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Jajko to początek życia. 
Niech te wielkanocne pisanki zapoczątkują jeszcze lepsze 

dni – bardziej optymistyczne, przepełnione życzliwością, 
zaufaniem i wiarą w człowieczeństwo. Niech czas Zmar-
twychwstania Pańskiego przyniesie siłę, zdrowie i radość 
rodzinnych spotkań przy świątecznym stole.
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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
1. 27 marca odbyło się otwarcie ofert w prze-
targu na budowę drogi gminnej łączącej drogę 
krajową nr 73 z ul. M.N.Mysłowskiego koło 
Gimnazjum w Brzostku – odcinek łączący ul. 
Królowej Jadwigi z ul. M.N.Mysłowskiego. 
Wpłynęły 3 oferty, z których najkorzystniejsza 

(firmy Eurovia Polska S.A.) opiewa na kwotę 1 mln 222 tys. 
zł. Wszystko wskazuje na to, że już po świętach rozpoczną 
się roboty budowlane związane z realizacją I etapu drogi. 
Połowa wartości inwestycji zostanie pokryta ze środków 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

2. Zakończono prace przy drodze wewnętrznej w Grudnej 
Dolnej (k/Trojnara). Wykonane zostało 526 mb. nawierzchni 
bitumicznej na 15 cm podbudowie z kruszywa łamanego. 
Mamy nadzieję, że droga ta ułatwi komunikację z drogą na 
Podkonie od strony Grudnej Dolnej, domykając całą inwesty-
cję. Koszt przebudowy tego odcinka wyniósł 152.304,45 zł.

3. Również mieszkańcy Skurowej mogą już korzystać z 418-me-
trowego odcinka bitumiczno-asfaltowej drogi „Na mia-
steczko”. Koszt wykonanych robót zamknął się w kwocie 
101.132,84 zł.

4. W najbliższym czasie zostaną wznowione prace związane 
z przebudową dróg w Zawadce Brzosteckiej „Góry” oraz 
w Kamienicy Dolnej „k/Dziedzica”. Podobnie jak w przy-
padku dróg w Grudnej oraz Skurowej zostaną wykonane 
nowe podbudowy oraz nawierzchnie z mieszanki mineralno-
-bitumicznej asfaltowej. Długość poszczególnych odcinków 
to odpowiednio 336 mb. oraz 300 mb., a łączny koszt ich 
wykonania wyniesie niespełna 245 tys. zł.

5. Rozstrzygnięto przetarg na bieżące utrzymanie dróg 
gminnych i wewnętrznych o nawierzchniach żwirowych 
i bitumicznych. Wykonawcą realizującym usługę do końca 
bieżącego roku będzie FHU Grzegorz Ligęzka Strzegocice.

6. Podpisano umowę na bieżące utrzymanie dróg i rowów przy 
drogach gminnych i wewnętrznych. Usługę tę będzie realizo-
wał FTU Jan Dziedzic z Bukowej, a umowa została zawarta 
na cały bieżący rok.

7. Do połowy miesiąca powinna zostać zawarta umowa na wy-
konanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową 
oraz wykonanie napraw przełomów nawierzchni bitumicz-
nych i żwirowych dróg gminnych i wewnętrznych. Mamy 
nadzieję, że pogoda dopisze i natychmiast rozpoczniemy 
remonty po bardzo ciężkiej zimie. Wiemy, że mieszkańcy 
już od kilkunastu dni mają kłopoty z dotarciem do swoich 
domów, ale takie prace wykonywać możemy dopiero po 
całkowitym osuszeniu gruntu. 

8. W ubiegłym tygodniu wystosowano pismo do rzeszowskiego 

oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
w którym wyrażono chęć partycypacji w kosztach zwią-
zanych z budową chodnika przy drodze krajowej nr 73 na 
odcinku Kamienica Dolna (od km 143+300) do Zawadki 
Brzosteckiej (do km 144+600).

9. Do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo biskupa rzeszowskie-
go, w którym wyraża on zgodę na zamianę działek miedzy 
Parafią Rzymskokatolicką w Brzostku a Gminą Brzostek. 
Jestem w tej sprawie w stałym kontakcie z ks. proboszczem 
Markiem Mnichem i w czerwcu powinniśmy podpisać akt 
notarialny. Otworzy on możliwość budowy tak długo ocze-
kiwanej drogi łączącej Nawsie Brzosteckie z ul. Szkolną 
w Brzostku. 

10. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rze-
szowie rozpoczęła już prace porządkowe przygotowujące 
budowę chodnika przy drodze krajowej nr 73 w odcinku 
Bukowa-Klecie. Inwestycja ma być gotowa do końca 2017 
roku.

11. W obecnym numerze „Wiadomości Brzosteckich” przedsta-
wiamy Państwu projekt rewitalizacji rynku w Brzostku. Nie 
ukrywam, że z uwagą czekać będziemy na Państwa opinie. 
Świadomi jesteśmy, że tego typu inwestycje zawsze są 
przedmiotem dyskusji i różnych ocen. Staraliśmy się zwrócić 
uwagę na płynące od mieszkańców sugestie, by pozostawić 
jak najwięcej zieleni i drzew. Musieliśmy jednak szukać 
kompromisu między wymogami, jakie stawiają instytucje 
nadzorujące z oczekiwaniami mieszkańców. Zależało nam 
również na tym, by rynek był funkcjonalny i by, mając na 
uwadze planowaną obwodnicę Brzostku, mógł być kiedyś 
miejscem różnych imprez plenerowych. Wiemy też, że rewi-
talizacja jest nie tylko oczekiwana w naszym środowisku, ale 
też na jej potrzebę zwracają nam uwagę osoby, które gościmy 
w naszym mieście. Z zainteresowaniem czekamy zatem na 
Państwa opinie.

12. Prawdopodobnie w kwietniu rozpoczną się prace przy 
renowacji zabytkowego nagrobka burmistrza Profirego Zie-
niewicza. Jest to wynik kwesty, która odbyła się w ubiegłe 
Święto Zmarłych na naszym cmentarzu parafialnym. Efekt 
prac będziemy mogli podziwiać jesienią br.

13. W Urzędzie Miejskim, Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz 
Ośrodku Sportu i Rekreacji trwają prace nad planem prze-
biegu uroczystości 650-lecia Lokacji Miasta Brzostku. Już 
wiemy na pewno, że gwiazdą wieczoru 18 czerwca będzie 
zespół „Piersi”. Planowany jest też bieg uliczny i musical pt. 
„Młodzież Miastu”. Szczegółowy program przedstawimy 
Państwu w następnym numerze „Wiadomości Brzosteckich”.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Czego możemy się nauczyć od Szwajcarów?... Wszystkiego…
Początkiem marca Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zorgani-

zował wyjazd szkoleniowy do Szwajcarii związany z pod-
sumowaniem kończącego się projektu solarnego. Szwajcaria od 
czasów pamiętnej tragedii w elektrowni jądrowej w Fukushimie, 
mając na uwadze własne bezpieczeństwo, zmieniła strategię 
energetyczną i postawiła na odnawialne źródła energii jako 
najbardziej ekologiczne a zarazem bezpieczne dla mieszkańców 
i środowiska. Podczas szkolenia mieliśmy okazję zapoznać się 
z kompleksowym podejściem rządu szwajcarskiego do projektu 
zrównoważonego rozwoju, będącego przykładem wspaniałej 
współpracy środowisk naukowych, biznesowych i samorządo-
wych. Szwajcarski dorobek w tej materii jest imponujący, ale ja 
zwróciłem uwagę jeszcze na jeden ważny element. I nie są nim 
szwajcarskie sklepy, drogi, tunele czy ilość funkcjonujących firm, 
które wręcz namacalnie pokazują różnicę między aktywizacją 
gospodarczą Polski i Szwajcarii. To, co nas jednak różni naj-
bardziej, to podejście do wspólnego dobra, jakim jest państwo. 
Twierdzę, że jeśli marzymy o tym, by Polska była państwem 
silnym, sprawnym, skutecznym, to naprawdę musimy rozpocząć 
od przyglądnięcia się samym sobie. Poziom przestrzegania pra-

wa, poczucie odpowiedzialności za kraj, zaufanie do instytucji 
państwowych – między Helwetami a Polakami to przepaść. Te 
przymioty, które widać u Szwajcarów, są warunkiem rozwoju, 
postępu i ich dobrobytu. W tych małych, drobnych zachowaniach, 
rygorystycznie przestrzeganych normach prawnych, zaufaniu 
i realizowaniu strategii rządowych kryje się przyczyna zamoż-
ności Konfederacji Szwajcarskiej. Negowanie rozrzutności, życia 
ponad stan, skromność i gospodarność to cechy powszechne. 
Kolacja wydana przez przedstawiciela Konfederacji Szwaj-
carskiej dla naszej delegacji krańcowo odbiegała od naszych 
polskich wyobrażeń i stereotypów. Stoły nie uginały się pod 
ciężarem sałatek, wędlin czy napitków, w to miejsce mała przy-
stawka i szwajcarskie Fondue (ziemniaki jak z parnika moczone 
w stopionym serze), lampka wina, kawa, ciastko i tyle. Po trzech 
godzinach serdeczne podziękowania za wspólne spotkanie i do 
domu. W tym wszystkim wszechobecny ład, porządek, a nade 
wszystko czystość. Paląc na ulicy papierosa, czułem się jak 
jakiś przestępca, bo miałem wrażenie, że popiół, który spadał 

Dokończenie na str. 4
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LPR Gminy Brzostek opracowany
Gmina Brzostek zakończyła opracowywanie Lokalnego Pro-

gramu Rewitalizacji na lata 2016 – 2020. Dokument zawiera 
diagnozę problemów i zagrożeń oraz określa działania, jakie 
będą podejmowane w celu przeciwdziałania sytuacji kryzyso-
wej. LPR został zaprezentowany mieszkańcom na konferencji 
podsumowującej, która odbyła się 28 marca 2017 r. w Domu 
Kultury w Brzostku.

Powstanie niniejszego dokumentu poprzedziły konsultacje 
społeczne z mieszkańcami, orga-
nizacjami pozarządowymi, przed-
siębiorcami oraz interesariuszami 
wyznaczonego obszaru zdegradowa-
nego. W ramach prac nad LPR wy-
korzystano następujące mechanizmy 
partycypacji społecznej: spotkania 
informacyjne, badania ankietowe, 
internetowe konsultacje społeczne.

Realizacja programu wpłynie na 
ożywienie gospodarcze i społeczne, 
w tym także zwiększenie potencjału 
rozwojowego obszaru naszej gminy. 
Głównym założeniem jest wspie-

ranie kompleksowych projektów, działań technicznych oraz 
renowacja zabudowy (w szczególności obiektów o szczególnym 
znaczeniu architektonicznym i historycznym jak np. brzostecki 
rynek). Inicjatywy rewitalizacyjne przekładają się na poprawę 
warunków życia mieszkańców i jakości przestrzeni publicznej 
oraz mają na celu podniesienie konkurencyjności gminy.

Projekt pn. „Opracowanie LPR Brzostku – szansą na zmia-
nę jego wizerunku i potrzeb” dot. przygotowania Lokalnego 

Program Rewitalizacji Gminy 
Brzostek na lata 2016 – 2020 reali-
zowano przy współfinansowaniu 
ze środków Unii Europejskiej 
z Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014-2020.
Dokument opracowała f irma 
Instytut Strategii i Współpracy 
InterCHARRETTE Sp. z o.o. 
z siedzibą w Tarnowie.

Informację przekazał 
Urząd Miejski w Brzostku
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Z prac Rady Miejskiej
Rada Miejska w Brzostku obradowała na XXVII sesji w dniu 

28 marca br. pod przewodnictwem Mateusza Domaradzkie-
go - Przewodniczącego Rady. Zgodnie z przyjętym porządkiem 
obrad dokonano zmian w budżecie gminy na 2017 rok w celu 
uporządkowania budżetu i ustalenia ostatecznych kwot prze-
kazanych subwencji. Planowane dochody budżetu zwiększono 
o kwotę 129.724 zł, z czego 111.123 zł stanowią wpłaty miesz-
kańców na montaż urządzeń solarnych. Dokonano również 
zmian w planie dochodów poprzez zwiększenia lub zmniejszenia 
środków pomiędzy działami i rozdziałami, zgodnie z klasyfikacją 
budżetową. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków 
na wydatki bieżące w szkołach i przedszkolach spowodowane 
zmniejszeniem dotacji do przedszkoli oraz zmniejszeniem 
subwencji oświatowej dokonano zmniejszenia wydatków ma-
jątkowych na zadaniu „przebudowa dróg gminnych” o kwotę 
251.114 zł, zabezpieczając wydatki na oświatę. Przyjęte zmiany 
w budżecie są konsekwencją dokonania zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Brzostek. Kolejna uchwała doty-
czyła zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytów z poprzednich 
lat, zgodnie z tym, co zaplanowano w Uchwale Budżetowej na 
2017 rok. Mając na uwadze zabezpieczenie środków na wkład 
własny przy składaniu wniosków o dotacje na większe inwesty-
cje gminne, podjęto uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na 
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 2018 
roku. Rada Miejska w Brzostku przyjęła uchwałę dotyczącą 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego oraz uchwałę dotyczącą odrzucenia w całości 
stanowiska Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Za-

wodowych, dotyczącego negatywnie zaopiniowanego załącznika 
Nr 1 i załącznika Nr 2 uchwały Nr XXVI/179/17 z dnia 9 lutego 
br., które nie znajduje merytorycznego uzasadnienia. W dalszej 
części obrad radni podjęli uchwałę w sprawie wniesienia skargi 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie 
na opinię Podkarpackiego Kuratora Oświaty do uchwały Nr 
XXVI/179/17 RM w Brzostku z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego. W przesłanej opinii Kurator 
stwierdził nieprawidłowość w ustaleniach dwóch siedzib Szkoły 
Podstawowej w Brzostku. Rada Miejska w Brzostku, podejmując 
uchwałę o projekcie dostosowania sieci szkół, wskazała dodatko-
wą lokalizację w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku 
przy ul. M.N. Mysłowskiego w celu uniknięcia dwuzmianowości 
w budynku Szkoły Podstawowej w Brzostku mieszczącej się przy 
ul. Szkolnej 13, a także konieczności organizowania dodatko-
wych dowozów uczniów uczących się po południu. W kolejnym 
punkcie obrad przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf 
na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 
ścieków oraz ustalenia dopłat i uchwałę w sprawie ustalenia 
dopłaty z budżetu gminy do zbiórki nieczystości płynnych 
wywożonych beczkowozem z bezodpływowych zbiorników od 
mieszkańców Gminy Brzostek. Stawki opłat za wodę i ścieki 
pozostały na poziomie obowiązującym w roku 2016.

Rada Miejska w Brzostku wystosowała apel do odpowiednich 
instytucji w związku z zamiarem zmniejszenia liczby karetek 
pogotowia ratunkowego na terenie Powiatu Dębickiego.

Treść podjętych uchwał prezentowana jest na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej.

Opracowała E. Sz.

z papierosa, widać na chodniku. Usiłowałem sobie wyobrazić, że 
ktoś np. pali tam śmieciami w piecu i doprawdy było to niewy-
obrażalne, tego po prostu nie wolno robić i tyle. Jeśli ktoś uważa 
inaczej, płaci mandat i to proporcjonalny do swoich zarobków. 
Do tego rekrutacja do pracy połączona jest z informacją zawar-
tą w kartach policji i wystarczy, by się zastanowić, czy warto 
kombinować. A u nas? Na jednej z nowo wybudowanych dróg 
zobaczyłem ostatnio wtarcia w asfalcie od ciągniętego drzewa… 
Naprawa będzie kosztowała kilka tysięcy złotych, a wyżłobiony 
ślad będzie zaczynem do pękania w tym miejscu nawierzchni. 
Na podbudowie przygotowanej pod położenie masy bitumicznej 
także ktoś pociągnął drzewo i zniszczył ją na odcinku kilku 
metrów. Jeśli tak będziemy robić wszyscy, to ten kraj nigdy nie 
dojdzie do żadnej kultury mieszkania. O dzikich wysypiskach 

śmieci nie wspomnę, chociaż trzeba powiedzieć, że spory po-
stęp już widać. Więc kiedy nasi rodacy głoszą: „Kraju Polan 
powstań z kolan”, to może znaczy, posprzątaj po sobie, skasuj 
bilet w autobusie, przechodź przez jezdnię tam, gdzie przejście 
dla pieszych, nie daj i nie przyjmuj łapówek, wydatkuj publicz-
ne pieniądze zgodnie z ustawą o finansach publicznych, szanuj 
obowiązujące prawo… Jestem pewien, że jeśli tak zaczniemy 
postępować, to sami poczujemy się równi z obywatelami Euro-
py i taką równość i szacunek oni odwzajemnią. W przeciwnym 
razie pozostaną nam tylko mesjanistyczne rozważania na temat 
naszego posłannictwa w Europie, którymi od lat leczymy nasze 
narodowe kompleksy. Ciekawe tylko, że w kontaktach z naszymi 
wschodnimi sąsiadami przez lata wyższość naszą - nawet w la-
tach niewoli - podkreślaliśmy właśnie porządkiem, legalizmem, 
kulturą osobistą naszego narodu…. Dziwne, nieprawdaż??

Wojciech Staniszewski

Dokończenie ze str. 3
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Projekt rewaloryzacji zabytkowego ryn-
ku w Brzostku ma za zadanie sprostać 

współczesnym oczekiwaniom i wymaga-
niom związanym z rynkiem, jednocześnie 
wyrazić swą formą szacunek dla niezwykle 
ciekawej historii miasta. 

Jest to świetna okazja do uporządkowa-
nia i wykonania niezbędnych nowoczesnych 
instalacji pod płytą rynku. W nawiązaniu do 
formy historycznej konieczne jest pozyska-
nie przestrzeni dla potrzeb życia społecz-
ności miejskiej (imprezy okolicznościowe 
itp.). Niezbędne jest w związku z tym upo-
rządkowanie zieleni i dokonanie nowych 
nasadzeń drzew. Preferowane są nasadzenia 
drzew większych o wykształconej koronie, 
kulistej formie. Usunięte zostaną drzewa 
stare, w złej kondycji lub zasłaniające widok 
na takie obiekty zabytkowe jak kapliczka. 

Projekt rynku ma składać się z trzech 
stref, które ukształtowały się niejako samo-
istnie. Pierwsza strefa położona najwyżej 
związana z kapliczką, otoczona zielenią 
służyć ma rekreacji. W pobliżu kapliczki 
znajduje się studnia „Jana”, która poddana 
zostanie remontowi. Druga strefa (środko-
wa) teren placu o lekkim spadku, otoczo-
nego schodami może pełnić różnorakie 
funkcje w zależności od potrzeb i pory 
roku (ogródki gastronomiczne, przestrzeń 
ekspozycyjna, kino na wolnym powietrzu 
lub miejsce spotkań mieszkańców). Forma 
i rysunek posadzki ma przedstawiać zarys 
nieistniejącego już ratusza. Nieopodal 
znaleźć się ma fontanna suchodenna, która 
stanowić będzie element wprowadzający 
miłą atmosferę. Trzecia strefa związana 
jest z pomnikiem, którego forma z góry 
narzuca charakter ukształtowania otocze-
nia. Tu również pojawi się zieleń niska, 
nieprzesłaniająca.

Zmianie ma ulec również organizacja 
ruchu. Część rynku położona od strony 
południowej będzie przejezdna jedynie 
dla mieszkańców i pojazdów uprzywile-
jowanych bądź zaopatrzenia. Tym samym 
zostaną zlikwidowane miejsca parkingowe 
w tej części. Teren ten zostanie integralnie 
połączony z funkcją usługową, która znaj-
dzie się w parterach południowej pierzei 
rynku. Wprowadzenie historyzujących 
lamp ulicznych wzdłuż deptaka, tudzież 
miejsc do siedzenia stworzy wnętrze ur-
banistyczne o kameralnym charakterze. 
Całość placu będzie iluminowana celem 
podkreślenia jego walorów zarówno za 
dnia, jak i w nocy.

Nieznacznej rewaloryzacji (polegającej 
na wymianie nawierzchni na posadzkę) 
ulegną również miejsca postojowe usytuo-
wane przy zachodniej i wschodniej części 
rynku. W tym drugim przypadku przebu-
dowie poddane zostaną schody oraz murek.

mgr inż. arch. Anna Jando-Roztoczyńska

Zachęcamy do aktywnego włączania się 
w powstawanie projektu, który ma służyć 
wszystkim mieszkańcom. Czekamy na 
Państwa sugestie i opinie, które można 
przesyłać na adres rynek@brzostek.pl.

PROJEKT REWALORYZACJI RYNKU

Rynek - widok obecny od strony północno-zachodniej

Wizualizacja - widok od strony północno-zachodniej

Wizualizacja - widok od strony południowo-zachodniej
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W Brzostku dopatrzono się zabytkowego charakteru nawet na gruntach ornych nad Wisłoką.

DLACZEGO BRZOSTEK JEST ZABYTKIEM?
Sprawę wyjaśnia Lucyna Pruchnik, Sekretarz Gminy Brzostek

W jakich okolicznoś-
ciach Brzostek został 
objęty ochroną kon-
serwatora zabytków? 
Jakie przyczyny na to 
wpłynęły? Jakie tereny 
są objęte ochroną?

Prawna ochrona dóbr kultury w Polsce sięga lat dwudziestych 
XX wieku. Pierwszym aktem prawnym regulującym ochronę 
zabytków było rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami. Opiekę nad 
zabytkami pełnili „konserwatorowie” wyznaczeni na szczeblu 
województw przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego. Brak jest dokumentów, by którykolwiek z zabytków 
w Gminie Brzostek był objęty ochroną na podstawie tego rozpo-
rządzenia. Olbrzymie straty poniesione w czasie II wojny świato-
wej w szeroko rozumianych dobrach kultury zapewne wpłynęły 
na wprowadzenie nowych regulacji prawnych. W ustawie z dnia 
15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach wprowa-
dzono znacznie szerszy katalog chronionych dóbr kultury niż 
poprzednio. Pod względem rzeczowym ochroną objęto między 
innymi: dzieła budownictwa, urbanistyki i architektury, nieza-
leżnie od stanu zachowania, historyczne założenia urbanistyczne 
miast i osiedli, obiekty etnograficzne, dzieła sztuk plastycznych, 
pamiątki historyczne, obiekty archeologiczne, materiały biblio-
teczne, przedmioty nieruchome i ruchome, zasługujące na trwałe 
zachowanie ze względu na ich wartość naukową, artystyczną 
lub kulturalną. Ochronę dóbr kultury ustawowo powierzono 
Ministrowi Kultury i Sztuki, wojewódzkim konserwatorom 
zabytków, dyrektorom muzeów. Wojewódzcy konserwatorzy 
zabytków zostali zobowiązani do prowadzenia rejestrów zabyt-
ków na terenie województwa. Wpis dóbr kultury nieruchomych, 
ruchomych oraz kolekcji do rejestru zabytków mógł nastąpić 
na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
wydanej z urzędu, na wniosek prezydium rady narodowej, 
właściciela albo użytkownika lub na podstawie decyzji Ministra 
Kultury i Sztuki. W takim stanie prawnym Wojewódzki Konser-
wator Zabytków w Tarnowie decyzją z dnia 11 marca 1978 roku 
dokonał z urzędu wpisu do rejestru zabytków województwa tar-
nowskiego miejscowości Brzostek w jego ówczesnych granicach 
administracyjnych, czyli nieobejmujących odłączonych po roku 
1978 od Nawsia Brzosteckiego przysiółków: Okrągła, Ćwierci 
i Pola. Jako uzasadnienie przedmiotowej decyzji Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Tarnowie wskazał, że „Brzostek 
do połowy lat 30-tych miasteczko, położony jest na grzbiecie 

sporego wzniesienia nad doliną Wisłoki. Zachował historyczny 
układ przestrzenny z obszernym rynkiem w centrum i zespołem 
kościelno-plebańskim na krawędzi założenia oraz charaktery-
styczną parterową zabudową. Cechuje się dużymi walorami kra-
jobrazowymi i estetycznymi. Z powyższych względów konieczna 
staje się prawna ochrona istniejących wartości urbanistycznych 
i artystycznych.” Decyzji nadano rygor natychmiastowej wyko-
nalności. Od decyzji nie służyło odwołanie. Decyzja z dniem jej 
wydania stała się ostateczna. Sama decyzja w swej istocie nie 
ustanawiała historycznego układu urbanistycznego miejscowości 
zabytkiem, lecz tylko stwierdzała jego zabytkowość od dawna 
istniejącą. Inaczej rzecz ujmując, konkretny obiekt nie staje 
się zabytkiem poprzez uznanie go za taki w decyzji o wpisie 
do rejestru. Jest nim już uprzednio, a wspomniana decyzja 
jedynie ten status potwierdza i stanowi podstawę do objęcia go 
dodatkową ochroną z wykorzystaniem władczych instrumentów 
nadzoru konserwatorskiego. Według specjalistycznej literatury 
przesłanką wpisu do rejestru zabytków określonego układu urba-
nistycznego stanowi fakt, że przedstawia on wartość zabytkową 
jako całość i że wartość ta ulegnie zniszczeniu w wypadku wyi-
zolowania z niego jedynie elementów najcenniejszych, najlepiej 
zachowanych czy najbardziej reprezentacyjnych. Tym samym, 
materia i kształty obiektów składających się łącznie na ów 
wpisany do rejestru układ mogą ulegać zmianom lub zamianie 
na nowe, byleby tylko sam schemat, organizacja w przestrzeni 
zostały zachowane. Wpisanie do rejestru zabytków układu ur-
banistycznego jest wpisem obszarowym, a nie indywidualnym, 
co nie oznacza, że obiekty znajdujące się na takim obszarze nie 
podlegają ochronie zabytków. Wprost przeciwnie, wpis obszaro-
wy oznacza, że ochronie prawnej podlegają wszystkie znajdujące 
się na tym obszarze obiekty. Inny natomiast jest tylko zakres 
ochrony takich obiektów niż obiektów wpisanych indywidualnie 
do rejestru zabytków. W przypadku wpisu obszarowego ochro-
nie podlegają zewnętrzne cechy obiektów. W przypadku wpisu 
indywidualnego ochrona jest szersza, gdyż obejmuje również 
wnętrze obiektu, co oznacza, że zezwoleń konserwatora zabyt-
ków wymagają również prace budowlane prowadzone wewnątrz 
budynku wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków.
Należy wskazać, że elementarnym wymogiem do podjęcia 
decyzji o wpisie do rejestru zabytków - czy to założenia urba-
nistycznego (wpis obszarowy), czy poszczególnych obiektów 
(wpis indywidualny), jak również ustalenia granic otoczenia 
zabytku wpisanego do rejestru - jest jednoznaczne wskazanie 
motywów, jakimi kierował się organ, wpis do rejestru zabyt-
ków stanowi bowiem wyjątkowo rygorystyczną formę ochrony 

zabytków i z tego właśnie powodu dużo silniej 
wkracza w prawo własności i ogranicza je. 
Decyzja o wpisie danego obiektu do rejestru 
zabytków powinna być poprzedzona wnikliwą 
analizą zasadności takiego wpisu oraz wynikać 
z niekwestionowanych wartości obiektu jako 
zabytku. Organ prowadzący postępowanie 
winien przy tym czerpać wiadomości o fak-
tach z pierwszego źródła, dającego największe 
szanse dojścia do prawdy, a zatem korzystać 
z tzw. dowodów pierwotnych, bezpośrednich, 
nie zaś z dowodów pochodnych zasłyszanych. 
Analizując treść uzasadnienia przedmiotowej 
decyzji, budzą się poważne wątpliwości co do 
zgodności ze stanem faktycznym i normami 
prawa, uzasadnienia wpisu do rejestru zabyt-
ków historycznego układu urbanistycznego 
Brzostku w pełnych granicach administracyj-
nych miejscowości. Konserwator zabytków 
dokonujący wspomnianego wpisu poprzestał na 

Dokończenie na str. 7
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lakonicznych stwierdzeniach o charakterze ogólników. Dla pod-
kreślenia swego rodzaju samowoli administracyjnej wspomnieć 
należy, że w ocenie służb ochrony zabytków nie zasługiwały na 
wpis do rejestru zabytków historycznego układy urbanistyczne 
takich miast jak Dębica, Jasło obejmujące co najmniej ścisłe cen-
tra miast. W Brzostku dopatrzono się zabytkowego charakteru 
nawet na gruntach ornych nad Wisłoką.

Jak to, że Brzostek podlega ochronie konserwatora zabytków, 
wpływa na rozwój miasteczka, na życie jego mieszkańców?
Wpis do rejestru zabytków określa prawnie nieruchomość jako 
zabytek, co pociąga za sobą skutki prawne w formie praw i obo-
wiązków ciążących na właścicielach, posiadaczach i użytkowni-
kach nieruchomości wpisanych do rejestru. Zabytkowy charakter 
nieruchomości poświadczony wpisem do rejestru zobowiązuje 
właściciela lub posiadacza do stałej współpracy z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków. W pierwszym okresie po wpisie do 
rejestru zabytków województwa tarnowskiego historycznego 
układu urbanistycznego obejmującego miejscowość Brzostek 
w granicach administracyjnych ograniczenia praw właści-
cielskich mieszkańców Brzostku były niemal niezauważalne. 
W miejscowym Planie Przestrzennego Zagospodarowania Gmi-
ny Brzostek zatwierdzonym uchwałą nr X/36/79 Gminnej Rady 
Narodowej w Brzostku z dnia 19 grudnia 1979 roku Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Tarnowie wyznaczył strefę ścisłej 
ochrony konserwatorskiej obejmującą na załączniku graficznym 
do planu szczyt brzosteckiego wzgórza z rynkiem i sąsiednimi 
ulicami. W ścisłej strefie należało: zachować układ urbanistycz-
ny, zachować bez zmian tradycyjną zabudowę, koniecznie uzgad-
niać lokalizację i formy nowo wznoszonych obiektów z konser-
watorem zabytków, zlecać nadzór archeologiczny przy wszelkich 
pracach ziemnych. Wokół strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej 
ustalono strefę otulinową z ekstensywną zabudową z dużą ilością 
sadów i zieleni. Natomiast pozostałą część Brzostku w granicach 
administracyjnych objęto strefą częściowej ochrony konserwa-
torskiej z dopuszczalną zabudową rozproszoną w celu ochrony 
istniejącego krajobrazu kulturowego. Patrząc z perspektywy 
czasu, rygorystyczna ochrona konserwatorska miała zastosowa-
nie tylko do centrum Brzostku. Na pozostałej powierzchni miała 
charakter nieco iluzoryczny. W miejscowości powstawało szereg 
obiektów o różnych stylach architektonicznych, wewnętrznych 
szlaków komunikacyjnych. Brzostek rozwijał się. Niewiele osób 
miało wiedzę, że cała miejscowość Brzostek jest objęta ochroną 
konserwatorską. Sytuacja właścicieli nieruchomości w Brzost-
ku zmieniła się dopiero pod rządami obowiązującej obecnie 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. Ustawa nakłada na właściciela nieruchomości 
obowiązek uzyskiwania wielu pozwoleń konserwatorskich. 
Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga: 
prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku lub w jego otoczeniu, dokonywanie 
podziału zabytku (podział nieruchomości), zmiana przezna-
czenia zabytku wpisanego lub sposobu korzystania z tego za-
bytku. Ochrona konserwatorska zabytku wpisanego do rejestru 
zabytków wynika nie tylko z ustawy o ochronie zabytków, ale 
i innych ustaw. Szczególnym przykładem jest ustawa o ochronie 
przyrody, która nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia wyda-
nego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków na usunięcia 

drzewa lub krzewu 
z terenu nierucho-
mości wpisanej do 
rejestru zabytków. 
Przez długi okres 
w tej kwestii obo-
wiązywała wykład-
nia, że przepis ten 
nie dotyczy histo-
rycznych układów 
urbanistycznych. 
Po wyroku Naczel-
nego Sądu Admini-
stracyjnego z paź-

dziernika 2015 roku nie ma już wątpliwości. Po pozwolenie na 
wycięcie drzewa w Brzostku nawet wątpliwej wartości należy 
udać się do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków. Jak widać objęcie ochroną konserwatorską Brzostku jest 
uciążliwe dla mieszkańców po pierwsze z przedłużenia okresu 
załatwiania spraw administracyjnych, po drugie z odległości od 
Rzeszowa, po trzecie z dodatkowych opłat skarbowych. 

Czy gmina podejmowała próby zmniejszenia obszaru objętego 
ochroną konserwatora zabytków? Kiedy i z jakim skutkiem 
miało to miejsce?
Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą 
w Przemyślu, a w szczególności działający z jego upoważnienia 
pracownicy Delegatury w Rzeszowie Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w ramach kontroli przestrzegania i stoso-
wania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami co najmniej kilkanaście razy w roku przyjeżdżają 
do Brzostku. W trakcie spotkań wielokrotnie poruszany był 
problem uciążliwości dla właścicieli nieruchomości w Brzostku 
wynikający z objęcia miejscowości ścisłą ochroną konserwa-
torską. W 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Brzostku została 
przygotowana obszerna dokumentacja tekstowa i graficzna 
wskazująca wątpliwości co do zasadności i prawidłowości 
wydania w świetle kodeksu postępowania administracyjnego 
decyzji z 1978 roku o wpisie do rejestru zabytków historycznego 
układu urbanistycznego obejmującego całą miejscowość Brzo-
stek. Ponieważ według pracowników Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków Burmistrz Brzostku nie posiada przymiotu 
strony w postepowaniu administracyjnym o uchylenie lub zmianę 
decyzji o wpisie do rejestru zabytków, dokumentacja została 
przekazana do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków z siedzibą w Przemyślu, by można z urzędu wszcząć 
postępowanie w tej sprawie.

Do kogo należy decyzja o zmniejszeniu obszaru objętego 
ochroną konserwatora zabytków? Jaka jest procedura zmia-
ny decyzji? Czy w najbliższym czasie Urząd Miejski wystąpi 
o zmianę decyzji w sprawie zmniejszenia obszaru Brzostku 
objętego ochroną konserwatora zabytków?
Organem legitymowanym do wydania decyzji o zmniejszeniu 
obszaru Brzostku objętego ochroną konserwatorską jest Mi-
nister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W myśl ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, jeżeli zabytek wpisany do rejestru, który uległ 
zniszczeniu w stopniu powodującym utratę jego wartości hi-
storycznej, artystycznej lub naukowej albo którego wartość 
będąca podstawą wydania decyzji o wpisie do rejestru nie zo-
stała potwierdzona w nowych ustaleniach naukowych, zostaje 
skreślony z rejestru. Przepis ten stosuje się także do skreślenia 
z rejestru części zabytku. Postępowanie w sprawie skreślenia 
zabytku z rejestru wszczyna się z urzędu przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego bądź na wniosek właściciela zabytku 
lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się 
zabytek nieruchomy. W praktyce postępowanie o wykreślenie 
z rejestru zabytków za wyjątkiem samego wydania decyzji 
administracyjnej na podstawie subdelegacji Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego powierzane jest kierownikom in-
stytucji kultury wyspecjalizowanym w opiece nad zabytkami 
jak Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Jak 
już wspomniałam, Urząd Miejski, a ściślej Gmina Brzostek nie 
jest uprawniona do złożenia wniosku jako strona w rozumieniu 
kpa o wydanie decyzji o zmianie granic historycznego układu 
urbanistycznego miejscowości - Brzostek. Brak legitymacji do 
złożenia wniosku o wydanie decyzji nie oznacza, że samorząd 
Gminy Brzostek nie będzie szukał innych sposobów do zmiany 
istniejącego stanu rzeczy. W najbliższym czasie zostaną podjęte 
kolejne próby zainteresowania organów ochrony zabytków pod-
jęciem z urzędu postępowania administracyjnego o częściowe 
uchylenie wpisu miejscowości Brzostek do rejestru zabytków. 
Na podstawie dotychczasowych postępowań administracyjnych 
o zmianę tzw. wpisów obszarowych do rejestru zabytków wy-
nika, że postępowania takie charakteryzują się przewlekłością, 
trwają nawet po kilka lat. 

Wywiad z Panią Sekretarz przeprowadziła Urszula Kobak.

Dokończenie ze str. 6
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Kolejne skarby odkryte!

CZAR STARYCH FOTOGRAFII
Drodzy Czytelnicy!

Niezmiernie cieszy-
my się, że odpo-

wiadacie Państwo na 
naszą prośbę o stare 
fotografie z Brzostkiem 
z okazji 650-lecia loka-
cji naszego miasteczka, 
które przypada właśnie 
w 2017 roku. Tym ra-
zem Pani Lucyna Kita 
z Brzostku oraz Pa-
nowie Adam Grzyb 
z Kleci i Zenon Wi-
niarski z Opacionki 
udostępnili perełki z ro-
dzinnych zbiorów, które 
tu prezentujemy.
W dalszym ciągu go-
rąco zachęcamy Czy-
telników do udostęp-
niania starych zdjęć 
z Brzostkiem, nawet 
z lat 70. ubiegłego wie-
ku. Publikujemy na-
desłane przez Państwa 
fotografie z podaniem 
nazwiska właściciela 
zdjęcia i jeśli to będzie 
możliwe – daty zrobie-
nia fotografii. Dzięki 
Państwa zaangażowaniu 
już wspólnie tworzymy 
fotograficzną historię 
Brzostku. Czekamy na 
następne zdjęcia.
Zeskanowane fotografie 
oraz imię i nazwisko ich 
właściciela, a także rok 
ich zrobienia prosimy 
przesyłać na adres: wia-
domosci@brzostek.pl.
Fotografie można też 
skanować w brzoste-
ckim domu kultury albo 
w Urzędzie Miejskim 
pokój nr 14 (Agnieszka 
Pacana).

Urszula Kobak

Wożenie żwiru z Wisłoki na błotnisty brzostecki Rynek - lata 50.

Zdjęcia z archiwum Adama Grzyba

Zespół muzyczny z Brzostku koniec lat 40

Brzostek 1946 r.

Brzostek 1943 r. ob. ul. Łukasiewicza

Brzostek lata sześćdziesiąte

Zdjęcie z archiwum Zenona Winiarskiego

Brzostek widok na kapliczkę lata 50.

Zdjęcia z archiwum Lucyny Kity
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Wielki Tydzień
„Przez twoje święte Zmartwychpowstanie, 
Boży Synu! odpuścisz nam nasze zgrzeszenie: 
Wierzymy żeś zmartwychpowstał, 
Żywoteś nasz naprawił; 
Śmierci wiecznej nas zbawił, 
Swoją świętą moc zjawił.”

Pieśń wielkanocna

W czterdziestodniowym czasie Wielkiego Postu ostatni 
tydzień przed Niedzielą Zmartwychwstania zwany jest 

Wielkim Tygodniem. Obchodzimy w nim tak zwane Triduum 
Paschalne – Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę – 
zakończone Mszą Świętą Rezurekcyjną upamiętniającą powstanie 
z martwych Jezusa Chrystusa. Jest to tydzień nie tylko trwania 
na modlitwie, ale także porządkowania wszystkiego wokół siebie 
i swego wnętrza przez uczestnictwo w rekolekcjach, spowiedzi 
oraz przemyślenia własnych postanowień.
 Przyroda też sprzyja człowiekowi w owym uporządkowaniu. 
Dni stają się coraz dłuższe, bo przecież jest już po św. Łucji, 
a przysłowie mówi: Św. Łucja dnia przyrzuca. Słońce coraz 
śmielej wysyła ciepłe promienie, osuszając drogi, ścieżki, miedze, 
a pola stają całe w jaśniejszej barwie zieleni. Z dnia na dzień dy-
wan ozimin i traw jest coraz wyższy i okazalszy. W tych barwach 
pojawiają się jaskrawe kolory żółci w kwitnących podbiałach, 
mniszku lekarskiego, kaczeńcach, fioletu w dzbanuszkach, fioł-
kach oraz misterne kępki różowych i białych, które dopełniają 
piękno naszych pól. Wiatr coraz to bardziej muska, to znowu 
silniej dmucha, poruszając małymi gałązkami i witkami drzew, 
krzewów i krzaków. Dookoła pełno żywych kolorów i misternych 
dźwięków rozbudzonej przyrody. Lasy stoją dostojne jakby odży-
ły i swoją ciemną zieleń zamieniają w jaśniejszą barwę, otulając 
gniazdka ptasie, z których niebawem wyfruną młode gromadki 
ptasząt. Na przydomowych polach rozpoczyna się rytmiczne 
życie, a ogrody stają się żywe i pełne wiosennych kolorów. Jest 
zauważalny porządek - róże przycięte, folie okrywające po-
ściągane, a w foliakach i małych szklarniach wschodzą siewki 
sałaty, kapusty, kalarepy, kalafiora, brokułów, selerów, porów, 
pomidorów i innych, już egzotycznych bardziej sadzonek. Rzędy 
truskawek są już widoczne. Te roślinki tworzą pełne koszyczki 
zielone, a wśród nich rozwijające się pąki kwiatowe - chyba bę-
dzie dobry urodzaj tego roku. Szczególnie dobrze rozwijają się 
oziminy zasiane w skrzyneczkach, które będą służyć do dekoracji 
Grobu Bożego.
 Całe obejścia domowe są uporządkowane, a ściany domów, 
pokoi - dawniej izb - są świeżo bielone, tapetowane, malowane, 
odświeżane. Wszystkie sprzęty domowe są już odczyszczone. 
Dawniej gospodynie wykładały półki kredensów kuchennych 
kolorowym papierem, a ściany ozdabiały makietkami świeżo 
wyszywanymi i haftowanymi z różnymi napisami takimi jak: 
„gdzie dobra praca tam się trud opłaca”, „gdzie kucharek sześć 
tam nie ma co jeść”, „dobra gospodyni ma zawsze pełno w skrzy-

ni” itp. Ściany w dawnych domach ozdabiano również malowany-
mi płótnami i wycinankami regionalnymi, ale dzisiaj już prawie 
nikt nie czyni takich ozdóbek. Dzisiaj też inaczej czyści się nie 
tylko kuchnię i wygódkę - łazienkę - gdyż używa się ogromnej 
ilości chemii. Gospodynie przed laty na święta wielkanocne 
zmieniały też wystrój łóżek, nakrywając je ozdobnymi kapami 
oraz kilkoma poduszkami układanymi na sobie, zdobionymi 
pięknymi haftami lub wyszywaniami. Gospodarze zaś bardzo 
skrupulatnie sprzątali obory, stajnie i całe obejście wokół domu.
 Młodzież też włączała się w wielkotygodniowe obrzędy. 
Z wielką radością żegnała postne potrawy, a nade wszystko 
postny żur i śledzia słonego, urządzając tak zwane wieszanie 
żuru i śledzia. Ten zwyczaj przetrwał z czasów, kiedy na naszym 
terenie były ziemiańskie dwory. Śledzia zwykle strugano z drew-
na. Cała grupa młodzieży na powrozie ciągnęła go w ustronne 
miejsce, gdzie rosły stare drzewa i tam wieszano go. Zaś żur 
niesiono w garnku glinianym jako już zupełnie niepotrzebny 
pokarm. Za osobą niosącą garnek szli chłopcy i dziewczęta 
z rydlem, aby zakopać ów garnek. Jednak zwykle nie dochodziło 
do zakopywania, gdyż rozbrykana grupa rozbijała naczynie, oble-
wając niosącego, a przy tym rozpoczynały się śmieszne gonitwy 
i bieganiny. Natomiast drewniany śledź był palony.
 Był też zwyczaj tak zwanego obmywania się w potokach 
i rzekach w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. Owa 
kąpiel miała zmywać wszelkie choroby, a zanurzanie się w zimnej 
wodzie miało być dowodem na narodzenie się nowego i zdrowego 
człowieka. Jednak należało pamiętać, aby po tej kąpieli wrócić 

do domu przed wschodem słońca i nie wolno było też oglądać 
się za siebie, aby nie wołać złych duchów. Innym obrzędem było 
wieszanie Judasza - zdrajcy. W noc przed Wielkim Piątkiem 
robiono pokaźną kukłę wypchaną słomą z napisem „Judasz zdraj-
ca” i wieszano ją na najwyższym słupie lub kominie. Następnie 
obijano go mocno kijem, a potem rozlatującą się kukłę podpalano. 
W Wielki Piątek co prawda nic nie powinny gospodynie robić 
na roli, jednak skrupulatnie siały nasiona jarzyn, aby osiągnąć 

Dokończenie na str. 10

Wstaję, upadam, upadam, wstaję.
Przegrywam walkę, kiedy się poddaję.

Wielu z nas podejmuje próby zmiany życia. Dzieje się to 
zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu. Każdy świadomy 

chrześcijanin zdaje sobie sprawę, że nawrócenie nie jest wy-
czynem jednorazowym, ale codziennym, mozolnym zaczyna-
niem od nowa. Jezus powiedział: „Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię” (Mk 1,15). Nawracajcie się, a nie nawróćcie się 
raz na zawsze. Grzech, którym wszyscy jesteśmy zatruci, osłabia 
naszą dobrą wolę. Chcemy dobrze, a wychodzi… No właśnie. 
Wychodzi tak jak zwykle, czyli kiepsko.

Biskup Grzegorz Ryś, mówił kiedyś o naszych nieporadnych 
próbach uczciwego życia, posługując się takim wydarzeniem. 
Byłem kiedyś świadkiem rozmowy pewnego proboszcza z klery-
kiem, zapalonym i rygorystycznym, który często problemy ludzi 
kwitował stwierdzeniem: „Spróbuj bardziej”. Ów proboszcz, 

bardzo mądry człowiek, posadził kleryka na krześle i kazał mu 
zdjąć okulary. A nosił on mocne szkła. I dał mu do czytania ga-
zetę. Kleryk mówi: „Nie mogę”. A proboszcz: „Spróbuj bardziej!” 

Trzeba się przyznać do tego, że nie dam rady bardziej, że leżę 
w grobie, sam nie wyjdę, chyba że ktoś przyjdzie i otworzy trum-
nę. Siedzę w więzieniu, sam nie ucieknę, chyba że przyjdzie ktoś 
i otworzy kratę. Doświadczenie bezsilności każdy z nas nosi w sobie  
i doświadcza go codziennie. I jest ono ważne, bo pokazuje nam, 
że potrzebujemy Zbawiciela. Kogoś silniejszego od nas i naszych 
słabości. Jezusa. 
 Jego Zmartwychwstanie nie jest tanim pocieszaniem. Jego 
Zmartwychwstanie jest naszą nadzieją, że w tym, co jest naszą 
śmiercią, też wstaniemy. Jego Zmartwychwstanie świadczy 
o tym, że w Twoim życiu nie ma przestrzeni, do której nie może 
wrócić życie. I jak znam Boga, nie będzie to wyglądało tak, jak 
się nam marzy. A zatem nie leż w tym swoim grobie, bo się za-
śmierdzisz. Jezus mówi: „Ja jestem zmartwychwstanie i życie”. 
Wstań i żyj!

Ks. Piotr Przypek
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większe plony. W kuchni zaś miesiły drożdżowe ciasto na baby, 
a potem wybiegały z rękoma obranymi w ciasto i obejmowały 
drzewa owocowe, aby mieć dobre urodzaje. Gospodarze rów-
nież, dbając o dobre zbiory, obwiązywali drzewka powrósłami, 
a potem smagali je witkami, wymuszając lepsze owocowanie. To 
były świeckie obrzędy związane z Wielkim Tygodniem. Jednak 
całe świętowanie tych dni związane jest z liturgią Kościoła ka-
tolickiego.
 Kościół w tym czasie staje się domem żałoby, w którym panuje 
cisza i ciemność. Milkną dzwony, organy. Gasną kandelabry 
i pająki elektryczne i widać tylko światło świec. Kobiety zawsze 
w tym czasie przychodziły do świątyni ubrane w ciemne stroje, 
czarne chustki i czapki. W kościele ustaje głośny śpiew. Jest cisza, 
zaduma i żałoba.
 Bardzo starym obrzędem związanym z Drogą Krzyżową 
i Śmiercią Jezusa Chrystusa są inscenizacje Męki Pańskiej. Naj-
piękniej przygotowane te inscenizacje są przez osoby zakonne 
i wolontariuszy w Kalwarii Zebrzydowskiej, Pacławskiej, na 
Górze Kalwaria koło Warszawy, na Górce Klasztornej koło Piły. 
Tam to podążają setki i tysiące pielgrzymów - pątników- aby 
bardziej osobiście uczestniczyć w drodze i cierpieniach Syna 
Bożego i aby podjąć postanowienia na dalsze życie. 
 W parafiach Triduum Paschalne rozpoczyna się w Wielki 
Czwartek. Cały kościół pustoszeje z ozdób i świateł, a w nawie 
bocznej przygotowywana jest ciemnica, do której zostanie 
przeniesiony Najświętszy Sakrament na pamiątkę pojmania 
i uwięzienia Chrystusa przez kohortę sług kapłanów żydowskich 
i rozwścieczoną tłuszczę. Wielki Czwartek jest też świętem ka-
płanów, gdyż jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy Jezusa Chrystusa 
z Apostołami. W jej trakcie Zbawiciel ustanowił dwa sakramenty 
kapłaństwo i Eucharystię. Na pamiątkę tego wydarzenia w niektó-
rych kościołach ksiądz celebrans obmywa nogi 12 mężczyznom. 
Szczególnie wzruszający jest obraz, kiedy papież - głowa Kościoła 
- pochyla się, myje i całuje stopy więźniów, ubogich, chorych. 
Wielką wagę nadawał temu obrzędowi nasz święty papież Jan 
Paweł II. Obrzęd ten świadczy o wielkiej pokorze, która musi 
gościć w sercu i umyśle każdego kapłana. Na wejście chór zwykle 
odśpiewuje psalm: „Oto jest kapłan wybrany, upodobał go sobie 
Bóg. By zawsze był Mu oddany i z prawości nie zbaczał dróg…”, 
który jest wyrazem nie tylko podziękowania kapłanom za ich 
posługę duszpasterską, ale także przypomnieniem o cechach 
pokory, pobożności i bezinteresowności. Grupy parafialne - Akcja 
Katolicka, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, grupy modlitew-
ne, koła misyjne, Caritas - w tym czasie składają na ręce księży 
celebrujących nabożeństwo życzenia i kwiaty będące wyrazem 
wdzięczności. Po śpiewie „Chwała na wysokości Bogu” milkną 
organy jak również dzwonki przy ołtarzu, a rozpoczyna się czas 
kołatek i grzechotek drewnianych. Przy ich dźwiękach następuje 
procesja z przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do ciemnicy 
i tam rozpoczyna się całodobowe czuwanie. Zatopieni w modlitwę 
wierni, siostry i bracia różańcowi, grupy modlitewne w ciszy 
i wielkim skupieniu wielbią umęczonego Syna Bożego. Dzieci jak 
to dzieci, wracają do domu i z kołatkami biegają wokół domostw, 
grzechoczą i jak staropolski obyczaj każe, wypędzają z domostw 
myszy i szczury. W domach panuje cisza, milkną kłótnie swary, 
głośne rozmowy, muzyka i w skupieniu każdy przeżywa ten 
święty dzień.
 Wielki Piątek od samego ranka jest dniem ciszy, wielkiego 
poszczenia i skupienia się. Zaś w kościołach w bocznej nawie 
przygotowywany jest Grób Chrystusa, wokół niego układa-
ne są pięknie kwitnące hortensje oraz dużo zieleni oziminy 
w skrzyneczkach. W tym dniu Kościół nie sprawuje ofiary Mszy 
Świętej. Jedynie śpiewa się bądź czyta Ewangelię z opisem Męki 
Pańskiej. Obecnie w kościołach kapłani, organiści, schole, chóry 
przygotowują śpiewaną wersję Męki Pańskiej. Jest to niezwykle 
wstrząsający moment cierpienia Syna Bożego. Na słowa: „I skło-
niwszy głowę, oddał ducha.” wszyscy wierni oddają uwielbienie 
Chrystusowi na kolanach. Po przyjęciu Komunii Świętej kapłan 
celebrans wraz z całą procesją przenosi Najświętszy Sakrament 
do Grobu Bożego. W tym czasie chórzyści śpiewają: „Odszedł 
Pasterz nasz co ukochał lud…”, a potem: „Opadła święta głowa 
Chrystusa, zamarło święte serce Jezusa…”. Do Bożego Grobu 

w tym czasie zbliża się kolumna straży i zwykle są to strażacy, 
którzy od tej pory do Rezurekcji pełnią wartę. Uzupełnieniem 
tej uroczystości jest przeniesienie krzyża na stopnie ołtarza, jego 
uroczyste odsłonięcie oraz adoracja poprzez ucałowanie. Ponadto 
kapłani w tym dniu oddają się pokornej modlitwie w pozycji le-
żenia krzyżem. Zwykle adoracje trwają przez całą noc i następny 
dzień, w Wielką Sobotę.
 A w domach rozpoczyna się gotowanie mięsiwa, szynek, 
boczków, wędzonek, pieczenie pasztetów, a wszystko to znajdzie 
się na stole wielkanocnym. Gospodarze kopią korzenie chrzanu, 
myją go i ucierają na tarce, wylewając przy tym całe potoki łez. 
Gospodynie ucierają ćwikłę z chrzanem oraz przygotowują jajka 
do święcenia. Razem z dziećmi zasiadają przy stole i rozpoczy-
nają malowanie, kraszenie, woskowanie, kolorowanie pisanek, 
kraszanek i malowanek. Każda z gospodyń wykonuje przepiękne 
pisanki, ozdabiając je według własnego gustu. Ponadto piecze 
w foremce baranka z ciasta oraz różnorakie baby i mazurki. 
Dużo potraw przygotowuje się na te święta z jajka, gdyż jest ono 
symbolem życia, zaś baranek jest symbolem ofiary paschalnej. 
W dzisiejszych czasach niezwykłe „cudności” związane z tym 
świętem można kupić z czekolady, cukru czy też kolorowych 
ciast.
 W Wielką Sobotę bardzo ważnym obrzędem jest święcenie 
pokarmów. Każda gospodyni przynosi wraz z dziećmi kosz 
pełen potraw: baranek, jajka, kiełbasa, wędliny, chleb, masło, 
sól, ćwikłę, ciasta… Do miejscowości oddalonych od kościoła 
jedzie kapłan w umówione miejsce, gdzie cała społeczność 
wiejska przynosi potrawy do święcenia i tam odbywa się ów 
obrzęd. Z poświęconymi pokarmami wracają wierni do swoich 
gospodarstw i obchodzą z koszykami domostwa, by zapewnić 
całej rodzinie Boże błogosławieństwo. W świątyni trwa adoracja 
Jezusa w Grobie Bożym. W godzinach wieczornych na placu 
przed kościołem rozpoczyna się liturgia ognia. Rozpalone przez 
strażaków ognisko zostaje pobłogosławione. Wyjęte z niego 
ogarki trafiają do kadzielnicy, a jego płomień służy do rozpalenia 
nowego paschału, która to świeca jest symbolem obecności Chry-
stusa. Procesja z rozpalonym paschałem wkracza do kościoła, 
a światło Chrystusa rozświetla pogrążoną w mroku świątynię. 
Następnie odbywa się liturgia wody. Następuje jej poświęcenie 
poprzez zanurzenie świecy paschalnej. Poświęcona woda służy 
później przez cały rok do chrztów i innych obrzędów religijnych. 

W trakcie wieczornego nabożeństwa na nowo odzywają się 
kościelne dzwony i organy, a uroczyste „Chwała na wysokości 
Bogu” obwieszcza radość Świętej Nocy Zmartwychwstania.
 Świtem w Wielką Niedzielę wierni z całej parafii podążają na 
Mszę Świętą Rezurekcyjną. Kapłan celebrans zabiera Najświętszy 
Sakrament z Grobu Bożego i razem z wszystkimi wiernymi po-
dąża w uroczystej procesji wokół kościoła, okrążając trzykrotnie 
świątynię. Radosne śpiewanie „Wesoły nam dziś dzień nastał”, 
bicie dzwonów oraz huk petard i karbidu oznajmiają zakończenie 
postu i radosne świętowanie Wielkiejnocy.
 Triduum Paschalne jest czasem wielkiego wyzwania dla każ-
dego katolika. Jest też czasem przemyślenia, zadumy i zastano-
wienia się, czy aby na pewno w tym pędzącym świecie jesteśmy 
na właściwym miejscu. Jednak radosne dni od Wielkiej Niedzieli 
przynoszą nam na pewno ukojenie, ale też i myśl, aby czuwać 
i nie zatracić się w życiu. I tego radosnego czuwania życzymy.

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze str. 9

Fot. Paweł Batycki
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Nagroda główna pojechała do Dębicy
Wielki f inał konkursu Megamózgi 2017 za nami! 

Największymi zwycięzcami okazali się uczniowie 
Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Dębicy, bo to oni zajęli 
pierwsze miejsce i zgarnęli nagrodę główną.

21 marca w Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz odbyła się 12. 
już edycja finału turnieju Megamózgi. Jest to matematyczno-
-przyrodniczy konkurs, nad którym patronat sprawuje Podkar-
packi Kurator Oświaty i który na stałe wpisał się w kalendarz 
imprez w naszej szkole. W tym roku zmieniła się jego ranga 
i udział w nim mogły wziąć tylko gimnazja z województwa 
podkarpackiego. Za to niezmiennie, jak w ubiegłych latach, 
ogromną popularnością wśród gimnazjalistów cieszyły się te-
goroczne eliminacje. Uczestniczyły w nich 33 szkoły, z czego 
do ścisłego finału przeszło 11 zespołów. Do walki o najwyższe 
miejsce w drugiej części rozgrywek finałowych stanęły 3-oso-
bowe drużyny z Beska, Brzostku, Dębicy, Frysztaka, Gumnisk, 
Jasła, Jodłowej, Krosna, Mielca, Sanoka oraz reprezentacja go-
spodarzy, czyli uczniowie Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz. 
Finał od początku imprezy odbywa się według stałego scena-
riusza, wobec tego jego uczestnicy mieli w pierwszej części do 
rozwiązania test, a w drugiej do wykonania mnóstwo zadań 
teoretycznych i praktycznych. Wszyscy finaliści reprezentowa-
li bardzo wyrównany poziom wiedzy, toteż do samego końca 
zmagań trudno było wytypować zwycięzcę, bo na prowadzenie 
wysuwała się to jedna, to druga drużyna. Liczyła się jak zawsze 
głównie wiedza merytoryczna i praktyczne umiejętności, ale 
ważna też była walka z czasem, perfekcja wykonania zadań, 
efektywna współpraca w grupie czy dobór odpowiedniej taktyki, 
by zyskać dodatkowe, a nie stracić uzyskane już punkty. Laure-
atów wyłoniło jury pracujące pod przewodnictwem Małgorzaty 
Batyckiej, nauczycielki Zespołu Szkół w Brzostku, a zasiadali 
w nim jeszcze Katarzyna Kisielewska, nauczyciel LO w Koła-
czycach, Marek Wojtuła, dyrektor z LO w Pilźnie i nauczycielka 
naszej szkoły Leokadia Jędrzejczyk. 

Po emocjonujących rozgrywkach wyniki przedstawiają się 
następująco: pierwsze miejsce zdobył zespół Miejskiego Gimna-
zjum nr 2 w Dębicy, na drugim uplasowali się uczniowie z Gim-
nazjum nr 3 w Sanoku, trzecie należało do drużyny Gimnazjum 
Dwujęzycznego w Krośnie, na czwartym miejscu znaleźli się 
reprezentanci z Siedlisk-Bogusz, a kolejne lokaty zajęły ekipy 
gimnazjów z Beska i Mielca. Członkowie zwycięskich drużyn 
otrzymali nagrody (m.in. drukarki, magnetofony, tablety), 
a wszyscy pozostali dyplomy potwierdzające uczestnictwo 
w konkursie i symboliczne nagrody. Uczestnikom serdecznie 

gratulujemy i cieszymy się, że mogli wykazać się swoją ogromną 
wiedzą! Nagrody wręczał uczniom Burmistrz Brzostku Wojciech 
Staniszewski, dyrektor Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz Sta-
nisław Wójtowicz i inni zaproszeni goście oraz przedstawiciele 
sponsorów. W finale konkursu oprócz startujących gościliśmy 

ich opiekunów naukowych, rodziców oraz przedstawicieli 
kuratorium i naszego środowiska lokalnego, którzy gromkimi 
brawami dopingowali wszystkich uczestników. Organizatorzy 
serdecznie dziękują przybyłym gościom, mediom, szanowne-
mu jury. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich 
sponsorów, gdyż to dzięki nim mogliśmy wręczyć laureatom 
cenne nagrody rzeczowe. Za wsparcie finansowe dziękujemy 
firmom: Bogar, BSR Brzostek, Burmistrz Brzostku, Domicela, 
Eliza Bus, Kołacz, Prezes ZGK Brzostek, Renata Drwal, Sklep 
spożywczo-przemysłowy Jolanta Kuczek, Sklep wielobranżo-
wy Józef Jędrzejczyk, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji 
w Siedliskach-Bogusz, Ślusarstwo Władysław Radzik, Taurus, 
Usługi dekarskie Mariusz Kędzior, Wafelek. 

Na zakończenie dyrektor szkoły raz jeszcze pogratulował 
zwycięzcom sukcesu oraz podziękował wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji i przebie-
gu konkursu. Wysoka ocena organizacji finału i świadomość, 
że nasze wysiłki są dostrzegane i doceniane przez innych, 
skłaniają nas corocznie do podejmowania dalszego działania 
w celu promowania nauk ścisłych i kształtowania umiejętności 
współzawodnictwa w duchu fair play. Wobec tego nietrudno 
się chyba domyślić, że już snujemy plany na przyszły marzec, 
o czym kolejny raz informuje ZC.

Fot. Paweł Batycki

Maturzyści u tronu Jasnogórskiej Pani
Zgodnie z wieloletnią tradycją co roku uczniowie klas ma-

turalnych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II pielgrzymują 
na Jasną Górę, aby prosić Maryję o łaski i pomoc w zdaniu 
matury. Tak było i tym razem... 

15 marca uczniowie klasy 4 Technikum Architektury 
Krajobrazu i Technikum Żywienia oraz 4 Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa wraz z wychowawcami: 
Małgorzatą Jop i wicedyrektor Anną Hudymą oraz ks. 
Piotrem Filipkiem udali się do Częstochowy. Po do-
tarciu na miejsce o godzinie 6:00 uczestnicy wzięli 
udział we mszy świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu 
poprzedzonej najbardziej oczekiwanym i wzruszającym 
momentem pobytu, jakim było odsłonięcie Wizerunku 
Matki Bożej. Później nadszedł czas na modlitwę indywi-
dualną czy też odprawienie drogi krzyżowej na Wałach 
Jasnogórskich. W drodze powrotnej maturzyści zwie-
dzili Centrum Jana Pawła II, a następnie Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

Odwiedzenie tych ważnych miejsc kultu z pewnością 
było okazją do zawierzenia Matce Bożej nadchodzącego 
czasu przygotowań do matury i wyborów życiowych. 
Miejmy nadzieję, że uwieńczeniem tej pielgrzymki 
będzie zdana matura i pogłębienie wiary.

UczestnicyFot. Wojciech Wójcik
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Wisłoka – temat rzeka! 

Poszerzyć i rozpropagować wiedzę o rzece Wisłoce, a także 
pokazać, jak ciekawie można zaprezentować swoją miej-

scowość – to główne cele konferencji i konkursu „Z nurtem 
Wisłoki – poznajmy się”, które zostały zorganizowane 10 mar-
ca 2017 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku. 
Była to już druga edycja tego przedsięwzięcia przygotowane-
go przez placówkę, a objętego honorowym patronatem przez 
Burmistrza Brzostku Wojciecha Staniszewskiego. 

 Swoją obecnością konferencję i konkurs zaszczycili: Dyrektor 
Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy Anna 
Wilczyńska, zastępca Burmistrza Miasta Brzostek Adam Ko-
strząb, kierownik Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
Marta Król oraz grono nauczycieli oraz uczniów gimnazjów 
z okolicznych gmin. 
 Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku Kata-
rzyna Grygiel uroczyście otworzyła konferencję i przywitała 
Gości oraz Prelegentów. Zarówno część konferencyjną, jak 
i konkursową poprowadziła Dorota Machaj. Na konferencji 
wystąpiły osoby związane z różnymi dziedzinami życia i wiedzy, 
a referaty dotyczyły wpływu rzeki Wisłoki i innych rzek regionu 
na życie mieszkańców w aspekcie historycznym, geologicznym, 
ekologicznym i gospodarczym. 
 Pierwszy referat na konferencji wygłosił wybitny znawca 
dziejów Brzostku, historyk, profesor nauk humanistycznych, 
ksiądz Bogdan Stanaszek. Pomysłodawczynie i organizatorki 
konferencji oraz konkursu Anna Hudyma i Dorota Machaj już 
w ubiegłym roku zwracały się do księdza profesora z prośbą 
o wystąpienie. Z powodu natłoku zajęć i zobowiązań dydak-
tyczno-naukowych nie było ono wtedy możliwe. Ksiądz profesor 
obiecał jednak, że chce przygotować specjalny wykład w oparciu 
o referat wcześniej niepublikowany, a dotyczący właśnie Wi-
słoki. Słowa, oczywiście, dotrzymał. W rezultacie uczestnicy 
konferencji w roku 2017 mieli wyjątkową i niepowtarzalną 
okazję zapoznania się z referatem księdza profesora „Kaprysy 
<Wielkiej rzeki> Wisłoki w okolicy Brzostku w świetle źródeł 
historycznych”.
 W swoim wykładzie ksiądz Bogdan Stanaszek przedstawił, 
jak na przełomie wieków kształtowało się koryto rzeki Wisłoki 
w okolicy Brzostku. W dokumentach historycznych była ona 
określana jako „wielka rzeka”. Odtworzenia miejsc, przez które 
przepływała Wisłoka, dokonał nie tylko na podstawie źródeł 
historycznych, ale także analiz faktów, zdarzeń i przypadkowych 
odkryć związanych z wielką powodzią z 2010 r. Wystąpienie 
księdza profesora spotkało się z ogromnym zainteresowaniem 
wszystkich zgromadzonych, szczególnie mieszkańców Brzostku 
i uczniów szkoły organizującej konferencję – położonej, jak 
wiadomo, w bezpośrednim sąsiedztwie Wisłoki.
 Rozbudzone zainteresowanie słuchaczy tak ciekawym refe-
ratem, nie spadało już do samego końca konferencji. W drugim 
wystąpieniu mgr Piotr Stróż, geolog i przedsiębiorca, przed-
stawił referat „Megafauna epoki lodowcowej naszej okolicy”. 
Ogromnym atutem tej prezentacji były oryginalne wykopaliska 
i znaleziska w postaci skamielin z koryta Wisłoki. Geolog mówił 
o czasach prehistorycznych. Podkreślił, że kontynent europej-

ski w okresie epoki lodowcowej znacząco różnił się od jego 
dzisiejszego kształtu. Poziom mórz był wtedy niższy, a wody 
z naszych terenów kierowały się na południe do Morza Czar-
nego. Przedstawił niektóre gatunki megafauny, czyli zwierząt 
o dużych rozmiarach, z których jedne gatunki wymarły, a inne 
przetrwały.
 O tym, jak Wisłoka dzisiaj łączy gminy i miasta położone 
wzdłuż rzeki, opowiedział mgr Krzysztof Mastej, przed-
stawiciel Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w wystąpieniu 
„Działalność Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Przybliżył 
on słuchaczom działalność Związku, przedstawił jego cele, hi-
storię i dokonania. Podkreślił, że Wisłoka to rzeka, która przede 
wszystkim łączy, ale także stawia liczne wyzwania w zakresie 
ochrony środowiska. Omówił tak ważną dla codziennego życia 
działalność oczyszczalni ścieków na tym terenie i wskazał na 
zaangażowanie związku w propagowanie odnawialnych źródeł 
energii. 
 Był to naturalny wstęp do kolejnego wystąpienia, w którym 
mgr inż. Damian Guzik z przedsiębiorstwa Energia Odnawialna 
S.A. Oddział Zespół Elektrowni Wodnych Solina Myczkowce 
przedstawił referat „Gospodarka wodna. Produkcja energii 
odnawialnej. Budowa, funkcjonowanie zapory i elektrowni 
Solina Myczkowce”. Słuchacze z zainteresowaniem zapoznawali 
się z budową i zasadami działania zapory i elektrowni w Solinie 
Myczkowcach. Mogli także lepiej poznać walory turystyczne 
Zalewu Solińskiego i zrozumieć powody jego rosnącej popu-
larności wśród polskich turystów.
 Ostatnim referatem była prezentacja dr. Karola Trojanowi-
cza, pracownika naukowego Zakładu Inżynierii Środowiska 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia 
w Krośnie, zatytułowana „Nowe źródło zasobów i energii”. 
W swym wykładzie z pasją udzielającą się słuchaczom opowiadał 
o nowych źródłach pozyskiwania energii. Przedstawił otwiera-
jące się możliwości pozyskiwania wartościowej pod względem 
spożywczym wody ze ścieków. Zainteresowanie wzbudził szcze-
gólnie krótki film o najnowszych możliwościach odzyskiwania 
wody na promach kosmicznych.
  Po konferencji miała miejsce krótka przerwa, w trakcie której 
uczestnicy mogli przy ciastku i napojach podzielić się wrażenia-
mi, poznać się bliżej i podyskutować. 
 Konferencja „Z nurtem Wisłoki – poznajmy się” jest połączo-
na z konkursem, w którym zespoły uczniowskie z gimnazjów 
mają za zadanie jak najciekawiej przedstawić swoją miejscowość. 
Celem konkursu jest uświadomienie wpływu warunków geogra-
ficznych na historię regionu i podkreślenie integracyjnego zna-
czenia Wisłoki dla społeczności lokalnej, popularyzacja wiedzy 
o miejscowościach położonych w dorzeczu Wisłoki, promocja 
edukacji ekologicznej, doskonalenie umiejętności gromadzenia 
materiałów na dany temat, twórczego myślenia, prezentacji 
talentów artystycznych, wystąpień publicznych. W tym roku 
prezentacje uczniowskie oceniało jury w składzie: Marta Król, 
Teresa Młyniec, Anna Hudyma. 
 Zdecydowanym liderem tegorocznej edycji i zdobywcą 
I miejsca okazało się Publiczne Gimnazjum w Bieździedzy. 
Zespół w składzie: Angelika Urban, Jakub Jędrzejczyk, Jonatan 
Maciejowski, przygotowany przez Agatę Ochałek-Skałbę, przy 
pomocy zróżnicowanych środków (scenki, filmu, prezentacji 
rysunków, fotografii, rękodzieła, ubioru) ukazał Bieździedzę 
jako najpiękniejsze miejsce na ziemi. 

 Drugie miejsce zajął Zespół Szkół w Siedli-
skach-Bogusz. Zespół w składzie: Regina Raś, 
Filip Wąsik pod opieką Barbary Wojdyły ukazał 
Kamienicę Górną poprzez prezentację dorobku 
artystycznego artysty ludowego pochodzącego 
z ich miejscowości Władysława Chajca, rzeźbia-
rza, jednego z najwybitniejszych polskich przed-
stawicieli tak zwanej sztuki naiwnej, stawianego 
często w jednym szeregu z Nikiforem Krynickim. 
 Grono laureatów uzupełniło Gimnazjum im. 
Królowej Jadwigi w Brzostku, które zajęło 
trzecie miejsce. Zespół w składzie: Aleksandra 
Zięba, Anna Szymańska, Kamil Piekarczyk, 

Dokończenie na str. 13Fot. Grzegorz Kolbusz
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przygotowany przez Ewę Raś ukazał Brzostek jako miejsce pełne 
atrakcji i ciekawych inicjatyw. Zespół z Brzostku skoncentrował 
się przede wszystkim na ukazaniu działań ekologicznych podej-
mowanych przez gminę i ciekawych akcji uczniów gimnazjum 
na rzecz środowiska naturalnego.
 Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Burmistrza 
Brzostku, firmę Energia Odnawialna S.A. Oddział Zespół 
Elektrowni Wodnych Solina Myczkowce oraz Związek Gmin 
Dorzecza Wisłoki. 
 Sponsorami konferencji i konkursu były ponadto następujące 
osoby i firmy: Maria Grzesiakowska - firma „Marbet”, Marek 
Przewoźnik – firma „Rubicello”, Krzysztof Czech – firma „Ko-
łacz”, Paweł Machaj – firma „Konstruktor”.
 O oprawę techniczną konferencji i konkursu zadbał Józef 

Nawracaj, fotografie wykonał Grzegorz Kolbusz.
 Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku składa 
serdeczne podziękowania szanownym Prelegentom za przyjęcie 
zaproszenia i za niezwykle wartościowe wystąpienia, Burmi-
strzom Brzostku za objęcie honorowym patronatem konkursu 
i ufundowanie nagród jej uczestnikom. Sponsorom za wsparcie 
finansowe i rzeczowe, Gimnazjalistom i ich Nauczycielom za 
przybycie i zaprezentowanie swoich miejscowości, TV Brzostek 
za sfilmowanie wydarzenia.
 Już dzisiaj zapraszamy gimnazjalistów, uczniów szkół 
podstawowych i ich nauczycieli do przygotowania wystąpień 
pokazujących urok i niepowtarzalność miejscowości, z którymi 
są związani, i wzięcia udziału w konkursie w przyszłym, 2018 
roku.

 Anna Hudyma

Dokończenie ze str. 12

Prace remontowe w Głobikówce
Głobikówka to najmniejsza pod względem liczby ludności 

miejscowość Gminy Brzostek. Jednak aktywności i zakresu 
wykonanych prac mieszkańcom i samorządowcom tam działa-
jącym pozazdrościć mogłyby nawet osoby mieszkające w dużo 
większych sołectwach. Naszym Czytelnikom postaramy się 
przybliżyć kilka informacji o ostatnich pracach renowacyjnych, 
jakie miały miejsce w tym malowniczo położonym sołectwie. 
 Po lewej stronie drogi prowadzącej z Głobikówki do Siedlisk-
-Bogusz, przy skrzyżowaniu drogi dworskiej z gminną, znajduje 
się murowana kapliczka słupowa na planie trójkąta. Została 
ona wzniesiona w 1870 roku przez rodzinę Lewickich. W jej 
zaszklonych wnękach znajdują się gipsowe figury Najświętszej 
Maryi Panny Niepokalanie Poczętej oraz Serca Pana Jezusa. 
Smukłości kapliczce dodaje wysoki trzyspadowy dach zwień-
czony krzyżem. Ponad 20 lat temu remontu kapliczki na własny 
koszt dokonał pochodzący z Głobikówki, a obecnie mieszkający 
w Oławie pan Marian Cieślak, który często odwiedza miesz-
kającą tu nadal siostrę panią Genowefę Kalinę. Nieubłaganie 
płynący czas ponownie odcisnął swoje piętno na budowli. Pan 
Marian i tym razem postanowił sprostać zadaniu odnowy ka-
pliczki. We wrześniu 2016 roku na własny koszt i z własną ekipą 
remontową dokonał renowacji zabytkowego obiektu. W dziele 
tym dobrą radą i pomocą organizacyjną wspierał go przez cały 
czas miejscowy Sołtys Jerzy Kmiecik. Kapliczka ponownie cie-
szy pięknym widokiem mieszkańców Głobikówki i wszystkich 
przejeżdżających drogą.
 W trakcie prac remontowych jest także kaplica, w której 
w niedzielę oraz przypadające w tygodniu święta i uroczystości 
odbywają się Msze Święte i nabożeństwa. Uczestniczą w nich 
mieszkańcy Głobikówki i przysiółka Kamionki w Smarżowej. 
W ostatnim czasie wymienione zostało poszycie dachowe, które 
obecnie wykonane jest z blachy aluminiowej. Docieplono strych, 
wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na nową. W kaplicy 
zamontowano nowoczesny system ogrzewania oraz nagłośnienia, 
a także dokonano odnowienia wnętrza. Najnowszą inwestycją 
jest przeprowadzony w ostatnim czasie remont schodów wejścio-
wych, które uzyskały granitową nawierzchnię. Również chodnik 
prowadzący do obiektu został wyremontowany i pięknie się 
prezentuje ze swoją nową kostką brukową. Łącznie na te prace 
wydatkowano 140 430 zł. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie 
ofiarność i wsparcie wielu osób. Polonia Amerykańska na czele 
z prezesem Piotrem Markiewiczem przekazała 3500 dolarów 
amerykańskich. 19 465 zł pozyskane ze sprzedaży działki na 
potrzeby OSP przekazał na remont kaplicy proboszcz siedliskiej 
parafii ks. Ryszard Radoń. Kwota 107 805 zł pochodzi ze zbiórki 
prowadzonej przez Radę Sołecką. Co drugi miesiąc każda ro-
dzina z terenu Głobikówki i przysiółka Kamionki w Smarżowej 
przekazuje na ten cel kwotę 50 zł. Dzięki ofiarności mieszkańców 
i chęci wsparcia dla wspólnego dobra możliwe było przeprowa-
dzenie tak wielu prac.
 Ważnym obiektem w Głobikówce jest także sklep, z którego 
korzysta większość mieszkańców, a dochody z jego najmu wspie-
rają budżet sołecki. Największym problemem w tym budynku 
był do niedawna przeciekający, stary dach pokryty papą. Jego 

stan techniczny nie 
pozwalał zarówno 
n a  ko m fo r t owe 
robienie zakupów, 
jak i pracę sprze-
dawców. Zagrażało 
to także dalszym 
pogorszeniem sta-
nu technicznego 
budynku. Dzięki 
środkom przekazanym 
w części przez Radę Sołecką, a także z budżetu Gminy Brzostek 
udało się przebudować konstrukcję dachu. Wykonano więźbę 
drewnianą i pokryto ją poszyciem z blachy. W najbliższym 
czasie planowane jest także wyłożenie placu przed sklepem 
kostką brukową i odnowienie zewnętrznej elewacji. Można 
śmiało powiedzieć, że będzie to kolejna pozytywna wizytówka 
Głobikówki.

 
Trwa także stopniowy remont w budynku domu ludowego. 
Wykonany został remont i wyposażenie wnętrza, wymieniono 
stolarkę okienną i drzwiową, oczyszczono i pomalowano dach, 
zamontowano system centralnego ogrzewania. Pieniądze na 
te remonty podobnie jak w przypadku sklepu pochodziły ze 
środków Rady Sołeckiej i budżetu Gminy Brzostek. W planie 
są niezbędne prace takie jak odwodnienie budynku i wykonanie 
zewnętrznej elewacji.
 W imieniu mieszkańców Sołtys, a zarazem Radny Jerzy 
Kmiecik za wszelką pomoc i wsparcie przy prowadzonych 
pracach dziękuje w szczególności Burmistrzowi Wojciechowi 
Staniszewskiemu, byłemu Burmistrzowi Leszkowi Bieńkowi, 
Radzie Miejskiej w Brzostku, Radzie Sołeckiej i wszystkim 
mieszkańcom zaangażowanym w sprawy miejscowości. 

PS 
Więcej zdjęć dotyczących artykułu na stronie 22. 

Z Sołtysem Jerzym Kmiecikiem 
rozmawiał Daniel Wójcik

Odnowiona kapliczka z XIX wieku

Nowy dach na sklepie

Fot. Daniel Wójcik

Fot. Daniel Wójcik
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CO SŁYCHAĆ W ZAWADCE?

Dlaczego Dzień Kobiet odbywa się 8 marca? Bo kobiety to 
ósmy cud świata. Wiedzieli już o tym nawet sami Rzymia-

nie, gdyż za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone 
w starożytnym Rzymie Matronalia. Było to święto przypadające 
na pierwszy tydzień marca, związane z początkiem nowego roku, 
macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta mężowie 
obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia. 
Rzym upadł, ale tradycja po nim pozostała do dziś żywa, co też 
widać po ostatnim wydarzeniu w Domu Ludowym 
w Zawadce Brzosteckiej. Z okazji Dnia Kobiet zor-
ganizowana została niespodzianka dla wszystkich 
mieszkanek sołectwa, zgodnie z zaleceniami Sołtysa 
Marcina Sasa, jednego z organizatorów inicjatywy, 
administratora strony „SOŁECTWO ZAWADKA 
BRZOSTECKA”. Miał dodać na stronę zaproszenie 
do wzięcia udziału w organizowanej zabawie i do 
samego końca utrzymywać Panie w niepewności co 
do niespodzianki, którą okazał się specjalnie przygo-
towany z okazji ich święta film. Po krótkim, a zarazem 
ciekawym seansie każda z Pań została obdarowana 
tulipanem – jednym z symboli obchodzonego 8 marca 
święta. Następnie wszyscy przy wspólnym deserze 
miło spędzili czas.

Dominik Surdel 

Witaj, Wiosno!
21 marca cała społeczność szkolna w Przeczycy obchodzi 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY. Wspólnie spędzone chwile 
to nie tylko czas poświęcony na naukę wielu cennych rzeczy, 
ale również i na dobrą zabawę. W tym roku ten wyjątkowy 
dzień rozpoczęliśmy od rywalizacji w corocznym Wiosennym 
Turnieju Klas. Współzawodnictwo pomiędzy poszczególnymi 
oddziałami to nie tylko okazja do dobrej zabawy, ale również 
szansa na wykazanie się wiedzą zarówno z zakresu przyrody, 
jak i języka ojczystego. Ponadto zmagania dzieci są bardzo dobrą 
okazją do odkrycia drzemiących w nich talentów literackich oraz 
kreatywności, sprytu i pomysłowości. 

W bieżącym roku szkolnym nauczycielki Halina Lejkowska 
oraz Elżbieta Warchał postanowiły sprawdzić ogólną wiedzę 
uczniów na temat tej pięknej pory roku. Jury w składzie: Dy-
rektor Joanna Przewoźnik, Wiesława Skocz oraz Małgorzata 
Curkowicz, na bieżąco oceniało i przyznawało punkty za po-
szczególne konkurencje.

Już od samego rana nasi wychowankowie nie mogli doczekać 
się rozpoczęcia zmagań, a podczas Turnieju gorąco kibicowali 
swoim kolegom i sami starali się wypaść jak najlepiej, by zdobyć 
jak najwięcej cennych punktów. W tym roku po raz pierwszy, 

od kiedy rozgry-
wamy Turniej, do 
wspólnej zabawy 
został zaproszony 
również oddział 
przedszkolny, po-
nieważ uczniowie 
klasy I ze wzglę-
du na liczbę osób 
nie byliby w stanie 
wziąć udziału we 
wszystkich kon-
kurencjach, stąd 
pomysł, by przed-
szkolaki swoimi 
pomysłami i krea-
tywnością wspar-
ły w turniejowych 
zmaganiach klasę 
I. Uczniowie po-
szczególnych klas 
musieli odgadnąć 
wiosenne zagadki, a także napisać, z czym im się kojarzy 
wiosna. Inna konkurencja wymagała sprytu oraz kreatywności, 
ponieważ zadaniem rywalizujących było pokazać na sobie po-
szczególne zjawiska atmosferyczne. Inna konkurencja wymagała 
kreatywności artystycznej, a następna - literackiej. Na samym 
końcu uczniowie musieli zaprezentować na sobie, jak wyobrażają 
sobie wiosnę. Tu talent ujawniły przedszkolaki, które nie tylko 
zaśpiewały piosenkę i wyrecytowały wierszyk o wiośnie, ale 
również sama Pani Wiosna zagrała na skrzypcach. 

Wraz z nadejściem kolejnej godziny rywalizację rozpoczęły 
klasy starsze. Na początku poszczególni przedstawiciele zostali 
sprawdzeni ze znajomości zjawisk przyrodniczych, przysłów 
wiosennych oraz spostrzegawczości, gdyż z pozoru łatwych 
zdaniach musieli odnaleźć zwierzęta, rośliny czy ptaki. Kolejne 
osoby musiały pisemnie, a później ustnie przedstawić wiosnę 
we własnoręcznie przygotowanym opisie pt. „Wiosna w mojej 
okolicy – w Skurowej i Przeczycy”. Tym razem talent literacki 
ujawnił Mateusz, który jako jedyny ułożył piękny wiersz na 
temat tego, co dzieje się w najbliższej okolicy, poruszając zna-

Dokończenie na str. 15

Fot. Dawid Surdel

Fot. Dawid Surdel

Fot. A. Rachowicz

Fot. A. Rachowicz



RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH, PEŁNYCH NADZIEI 
NIESIONEJ PRZEZ BUJNĄ, ROZŚPIEWANĄ WIOSNĘ ORAZ 
WIARY W SENS ŻYCIA, A TAKŻE WSPANIAŁYCH RODZIN-
NYCH SPOTKAŃ I SMACZNEGO ŚWIĘCONEGO

życzy Państwu
Wojciech Staniszewski

Burmistrz Brzostku
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jome tematy jak sadzenie roślin czy bezmyślne wypalanie traw. 
Następna konkurencja wymagała pomysłowości i twórczości 
artystycznej, ponieważ w wyznaczonym czasie trzy uczestniczki 
turnieju musiały stworzyć na kartkach bukiety z pierwszych 
wiosennych kwiatów, które chciałyby wręczyć mamie. Przed-
ostatnia rywalizacja wymagała jednak nie tylko kreatywności, 
ale bogatej wyobraźni i zdolności aktorskich. Wszystkie starsze 
klasy musiały zaprezentować, jak wygląda obecna wiosenna 
moda i zobrazować ją na samych sobie. Okazało się, że swoimi 
pomysłami uczniowie nie tylko zaskoczyli komisję oceniającą, 
ale również pozostałych nauczycieli i uczniów. Po wielu minutach 
spacerowania po środku sali oraz pozowania do zdjęć i odpowia-
dania na pytania, nadeszła kolej na pokaz portretów Marzann.

Po tak wielu konkurencjach oraz minutach kibicowania, 
nadszedł moment na ocenę oraz przyznanie miejsc.
W kategorii klas młodszych:
1. miejsce otrzymała klasa I oraz oddział przedszkolny,
2. miejsce otrzymała klasa III,

3. miejsce otrzymała klasa II.
W kategorii klas starszych:
1. miejsce otrzymała klasa VI
2. miejsce otrzymała klasa IV
3. miejsce otrzymała klasa V

Ponadto, oprócz dyplomów za udział uczniowie otrzymali 
symboliczne nagrody, które – mamy nadzieję – będą miłym 
wspomnieniem tego niezwykłego dnia.

Zaraz po zakończeniu Wiosennego Turnieju Klas, pełni 
pozytywnych emocji, postanowiliśmy ostatecznie rozprawić 
się z zimą i przywitać wiosnę. W tym celu – jak co roku – ze 
Szkoły Podstawowej w Przeczycy wyruszył rozśpiewany pochód 
w stronę mostu przeczyckiego. W środku niego, uczniowie klasy 
piątej nieśli uosobienie zimy, czyli Marzannę. Gdy dotarliśmy do 
mostu, kukła została wrzucona do Wisłoki, a następnie wszyscy 
w doskonałych nastrojach wrócili do szkoły. Mamy nadzieję, 
że zima już do nas nie wróci, gdyż wszyscy z niecierpliwością 
czekamy na piękne i słoneczne dni.

E. Warchał

Dokończenie ze str. 14

Od redakcji
Kwietniowy numer „Wiadomości Brzoste-
ckich” powiększał się w ostatnim tygodniu 
marca jak wszelkie pąki wiosną. Skończy-
ło się na tym, że znów przekroczyliśmy 
limit 40 stron. Cieszymy się, że wiele osób 
chce z nami współpracować, a i Czytel-
nicy przypomnieli sobie o specjalnie dla 
nich przeznaczonej rubryce „Czytelnicy 
piszą”. Przypominamy, że niezamówione 
materiały będą publikowane w miarę 
możliwości. Prosimy też o zamieszcza-
nie w nadsyłanych tekstach rzetelnych, 
sprawdzonych informacji, pozbawionych 
prób podżegania do konfliktów czy posą-

dzania kogoś o coś. Kłótni i wzajemnego 
obrażania mamy dookoła tak dużo, że nie 
musimy tego powielać jeszcze w naszym 
miesięczniku. Za to naprawdę budujące 
jest to, że odpowiadacie Państwo na nasze 
prośby. Zdjęcia, które przekazujecie do 
publikacji, mają dużą wartość historycz-
ną. Ile osób pamięta niesamowite błoto 
w samym centrum rynku, bar sportowy 
u Sarneckich czy „odlotowe” wózki dzie-
cięce wiozące małych brzostowian? Kto 
by sobie teraz pozwolił na robienie gru-
powych zdjęć w ciągu dnia na ulicy Łuka-
siewicza? My tu mieszkamy na co dzień 
i często nawet nie zauważamy zmian, 
jakie zachodzą w naszej miejscowości. 
Dopiero stare fotografie przypominają 

nam o tym, że dawniej tak tu było. Dzięki 
nim na pewno odżywają niejedne, miłe 
wspomnienia. Kolejny, optymistyczny 
akcent to zaangażowanie Państwa w po-
maganie bezdomnym zwierzakom. Coraz 
więcej zagubionych czy wypędzonych 
psów, prezentowanych na łamach „WB”, 
znajduje dzięki Państwu nowe domy, co 
świadczy o Państwa dużej wrażliwości 
na krzywdę innych. Na koniec red. Jacek 
Samborski w trosce o to, by nasi Czytelni-
cy nie nudzili się w czasie świąt, wymyślił 
dodatkową zagadkę: Z jakich kierunków 
geograficznych świeci słońce na wizu-
alizacjach rewitalizacji rynku (s. 5)? 
Czekamy na odpowiedzi.

U. Kobak
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Kobiety z Bukowej świętują

Jak co roku w Bukowej odbył się tradycyjny Dzień Kobiet. 
4 marca członkinie Koła Gospodyń Wiejskich zorgani-

zowały herbatkę z okazji święta kobiet. Panie z Bukowej 
zebrały się w gronie 35-osobowym o godzinie 16.00 w domu 
ludowym przy stołach zastawionych nowoczesnymi potra-
wami i lampkami wina. Przewodnicząca Koła Gospodyń 
złożyła zebranym kobietom życzenia z okazji ich święta. 
Wszystkim Paniom czas upłynął w miłej i radosnej atmosfe-
rze. Spotkanie odbyło się dzięki zaangażowaniu i dobrej woli 
kobiet chętnych do pomocy, które wcześniej przygotowały 
potrawy i wystrój stołów oraz zadbały o wspaniałą obsługę 
zebranych Pań.

KGW w Bukowej

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
16 marca w sali narad Domu Kultury w Brzostku odbył się etap 

gminny kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. 
 Do eliminacji gminnych zorganizowanych przy współpracy 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, 
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Brzostku oraz przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Brzost-
ku przystąpiło łącznie 26 uczniów z terenu Gminy Brzostek. 
Uczestnicy podzieleni byli na 3 grupy wiekowe: szkoły podsta-
wowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Nad prawidłowym 
przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie: brygadier 
Zdzisław Wanat - Zastępca Dowódcy JRG I w Dębicy, mł. kapitan 
mgr Jan Moskal - Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej 
KP PSP w Dębicy, Marta Dodolak - pracownik Urzędu Miejskie-
go w Brzostku ds. wojskowych, obrony cywilnej i ochrony prze-
ciwpożarowej, dh Krzysztof Zegarowski - Komendant Gminny 
ZOSP RP oraz Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Daniel 
Wójcik, który pełnił funkcję przewodniczącego komisji.
 Turniej przeprowadzony został w formie testu pisemnego, 
a na jego rozwiązanie uczestnicy mieli 30 minut. Mimo dużej 
szczegółowości i wielu skomplikowanych zagadnień poziom 
ocenionych przez komisję prac był bardzo wyrównany, co 
świadczy o dobrym przygotowaniu uczniów. Do wyłonienia 
poszczególnych miejsc w niektórych przypadkach konieczna 
była dogrywka odbywająca się poprzez zadawanie pytań ustnych. 
 Następnie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników połą-
czone z wręczeniem nagród ufundowanych przez Urząd Miejski 
w Brzostku. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę w postaci 
sprzętu sportowego, a te o największej wartości (markowe pleca-
ki, śpiwory, kaski rowerowe) trafiły do osób, które zajęły miejsca 
na podium w poszczególnych kategoriach. Dodatkowo laureaci 
pierwszego i drugiego miejsca w każdej z grup wiekowych 

uzyskali kwalifikację do etapu powiatowego, który odbędzie 
się 6 kwietnia w Dębicy. Życzymy powodzenia.
Poniżej prezentujemy nazwiska osób z najlepszymi wynikami. 

Szkoły ponadgimnazjalne:
Daniel Pikusa
Mateusz Lejkowski
Gimnazja:
Natalia Świstak 
Oliwia Szczepkowicz
Wiktor Kuczwara
Szkoły podstawowe:
Patryk Pocica
Michał Stręk
Piotr Wołowiec*
Oliwia Pruchnik*
* Odbyła się dogrywka o 3. miejsce.

 W imieniu organizatorów i własnym składam ser-
deczne gratulacje i podziękowania wszystkim uczest-
nikom turnieju, opiekunom młodzieży szkolnej, którzy 
pomagali w przygotowaniach, Urzędowi Miejskiemu 
w Brzostku. Szczególne podziękowania za poświęcony 
czas i profesjonalną pracę kieruję do członków komisji 
konkursowej. Mamy nadzieję, że turniej przyczynił 
się do pogłębiania wiedzy o zapobieganiu pożarom, 
a także do promowania rozwoju ochotniczego pożar-
nictwa na naszym terenie. Dzieci i młodzież Gminy 
Brzostek zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz 
angażowania się w inne inicjatywy związane z dzia-
łalnością na rzecz bezpieczeństwa.

W imieniu organizatorów
Daniel Wójcik

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki
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Rekord pobity!
Z okazji święta najsłynniejszej ze stałych matematycznych 

Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku co roku orga-
nizuje konkurs pod hasłem „Bicie rekordu rozwinięcia liczby Pi”. 
W tym roku rywalizacja między pięcioma gimnazjami odbyła 
się 14 marca 2017 roku. Głównym punktem wspomnianego 
wydarzenia było bicie rekordu w wyrecytowaniu jak najdokład-
niejszego rozwinięcia Pi. Nie jest to łatwe zadanie, bo wymaga od 
uczestnika nie tylko zdolności pamięciowych, ale umiejętności 
walki ze stresem.

W tegorocznych zmaganiach w brzosteckim gimnazjum 
wzięło udział 7 uczestników. Najlepsza okazała się zwycięska 
trójka z ubiegłego roku, zwiększając swój ubiegłoroczny wy-
nik. Zwyciężył Dominik Sobczyk z Gimnazjum w Brzostku, 
wymieniając aż 1225 rozwinięcia liczby Pi, drugie miejsce wy-
walczyła uczennica Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Kołaczycach – Karolina Iwanicka, która wymieniła 850 cyfr, 
a trzecie –Maciej Ochwat (570 cyfr) z Gimnazjum nr 5 w Jaśle.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i podziwia-
my ich za dobrą pamięć oraz wytrwałość w zapamiętywaniu cyfr 
rozwinięcia. Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali 

karty podarunkowe do Media Expert oraz kalkulatory. W skład 
jury wchodzili: Małgorzata Jop nauczycielka matematyki z Ze-
społu Szkół w Brzostku, Ewa Nowak ze Szkoły Podstawowej 
w Brzostku oraz przedstawiciel Rady Miejskiej w Brzostku 
Paweł Hipszer.

Zachęcamy wszystkich do bicia podobnych rekordów. 
Organizatorzy

Spotkanie z posłem Janem Warzechą
- absolwentem Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

Co jest istotą pracy parlamentarzysty? 
Jak przebiega proces stanowienia 

prawa? Jak powinna wyglądać współpraca 
między organami władzy państwowej? – to 
tylko wybrane kwestie poruszone w czasie 
spotkania posła Jana Warzechy z uczniami 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, 
które odbyło się 14 marca. Parlamentarzysta 
przedstawił uczniom wiele faktów i cieka-
wostek z codziennego życia polskiego sejmu. 
 Ważnym elementem wystąpienia Jana 
Warzechy były także osobiste wspomnienia 
o brzosteckiej szkole. Poseł opowiedział 
o latach nauki, o powodach wyboru drogi ży-
ciowej, o wartości studiów rolniczych i o tym, 
jak pozytywnie one wpłynęły na jego dalszą 
karierę zawodową.
 W konsekwencji Jan Warzecha zachęcał uczniów do wytę-
żonej nauki i pracy, do angażowania się w sprawy uczniowskiej 
społeczności. Mówił również o konieczności wzięcia odpowie-

dzialności za swoje otoczenie i wadze włączania się młodych 
ludzi w życie społeczne swoich miejscowości. 

Anna Hudyma

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, ma-
szynami i urządzeniami rolniczymi, a co za tym idzie, będą 
posiadać wiedzę i umiejętności wymagane na współczesnym 
rynku pracy. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w szkolnych 
pracowniach - warsztatach, a także u pracodawców w przedsię-
biorstwach prowadzących produkcję, sprzedaż, naprawę i kon-
serwację pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych. W trakcie 
kształcenia uczniowie mają możliwość wyjazdu na płatne 
zagraniczne praktyki zawodowe organizowane przez szkołę do 
Holandii. W zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotro-
niki kształcenie obejmuje naukę jazdy samochodem, ciągnikiem, 
a także naukę pracy kombajnem zbożowym - w związku z tym 
uczniowie bezpłatnie zdobywają uprawnienia: prawo jazdy kat. 

„B” i „T” oraz uprawnienia do pracy kombajnem zbożowym. 
Szkoła umożliwia także uczestnictwo w różnych kursach, np.: 
kursy modułowe z zakresu obrabiarek sterowanych nume-
rycznie i montażu instalacji specjalnych, kursy spawania 
metodą MAG, MIG, TIG, gazowe i łukowe, kursy na wózki 
jezdniowe, a także na ciągniki gąsienicowe (spycharki) z ro-
dziny DT- 75. Ze względu na szerokoprofilowe kształcenie oraz 
posiadanie dyplomu potwierdzającego 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 restaura-
cjach, barach, pizzeriach, stołówkach, kawiarniach, przy pro-
dukcji żywności, organizacji przyjęć okolicznościowych oraz 
do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Kształ-
cenie praktyczne obejmuje zajęcia praktyczne prowadzone 
w szkolnych pracowniach gastronomicznych oraz praktyki 

Dokończenie na str. 18

Fot. Kamil Piekarczyk
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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 gorących i prze-
kąsek, organizowania przyjęć okolicznościo-
wych, określania wartości odżywczej żywno-
ści, 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 ab-
solwenta na międzynarodowym rynku pracy.

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Kształcenie w zawodzie technik architektu-
ry krajobrazu ma za zadanie przygotować 
uczniów do pracy w firmach zajmujących się 
projektowaniem, wykonywaniem, zagospoda-
rowaniem terenów zielonych, projektowaniem 
i zakładaniem ogrodów w różnych stylach, 
( japońskim, angielskim, francuskim), 
prowadzeniem parków i zieleni miejskiej, 
zakładaniem i prowadzeniem ozdobnych ogro-
dów w posiadłościach prywatnych, firmach 
związanych z hodowlą roślin ozdobnych oraz 
prowadzeniem własnej działalności gospodar-
czej. Kształcenie praktyczne obejmuje zajęcia 
prowadzone w warsztatach szkolnych oraz 
praktykę zawodową realizowaną w specja-
listycznych firmach. W trakcie nauki uczeń 
nabywa następujące umiejętności: aranżacji 
przestrzeni i wnętrz (łączenie kamieni, 
wody i zieleni), projektowania i wykonywa-
nia kompozycji kwiatowych, dekorowania 
wnętrz materiałem roślinnym, projektowa-
nia i wykonywania systemów nawadniania 
(oczka wodne, kaskady, baseny ozdobne), produkcji roślin 
ozdobnych, projektowania, wykonywania i konserwacji ogro-
dów, budowy i urządzania terenów zieleni zgodnie z przygo-
towaną dokumentacją. Po ukończeniu szkoły absolwent może 
kontynuować naukę na wydziałach architektury, architektury 
krajobrazu, ogrodnictwa i innych kierunkach zależnie od indy-
widualnych 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 pojaz-
dów mechanicznych, operator maszyn i kombajnów samo-
bieżnych, mechanik pojazdów i maszyn, spawacz, kowal 
wyrobów artystycznych, tokarz, konserwator instalacji 
w budynkach gospodarczych. Kształcenie praktyczne prowa-
dzone 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 przyczepą), bezpłatny kurs obsługi i pracy 
kombajnem zbożowym Szkoła umożliwia także uczestnictwo 
w kursach: spawania metodą MAG, MIG, TIG, gazowe i łu-
kowe, na wózki jezdniowe, na ciągniki gąsienicowe (spycharki) 
z rodziny DT-75, obsługi kas fiskalnych, Ze względu na szeroko-
profilowe 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 
może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia, uzy-
skując tytuł technika.

CUKIERNIK – 3-LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Cukiernik to zawód dla osób o zainteresowaniach kulinarnych. 
Zajęcia praktyczne odbywają się w dobrze wyposażonych 
szkolnych pracowniach gastronomicznych. Absolwent może po-
dejmować pracę w cukierniach, restauracjach, kawiarniach oraz 
prowadzić własną działalność gospodarczą. Praca w zawodzie 
cukiernika polega na wytwarzaniu różnego rodzaju ciast, cia-
stek, tortów i deserów, a także na tworzeniu dekoracji wyrobów 
gotowych, które dostarczają konsumentowi wrażeń smakowych 
i wizualnych. W trakcie nauki uczeń nabywa następujące 
umiejętności: wyposażania zakładu cukierniczego, produkcji 
półproduktów cukierniczych, mas i wyrobów z ciasta, dekoro-
wania wyrobów cukierniczych, obsługi maszyn w przetwórstwie 
spożywczym, rozliczania produkcji. Ponadto szkoła organizuje 
kursy specjalistyczne 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 kształcą-
cej w zawodzie cukiernik, może kontynuować naukę w szkole 
branżowej II stopnia, uzyskując 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 matematycz-
no-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. 17
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„Z NURTEM WISŁOKI - POZNAJMY SIĘ” Fot. Grzegorz Kolbusz 

KONFERENCJA DOTYCZĄCA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI Fot. Paweł Batycki



PRACE REMONTOWE W GŁOBIKÓWCE Fot. Daniel Wójcik

GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ Fot. Paweł Batycki

XIX-wieczna kapliczka po remoncie Odnowione wnętrze kaplicy mszalnej

Nowy chodnik i schody prowadzące do kaplicy Wyremontowane pomieszczenie świetlicy w Domu Ludowym



REKORD W RECYTACJI ROZWINIĘCIA LICZBY PI Fot. Kamil Piekarczyk

Konkurs czytelniczy w Przeczycy

WIOSENNY TURNIEJ KLAS W PRZECZYCY Fot. A. Rachowicz

Zagadka przyrodnicza
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Fot. z archiwum domu kultury
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Brzostecki dom kultury tętni życiem
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku prowadzi swą 

działalność w oparciu o Dom Kultury i Gminną Bibliotekę 
Publiczną. 
Gminna Biblioteka Publiczna wraz z oddziałem dla dzieci ma 
siedzibę w Brzostku. Posiada również trzy filie w Grudnej 
Górnej, Kamienicy Górnej i Siedliskach-Bogusz. Wszystkie są 
znakomicie wyposażone w zasoby książkowe, wśród których 
nie brakuje bestselerów i nowości wydawniczych, nowocześnie 
skomputeryzowane (książkę można zamówić przez Internet, 
czy też sprawdzić jej osiągalność). Posiadają też stanowiska 
komputerowe z dostępem do Internetu. 

Zupełnie odrębną działalność prowadzi dom kultury, który 
służy głównie dzieciom i młodzieży poprzez różnorodne formy 
zajęć.

W funkcjonującej od poniedziałku do piątku świetlicy 
czynnej w godzinach popołudniowych (14.00 - 20.00) można 
pograć w różnorodne gry planszowe, bilard, dart, piłkarzyki, 
cymbergaja, czy też skorzystać z Internetu na stanowiskach 
komputerowych.

Ponadto dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w wielu zaję-
ciach artystycznych, na których rozwijają swe pasje i zamiło-
wania, a tu największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia 
muzyczne, doskonalące naukę gry na pianinie i gitarze, które od-
bywają się w każdy dzień tygodnia (od poniedziałku do piątku). 

Nie mniejsze powodzenie od paru lat mają zajęcia wokalne 
kształtujące emisję głosu i śpiew – zajęcia te odbywają się 
w piątki i soboty w godzinach uzgodnionych z osobą prowadzącą. 
Trzeba nadmienić, że efektem tej nauki są wspaniałe koncerty 
kolęd czy piosenek znanych wokalistów, a także nagrody zdo-
bywane w różnych konkursach.

Wśród dzieci młodszych niezwykle popularne są zajęcia 
taneczne prowadzone w każdy wtorek przez Studio Tańca „Pod-
karpacie” z Jasła. Trzy- i czterolatki uczą się rytmiki, zaś dzieci 
z młodszych klas szkoły podstawowej poznają podstawowe kroki 
tańca i wdrażają się do lepszego poznania i pokochania tej jakże 
pięknej sztuki. 

Od kilkunastu lat dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia 
teatralne. Aktualnie w domu kultury działają trzy grupy teatral-
ne. Na uwagę zasługuje nowo powstały teatrzyk kukiełkowy 
(obecnie bez nazwy) skupiający dzieci od I do III klasy szkoły 
podstawowej. Nadal prowadzi swe zajęcia istniejący od 18 lat 
dziecięcy teatrzyk „Biedronki”, zrzeszający dzieci od IV do VI 
klasy szkoły podstawowej. Od kilku lat aktywnie uczestniczą 
w próbach członkowie zespołu teatralnego „ArTystokraci”, a to 
już młodzież ucząca się w gimnazjum. Na wspomnianych za-
jęciach dzieci i młodzież poprzez dramę poznają tajniki teatru, 
uczą się współpracy w grupie rówieśniczej i przygotowują do 
występu scenicznego. Rezultatem końcowym jest przedstawie-
nie teatralne, na które zapraszają swych rodziców, pedagogów 
i znajomych. Czasem wyjeżdżają z przygotowaną przez siebie 
sztuką na przeglądy i konkursy. W ramach zajęć organizowane są 
wyjazdy do teatrów profesjonalnych, głównie do Krakowa. Warto 
nadmienić, że w ubiegłym roku najstarsza grupa miała możli-
wość obejrzenia spektaklu w Teatrze Narodowym w Warszawie.

Inną formą aktywizacji artystycznej dzieci i młodzieży są 
zajęcia plastyczne, na których uczestnicy doskonalą swe zdol-
ności plastyczno-manualne i uczą się wrażliwości do odbioru 
tego rodzaju sztuki.

Olbrzymim zainteresowaniem wśród dorosłych, szczególnie 
kobiet, cieszą się zajęcia z aerobiku, odbywające się dwa razy 
w tygodniu (poniedziałki i środy) w pomieszczeniach hali 
sportowej.

Regularnie raz w miesiącu spotykają się brzosteckie kobiety 
w tzw. wieku emerytalnym, tworząc specyficzny klub seniora.

Na dzisiejszy dzień wymienione zajęcia są realizowane jako 
działalność systematyczna. Być może oferta ta nie spełnia 
wszystkich oczekiwań mieszkańców Brzostku i całej gminy. 
Jednak w najbliższej przyszłości będzie ona poszerzana o nowe 
propozycje zagospodarowania czasu wolnego w oparciu potrze-
by zarówno młodej, jak i starszej społeczności Naszej Małej 
Ojczyzny. Do udziału we wszystkich zamierzeniach serdecznie 
zapraszamy.

E.M.

Gry i zabawy świetlicowe

Uczestnicy zajęć plastycznych

Grupa ArTystokraci w premierowym przedstawieniu pt. „Desiree”

Teatrzyk Biedronki w przedstawienu „O Koziołku Matołku, 
smutnej Roszpunce i dobrej wróżce”
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WIELKA TRÓJKA
Prezentujemy kolejne opowiadanie wyróżnione 
w Międzygminnym Konkursie Literackim dla 
Gimnazjalistów.
KINGA SZWED
Gimnazjum w Jodłowej

Kucharka z przypadku

Gotowanie od zawsze było moją słabą 
stroną. Nawet najprostsze czynności 

związane z gastronomią sprawiały mi 
trudności. Nie wiem, po kim mogłam 
odziedziczyć ten kompletny brak talentu 
kulinarnego. Moja mama jest przecież 
znakomitą kucharką. Tata również świet-
nie gotuje. Muszę przyznać, że ta nie-
udolność w kuchni bardzo uprzykrza życie. Nie dość, że zawsze 
muszę prosić kogoś o pomoc w zrobieniu nawet najprostszego 
omletu, to jeszcze moi bliscy narzekają na mnie i moje zdolności 
kulinarne, których nie posiadam.
 Nie mogąc znieść przykrych komentarzy na temat mojej 
kuchni, postanowiłam zapisać się na kurs gotowania. Miał on 
trwać trzy dni, lecz już pierwszego dnia nie szło mi za dobrze 
i przez przypadek spaliłam wszystkie naleśniki, a wraz z nimi 
patelnie. Mój nauczyciel wściekł się. Wrzeszczał na mnie i nie 
oszczędził sobie również powiedzenia kilku dość niegrzecznych 
słów na mój temat:
- Jesteś beznadziejna – powiedział. – Takich jak ty nie powinno 
się wpuszczać do kuchni!
- Przepraszam pana – odparłam. Nie wiem, jak to się stało.
- Nic mi z twoich przeprosin – stwierdził. – Jeżeli taka sytuacja 
powtórzy się, zakończysz kurs.
 Zrezygnowana wróciłam do domu. Zmęczona po wyczerpu-
jącym dniu zapadłam w krainę Morfeusza. Całą noc śniły mi się 
koszmary z wścibskim nauczycielem gotowania w roli głównej. 
Obudziłam się, gdy zadzwonił budzik. Ubrałam się, wykonałam 

poranną toaletę i ruszyłam do miasta, aby kontynuować lekcje. 
Na miejscu czekała na mnie niemiła niespodzianka. W zlewie 
sterczała cała góra brudnych naczyń, a przy niej stał mój nauczy-
ciel z szyderczym uśmiechem.
- Za to, co zrobiłaś wczoraj, niestety, musisz dostać nauczkę – 

oznajmił. – Na pozmywanie naczyń masz dwadzieś-
cia minut i ani sekundy więcej.
Już chciałam się sprzeciwić, ale dodał:
- Jeżeli nie zdążysz, pożegnasz się z lekcjami go-
towania.
 Z pokorą przyjęłam zadaną mi karę i zabrałam się 
do pracy. Na szczęście uwinęłam się z tym szybko 
i skończyłam przed czasem. Po skończonym kursie 
postanowiłam, że pójdę jeszcze do sklepu i kupię 
kilka składników, aby poćwiczyć trochę gotowanie 
w domu. Kiedy stałam przy kasie, zobaczyłam na 
stoisku książkę kucharską. Pomyślałam, że kupię ją 
i trochę pouczę się z niej, a może nawet ugotuję coś, 
co posmakuje moim bliskim. Jak pomyślałam, tak 
zrobiłam. Po chwili znalazłam się w domu i pogrą-
żyłam się w lekturze książki kucharskiej. Okazało 

się, że znajdowało się w niej mnóstwo wskazówek, o których 
wcześniej nie miałam pojęcia. Bardzo mnie to zaintrygowało. 
Nauczyłam się na pamięć wszystkich przepisów. Kilka nawet zre-
alizowałam i muszę przyznać, że wyszły z nich całkiem smaczne 
potrawy. Byłam z siebie dumna, jak nigdy dotąd. Następnego dnia 
postanowiłam, że nie pójdę na kurs, ponieważ i tak nic z niego 
nie wynoszę. Po dwóch dniach lekcji nie nauczyłam się niczego 
nowego. Więcej doświadczenia w moje życie wniosła zwykła, 
niepozorna książka kucharska.

5 lat później

 Kto by pomyślał, że ja – osoba, która jeszcze parę lat temu 
miała problemy z ugotowaniem makaronu czy usmażeniem na-
leśników, zostanie światowej sławy kucharką. Samej ciężko mi 
w to uwierzyć. Jeszcze niedawno nikt nie chciał nawet patrzeć 
na przyrządzone przeze mnie posiłki, a teraz eksperci zasięgają 
u mnie porady odnośnie gastronomii. Nawet mój dawny nauczy-
ciel, który prowadził kurs, pracuje u mnie w restauracji i teraz to 
on zmywa brudne naczynia. Mogę śmiało powiedzieć, że warto 
walczyć o swoje marzenia. q

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA 

TRZECIEGO MAJA 

W BRZOSTKU

¾	GODZ. 11.00 – ZBIÓRKA NA TERENIE ŻYWEGO 
POMNIKA JANA PAWŁA II W BRZOSTKU

¾	ZŁOŻENIE KWIATÓW PRZED POMNIKIEM 
KATYŃSKO-SMOLEŃSKIM

¾	GODZ. 11.30 – MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE 
PARAFIALNYM W BRZOSTKU

¾	PO MSZY ZŁOŻENIE WIĄZANEK KWIATÓW 
W MIEJSCACH PAMIĘCI NARODOWEJ NA TE-
RENIE BRZOSTKU

Fot. Paweł Batycki
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OBYWATELU, ZAPNIJ PASY!
BO NIE ZNASZ DNIA ANI GODZINY,
KIEDY CIĘ POLICJA NAMIERZY…

16 marca 2017 r., godz. 11.00. 
Rynek w Brzostku. Oby-

watel Józef P. zamieszkały na 
ulicy Słonecznej, niczego nie-
świadomy, zaparkował swoje 
wierne auto w rynku, po czym 
udał się do pobliskiego sklepu 
zielarskiego. Po zrobieniu 
zakupów wsiadł w samochód 
i odjechał. Za nim ruszyła 
nieoznakowana insignia. Brzo-
stowianin pokonał kilkaset 
metrów i skręcił w bramę 
swojej posesji. Wysiadł z auta, 
a tu niespodzianka. Tuż za nim 
owa insignia, a pan policjant 
gestem przywołuje delikwen-
ta. Nie pomogły żadne argu-
menty. Józef P. stracił punkty 
i dostał mandat za niezapięcie 
pasów. Wszystko w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Pasy” 
mającej na celu przypomnienie 
kierowcom, aby dbali o bezpie-
czeństwo własne i pasażerów. 
Zioło potrafi drogo kosztować!

U.K.

Czytelnicy piszą
ROZMAWIAJMY MIĘDZY SOBĄ

Droga Redakcjo!”
Czytam z przyjemnością każdy numer „WIADOMOŚCI BRZO-
STECKICH”. Chciałbym nie tylko ograniczyć się do czytelni-
ctwa, ale i do rozmowy pisemnej z Redakcją i Czytelnikami. 
Dobrze, że jest dział: „Czytelnicy piszą…”. Do napisania tego 
listu zainspirował mnie ostatni, marcowy (Nr 3/239) numer 
„WB”. Chcę podzielić się swoimi spostrzeżeniami wyniesionymi 
po przeczytaniu artykułów zawartych w ww. numerze.
 W artykule wstępnym Redaktor Pani U. Kobak pisze: 
„…nikt nie może swoich poglądów narzucać innym”. Na stronie 
30. w dziale „Czytelnicy piszą..” Pani Weronika Baran w swoim 
liście krytykuje Panią J. Słupek za jej artykuły pt. „Groch z ka-
pustą”. Nie chcę tu wchodzić w wielką politykę, czego stara się 
uniknąć Wasza Redakcja. Chodzi mi o współżycie międzyludz-
kie i więź między ludźmi w naszej społeczności. W większości 
ludzie są wykształceni. Poziom nabytej wiedzy pozwala na to, 
żeby można było z sobą logicznie i rzeczowo rozmawiać. O jed-
ność narodową wszyscy nawołują, apelują. Tylko to wszystko jest 
jedynie „mowa, mowa-trawa”. Do rozmów nikt nie chce usiąść. 
Podział między ludźmi stale rośnie i staje się coraz większy z po-
wodu zwaśnionych dwóch osób w kraju (J.K. kontra D.T.). Kłótnie 
i swary toczą się dalej. Z góry przeniosły się w doły, a nawet 
poza kraj, ośmieszając Polskę. Brak nam normalnych zdrowych 
rozmów, nawet w rodzinach. Brak jest prawdziwego, rzeczowego 
dialogu, krytycyzmu i samokrytycyzmu. Jest przekrzykiwanie 
się wzajemne i obrzucanie inwektywami i wyzwiskami.
 Pani U. Kobak pisze: „My mamy sprawy lokalne i niech 
tak pozostanie….” Uważam, że nie jest to myśl zamknięcia się 
w obrębie miasta, gminy czy też powiatu, a nawet województwa, 
odseparowanie się i tworzenie pewnego rodzaju zaścianka. Ode-
rwijmy się trochę od tej złej przeszłości i nie rozdrapujmy ran 
społeczeństwa (odeszłego już, starego pokolenia), które doznało 

tych ran. Nie idźmy z odwróconą głową, bo upadniemy, 
czego doświadczamy obecnie. Pani J. Słupek słusznie to 
opisała w swoim artykule „Groch z kapustą”. Emocje i sa-
mouwielbienie do niczego nie doprowadzą. Rozmawiać 
trzeba z każdym, ze swoim i z obcym. Słuchać i przyjmować 
uwagi. Mądry gospodarz zawsze korzysta z doświadczeń 

i rad sąsiadów, którzy odnoszą jakieś sukcesy, wymieniając je 
między sobą.
 Z informacji naszego Burmistrza Pana Wojciecha Staniszew-
skiego widać, że władza nasza lokalna prowadzi ten pozytywny 
styl działania. Została zawiązana współpraca gmin w „Związku 
Gmin Dorzecza Wisłoki”. Nie będzie współpracy bez rozmów, 
to jest oczywiste. Emocje i idee nic nam dobrego nie przyniosą. 
W dialogu trzeba używać i operować odpowiednimi pojęciami 
i wyrażeniami. Unikać zdań typu: „Jestem głęboko przekonany”, 
„W moim głębokim przekonaniu”. Na tym dialog się kończy, bo 
przekonanego już trudno przekonać, a dalsza rozmowa prowadzi 
do sprzeczki i kłótni. Wyrażeniami właściwymi byłyby słowa: 
„ja myślę, że…,”moja myśl jest taka…” itp. Myśl poparta faktami 
powinna być uznana za prawdę i obie strony dialogu powinny 
zgodzić się z tym.
Pani U. Kobak pisze „mamy swoje sprawy lokalne…” To zaj-
mijmy się nimi i rozmawiajmy o nich. Nie jest tak, że jesteśmy 
wszyscy idealni, uznając tylko swoje wartości. Wszyscy jeste-
śmy obarczeni w różnym stopniu złymi nawykami i błędami, 
do których jest trudno nam się przyznać. Ale trudniej jest nam 
pozbyć się i unikać ich. Problem, który ja widzę i którym trzeba 
się zająć, to sprawa wychowania młodzieży. Ustrzec ją trzeba 
przed tymi przywarami i błędami, jakie nadmieniłem. Przede 
wszystkim przed wrogością i nienawiścią do drugiego człowieka.
 Szanowna Redakcjo, jesteście jedynym pismem lokalnym, 
w którym można podzielić się swoimi uwagami i przemyśle-
niami. Dział „Czytelnicy piszą…” powinien być udostępniony 
wszystkim Czytelnikom.
Rozmawiajmy między sobą.

Z poważaniem
Bolesław Kowalski

Odpowiedź na list 
Pani Weroniki Baran
Bardzo dziękuję Pani Weronice Baran za wy-

powiedź na temat mojego artykułu z cyklu 
„Groch z kapustą” zamieszczonego w lutowym 
wydaniu „Wiadomości Brzosteckich”. Jak 
słusznie Pani pisze, „w naszej społeczności żyją 
ludzie o różnej orientacji politycznej i należy 
to uszanować” – ja przedstawiłam jedną stronę 
medalu, a Pani drugą. Osobiście spotkałam się 
z wypowiedziami czytelników, że jest sporo 
osób podzielających również mój punkt wi-
dzenia na temat aktualnych przemian w kraju 
i patrzenie na nie w kontekście europejskim, 
a nie tylko nacjonalistycznym.
Popieram również Pani zdanie, że „Nie ma 
gorszej rzeczy niż narzucanie komuś swojego 
światopoglądu, swojego sposobu myślenia” – 
a to właśnie uczyniła również Pani w swojej 
wypowiedzi. I niepotrzebne były złośliwe przy-
tyki osobiste – w polemice należy atakować 
temat, a nie osobę piszącego, bo jeśli ktoś nie 
ma siły argumentu, to używa argumentu siły.
 Ale reasumując, ma rację Pani redaktor Ko-
bak, aby nasz gminny miesięcznik był wolny 
od wszelkiej polityki, a skupiał się na sprawach 
lokalnych, których przecież nie brakuje i posta-
ram się do tej zasady zastosować. Nie od dziś 
wiadomo, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje.
 Życzę pięknych pisanek wielkanocnych 
wszystkim Czytelnikom.

Janina Słupek Fot. Paweł Batycki
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ROZWIĄZANIE:
kwiecień 2017

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej kwiecień 2017

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za rasa?

"

"

kwiecień 2017

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za rasa? Fot. strona 23) wraz z wypełnionymi ku-
ponami należy dostarczyć do 30 kwietnia 2017 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4. Autorzy 
poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

POZIOMO:
1) Wyrób pirotechn. dający przy spalaniu efekty świetlne; raca, sztuczne 
ognie.  5)  Zespół  pałacowo-parkowy w obrębie Moskwy  z  cerkwią 
Troicką.  11) Potocznie: pieniądze, gotówka, dochód, zysk.  12) Wyra-
ziciel, obrońca jakiejś ideologii.  14) Dużo, mnóstwo owoców, warzyw, 
grzybów.  15) Wykładana  na  ławę  16) Czarny  koń.  17) Elektroda 
dodatnia.  20) Automat naśladujący ruchy człowieka.  23) Potocznie: 
fiasko, klapa.  28) Bodziec, podnieta.  29) Zaleta moralna, prawość, 
szlachetność, zacność.  30) Krztyna, odrobina, okruszyna.  31) Biało-
-czarny miś  z  azji.  34)  Państwo we wsch.  Afryce,  nad  jeziorem 
Tanganika.  39) Pochylenie głowy,  tułowia  jako  forma powitania  lub 
pożegnania.  42)  Najważniejsza  figura w  szachach.  43)  Pospół-
ka.  44) Wilk prerii.  45) Zdrobniale: wypicie kieliszka alkoholu  i  po-
całunek.  46) Główny dowódca armii w Turcji osmańskiej.  47) Luźne 
odłamy skalne powstałe przez rozpad wskutek wietrzenia.  48) Miasto 
w Rosji, miejsce zamordowania polskich więźniów przez NKWD 1940.

PIONOWO:
1) Przenośnie: ważna osobistość.  2) Jezioro na Wybrzeżu Słowińskim.  3) Ruchomy 
wałek  umieszczony na dwu  kółkach.  4) Płynie  przez Genewę,  Lyon  i  Jezioro Ge-
newskie.  6). ... do wody, z trampoliny - dyscyplina sportowa  7) Nabyta dyspozycja, 
skłonność do sprawniejszego, szybszego wykonyw. czynności.  8) Jezioro na Pojezie-
rzu Iławskim.  9) Kopia dokumentu; np aktu urodzenia.  10) Złoczyńca, zbir, szubra-
wiec.  12) Gatunek wierzby  13) Żółw, krokodyl, wąż. 18) Piękna boginka uosabiająca 
siły  przyrody.  19) Celtycki  kapłan, mędrzec, wróżbiarz.  21)  Jednostka monetarna 
m.in. byłej Jugosławii, Algierii, Iraku, Jordanii.  22) Imię męskie; imię królów i cesarzy 
niemieckich.  24) Słodki kojak.  25) Model fiata  26) Silniejsze od króli  27) Wykonanie, 
spełnienie  czegoś;  czyn,  dzieło,  fakt.  31) Hazardowa gra w  karty.  32) Wynajęcie, 
wydzierżawienie.  33) Najbardziej  czynni, wyróżniający  się  członkowie  jakiejś  gru-
py.  34) Roślina strączkowa.  35) imię męskie - 4 VII  36) Część uprzęży nakładana 
na głowę konia; uździenica.  37) Mocny, gruby materiał używany do produkcji spod-
ni.  38) Imię męskie - 19 V  39) Gagatek, nicpoń, ziółko, ananas, psotnik.  40) Nieduży, 
zwrotny samochód wojskowy.  41) Przepływa przez Łomżę, Ostrołękę, Pułtusk.
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jest kołem
ratunkowym
na morzu życia

J	J	J
Ojciec przegląda dzienniczek szkolny Jasia:
- Co, znowu jedynka z historii?
- Niestety, tatusiu, historia lubi się powtarzać…

J	J	J
- Powiedz, Jasiu, jak ci się podoba nowy pan od matematyki 
– pyta ojciec Jasia.
- Fajny facet, tylko bardzo ci zazdrości.
- Zazdrości?
- Tak. Ciągle powtarza: „Gdybym ja był twoim ojcem”.

J	J	J
Pani w szkole pyta Jasia:
- Powiedz mi, kto to był Mickiewicz, Słowacki, Norwid?
- Nie wiem. A czy pani wie, kto to był Zyga, Chudy i Kazek?
- Nie wiem – odpowiada zdziwiona nauczycielka.
- To co mnie pani swoją bandą straszy?

J	J	J
Małżonek wraca cichaczem, późno do domu.
- Która godzina? – pyta zaspana żona.
- Dziesiąta – odpowiada mąż.
- Tak? Słyszę, że właśnie bije pierwsza…
- No przecież zera nie może wybić, kochanie…

J	J	J
- Wiesz, nasz sąsiad dwa miesiące temu ogłuchł!
- A jak to znosi jego żona?
- Jeszcze nie zauważyła…

J	J	J
Przychodzi mąż po wypłacie, na gazie, wali pięścią w stół 
i pyta:
- Kto tu rządzi?
- Ja, czyli twoja żona, i moja matka, czyli twoja teściowa…
- Taaak? No to sobie rządźcie, bo właśnie przepiłem całą 
wypłatę…

J	J	J

ZAGADKA LOGICZNA
Rok kwadratowy
Była północ 31 grudnia 2001 roku, a Alfie i Betty – oboje 
w wieku poniżej sześćdziesiątki - rozmawiali o kalendarzu.
- W pewnym momencie w przeszłości mieliśmy rok, który 
był kwadratem wieku mojego ojca – oznajmiła z dumą Betty. 
– A zmarł w wieku stu lat!
- Z kolei w pewnym momencie w przyszłości będziemy mieć 
rok, który będzie kwadratem mojego wieku – odparł Alfie. – 
Ale nie wiem, czy ja dożyję setki.
W którym roku urodził się ojciec Betty, a w którym Alfie?

Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

Sentencje
 ¾ Jeśli chcesz uniknąć krytyki, to nic nie rób, nic nie mów 
i bądź niczym. /F. de La Rochefoucauld/

 ¾ Krytyk to kwoka, która gdacze, gdy inni znoszą jajka.  
/G. Guareschi/

 ¾ Kultura – to, co zostaje, gdy już zapomnisz wszystko, czego 
się nauczyłeś. /S. Lagerlöf/

 ¾ Los można pokonać jedynie przez zrozumienie go.  
/H. Hesse/

 ¾ Mądry ustępuje głupiemu. Smutna to prawda; toruje ona 
głupocie drogę do opanowania świata. /M. von Ebner-
-Eschenbach/

 ¾ Ten, kto zwycięża innych, jest silny. Ten, kto zwycięża 
samego siebie, jest potężny. /L. Tse/ 

 ¾ Lepiej wspólnie mówić, niż przeciwko sobie milczeć.  
/I. Silone/

 ¾ Jedna nadzieja daje więcej siły niż dziesięć wspomnień. 
/M. Dietrich/

 ¾ Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. /E. Heming-
way/

 ¾ Spróbuj zapalić maleńką świeczkę zamiast przeklinać 
ciemność. /Konfucjusz/

 ¾ Ten, kto ma odwagę sądzić samego siebie, staje się coraz 
lepszy. /A. Schweitzer/

Wybrała Maria Kawalec

Eben Alexander „Dowód”
Prawdziwa historia neurochirurga, który prze-
kroczył granicę śmierci i odkrył niebo.
Przez tydzień pozostawał w głębokiej śpiączce 
z minimalnymi szansami na wyleczenie. Jego 
mózg praktycznie przestał funkcjonować, 
a ciało nie reagowało na żadne bodźce. Kiedy 
jego świadomość utonęła w mroku, stało się 
coś, czego jako naukowiec nie mógł się spo-
dziewać. Odkrył niebo.
Eben Alexander, znakomity neurochirurg, szanowany wy-
kładowca Harvardu, przez lata pozostawał sceptyczny wobec 
zagadnień wiary. Życie poświęcił nauce i ufał jedynie faktom. 
Pod wpływem dramatycznego wydarzenia musiał jednak prze-
wartościować swoją racjonalną wizję świata.

Michał Kramek, Jan Hlebowicz „Kaczkówki w sercu i kieszeni”
„Chciał, aby ludzie myśleli, zastanawiali się, 
szukali sensu, stawiali sobie pytania. Nie znosił 
bezmyślności. Potrafił czasem zareagować na 
jej przejaw w sposób, który był zbyt dosadny 
i bolesny dla niektórych osób.”
„Bóg każdemu z nas indywidualnie wyznacza 
zadania i cele, jakie mamy do wypełnienia na 
Ziemi. Od nas zależy, czy będziemy potrafili 
je dostrzec i pójść właściwą ścieżką. Ks. Jan 
odczytał Chrystusowe wezwanie perfekcyjnie. 
Przekonacie się o tym Państwo, sięgając po książkę.”

Magdalena Zawadzka „Taka jestem i już”
„Jestem raczej optymistycznie nastawiona do 
świata i nawet w najgorszych momentach życia 
dostrzegam światełko, które wyprowadza mnie 
z kłopotów. Takie też są moje wspomnienia. 
Zachowuję bowiem w pamięci dobre, odrzu-
cam złe. Nie pielęgnuję żalów, wolę wybaczyć, 
wierzyć, że tak widocznie musiało być. A za-
sada mojej babci Jadwigi – nie ma tego złego, 
co by na dobre nie wyszło – przyświeca mi przez całe życie.”

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI 
Z MARCOWEGO NUMERU

Zagadka logiczna: 123 – 45 – 67 + 89 = 100.

Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Papużka falista.

Hasło krzyżówki: KOBIETY NIE BIJ NAWET KWIATEM

Nagrody książkowe wylosowali: Irena Wójcik z Brzostku 
(krzyżówka), Maria Zatorska z Brzostku (zagadka logiczna), 
Krystyna Boroń z Kleci (zagadka przyrodnicza).
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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

Wybór roślin w „trudne miejca”- odpowiedzi na kilka pytań

Co i kiedy posadzić pod drzewami?
Należy zacząć od poprawienia jakości gle-
by, która pod drzewami jest nieurodzajna, 
a korzenie drzewa szybko ją przesuszają. 
Glebę przekopujemy, rozkładamy mniej 
więcej 10-centymetrową warstwę urodzaj-
nej ziemi kompostowej lub niekwaśnego 
substratu torfowego i mieszamy z pod-
łożem. Rośliny najlepiej sadzić wczesną 
wiosną, by dobrze się ukorzeniły, zanim 
nadejdą letnie upały i susza. W suchym 
zacienionym miejscu najlepiej rosną byliny: 
barwinek pospolity, bergenia sercowata, bo-
dziszek korzeniasty, gajowiec żółty, jasnota 
plamista. Pod koronami drzew można też 
posadzić rośliny cebulowe, które zakwitną 
wczesną wiosną, np. szafirki, przebiśniegi, 
cebulice, ranniki i puszkinie.
Jakie rośliny wybrać na skalniak?
Wybierając rośliny na skalniak, trzeba się 
dowiedzieć, jak rozrasta się każda z nich 
i jakiej ziemi wymaga. Nie należy sadzić 
roślin ekspansywnych (smagliczka, gę-
siówka, żagwin, rogownica, mydlnica) obok 
delikatnych, ponieważ szybko je zagłuszą.

• Iglaki: cyprysik groszkowy ′Filifera 
Nana′, cyprysik japoński ′Nana Graci-
lis′, jałowce: pospolity ′Arnold′, ′Golg 
Cone′ nadbrzeżny, płożący ′Blue Chip′, 

rozesłany ′Nana′, skalny ′Blue Arrow′, świerki ′Alberta Glo-
be′, ′Conica′, modrzew japoński ′Blue Dwarf′, sosna górska 
′Mops′, żywotnik zachodni ′Danica′, choina kanadyjska 
′Nana′,

• Krzewy liściaste: azalia japońska, irgi, śliwa karłowa –od-
miana płożąca, tawuła japońska, wrzosy i wrzośce,

• Paprocie: zanokcica,
• Byliny: aster alpejski, bluszczyk kurdybanek, karmnik oś-

cisty, dąbrówka, gęsiówka skalna, macierzanka piaskowa, 
gipsówka, pięciornik złoty, płomyk szydlasty, rozchodniki, 

rojniki, smagliczka skalna, zawciąg 
nadmorski
• Trawy: kostrzewy: ′Gaultera′ i sina.

Jakie rośliny najlepiej wykorzystać na 
obwódki w ogrodzie?
Jest sporo gatunków obwódkowych, 
czyli takich, z których można two-
rzyć miniaturowe żywopłoty (zwane 
obwódkami). Należą do nich byliny, 
krzewinki, a nawet krzewy. Rośliny 
powinny być posiane lub posadzone 
gęsto, żeby tworzyły zwartą linię. Na 
obwódki dobrze nadają się:
• Byliny: dzwonek karpacki, zawciąg 
nadmorski, goździk siny
• Krzewinki: barwinek pospolity, la-
wenda wąskolistna, ubiorek wiecznie 
zielony
• Krzewy: berberys Thunberga, buksz-
pan wiecznie zielony, tawuła japońska, 
pigwowiec pośredni

Co posadzić w cieniu domu?
Do cienia nadają się: funkia, rodgresja, 
parzydło leśne, orliki, serduszki, zawil-
ce, tawułki i żurawki. W zacienionym 
zakątku można założyć ogród roślin 
wrzosowatych: różaneczniki, pierisy 
i azalie. q

Konkurs czytelniczy w Szkole Podstawowej w Przeczycy
Główny cel konkursu to zwiększenie poziomu 

świadomości, jak ważne jest wyraźne i wyra-
ziste czytanie. Dlatego też wzorem lat ubiegłych 
3 marca 2017 r. Wiesława Skocz zorganizowała 
szkolny konkurs czytelniczy klas I-VI pod hasłem 
„Lubię i umiem czytać”. 

Nieprzypadkowo organizowany jest w okresie 
zimowo-wiosennym. Miesiące te bowiem to okres 
chłodniejszych wieczorów, zachęcających do czyta-
nia książek. Cieszy fakt, że uczniowie przeczyckiej 
szkoły rokrocznie uczestniczą w tym jakże pięk-
nym, literackim konkursie. Tak było i tym razem. 

Do eliminacji zgłosiło się 15 uczestników. 
Każdy uczeń wybierał dowolną książkę zakupioną 
z programu, w którym wzięła udział nasza szkoła 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Rea-
lizując jego założenia, chcieliśmy zachęcić uczniów 
do częstszego korzystania z pozycji naszej szkolnej 
biblioteki. Warto nadmienić, że po raz pierwszy 
były dwie grupy wiekowe: klasy młodsze i star-
sze. Oprócz pięknego, głośnego czytania dzieci 
miały zaprezentować przed jury, dlaczego wybrały 
daną pozycję książkową. Wszyscy uczestnicy byli 
świetnie przygotowani, dlatego każdy otrzymał 
pamiątkowy dyplom. Wyróżnieni dostali nagrody 
książkowe. 

Na uwagę zasługuje fakt, że w kategorii klas 
młodszych spośród 7 uczniów pierwsze miejsce 
zdobyła uczennica klasy II Nikola Kapłon, drugie 
uczennica kl. III Patrycja Wąsik, a trzecie przy-

padło Kindze Kordek z kl. II. Z klas starszych z grupy 
8 uczniów pierwsze miejsce zajęła Oliwia Pruchnik 
z kl. VI, drugie Aleksandra Sury z kl. VI, a trzecie 
zdobył Bartłomiej Gonet z kl. V. 

Pani dyrektor pogratulowała wszystkim zwycięz-
com i powiedziała, że warto czytać, bo książka to 
otwarte drzwi do krainy wiedzy, wyobraźni i przy-
gody. Tak znakomity występ uczniów z naszej szkoły 
dowodzi, że zostali oni fachowo przygotowani do 
czytania. Zmierzyli się z silną konkurencją klasową, 
a także profesjonalną oceną jury, zostali zauważeni 
oraz docenieni. To duży sukces zarówno uczniów, 
jak i nauczyciela, który konkurs przygotował i prze-
prowadził. 

Wiesława Skocz
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Spotkanie z pożytecznymi mikroorganizmami cz. 17
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.
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UWAGA!
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpo-
wiada. Publikując materiał nadesłany 
redakcja nie bierze odpowiedzialności 
za treść, która może być sprzeczna z na-
szymi poglądami. Korespondencji i ma-
teriałów niezamawianych nie zwracamy! 
Redakcja zastrzega sobie możliwość 
skracania materiałów.

Idzie wiosna, po raz kolejny rodzi się życie zgodnie z cyklem 
kosmicznym, budzi się z niedźwiedziego snu, rośliny chcą do 

światła. Jak iść do światła, gdy hamuje roślinę coś, co na talerzu 
pokarmu jest szkodliwe dla gleby i rośliny? Żyzność gleby przez 
lata stosowania przeróżnych środków chemicznych sprowadza się 
do zaspokojenia minimalnych potrzeb związanych ze wzrostem 
roślin. Ale czy wzrost roślin z takiej gleby idzie w parze z jej 
zdrowotnością? Czy roślina traktowana trującym środkiem che-
micznym w momencie zbioru nie będzie mieć w swoim składzie 
tej substancji? Ta część społeczeństwa, która ma swoje ogródki, 
grządki lada dzień wyjdzie do tych ostoi życia, by pobudzić 
właśnie życie na skrawkach natury (być może) z myślą o „Jednym 
zdrowiu”. Jeśli będzie zdrowa gleba, urośnie zdrowa roślina, a tę 
zdrową roślinę na końcu my skonsumujemy. A jeśli tak, to pamię-
tajmy: nie jesteśmy kimś obok, jesteśmy częścią natury, z którą 
łączy nas nić zależności. Żyzność gleby to naturalna zdolność 
gleby do zaspokajania potrzeb roślin. Utrzymanie trwałej żyzności 
gleby polega na systematycznym zwiększaniu i odbudowywaniu 
zawartości organicznej w glebie, składającej się głównie z próchni-
cy. Zrozumienie znaczenia materii organicznej w glebie dla zdrowia 
i jakości gleby jest ważnym elementem wspierania całościowego 
prewencyjnego podejścia gospodarki rolnej, czyli zapobiegania 
występowaniu problemów na poziomie chemicznym, biologicznym 
i fizycznym. Żyzność gleby kształtuje podstawowe fizykochemicz-
ne i biologiczne jej właściwości, ma wpływ na strukturę gleby 
i jej trwałość, pojemność wodną i sorpcyjną oraz właściwości 
cieplne, a także zmniejsza podatność gleby na erozję oraz wpły-
wa na wielkość plonu. A zagrożeniem dla żyzności i biologicznej 
aktywności gleby jest intensyfikacja rolnictwa, która prowadzi 
do spadku ilości materii organicznej, zanieczyszczenia metalami 
ciężkimi, erozji i zbitości gleby, występowania roślin inwazyjnych. 
Wskutek stosowania nawozów sztucznych, pestycydów, zbyt 
głębokiej orki, monokultury, przy jednoczesnym ograniczeniu 
chowu zwierząt następuje degradacja gleby. Nadmierne stosowanie 
nawozów sztucznych poprzez degradację gleby zubaża ją w wiele 
mikroelementów i taka gleba nie zapewnia roślinom tych cennych 
składników. Dlatego zawartości ważnych dla zdrowia człowieka 
mikroelementów i innych składników bioaktywnych są drastycznie 
niskie w żywności z rolnictwa intensywnego.
Aby przeciwdziałać niekorzystnym zmianom w glebie, należy 
przywrócić jej żyzność poprzez: stosowanie prawidłowego na-
stępstwa roślin, nawożenia organicznego oraz technologii probio-
tycznych. Probiotics Polska oferuje dla nas:

Em Farma ™ 
Kondycjonowanie gleby i roślin, neutralizacja odorów, 
higienizacja i biodezynfekcja powierzchni pomiesz-
czeń. Certyfikat: PZH/HT 3111/2016
EmFarma™ to kompozycja pożytecznych, naturalnych 
mikroorganizmów niemodyfikowanych genetycznie. Em-
Farma™ to środek, który swoim działaniem poprawia 

jakość i zdrowotność wszystkich systemów biologicznych. 
Pożyteczne mikroorganizmy w nim występujące wzajemnie się 
wspierają i jako zespół wypierają chorobotwórczą mikroflorę, 
zmieniając kierunek procesu mikrobiologicznego na regenerujący 
albo rewitalizujący w miejscu ich użycia. To umożliwia jego 
szerokie zastosowanie. Szerokie spektrum działania preparatu po-
zwala na zastosowanie go w rolnictwie i rewitalizacji środowiska.

DZIAŁANIE EmFarma™:
• kondycjonuje glebę i rośliny,
• sprzyja tworzeniu struktury gruzełkowatej i regulacji stosun-

ków powietrzno-wodnych gleby,
• wspiera kiełkowanie roślin,
• intensyfikuje procesy mikrobiologiczne w glebie i ułatwia 

przywracanie trudno dostępnych składników,
• optymalizuje gospodarkę wodną,
• neutralizuje odory,
• higienizuje i biodezynfekuje powierzchnie i pomieszczenia.

Em Farma Plus™, 
Kondycjonowanie gleby i roślin, przyspieszanie 
rozkładu materii organicznej, neutralizacja odorów. 
Certyfikat: PZH/HT 3112/2016
EmFarma Plus™ to ubogacona w bakterie fototropowe 
kompozycja mikroorganizmów, dzięki czemu skuteczniej 
niż EmFarma™ przyspiesza rozkład materii organicznej 

i zwiększa dostępność składników mineralnych, w tym głównie 
azotu. Pożyteczne mikroorganizmy w niej występujące wzajemnie 
się wspierają i jako zespół wypierają chorobotwórczą mikroflorę, 
zmieniając kierunek procesu mikrobiologicznego na regenerujący 
albo rewitalizujący w miejscu ich użycia.
DZIAŁANIE EmFarma Plus™:
• kondycjonuje glebę i rośliny,
• sprzyja tworzeniu struktury gruzełkowatej i regulacji stosun-

ków powietrzno-wodnych gleby,
• przyspiesza rozkład masy organicznej i poprawia proces kom-

postowania,
• intensyfikuje procesy mikrobiologiczne w glebie i ułatwia przy-

wracanie do obiegu trudno dostępnych składników,
• optymalizuje gospodarkę wodną,
• aktywuje fermentację gnojowicy, obornika i odcieków,
• neutralizuje odory.

Ema5™ 
Poprawa jakości gleby, witalności roślin. Naturalny 
higienizator. Certyfikat: PZH/HT 3164/2016
Ema5™ to specjalnie przygotowana kompozycja mikro-
organizmów na bazie SCD ProBio Original®poddana do-
datkowej fermentacji z octem winnym i alkoholem, cha-
rakteryzująca się silnym działaniem w ograniczaniu 

lub eliminowaniu patogenów grzybowych oraz niektórych 
szkodników. Ema5™ w sposób szczególny wzmacnia i uzupeł-
nia działanie EmFarma™ i EmFarma Plus™ w przywracaniu 
równowagi w środowisku.

Ema5 z wrotyczem™ 
Poprawia jakość gleby, witalność roślin, naturalny 
higienizator, repellent dla szkodników.
Certyfikat: PZH/HT 2757/2013
Ema5 z wrotyczem™ to specjalnie przygotowana kom-
pozycja mikroorganizmów na bazie SCD ProBio Origi-
nal® poddana dodatkowej fermentacji z octem winnym, 

alkoholem i wrotyczem.
Ema5 z wrotyczem™ w sposób szczególny wzmacnia działanie 
EmFarma™ i EmFarma Plus™ w przywracaniu równowagi śro-
dowisku, a tym samym hamowaniu inwazji chorób pleśniowych 
oraz oczyszczaniu gleby z pędraków i opuchlaków.
Nie bójmy się zastosować wyrobów, które nie mają karencji, po 
prostu nie szkodzą nikomu, a pomagają wszystkim organizmom 
poprzez proces fermentacji, dajmy szansę glebie. Spróbujmy jej nie 
szkodzić i poczekajmy na efekty, bo ona nie umie kłamać - odpowie 
natychmiast: Chcę rodzić!!!

Opracował Janusz Kolbusz
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Groch z kapustą 
Jajko
Zbliża się Wielkanoc, a więc czas spożycia większych ilości jaj. 
Jaja towarzyszą człowiekowi od początku jego istnienia. Może 
przyda się przypomnienie kilku sprawdzonych porad dotyczą-
cych tego smacznego pożywienia.

Wartości odżywcze jaj
Obecne w jajku lecytyna i wielonienasycone kwasy tłuszczowe 
omega-3 pomagają pozbyć się cholesterolu i obniżają poziomu 
trójglicerydów we krwi. WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) 
dopuszcza jedzenie 10 jajek tygodniowo, łącznie z tymi użyty-
mi do kotletów, ciast, makaronu. Według polskich dietetyków 
i kardiologów osoby zdrowe mogą jeść 1 jajko dziennie. Ale 
ten, kto ma podwyższony poziom cholesterolu - maksymalnie 
2-3 jaja tygodniowo (właściwie żółtka, bo białka można jeść bez 
ograniczeń). Zasada jest taka: im więcej spożywamy warzyw, 
owoców, a mniej potraw obfitujących w tłuszcze zwierzęce, tym 
częściej możemy pozwolić sobie na jajko. Pod względem składu 
aminokwasów, czyli związków białkowych, jaja są najdoskonal-
szym produktem pochodzenia zwierzęcego. Jajko jako jedyny 
produkt spożywczy zawiera wszystkie aminokwasy egzogenne, 
tzn. te, których organizm człowieka nie wytwarza, a które są 
dla niego niezbędne i dlatego musi je otrzymywać z pokarmem. 
Dwa jaja o masie 58 g pokrywają w 35 proc. dzienne zapotrze-
bowanie dorosłego człowieka na te aminokwasy. Lecytyna 
dobrze działa na wątrobę, m.in. rozpuszcza cholesterol w żółci 
i chroni przed tworzeniem się kamieni żółciowych. Uczestniczy 
też w hamowaniu niepożądanych procesów utleniania i popra-
wia funkcjonowanie układu nerwowego. Dzięki niej łatwiej się 
uczymy i panujemy nad stresem.
Jajka to również bogate źródło witaminy A, E, D i K oraz B2 i B12, 
kwasu pantotenowego i składników mineralnych: fosforu, potasu, 
sodu, wapnia, żelaza, magnezu, miedzi, cynku, selenu. W żółtku 
jest beta-karoten i luteina, która chroni oczy przed szkodliwym 
promieniowaniem UVA i UVB, zapobiega zwyrodnieniu plamki 
żółtej i poprawia widzenie.
Jajka ugotowane na miękko są lżej strawne niż ugotowane na 
twardo, ścięte na parze – niż usmażone na tłuszczu. Białko 
jest łatwiej trawione niż żółtko – mogą je jeść osoby na diecie 
lekkostrawnej.
Warto też zwracać uwagę na oznaczenia na skorupce jajka, in-
formujące o sposobie chowu kur (0 - chów ekologiczny, 1 - chów 
z wolnym wybiegiem na świeżym powietrzu, 2 - chów ściółkowy, 
3 - chów klatkowy).

Jak łatwo obrać ze skorupki jajka na twardo? Sprytne metody
1. Jajka lekko schłodzić, odlać wodę, zostawiając trochę na dnie 
garnka. Zamknąć garnek pokrywką i energicznie potrząsać – 
woda dostanie się pod popękaną skorupkę i skorupka łatwo 
zejdzie. Jeśli jaj dużo, to potrząsać garnkiem co jakiś czas, 
wybierając jaja od spodu.
2. W ugotowanym jajku stłuc piętkę i czubek i troszkę obrać, 
a następnie mając je w dłoni „dmuchnąć” w obrany czubek – 
obrane jajko samo wyskoczy ze skorupki (mnie się to nie udaje).
3. Sposób na pojedyncze jajko. Jajko lekko przestudzić. Do sło-
iczka wlać wody tyle, aby jajko było zanurzone. Zamknąć 
słoik z jajkiem pokrywką i energicznie potrząsać. Jajko po 
wyjęciu bardzo łatwo obrać.
4. Obieranie jajka za pomocą łyżeczki. Ugotować jajka na 
twardo. Wylać wrzątek i zalać jajka zimną wodą. Pozostawić 
do wystygnięcia, aby bez problemu chwycić je w dłonie i się 
nie poparzyć. Połamać skorupkę jajka, uderzając w nią tylną, 
wypukłą stroną łyżeczki. Znaleźć miejsce na jajku, w które 
bez problemu będzie można włożyć łyżeczkę pod skorupkę; 
włożyć ją, odrywając skorupkę od jajka. Skorupka powinna 
ładnie odchodzić od białka w miarę dużymi płatami.
5. Jajka umyć i włożyć do garnka. Zalać zimną wodą tak, aby 
sięgała ok. 2 cm ponad jajka. Ugotować je. Do miski włożyć 
kostki lodu, dodać jajka i zalać zimną wodą. Po 5 minutach 
jajka wyjąć i obstukać dookoła skorupkę. Zanurzyć jajka 
w wodzie i obierać je pod wodą. Skorupka będzie odchodzić 

idealnie.
6. Ugotowane dużo wcześniej i wystudzone jajka włożyć na chwi-
lę do gorącej wody – powinny łatwo dać się obrać ze skorupki.
7. Jajko dobrze się obiera po 7 – 8 dniach od zniesienia. Aby 
łatwiej obrać świeże jajka, do wody, w której się gotują, dodać 
pół łyżeczki sody oczyszczonej (podobno dobrze działa też sól). 
Kiedy minie czas gotowania, zalać jajka dużą ilością zimnej 
wody, obić lekko o brzeg garnka, aż skorupka pęknie i zostawić 
na chwilę w wodzie. Po tych zabiegach obranie jajka nie stanowi 
już większego problemu. Sól zapobiega również pękaniu jaj 
podczas gotowania.

Jak sprawdzić świeżość jaj?
1. Jeżeli położymy jajko poziomo na dnie naczynia z wodą, a ono 
po chwili obróci się pionowo i uniesie do góry, to znaczy, że jest 
stare. Jeżeli jajko uniesie się troszkę do góry, to jego świeżość 
także jest wątpliwa. Jeśli umieścimy jajko na dnie naczynia, 
a ono spokojnie będzie na nim leżeć poziomo, nie unosząc się 
do góry, to znaczy, że jest świeże.
2. Test skorupki. Świeże jajka mają zwykle matową i chropowatą 
skorupkę, natomiast te zepsute są błyszczące i gładkie. 
3. Test po rozbiciu. Jak zachowuje się jajko po rozbiciu? Białko 
świeżego jest gęste i sztywno otacza żółtko, a w starym białko 
jest rzadkie i szybko się rozpływa na talerzyku.
4. Test ugotowanych jajek. Jeśli jaja są ugotowane na twardo, to 
ich świeżość można poznać po położeniu żółtka wewnątrz jajka. 
Po rozkrojeniu żółtko powinno znajdować się niemal idealnie 
w środku. Jeśli jednak położone jest blisko ścianek, to znaczy, 
że jest nieświeże. 

Jak odróżnić jajko surowe od ugotowanego?
Wziąć dwa jajka: surowe i gotowane. Wprawić w ruch obrotowy 
jajko surowe. Będzie kręcić się ono wolno, z oporem i szybko się 
zatrzyma. Zrobić to samo z jajkiem gotowanym, które będzie 
kręcić się szybciej, łatwiej i dłużej. Dzieje się tak, ponieważ jajko 
ugotowane (szczególnie to na twardo) ma stały środek, a surowe 
nie może obracać się łatwo i szybko - jego płynny środek prze-
suwa się wewnątrz skorupki na wszystkie strony.

Jak gotować jajka?
Podstawowym problemem gotowania jajek jest czas. Jak długo 
gotować, aby było idealnie na miękko, na twardo lub całkiem 
pośrodku?
Przed ugotowaniem warto sprawdzić, czy nasze jajko jest świe-
że, szczególnie, jeśli leżakuje już jakiś czas w naszej lodówce 
(w opisany powyżej sposób). Jajko do gotowania musi mieć 
temperaturę pokojową, w przeciwnym razie skorupka pęknie 
w momencie włożenia do wrzątku i białko wyleje się do wody. 
Jajko na miękko wkładać łyżką delikatnie zawsze do wrzątku, 
woda ma jednak tylko lekko drgać, a nie bulgotać. Po 3 minutach 
białko jest już ścięte, a żółtko pozostaje płynne, po 4-5 minutach 
otrzymujemy jaja mole czyli całkowicie ścięte białko i w połowie 
ścięte żółtko. 
Jajko na twardo gotujemy 7-8 minut, po dłuższym czasie (ponad 
10 minut) zaczyna tracić swoje walory smakowe i może stać się 
gumowate.

Janina Słupek 
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 „CZAS NA AKTYWIZACJĘ KOBIET”

UDZIAŁ w projekcie jest BEZPŁATNY!!
Jesteś kobietą bezrobotną/niepracującą w wieku powyżej 29 roku życia, 

która ma chęć powrócić na rynek pracy?

Zapraszamy również kobiety opiekujące się 3 i więcej dzieci do 18 r. życia, długotrwale bezro-
botne, bez doświadczenia zawodowego, o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji zawo-
dowych, nieposiadające własnych środków na podniesienie kwalifikacji i niepełnosprawne.

Nie czekaj, zgłoś się już dziś, pomożemy ci znaleźć dobrą pracę!

Zapewniamy: szkolenia zawodowe w wybranej profesji, pośrednictwo pracy, 

5-miesięczne PŁATNE STAŻE ZAWODOWE w wysokości 1750 zł/mies.

Informacje o projekcie:
www.czasnaaktywizacjekobiet.altum.pl
lub w biurze projektu:
39-200 Dębica, ul. Kościuszki 73
Tel. 665 360 388

„SZKOLENIA JĘZYKOWE OKNEM NA ŚWIAT”

UDZIAŁ w projekcie jest BEZPŁATNY!!

Kursy z języka angielskiego i języka niemieckiego
DOSTĘPNE KURSY:

1. JĘZYK ANGIELSKI OD PODSTAW DO A2– 180H
2. JĘZYK ANGIELSKI OD POZIOMU A1 DO A2 – 120H
3. JĘZYK ANGIELSKI OD POZIOMU A2 DO B2 – 120H
4. JĘZYK NIEMIECKI OD PODSTAW DO A2 – 180H

Każdy kurs kończy się egzaminem typu TOEIC Bridge (A2), TOEIC Listening&Reading (B2) lub 
TELC Deutch (A2).

Projekt kierowany jest do osób: w wieku 25 lat i więcej, z wykształceniem średnim lub niższym, 
pozostających bez zatrudnienia min. 6 m-cy, zamieszkałych w Rzeszowie, powiecie rzeszow-
skim, dębickim, łańcuckim również do emerytów lub rencistów.

Nie czekaj, zgłoś się już dziś!

Zapewniamy: podręcznik, zajęcia 2-3 razy w tygodniu po 3 godz. lekcyjne, 

wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów.

Informacje o projekcie:
www.szkoleniajezykowe.eu 
lub w biurze projektu:
35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 5/7
tel. 603 634 233
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Drugie miejsce w turnieju międzynarodowym brzosteckich karateków

25 lutego 2017 roku w Rudniku nad Sanem odbył się VII 
Ogólnopolski Turniej Karate o Puchar Burmistrza „Pol-

skiej Stolicy Wikliny”. Był to pierwszy w kraju Turniej World 
Kyokushin Budokai Poland, w którym udział wzięło 187 zawod-
ników, impreza ta miała rangę zawodów międzynarodowych, 
ponieważ wzięli w nim udział oprócz zawodników z Polski 
również reprezentanci Niemiec, Ukrainy i Rumunii. Polskę 
w zawodach reprezentowały kluby z Bielska-Białej, Józefowa, 
Brzostku, Gorzyc, Rudnika, Leżajska, Falenicy, Michalina, 
Nowej Sarzyny, Końskich, Mielca, Tarnobrzega, Rzeszowa, 
Zatorze. Organizatorem był Leżajski Klub Kyokushin Karate. 

Na pierwsze zawody karate World Kyokushin Budokai zor-
ganizowane w Polsce przybyli, Prezydent światowej organizacji 
WKB Hanshi Pedro Roiz (8° Dan) i członek międzynarodowej 
komisji WKB Shihan Daniel Sánchez (5° Dan). Brzostek re-
prezentowało 20 zawodników, którzy zdobyli łącznie 18 me-
dali, 4 pierwsze miejsca, 9 drugich miejsc, 3 trzecie miejsca, 
2 czwarte miejsca, co dało nam drugie miejsce drużynowo. Jest 
to wielki sukces naszego klubu, pierwszy raz na podium w tak 
dużym turnieju. Zawodnicy nasi prezentowali bardzo wysoki 
poziom, szczególnie cenna była dla nas możliwość konfrontacji 
z zawodnikami z innych krajów i organizacji Kyokushin Karate. 
Sędziowali sensei Tomasz Mendoń 3Dan, sensei To-
masz Papciak 2Dan, oraz sensei Robert Kolbusz 1Dan. 
Gratulujemy wszystkim zawodnikom wysokiego poziomu spor-
towego oraz życzymy kolejnych sukcesów. 
Puchary i medale dla Brzostku zdobyli:
I miejsce – Wiktoria Pietrzycka 
I miejsce – Kamil Kordek
I miejsce – Jan Kawalec

I miejsce – Piotr Przewoźnik
II miejsce – Aleksandra Zięba
II miejsce – Dawid Kolbusz
II miejsce – Aleksandra Finek
II miejsce – Julita Maduzia
II miejsce – Krystian Pruchnik
II miejsce – Jan Janiga
II miejsce – Krzysztof Przewoźnik
II miejsce – Kinga Kawalec
II miejsce – Piotr Krupka
III miejsce – Patrycja Kolbusz
III miejsce – Kinga Kordek
III miejsce – Aleksandra Olszówka
IV miejsce – Sebastian Kolbusz
IV miejsce – Kinga Finek

Klasyfikacja drużynowa 
1. Leżajski KKK 213 
2. UKS KK BRZOSTEK  68 
3. Bielski KKK 61 
4. KSW Bushi  49 
5. Wedel/Germany  34 
6. Gorzycki Klub Karate Kyokushin  23 
7. Mielecki Klub Karate Shinkyokushin SAIHA  22 
8. Tarnobrzeski KKK  19 
9. GOSHIN-RYU  16 
10. Chikara  11 
11. KFK  10 
11. Kielecki Klub Karate Kyokushin  10 
12. Prestige Rzeszów  6 Robert Kolbusz

WAŻNA INFORMACJA
Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 30 kwietnia na adres: wiadomosci@brzostek.pl

Materiały niezamówione będą drukowane w miarę możliwości.
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Drużyna seniorów rozwiązana!
Ostatnio dużo się mówi o seniorach z LKS „Brzostowianka”. 
Co jest tego przyczyną?
Na dzień dzisiejszy drużyna seniorów została wycofana z roz-
grywek ligi okręgowej. Jest to skutek problemów narastających 
już od kilku wcześniejszych sezonów. W ubiegłym sezonie, 
kiedy jeszcze startowała runda jesienna, seniorzy brali udział 
w rozgrywkach V ligi. Przegrali kilka kolejnych meczów. 
Z biegiem czasu okazało się, że nawet nie ma na tylu seniorów, 
żeby mogli występować, więc trzeba było uzupełniać skład 
juniorami. Jeden mecz oddany został walkowerem, bo nie miał 
kto grać. Przyszły przygotowania do nowej rundy. Wtedy oka-
zało się, że chodzi o pieniądze. Zawodnicy zaczęli wysuwać 
żądania finansowe i mimo że pieniądze zostały zabezpieczone, 
dla większości były zbyt małe, więc drużyna seniorów została 
rozwiązana i nastąpił spadek do klasy B. W jesieni spróbujemy 
wystartować z drużyną seniorów, ale już w zupełnie nowym 
składzie opartym na juniorach.

Jak często odbywały się treningi dla drużyny seniorów i kto 
je prowadził?
Były problemy ze zorganizowaniem treningów. Na pierwsze 
spotkanie przyszło dwóch seniorów, na drugie trzech, a kiedy 
przyszło sześciu, to w ramach treningu zaczęły się dyskusje 
o pieniądzach. Grającym trenerem miał być Bartosz Bogacz. 

Jakie są zasady finansowania LKS „Brzostowianka”?
W 99%, a może i w 100% są to pieniądze z Gminy Brzostek, 
dla której jest to zadanie własne, czyli rozwój sportu i rekreacji 
w szczególności dzieci i młodzieży, co jednak nie wyklucza 
finansowania sportu seniorów. Są to duże pieniądze w porów-

naniu z ościennymi gminami. Na 2017 r. dostaliśmy 108 tysięcy 
zł. Z tych środków są opłacani trenerzy, wyjazdy na rozgrywki, 
sędziowie, wynajem hali sportowej itd. Obecnie działa drużyna 
juniorów, drużyna trampkarzy starszych i drużyny dzieci, które 
nie biorą jeszcze udziału w rozgrywkach. Trzeba zauważyć, że 
w tych najmłodszych grupach jest bardzo duża frekwencja na 
zajęciach, co bardzo cieszy. Jest to dla nich forma rekreacji – 
piłka nożna zamiast komputera. Oprócz piłki nożnej jest też tenis 
stołowy, którym zajmuje się Wojciech Bonarek.

Jakie są plany rozwoju klubu?
Baza nie jest problemem. To jest gminny, brzostecki klub spor-
towy i jest stworzony po to, żeby zapewnić rozwój sportu oraz 
zapewnić rozrywkę dla lokalnych sympatyków piłki nożnej na 
codwutygodniowych meczach. I tak to powinno funkcjonować. 
Klub istnieje już od ponad 70 lat. Ostatnio mnóstwo ludzi odwró-
ciło się od „Brzostowianki” i ciężko kogokolwiek przekonać do 
współpracy z naszym klubem, dopóki sytuacja się nie unormuje, 
dopóki nie znikną waśnie i spory. Nie mnie jednak oceniać, 
dlaczego tak się stało. Teraz stawiamy na juniorów i trampkarzy 
starszych, a od nowego sezonu wystartujemy z drużyną seniorów 
z nowymi zawodnikami – chłopakami związanymi z naszym 
terenem, którzy chcą grać dla Brzostku. Nie róbmy tragedii 
z powodu braku na wiosnę drużyny seniorów. Zgłoszenie za 
wszelką cenę drużyny do rozgrywek mija się z sensem. Zresztą 
nie tylko Brzostek wycofał się z rozgrywek V ligi. Jest to przykre, 
ale mam nadzieję, że generalnie wyjdzie to wszystkim na dobre 
i po chwilowej przerwie w klubie będą funkcjonowały grupy od 
najmłodszych po seniorów.

Wywiad z Jackiem Berkiem, Prezesem LKS „Brzostowianka” 
przeprowadziła Urszula Kobak.

Podium na zawodach rejonowych
10 marca 2017 r. uczniowie Gimnazjum w Brzostku brali 

udział w zawodach rejonowych w piłkę ręczną w Rado-
myślu Wielkim. Udział w tych zawodach był możliwy, dzięki 
wygranym zawodom powiatowym w Pustkowie Osiedlu. 
W rozgrywkach spotkali się mistrzowie powiatów z II okręgu 
województwa podkarpackiego. Poziom zawodów był bardzo 
wysoki. Zawodnicy z Brzostku dawali z siebie wszystko. Po 
wygranym pierwszym meczu z drużyną z Sędziszowa przyszło 
im się zmierzyć z Cmolasem i Przecławem. W drugim meczu 
z Przecławem, po zaciętej walce „punkt za punkt” brakło trochę 
szczęścia i na drodze do awansu stanęły słupki w bramce, które 
nasi zawodnicy obijali kilkakrotnie. Niestety, w ostatnim meczu 
przeziębienie i gorączka, z którą zmagali się dwaj podstawowi 
zawodnicy, zaczęła dawać się we znaki. Mimo walki do ostat-
niego gwizdka, zabrakło do awansu na finały wojewódzkie paru 
bramek i ostatecznie zawody Brzostek ukończył na III miejscu, 
po raz pierwszy w historii gimnazjum.
 Skład drużyny: Jakub Kalita, Szymon Sury, Szymon Golec, 
Sebastian Kobak, Jacek Machaj, Jakub Nowicki, Dominik 
Sobczyk, Rafał Sołtys, Łukasz Lisak, Marcin Kolbusz, Do-
minik Nawracaj, Wojciech Kapała, Norbert Czaja, Szymon 
Szarek i Krzysztof Bielański.

Zawodnicy składają serdeczne podziękowania Zbigniewowi 
Machajowi za ufundowanie poczęstunku w McDonald’s.

Trener drużyny Magdalena Machaj

Fot. z archiwum Pawła Batyckiego

Fot. z archiwum Pawła Batyckiego
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Terminarz rozgrywek ligi: 

DĘBICA: B2 JUNIOR MŁODSZY GRUPA 2
RUNDA II

Kolejka 10 w dniach 12-04-2017

46 ASP Wisłoka Dębica - Rzemieślnik Pilzno 2017-04-13 16:00 Dębica
47  Bodzos Podgrodzie - Bielowy-Strzegocice 2017-04-12 16:00  Podgrodzie
48  Brzostowianka Brzostek - PAUZA
49 Chemik Pustków Osiedle - Głowaczowa 2017-04-12 16:00 Pustków-Osiedle
50 PAUZA - DAP DEBICA II 

Kolejka 11 w dniach 19-04-2017

51 PAUZA - ASP Wisłoka Dębica
52 DAP DEBICA II - Chemik Pustków-Osiedle 2017-04-19 17:00 Dębica
53 Głowaczowa – Brzostowianka Brzostek 2017-04-19 17:00 Głowaczowa
54 PAUZA - Bodzos Podgrodzie
55 Bielowy-Strzegocice - Rzemieślnik Pilzno 2017-04-19 17:00 Strzegocice

Kolejka 12 w dniach 26-04-2017

56 ASP Wisłoka Dębica - Bielowy-Strzegocice 2017-04-27 16:00 Dębica
57 Rzemieślnik Pilzno - PAUZA  
58 Bodzos Podgrodzie - Głowaczowa 2017-04-26 17:00 Podgrodzie
59 Brzostowianka Brzostek - DAP DEBICA II 2017-04-26 17:00 Brzostek,
60 Chemik Pustków Osiedle - PAUZA

Kolejka 13 w dniach 10-05-2017

61 Chemik Pustków Osiedle - ASP Wisłoka Dębica 2017-05-10 17:00 Pustków-Osiedle
62 PAUZA – Brzostowianka Brzostek
63 DAP DEBICA II - Bodzos Podgrodzie 2017-05-10 17:00 Dębica,
64 Głowaczowa - Rzemieślnik Pilzno 2017-05-10 17:00 Głowaczowa
65 PAUZA - Bielowy-Strzegocice

Kolejka 14 w dniach 17-05-2017

66 ASP Wisłoka Dębica - PAUZA
67 Bielowy-Strzegocice - Głowaczowa 2017-05-17 17:00 Strzegocice
68 Rzemieślnik Pilzno - DAP DEBICA II 2017-05-17 17:00 Pilzno
69 Bodzos Podgrodzie - PAUZA
70 Brzostowianka Brzostek - Chemik Pustków-Osiedle 2017-05-17 17:00 Brzostek,

Kolejka 15 w dniach 24-05-2017

71 Brzostowianka Brzostek - ASP Wisłoka Dębica 2017-05-24 17:00 Brzostek
72 Chemik Pustków Osiedle - Bodzos Podgrodzie 2017-05-24 17:00 Pustków-Osiedle
73 PAUZA - Rzemieślnik Pilzno
74 DAP DEBICA II - Bielowy-Strzegocice 2017-05-24 17:00 Dębica
75 Głowaczowa - PAUZA

Kolejka 16 w dniach 31-05-2017

76 ASP Wisłoka Dębica - Głowaczowa 2017-06-01 16:00 Dębica
77 PAUZA - DAP DEBICA II
78 Bielowy-Strzegocice - PAUZA
79 Rzemieślnik Pilzno - Chemik Pustków-Osiedle 2017-05-31 17:00 Pilzno
80 Bodzos Podgrodzie – Brzostowianka Brzostek 2017-05-31 17:00 Podgrodzie

Kolejka 17 w dniach 07-06-2017

81 Bodzos Podgrodzie - ASP Wisłoka Dębica 2017-06-07 18:00 Podgrodzie
82 Brzostowianka Brzostek - Rzemieślnik Pilzno 2017-06-07 18:00 Brzostek
83 Chemik Pustków Osiedle - Bielowy-Strzegocice 2017-06-07 18:00 Pustków-Osiedle
84 PAUZA - PAUZA
85 DAP DEBICA II - Głowaczowa 2017-06-07 18:00 Dębica

Kolejka 18 w dniach 14-06-2017

86 ASP Wisłoka Dębica - DAP DEBICA II 2017-06-15 18:00 Dębica
87 Głowaczowa - PAUZA
88 PAUZA - Chemik Pustków-Osiedle
89 Bielowy-Strzegocice – Brzostowianka Brzostek 2017-06-14 18:00 Strzegocice
90 Rzemieślnik Pilzno - Bodzos Podgrodzie 2017-06-14 18:00 Pilzn

Przewodniczący Komisji Gier
Sławomir Bezara

Terminarz rozgrywek ligi: 

DĘBICA: C1 TRAMPKARZ „STARSZY”
RUNDA II

Kolejka 10 w dniach 20-04-2017

46 Błękitni Ropczyce - PAUZA
47 Brzostowianka Brzostek - Bielowy-Strzegocice 2017-04-20 17:00 Brzostek
48 Chemik Pustków Osiedle - MKS Kolbuszowa 2017-04-20 17:00 Pustków-Osiedle
49 Czarnovia Czarna - MKS Dębica 2017-04-20 17:00 Czarna
50 PAUZA - KAMIENIARZ GOLEMKI

Kolejka 11 w dniach 27-04-2017

51 PAUZA - Błękitni Ropczyce
52 KAMIENIARZ GOLEMKI - Czarnovia Czarna 2017-04-27 17:00 Czarna
53 MKS Dębica - Chemik Pustków Osiedle 2017-04-27 17:00 Dębica
54 MKS Kolbuszowa - Brzostowianka Brzostek 2017-04-27 17:00 Kolbuszowa
55 Bielowy-Strzegocice - PAUZA

Kolejka 12 w dniach 04-05-2017

56 Błękitni Ropczyce - Bielowy-Strzegocice 2017-05-04 17:00 Ropczyce,
57 PAUZA - MKS Kolbuszowa
58 Brzostowianka Brzostek - MKS Dębica 2017-05-04 17:00 Brzostek
59 Chemik Pustków Osiedle - KAMIENIARZ GOLEMKI 2017-05-04 17:00 Pustków-Osiedle
60 Czarnovia Czarna - PAUZA

Kolejka 13 w dniach 11-05-2017

61 Czarnovia Czarna - Błękitni Ropczyce 2017-05-11 17:00 Czarna,
62 PAUZA - Chemik Pustków Osiedle
63 KAMIENIARZ GOLEMKI - Brzostowianka Brzostek 2017-05-11 17:00 Czarna
64 MKS Dębica - PAUZA
65 MKS Kolbuszowa - Bielowy-Strzegocice 2017-05-11 17:00 Kolbuszowa

Kolejka 14 w dniach 18-05-2017

66 Błękitni Ropczyce - MKS Kolbuszowa 2017-05-18 18:00 Ropczyce,
67 Bielowy-Strzegocice - MKS Dębica 2017-05-18 18:00 Strzegocice
68 PAUZA - KAMIENIARZ GOLEMKI
69 Brzostowianka Brzostek - PAUZA
70 Chemik Pustków Osiedle - Czarnovia Czarna 2017-05-18 18:00 Pustków-Osiedle

Kolejka 15 w dniach 25-05-2017

71 Chemik Pustków Osiedle - Błękitni Ropczyce 2017-05-25 18:00 Pustków-Osiedle
72 Czarnovia Czarna - Brzostowianka Brzostek 2017-05-25 18:00 Czarna
73 PAUZA - PAUZA
74 KAMIENIARZ GOLEMKI - Bielowy-Strzegocice 2017-05-25 18:00 Czarna
75 MKS Dębica - MKS Kolbuszowa 2017-05-25 18:00 Dębica,

Kolejka 16 w dniach 01-06-2017

76 Błękitni Ropczyce - MKS Dębica 2017-06-01 18:00 Ropczyce
77 MKS Kolbuszowa - KAMIENIARZ GOLEMKI 2017-06-01 18:00 Kolbuszowa
78 Bielowy-Strzegocice - PAUZA
79 PAUZA - Czarnovia Czarna
80 Brzostowianka Brzostek - Chemik Pustków Osiedle 2017-06-01 18:00 Brzostek

Kolejka 17 w dniach 08-06-2017

81 Brzostowianka Brzostek - Błękitni Ropczyce 2017-06-08 18:00 Brzostek
82 Chemik Pustków Osiedle - PAUZA
83 Czarnovia Czarna Bielowy-Strzegocice 2017-06-08 18:00 Czarna
84 PAUZA - MKS Kolbuszowa
85 KAMIENIARZ GOLEMKI - MKS Dębica 2017-06-08 18:00 Czarna

Kolejka 18 w dniach 15-06-2017

86 Błękitni Ropczyce - KAMIENIARZ GOLEMKI 2017-06-15 18:00 Ropczyce
87 MKS Dębica - PAUZA
88 MKS Kolbuszowa - Czarnovia Czarna 2017-06-15 18:00 Kolbuszowa
89 Bielowy-Strzegocice - Chemik Pustków Osiedle 2017-06-15 18:00 Strzegocice
90 PAUZA - Brzostowianka Brzostek

Przewodniczący Komisji Gier
Sławomir Bezara
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Przedmiotem najmu w drodze przetargu jest lokal użytkowy położony 
w Domu Ludowym w Woli Brzosteckiej stanowiący własność Gminy 
Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00048274/6 - prze-
znaczony na prowadzenie nieuciążliwej działalności dla wsi.
Lokal użytkowy położony na parterze po lewej stronie od wejścia do 
budynku Domu Ludowego w Woli Brzosteckiej na działce oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 1801 o powierzchni 0,03 ha, stanowi własność 
Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/000848274/6.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 44,06 m2. Najemca ma prawo 
korzystać z toalety i łazienki.
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną i gaz rozliczaną z podlicz-
ników i bieżącą wodę.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosi 11,00 zł + 23% VAT-u miesięcznie.
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE 
MIEJSKIM W BRZOSTKU W SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 
24 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 20 kwietnia 2017 r.

Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię 
elektryczną i gaz, rozliczaną na podstawie odczytów z podliczników 
oraz opłaty za odpady komunalne, wywóz nieczystości oraz podatek od 
nieruchomości pod działalnością gospodarczą. Najemca zobowiązany jest 
również do utrzymywania czystości i porządku wokół lokalu.
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 powo-
dów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Rozpo-
rządzenia 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 14.03.2017 r.

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 po-
wierzchni 0,15 ha, stanowi własność Gminy Brzostek na podstawie 
Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00085225/9.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 48,28 m2 (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 KONFERENCYJNEJ 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 odczytów 
z podliczników oraz opłaty za odpady komunalne i podatek od nie-
ruchomości 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 uczest-
nikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 

Brzostek, dnia 23.02.2017 r. 

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

– stanowiącego własność Gminy Brzostek

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na wynajem lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Woli Brzosteckiej 

– stanowiącego własność Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu są lokale użytkowe położone na parterze w Domu 
Strażaka w Januszkowicach stanowiące własność Gminy Brzostek na 
podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00016074/1 - przeznaczone na 
prowadzenie nieuciążliwej działalności dla wsi.
Lokale użytkowe położone są na parterze budynku Domu Strażaka nr 144 
na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 452 o powierzchni 0,29 
ha, stanowią własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej 
Nr RZ1D/00016074/1.
Powierzchnia użytkowa lokalu nr 1 wynosi 51 m2 (korytarz, 3 pomiesz-
czenia, łazienka i ubikacja). Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, 
gaz i bieżącą wodę.
Powierzchnia użytkowa lokalu nr 2 wynosi 41,58 m2 (1 pomieszczenie). 
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną. 
Cena wywoławcza czynszu najmu lokalu nr 1 i nr 2 za 1 m2 powierzch-
ni użytkowej wynosi 10,00 zł + 23% VAT-u miesięcznie.
 Wadium dla każdego 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).
Lokale mają osobne wejścia, ale istnieje możliwość połączenia lokalu 
nr 1 i nr 2. 
Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię 
elektryczną, gaz, wodę, wywóz odpadów komunalnych, kanalizację oraz 
podatek od nieruchomości pod działalnością gospodarczą. 
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny 
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu 
o wskaźnik za 2017 rok).
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem ww. lokalu nastąpi 
po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.

Brzostek, dnia 16.03.2017 r. 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 16 MARCA 2017 R.
 o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu 

- stanowiących własność Gminy Brzostek
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Działając na podstawie Uchwały X/57/2015 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze prze-
targu lokali użytkowych położonych w budynku wielorodzinnym w Brzostku, stanowiących własność Gminy Brzostek ogłaszam: 
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu lokale użytkowe nr 9 o powierzchni 
użytkowej 56,28 m2 oraz nr 10 o powierzchni użytkowej 100,25 m2 położone w budynku wielorodzinnym nr 5 A przy ulicy Aleksandra 
Gryglewskiego w Brzostku posadowionym na działce o numerze 216/3 o powierzchni 0,4835 ha. 
Z lokalem nr 9 związany jest udział 5628/121263, zaś z lokalem nr 10 udział 10025/121263 w częściach wspólnych budynku oraz 
w gruncie działki ewidencyjnej 216/3. Lokale użytkowe stanowią własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr: 
RZ1D/00044589/9. 
Działka 216/3 jest zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 5 i nr 5A. W budynku 5A znajduje się część ma-
gazynowo-usługowa. Budynek o zróżnicowanej wysokości: dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony w części 
mieszkaniowej, zaś w części usługowej parterowy, niepodpiwniczony. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi posiadają doświetlenie 
naturalne i sztuczne. Obiekt spełnia warunki techniczne, posiada węzły sanitarne z bieżącą wodą. W pomieszczeniach wykonano wentylację 
grawitacyjną. Wysokość pomieszczeń w lokalu nr 9 wynosi 2,5 m, w lokalu nr 10 wynosi 3 m. Lokale położone są na parterze, w średnim 
stanie technicznym przeznaczone do remontu. 
Obecnie nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Brzostek. Według zapisów studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30.08.2012r. 
nr XIX/135/2012 działka 216/3 położona w Brzostku – oznaczona symbolem 1MW - to obszar zabudowy wielorodzinnej z usługami 
nieuciążliwymi dla mieszkańców lub drobną wytwórczością. Teren uzbrojony w sieć elektryczną, kanalizacyjną, gazową, wodociągową. 
Dojazd z drogi o nawierzchni asfaltowej. 
Dane konstrukcyjno-materiałowe: fundamenty – żelbetonowe; ściany – pustak gazobetonowy, cegła ceramiczna na zaprawie cementowo-
-wapiennej; strop- żelbetonowy; posadzki: lastrico, gładź cementowa, dach – drewniana konstrukcja pokryta blachą nad częścią mieszkalną, 
stropodach pokryty papą na lepiku nad lokalem 10/5A; stolarka - drewniana, stalowa; tynki – wapienno-cementowe; instalacje – elektryczna; 
gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna, elewacja - tynk gładki cementowy.

Lp Wyszczególnienie
Pow.
lokalu 

m2 

Udział w częś-
ciach wspól-

nych budynku 
i gruncie

Wartość 
rynkowa 
gruntu

Wartość 
rynkowa 

lokalu bez 
gruntu

Koszt spo-
r z ą d z e n i a 
dokumenta-
cji (zł)

Wartość rynko-
wa nierucho-
mości lokalo-
wej (brutto) 

Wadium zł

1
Nieruchomość lokalowa nr 9 położona w Brzostku 
przy ul. Gryglewskiego wraz z udziałem w działce nr 
216/3 o pow. 4835 m 2 

56,28 5628/121263 6 221,- 30 868,- 300,00 37 389,-  3 800,0

2.
Nieruchomość lokalowa nr 10 położona w Brzostku 
przy ul. Gryglewskiego wraz z udziałem w działce nr 
216/3 o pow.4835 m2

100,25 10025/121263 9 974,- 56 091,- 300,00 66 365,- 6 700,-

Niniejszy wykaz nieruchomości lokalowych przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na 21 dni w siedzibie urzędu, a także zamiesz-
cza się na stronach internetowych urzędu. 
Osobom, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r. poz.2147), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia 
wywieszenia wykazu.
Po upływie ww. terminów zostaną wszczęte procedury przetargowe w celu zbycia prawa własności.
Opłatę za przeniesienia prawa własności będzie należało wnieść przed zawarciem aktu notarialnego.
Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 tel.146803005.

Brzostek, dnia 15.03.2017 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU 
Z DNIA 15 MARCA 2017 ROKU

o sporządzeniu wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

OGŁOSZENIE DLA 
PRZEDSIĘBIORCÓW
Burmistrz Brzostku informuje, że posiada wolne lokale 

użytkowe przeznaczone do najmu i sprzedaży w obiektach 
stanowiących własność Gminy Brzostek

1. W Opacionce w Domu Lu-
dowym przeznaczony do naj-
mu jest lokal użytkowy o po-
wierzchni użytkowej 48,28 m2. 
Cena wywoławcza czynszu 
najmu wynosi 10,00 zł netto za 
1 m2 powierzchni miesięcznie.

2. W Januszkowicach w Domu 
Ludowym dwa lokale użytko-
we pod wynajem - nr 1 o pow. 
użytkowej 51 m 2 i nr 2 o po-
wierzchni użytkowej 41,58 m2. 
Cena wywoławcza czynszu 
najmu wynosi 10,00 zł netto za 
1 m2 powierzchni miesięcznie.

3. W Wol i  Brzosteck iej 
w Domu Ludowym prze-
znaczony jest do najmu lokal 
użytkowy o powierzchni 
użytkowej 44,06 m2. Cena 
wywoławcza czynszu najmu 
wynosi 11,00 zł netto za 1 m2 
powierzchni miesięcznie.

4. W Domu Ludowym w Bączałce lokal użytkowy (sklepu) 
o powierzchni użytkowej 46,89 m2 przeznaczony do najmu.

Do sprzedaży Gmina Brzostek przeznaczyła dwa lokale 
użytkowe położone w budynku wielorodzinnym w Brzostku 
przy ulicy Gryglewskiego 5A .

Lokal nr 9 o powierzchni użytkowej 56,28 m 2 – cena wywo-
ławcza 37 389, zł brutto.

Lokal nr 10 o powierzchni użytkowej 100,25 m 2 – cena wywo-
ławcza 66 365,00zł brutto.

Bliższe informacje dot. lokali w biurze nr 7 w Urzędzie Miejskim 
w Brzostku lub pod numerem 14 6803 005 
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Działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 39 ust.1 i art. 40 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016r. , poz. 2147), na podstawie § 6 ust. 1 i 3 Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia 
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania na okres do 
10 lata, oraz na podstawie Zarządzenia Nr 65/10 Burmistrza Brzostku z dnia 31.08.2010r. w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu 
dzierżawnego gruntów wykorzystywanych rolniczo, stanowiących własność Gminy Brzostek – Burmistrz Brzostku ogłasza do dzierżawy 
niżej podane działki:

L.p. 

Oznaczenie nieruchomości
Powierzchnia 

nieruchomości(ha)
Opis Nieruchomości 

(użytki - ha)

Przeznaczenie 
nieruchomości 

i sposób jej 
zagospodarowania

 Cena wywoławcza 
rocznego czynszu 

dzierżawnego 
netto ( zł)

Zasady nabycia nieruchomości Wadium 
( zł )Nr KW

1.Nr działki ewid. 
2. Nr działki wg 

załącznika graficznego 
Położenie

1. RZ1D/00015601/8 535 Brzostek 0,0606 RIIIa - 0,0606 rolna 30,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-

2. RZ1D/00015601/8 537 Brzostek 0,0599 RIIIa - 0,0599 rolna 30,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-

3. RZ1D/00015601/8 575 Brzostek 0,0355 RIIIb - 0,0355 rolna 30,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-

4. RZ1D/00015601/8 581 Brzostek 0,1131  RIIIb - 0,1131 rolna 55,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-

5. RZ1D/00022079/1 cz.dz. 134/2 Bukowa 0,23 RIVa - 0,23 rolna 55,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-

6. RZ1D/00045257/0 88/10 Grudna Dolna 0,25 RIIIb -0,25 rolna 55,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-

7. RZ1D/00045257/0 88/12 Grudna Dolna 0,06 PsIII- 006 rolna 30,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-

8. RZ1D/00016074/1 cz.dz.759 Januszkowice 0,22 RIVb-0,22 rolna 55,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-

9. RZ1D/00016074/1 182 Januszkowice 0,21 RIVa 0,21 rolna 55,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-

10. RZ1D/00016074/1 870/1 Januszkowice 0,10 ha RIVa - 0,10 rolna 30,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-

11. RZ1D/00038567/ 222 Kamienica |Górna 0,45 ha RIVb-0,41; RV-0,04 rolna 75,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-

12. RZ1D/00038567/ 353/1 Kamienica |Górna 0,23 ha RIVa-0,23 rolna 55,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-

13. RZ1D/00038567/ 523/1, 525, 527, 531/1, 
531/4, 531/6 Kamienica |Górna 0,83 ha

RIVb-0,03, 
RV-0,23,Psv-

0,47,PsVI-0,10
rolna 120,- dzierżawa w trybie przetargowym 20,-

14. RZ1D/00026654/ cz.dz. 516/25 Siedliska – Bogusz 2,00 ha RIVa- 2,00 rolna 180,- dzierżawa w trybie przetargowym 20,-

15. RZ1D/00026654 612/1612/2 Siedliska – Bogusz 0,64 ha RIVb-0,30,RV-0,34 rolna 120,- dzierżawa w trybie przetargowym 20,-

16. RZ1D/00022079/1 Cz.dz. 691/15 Przeczyca 0,20 PsIV-0,20 rolna 55,- dzierżawa w trybie przetargowymdotychczasowy 
dzierżawca MG 10,-

17. RZ1D/00022079/1 Cz.dz. 691/15 Przeczyca 0,20 PsIV-0,20 rolna 55,- dzierżawa w trybie przetargowymdotychczasowy 
dzierżawca ZSz 10,-

18. RZ1D/00022079/1 Cz.dz. 691/15 Przeczyca 0,35 PsIV-0,35 rolna 55,- dzierżawa w trybie przetargowymdotychczasowy 
dzierżawca ECz 10,-

19. RZ1D/00039018/8 403 Przeczyca 0,51 PsIV-0,51 rolna 120,- dzierżawa w trybie przetargowym 20,-

20. RZ1D/00022079/1 Cz.dz. 495 Przeczyca 0,4652 RIVb-0,2574, PsV-
0,2078 rolna 75,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-

21. RZ1D/00048274/6 450/8 Wola Brzostecka 0,73 RV- 0,60 ;PsV- 0,13 rolna 120,- dzierżawa w trybie przetargowymdotychczasowy 
dzierżawca D.L 20,-

22. RZ1D/00048274/6 406 Wola Brzostecka 0,60 RIVa-0,20, RIVb-
0,09, RV-0,31 rolna 120,- dzierżawa w trybie przetargowym 20,-

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W SALI KONFERENCYJNEJW 
DNIU 28 KWIETNIA 2017 r. OD GODZ. 900 

Uczestnicy przetargu, którzy wpłacą wadium z poz. nr 1 - 10 przetarg odbędzie się od godz. 900 do 930 ; z poz. nr 11-22 przetarg 
odbędzie się od godz. 9 30 do 1000 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium na wyszczególnione działki w wyżej wymienionej wysokości 
do dnia 24.04.2017 r. 
Uwaga! przy wpłacie wadium należy podać nr działki Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach 
wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014. 1490 ze zm). Wadium w pieniądzu należy 
wnosić do kasy Urzędu Miejskiego lub na konto : BSR O/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) .Przez wpłatę za pomocą przelewu 
bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego stanowi kwotę brutto. 

- 3 -
Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. 
Umowa może być zawarta na okres trzech lat. Czynsz płatny będzie rocznie do 30 września na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2017 rok) .Oprócz opłat związanych z rocznym 
czynszem, Dzierżawca zobowiązany jest do opłacania podatku rolnego lub podatku od nieruchomości. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zwraca 
się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając 
niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na stronie 
internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/ .
Brzostek, dnia 28.03.2017 r.

Burmistrz Brzostku
Wojciech Staniszewski

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ( LICYTACJA)
na dzierżawę gruntów - stanowiących własność Gminy Brzostek
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39-230 Brzostek
ul. Szkotnia23

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

KASACJA POJAZDÓW TEL. 606 347 031, 666 842 379

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

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

Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy
Paliwa tylko z ORLENU
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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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PSY SZUKAJĄ DOMU

Wraz z wiosną zwiększają się szanse psów zagubionych 
i bezdomnych na znalezienie nowego domu. W marcu 

kilka piesków trafiło w nowe ręce. Niektórym, rozpozna-
nym przez swoich właścicieli na zamieszczonych w „WB” 
zdjęciach, udało się powrócić do swoich domów, a radości 
przy powitaniu było co niemiara. Niestety, nie wszystkim 
dopisało szczęście. Może los uśmiechnie się do nich w kwiet-
niu, bo przecież idą święta, a wtedy ludzie chętniej pomagają 
innym, również zwierzętom. Może nawet ktoś zapragnie się 
zaopiekować dużymi sukami z utęsknieniem czekającymi na 
nowego pana i nowe obowiązki do wykonywania. 

DZIĘKUJEMY OSOBOM, KTÓRE POCHYLIŁY SIĘ 
NAD SKRZYWDZONYMI LUB ZAGUBIONYMI PSIA-
KAMI I OKAZAŁY IM SERCE, PRZYGARNIAJĄC JE 
DO SIEBIE.

Po raz kolejny apelujemy do właścicieli psów, aby trochę 
lepiej pilnowali swoje pieski, by samowolnie nie zwiększały 
populacji 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.

Lek. weterynarii Kazimierz Kłęk podkreśla, 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 
prowadzone, przestaną uciekać np. na widok podniesionej dłoni. 

Oto krótkie informacje o poszczególnych pieskach:
• 2/2017 – duża suka znaleziona pod koniec stycznia 2017 r. 

w Brzostku, zadbana, ułożona, 
• 4/2017 – mały, czarny, długowłosy pies znaleziony w Bu-

kowej na przełomie lutego i marca 2017 r.,
• 5/2017 – szaro-buro-biały, mały pies o dłuższej, kudłatej 

sierści, biel na oku, znaleziony w marcu koło ośrodka 
zdrowia,

• 6/2017 – młody, niewielki pies, czarny z kremowymi łapami, 
znaleziony w marcu w Zawadce Brzosteckiej,

• 2 – mały, jasnobrązowy pies znaleziony w Grudnej, już 
ponad rok czeka na nowego właściciela,

• 12 – ciemnobrązowa mała suka z dłuższym włosem na 
łapach i ogonie, znaleziona w Smarżowej, od roku czeka 
na nowego pana,

• 25 – suka owczarka niemieckiego, duża, długowłosa, czarna 
podpalana, znaleziona w Przeczycy,

• 27 – mała suka biszkoptowa, znaleziona w Brzostku,
• 31 – mała, czarna suczka znaleziona w Głobikówce.

Psy można obejrzeć w Brzostku przy lecznicy weterynaryjnej 
Kazimierza Kłęka.

Kontakt: Wojciech Pacana tel. 14 6803 006, Urząd Miejski 
p. nr 8.

PODARUJ MI
1% SWOJEGO
PODATKU
Witam serdecznie.

Jestem Damian, mam 8 lat.Urodziłem 
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!
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UROKI WIOSNY Fot. Stanisław Szukała



Fot. Ewelina Kolbusz z Opacionki Fot. Bernadetta Szukała z Brzostku

Fot. Arkadiusz Trychta z Nawsia Brzosteckiego Fot. Krystyna Szarek-Ryndak z Brzostku

Fot. Dawid Stanisz z Brzostku Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Emilia Jarmusz z Brzostku Fot. Zuzanna Nowicka z Kamienicy Górnej Fot. Paulina Baran z Januszkowic

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.


