszyscy wiemy, że jesteś już w niebie.
Oddana byłaś Bogu, rodzinie,
Dlatego dzisiaj niejedna łza spłynie.
Zawsze pomocą służyłaś każdemu,
Nauczyć mogłaś wszystkiego niemal.
I kto Cię poznał w życiu - temu
Zostanie w sercu smutek i żal.
I pustka...
Że już nigdy nie zobaczymy Twej uśmiechniętej twarzy,
Nie obejrzymy Twych pięknych warzyw
I Twoich dań nikt nie spróbuje,
Bo tak jak babcia gotować nie umie.
I słów Twych i opowiadań
Jak to za młodu było,
Gdy pośród ciężkich czasów
Życie Twe się toczyło.
Słychać nie będzie już Twego głosu,
A podziękować za wszystko jest Ci nie sposób.
Dbałaś o ludzi i o zwierzęta,
Smak Twych ogórków każdy pamięta.
Tak wiele w życiu nas nauczyłaś,
Zawsze Ty wzorem dla nas byłaś.
Bo padło na Ciebie nie lada wyzwanie,
Niełatwe zapewne było 
Sześciu synów wychowanie.
Ty dałaś radę - zawsze dawałaś.
Nawet, gdy już męża nie miałaś.
Ty potrafiłaś do ostatniej chwili,
Troszczyć się o to, by dobrze żyli.
Dla mnie zaś byłaś jak przyjaciółka,
Której mogłam powiedzieć wszystko
I z którą przez tyle lat
Byłam bardzo blisko.
I pomagałyśmy sobie nawzajem
I w codzienności i gdy życie nie było majem.
Mogłam na Ciebie liczyć do końca,
Byłaś jak ciepłe promienie słońca.
Pamiętam, jak ze mną się śmiałaś,
Jak dumna ze mnie byłaś,
Jak mi kibicowałaś. 
I mam nadzieję, że tam na górze
Dostawać będziesz codziennie róże.
Teraz opiekuj się nami z góry,
Bo żyć bez Ciebie nie będzie łatwo
Pamiętaj, że zawsze Cię kochałam 
I kochać nie przestanę. 
Już teraz dziękuję Bogu, 
Że mieć taką babcię było mi dane.
Spoczywaj w pokoju.
 Amen 

Aleksandra Kolbusz
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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

Wiosna w ogrodzie

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny przypada na 21 marca. 
Pora zatem zabrać się do pracy i porządkowania ogrodów 

i działek po zimie. Marzec w ogrodzie jest bardzo ważnym mie-
siącem, to czas przygotowania do nowego sezonu. Powinniśmy 
także śledzić prognozy pogody, gdyż wbrew często spotykanej 
opinii, to nie mroźna zima, a właśnie przedwiośnie i niebez-
pieczne wiosenne przymrozki, mogą wyrządzić duże szkody 
w naszych uprawach.

Każdy zapewne ma w swoim ogrodzie wczesnowiosenną 
roślinkę, która daje znać, że skończyło się zimowe leniuchowa-
nie. Dla mnie są to przebiśniegi i krokusowa łąka w trawniku, 
dla innych bajeczne oczary, tryskające kolorem u schyłku zimy. 
Nieważne, jaki mają kolor, ważne, że kończy się zima. Bierzmy 
się zatem do kopania, przycinania, nawożenia i sadzenia.

W marcu:
• Jeśli stopniał śnieg i pogoda utrzymuje się w dzień powyżej 

0 st. C, możemy rozpocząć pierwsze wiosenne prace ogrodowe, 
zwłaszcza że cieszą nas już kwitnące rośliny wiosny: ranniki, 
krokusy, przebiśniegi, ciemierniki, przylaszczki, oczary itp.

• Pełni zapału do pracy, możemy w tym miesiącu ciąć krzewy 
liściaste kwitnące latem na pędach tegorocznych np. budleje, 
wajgele, jaśminowce wonne, tawuły japońskie. Tniemy rów-
nież u podstawy derenie, aby wydały - większą ilość koloro-
wych pędów oraz powojniki (Clematis),

• Wierzby szczepione na wysokim pniu teraz zostawiamy, gdyż 
kwitną i mają „kotki”. Będziemy ciąć dopiero, gdy zaczną 
wypuszczać liście, a „kotki” zaczną odpadać,

• Wycinamy zeszłoroczne kwiatostany hortensji wielkokwia-
towych (H.macrophylla) nad pierwszą parą pąków, uważając, 
aby ich nie uszkodzić. Ten gatunek hortensji kwitnie na pędach 
zeszłorocznych, więc wiosną ich nie tniemy. Jeśli stare pędy 
zmarzły, usuwamy je,

• Inaczej postępujemy z hortensjami 
drzewiastymi i bukietowymi (H. 
arborescens i H. paniculata), które 
kwitną na pędach tegorocznych. Te 
powinniśmy przyciąć nad 3,4 pą-
kiem, a słabe pędy nisko pokładające 
się nad ziemią, wycinamy całko-
wicie,

• Możemy rozpocząć sadzenie ży-
wopłotów z roślin liściastych, np. 
ligustr, grab, buk, berberys. Po-
sadzone rośliny skracamy o jedną 
trzecią, aby zapewnić zagęszczenie 
się roślin u nasady,

• Jeśli ziemia rozmarzła, zagrabiamy 
rabaty, które przekopaliśmy jesienią, 
aby zapobiec wysychaniu podłoża, 
rozmnażamy przez podział byliny 
kwitnące latem np. liliowce, ostróż-
ki, dzielżany. Po posadzeniu na 
nowym miejscu obficie podlewamy,

• Rozpoczynamy usuwanie okryć zi-
mowych, ale ostrożnie, obserwując 
długoterminowe prognozy pogody. 
Jeśli nie jesteśmy pewni, czy już 
należy odkrywać, lepiej zaczekajmy 
do końca miesiąca. Zdjęte okrycia 
zimowe (agrowłókniny, juty, maty 
słomiane) suszymy i przechowujemy 
do następnego roku,

• Obcinamy w końcu marca stare źdźbła u ozdobnych traw np. 
miskantów chińskich, a z kęp traw zimozielonych usuwamy 
tylko obumarłe źdźbła,

• Na rabatach bylinowych, po obeschnięciu resztek bylin, skra-
camy je przy samej ziemi,

• Wykonujemy zabiegi ulepszające glebę, rozsypujemy próch-
nicę, kompost i płytko mieszamy z glebą,

• Wykonujemy pierwsze doniczkowe dekoracje z wiosennymi 
roślinami kwitnącymi, np. pędzone rośliny cebulowe, bratki, 
stokrotki, pierwiosnki. Jeszcze nie tęsknimy za pelargoniami,

• Jeśli nie ma śniegu i trawa obeschła, przystępujemy do za-
biegów pielęgnacyjnych, które decydują o urodzie naszego 
trawnika latem, czyli do regeneracji. Termin ten zbiega się 
z terminem kwitnienia forsycji,

• Wygrabiamy trawnik ostrymi grabiami tzw. wachlarzem,
• Kosimy nisko, prawie po samej ziemi,
• Wykonujemy płytką aerację (napowietrzanie) trawnika spe-

cjalną maszyną wyposażoną w wałek z drucikami lub nożami 
(wertykulacja). Pozbywamy się w ten sposób martwej, zbitej 
trawy (tzw. filcu) i resztek roślinnych. Trawnik po tym zabie-
gu wygląda nieco gorzej, jak wyskubany, ale dzięki naszym 
zabiegom szybciej się zazieleni,

• Gołe miejsca posypujemy torfem lub żyzną ziemią i dosie-
wamy nasion traw,

• Nakłuwamy powierzchnię trawnika widłami szerokozębnymi, 
aeratorem lub specjalnymi butami z kolcami,

• Nawozimy po raz pierwszy w tym sezonie nawozem do traw-
ników i podlewamy, aby go rozpuścić.q



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 3/2017 29

Spotkanie z pożytecznymi mikroorganizmami cz. 16
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.

„Nie pozwólcie, aby obowiązujący dogmat zakleił wam umysł” 
A. Fleming

Jesteśmy ludźmi myślącymi. Wymyślamy więc najrozmaitsze 
rzeczy. A to broń masowej zagłady, a to nowoczesne rolnictwo. 

Nie przypadkowo te dwie rzeczy mi się kojarzą. Broń masowej 
zagłady zabija natychmiastowo. Nowoczesne rolnictwo powoli, 
ale równie skutecznie zabija życie w glebie, a potem zabija nas. 
Gleba jest własnością wszystkich, a więc niczyja. Umiera cicho 
i spokojnie. Przyjmuje bez oporu wszystko, co w nią wsypuje-
my i wlewamy. Na skutek nadmiernego stosowania nawozów, 
wapnia i środków ochrony roślin ginie to, co zapewnia jej uro-
dzajność, czyli próchnica. Giną mikroorganizmy, które próch-
nicę odtwarzają. Kiedy ostatni hektar ziemi stanie się martwy, 
zniknie problem nadprodukcji żywności. Póki co, gleba daje 
sobie jeszcze radę z przetwarzaniem tego, co otrzymuje, daje 
nawet czasami wysokie plony, ale o bardzo niskiej wartości 
biologicznej. Problemy zaczynają się wtedy, kiedy zawartość 
próchnicy spadnie poniżej 1,5%. Na taki sam plon trzeba stoso-
wać coraz więcej nawozów i środków chemicznych. Oczywiście 
podnosi się koszt uprawy, a zmniejsza się wartość biologiczna 
uzyskiwanych plonów. Wreszcie dochodzi do tego, że po 40-50 
latach nowoczesnego gospodarowania w glebie pozostaje 0,3% 

próchnicy. Badania takiej gleby wykazują prawidłową zawar-
tość azotu, fosforu, potasu, wapnia, pH też nie najgorsze, a plon 
pszenicy ozimej tylko 30q z ha i to w dobrym roku. Gleba przy 
niskiej zawartości próchnicy przestaje trawić nawozy, materię 
organiczną i rośliny niewiele z tego korzystają. Przestaje również 
przyjmować i magazynować wodę. Staje się ciężka do uprawy. 
Na takiej glebie nawet co bardziej wymagające chwasty nie chcą 
rosnąć. I co dalej? Sypać coraz więcej nawozów, stosować coraz 
więcej chemii? Jak długo? Może 30-40 lat? A potem, jak mawiał 
pewien król Francji: „niech niebo spadnie i skowronki wydusi” 
– co nas obchodzą następne pokolenia - trzeba korzystać teraz 
bez względu na skutki.

Musimy pamiętać jednak o jednym. Rolnictwo możemy 
organizować na dziesiątki sposobów: mniejsze i większe gospo-
darstwa, mniej lub więcej zmechanizowane, mniej lub więcej 
nawozów, rolnictwo bez wsi itd. Ale gleba, która spłynęła ze 
stoku, już tam nie wróci. Gleba, która przez naszą pazerność, 
bezmyślność uległa degradacji, już się nie odrodzi.

Gleba tworzy się miliony lat. Każdy rok powiększał jej kapitał. 
Rolnictwo żyło z procentów. Przez ostatnie dziesięciolecia do-
braliśmy się do kapitału. Co będzie, jeśli na dnie kasy zabrzęczy 
ostatni grosz?

W polskich glebach ten kapitał nie jest jeszcze taki mały. 
Przestańmy go trwonić. Zacznijmy traktować glebę jako coś 
żywego, co można zabić i otruć. Pozwólmy jej ozdrowieć, niech 
pokaże, na co ją stać, kiedy jest zdrowa.

Opracował Janusz Kolbusz

„Cała Polska piecze chleb na zakwasie”
Pod tym hasłem odbyło się w brzosteckim domu kul-

tury spotkanie, które zorganizował Janusz Kolbusz, 
przedstawiciel Probiotics Polska, dla mieszkańców 
Brzostku i okolic z rolnikiem, właścicielem gospodar-
stwa ekologicznego „Rolapis” Tadeuszem Rolnikiem, 
od kilkunastu lat promującym zdrowe odżywianie. Pan 
Tadeusz jest częstym gościem Polskiej Akademii Zdro-
wia, gdzie przedstawia wykłady na temat uprawy starych 
zbóż tj. orkiszu, płaskurki, samopszy i ich walorów 
zdrowotnych. Tematem głównym był również nostrzyk, 
jego walory zdrowotne dla pszczół i dla ludzi. Dużą część 
wykładu poświęcił szkodliwości mąki pszennej i pokaza-
niu alternatywy w wykorzystaniu mąki ze starych zbóż 
nieskażonych chemicznie i niezmodyfikowanych. Pan 
Tadeusz rozdawał zakwas z mąki orkiszowej, przedsta-
wiał przepis na wypiek chleba (dzisiejszym) domowym 
sposobem. Kolejnym tematem był miód, produkty 
pszczele i ich wykorzystanie w uzdrawianiu naszych 
organizmów. Cały wykład można określić mianem - bezpieczeń-
stwa żywnościowego. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt 
osób z Brzostku i okolic. O tym, że problematyka jest bliska 
naszym mieszkańcom, świadczyła ożywiona dyskusja w trakcie 
wykładu i po jego zakończeniu. Prelekcja była niezwykle inte-

resująca, a jej uczestnicy wynieśli wiele cennych wskazówek 
na temat zdrowego odżywiania, zdrowych produktów w erze 
globalizacji przemysłu spożywczego. Zachęcamy do kolejnych 
spotkań w podobnym klimacie.

J.K.
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CZYTELNICY 
PISZĄ
Droga Redakcjo!

Zawsze czekam na kolejny numer wy-
dania „Wiadomości Brzosteckich”, 

dzięki Wam dowiaduję się, co ciekawe-
go i dobrego dzieje się w Naszej Małej 
Ojczyźnie. Cieszę się, jeśli ktoś odnosi 
zasłużone sukcesy, są stałe pozycje w ga-
zecie, które czyta się z przyjemnością, 
a nawet z zapartym tchem, ale są też takie, 
które należy czytać z przymrużeniem oka. 
Internet trafił już pod strzechy i każdy 
znajdzie tam wszystko, czego szuka. Nie 
ma według mnie gorszej rzeczy niż na-
rzucanie komuś swojego światopoglądu, 
swojego sposobu myślenia, a zwłaszcza 
na łamach apolitycznych „Wiadomości 
Brzosteckich”.
 Chcę odnieść się do art. „Groch z ka-
pustą” z nr 2/2017. 
Jeśli autorka artykułu Pani J. Słupek czyta 
jedynie cytowanego przez siebie pronie-
mieckiego Newsweeka, to nie dziwię 
się, że ma takie poglądy. Ludzie potrafią 
jeszcze myśleć i wiedzą, że są jeszcze 
P O L S K I E  gazety i wiedzą, gdzie 
szukać prawdziwych informacji.
 Dla odprężenia osobiście proponuję 
Pani obejrzenie (przynajmniej od czasu 
do czasu) satyrycznego programu w „Tyle 
wizji”.

 Pozwoli Pani, że od-
niosę się do kilku wąt-
ków:
- zmiany, jakie zaszły 
po 1989 r., były zasługą 
polskiego społeczeństwa 

o korzeniach chrześcijańskich, które nie 
dało się przekupić i złamać, nie ugięło się 
przed komunistami,
- w naszej społeczności żyją ludzie 
o różnej orientacji politycznej i należy to 
uszanować,
- ważny jest system wartości, który wy-
bieramy i pod którym się podpisujemy; 
nasi ojcowie mówili, że jeśli Pan Bóg chce 
ukarać człowieka, to najpierw odbiera mu 
rozum,
- uważam, że autorka artykułu znalazła się 
w szerokim rozkroku intelektualnym…
Przede wszystkim nie ma sensu n e -
g o w a ć  wyników demokratycznych 
wyborów. 
Każdy obywatel ma bierne i czynne prawo 
wyborcze, a więc może kandydować.
Pisząc o frekwencji w ostatnich wyborach 
parlamentarnych, mogła Pani nadmienić, 
jak ona średnio kształtowała się po 1989 r.
Jeżeli się ma wątpliwości co do reguł wy-
borów, to zgłasza się je przed wyborami, 
czyżby nie podobała się Pani ordynacja 
wyborcza?
Twierdzenie, że blisko 50% niebiorących 
udziału w głosowaniu do Sejmu i Senatu 
jest przeciwko rządom PiS to absurd! Kto 
Panią upoważnił do wypowiadania się 
w imieniu tych ludzi?

- Trybunał Konstytucyjny został utwo-
rzony za czasów Wojciecha Jaruzelskiego 
i w jego skład weszły nieprzypadkowe 
osoby,
- wreszcie możemy być dumni z Prezyden-
ta RP, który godnie reprezentuje Polskę na 
arenie międzynarodowej.
PiS zwyciężył w wyborach, bo potrzebna 
była „Dobra zmiana” (tak zadecydowali 
wyborcy).
Polacy to dumny naród i nie chcą być 
sterowani z zewnątrz.
Polska rośnie w siłę, a Europa i Świat 
coraz bardziej nas potrzebują.
- Co do braku dialogu z opozycją, to po 
której stronie jest upór i zacietrzewienie? 
Ciekawa jestem podobnie jak i wielu czy-
telników, w jaki sposób skłoniłaby Pani 
opozycję do konstruktywnej współpracy 
z rządem i parlamentem. 
A może by tak większość parlamentarna 
oddała władzę mniejszości parlamentar-
nej?
Spodobało mi się motto E.BURKE „Aby 
zło zatriumfowało, wystarczy, by dobry 
człowiek niczego nie robił”, zło szaleje 
i nie przebiera w środkach. Prowadzone 
są śledztwa w wielu głośnych aferach.
Szokują kolejne informacje w mediach 
o postawach, ekscesach znanych poli-
tyków. Równocześnie jednak dzieje się 
w kraju wiele dobrego.
Bądźmy sobą, mamy podstawy dumnie 
i optymistycznie patrzeć w przyszłość.

WERONIKA BARAN

Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Przeczycy
Dziadek i babcia to osoby najważniejsze w życiu każdego 

dziecka. Nikt nie potrafi upiec takiego ciasta jak babcia 
i nikt nie umie zrobić takiego karmnika dla ptaków jak dziadek. 
21 i 22 stycznia obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. Była to 
dobra okazja, by przypomnieć sobie o osobach, którym zawdzię-
czamy większość rozkoszy z dzieciństwa. Tego dnia pamiętamy 
o złożeniu im życzeń. Przecież wnuczęta to dla nich największy 
skarb i radość. U babci jest zawsze przyjemnie, ciepło i miło. 
Z dziadkiem można porozmawiać o dawnych czasach, które 
znane są nam tylko z książek historycznych.

W Szkole Podstawowej w Przeczycy zapraszanie babć i dziad-
ków na uroczystość z okazji ich święta jest na stałe wpisane 
w repertuar imprez przedszkolnych.16 lutego dzieci z oddziału 
przedszkolnego wraz z wychowawczynią Agatą Rachowicz 
przygotowały uroczystą akademię. Babcie i dziadkowie zjawili 
się punktualnie, usiedli przy przygotowanych dla nich stołach 
i z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie występu. Po chwili na 
scenie pojawili się mali aktorzy i po upewnieniu się, że wszyscy 
goście dotarli na miejsce, rozpoczęli występ. Wyrecytowali wiele 
pięknych wierszy o miłości do dziadków, wdzięczności za to, 
że zawsze mają dla nich czas. Nie mogło zabraknąć występu 
muzycznego i tanecznego. Dzieci wykonały wiele piosenek dla 

babć i dziadków, zatańczyły kilka 
tańców m.in. polkę, „Poszło dziew-
czę po ziele”, chłopcy zatańczyli 
taniec góralski „Hej, bystra woda!” 
a dziewczynki pląs „Kołyszmy się”. 
Wystąpiły także dwie solistki. Amel-
ka zaśpiewała piosenkę „Babcia ma 
święto”, a Wiktoria wykonała trzy 
utwory na skrzypce. Występy przy-
jęto z dużym entuzjazmem i wzru-
szeniem. Po występie dzieci złożyły 
swoim dziadkom najserdeczniejsze życzenia i obdarowały ich 
własnoręcznie wykonanymi laurkami. Po występie przedszkola-
ków swój repertuar taneczny zaprezentowały uczennice z klasy 
III i VI. Następnie zabrała głos dyrektor Joanna Przewoźnik, 
która złożyła gościom życzenia i pokreśliła, jak ważną rolę pełnia 
dziadkowie w życiu wnuków.

Wszyscy byli bardzo wzruszeni, dzieci cieszyły się, że mogą 
w odświętny sposób wyrazić swój szacunek dla babć i dziadków. 
Natomiast goście z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które tyle 
wysiłku włożyły w przygotowanie uroczystości. Na twarzach 
gości można było zobaczyć uśmiech i radość. Na zebranych gości 

czekała jeszcze jedna niespodzian-
ka, zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek, który był okazją do 
rozmów, w czasie których mogli 
się podzielić wrażeniami. Dziad-
kowie byli pełni uznania dla swoich 
wnuków, podziwiali ich postawę 
i umiejętności. Jeszcze raz wszyst-
kim Babciom i Dziadkom składamy 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia 
i wszelkiej pomyślności w życiu.

A.R.
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BAL STUDNIÓWKOWY Jak co roku, w ostatnią sobotę przed feriami 14 stycznia 2017 
roku w murach Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku 

odbył się tradycyjny Bal Studniówkowy. 
Impreza rozpoczęła się punktualnie o godzinie 

18.00 od uroczystego powitania przez Panią Dy-
rektor Katarzynę Grygiel. Złożyła serdeczne po-
dziękowania rodzicom za organizację oraz życzy-
ła wspaniałej zabawy wszystkim nauczycielom, 
zaproszonym gościom i uczniom wraz z osobami 
towarzyszącymi. Następnie Magdalena Święch 
oraz Kamil Kowalski w imieniu młodzieży 
podziękowali Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu 
oraz Rodzicom za wsparcie, cierpliwość i wyro-
zumiałość. Wyrazem wdzięczności były kwiaty 
wręczone Dyrekcji oraz wychowawcom: Pani Wi-
cedyrektor Annie Hudymie (klasa 4 Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa) i Pani Małgorzacie Jop 
(klasa 4 Technikum Architektury Krajobrazu 
i Technikum Żywienia). Wielką radość sprawił 
nam wszystkim ks. katecheta Damian Czy-
żewski, który zaszczycił nas swoją obecnością. 
Po przemówieniach przyszedł czas na poloneza. 
Urocze panie w misternie ułożonych fryzurach 
i niepowtarzalnych kreacjach i eleganccy, jak 
nigdy, panowie dali przykład, jak należy tańczyć 
i bawić się w tę jedyną, niepowtarzalną noc. 

Uczestnicy

Uczniowie klasy 4 Technikum Mechanizacji Rolnictwa z gronem pedagogicznym

Uczniowie klasy 4 Technikum Żywienia i Technikum Architektury Krajobrazu 
z gronem pedagogicznym

Uroczysty polonez

Casey Watson „Chłopiec którego nikt nie kochał”
- Jesteśmy głodni – powtarzał żałośnie starszy. 
– Jesteśmy głodni. Justin. Proszę. Justin. Znajdź 
nam coś do jedzenia. Nie było nic. Nigdy nie 
było. Ale on szukał i tak. Czuł, że łzy napły-
wają mu do oczu. I czuł gniew. Co miał zrobić? 
I nagle, w tej chwili rozpaczy, przyszło olśnie-
nie. Nie musiał myśleć. Dokładnie wiedział, co 
robić. Działając jak automat, wyprowadził braci 
do ogródka. Wrócił do domu i rozejrzał się po 
salonie za zapalniczką…
Mija sześć lat, od czasu, kiedy Justin podpalił dom i psa. Chłopiec 
ma jedenaście lat i za sobą dwadzieścia domów dziecka i rodzin 
zastępczych. Nikt nie może sobie z nim poradzić. Casey Watson 
podejmuje – zdawałoby się – niemożliwe wyzwanie. Do swojej 
szczęśliwej rodziny przyjmuje Justina. W zamian za ciepło i mi-
łość czekają ich ataki furii i niszczycielskiego szału, wyzwiska 
i agresja. I mroczna tajemnica koszmarnej przeszłości chłopca, 
którego tak trudno jest kochać.

Wojtek Biedroń „Niesamowici bracia Goldberg”
Pierwowzorami bohaterów powieści są znani 
jako doktor Jekyll i mister Hyde polskiego 
komunizmu bracia: Józef Różański, krwawy 
śledczy z czasów stalinowskich, oraz Jerzy 
Borejsza, twórca PRL-owskiej potęgi wydaw-
nictwa Czytelnik. Epicka historia Goldbergów 
rozgrywa się na trzech kontynentach i toczy 
przez niemal cały XX wiek. Autor błyskotliwie 

ukazuje nie tylko tło historyczne – okres przed pierwszą wojną 
światową, czasy II Rzeczpospolitej i Polski Ludowej – ale przede 
wszystkim kreśli znakomite portrety psychologiczne swoich 
bohaterów i wznosi fabułę na poziom uniwersalny, snując opo-
wieść o ludzkiej naturze, o jej rozpięciu między dobrem a złem, 
małością a wielkością, a także naturze władzy, jej seksapilu 
i krwiożerczości.

Marcin Mastelarz „Miasto 44”
Opowieść o młodych, pełnych życia i namięt-
ności warszawiakach. Żyją tak, jakby każdy ich 
dzień miał się okazać tym ostatnim.
Przed wojną snują plany na przyszłość. Pod-
czas wojny działają w konspiracji. Dla nich to 
nie tylko patriotyczny obowiązek, lecz także 
młodzieńcza przygoda, okazja do zabłyśnięcia 
przed rówieśnikami, zaimponowania dziew-
czynom. Na podziemnych szkoleniach romansują, popisują się, 
wygłupiają. Nie wiedzą jeszcze, że nadchodzące lato będzie dla 
nich prawdziwym egzaminem życia. Nie wiedzą też, że historia 
ma wobec nich własne plany…
Połączeni przyjaźnią bohaterowie tworzą jeden z najodważniej-
szych powstańczych oddziałów. Stają się świadkami poświecenia 
i bohaterstwa, ale także okrucieństwa, zdrady, wreszcie zbrodni. 
Uczą się miłości i poznają, czym jest nienawiść. Otrzymują od 
historii krwawą i brutalną lekcję dojrzewania.

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

Fot. Artur Berek
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ZIMOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ ZAKOŃCZONY
W sobotę 11 lutego do Hali Sportowej im. Agaty Mróz-

-Olszewskiej w Brzostku zawitali siatkarze oraz siatkarki, 
którzy rywalizowali w Zimowym Turnieju Piłki Siatkowej. Do 
turnieju zgłosiło się 16 drużyn nie tylko z terenu gminy Brzostek, 
ale również z Jasła, Dębicy, Jodłowej, Brzysk, Kołaczyc, Dob-
rkowa. Kilkanaście minut po godzinie 9:00 nastąpiło oficjalne 
otwarcie z udziałem wszystkich startujących. Zespoły zostały 
podzielone na cztery grupy, w których grały systemem „każdy 
z każdym” do 2 wygranych setów. Do półfinałów awansowała 
najlepsza drużyna z poszczególnych grup. Następnie rozegrano 
mecze półfinałowe oraz mecz o 3. miejsce i finał. W ten sposób 
w ciągu 7 godzin rozegrano 28 meczy, które niejednokrotnie były 
bardzo zacięte. Od początku turnieju pewne zwycięstwa w grupie 
A odnotowywała drużyna Nieokiełznani Pędziwiatrowie, któ-
rzy w swojej grupie nie przegrali żadnego spotkania. Również 
z grupy B z kompletem zwycięstw awansowali ubiegłoroczni 
zwycięzcy turnieju Władcy Delty Jasło. W grupie C i D z komple-
tem punktów oraz bez straty seta awansowały Sokół Dobrków II 
oraz Łęki Team. Półfinałowe mecze pewnie zwyciężały drużyny: 
Nieokiełznani Pędziwiatrowie oraz Sokół Dobrków II. Władcy 
Delty Jasło oraz Łęki Team stanęły naprzeciwko siebie w poje-
dynku o brązowy medal. Po zaciętym i wyrównanym boju szalę 
zwycięstwa na swoją stronę przechyliła drużyna Władcy Delty 
Jasło, która dzięki temu zwycięstwu wskoczyła na najniższy 
stopień podium.

W wielkim finale spotkały się drużyny Nieokiełznani Pę-
dziwiatrowie oraz Sokół Dobrków II. Zawodnicy z Dobrkowa 
zdecydowanie pokonali młodszych zawodników z ekipy Nie-
okiełznani Pędziwiatrowie 2:0 (25:22 i 25:19) i triumfowali 
w całym turnieju. Po zakończonym finale odbyło się wręczenie 
nagród. Zwycięzcy turnieju otrzymali pamiątkowe statuetki, 
a pozostałe drużyny medale. Najlepszym zawodnikiem turnieju 
został wybrany Krzysztof Wolański (Sokół Dobrków II). Wrę-
czenia nagród dokonał kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś oraz 
Radny Daniel Wójcik. 

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w tur-
nieju oraz sędziom całego turnieju, którymi byli: Piotr Kozioł, 
Stanisław Jacher, Henryk Habel, i już teraz zapraszamy w kwiet-
niu na kolejny turniej.

Szczegółowe wyniki:
Grupa „A”

Jodłowa Juniorzy – Coco Jambo 2:0 (25:18, 25:22)
Nieokiełznani Pędziwiatrowie – Kołaczyce 2:1 (25:27, 25:16, 15:8)
Kołaczyce – Coco Jambo  2:0 (25:15, 25:22)
Jodłowa Juniorzy – Nieokiełznani Pędziwiatrowie  1:2 (25:22, 22:25, 13:15)
Nieokiełznani Pędziwiatrowie – Coco Jambo  2:0 (25:16, 25:22)
Kołaczyce – Jodłowa Juniorzy 2:1 (24:26, 25:23, 15:12)

Grupa „B”
Jodłowa Seniorzy – Władcy Delty Jasło 1:2 (23:25, 25:23, 10:15)
Drużyna Kasztelana – Odlotowe Agentki 2:0 (25:14, 25:17)
Odlotowe Agentki – Władcy Delty Jasło  0:2 (15:25, 20:25)
Jodłowa Seniorzy – Drużyna Kasztelana  2:0 (27:25, 25:22)
Drużyna Kasztelana – Władcy Delty Jasło 1:2 (25:22, 17:25, 18:20)
Odlotowe Agentki – Jodłowa Seniorzy  0:2 (19:25, 17:25)

Grupa „C”
Sokół Dobrków II – Jodłowa Gimnazjum 2:0 (25:17, 25:17)
Dragon Team – Cieklin  0:2 (23:25, 22:25)
Cieklin – Jodłowa Gimnazjum  2:0 (25:16, 25:11)
Sokół Dobrków II – Dragon Team  2:0 (25:21, 25:21)
Dragon Team – Jodłowa Gimnazjum 1:2 (25:22, 17:25, 10:15)
Cieklin – Sokół Dobrków II  0:2 (12:25, 12:25)

Grupa „D”
Sokół Dobrków I – Indywidualiści 2:1 (25:21, 20:25, 16:14)
Młodzi Gniewni – Łęki Team  0:2 (17:25, 21:25)
Indywidualiści – Łęki Team 0:2 (19:25, 17:25)
Sokół Dobrków I – Młodzi Gniewni 1:2 (29:27, 16:25, 7:15)
Młodzi Gniewni – Indywidualiści 2:0 (25:17, 25:21)
Łęki Team – Sokół Dobrków I  2:0 (25:11, 26:24)
Półfinał I
Sokół Dobrków II – Władcy Delty Jasło  2:0 (25:21, 25: 22)
Półfinał II
Nieokiełznani Pędziwiatrowie - Łęki Team  2:0 (25:19, 25:23)
Mecz o 3. miejsce
Władcy Delty Jasło - Łęki Team 2:0 (25:15, 25:16) 
Finał
Sokół Dobrków II - Nieokiełznani Pędziwiatrowie 2:0 (25:22, 25:19)

Klasyfikacja końcowa:
Sokół Dobrków II
Nieokiełznani Pędziwiatrowie
Władcy Delty Jasło
Łęki Team
Przedział miejsc 5-8
Cieklin
Jodłowa Seniorzy
Kołaczyce
Młodzi Gniewni

Przedział miejsc 9-12
Drużyna Kasztelana
Gimnazjum Jodłowa
Jodłowa Juniorzy
Sokół Dobrków I
Przedział miejsc 13-16
Coco Jambo
Dragon Team
Indywidualiści 
Odlotowe Agentki

Magdalena Kawalec

Fot. Paweł Batycki
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Gminne rozgrywki w piłkę siatkową
24 lutego 2017 r. w Brzostku 

odbyły się gminne rozgrywki 
w piłkę siatkową chłopców i dziew-
cząt. Na turnieju spotkali się gimna-
zjaliści z Brzostku, Siedlisk-Bogusz 
i Januszkowic. Mecze rozgrywano 
systemem „każdy z każdym” do 
dwóch wygranych setów.

Zawodnicy byli bardzo skoncen-
trowani i zdyscyplinowani. Całym 
sercem angażowali się we wszystkie 
rozgrywane mecze i do ostatniej 
chwili walczyli o jak najlepszy wy-
nik.

W finałowej rozgrywce w grupie 
dziewcząt I miejsce zajęło Gim-
nazjum w Brzostku, II miejsce 
Gimnazjum Brzostek, III miejsce 
Gimnazjum Januszkowice.

W grupie chłopców I miejsce za-
jęło Gimnazjum Brzostek, II miej-
sce Siedliska-Bogusz, III miejsce 
Januszkowice.

Podczas turnieju wybrano najlep-
szą zawodniczkę i zawodnika. Zostali 

nimi uczniowie brzosteckiego gim-
nazjum: Sylwia Marcinek i Jakub 
Kalita.

Skład zwycięskiej drużyny dziew-
cząt z Brzostku: Julia Białas, Anna 
Szymańska, Sylwia Marcinek, 
Ewelina Frączek, Monika Trojan, 
Ewelina Trojan.

Skład zwycięskiej drużyny chłop-
ców z Brzostku: Jakub Kalita, 
Szymon Golec, Jakub Nowicki, Do-
minik Sobczyk, Patryk Mroczek, 
Marcin Kolbusz, Szymon Sury, 
Łukasz Lisak, Rafał Sołtys.

Serdecznie dziękuję kierownikowi 
OSiR-u Andrzejowi Piękosiowi za 
ufundowanie pucharów. Krzyszto-
fowi Halsowi i Ninie Wodzisz za 
pomoc w przygotowaniu zawodów 
oraz Natalii Staniszewskiej i Darii 
Wodzisz za sędziowanie.

Organizator zawodów
Magdalena Machaj

Najlepsza zawodniczka turnieju

Najlepszy zawodnik turnieju

Brzostek najlepszy w powiecie dębickim
15 lutego 2017 roku w miejscowości Pustków Osiedle odbyły 

się powiatowe zawody w piłkę ręczną chłopców. Do rozgry-
wek przystąpiło 7 drużyn: Brzostek, Pilzno, Jodłowa, Dębica, 

Straszęcin, Głowaczowa i Podgrodzie. Brzosteccy gimnazjaliści 
weszli w skład grupy „A” razem z Pilznem, Jodłową i Straszęci-
nem. Grupa „B” to Dębica, Podgrodzie i Głowaczowa.

Nasi gimnazjaliści grali z dużym zaangażo-
waniem i w pocie czoła zapracowali na sukces 
zespołu. W pierwszym półfinale spotkał się 
Straszęcin z Podgrodziem natomiast w drugim 
półfinale Brzostek z Głowaczową. Do finału 
awansowały drużyny z Brzostku i ze Straszęcina. 
W regulaminowym czasie nie udało się wyłonić 
zwycięzcy, więc o ostatecznym rozstrzygnięciu 
decydowały rzuty karne. Na wyróżnienie zasłu-
guje gra bramkarza z Brzostku Jacka Machaja, 
który swoją pewną obroną zapewnił zwycięstwo 
drużynie.

Skład zwycięskiej drużyny to: Jakub Kalita, 
Jakub Nowicki, Sebastian Kobak, Szymon Sury, 
Szymon Golec, Dominik Sobczyk, Rafał Sołtys, 
Jacek Machaj, Łukasz Lisak, Marcin Kolbusz, 
Dominik Nawracaj, Krzysztof Bielański, Norbert 
Czaja.

Dziękuję dyrektorowi Jackowi Berkowi za 
możliwość wyjazdu na zawody, zawodnikom za 
hart i ducha walki.

 Magdalena Machaj
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Wicemistrzowie Powiatu
1 marca 2017 r. w Brzostku miały miejsce powiatowe zawo-

dy w piłkę siatkową chłopców. Rywalizacja odbywała się 
w dwóch grupach. W skład grupy „A” weszły: Góra Motyczna, 
Jodłowa, MG nr 4 Dębica. W grupie „B” znalazły się drużyny 
z Dobrkowa, Brzostku i Gumnisk.

Po zaciętych, pełnych emocji meczach do dalszej fazy 
turnieju awansowały drużyny z Jodłowej, Dębicy, Brzostku 
i Dobrkowa. Mecz półfinałowy wygrało Gimnazjum Brzostek 
i MG nr 4 w Dębicy. Mecz finałowy to była prawdziwa dawka 
adrenaliny dla zawodników oraz kibiców z uwagi na trzysetową 
walkę. Dębica – Brzostek (25:21, 22:25, 16:14). 
Ostatecznie po wyrównanym spotkaniu Dębica 
odniosła zwycięstwo. Na pochwałę zasługuje 
atakujący z Gimnazjum w Brzostku - Kuba 
Kalita, który w ocenie wielu opiekunów i sę-
dziów był najlepszym zawodnikiem. 

Po zakończonym finale odbyła się dekora-
cja, na której wszystkie drużyny otrzymały 
pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy puchar 
ufundowany przez Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce MG nr 4 w Dębicy
II miejsce G Brzostek
III miejsce ZS nr 1 Jodłowa
IV miejsce PG Dobrków
 V miejsce ZS Góra Motyczna
VI miejsce ZS Gumniska
Skład brzosteckiego zespołu: Jakub Kalita, 
Szymon Golec, Marcin Kolbusz, Jakub No-
wicki, Dominik Sobczyk, Patryk Mroczek, 
Szymon Sury, Łukasz Lisak, Rafał Sołtys, 

Karol Siwek.
Serdecznie dziękuję Dyrektorowi Jackowi Berkowi, Krzysz-

tofowi Halsowi za pomoc w przygotowaniu zawodników, Beacie 
Szymańskiej, Zbigniewowi Machajowi, Pawłowi Hipszerowi, 
Katarzynie Machowskiej, Elżbiecie Ptaszek, Elżbiecie Wójtowicz 
za ufundowanie poczęstunku dla trenerów i sędziów. Magdalenie 
Kawalec za pomoc techniczną przy organizacji zawodów oraz 
Martynie Samborskiej za dokumentację fotograficzną. Szczegól-
nie dziękuję zawodnikom, że dali z siebie wszystko i kolejny raz 
udowodnili, że można na nich liczyć. Dziękuję również wszyst-
kim nauczycielom i uczniom za gorący doping oraz stworzenie 
wspaniałej atmosfery podczas zawodów.

Magdalena Machaj

BRZOSTEK NA PODIUM W ZAWODACH POWIATOWYCH
2 marca 2017 r. to kolejny dzień zmagań siatkarskich w Brzost-

ku, ponieważ wtedy odbywały się powiatowe zawody w piłkę 
siatkową dziewcząt. Do rozgrywek przystąpiło siedem drużyn. 
W grupie „A” spotkały się: Jodłowa, Brzostek, Czarna i Pilzno. 
Grupa „B” to: MG nr 2 Dębica, Nagawczyna, Korzeniów. Na 
parkiecie nikt nie odpuszczał. Zacięta gra świadczy tylko o tym, 
że każdemu zależało na osiągnięciu jak najlepszego wyniku. 
Nasze gimnazjalistki wygrały swoją grupę i w półfinale spot-
kały się z drużyną z Korzeniowa. Mecz 
był zacięty, ale Brzostek wyszedł z niego 
zwycięsko. W finale przyszło nam się 
zmierzyć z faworytem turnieju, utytuło-
waną drużyną z Dębicy. Pomimo podję-
tych starań nie udało nam się wygrać tego 
meczu, ale drugie miejsce w powiecie to 
dla naszych siatkarek ogromny sukces. 
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce MG nr 2 Dębica
II miejsce Gimnazjum Brzostek
III miejsce ZS nr 1 Jodłowa
IV miejsce Gimnazjum Korzeniów
V miejsce Gimnazjum Pilzno
VI miejsce Gimnazjum Nagawczyna
Skład brzosteckich siatkarek: Julia Bia-
łas, Sylwia Marcinek, Anna Szymań-
ska, Monika Trojan, Żaneta Trojan, 
Ewelina Frączek, Anna Synowiecka, 
Kamila Gaweł, Monika Kawalec, Do-
minika Gonet, Magdalena Oprządek

Podziękowania należą się dyrekto-
rowi Jackowi Berkowi za możliwość 
zorganizowania zawodów. Krzysztofowi 
Halsowi za pomoc w przygotowaniu 
zawodniczek. Dziękuję za przygotowa-
nie poczęstunku dla trenerów i sędziów 

Beacie Szymańskiej, Zuzannie Sarneckiej, Marii Przebiędzie, 
Katarzynie Machowskiej i Elżbiecie Ptaszek. Magdalenie Kawa-
lec za pomoc techniczną, a także naszym gimnazjalistom Monice 
Kawalec, Dominikowi Nawracajowi i Bartoszowi Mroczkow-
skiemu. Dziękuję zawodniczkom, kibicom i wszystkim, którzy 
nas wspierali oraz cieszyli się z sukcesu drużyny.

Magdalena Machaj
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Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony w Domu Ludowym w Opacionce stanowiący własność Gminy Brzostek 
na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00085225/9 - przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej działalności dla wsi.

Lokal użytkowy położony na parterze w budynku Domu Ludowego w Opacionce na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 
251 o powierzchni 0,15 ha, stanowi własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00085225/9.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 48,28 m 2 (sala i łazienka). Lokal posiada osobne wejście bezpośrednio do wynajmowanej sali.
Sklep wyposażony jest w energię elektryczną, gaz i bieżącą wodę.

Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 10,00 zł + 23% VAT-u miesięcznie.

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W SALI KONFERENCYJ-
NEJ W DNIU 06 KWIETNIA 2017 r. O GODZ. 1000 

Wadium dla lokalu wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/
Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) do dnia 03 kwietnia 2017 r.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę i kanalizację na podstawie od-
czytów z podliczników oraz opłaty za odpady komunalne i podatek od nieruchomości pod działalnością gospodarczą.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2017 rok).
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2014. 1490). Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu 
przetargu. 
Brzostek, dnia 23.02.2017 r.

Burmistrz Brzostku 
Wojciech Staniszewski

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

Gminy Brzostek

Groch z kapustą 
„Po pierwsze gospodarka, głupcze”

Takiego hasła użył były prezydent USA Bill Clinton. Bo 
inwestycje to rozwój, miejsca pracy, dobrobyt obywateli, 

stabilizacja. Dlaczego spadają inwestycje krajowe i zagraniczne 
w naszym kraju, a na kontach przedsiębiorstw leży około 200 mld 
złotych i znaczne kwoty są także ulokowane za granicą? Przy-
czyn jest według mnie kilka.

Po pierwsze brak długofalowej polityki gospodarczej państwa 
w takich dziedzinach gospodarki jak energetyka (raz stawiamy 
na atom, raz na energię odnawialną – wiatraki, solary, fotowolta-
ika, a teraz na węgiel, co jest ewenementem na skalę światową), 
obronność kraju (armia zawodowa, a teraz 35 tys. żołnierzy 
obrony terytorialnej kraju, helikoptery, okręty podwodne, samo-
loty bojowe – brak uzbrojenia armii, odeszło już 26 generałów 
i 250 pułkowników), szkolnictwo (dopiero niemal zakończono 
17-letnią reformę szkolnictwa, a już wracamy do tego, co było 
poprzednio), polityki demograficznej (wyjechało 3 mln młodych 
wykształconych ludzi z Polski i tam rodzą dzieci, społeczeństwo 
się starzeje, a brak polityki senioralnej, wprowadzono 500+, 
ale niskie płace nie zachęcają młodych do powrotów do kraju, 
zatrudniamy już kilkaset tysięcy Ukraińców), budownictwo 
mieszkaniowe (do niedawna tylko własnościowe mieszkania 
i domy za ogromne kredyty, brak mieszkań czynszowych i bu-
downictwa komunalnego), rolnictwo (brak stabilności cen na 
produkty a tym samym możliwości spłaty kredytów przez mło-
dych rolników, brak rynku zbytu na produkty rolne, nieskuteczna 
walka z chorobami zakaźnymi zwierząt gospodarskich, a nawet 
z dzikami), fundusze ubezpieczeniowe (5 mln głównie starszych 
osób poniosło straty w wysokości 5 mld zł na polisolokatach, brak 
skutecznego nadzoru i ochrony obywateli), finanse i bankowość 
(kredyty we frankach szwajcarskich, pożyczki lichwiarskie, raz 
banki prywatyzowano, a teraz repolonizują za ciężkie pieniądze, 

dopłata do SKOK-ów już 3,5 mld zł), wymiar sprawiedliwości 
(komornicy zajmowali sprzęt sąsiada, podejrzani zbyt długo 
przetrzymywani w aresztach tymczasowych, sprawy w sądach 
ciągną się latami, a pięćset wakatów na stanowiskach sędziow-
skich jest nieobsadzonych).
 W każdej z tych dziedzin potrzebne są inwestycje, a dla nich 
jest potrzebna stabilność polityczna (liberalizm czy autory-
taryzm?), podatkowa (raz podatek liniowy, raz progresywny, 
zmiany VAT, akcyzy, ulgi przyznawane lub zabierane, samych 
przepisów podatkowych jest przeszło 1200, nagle wprowadza się 
nowe), prawna (Trybunał Konstytucyjny zrujnowany, nieprze-
strzegana Konstytucja, teraz grzebanie przy Krajowej Radzie 
Sądowniczej), długofalowe planowanie (bo przecież inwestycja 
pochłania ogromne pieniądze, a zwrot nakładów nie następuje 
szybko, pojawiają się pomysły nowych podatków, nowych zasad 
prowadzenia biznesu).
 „Spadają nie tylko inwestycje prywatne, także publiczne, 
m.in. związane z wykorzystaniem środków unijnych. Tu przy-
czyną jest gruntowna wymiana kadr w administracji. Ci nowi 
ludzie często nie mają doświadczenia, kwalifikacji, nie bardzo 
się orientują w swoim zakresie obowiązków, uprawnień. Oba-
wiają się, że zostaną posądzeni o działania nielegalne. Podobnie 
w przedsiębiorstwach państwowych: nowi ludzie, zanim się 
zorientują w obowiązkach, na razie się wstrzymują z decyzjami. 
A to wstrzymywanie się psuje koniunkturę.” (Newsweek 6/2017)
 Zmienia się również polityka zagraniczna – przez ostatnią 
dekadę naszymi przyjaciółmi były państwa zachodnie i Ameryka 
(ciekawe, kiedy będą zniesione wizy), potem Wielka Brytania, 
teraz Ameryka i państwa Europy Środkowej, a szczególnie małe 
Węgry – ale znów następuje zwrot w kierunku Niemiec.
 Reasumując następuje szarpanina w każdej dziedzinie, 
zmiany przeprowadzane zbyt szybko i bez analizy, jest zbyt 
dużo niewiadomych i współczuję inwestorom, którzy muszą 
podejmować decyzje, ryzykując własnym majątkiem, mając do 
dyspozycji same niewiadome.

Janina Słupek 



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

NIEZBĘDNIK TELEFONICZNY
Pogotowie ratunkowe    999
Straż pożarna       998
Policja          997
Pogotowie gazowe     992
Pogotowie energetyczne   991
Awaria kanalizacji 697 136 411, 697 136 815, 14 6830 120
Awaria wodociągu 691 610 390, 697 136 815, 14 6830 120

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

14 6830 377
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku    14 6830 998

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku  14 6830 315

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzostku   14 6830 316

Ogólnokrajowe Biuro Numerów  118 913

'
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Kancelaria Radcy Prawnego
Łukasz Latoszek

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
•	 Reprezentowania stron przed sądami,
•	 urzędami i innymi instytucjami
•	 Prawa administracyjnego
•	 Prawa rodzinnego
•	 Sporządzania wszelkiego rodzaju umów
•	 Windykacji wierzytelności
•	 Prawa cywilnego
•	 Prawa pracy
•	 Prawa spadkowego

Brzostek, ul. Rynek 13
Tel. 692 738 841

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

Pon.: 14.00 - 18.00 Czw.: 14.00 - 18.00
Pt.: 10.00 - 14.00 Sob.: 10.00 – 14.00
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PODARUJ MI
1% SWOJEGO
PODATKU
Witam serdecznie.

Jestem Damian, mam 8 lat.Urodzi-
łem się z obustronnym głębokim niedosłuchem. W wieku 
17 miesięcy miałem operację wszczepienia implantu 
ślimakowego.
Jestem pod stałą opieką Poradni Surdologopedycznej 
w Krośnie. Chodzę do II klasy, bardzo lubię konstruować 
ciekawe pojazdy z klocków, chciałbym kiedyś zorgani-
zować moją własną wystawę klocków Lego. A tak po 
cichu marzę o spotkaniu z Robertem Lewandowskim. 
Uczęszczam do szkoły muzycznej, gdzie stawiam pierw-
sze kroki jako początkujący perkusista.
Zwracam się z prośbą do wszystkich ludzi dobrego serca 
o przekazanie dla mnie 1% podatku. Pieniążki pozyskane 
w ten sposób pozwolą na pokrycie kosztów związanych 
z użytkowaniem implantu ślimakowego, aparatu słucho-
wego oraz na spełnianie moich marzeń.
DANE POTRZEBNE DO PIT:
1. NAZWA OPP: FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ
2. KRS: 0000037904
3. W RUBRYCE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 1%-WPI-

SUJEMY IMIĘ I NAZWISKO PODOPIECZNEGO: DAMIAN 
RAŚ 9836

ZA POMOC I WSPARCIE Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJĘ.

1%
DLA

Jakuba
Jakub Byś urodził się w stycz-
niu 2003 roku w ICZMP w Ło-

dzi. Interesuje się historią. Mimo że porusza się na wózku, 
chłopiec uprawia łucznictwo sportowe w kategorii łuków 
klasycznych (został mistrzem Podkarpacia w kategorii mło-
dzik w 2016 roku). Jest czynnym zawodnikiem rzeszowskiego 
klubu SKS Piast 25, gdzie odnosi liczne sukcesy. U Jakuba 
zdiagnozowano m. in.: porażenie kończyn dolnych, otwartą 
przepuklinę oponowo-rdzeniową odcinka L/S, wodogłowie, 
mechaniczne powikłanie wewnątrzczaszkowego zespo-
lenia komorowego, zespół Arnolda-Chiariego, wrodzone 
jednostronne zwichnięcie stawu biodrowego, stopę końsko-
-szpotawą, stopę koślawą, pęcherz neurogenny. Wielokrotnie 
dochodziło u niego do złamań kończyn dolnych i stanów 
zapalnych układu moczowego. Przeszedł już 7 ciężkich ope-
racji, w tym kilka ratujących życie: zamknięcie przepukliny, 
rekonstrukcję stawu biodrowego z przeszczepem mięśni 
i wydłużeniem kości udowej, wymianę drenażu komorowo- 
otrzewnowego. Dwukrotnie (w 2003 r. i 2011 r.) zakładano 
mu zastawkę komorowo-otrzewnową. Częste pobyty na od-
działach klinicznych, regularna rehabilitacja, leki, potrzebny 
sprzęt wymagają dużych nakładów finansowych. Dlatego też 
zwracamy się z prośbą o przekazanie Jakubowi 1% podatku.
Dane potrzebne do PIT:
Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
KRS: 0000037904
W rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, CEL SZCZEGÓŁOWY 
1% należy wpisać: 28046 BYŚ JAKUB

Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie!

PSY SZUKAJĄ DOMU

Bardzo nas ucieszyło, że są wśród nas 
ludzie o wielkim sercu i wielkiej 

wrażliwości. To właśnie oni postanowili 
przygarnąć psy skrzywdzone przez 
innych przedstawicieli gatunku Homo 
sapiens. Kilka psiaków prezentowanych 
na łamach „Wiadomości Brzosteckich” 
trafiło już do nowych domów. Zrobiły 
miejsce dla następnych wypędzonych 
przez właścicieli. Dziękujemy osobom, 
które zaopiekowały się porzuconymi 
zwierzakami.

Przy okazji apelujemy do właścicieli 
psów, aby trochę lepiej pilnowali swoje 
pieski, by samowolnie nie zwiększały po-
pulacji czworonogów. Suki zazwyczaj nie 
odchodzą od domu, ale zawsze znajdzie 
się jakiś „chętny kawaler”, który uparcie 
chce odwiedzać koleżanki. A później 
zdarza się pozbywanie nieplanowanych 
szczeniaków czy wypędzanie ciężarnych 
suk. Zwierzęta jednak nie są tu winne. 
One kierują się instynktem. To człowiek 
ma rozum i powinien pomyśleć, że może 
nie wszyscy sobie życzą, by jego pies 
wchodził na ich posesję.

Mimo wszystko pies od zarania dzie-
jów jest najlepszym przyjacielem człowie-
ka – zawsze w niego wpatrzony, gotowy 
wskoczyć za nim w ogień. Prawdopo-
dobnie każdy z nas miał kiedyś pupila, 
który pod naszą nieobecność nie jadł, nie 
pił, tylko patrzył w drzwi lub w bramkę 

z nadzieją, że zaraz nas zobaczy. A kiedy 
już pojawimy się w jego polu widzenia, 
szaleje z radości, choć czasem nie było 
nas tylko pół godziny! 

Może ktoś będzie mógł przygarnąć 
któregoś z przedstawionych tu piesków 
i pozwoli mu odtańczyć taniec radości na 
widok nowego właściciela.

Psy na zdjęciach 1-2017 i 2-2017 zgubiły 
się i czekają na swoich właścicieli, którzy 
na pewno dobrze się nimi zajmowali – 
zwierzaki są zadbane, ułożone, dobrze 
odżywione.
Lek. weterynarii Kazimierz Kłęk pod-
kreśla, że psy ze względu na bardzo 
czuły słuch źle znoszą wybuchy petard 
i fajerwerków, co może powodować u nich 
ogromny strach, wskutek którego uciekają 
jak najdalej od źródła huku i błysków. 
Silne, negatywne przeżycie uniemożliwia 
samodzielny powrót do domu. Psy wtedy 
po prostu się gubią.
Wszystkie psy oczekujące na nowych 
właścicieli są zdrowe, łagodne, mogą 
trafić do rodzin z dziećmi, tolerują inne 
osobniki swojego gatunku. Niektóre 
mogą przejawiać lękliwość wynikającą 
z traumatycznych przeżyć, związanych 
zwłaszcza z biciem. Jednak jeśli trafią 
w „dobre ręce” i będą łagodnie prowa-
dzone, przestaną uciekać np. na widok 
podniesionej dłoni. 

Oto krótkie informacje o poszczegól-
nych pieskach:
1/2017 – mały biało-brązowy piesek, 

zadbany, znaleziony w połowie stycznia 
2017 r. w Brzostku, 
2/2017 – duża suka znaleziona pod koniec 
stycznia 2017 r. w Brzostku, zadbana, 
ułożona, 
3/2017 – mały pies biały w żółte łaty, 
znaleziony w lutym 2017 r. w Skurowej,
1A/2017 – mała, figlarna suczka czarna 
z białymi łapkami, urodzona 20 stycznia 
2017 r., matka na fotografii nr 31, ojciec 
nieznany,
4/2017 – mały, czarny, długowłosy pies 
znaleziony w Bukowej na przełomie lu-
tego i marca 2017 r.,
2 – mały, jasnobrązowy pies znaleziony 
w Grudnej, już ponad rok czeka na nowego 
właściciela,
12 – ciemnobrązowa mała suka z dłuż-
szym włosem na łapach i ogonie, zna-
leziona w Smarżowej, od roku czeka na 
nowego pana,
20 – mały pies biały w kropki i łaty 
czarno-brązowe, znaleziony w Brzostku,
25 – suka owczarka niemieckiego, duża, 
długowłosa, czarna podpalana, znaleziona 
w Przeczycy,
27 – mała suka biszkoptowa, znaleziona 
w Brzostku,
30 – czarny pies w typie labradora, wyle-
czony po wypadku,
31 – mała, czarna suczka znaleziona 
w Głobikówce.

Psy można obejrzeć w Brzostku przy lecz-
nicy weterynaryjnej Kazimierza Kłęka.
Kontakt: Wojciech Pacana 
tel. 14 6803 006, Urząd Miejski p. nr 8.
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Fot. Michał Dziedzic z Bukowej Fot. Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Magdalena Zięba z Woli Brzosteckiej Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej Fot. Małgorzata Grzesiakowska z Kamienicy D. Fot. Ewelina Kolbusz z Opacionki

Fot. Adrian Borowiecki z BrzostkuFot. Dawid Stanisz z Brzostku

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.


