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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE

Burmistrz Wojciech Staniszewski

1. W ramach operacji „Gospodarka wodno-
-ściekowa” objętej Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014 – 2020 otrzymaliśmy 
dofinansowanie na budowę sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami w m. Wola Brzostecka i części 
m. Nawsie Brzosteckie, zbiornika retencyjnego, 

dwóch budynków hydroforni oraz budowę oczyszczalni ścieków na 
terenie szkoły w Kamienicy Górnej. Wykonane zostanie ponad 9 km 
instalacji wodociągowej dla ok. 330 odbiorców ww. miejscowości. 
Całkowita wartość przedmiotowej inwestycji opiewa na 3 mln 800 
tys. zł, z czego prawie 2 mln zł pochodzić będzie z dofinansowania.

2. Wykonana została kolejna droga bitumiczna w miejscowości 
Zawadka Brzostecka „Góry” - odcinek o dł. 336 mb. kosztował 
niespełna 125 tys. zł. 

3. Złożono w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Rzeszowie wnioski o dotację dla dwóch zadań 
inwestycyjnych w ramach naboru z ochrony atmosfery. W przy-
padku przyznania dotacji wykonana zostanie termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej w Kamienicy Dolnej oraz Szkoły Podstawowej 
w Gorzejowej.

4.  19 kwietnia br. podpisano umowę na wykonanie I etapu robót bu-
dowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi 
gminnej łączącej drogę krajową nr 73 z ul. Mysłowskiego w miej-
scowości Brzostek k/gimnazjum – odcinek łączący ul. Królowej 
Jadwigi z M.N. Mysłowskiego”. Etap ten zakłada wybudowanie 
ponad 270 m całkowicie nowej drogi gminnej o szerokości jezdni 
5,50 m. Ruch na drodze będzie się odbywał dwukierunkowo. 
Wzdłuż niej zlokalizowany będzie chodnik oraz ścieżka rowerowa. 
Całość oświetlać będą ekologiczne lampy hybrydowe.

Zakończenie prac planowane jest na wrzesień br. Na realizację in-
westycji Gmina Brzostek  pozyskała 50-procentowe dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019 w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg 
lokalnych”. Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 1,2 mln zł.
W związku z trwającą dyskusją nt. powstania wspomnianej drogi 
i jej pełnego kształtu publikuję kalendarium wydarzeń dające obraz, 
kiedy podjęto decyzje o budowie drogi, a kiedy o budowie obiektu 
handlowego:
• listopad 2014 rok

Na przedwyborczym zebraniu w Nawsiu Brzosteckim zapropono-
wałem w moim programie wyborczym budowę drogi w odcinku 
Mysłowskiego - DK 73. Fakt ten na ostatnim posiedzeniu komisji 
Rady Miejskiej w dniu 20 kwietna 2017 roku potwierdził prze-
wodniczący Mateusz Domaradzki, który także uczestniczył w tym 
zebraniu.

• 23 kwietnia 2015
W ramach realizacji pomysłu budowy drogi, na mój wniosek Rada 
Miejska wyraża zgodę na zakup działki u pani Wieńczysławy Solarz 
pod budowę drogi gminnej i parkingów ul. Mysłowskiego - DK nr 
73. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

• 14 lipca 2015 
Rada Miejska w Brzostku podejmuje uchwałę: „Budowa drogi 
gminnej ul. Mysłowskiego – DK nr 73”. Uchwałę podjęto jed-
nogłośnie. (Na zapisie wideo z posiedzenia moje wystąpienie od 
30 min 24 s, w którym informuję o budowie drogi w odcinku 
Mysłowskiego – DK nr 73.) 

• 27 października 2015 
Spółka JRW Partners sp. z o.o. (inwestor budujący obecnie obiekt 
handlowy przy ul. Zielonej/Mysłowskiego) złożyła w Urzędzie 
Miejskim wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 

• 30 grudnia 2015 

Uchwała budżetowa na rok 2016 pośród różnych inwestycji zawie-
rała zadanie „Budowa drogi gminnej w odcinku ul. Mysłowskiego 
– DK nr 73. Uchwałę budżetową przyjęto 12 głosami za i 3 wstrzy-
mującymi (radni Hipszer, Warchał, Witek).

• 7 stycznia 2016 
Burmistrz Brzostku wydał decyzję o warunkach zabudowy dla 
firmy JRW Partners sp. z o.o., która otwierała możliwość starania 
się w Starostwie Powiatowym o pozwolenie na budowę.

• 20 grudnia 2016 
Do Urzędu Miejskiego w Brzostku wpłynęła informacja o uzyska-
niu dofinansowania na I etap łącznika ul. Mysłowskiego – ul. Kró-
lowej Jadwigi.

• 30 grudnia 2016 
Uchwała Budżetowa na rok 2017 z zadaniem: „Budowa drogi 
gminnej ul. Mysłowskiego – DK nr 73 – odcinek ul. Mysłowskiego 
– ul. Królowej Jadwigi.

• 19 kwietnia 2017 
Podpisano umowę na realizację zadania z wykonawcą wyłonionym 
w postępowaniu przetargowym.
O planowanej drodze w odcinku ul. Mysłowskiego – DK nr 73 
dodatkowo informowałem w wywiadzie dla TV Brzostek w dniu 
29 listopada 2015 roku oraz w „Wiadomościach Brzosteckich” 
z lipca 2015 roku, gdzie przedstawiłem szkic mapki z przebiegiem 
drogi od ul. Mysłowskiego do drogi krajowej nr 73. Sugerowanie 
zatem, że radni nie posiadali odpowiedniej wiedzy o przebiegu 
drogi jest nieprawdziwe.

5. Po wielu latach Szkoła Podstawowa w Grudnej Górnej doczeka 
się kompleksowej termomodernizacji. 28 kwietnia br. Związek 
Gmin Dorzecza Wisłoki ogłosił przetarg na II zakres partnerskie-
go projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej na terenie gmin należących do Związku”. Prace obejmą 
ocieplenie styropianem ścian, fundamentów oraz stropu poddasza. 
Ponadto wymienione zostaną okna i drzwi zewnętrzne oraz zmo-
dernizowany zostanie system c.o. W ramach tego samego projektu 
postępowaniem przetargowym została również objęta Szkoła Pod-
stawowa w Brzostku. Zakres prac obejmie ocieplenie ścian budynku 
w gruncie (ściany piwnicy) i stropu poddasza. Wymienione zostaną 
również okna piwnic oraz wykonana kompleksowa modernizacja 
systemu c.o.: wymienione zostanie 155 grzejników na nowe wraz 
z zaworami termostatycznymi, nastąpi wymiana i izolacja prze-
wodów, wymiana kotłów grzewczych na dwa bardzo sprawne, 
kondensacyjne kotły gazowe. Główne prace prowadzone będą przez 
okres wakacyjny, a zakończenie całości inwestycji przewidziane jest 
do końca września 2017 r. Wartość prac dla obu zadań to przeszło 
910 tys. zł. Refinansowanie zakresu wspomnianych zadań wyniesie 
do 85% środków kwalifikowanych. Projekt jest współfinansowany 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 - działanie 3.2.

6. Zgodnie z zapewnieniami Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy 
w najbliższym czasie (początek maja) ogłoszony zostanie przetarg 
na długo wyczekiwany remont drogi powiatowej nr 1322R Brzostek 
– Opacionka. Zakres prac zakłada wykonanie nowej nawierzchni 
asfaltowej na ponaddwukilometrowym odcinku drogi.

7. W drugiej połowie kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim złożony 
został wniosek w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 
na lata 2017-2020 o dofinansowanie prac związanych z moderniza-
cją Stadionu OSiR w Siedliskach-Bogusz. W przypadku przyznania 
dofinansowania wykonana zostanie m.in. trybunka dla kibiców, 
piłkochwyty oraz zadaszenie ławek dla zawodników rezerwowych. 

Majowe „Wiadomo-
ści Brzosteckie” nie 

zmieściły się w limicie 
czterdziestu stron. Dołożyliśmy cztery i, niestety, znów zabrakło miej-
sca na dwa teksty – na artykuł o działalności brzosteckiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji oraz na opowiadanie wyróżnione w konkursie 
„Wielka Trójka”. Obiecujemy, że opublikujemy je w czerwcu. Wtedy 
też podamy szczegółowy i zapewne ostateczny program obchodów 
650-lecia lokacji miejskiej Brzostku. Teraz możemy już zdradzić, 

że podczas sesji naukowej, która odbędzie się w sobotę 17 czerwca 
2017 r., wystąpią: ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek, prof. dr hab. 
Krystyna Towpasz, dr Dominika Burdzy, ks. dr Marek Kozera, dr 
Rafał Nawrocki,, dr Rafał Szczygieł, mgr Krzysztof Haptaś. Szykuj-
my się więc na wielkie świętowanie w czerwcu. Mikołaj Rej chyba 
nie będzie miał nam za złe, jeśli sparafrazujemy jego słynne zdanie: 
NIECHAJ NARODOWIE WŻDY POSTRONNI ZNAJĄ, IŻ 
BRZOSTOWIANIE NIE GĘSI I SWOJE MIASTO MAJĄ!

U. Kobak

OD REDAKCJI
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Dokończenie na str. 5

Z prac Rady Miejskiej
W dniu 27 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Brzostku obra-

dowała na XXVIII sesji pod przewodnictwem Mateusza 
Domaradzkiego - Przewodniczącego Rady. Realizując przyję-
ty porządek obrad, Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie 
zmiany statutu Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Brzostku oraz uchwaliła stawki opłat za ko-
rzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicz-
nej zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku. 
Przyjęte zmiany do uchwały budżetowej na 2017 rok dotyczyły 
przeniesień w planie dochodów i wydatków między rozdziałami 
zgodnie z zapisami i klasyfikacją budżetową. Kolejną uchwałą 
Rada Miejska zatwierdziła sprawozdanie finansowe instytucji 

kultury – Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2016 
rok oraz przyjęła „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Brzo-
stek na lata 2016-2020”. Głównym celem Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Brzostek jest podniesienie atrakcyjności 
Gminy jako miejsca zamieszkania, edukacji i spędzania czasu 
wolnego poprzez poprawę infrastruktury. W dalszej części obrad 
Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do Podkarpa-
ckiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 i wytypowała 
sołectwo Siedliska-Bogusz do uczestnictwa w tym programie. 
W celu regulacji stanu prawnego na gruncie radni wyrazili zgodę 
na przyjęcie darowizny działki położonej w Grudnej Dolnej, 
zajętej pod drogę gminną. 

Treść podjętych uchwał prezentowana jest na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej.

Opracowała E. Sz.

Rewaloryzacja rynku – sondaż
W kwietniowym numerze „Wiadomości Brzosteckich” za-

mieściliśmy informację wraz z wizualizacją planowanej 
rewaloryzacji brzosteckiego rynku. Na temat projektu anoni-
mowo wypowiedziało się kilkunastu mieszkańców Brzostku 
oraz osoby, które nasze miasteczko znają. Poniżej przestawiamy 
ich opinie.
• Zmiany są bardzo potrzebne, ale jest 

za dużo miejsc wybetonowanych, 
za mało zostawione zieleni i jak 
przyjdzie ładna pogoda i słońce, to 
nikt nie da rady siedzieć na rynku, 
bo będzie za gorąco. A chyba po to 
są ławeczki na rynku, żeby było to 
w lecie wykorzystane, a nie w zimie.

• Na pewno jest bardziej nowo-
cześnie, stylowo, ale mało miejsc 
parkingowych. Mało zieleni. Nie 
wiem, czy utrzymanie fontanny nie 
jest zbyt drogie jak na naszą gminę. 
W Pilźnie jest fontanna, ładnie to 
wygląda, zwłaszcza wieczorem, 
kiedy jest podświetlona.

• Nic nie powiem.
• Te fontanny są niepotrzebne.
• Fontanny są dobre, dzieci bardzo 

je lubią.
• W Pilźnie i w Kołaczycach jest ład-

nie, to i u nas może tak być.
• Brakuje mi tam brzostów, które 

przecież łączą się z nazwą Brzost-
ku. Można by wkomponować gdzieś ze trzy brzosty, nawet 
w odmianie ozdobnej. Ludzie pewnie w większości nawet 
nie wiedzą, jak to drzewo wygląda. Jak Brzostek, to powinny 
być brzosty.

• Mnie się podoba ten projekt.
• Powinien być parking podziemny pod rynkiem. Przy okazji 

może natrafiono by na ciekawe znaleziska archeologiczne, 
co podniosłoby walory historyczne Brzostku i wpłynęłoby 
na rozwój turystyki.

• Upiększanie rynku i tak nic nie pomoże, dopóki lokalni żule 
będą jego wizytówką. Przecież to oni najbardziej rzucają się 
w oczy, kiedy przejeżdża się przez rynek. Jaki to jest obraz 
Brzostku?! I te ich „posiadówy” na przystankach, które mają 
przecież służyć osobom oczekującym na autobus. 

• Historycznie ujmując, to rynki w miastach spełniały funkcje 
handlowo-usługowe. Tak też było z brzosteckim rynkiem 
aż do wybuchu II wojny światowej. Potem władza komuni-
styczna, w ramach walki z wolnym handlem, nakazała rynek 
zaśmiecić ziemią i zieleniną. Obecna rewitalizacja ma na celu 
przywrócenie rynkowi dawnego wyglądu i funkcji handlowo-
-usługowej oraz społecznej - np. imprezy masowe. Jednak te 
plany będą miały sens tylko wówczas, gdy powstanie duża 
obwodnica całkowicie omijająca Brzostek. Przy obecnym 
natężeniu ruchu na DK 73 rewitalizacja nie spełni oczekiwań.

• Generalnie jestem za rewitalizacją rynku, nawet z racji tego, 

że przejeżdżając na trasie Pilzno-Jasło, to widać, że nasz 
rynek „odstaje” od lokalnych miasteczek, nawet w porówna-
niu z Jodłową. Sama koncepcja jest słuszna, chociaż deptak 
obok sklepów nie zda egzaminu ze względu na duży ruch 
samochodowy w rynku i zapotrzebowanie na miejsca par-
kingowe. Trzeba coś zmienić w naszym rynku, żeby się nie 
wstydzić przed przyjezdnymi gośćmi. Mam nadzieję, że nie 
wszystkie drzewa zostaną wycięte i będzie się gdzie schronić, 

kiedy się pójdzie z dzieckiem na lody. To, kto przesiaduje na 
ławkach, zależy od lokalnej policji, która gdyby częściej prze-
spacerowała się przez centrum miasteczka, to poprawiłoby 
to wizerunek rynku, bezpieczeństwo i miejsca parkingowe.

• Wszystko jest OK, ale wzdłuż rynku, przy sklepach, powinien 
zostać parking, bo tam się mieści ponad 20 samochodów. 
Powinno się dać wzmocnioną kostkę i zrobić deptak wraz 
z parkingiem. Fontann jest za mało, woda na upale jednak 
chłodzi.

• Mało zieleni. Latem nie będzie gdzie usiąść, gdy zrobi się 
gorąco. Teraz są zielone, kolorowe klomby, to i gwar na rynku 
jest większy. Powinno być więcej trawy. W Pilźnie i Koła-
czycach jest sam kamień, tu będzie to samo.

• Za mało zieleni. Kamień musi zostać, ale powinno być więcej 
drzewek blisko ławek, żeby cienia było więcej. Wszystko jest 
piękne, tylko mało zielonego.

• Głównym problemem w obrębie obecnego rynku jest brak 
miejsc parkingowych dla robiących zakupy w pobliskich 
sklepach, więc należy zaprojektować nowe tereny parkingo-
we, zmniejszając powierzchnie rekreacyjne, ekspozycyjne. 
Obecny układ zabudowy na rynku jest fatalny, kapliczka na 
jednym końcu, a pomnik na drugim; moim zdaniem jeden 
z istniejących elementów należy zlikwidować lub relokować 

Wstępny projekt rewaloryzacji rynku
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REWITALIZACJA RYNKU
Od kilkunastu dni trwa ożywiona 

debata na temat przebudowy 
rynku w Brzostku. Nie jest to dla nas 
niespodzianką, ponieważ spodziewaliśmy 
się, biorąc pod uwagę doświadczenia tych 
miast, gdzie już taka przebudowa miała 
miejsce, że także w Brzostku wzbudzi ona 
wiele emocji. Ponieważ końcem bieżącego 
roku spodziewamy się ogłoszenia przez 
Urząd Marszałkowski naborów na zadania 
z zakresu rewitalizacji, już w kwietniu 
przedstawiliśmy Państwu wstępny pro-
jekt przebudowy rynku, by poddać go 
dyskusji. Bardzo nam zależy, by osoby 
i środowiska interesujące się rewitalizacją 
mogły wyrazić w tej sprawie swoje opinie 
i sugestie. Bardzo dziękujemy za całą 
masę maili i uwag dostarczanych do nas 
przez mieszkańców. Spotkania i dyskusje 
pozwoliły nam na pewne ustalenia:
1. Jest pełna zgoda wszystkich miesz-

kańców co do potrzeby przebudowy 
rynku, praktycznie nikt nie stwierdził, 
że nie ma takiej potrzeby.

2. Taka sama zgoda dotyczy potrzeby 
ukrycia pod płytą rynku wszelkich 
instalacji elektrycznych czy telefonicz-
nych, by słupy nie szpeciły wyglądu 
przebudowanego rynku.

3. Zgodnie z sugestią mieszkańców po-
wstaną podjazdy dla wózków i rowe-
rów tak, by schody nie stanowiły dla 
nich przeszkody.

4. Zastosowaliśmy się także do sugestii, 
by nie wyłączać z ruchu odcinka obok 
dawnego przedszkola. Zastosujemy 
tam rozwiązanie polegające na po-
szerzeniu do 2 metrów istniejącego 
już chodnika, natomiast obok niego 
pozostanie możliwość przejazdu 
samochodami - tak jak obecnie. 

5. Zwiększymy w stosunku do obec-
nego liczbę miejsc parkingowych. 
Uzyskamy to poprzez likwidację 
chodnika od strony posesji pani 
Gotfrydowej i pani Chomiszczak, co 
pozwoli nam parkować samochody 
w tej części rynku w dwóch rzędach. 
Dodatkowo powstaną przy deptaku 
miejsca parkingowe za kapliczką 
(od strony biura pana Potrzeby) 
i za pomnikiem (na wprost sklepu 
„Marino”). Utrzymamy natomiast 
planowaną w projekcie wolną od 
parkowania przestrzeń na długości 
schodów prowadzących z płyty 
rynku na deptak. Powstaną także 
parkingi po prawej stronie drogi 
biegnącej obecnie od parkingu 
głównego w kierunku „starej kasy” 
poniżej kwiaciarni. Obecny chodnik 
zostanie zlikwidowany. 

6. Planowane nasady nowych drzew 
będą znacznie większe niż te, które 

widzieliście Państwo na wizualizacji. 
Wokół nich powstaną ławki, które 
z racji owalności pozwolą przesuwać 
się wraz z cieniem dawanym przez 
drzewa podczas upałów. 

7. Przebudowana zostanie również in-
stalacja elektryczna na samej płycie 
rynku w taki sposób, by była nieza-
leżna od reszty instalacji i umożliwiała 
korzystanie z dodatkowych urządzeń.

8. Dopracowana zostanie kompozycja 
zieleni.

W następnym numerze „Wiadomości 
Brzosteckich”, a także na portalach Gminy 
Brzostek przedstawimy Państwu zmody-
fikowany projekt wizualizacyjny, który 
pokaże uwzględnione zmiany. Natomiast 
chcemy jednak utrzymać generalny trend, 
jaki dziś ma zastosowanie na innych 
przebudowywanych rynkach. Wszyscy 
jesteśmy przyzwyczajeni do obecnego 
wyglądu, ale, niestety, brzostecki rynek 
jest obecnie kompletnie niefunkcjonalny. 
Część zachodnia jest zwykłym parkin-
giem, natomiast wschodnia uniemożliwia 
przeprowadzenie tam jakiejkolwiek im-
prezy. Obecnie przygotowujemy wystawę 
fotograficzną „My brzostowianie” i uło-
żenie jej w rynku nastręcza poważnych 
kłopotów. Przypominam sobie także, jakie 
problemy były z rekonstrukcją „Pacyfi-
kacji Brzostku 1944”. Otwarty charakter 
rynku to możliwość przedświątecznego 
kiermaszu (taki organizuje ostatnio regu-
larnie Pilzno) czy nawet sprzedaży chry-
zantem i zniczy w okresie przed Świętem 
Zmarłych. To także ciekawe miejsce na 

ekspozycje kwiatowe, które wielu z nas 
ogląda dzisiaj, podróżując po europejskich 
miasteczkach. Rynek może być także 
odpowiednim miejscem na wernisaż czy 
plener. Taki jego charakter, jaki przed-
stawiliśmy Państwu, znacznie pozwoli 
zaktywizować życie w miasteczku.

Drodzy Państwo, obecny miesiąc musi-
my wykorzystać na spotkania i rozmowy. 
Trzeba jednak pamiętać, że nie uda nam 
się stworzyć takiego modelu, o którym 
każdy z nas powie „bingo”. Niestety, ale 
na kompromis – i to bardzo daleki – mu-
simy się wszyscy przygotować. Musimy 
także pamiętać, że prace, jakie wykona-
my, pozostaną na dziesięciolecia. Stąd 
tak ważne są wszelkie uwagi. Musimy 
jeszcze pamiętać o założeniach archi-
tektonicznych i wymaganiach Urzędu 
Konserwatorskiego, jakie musimy spełnić, 
by móc skutecznie starać się o pozwolenie 
na budowę i dofinansowanie inwestycji.

I ostatnia sprawa, mianowicie wyko-
nanie. Nie ma najmniejszych szans na 
przebudowę przed 2019 rokiem. Dlatego 
w związku z planowanymi obchodami 
650-lecia lokacji musimy przeprowadzić 
niezbędne prace remontowe, by miasto 
na ten jubileusz wyglądało schludnie 
i jednocześnie, by do czasu przebudowy 
wyglądało przyzwoicie. Dziury w asfal-
cie i wszechobecne łaty w nawierzchni 
parkingu nie są naszą najlepszą wizy-
tówką i musimy coś z tym zrobić przed 
czerwcowymi obchodami. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Trwają prace na brzosteckim rynku (fot. z archiwum Marii Lisowskiej; lata 60.)

i wykorzystać efektywnie nowy obszar na tereny parkingo-
we. Po obejrzeniu zamieszczonych widoków nasuwa mi się 
pytanie: Czy w przeszłości w Brzostku mieszkali Indianie? 
Widok podobny do azteckiego miasteczka w Andach. Jak 

na razie jednym z atutów Brzostku jest dobra lokalizacja na 
trasie turystycznej w Bieszczady, wielu podróżujących chętnie 
się zatrzyma, aby zrobić zakupy, odpocząć, jeśli będą mieli 
taką możliwość (parking); jeśli tego nie zapewnimy, to tylko 
nieliczni piesi będą mogli się delektować zrewitalizowanym 
rynkiem. q

Dokończenie ze str. 4
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Najlepsza promocja Brzostku
Jaromir Hunia – stypendysta 

Prezesa Rady Ministrów, Krajo-
wego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz 
laureat nagrody głównej naukowego 
programu ADAMEDSmartUP – 24 
kwietnia 2017 roku wygrał w War-
szawie ogólnopolską Olimpiadę Bio-
logiczną i tym samym zdobył wstęp 
na studia medyczne. Po dwudniowych 
zmaganiach pokonał stu najzdolniej-
szych młodych biologów w kraju. 

Walka była niezwykle wyczerpująca. Najpierw zadania prak-
tyczne w czterech pracowniach Uniwersytetu Warszawskie-
go: botaniczno-mykologicznej, zoologicznej, biochemicznej 

i statystyczno-filogenetycznej. Później test wiedzy zdecydo-
wanie wykraczającej ponad program liceum oraz obrona pracy 
badawczej wykonanej w czasie wakacji. Jaromir badał „Wpływ 
eksudatów korzeniowych z sorga dwubarwnego (Sorghum bi-
color (L.) Moench) na kiełkowanie i początkowy wzrost chabra 
bławatka (Centaurea cyanus L.)”. Przygotowania do olimpiady 
wymagały ciężkiej pracy i samozaparcia, szczególnie część 
praktyczna wykraczająca poza program nauczania w liceum. 
Niezbędne umiejętności Jaromir zdobywał na indywidualnych 
zajęciach w Akademeia High School w Warszawie w ramach 
programu stypendialnego ADAMEDSmartUP oraz na Uniwer-
sytecie Rzeszowskim.

O Brzostku usłyszą także w świecie, ponieważ w lipcu 2017 
roku Jaromir będzie reprezentował Polskę w Międzynarodowej 
Olimpiadzie Biologicznej w Londynie. Powodzenia!

Redakcja

Na majówkę!
Wiosna pokazała się w marcu i jeszcze na początku 

kwietnia, wszystkich rozochociła, ale później „wielkie 
pustki uczyniła tym zniknieniem swoim”. Namieszała też 
w planach urlopowych mieszkańcom Ziemi Brzosteckiej, 
którzy z rezerwą przyglądali się prognozom pogody na długi, 
kwietniowo-majowy weekend. Niektórzy mimo wszystko 
zdradzili nam, jak mają zamiar spędzić te kilka dni. 

• Wyjeżdżam na wczasy za granicę.
• Ja będę prawdopodobnie na wyjeździe, ale w kraju.
• To będzie zależało od pogody. Zresztą dzieci przyjadą, 

to będę mieć robotę w kuchni. Wyjazdu nie planuję, bo 
mam dyżur w pracy.

• Nie wiem,
• Na imprezie, na parapetówce u brata, całe 3 dni.
• Na pewno z dziećmi. Gdzieś w okolicach Brzostku.
• W domu. Nigdzie nie jadę.
• W pracy, łącznie z 3 maja.
Wszystko, co dobre, to się szybko kończy. Tak też było 

z „długim” weekendem. Teraz można już podsumować, co 
wyszło z naszych planów na „wielkie wolne”.

U.K.

Majowe świętowanie
Niektórzy szczęśliwcy mogli się pochwalić aż pięcioma dnia-

mi wolnymi od pracy zawodowej. Zaplanowane podróże 
różnie się udały, bo pogoda nieco straszyła. Jednak zawsze 
można było ten czas spędzić z rodziną, poświęcić na porządko-
wanie domu czy ogrodu albo na jakieś drobne remonty. Brzostek 
ma to do siebie, że jego mieszkańcy w większości posiadają 
domy z działkami, więc zajęć nigdy nie brakuje, a sam odpo-
czynek w wolne dni przebiega bardziej aktywnie, a właściwie 
nawet roboczo. Dlatego też zwłaszcza 1 maja praca często wre 
w najlepsze, a ludzie są zadowoleni, że już ich nikt nie rozlicza 
z udziału w pochodach. 

Może właśnie pamięć o tym „przymusowym świętowaniu” 
na ulicach wpływa na to, że i 3 maja, kiedy obchodzi się kolejne 
rocznice uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji, tylko nie-
liczni brzostowianie towarzyszą lokalnym władzom w składaniu 
kwiatów w miejscach pamięci narodowej. Ten dzień jednak ma 
bardziej świąteczny charakter dzięki temu, że wtedy oprócz 
narodowego przypada także święto kościelne – Maryi, Królowej 
Polski. W czasie tegorocznej uroczystej, trzeciomajowej Mszy 
św. proboszcz miejscowej parafii, ks. Marek Mnich, wygłosił 
kazanie, podczas którego m.in. powiedział:

Dzisiejsze święto jest świadectwem wiary naszych przodków, 
którzy nie wstydzili się i nie wahali się swoich losów, trudnych 
zmagań i walki o niepodległość w czasach niewoli, powstań, 
wojen, okupacji, a także swoich nadziei osobistych i narodowych 
powierzać Maryi, Królowej Polski. W dalszej części kazania 
Proboszcz mówił, że Europa i Polska musi mieć duszę. A jest nią 
od dwóch tysięcy lat chrześcijaństwo. Polska musi oprzeć swoją 
demokrację na stałych wartościach, a nie lansowanych w imię 
szeroko rozumianej tolerancji zasadach sprzecznych z naturą 
człowieka, z Dekalogiem, sprzecznych z zasadami przyzwoitości 
i uczciwości. 

W obecnych czasach szybko następują przemiany światopo-
glądowe, polityczne czy społeczne. W takiej sytuacji pasowałoby 
powtórzyć za Ks. Proboszczem: Quo vadis Polonia?

U.K.

Fot. Paw
eł Batycki



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 5/2017 7

NOWE TWARZE W BRZOSTKU
Alicja Ochałek 
– Zastępca Kierow-
nika Samodzielne-
go Gminnego Pub-
l icznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej 
w Brzostku

Od kiedy pełni Pani funkcję zastępcy kierownika ośrodka 
zdrowia? Na czym polegał konkurs?
Pracę na stanowisku zastępcy kierownika objęłam z dniem 
1 kwietnia 2017 r. Konkurs polegał oczywiście na odpowiadaniu 
na zadawane mi pytania, które głównie dotyczyły pogodzenia 
pracy lekarza z pełnioną funkcją oraz ewentualnych perspektyw 
dalszego rozwoju ośrodka zdrowia.

Czy decyzja o przystąpieniu do konkursu była trudna?
I tak, i nie. Przede wszystkim jestem lekarzem, więc pacjent 
dla mnie jest zawsze na pierwszym miejscu. Owszem, miałam 
wątpliwości, ale tutaj wspomogła mnie Pani Kierownik, która 
znając realia funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, zaofe-
rowała mi swoją pomoc.

Jakie są obowiązki zastępcy kierownika ośrodka zdrowia?
Każdą instytucję można podzielić na dwa piętra. Pierwsze 
jest stroną, która zajmuje się kontaktami zewnętrznymi, czyli 
w przypadku ZOZ-ów, np. z NFZ, a zadaniem drugiej jest dbanie 
o sprawy wewnętrzne. Ja jestem tym drugim piętrem. Moim 
obowiązkiem jest zadbać o sprawy dotyczące przede wszystkim 
leczenia, zająć się organizacją pracy ludzi w to zaangażowanych 
oraz dbać o rozwój zgodny z najnowocześniejszymi osiągnięcia-
mi medycyny. Jednocześnie należy zadbać o dostosowanie się 
do zmian wynikających z reformy opieki zdrowotnej.

Proszę opowiedzieć o swojej pracy zawodowej.
Pracę zawodową rozpoczęłam praktycznie równolegle z na-
staniem zmian w opiece zdrowotnej, czyli od powstania Kas 
Chorych. Zawsze chciałam pracować bezpośrednio z ludźmi 
i na tym pierwszym poziomie, czyli w POZ, więc już na studiach 
byłam ukierunkowana w stronę chorób wewnętrznych, pomimo 
że akurat wtedy była „moda” na medycynę rodzinną. Zawsze 
uważałam i nadal uważam, że interna jest matką wszystkich 
nauk medycznych. Oczywiście zakres wiedzy jest szeroki, ale 
kiedy pracuje się w POZ, jest on niezbędny. Wymaga również 

stałego kształcenia się, bo jest to dziedzina, która cały czas się 
rozwija. Z perspektywy czasu mogłabym wymieniać historię 
różnych aspektów, które niejednokrotnie zmieniały się z roku 
na rok. W swojej karierze zawodowej miałam epizody pracy 
na Oddziale Chorób Zakaźnych, w Opiece Całodobowej, Stacji 
Dializ, Orzecznictwie o Stopniu Niepełnosprawności. Wszystkie 
sobie cenię za zdobyte tam umiejętności.

Jakie wydarzenie związane z Pani pracą najbardziej utkwiło 
Pani w pamięci?
Jest wiele zdarzeń, które pamiętam. Bywają sytuacje, w których 
przypominam sobie te miłe, czasem wręcz komiczne, a bywają 
także takie, które wspomina się trochę mniej mile, ale one zawsze 
też pozostaną w pamięci. W tej chwili, tak na szybko, przychodzi 
mi do głowy zdarzenie, kiedy pojechałam do chorego, którego 
trawiła wysoka, nieustępująca gorączka od kilku godzin. Na 
miejscu stwierdziłam, że objawy sugerują sepsę. Wezwałam 
karetkę. Moja diagnoza wydawała się trochę na wyrost, tym 
bardziej, że powiadomiłam wszystkich, którzy mieli kontakt 
z pacjentem o konieczności profilaktyki i zastosowaniu odpo-
wiedniego antybiotyku. Niektórzy dostosowali się, inni uznali 
to za przesadę. Dosłownie po kilku godzinach okazało się, że 
była to trafna diagnoza i człowiek przeżył. W chwili obecnej ma 
się dobrze i jest podporą dla innych.

Co jest najtrudniejsze, a co najprzyjemniejsze – według Pani 
– w pracy lekarza?
Myślę, że najprzyjemniejszą stroną w pracy lekarza jest po-
konanie choroby, czy to tej rzeczywistej, czy to tej istniejącej 
w odczuciu pacjenta. Jednym słowem jest to sukces. Nie zawsze 
mamy jednak na to wpływ. Istnieje wiele czynników, począwszy 
od samej istoty choroby po osobowość, nastawienie pacjenta 
i rodziny. Zawsze jednak przyniesienie ulgi na każdej płasz-
czyźnie – fizycznej czy emocjonalnej jest sukcesem. Najtrud-
niejszą rzeczą jest bezradność, świadomość, że wszelkie nasze 
wysiłki nie przyniosą skutku, ponieważ właśnie „na to” nie ma 
skutecznego lekarstwa.

Jakie są Pani pasje, zainteresowania niezwiązane z pracą 
zawodową?
O! Ja mam wiele pasji. Wszystkie zależą od sytuacji i okolicz-
ności. Jeśli chcę się „wyżyć” fizycznie, idę do ogródka. Kocham 
kwiaty. Pielę, przekopuję, przesadzam, przycinam. Ponadto 
lubię zwiedzać, poznawać, podróżować. Oczywiście robię to 
w wymiarze, na jaki pozwala mi czas. Czytanie książek to jest 
mój nałóg. Czytam wszystko. Nie jestem ukierunkowana na 
konkretną kategorię. Ważny jest dla mnie sposób przekazania 
treści. Grzybobranie to moje kolejne hobby.

Wywiad z Panią Doktor przeprowadziła Urszula Kobak.

Korzystna zmiana w ustawie
dotycząca zaopatrzenia w wyroby medyczne u dzieci do lat 18 
(Dz. U. Poz. 1860 art.47 ust.1a)

Dzieciom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały 

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie 
zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpiecze-
nia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty 
w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pedia-
trii, przysługuje prawo do wyrobów medycznych (PIELUCHOMAJTKI).
O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia, 
w porozumieniu z opiekunem prawnym dziecka.

Szczegółowe informacje oraz wymagane zaświadczenie można uzyskać w Samodzielnym Gminnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Brzostku (nr tel. 146830472) oraz w Ośrodku Zdrowia w Smarżowej (nr tel. 146835937) lub informacje 
bezpośrednio w placówkach Narodowego Funduszu Zdrowia na terenie całego kraju.

Kierownik SGPZOZ
Anna Klich

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki
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Sprawdź, jakie uprawnienia Ci przysługują w ramach ustawy 
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Gdzie uzyskasz informację o uprawnieniach:
Potrzebne informacje otrzymasz:

• w przychodni,
• w szpitalu,
• w ośrodkach pomocy społecznej,
• w instytucjach wsparcia rodziny,
•  od asystenta rodziny.

Kto może skorzystać z uprawnień:
• każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji 

i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),
• rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko 

chore dziecko. Oznacza to:
 ◦ ciężkie i nieodwracalne upośledzenie

albo
 ◦ nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,

• kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko 
może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,

• kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie 
na skutek wad wrodzonych, 

• kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka 
z powodu: 

 ◦ poronienia,
 ◦ urodzenia dziecka martwego,
 ◦ urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
 ◦ urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi 
albo śmiertelnymi schorzeniami.

Jak skorzystać z uprawnień?
Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które 
potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczal-
ną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powsta-
łej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, 
możesz otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego1, który:

• posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty 
w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub 
neonatologii.

• Ponadto, zaświadczenie wydane przez:
• lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
• lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjali-

zację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położni-
ctwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, 

• specjalistę w dziedzinie pediatrii,
• uprawnia dzieci do 18 r. ż.2 do:
• skorzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określo-

nych w ustawie „Za życiem”,
• korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej 

oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. 
Ważne: wszystkie kobiety w trakcie ciąży mają prawo do świad-
czeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
Co przysługuje kobiecie oczekującej dziecka, dowiesz się z in-
formatora Ministerstwa Zdrowia „Ciąża i Poród”, który dostępny 
jest na stronie www.mz.gov.pl w zakładce „Zdrowie i profilakty-
ka” – „Zdrowie matki i dziecka”. 

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy 
i wsparcia asystenta rodziny.
Asystent nie tylko odpowie na wszystkie twoje pytania, ale 
też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł 
załatwiać w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach. 
Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo-
wychowawcze.
1  Lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarz który jest zatrudniony lub wykonuje 
zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej. 
2  Dzieci u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie 
rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Asystent rodziny:

• udzieli informacji w zakresie dostępu do instrumentów 
polityki na rzecz rodziny,

• będzie mógł Ciebie reprezentować przed instytucjami 
i urzędami, 

• udzieli wsparcia psychologicznego,
• udzieli pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowaw-

czych udzieli pomocy prawnej, 
• będzie Cię wspierał w realizacji codziennych obowiązków.

Gdzie możesz się zgłosić się po pomoc asystenta rodziny?
Asystent rodziny jest zatrudniony w jednostkach organizacyj-
nych systemu wspierania rodziny lub w instytucjach pozarządo-
wych działających na zlecenie samorządu gminy.
Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta 
rodziny:

• doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
• poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
• poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemow-

lęciem,
• pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie 

sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
• nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
• doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
• informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia ro-

dziny i dziecka,
• pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kon-

taktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, 
przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,

• pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji 
zawodowych i poszukiwaniu pracy.

• Ze wsparcia asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej 
sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę. W tym celu należy wy-
stąpić z wnioskiem do gminy.

• W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w usta-
wie „Za życiem” nie jest stosowana procedura wymagająca 
m.in. przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzin-
nego wywiadu środowiskowego. 

Z jakich uprawnień możesz skorzystać dodatkowo:
1. Okres okołoporodowy

• badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości 
w ciąży (diagnostyka prenatalna),

• od 4 do 9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad 
dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe) oraz większa ilość 
wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej. Od 21 tygo-
dnia ciąży do rozwiązania, położne przygotowywać będą 
kobiety do porodu i rodzicielstwa. Edukacja przedporodowa 
dotyczyć będzie porodu, połogu, karmienia piersią i rodzi-
cielstwa,

• poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym po-
ziomie (III poziom referencyjny) - zgodnie ze wskazaniami 
lekarskimi,

• koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zwłaszcza w cią-
ży powikłanej. Podczas porodu i połogu kobieta będzie 
miała zapewnioną opiekę położniczą, w tym zabiegi we-
wnątrzmaciczne, zgodnie ze standardami opieki położniczej 
nad ciążą i ciążą patologiczną. Noworodek będzie mieć 
zapewnioną opiekę neonatologiczną,

• wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyj-
ne), zwłaszcza, jeśli dziecko urodziło się przed ukończeniem 
37 tygodnia ciąży lub ważyło w chwili porodu poniżej 2500 
gramów.

2. Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością
• porady jak pielęgnować i wychowywać dziecko,
• pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,
• pomoc psychologiczna dla rodziców,
• rehabilitacja lecznicza,
• wyroby medyczne, takie jak pieluchomajtki, cewniki, pro-

Dokończenie na str. 9
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Dokończenie na str. 10

Dokończenie ze str. 8
tezy - na podstawie zlecenia upoważnionej osoby,

• zakup leków poza kolejnością,
• opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku 

(tzw. opieka wytchnieniowa). Rodzicom oraz opiekunom 
przysługuje do 120 godzin takiej opieki. Będzie ona za-
pewniona:

 ◦ w dziennych ośrodkach wsparcia - placówkach całodo-
bowych, 

 ◦ w placówkach systemu oświaty (np. szkołach),
 ◦ w ramach umowy z organizacją pozarządową na opiekę 
nad dzieckiem - również indywidualną,

 ◦ przez udział osoby niepełnosprawnej w różnych formach 
wypoczynku zorganizowanego,

• opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie 
choroby (opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach 
domowych lub stacjonarnych),

• kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne, 
• inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc praw-

na (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze),
• informacje o innych formach wsparcia zawartych w ustawie 

„Za życiem”.
3. Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

Komu przysługuje
Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycz-
nemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, 
jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) 
bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku 
oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wy-
maganych dokumentów. 

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:
• zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką 

medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (za-
świadczenie takie wydaje lekarz lub położna),

• Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna fak-
tycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.

• zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie 
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 
zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym 
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie 
takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z któ-
rym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest 
zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ 
zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty 
w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub 
neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru 
takiego zaświadczenia.

Kiedy złożyć wniosek?
Złóż wniosek o wypłatę świadczenia do 12 miesięcy od dnia 
narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie 
nie zostanie rozpatrzony.
Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta/gminy lub ośrodku 
pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Szczegółowych 
informacji w tym zakresie udzieli Państwu asystent rodziny.
Jeśli jesteś rodzicem dziecka niepełnosprawnego z orzeczoną 
niepełnosprawnością
Zwróć się bezpośrednio do realizatorów wsparcia. Są to właściwe 
ze względu na twoje miejsce zamieszkania:

• centra pomocy rodzinie,
• instytucje wsparcia rodziny,
• ośrodki pomocy rodzinie,
• ośrodki pomocy społecznej.

Ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych) możesz uzyskać dofinansowanie: 

• do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 ◦ jest to zorganizowana forma rehabilitacji połączona 
z wypoczynkiem. Jej celem jest poprawa psychofizycznej 
sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych 

uczestników,
 ◦ dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej, 
która:

• ma skierowanie od lekarza prowadzącego,
• spełnia kryterium dochodowe3,
• nie spełnia kryterium dochodowego - dofinansowa-

nie jest wtedy pomniejszone o kwotę przekroczenia 
kryterium. Jeśli osoba niepełnosprawna jest w trudnej 
sytuacji materialnej lub losowej, dofinansowanie może 
być przyznane w pełnej wysokości,

• na likwidację barier:
 ◦ architektonicznych – zlikwidowanie utrudnień w bu-
dynku lub mieszkaniu oraz w jego najbliższej okolicy. 
Może to być np. dostosowanie łazienki dla potrzeb oso-
by niepełnosprawnej, budowa podjazdu lub windy dla 
wózkowicza, likwidacja progów czy montaż uchwytów,

 ◦ w komunikowaniu się – zlikwidowanie ograniczeń, które 
uniemożliwiają lub utrudniają swobodne porozumiewanie 
się lub przekazywanie informacji. Pomoc może polegać 
np. na zakupie syntezatora mowy,

 ◦ technicznych – zastosowanie przedmiotów lub sprzętów 
odpowiednich dla osoby niepełnosprawnej. Likwidacja 
tej bariery ma pomóc sprawniej funkcjonować i działać 
w społeczeństwie. Dofinansowanie możesz uzyskać, 
np. na zakup roweru trójkołowego,

• na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów orto-
pedycznych i środków pomocniczych - na zlecenie lekarza 
prowadzącego:

 ◦ sprzęt rehabilitacyjny – wsparcie możesz uzyskać po 
spełnieniu kryterium dochodowego,

 ◦ przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - wsparcie 
możesz uzyskać po spełnieniu kryterium dochodowego. 
Są to m.in.: aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy koń-
czyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace 
przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słucho-
we, sprzęt stomijny, cewniki, inhalatory, szkła okularowe, 
pieluchomajtki i inne,

• na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-
-przewodnika, jeśli uzasadniają to potrzeby wynikające 
z niepełnosprawności osoby.

• Inne świadczenia dla rodziców z dziećmi na utrzymaniu
• Jeżeli jesteś Rodziną posiadającą dzieci (w tym dzieci nie-

pełnosprawne), przysługują Ci następujące świadczenia:
• świadczenie wychowawcze „Program Rodzina 500+”,
• zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
• świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie 

pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
• dwa rodzaje zapomóg związanych z urodzeniem się dzie-

cka: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 
(tzw. becikowe) oraz zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 
przyznawana według uznania gminy,

• inne świadczenia na rzecz rodziny ustalane przez gminę 
i finansowane z budżetu gminy, 

• świadczenie rodzicielskie,
• dodatek wychowawczy (dla rodzin zastępczych i rodzinnych 

domów dziecka oraz placówek opiekuńczo - wychowaw-
czych typu rodzinnego).

Aby uzyskać powyższe świadczenia musisz złożyć wniosek 
w urzędzie miasta/gminy lub ośrodku pomocy społecznej 
w miejscu zamieszkania. Informacji w tym zakresie udzieli 
Państwu także asystent rodziny.
Szczegółowe informacje na temat ww. świadczeń, warunków, 
kryteriów ich przyznawania i wypłaty znajdują się na stronie in-
ternetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
(zakładka wsparcie dla rodzin z dziećmi) pod adresem: 

3  Kryterium dochodowe, tzn. osiągnięcie przeciętnego miesięcznego 
dochodu, który nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia, 
przypadającego na osobę żyjącą we wspólnym gospodarstwie domowym (w 
rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych). 
Dochód dzielony jest przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym 
i obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
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http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/
Jeżeli posiadasz troje lub więcej dzieci możesz skorzystać z Karty 
Dużej Rodziny (KDR)
KDR tworzy system zniżek handlowych – oferowanych przez in-
stytucje publiczne i firmy – i następujących zniżek ustawowych: 

• zniżki na przejazdy kolejowe - 37% na bilety jednorazowe 
oraz 49% na bilety miesięczne – dla rodziców i małżonków 
rodziców, 

• 50% ulgi opłaty za paszport - dla rodziców i małżonków 
rodziców i 75% ulgi opłaty za paszport - dzieci,

• darmowe wstępy do parków narodowych dla wszystkich 
posiadaczy Karty Dużej Rodziny,

• inne deklarowane przez partnerów KDR. 
Szczegóły dotyczące przyznawania KDR oraz wykaz partnerów 
znajduje się na stronie
www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina.

Świadczenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej

Pamiętaj, że możesz również skorzystać ze świadczeń pomocy 
społecznej. Przyznaje je ośrodek pomocy społecznej właściwy 
dla twojego miejsca zamieszkania. Świadczenie może mieć formę 
pieniężną lub niepieniężną.
Świadczenia pieniężne:

• zasiłek stały, 
• zasiłek okresowy, 
• zasiłek celowy,
• specjalny zasiłek celowy.

Świadczenia niepieniężne:
• praca socjalna,
• poradnictwo specjalistyczne (prawne, psycholo-

giczne i rodzinne) dla osób i rodzin, które mają 
trudności w rozwiązywaniu problemów życio-
wych lub potrzebują wsparcia,

• usługi opiekuńcze (pomoc w zaspokajaniu co-
dziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna 
zalecona przez lekarza),

• specjalistyczne usługi opiekuńcze (świadczone 
przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 
zawodowym, np. pielęgniarki, rehabilitantów, 
psychologów i pedagogów),

• mieszkania chronione,
• ośrodki wsparcia.

Szczegóły dotyczące przyznawania wspomnianych 
świadczeń znajdziesz na stronie internetowej 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Inne formy wsparcia rodzin z dziećmi
Rodzina wychowująca dzieci może liczyć także na 
wsparcie:

• placówek wsparcia dziennego,
• rodzin wspierających. 

Gdzie się zgłosić po pomoc i wsparcie
Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy i wsparcia pla-
cówek wsparcia dziennego lub rodziny wspierającej 
zgłoś się do gminy. Pomoc ta jest nieodpłatana. 
W przypadku pilnej konieczności, gdy nie możesz 
sprawować opieki nad dzieckiem samodzielnie, na 
wniosek lub za Twoją zgodą, możliwe jest umieszcze-
nie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.
Szczegóły dotyczące wsparcia rodziny i systemu pie-
czy zastępczej znajdują się na stronie: www.mpips.
gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastep-
cza-nad-dzieckiem/
Jeżeli posiadasz dzieci w wieku do lat 3 możesz sko-
rzystać z:

• żłobka,
• klubu dziecięcego,
• dziennego opiekuna,
• niani.

Szczegóły dotyczące form opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 oraz rejestr instytucji opieki nad dzieckiem do 

lat 3 znajdują się na stronie: www.zlobki.mpips.gov.pl.

Podstawa prawna
 ¾ Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 
4 listopada 2016 r. (Dz. U z 2016 r., poz.1860);

 ¾ Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 
lutego 2016 r. (Dz. U z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.);

 ¾ Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. 
(Dz. U z 2016, poz. 1518, z późn. zm.);

 ¾ Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 
7 września 2018 r. (Dz. U. z 2016, poz. 169, z późn. zm.);

 ¾ Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.);

 ¾ Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.);

 ¾ Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 (Dz. U z 2016 r., poz. 157) ;

 ¾ Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. 
U z 2016 r., poz. 785, z późn.zm).

Materiały opracowane przez Ministerstwo Zdrowia i przekazane 
przez SGPZOZ w Brzostku.

LEKARZE PRZYJMUJĄCY W SGPZOZ W BRZOSTKU

LEK. MED. DANUTA STANEK
(pediatra)

PON.-PIĄT. 800 -1435

1435-1535 wizyty domowe

LEK. MED. ALICJA OCHAŁEK
(specjal. chorób wew.)

PON.-PIĄT. 800 -1435

1435-1535 wizyty domowe 

LEK. MED. MIECZYSŁAW PIETRZYCKI
(specjal. med. rodzinnej, internista)

PONIEDZIAŁEK 1415 -1700

CZWARTEK 1415 -1700

PIĄTEK 1415 -1700

1700-1800 wizyty domowe

WTOREK 1200-1445

1445-1545 wizyty domowe

LEK. DR N. MED. JOANNA KAZANECKA 
(specjal. pediatrii, specjal. neurologii dziecięcej)

WTOREK 800 -1300

CZWARTEK 800 -1300

LEK. MED. GRZEGORZ KUŁAK
(specjal. chorób zakaźnych)

WTOREK 800 -1500

LEK. MED. WOJCIECH DZIADEK
(kardiolog)

PIERWSZY I TRZECI 
WTOREK MIESIĄCA

1500 -1800

LEK. MED. MARIA WOJTASZEK-CZAPLA
(specjal. pediatrii, alergolog)

PONIEDZIAŁEK 800 -1300

LEK. MED. MONIKA GIL
(w trakcie specjal. z medycyny rodzinnej)

PONIEDZIAŁEK 730 -1200

ŚRODA 1200-1700

CZWARTEK 730-1200

LEK. MED. MAGDALENA SZCZĘCH-
MARCZAK
(w trakcie specjal. z chorób wew.)

PIĄTEK 800 -1300

LEK. MED. KAROLINA CYGAN:
(w trakcie specjal. z ginekologii i położnictwa

ŚRODA 800 -1300

LEK. MED. KAJA ŁAWNICZEK WTOREK 1500 -1800

LEKARZE PRZYJMUJĄCY W SGPZOZ SMARŻOWA

LEK. MED. LUCYNA SZCZEPANIK
(specjal. med. rodzinnej, lek. chorób dziecięcych)

PON.-PIĄT. 700-1335

1335-1435 wizyty domowe

LEK. MED. MIECZYSŁAW PIETRZYCKI
(specjal. med. rodzinnej, internista)

ŚRODA 1100 -1345

1345-1445 wizyty domowe
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WIĘCEJ UMIESZ, TO CI WIĘCEJ ZAPŁACĄ.
O pracy i edukacji za granicą mówi
Mieczysław Hunia zatrudniony w znanej firmie międzynarodowej
W jaki sposób można zdobyć dobrą pracę za granicą?
W Internecie jest dużo ofert pracy za granicą, firmy między-
narodowe poszukują pracowników. Trzeba przedstawić swoje 
doświadczenie i kwalifikacje oraz przejść rozmowę kwalifika-
cyjną. Bardzo ważnym kryterium jest doświadczenie zawodowe 
w danej branży. W moim przypadku była to rozmowa z kilkoma 
osobami, moimi przyszłymi przełożonymi, oczywiście w języku 
angielskim i trwała kilka godzin. Generalnie, ważne jest, żeby nie 
przestać się uczyć po ukończeniu szkoły podstawowej, średniej 
czy studiów. Ja zacząłem się uczyć języka angielskiego samo-
dzielnie przy wsparciu Firmy TC, ponieważ był mi potrzebny 
w pracy. Niestety, należę do pokolenia, które obowiązkowo 
uczyło się języka rosyjskiego, jezykiem dodatkowym w moim 
przypadku był francuski, nieprzydatny w firmie, gdzie praco-
wałem. Trwało to kilka lat, bo języka obcego nie nauczy się 
w miesiąc czy pół roku. Z perspektywy czasu widzę, że była 
bardzo dobra decyzja, bo dało mi to możliwości otrzymania 
lepszego stanowiska i ciekawszej pracy w Dębicy, a to z kolei 
wpłynęło na to, że nie obawiałem się starać o posadę za granicą.

Co można zyskać, pracując w Luksemburgu?
Finansowo można zyskać znacząco, ale jest kilka uwarunkowań. 
Między innymi trzeba nauczyć się pracy w innym otoczeniu. 
Pozbyć się nawyków powszechnych w Polsce, np. trzeba skupić 
się na zadaniu (mam zadanie i je wykonuję), a nie patrzeć, co ktoś 
robi, jak robi i obgadać tego kogoś. Musisz się skupić na tym, 
żeby wykonać robotę dobrze, dokładnie i nie narzekać. Dobre 
firmy, w których się dużo zarabia, to silne, duże firmy między-
narodowe z filiami w różnych krajach. Taka firma przetrwa na 
rynku i daje poczucie stabilizacji, że dopracuje się w niej do 
emerytury. W ramach pracy mogę jeździć do różnych krajów 
(Niemcy, Francja, Włochy, Słowenia, RPA, Turcja...) i pracować 
z inżynierami tych krajów nad projektami lub rozwiązywaniem 
problemów technicznych. Nie czuję, jako Polak, dyskomfortu, że 
jestem gorszym fachowcem niż oni. Język nie stanowi bariery, bo 
w tych krajach można komunikować się po angielsku zarówno 
przez Internet, jak i podczas pobytu. Dodatkową zaletą wyjaz-
dów służbowych jest okazja do poznania świata, np. bezcenne 
są doświadczenia zdobyte na dużych lotniskach (Amsterdam, 
Monachium, Frankfurt, Paryż...).
Inne są zalety pracy w wielonarodowościowym zespole. Czło-
wiek uczy się obcowania z innymi kulturami. Poznaje różne oby-
czaje, religie oraz inne kulturowe uwarunkowania np. kulinarne, 
gdzie ludzie nie jedzą mięsa, ryb lub mają swoje indywidualne 
upodobania. Trzeba to zaakceptować, jesteśmy w tej samej gru-
pie, razem pracujemy, mamy wspólny cel, nie możemy o nich 
myśleć jak o ,,odmieńcach”. Tam się nikt nie odwraca od kogoś, 
bo jest ,,rudy”, „czarny” czy niewierzący. Żyjemy we Wspólnym 
Świecie, mieszkańcy to rozumieją i wzajemnie się akceptują. 

Jak w Luksemburgu trakto-
wana jest edukacja?
W Luksemburgu i w sąsied-
nich krajach przywiązuje się 
dużą wagę do edukacji. Nie 
słyszałem, aby tutejsi miesz-
kańcy zamykali jakieś szkoly 
lub chcieli powrotu do syste-
mu kształcenia, jaki mieli 20 
lat temu. Postęp techniczny 
w ostatnich dziesięcioleciach 
jest olbrzymi i osobiście 
wątpię, czy system nauczania 
stosowany u nas w przeszło-
ści (8+4) będzie bardziej 
przydatny dla młodego czlo-
wieka i lepiej go przygotuje 
do pracy jak obowiązujący 
do tej pory (6+3+3). Oczywi-
ście, obecny system nie jest 
doskonały i powinno się go 
ulepszać. Poziom techniczny 
i technologie przemysłowe 
zmieniają się bardzo szybko 
i kształcenie powinno nadążać za postępem, a wręcz go kreo-
wać. Moim zdaniem (jako inżyniera) to tak, jak byśmy na linii 
produkcyjnej usunęli jeden z ważnych podzespołów i wstawili 
na jego miejsce podzespół używany 20 lat temu, oczekując, że 
produkty będą lepszej jakości niż obecnie. Przyszłość pokaże, 
kto miał rację.
W Luksemburgu jest społeczeństwo wielonarodowościowe, poza 
rodowitymi Luksemburczykami można tu spotkać obywateli 
z całego świata, duże grupy np: Portugalczycy, Włosi tworzą 
lokalne społeczności. Jest to kraj katolicki. Są tam trzy języki 
urzędowe: luksemburski, francuski i niemiecki. Wielu Luksem-
burczyków mówi biegle w pięciu językach, w tym także starsi. 
W urzędach, np. na poczcie czy w gminie urzędnicy świetnie 
mówią w czterech językach. Oni nie otrzymali znajomości 
tylu języków w drodze jakiejś szczególnej łaski czy dotknięcia 
różdżki. Oni musieli się tego nauczyć, dlatego edukacja jest tak 
ważna. Rano o 7.00-7.30 jest na przystankach mnóstwo mło-
dzieży dojeżdżającej do różnych szkół. Na przejściach przez 
jezdnię piesi mają bezwzględne pierwszeństwo i tutejsi kierowcy 
to respektują.
Zauważyłem, że uczniowie i studenci mają możliwości odbycia 
praktyk w dużych zakładach w czasie roku szkolnego, w związku 
z tym są bardziej wartościowi na rynku pracy po zakończeniu 
edukacji. Ponadto system emerytalny w Luksemburgu jest bar-
dzo dobry, zasadniczo 65 lat, ale wcześniejsza emerytura jest 
możliwa już w wieku 57 lat, w związku z tym wielu tutejszych 
pracowników korzysta z tego przywileju, ,,uwalniając” miejsca 
pracy dla młodych.

Czy dobre wykształcenie to klucz do sukcesu?
Oczywiście! Od zawsze było tak, że kiedy ktoś był wykształcony, 
po dobrych studiach, to miał lepszą pracę i więcej zarabiał. To 
nic nowego. Teraz jest większy problem z pracą i od kandyda-
tów do pracy oczekuje się doświadczenia, którym, niestety, nie 
dysponują absolwenci wyższych uczelni. I to jest największy 
problem młodych w znalezieniu pracy. Jakoś to doświadczenie 
muszą zdobyć, w związku z czym godzą się na zatrudnianie 
na niskich stawkach. Ponadto teraz do Polski mogą napłynąć 
wykwalifikowani pracownicy z Ukrainy, Litwy czy innych 
krajów, którzy podejmą pracę w Polsce za mniejsze pieniądze, 
więc zwiększy się konkurencja dla poszukujących pracy. No, 

Jedno z gimnazjów w Słowenii - kraju, który ma najwyższe średnie 
płace w Europie Wschodniej (wyższe niż w Polsce)

Katedra w Amiens (Francja)

Fot. Mieczysław Hunia

Fot. Mieczysław Hunia
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ale my też mamy szansę wyjazdu na Zachód i możemy tam 
pracować niekoniecznie przy myciu „garów”. Można tam np. 
pracować jako technik, inżynier lub manager. Jeśli masz wiedzę 
i doświadczenie, to cię szybko docenią. Z wykształceniem łączy 
się znajomość języków obcych, bo jeśli się potrafisz porozumieć 
w danym języku, to poznasz temat i rozumiesz oczekiwania, 
możesz dyskutować z ludźmi i oni cię wtedy poznają i docenią, 
kiedy coś dobrze zrobisz. Nie wyobrażam sobie, jak można, nie 
znając języka, jechać na Zachód i pracować oraz żyć w tamtym 
środowisku. Chodzi o to, żeby pracować jak równy z równym. 
I wtedy można mieć zarobki porównywalne np. z Francuzem, 
Luksemburczykiem, Belgiem czy Niemcem wykonującym tę 
samą pracę, albo i wyższe. Na tutejszym rynku pracy obowią-
zuje zasada: więcej umiesz, to ci więcej zapłacą. Ważne jest 
to, żeby potrzebowali twojej wiedzy i umiejętności. Natomiast 
nie zapłacą komuś za prostą robotę nie wiadomo ile, bo tu jest 
duża konkurencja. Prostych robotników mogą mieć setki tysięcy 
z różnych krajów. Ludzi z lepszymi kwalifikacjami jest mniej, 
więc ich praca jest lepiej płatna. Człowiek wykształcony, który 
ma odpowiednio wysoką pensję, nie musi dzielić pokoju z kil-
koma obcymi osobami. Może sobie wynająć samodzielne, ładne 
mieszkanie i jeździć porządnym samochodem. Ma wszystkie 

ubezpieczenia, nie pracuje na czarno. Przypuszczam, że już 
wkrótce Polacy z niskimi kwalifikacjami będą mieć spory kłopot 
ze znalezieniem pracy na Zachodzie, bo Ukraińcy będą tańsi. 
Jednak ciekawą i dobrze płatną pracę można też mieć w Polsce. 
Każdy z mojej rodziny, kto się uczył, ma pracę. Nikt ani minuty 
nie spędził na bezrobociu. I to jest najlepsza nagroda za czas 
poświęcony na naukę, czyli swój rozwój.

Wywiad przeprowadziła Urszula Kobak.

Dokończenie ze str. 11

Nawet na Czarnym Lądzie obowiązuje kultura na plaży

CZEKAMY NA DOBRE ZMIANY. W OŚWIACIE
Wygląda jednak na to, że jeszcze sobie długo poczekamy. Na 

razie mamy tylko uczniów poprzesuwanych z jednej szkoły 
do drugiej. I te same pomoce dydaktyczne, a w szkołach podsta-

wowych ten sam brak pomocy do nauczania chemii czy fizyki. 
I jak na złość ani Rzeszów, ani Kraków, ani nawet Warszawa 
ani o kilometr nie przybliżyły się do naszego Brzostku. Nadal 
udział naszych uczniów np. w dwugodzinnych warsztatach 
w Warszawie na jakiejś uczelni czy w muzeum to co najmniej 
5 godzin jazdy w jedną stronę i 5 w drugą. Na wynajęcie zwy-
kłego autokaru nasze szkoły nie bardzo mogą sobie pozwolić 
(trzeba zbierać pieniądze od uczniów), a co dopiero na przejazd 
Pendolino, żeby szybciej wyrównać szanse edukacyjne. O sy-
stematycznych wyjazdach w celach naukowych większej grupy 
uczniów można sobie tylko pomarzyć, zwłaszcza że dużo czasu 
marnuje się na samo przemieszczanie się z Brzostku do jakiegoś 
większego ośrodka. W takiej sytuacji jedynym dobrym rozwią-
zaniem jest przeniesienie stolicy do Brzostku wraz z uczelniami, 
muzeami, centrami naukowymi, a może nawet z sejmem, żeby 
nasze dzieci mogły na miejscu wdrażać się do wielkiej polityki.
Świat się zmienia, szkolnictwo musi wychodzić naprzeciw 
oczekiwaniom społeczeństwa. Musi się rozwijać, unowocześ-
niać. Postęp w nauce, technice wymaga od ucznia, nawet szkoły 
podstawowej, zapoznania się z wieloma, często skomplikowany-
mi zagadnieniami. Dawniej nauczanie wyglądało inaczej, były 
inne metody, inne przedmioty, inne priorytety. Zachęcam do 
przyjrzenia się zamieszczonemu obok duplikatowi świadectwa 
szkolnego (zawiadomienia szkolnego) z 1906 roku, który udo-
stępniła nam Pani Kazimiera Betlej z Brzostku. Ciekawa jest 
też ówczesna „skala ocenienia obyczajów, pilności i postępu”. 
Miejmy jednak nadzieję, że w toku dalszych reform nie wrócimy 
do systemu edukacji z początku ubiegłego stulecia.
Oj, biedni ci nasi brzostowianie w wieku szkolnym! Tyle się 
teraz muszą uczyć. Ale czy się uczą?...

U.K.

Fot. Mieczysław Hunia

„Skala ocenienia” znajdująca się na s. 2 świadectwa
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Dokończenie na str. 14

Paweł Glugla
Tarnów

DZIEWIĘTNASTOWIECZNE DONIESIENIA 
PRASOWE SPOD BRZOSTKU

Ponieważ w lutowym numerze „Wiadomości Brzosteckich” zo-
stała napisana (niezasłużona zresztą) laudacja mojej skromnej 

osoby, czuję się niejako zobowiązany do dalszego publikowania 
interesujących tekstów o proweniencji historycznej na temat dzie-
jów Brzostku i jego okolic. Jak mawia starsze porzekadło: „stare 
jest dobre wino i skrzypce”, dodałbym „i prasa oraz książki”. 
Zwłaszcza, gdy historia staje się nie nudnym obowiązkiem, ale 
pasją i twórczym odnajdywaniem nieznanych i zapomnianych 
zdarzeń, osób, dokumentów.
 Obecnie kolejna „porcja” XIX-wiecznych gazetowych „new-
sów” z Brzostku i okolic. Pisownię pozostawiam w oryginale.

Złoty jubileusz
Z pod Brzostku, 17. sierpnia [1887 r.] 
Dnia 15 sierpnia br. [1887] odbył się w parafii Wielopolu doroczny 
odpust na wniebowzięcie N. Maryi Panny, z którym połączona 
była niezwykła uroczystość. 
Proboszcz w Wielopolu ks. Aleksander Chadalski1 osiadłszy na 
probostwie, sprowadził swych, żyjących jeszcze rodziców z Bo-
bowy2 do siebie, którzy lubo wiekowi, na umyśle a nawet siłach 
fizycznych rzeźwi, wyręczają księdza syna w gospodarstwie. 
Mieć swoje stanowisko, być księdzem i proboszczem, kochanym 
od parafian i księży nie tylko sąsiednich ale i od dalszych, którzy 
powszechnie nazywają ks. Chadalskiego „poczciwym Olesiem”, 
a nadewszystko mieć przy swym boku rodziców, którzy za swe 
trudy i starania około kształcenia ukochanego syna, znaleźli na 
swe stare lata prawdziwie synowską opiekę, miłość i wdzięczność 
— tego szczęścia już nietylko kapłan, ale każdy pozazdrościć 
musi. 
Gdy sędziwi rodzice dożyli 50-tej rocznicy wspólnego pożycia 
małżeńskiego, ks. Aleksander nie zapomniał, aby za te łaski Bogu 
i Najświętszej Bogarodzicy — której się przed 50 laty młodzi 
małżonkowie pod szczególną oddali opiekę — serdeczne złożyć 
dzięki. W dniu Wniebowzięcia zatem odbyło się złote wesele, 
zapowiedziane przedtem ludowi, nie dziw więc, że podwójna 
uroczystość była powodem zebrania się licznego ludu i księży 
nietylko z okolicy lecz i z dalszych stron, a nawet z dyecezyi 
Przemyskiej. Przed sumą zgromadzili się kapłani i liczny lud 
z gorejącemi świecami na plebanii. Ks. dziekan Jan Perges po-
stępował na czele procesyi. 
Sędziwi jubilaci trzymający się za ręce w towarzystwie ks. 
Aleksandra przybywszy do kościoła, zajęli miejsca obok ołtarza, 
słuchając uroczystej sumy, odprawianej w asystencyi dyakona 
i subdyakona. Wśród sumy wstąpił na ambonę O. kapucyn z Sę-
dziszowa, znany w okolicy z wymowy kaznodziejskiej i wygłosił 
kazanie na temat: jako Marya jest Matką kochającą nas chrześcian 
a szczególnie matką naszej utrapionej Polski, Ona to szczególną 
opieką otacza tych synów, którzy nietylko Ją ale i swych natu-
ralnych rodziców i swą ojczyznę kochają, której Ona jest Matką 
i Królową: stawiając na dowód jubilatów, rodziców ks. probosz-
cza, którzy przed 50 laty zawierając św. Sakrament małżeństwa, 
Maryi się pod opiekę oddali. Zapał kaznodziei był tak potężny 
że wszystkich słuchaczy do łez poruszył. Po skończonej sumie 
i solennej procesyi, jubilaci uklękli na stopniach ołtarza, a ks. 
dziekan otoczony gronem duchowieństwa, pobłogosławiwszy parę 
Jubilatów, przemówił do nich serdecznie, jak to On jeden tylko 
potrafi, z czego powszechnie jest znanym, nietylko jako kapłan, 
ale i jako literat i niezmordowany pracownik około podniesienia 
oświaty ludowej. Na koniec podniósłszy rękę, w której trzymał 
jakieś pismo — rzekł jeszcze: 
„Aby radość wasza sędziwi jubilaci, Twoja zacny księże, synu 
jubilatów i wasza ukochani zgromadzeni ludkowie była pełna, 
i większy zapał do wspólnej zgody i miłości naszej Najświętszej 
Królowej Maryi obudziła, o co tak trudno dzisiaj w pożyciu mał-
żeńskiem, Najprzewielebniejszy ks. biskup nasz Tarnowski udziela 
wam jubilaci Swego Apostolskiego błogosławieństwa a Tobie 

księże, synu jubilatów przesyła w dowód Swej szczególnej łaski 
odznakę kanoniczną”. 
Kiedy przy dalszych rytualnych ceremoniach wręczał ks. dziekan 
jubilatom laski z krzyżami i pięknymi wieńcami, znowu przemó-
wił: „Weźmijcie te laski jako podpory w waszej starości. Podczas 
50 letniego waszego pożycia małżeńskiego znosiliście niejeden 
krzyżyk, który jeśliście przyjmowali w miłości Tego, który na nim 
umarł, czeka was chwała, którą wieniec oznacza, a którą jest 
odpocznienie i szczęście wieczne po trudach ziemskich”. 
Przemowa ta, której tylko treść zaznaczam, wszystkich tak roz-
rzewniła, że nietylko łzy zrosiły oblicza wszystkich, ale głośne 
łkania słyszeć się dały. 
Po skończonych ceremoniach wśród pieśni „Kto się w opiekę” 
procesya znowu odprowadziła podpierających się laskami jubi-
latów na plebanię. Do skromnej uczty zasiedli: Duchowieństwo, 
jubilaci oraz ich krewni i kilku nauczycieli z okolicy i parafii. 
Ks. gospodarz rozrzewniony, przemówił, że za te łaski niezasłużo-
ne, jakich dostąpił, ani Bogu, ani swemu Najprzew. ks Biskupowi 
dosyć wdzięczności wyrazić nie zdoła, jednak będzie to dla niego 
bodźcem tem większym do gorliwej pracy około dobra i pożytku 
parafii jego pieczy poruczonej. Z zapałem też trzykroć podnie-
siono głos: „Niech żyje i dożyje 50 lat Swego biskupstwa Nasz 
Najukochańszy Arcypasterz Ignacy3!” a obecni pp. nauczyciele 
odśpiewali na cześć Najprzew. ks. Biskupa „mnohaja lita”4.

Klecie pod Brzostkiem
Z pod Brzostku 28. maja [1866 r.]
W dniu onegdajszym odbył się amatorski wieczór muzykalny 
we dworze (gdzie właściciel nie mieszka) we wsi Kleciach pod 
Brzostkiem. Czysty przychód z tego wieczoru przeznaczony 
został na fundusz formującego się w kraju naszym pułku ochot-
ników Krakusów. Obywatelstwo stron tutejszych, oceniając myśli 
w odezwie hr. Starzeńskiego jako regimentarza wypowiedziane, 
licznem swojem zebraniem świadczyło, że myśli i uczucia w tej 
odezwie zawarte zrozumiawszy, podziela – a dla ich spełnienia 
choć w tak ciężkich dla okolicy naszej czasach jak są dzisiejsze, 
ręki dołożyć gotowe5.

Z Brzostku o Błażkowej
Z Brzostka dnia 25. sierpnia [1867 r.]
Niechaj obok złych przykładów, które wam często z boleścią 
zapisać należy zajaśnieje tem bardziej i piękny a to dla poprawy 
innych.
Dnia 1 kwietnia b. r. [1867] dowiedziałem się z Dzwonka, że 
gmina Błażkowa w Jasielskiem rozpoczęła swoje urzędowanie 
z Bogiem. Chcąc się o tym przekonać, czyli ona sobie tak postę-
puje jak i zaczęła, z radością wyznać mi tu przychodzi, że ową 
gminę do wzorowych w Galicji policzyć mogę. Byłem w szkole, 
która zarazem kancelarję gminną stanowi, tam nietylko zastałem 
wszelki porządek, a tegoż duszą jest nauczyciel, człowiek jedynie 
dobru gminy poświęcający się, ale jakież tam śliczne uchwały 
zanotowano do księgi uchwał?
I tak: Ustanowiono komisję do dozoru dróg i takowe rzeczywiście 
utrzymywane są w dobrym stanie. Dalej komisję, którą czuwa 
nad porządkiem kominów i co kwartał rewizję odbywa. Komisję 
moralności, która przestrzega publicznej, obyczajności tak u mło-
dzieży jak i starszych. Komisję opiekuńczą, która czuwa nad 
sierotami, aby się tymże krzywda od opiekunów lub ojczymów 
nie działa. A co zaś najważniejsza, aby tańców wesel i chrzcin 
nie odprawiać po karczmach.
Zapewniano mnie zarazem, iż tak naczelnik gminy jak i radni, 
do których liczby i nauczyciel należy, są ludzie uczciwi, moralni, 
nie słuchają podszeptów różnych złych ludzi, a jeżeli gdzie co 
usłyszą, albo nie wiedzą jak się w jakiej sprawie zakierować to 
zaraz albo księdza albo swego nauczyciela, którym we wszyst-
kiem ufają, radzą się, i nigdy nic złego przez to nie uczynią, bo 
tacy ludzie jak tamtejszy ksiądz i nauczyciel są sumienni, o dobro 
gminy dbający, a przytem rozumni, to też i mogą poradzić i na 
zaufanie gminy zasłużyć.
Skarżą się tylko na to, że przełożony dworski wbrew uchwale 
gminnej, a według przysługującego mu prawa ustawy, pozwala 
częstych tańców po karczmach na terytorjum dworskiem stoją-
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cych, przez co pokuszeni niektórzy członkowie gminy a szcze-
gólniej młodzież, pozostawiona bez dozoru i policji, na takowe 
uczęszcza i dopuszcza się bezprawia. 
Jak więc serdecznie życzymy gminie Błażkowej, aby nadal tak 
postępowała jak zaczęła, tak znowu życzę dworowi, aby się 
porozumiewał z gminą i złego przykładu nie dawał, niech nie 
korzysta z ustawy tam, gdzie stosunek gminy z dworem mógłby 
zejść z drogi pojednania się wzajemnego, i popierał szlachetne 
zamiary włościan.
Niechże więc Bóg taką gminę błogosławi i tych co się szczerze 
jej dobrem zajmują, a niech sobie inne gminy biorą przykład, że 
gdzie jest miłość Boga i bliźnich, porządek i uczciwość, to tam 
kwitnie szczęście nietylko dla gminy, ale i dla kraju J. C.6

Fundusz ubogich w Brzostku
Niewiadomo przez kogo, kiedy i na mocy jakiego rozporządzenia 
został założony. Celem zakładu jest utrzymanie 7 ubogich. Mają-
tek zakładowy składa się z 5 morgów i 1340 [l] sążni ornego gruntu 
i z obligacyi 50%, w wartości 1259 złr. 64 ct. Dochód ubiegłego r. 
wynosił 132 złr. 35 ct. Przełożony zakładu: Zwierzchność gminna7.

Emigracja do Ameryki
Plaga wędrówek amerykańskich, która grozi wyludnieniem ziem 
polskich w zaborze pruskim, przeniosła się do Galicji. Z Jasiel-
skiego donoszą bowiem: Ksiądz bernardyn, były obywatel miasta 
Biecza, przeniosłszy się do Stanów Zjednoczonych Ameryki, 
zajęty tam utworzeniem dla siebie parafji, pisuje listy w okolicę 
rodzinną, w których zachwala łatwość zarobku i życia, sławi 
tamtejszą wolność nieznającą paszportów, służby wojskowej 
i panowania urzędników, i zachęca do emigracji oraz osiedle-
nia się w okolicy, w której parafję założył. Rozumie się, że ów 
ksiądz w zachęcaniu do przenoszenia się na drugą półkulę, ma 
przedewszystkiém własny interes zaludnienia swojej parafji, 
dotąd bez parafjan zostającéj. Niepomny więc na to, że w Polsce 
bynajmniej nie daje się czuć przeludnienie, że wyprowadzenie 
mas z ziemi, któréj dzieci mają wielki historyczny obowiązek do 
spełnienia, nie zgadza się z tym obowiązkiem; nie pomny na to 
wszystko, pobudza do emigracji lud wiejski, którego połowa pra-
wie marnie zginie, zanim się dostanie do Ameryki i tam zapewni 
sobie byt znośny. – Od dwóch miesięcy wzmogła się gorączka 
do emigracji między włościanami okolicy Jasielskiéj i Bieckiéj, 
a mianowicie we wsiach Bączali, Jabłonicy, Lisowku, Lisowie 
i w miasteczkach Bieczu oraz Brzostku. Gospodarze sprzedają 
za bezcen domy swoje i rolę żydom, którzy wybornie korzystają 
z téj niespodzianie obudzonéj chętki do wychodźtwa i obdziera-
ją ich niemiłosiernie. Zapewniwszy sobie ze sprzedaży gruntu 
pieniądze na drogę, z głową nabitą fałszywemi wiadomościami, 

że za morzem otrzymają grunta i inwentarz darmo a oprócz tego 
zapomogę pieniężną, puszczają się na niebezpieczną wędrówkę. 
Parobcy tylko i proletarjat wiejski pozostają na miejscu, bo nie-
mają co spieniężyć, ażeby pozyskać konieczny fundusz na podróż. 
Chociaż i pomiędzy nimi grasuje już niebezpieczna ta dla kraju 
choroba, przecież wychodźtwu podlega dotąd głównie zamoż-
niejsza klasa włościan. Emigracją swoją zadaje ona stosunkom 
krajowym nie małą klęskę; na miejscach bowiem opuszczanych 
wyrasta, jak liszaj na gruncie zu gorzałym, nieprzychylna krajowi 
i obcym interesom służąca żydowszczyzna. – Rządowe władze 
dotąd żadnéj tamy nie kładą wychodźtwu; nie przestrzegają przed 
niebezpieczeństwem, na jakie naraża się w téj podróży lud ciemny; 
ani też nie objaśniają go, że ajenci, którzy go namawiają do przeno-
szenia się za morze, są to zwyczajni oszuści, którzy raz dostawszy 
chłopa naszego w swe ręce, korzystają z jego pracy i częstokroć 
zaprzedają za kontraktami w formalną niewolę. Nawet w wieku 
popisowym młodzież, nawet urlopnicy, otrzymują paszporta do 
Ameryki, tak, że z téj jednéj okolicy w przeciągu dwóch miesięcy 
przeszło 200 osób wywę: drowało za morze. Wędrówka ta może 
przybierze jeszcze znaczniejsze rozmiary. Mieszczanie bowiem 
Brzostka złożyli się na trzysta złotych reńskich, i wyprawili do 
Stanów Zjednoczonych kupca, ażeby się przekonał, czy prawdziwe 
są wieści o tamtejszych bogactwach, i czy łatwiejsze jest tam życie 
jak w ojczyźnie, w której nikt nie dba o ich oświatę i byt dobry. 
Jeżeli kupiec ów przywiezie relację potwierdzającą pogłoski, 
jakie krążą między ludem, to podkarpackie okolice w niedługim 
czasie pozbawione będą rąk roboczych. – Zjawili się tam prócz 
tego, niemieccy ajenci, którzy straszne wyludnienie zrządzili 
w Prusach, i których, acz zapóźno, zaczął ścigać rząd pruski; i oni 
to bajkami oraz obietnicami pobudzają jeszcze więcéj ów zapał 
wynoszenia się, wzniecony przez nieroztropnego eksbernardyna. 
Zwracamy na ten fakt zastraszający uwagę władz rządowych 
i autonomicznych!8.

(Endnotes)
1  Ks. Chadalski Aleksander Julian (ur. 23 lutego 1843, zm. 4 maja 1897). Zob. 

Archiwum Diecezji Tarnowskiej, Dział Akta Personalne Kapłanów, sygn. 
PC I/5. Dnia 5 kwietnia 1880 r. ks. Aleksander Chadalski położył kamień 
węgielny pod nowy, murowany budynek plebanii w Wielopolu Skrzyńskim. 
Zob. K. Święcicki, Wielopole Skrzyńskie i Galicja w „kliszach pamięci” 
Tadeusza Kantora, Poznań 2016, s. 218-219.

2  Bobowa to miasto w Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie 
gorlickim, w gminie Bobowa, nad rzeką Białą.

3  Mowa o ówczesnym biskupie tarnowskim Ignacym Łobosie.
4  „Unia. Dwutygodnik ekonomiczno-społeczny”, r. 6:1887, nr 12, s. 4.
5  „Gazeta Lwowska”, r. 56:1866, nr 129, s. 533. 
6  „Tygodnik Niedzielny. Pismo ludowe”, r. 1:1867, nr 35, s. 139.
7  W powiecie pilźnieńskim, „Dodatek miesięczny do gazety Lwowskiej”, r. 

2:1873, t. 1, s. 45.
8  Rozmaitości, „Gwiazdka Cieszyńska”, r. 26:1873, nr 16, s. 131-132.

W majowym numerze „Wiadomości Brzosteckich” roz-
poczynamy cykl wspomnień naszego rodaka – Bolesława 
Kowalskiego z Kleci.

BOLESŁAW KOWALSKI

POWRÓT
 „Powrócisz tu... powrócisz do rodzinnych 
stron” – słowa piosenki, którą śpiewała Irena 
Santor. Słowa te wyrażają tęsknotę czło-
wieka, który opuścił swoje rodzinne strony 

i marzy o powrocie do nich. Tęsknotę tę przeżywałem ponad 
sześćdziesiąt lat mojej nieobecności na ziemi ojczystej, na której 
urodziłem się i przeżyłem lata dziecięce i lata mojej młodości.
 Człowiek, który opuścił na dłuższy czas swoje rodzinne strony, 
które pokochał od dziecka, zawsze myśli o powrocie do nich. Prze-
de wszystkim myśli o tym w wieku podeszłym, po kilkudziesięciu 
latach życia w rozłące. Czasy lat dziecięcych i młodości są najbar-
dziej sentymentalne, które najdłużej się pamięta. Po powrocie, po 
kilkudziesięciu latach one najbardziej odżywają. W tym wieku 
odczuwa się potrzebę podzielenia się nimi z innymi ludzi i po 
prostu chce się przeżyć to jeszcze raz. Będąc dzieckiem, lubiłem 

słuchać opowiadań swoich rodziców i osób starszych przekazu-
jących swoje przeżycia, wspomnienia z miejsc na których żyli. 
Teraz już tego nie ma, zostało wyparte przez media: telewizję, 
radio, Internet, smartfony itp. Młodszym pokoleniom nieznane 
są własne rodowody. Bywa nawet, że z niechęcią przyznaje się do 
własnych korzeni, bo nie pasują do obecnego statusu społecznego, 
jaki teraz posiada. Ja swój rodowód znam i pamiętam, czym chcę 
się podzielić z innymi.

Część I
MÓJ RODOWÓD I LATA DZIECIĘCE

 Opis mojego życia chcę zacząć od swojego rodowodu, od 
swoich korzeni i ziemi, na której się urodziłem i wyrastałem.
 Urodziłem się 4 sierpnia 1931 r w rodzinie kowala dworskiego 
w Kleciach. Ojciec mój, Jakub Kowalski, urodzony w maju 1882 
roku w rodzinie biednej w Bukowej. Mając 8 lat, został sierotą. 
Rodzice pomarli. Dalszym wychowaniem zajęła się ciotka za-
mieszkała w Nawsiu Brzosteckim. Wujek Spicha był z zawodu 
kowalem, toteż tato zdobył ten zawód. Do szkoły nie uczęszczał, 
ale jako samouk nauczył się czytać. Służbę wojskową w armii 
austriackiej odbywał w Czechach. Na początku I wojny światowej 

Fot. rodzinne archiwum autora
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został ciężko ranny. Uratowany i wyleczony w szpitalu wojennym 
w Tarnowie, jako rekonwalescent pracował w fabryce drutu na 
terenie Moraw w m. Witkowice (Czechy) do końca wojny.
Moja mama, Zofia z domu Stanek, pochodziła z rodziny wielo-
dzietnej. Urodziła się w czerwcu 1890 r - najmłodsza z rodzeństwa. 
Rodzice mamy, moi dziadkowie to: ojciec Maciej Stanek i matka 
Maria z domu Jałowy – ciotka 
księdza Józefa Jałowego. Pod 
koniec XIX wieku bracia mojej 
mamy: Jan i Józef oraz siostry: 
Anna Miszczak i Katarzyna Jan-
kowska wyemigrowali do pracy 
w Stanach Zjednoczonych. Wujek 
Jan zmarł po I wojnie światowej. 
Ciotki żyły jeszcze w latach po II 
wojnie. Wspomagały nas paczkami 
z odzieżą.

W Kleciach oprócz mamy żyła 
jej siostra Maria Mikrut (babcia 
Genowefy Mikrut-Tomaszewskiej). 
Rodzice moi pobrali się w pierw-
szych latach XX wieku. Rodzina 
moja była liczna (dziesięcioro dzie-
ci). Dorosłości dożyło siedmioro rodzeństwa. Rozpiętość wieku 
między najstarszym a najmłodszym wynosi 22 lata (najstarsza 
siostra – rok urodzenia 1909, najmłodszy – ja ur. 1931).

Rodzeństwo moje to: najstarsza siostra Anna – 1909 r. (mama 
śp. Zofii Chudy, żony Tadeusza Chudego), brat Józef 
– 1914 r., siostra Józefa Barzyk 1919 r., brat Jan – 
1922 r. (ojciec Zuzanny Sarneckiej), siostra Apolonia 
Pieniądz – 1925 r., brat Kazimierz – 1927 r. Ostatnią 
z rodzeństwa jest moja osoba – Bolesław - 1931 r. 
Żyjących pozostało nas już dwoje: siostra Apolonia 
– 92 lata i ja - 85 lat.
 Rodzina żyła biednie w latach przedwojennych 
i wojennych. Ojciec nie posiadał majątku. Majątek 
mamy po rodzicach został u cioci, która go przyjęła 
na wychowanie jako sierotę. Mama otrzymała po 
rodzicach pół morgi pola i mały domek pod strzechą 
w Kleciach nad rzeką Gogołówką. Tato zdobył za-
wód kowala i dodatkowo stelmacha (wykonawca kół 
i elementów wozów drewnianych). Przed II wojną przepracował 
w majątku dworskim Pawłowskich w Kleciach jako kowal. W 1930 
roku założył własną kuźnię wybudowaną obok domu nad rzeką 
Gogołówką. Kuźnię trzeba było wyposażyć w urządzenia kowal-
skie: palenisko z miechem, kowadło, warsztat oraz wszelki sprzęt 
i narzędzia kowalskie. Kowali i kuźni było wiele w okolicy. Biedni 
chłopi trudnili się rzemiosłem: szewcy, krawcy, garmaże i inni. 
Konkurencja w zawodzie kowala była bardzo duża, zarobek od 
biednych chłopów był marny, przeważnie w naturze, trochę ziarna, 
zboża, które mielono w żarnach na mąkę do pieczenia razowego 
chleba i placków oraz gotowania klusek.
W roku 1938 ojciec został zatrudniony w majątku dworskim 
w Gorajowicach koło Jasła, gdzie zamieszkaliśmy w czworakach 
dworskich. Tam rozpocząłem naukę szkolną w miejscowości 
Brzyszczki. Kiedy rozpoczynałem naukę w II klasie szkoły pod-
stawowej, wybuchła II wojna światowa. Przewidując nadejście 
groźnych i ciężkich czasów, jakie niosła wojna, rodzice podjęli 
decyzję powrotu do swojego domu w Kleciach. Wiosną 1940 r. 
powróciliśmy z całą rodziną na swoje miejsce w Kleciach. Ojciec 
znalazł zatrudnienie ponownie w majątku Pawłowskich w Kle-
ciach. Ja dalej kontynuowałem naukę w szkole podstawowej 
w Brzostku. Ale to już nie była szkoła w wolnej Polsce. Nie było 
polskich podręczników i pisemek szkolnych. Bardzo polubiłem 
pismo „Płomyk” wydawany przed wojną. W czasie okupacji 
został zlikwidowany. Do nauki czytania w szkołach było wyda-
wane czasopismo „STER”, w którym nie było żadnych opisów 
o Polsce, przeważnie bajki. Na lekcjach prowadzono przedmioty: 
nauka czytania i pisania, arytmetyka: dodawanie, odejmowanie, 
mnożenie i dzielenie (tabliczka mnożenia), rysunek i śpiew. Na 
lekcjach religii tylko było można dowiedzieć się cokolwiek o Pol-
sce. Drogę do szkoły z Kleci do Brzostku (1,5 km) tam i z po-

wrotem przebywałem pieszo (od wiosny do jesieni na bosaka). 
Do szkoły szło się z obawą, czy nie wydarzy się coś strasznego 
ze strony okupanta, czy nie zawita do szkoły gestapo. Pierwsze 
wydarzenie związane z działalnością tego organu przeżyliśmy – 
dzieci szkolne - w dzień, w którym aresztowany został ówczesny 
kierownik szkoły p. Matuszewski, który wywieziony został do 
obozu koncentracyjnego i tam zginął.
 W roku szkolnym 1941/42 przestałem uczęszczać do szkoły. 

Spowodowane to było brakiem 
butów (drewniaki), które rozleciały 
się na mrozie.
 W okupowanym kraju opór cy-
wilny narastał. Poza oficjalną nauką 
w szkole pod administracją okupan-
ta prowadzono tajną naukę na tzw. 
Kompletach. Naukę w tej formie 
organizowali i prowadzili przed-
wojenni nauczyciele. Uczestnikami 
były dzieci, przede wszystkim 
z rodzin inteligenckich i zamożnych 
wieśniaków. Powszechność groziła 
terrorem ze strony okupanta. Tajne 
komplety obejmowały program 
nauki od poziomu IV klasy szkoły 
podstawowej. Jak w całym kraju 

okupowanym, tak i w Brzostku ta forma nauczania była kon-
tynuowana. Organizatorami i prowadzącymi naukę w tajnych 
kompletach byli m.in. Karol Wnęk z żona Heleną, p. Władysława 
Twardusiowa, p. Maria Wawszczakówna, p. Stefan Traciłowski 

oraz małżeństwo Maria i Kacper Świtkowscy. To 
oni zasługują na miano „żołnierzy niezłomnych”, bo 
wykazali swój prawdziwy patriotyzm. Dzięki nim 
po wyzwoleniu młodzi ludzie mogli przystąpić do 
dalszej nauki w szkołach średnich i wyższych, wy-
kształcić się na inżynierów, architektów potrzebnych 
do odbudowy kraju.
 Po dwóch latach przerwy powróciłem w roku 
szkolnym 1943/44 do szkoły. W 1944 r. ukończyłem 
czwartą klasę szkoły podstawowej. Ponownie na-
stąpiła przerwa w nauce spowodowana nadejściem 
latem 1944 r. frontu wschodniego, który zatrzymał 
się w naszych okolicach.

Część II
OKUPACJA HITLEROWSKA

We wrześniu 1939 r. po wkroczeniu armii niemieckiej na zie-
mie polskie kraj został zniewolony przez okupanta. Na obszarze 
centralnym i południowo-wschodnim Polski utworzono Generalne 
Gubernatorstwo z gubernatorem Hansem Frankiem z siedzibą 
w Krakowie na Wawelu. Zachowano język polski, germaniza-
cja wkraczała stopniowo do urzędów, nazw administracyjnych 
i instytucji państwowych. Nastąpił terror ze strony okupanta 
w stosunku do ludności zamieszkującej nasz kraj. Prowadzono 
segregację rasową. Dla ludności pochodzenia żydowskiego two-
rzono getta. Polaków i Rusinów (Łemków, Bojków) wywożono 
masowo na roboty do Niemiec (III Rzeszy). Rozpoczęły się ma-
sowe aresztowania inteligencji, nauczycieli, urzędników, byłych 
żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego i ludzi stawiających 
opór okupantowi

Te dramatyczne represje nie ominęły naszej Ziemi Brzosteckiej. 
Najpierw uderzono w szkołę. Aresztowano kierownika Matu-
szewskiego – zginął w obozie koncentracyjnym. Nauka toczyła 
się pod kontrolą władz okupacyjnych. Prowadzona była ciągła 
wizytacja ze strony władz – inspektoratu powiatowego z Jasła. 
Osoby pochodzenia żydowskiego oznakowane były opaskami na 
rękawach z gwiazdą (sześcioramienną) Dawida. Osoby pełnolet-
nie ludności polskiej opatrzono w dowody osobiste „kenkarty”. 
Ludność żydowską zapędzono do robót porządkowych w mieście 
Brzostku. Zimą do odśnieżania ulic i dróg.

W roku 1942 rozpoczęto likwidację ludności żydowskiej – 
Holokaust. W Brzostku żyła dość liczna społeczność żydowska. 

Mama Bolesława z córką i zięciem oraz wnuczką Zofią

Bolesław z lat młodości
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Domy w rynku w dużej ilości znajdowały się w posiadaniu rodzin 
żydowskich. Wymienię tylko niektóre zapamiętane nazwiska: 
Szwarcowie (budynek p. Gotfrydów naprzeciwko kościoła); Lei-
zorowie – budynek drewniany p. Pruchników przed kościołem); 
w rynku – Goldmanowie, Olingowie, Krepsowie, Szmulowie, 
Mortkowie.

Przerażające są te wspomnienia z dokonywanych morderstw, 
jakie odbywały się jednego dnia. W dniu tym przypadkowo zna-
lazłem się na rynku w Brzostku. Własnymi oczyma widziałem 
ludzi: mężczyzn, kobiet, starców i dzieci koczujących na placu, 
oczekujących na śmierć. Nad rynkiem unosiły się głosy płaczu, 
modlitw i błagania. Niemiecki samochód ciężarowy kursował 
miedzy Brzostkiem a lasem za Kołaczycami, gdzie dokonywano 
egzekucji i zagrzebywano zabitych Żydów. Bywało, że nie wszy-
scy grzebani byli martwi. Ziemia na grobach poruszała się przez 
kilka dni. Żydzi, którzy zdołali jeszcze uwolnić się, na jakiś czas 
szukali schronienia w okolicy. Ludność starała się udzielić im 
schronienia, jeżeli warunki na to pozwalały. Jednak obawa prze-
ważała, bo Polaka ukrywającego Żyda spotkał ten sam los. Teren 
był przeszukiwany. Wspomnę o przeszukiwaniu wioski Klecie.

Była to niedziela, policjanci granatowi z posterunku brzoste-
ckiego znaleźli w polu chłopczyka 5-6 lat, syna Mortka i wy-
wieźli furmanką wraz z innymi schwytanymi Żydami do lasu 
za Kołaczycami.

 Po wymordowaniu. Żydów brzosteckich Niemcy organizowali 
na rynku licytację zrabowanych przedmiotów (mebli, zegarów, 
różnego rodzaju sprzętu domowego). Gdy wymordowano ludność 
żydowską, okupant przystąpił do niszczenia ludności polskiej. 
Rozpoczęły się aresztowania przez gestapo. Trwały łapanki i wy-
wożenie młodych ludzi do robót w III Rzeszy. Wśród ludności 
polskiej byli zwerbowani tzw. konfidenci donoszący do gestapo 
na sąsiadów. Aresztowani w urzędzie gestapo w Jaśle byli bici 
i maltretowani. Nie wszyscy powracali z tych katorg do rodzin. 
W większości ginęli w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu.

W roku 1943 społeczeństwo Brzostku przeżyło akcję wy-
mordowania przez okupanta osób związanych z ruchem walki 
o niepodległość i wolność.

20 czerwca 1943 r. spacyfikowano miasto Brzostek. W godzi-
nach rannych zamordowano 11 osób, obywateli Brzostku. Pocho-
wani zostali bez obrzędu kościelnego. Rodziny pomordowanych 
nie miały dostępu do ciał umarłych. Do wywiezienia zwłok 
i pogrzebania ich na cmentarzu, zatrudniony został pod eskortą 
gestapo, pracujący jako furman u Zbigniewa Pawłowskiego mój 
szwagier Jan Kawalec.

W zimie1943/44 w Kleciach, w majątku dworskim pod admi-
nistracją niemiecką „legenschaft”, w gorzelni dokonano sabotażu 
prowokacyjnego. Unieruchomiono maszyny i wypuszczono 
wyprodukowany spirytus do stawu z gnojówką. Całą załogę 
robotników gorzelni, robotników dworskich m.in. mojego ojca 
(kuźnia znajdowała się obok gorzelni) oraz osoby, które pełniły 
nocną wartę, postawiono pod ścianą gorzelni przez gestapowców 
i trzymano kilkanaście godzin pod bronią. Sabotażu dokonał 
gorzelnik - prowokator, konfident okupanta. Chciał w ten sposób 

spowodować śmierć kilkunastu mieszkańców Kleci.
Wspominam własną przygodę, którą przeżyłem, mając 11 lat, 

w roku 1942. W godzinach popołudniowych młodzi chłopcy 
urządzaliśmy zabawy na drodze (dziś 73) w okolicy dzisiejszego 
sklepu „Cezar” i domu ludowego. W pewnym momencie jeden 
z chłopców zrzucił drugiemu czapkę na drogę pod nadjeżdżający 
od strony Brzostku motocykl z żołnierzami niemieckimi. Moto-
cykl był z przyczepą, na której jechało trzech żołnierzy. W wyniku 
gwałtownego hamowania zarzuciło motocyklem, wpadli do rowu 
i poturbowali się. Niemcy po wydostaniu się z rowu postanowili 
zemścić się, grożąc rozstrzelaniem najbliższych mieszkańców 
i spaleniem domostw. My, bawiący się chłopcy, uciekliśmy w stro-
nę Wisłoki i ukryliśmy się w wiklinie. Od tragedii, jaka groziła 
wiosce, uratowała p. Pawłowska znająca dobrze język niemiecki. 
Opatrzyła rany poturbowanych Niemców i ugościła kolacją. 
Uspokoili się i po stwierdzeniu, że nie był to zamierzony zamach, 
odjechali w stronę Jasła. My, sprawcy tego zajścia, spędziliśmy 
nad Wisłoką ukryci parę godzin. Po powrocie do domu dostali-
śmy tęgie lanie od rodziców. Wśród chłopców byłem najmłodszy, 
pozostali mieli po 14 lat, więc mogli już podlegać wywiezieniu 
na roboty do Niemiec. Z naszej miejscowości przebywało na ro-
botach w Niemczech (Austria) kilka osób. W Austrii były lepsze 
warunki życiowe. Na prośbę listowną naszych rodzin poprzysyłali 
zaproszenia dla kilku młodych chłopców. Wśród nich znalazł się 
mój brat Kazimierz mający wówczas 15 lat. Do kraju, do rodziny 
już nie wrócił, nawet po wojnie. Ja małoletni pozostałem w domu.

Okupant grabił gospodarkę w okupowanym kraju. Cala produk-
cja rolna objęta była kontyngentami, które rosły w nieskończoność. 
Hodowla bydła, trzody chlewnej nie była własnością gospodarzy. 
Wszystko było rejestrowane, kolczykowane. Bieda szerzyła się 
okropna. Na żywność wprowadzono kartki, z których można było 
otrzymać chleb razowy, margarynę i marmoladę - wszystkiego 
po kilkanaście dekagramów na osobę tygodniowo. Brak środków 
czystości (mydła, sody) powodował epidemię chorób, przeważnie 
dzieci, umierających w wieku niemowlęcym.

Nie oszczędzono też kościoła w naszej parafii. Zrabowane 
dzwony kościelne (jeden uratowano – wyniesiono nocą przez od-
ważnych mężczyzn na cmentarz i ukryto w jednym z grobowców). 
Łapanki do pracy w Niemczech urządzano w kościele w czasie 
niedzielnych nabożeństw (przeważnie na sumie).

Majątek dworski w Kleciach został odebrany właścicielce 
Pawłowskiej. Została eksmitowana z dworku i ulokowana w po-
żydowskim domu w Brzostku – w rynku poniżej kapliczki. Ma-
jątek przeszedł pod administrację niemiecką tzw. „legenschaft”. 
Gorzelnia dworska w Kleciach nastawiona została na intensywną 
produkcję spirytusu potrzebnego dla armii niemieckiej (dodatek 
do paliwa lotniczego) prowadzącej wojnę na wielu frontach.

Wiosną 1944 roku było już wiadomo, że na Wschodzie załamał 
się marsz armii niemieckiej. Front wschodni wypierający Niem-
ców zbliżał się do Polski. Odgłosy walk frontowych nasilały się 
z każdym dniem. O walkach oddziałów partyzanckich było coraz 
głośniej. W lipcu 1944 roku zbliżający się front dotarł do linii 
Wisłoka - Wisłą i zatrzymał się w naszych okolicach. Znaleźliśmy 
się w pasie przyfrontowym na okres kilku miesięcy.

Cdn.

Rynek w Brzostku koniec lat 50.

Zdjęcia z archiwum Marii LisowskiejPrace na rynku już trwają!

CZAR STARYCH FOTOGRAFII
Drodzy Czytelnicy!

Po raz kolejny otrzymaliśmy od Państwa stare zdjęcia prezen-
tujące Brzostek i jego mieszkańców. W majowym numerze 

„Wiadomości Brzosteckich” zamieszczamy fotografie ze zbiorów 
Pani Marii Lisowskiej i Pani Emilii Sajór. Szczególnie „na 
czasie” są zdjęcia dokumentujące zakładanie „plant” na naszym 
rynku w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Duże podzię-
kowania należą się Państwu za to, że odpowiadacie na naszą 
prośbę o stare fotografie z Brzostkiem z okazji 650-lecia lokacji 
naszego miasteczka, które przypada właśnie w 2017 roku. Dzięki 
nim powraca do życia przeszłość naszego miasteczka.

W dalszym ciągu gorąco zachęcamy Czytelników do udo-
stępniania starych zdjęć z Brzostkiem, nawet z lat 70. ubie-
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Ulica 11 Listopada okolice Szkotni lata 40.

Wykonywanie prac przy przebudowie plant brzosteckich lata 60.

ul. 11 Listopada przełom lat 40. i 50.

Dzieci pierwszokomunijne przy kościele w Brzostku w 1943 r. Zdjęcie z archiwum Emilii Sajór

głego wieku. Publikujemy nadesłane przez Państwa fotografie 
z podaniem nazwiska właściciela fotografii i jeśli to będzie 
możliwe – daty jej zrobienia. Dzięki Państwa zaangażowaniu już 
wspólnie tworzymy fotograficzną historię Brzostku. Czekamy 
na następne zdjęcia.

Zeskanowane fotografie oraz imię i nazwisko ich właści-

ciela, a także rok ich zrobienia prosimy przesyłać na adres:  
wiadomosci@brzostek.pl.

Fotografie można też skanować w brzosteckim domu kultury 
albo w Urzędzie Miejskim pokój nr 14 (Agnieszka Pacana).

Urszula Kobak
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Nowe oblicze brzosteckiej świątyni
„Sobór Watykański II poucza, że Kościół jest tajemnicą społeczności.
Sobór oznacza, że Kościół jest także owczarnią, winnicą, świątynią…”

Jan Paweł II

Druga połowa kwietnia 2017 roku należy do najbardziej 
kapryśnych dni od wielu już lat. Nieustannie wiatr wieje 

lodem, spotęgowany strugami zimnej wody. Ciemne chmu-
ry ołowiane stoją jakby w miejscu 
i nie pozwalają się przegonić nawet 
wartkiemu wiatrowi, jakby chciały 
się na dłużej zatrzymać nad naszym 
miasteczkiem. Jednak to i tak nie jest 
najgorszym scenariuszem dzisiejszej 
aury. Ościenne województwa walczą 
z oblodzonymi drogami, dużą jak na tę 
porę roku warstwą śniegu, zwalonymi 
drzewami, słupami elektrycznymi, 
dachami. Na tamtych terenach w do-
mach brakuje światła i wody. To i tak 
Ziemia Brzostecka obronną ręką wy-
szła z kataklizmu powracającej zimy.

Oktawa Wielkanocna rozpoczęła się wypełnioną przez 
wiernych świątynią. Dziś możemy być wdzięczni ks. probosz-
czowi Czesławowi Szewczykowi za dobudowanie dwóch naw 
bocznych, gdyż dzięki nim w miarę wszyscy mieszczą się 
w naszym kościele. Jednak w tym roku można było zauważyć, 
że sporo młodych ludzi znajdowało się na placu przed świątynią. 
Dobrze, że tak garniemy się do Domu Pańskiego, bo przecież 
Kościół to specyficzna wspólnota wiernych. Jest powszechny 
i służy wszystkim bez względu na pochodzenie społeczne, kolor 
skóry czy płeć. Jest naszym wspólnym 
Domem Bożym i wspólnie o niego 
musimy dbać.

Brzostecka świątynia pw. Podwyż-
szenia Krzyża od roku ma nowego 
proboszcza, ks. Marka Mnicha, któ-
ry od chwili objęcia probostwa po 
zmarłym ks. Janie Cebulaku stara 
się zmieniać, odnawiać, modernizo-
wać nasz kościół, aby był „Domem 
Bożym” w pełni dostosowanym do 
obowiązujących przepisów i zaleceń, 
ale także by był przejrzysty i bardziej 
czytelny dla zwykłych wiernych.

Swoje prace nad wystrojem świątyni rozpoczął od zakupu 
szat liturgicznych dla księży i liturgicznej służby ołtarza. Rze-
czywiście ministranci i lektorzy brzosteccy nabrali powagi, 
„dostojeństwa” nie tylko przez nowe szaty, ale też przez rzetelną 
pracę i formację prowadzoną przez kapłanów. Lektorzy czytają 
teksty Pisma Świętego płynnie, a kantorzy starają się śpiewać 
psalmy czystym głosem i z pełną nutą liryzmu, jaka przystoi 
powadze muzyki kościelnej.

Kolejnym przedsięwzięciem było stworzenie zgodnego z litur-
gią Kościoła miejsca przewodniczenia nabożeństwom – sedilia 
wraz z pulpitem. Najbardziej widoczną zmianą jest 
renowacja prezbiterium naszej świątyni. Został 
zakupiony nowy ołtarz, przy którym spełniana 
jest Ofiara Mszy Świętej. Został on wykonany 
z jasnego, włoskiego marmuru, a na jego froncie 
widnieje Baranek Boży, który jest symbolem Je-
zusa Zmartwychwstałego. Na ołtarzu stoi pięknie 
pozłacana podstawa na mszał, a pod nim jest od-
nowiona posadzka. Obok stoi pulpit przeznaczony 
do prowadzenia liturgii słowa. Całość oświetlona 
jest pięknie zdobionymi lichtarzami, a te starsze 
służą przy ołtarzach bocznych. Ponadto na proś-
bę Ks. Proboszcza zebrała się grupa elektryków 
w osobach: Marek Wójcik, Grzegorz Synowiecki 
z ekipą, Andrzej Rak, którzy sprawdzili przewody 
elektryczne, jak również podłączyli nowe oświetle-
nie, kinkiety oraz cały „pająk” na środku kościoła. 

Nade wszystko oświetlony został Krzyż Jezusa Chrystusa w ołta-
rzu głównym. Owo oświetlenie bardziej wymownie podkreśla, iż 
kościół nosi imię Podwyższenia Krzyża Świętego. Praca panów 
elektryków, podobnie jak sprawdzającego i remontującego sy-
stem ogrzewania Józefa Kawalca, była wykonywana bezpłatnie, 
a jedyny koszt to zakup materiałów. Praca tych parafian jest 
przykładem, że nie za każdą robotę należy brać pieniądze, gdyż 

można też czasem złożyć pracę swoją 
na chwałę Boga i na pożytek ludziom. 

Kolejne novum w naszej świątyni 
to Grób Boży usytuowany pod odno-
wioną amboną. Sam pomysł odnowio-
nego Grobu był przedni. Imitował on 
skalny grobowiec należący do Józefa 
z Arymatei, do którego złożono cia-
ło umęczonego i ukrzyżowanego 
Chrystusa. Spójnie i artystycznie 
zbudowana cała grota skalna, kolor 
imitujący barwę kamienia, a nad nim 
napis „Umarłem aby żyć” – wszystko 
to przypominało wydarzenia sprzed 

2000 lat. Cały Grób Chrystusa otoczony był pięknie, kolorowo 
zharmonizowanymi kwiatami hortensji, a wnętrze ukwiecone 
ciętymi kwiatami tulipanów oraz małymi bukiecikami begonii. 
Razem ten obraz czynił wielkie wrażenie na przybyłych do 
świątyni wiernych i zmuszał człowieka do wielkiej pokory i aktu 
uwielbienia Jezusa Chrystusa. Pełniący wartę przy Grobie stra-
żacy trzymali postawę powagi, a rozprowadzający ich dowódca, 
uderzając szablą o posadzkę i wydając komendy, wprowadzał 
niektóre dzieci w przestrach.

Przy stole ofiarnym ustawiona była 
figura Jezusa Zmartwychwstałego – 
też świeżo zakupiona – a przy niej 
przepięknie ubarwiona przez panią 
zakrystiankę Małgosię i syna Walde-
mara (niezwykłego estetę i znawcę 
kunsztu f lorystycznego) dekoracja 
kwiatowa.

Kolejnym elementem remontu 
kościoła brzosteckiego będzie malo-
wanie wnętrza, które wykonane zo-
stanie przez firmę Państwa Odrońców 
z Żegociny. Cały kościół zamieni się 
w trzy kolory pastelowe, obrazy na 

suficie zostaną zamalowane, a cały sufit zostanie oświetlony. 
Całość tej inwestycji winna się zmieścić w przestrzeni półtora 
miesiąca czasu. Po malowaniu Ks. Proboszcz postanowił założyć 
balaski oddzielające prezbiterium od głównej nawy. Komunia 
Święta będzie podawana przy balaskach, a osoby przystępujące 
do sakramentu będą w miarę możliwości przyjmować postawę 
klęczącą. I jak dotychczas Komunia Święta podawana będzie 
także przy nawie bocznej zwanej babiniec, jak również w głębi 
nawy głównej, aby ludzie starsi i niedołężni mieli łatwiejsze 
dojście do przyjęcia Ciała Chrystusa, gdyż jak Sobór Watykański 

II mówi: „Kościół to dom miłosierdzia, przez służbę 
na rzecz wiernych”.

Następną czynnością, którą myśli wykonać Ks. 
Proboszcz w trakcie tego remontu, jest odświeżenie 
ławek i malowanie ich. Poważnie się też martwi 
licznymi pęknięciami na ścianie frontowej kościo-
ła, które spowodowane są ogromnym ruchem na 
drodze krajowej Jasło-Pilzno. Konieczne staje się 
przyspieszenie budowy obwodnicy, a ten problem 
jest ciągle odkładany na dalsze lata, zaś domy usy-
tuowane przy drodze coraz to bardziej niszczeją.

I tak nowy proboszcz, ks. Marek Mnich, bardzo 
rytmicznie i pracowicie wszedł do spełniania swo-
ich obowiązków duszpasterza w naszej parafii. Oby 
wierni stworzyli mu dobry klimat do pracy, a Duch 
Święty napełnił go mocą i mądrością. 

Zuzanna RogalaFot. Paweł Batycki
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CO SŁYCHAĆ W ZAWADCE?
Niedziela Palmowa
Niedziela Palmowa - dzień upamięt-
niający przybycie Jezusa do Jerozoli-
my, dzień, w którym rozpoczyna się 
okres przygotowania do świąt będących 
wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem 
męki Chrystusa. W Polsce już od czasów 
średniowiecza kultywowany jest ten 
obrzęd, w którym przynoszono do 
kościoła piękne, zdobione „palemki” 
będące symbolem odradzającego się 
życia. Sama palma przygotowywana 
w tym szczególnym dniu ma wielorakie 
znaczenie, miała chronić przed piorunami, chorobami, brakiem 
pomyślności czy wszelkimi niepowodzeniami. Dzisiaj, niestety, 
nie mamy możliwości święcenia prawdziwych palmowych liści 
i gałązek, dlatego zastępujemy je wierzbowymi gałązkami, które 
mają szczególne znaczenie. Wierzba uznawana jest za drzewo, 
które wiecznie się odradza i nigdy nie ginie, stąd oczywista 
analogia do życia i śmierci, zmartwychwstania i szczęścia 
wiecznego. Mieszkańcy Zawadki Brzosteckiej zgodnie z tradycją 
przygotowali kilkumetrową palmę pięknie przyozdobioną 
w wiele różnorodnych kwiatów, która przy asyście honorowej 
strażaków z OSP Zawadka Brzostecka została wniesiona 
przed ołtarz w kościele parafialnym w Brzostku. Inicjatywa 
poświęcania palm kultywowana jest w sołectwie od dwóch lat, 
a jej mieszkańcy mocno związani z tradycją kościoła katolickiego 
chętnie w niej uczestniczą, pomagając w przygotowaniach 
symbolicznej palmy. Wierzymy nie tylko w ciepłe słowa Ks. 
Proboszcza, który pochwalił tę inicjatywę, zaznaczając, jak 
szczególnym dniem jest Niedziela Palmowa, ale również w wyżej 
opisywaną moc poświęconej palmy, która ma chronić nas od 
wszystkich przejawów zła. 
Sprzątanie Zawadki
„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego 
ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywo-
dzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina 
Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym 
uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy z ponad czterdziestu 
krajów na całym świecie”… w tym i w Zawadce Brzosteckiej. 
Na apel Sołtysa w sobotnie popołudnie odpowiedziała liczna 
grupa dzieci i młodzieży oraz dorosłych opiekunów w łącznej 
liczbie ok. 35 osób, która szturmem ruszyła sprzątać okoliczne 

miejsca użyteczności publicznej (boisko, drogi etc.) położone 
na terenie sołectwa. Kilka godzin ciężkiej pracy poskutkowało 
uzbieraniem ponad 50 worków segregowanych śmieci! Sołtys 

Marcin Sas podkreśla: „Niezmiernie cieszy 
mnie to, że ilość śmieci z roku na rok jest 
coraz mniejsza. Jako sołtys jestem szczegól-
nie zobowiązany i zadowolony z licznego 
udziału dzieci i młodzieży w inicjatywie. 
Zawsze będę powtarzał, że jeśli choćby 
jedna osoba po takiej akcji sprzątania po-
myśli, czy warto wyrzucić papierek czy 
puszkę do rowu - uznam to za swój osobisty 
sukces. Chciałbym również podziękować 
Prezesowi Leszkowi Bieńkowi za szybki 
i sprawny odbiór śmieci”. Akcję zakończyło 
trochę słodkości dla dzieciaków i wspólne 

pieczenie kiełbasek.

Droga
“Ibi semper victoria, ubi concordia 
est” (tam zawsze zwycięstwo, gdzie 
jest zgoda). Dokładnie taką sentencją 
mogą posłużyć się wszyscy zaan-
gażowani w przebudowę drogi „Na 
góry” w Zawadce Brzosteckiej, która 
pod koniec kwietnia br. doczekała się 
nowej masy bitumicznej umożliwia-
jącej mieszkańcom swobodny dojazd 
do gospodarstw rolnych. Dotychczas 
droga po ulewnych deszczach czy 
zimie przedstawiała marny widok 
i niewiele pomagało jej doraźne 
naprawianie poprzez wysypywanie 
kamienia. Żadna taka „korekta” nie 
wpływała na jej jakość.
Inicjatywa mieszkańców, wsparcie Burmistrza Wojciecha Stani-
szewskiego i uchwała Rady Miejskiej pozwoliły wpisać remont 
drogi na obecny rok budżetowy. Jest to klasyczny przykład, 
w którym suweren, jakim są mieszkańcy gminy, w porozumieniu 
z władzami udowadniają, że samorządność nie jest tylko pustym, 
ustawowym słowem, a raczej dowodem na to, że władza, wsłu-
chując się w głos ludu, może w porozumieniu z nim odnosić małe, 
jak i duże sukcesy, rozwijając infrastrukturę gminy i poprawiając 
tym samym jakość życia mieszkańców. Wszystkim zaangażo-
wanym w tę inicjatywę dziękuję w imieniu całego sołectwa.

Dominik Surdel

„Biały Marsz” i wieczornica w rocznicę śmierci Patrona Zespołu Szkół
2 kwietnia 2017 r. obchodziliśmy 12. rocznicę śmierci Jana Pa-

wła II. Dla naszej szkoły jest to dzień szczególny, bo przecież 
to nasz Patron. Jako uczniowie i nauczyciele zobowiązaliśmy się 
podążać drogą, jaką pozostawił nam święty Jan Paweł II. 

W tym roku rocznica Jego odejścia do Domu Ojca wypadła 
w niedzielę, dlatego tradycyjny „Biały Marsz” przeżywaliśmy 
w poniedziałek 3 kwietnia. Wieczorem wyruszyliśmy w Drodze 
Krzyżowej spod budynku szkoły w Kleciach w kierunku kościoła 

parafialnego w Brzostku, gdzie uczestniczyliśmy 
w Mszy św. Po Eucharystii miał miejsce montaż 
słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów 
klas maturalnych i szkolny zespół muzyczny 
pod kierunkiem wychowawców Anny Hudymy 
i Małgorzaty Jop oraz Agnieszki Płaziak. O stro-
nę techniczną występu zadbał nauczyciel Jozef 
Nawracaj. Młodzież rozważała drogę życiową 
Karola Wojtyły zogniskowaną według miejsc 
i wydarzeń wyznaczających kolejne etapy ży-
cia Świętego. Widowisko spotkało się z bardzo 
życzliwym odbiorem przez zgromadzonych 
w skupieniu i zadumie wiernych.

Dziękujemy uczniom, ich rodzicom, nauczy-
cielom, absolwentom szkoły, licznym mieszkań-
com Brzostku i okolic oraz wszystkim uczestni-
kom tegorocznego „Białego Marszu” za udział 
i wspólną modlitwę.

Małgorzata Jop

Fot. A. Cholewiak

Fot. Dominik Surdel

Fot. Grzegorz Kolbusz
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„Spodziewali się najgorszego - ale nie tego, co niewyobrażalne”
Charlotte Delbo

Oświęcim- Brzezinka (Auschwitz-Birkenau), to miejsca szcze-
gólne w przeszłości nie tylko naszego kraju, ale i całego 

świata. W tym miejscu, w czasie II wojny światowej powstał 
największy niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny, obóz 
zagłady. Życie w nim straciło ponad milion osób – mężczyzn, 
kobiet i dzieci różnych narodowości, ras i wyznań. Obóz
w Oświęcimiu zaczął działać w 1940 roku, jako miejsce prze-
trzymywania polskich więźniów politycznych. Dwa lata póź-
niej został przekształcony w jedno z głównych miejsc zagłady 
europejskich Żydów.
Właśnie tam 4 kwietnia 2017 roku pojechała młodzież gim-
nazjalna z Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz. Z wielkim 
wzruszeniem zwiedzili KL Auschwitz-Birkenau.

Uczestnicy wycieczki zwiedzanie obozu zaczęli od przejścia 
przez bramę z sarkastycznym napisem „Arbeit macht frei” (Pra-
ca czyni wolnym). Następnie udali się do budynków - bloków, 
w których znajdowały się pozostałe po więźniach rzeczy osobi-
ste, takie jak: okulary, buty, walizki, przedmioty codziennego 
użytku, ich zdjęcia oraz pomieszczenia, w których zmuszeni 
byli mieszkać. Odwiedzili celę św. Maksymiliana Kolbego, 
który oddał życie za współwięźnia. Ogromne wrażenie wywarł 
blok 11 zwany blokiem śmierci i ściana straceń. Tam oddali 
hołd zamordowanym, zapalając znicze. Następnie udali się do 
bloku poświęconego historii Żydów w obozie. W jednej z sal, 
na dużych ekranach wyświetlane były przemówienia nazistów, 
stanowiące dowód na to, że planowali oni eksterminację Żydów 
jeszcze przed rozpoczęciem wojny. W sali obok znajdowała się 
olbrzymia księga z nazwiskami 4 milionów Żydów, których udało 
się zidentyfikować. Księga ta robiła ogromne wrażenie. Pobyt na 
terenie Auschwitz zakończył się naprawdę mocnym akcentem – 
komora gazowa – „łaźnia” i piece krematoryjne.

„Przeżyć wewnętrznych nie da się opisać słowami. Gdy 
zobaczyłam to miejsce, uświadomiłam sobie, jak wielki był ból 
i cierpienie niewinnych ludzi. To była niezwykła lekcja historii, 

która na zawsze pozostanie w mojej pamięci” (Karolina Rakow-
ska - klasa II b). „Pobyt w Auschwitz uświadomił nam, jak okrut-
nie postępowano w czasie wojny z ludźmi, przerażała nas myśl, 
że w każdym odwiedzanym przez nas pomieszczeniu umierały 
niewinne kobiety, dzieci, mężczyźni”. (Anna Czyż, Aleksandra 
Czyż i Dominika Kuczek - klasa II b).

Warto przypomnieć, że pierwszy masowy transport do Aus-
chwitz odbył się 14 czerwca 1940 roku. Przywieziono wtedy 
wagonami kolejowymi drugiej klasy z więzienia w Tarnowie 
728 więźniów politycznych – byli to Polacy oraz kilku polskich 
Żydów. Pierwszym uciekinierem był Tadeusz Wiejowski (numer 
220), pochodzący z Kołaczyc. Był szewcem. Do obozu został 
deportowany we wspomnianym wyżej transporcie. Po ucieczce 
przez ponad rok ukrywał się w rodzinnych Kołaczycach. Jesienią 
1941 roku został zatrzymany i osadzony w więzieniu w Jaśle. 
Został później rozstrzelany w jednym z nieczynnych szybów 
naftowych koło Jasła.

Następnie gimnazjaliści udali się z przewodnikiem do Bir-
kenau. Wejście do niego stanowiła ogromna brama wjazdowa, 
przez którą kiedyś przejeżdżały pociągi przywożące więźniów 
z całej Europy. Na terenie tego obozu mieli możliwość zobaczenia 
pozostałości po barakach mieszkalnych i ruiny krematorium. 
Poznali warunki, w jakich musieli żyć więźniowie. Pod Mię-
dzynarodowym Pomnikiem Ofiar Obozu, gdzie znajdowały się 
tabliczki w 17 językach, uczniowie przystanęli w ciszy i zapalili 
znicz. „To, co tam zobaczyłam, nie jestem w stanie opisać sło-
wami. Po prostu trzeba to miejsce zobaczyć. Według mnie jest 
to miejsce wyjątkowe i uważam, że każdy bez wyjątku powinien 
je odwiedzić” (Magdalena Rakowska - klasa III a).

Auschwitz-Birkenau to miejsce jednej z największych tragedii 
w historii ludzkości. Dawny niemiecki obóz koncentracyjny 
robi na odwiedzających niezwykłe wrażenie, gdyż pozwala 
przynajmniej częściowo wyobrazić sobie skalę Holokaustu, 
niewyobrażalnych cierpień.

Korzystając z tego, że Oświęcim położony jest niedaleko 
Wadowic, pojechaliśmy tam, aby w rocznicę śmierci Świętego 
Jana Pawła II odwiedzić jego rodzinne miasto. Z dużym zaintere-
sowaniem zwiedziliśmy Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II. 
Jeśli ktoś był wcześniej w domu rodzinnym Karola Wojtyły, to 
teraz czekała go spora i miła niespodzianka. Muzeum zostało 
rozbudowane i przedstawia życie naszego Wielkiego Polaka 
od narodzin po śmierć. Zorganizowane jest w bardzo ciekawy 
i nowoczesny sposób. Znajduje się w nim wiele interaktywnych 
atrakcji, a przewodnicy starali się jak najbardziej nas zaciekawić.

Oczywiście pobyt w Wadowicach nie mógł być do końca 
udany, jeśli wszyscy uczestnicy wyjazdu – bez wyjątku – nie 
skosztowaliby słynnych „papieskich” kremówek.

Mam nadzieję, że tę lekcję historii i moralności, pobyt w tak 
ważnych i znaczących miejscach, młodzież zapamięta do końca 
życia z adnotacją odnoszącą się szczególnie do Auschwitz-
-Birkenau: „Ludzie ludziom zgotowali ten los”.

R.W.

Kinga Konica laureatką konkursu 
historycznego
6 kwietnia 2017 roku odbyło się 

rozstrzygnięcie powiatowego 
konkursu historycznego „Rola 
Jagiellonów w dziejach Polski 
i Litwy”, w którym wzięła udział 
Kinga Konica, uczennica klasy 
III b gimnazjum z Zespołu Szkół 
w Siedliskach-Bogusz. Otrzymała 
Dyplom Laureata Powiatowego 
Konkursu Historycznego. Zada-
niem konkursu było napisanie pracy 
na ww. temat.

Rozstrzygnięcie tego konkursu 
odbyło się w auli I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Władysława Jagiełły w Dębicy. Przed ogło-
szeniem wyników odbyła się sesja historyczna pt. „Monarchia 
Jagiellonów. Państwo wielu narodów”. Podczas sesji naukowej 
zebrani wysłuchali dwóch wykładów: „Fundamenty monarchii 
Jagiellonów”, który wygłosił prof. Krzysztof Ożóg z Instytutu 
Historii UJ oraz „Wszyscy jesteśmy ludźmi, czyli o trudnej 
sztuce tolerancji” wygłoszony przez dr. hab. profesora UJ Da-
riusza Niedźwiedzkiego z Instytutu Europeistyki. 

Po wykładach nastąpiło ogłoszenie wyników, trzy osoby 
uzyskały pierwsze miejsca. Jedenaście osób, w tym Kinga, 
zostało laureatami. W konkursie brało udział ponad trzydziestu 
uczestników. 

Atmosfera konkursu była miła, jury z sympatią i szczerym 
uśmiechem gratulowało wszystkim uczestnikom.

R.W.

Fot. Paulina Wal

Fot. Piotr Szczepkowicz



KONKURS NA STROIK WIELKANOCNY Fot. Paweł Batycki



UCZNIOWIE Z SIEDLISK POZNAJĄ HISTORIĘ Fot. Oskar Smagacz

JANUSZKOWICE - „BYĆ JAK IGNACY”

FOTKI Z PODRÓŻY Fot. Mieczysław Hunia

Dom Maksyma Gorkiego, rosyjskiego pisarza, w niemieckiej 
 miejscowości Bad Sarrow

Wizerunek na wszystkich banknotach dowodem na to, jak pewnien naród 
afrykański ceni swojego pierwszego czarnoskórego prezydenta



Fot. Paweł BatyckiWARSZTATY STRAŻACKIE W BRZOSTKU

WIELKANOCNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ Fot. Nina Wodzisz

Zagadka przyrodnicza
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ZAPRASZAMY NA OBCHODY
650-LECIA LOKACJI MIEJSKIEJ BRZOSTKU

16-18 CZERWCA 2017 R.
W PROGRAMIE:

¾	W piątek 16 czerwca: 
¾	Musical „Młodzi Miastu” w Hali Widowiskowo-Sportowej 

im. Agaty Mróz-Olszewskiej (godz. 19.00),

¾	W sobotę 17 czerwca: 
¾	Uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej (godz. 9.00), 
¾	Sesja naukowa w domu kultury (godz. 10.00), 
¾	I Bieg Uliczny (godz. 16.00), 
¾	Festyn (godz. 17.00),
¾	Zabawa taneczna (godz. 20.00),

¾	W niedzielę 18 czerwca: 
¾	Msza Święta w kościele parafialnym (godz. 11.30), 
¾	Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej płyty z wyrytą pieczęcią lokacyjną (godz. 13.00), 
¾	Tort dla mieszkańców (godz. 13.30), 
¾	Festyn rodzinny (godz. 17.00), 
¾	Występ Kapeli Zastawnych (godz. 20.00), 
¾	Koncert zespołu Piersi (godz. 20.30), 
¾	Pokaz laserowy (godz. 23.00).

Organizatorzy: Burmistrz Brzostku, Katedra Historii XIX-XX w. UP JP II w Krakowie, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, 
współpraca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej

SZCZEGÓŁY W CZERWCOWYM NUMERZE „WIADOMOŚCI BRZOSTECKICH” 

PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE
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Konkurs o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego
Od listopada 2016 roku do marca 2017 roku uczniowie 

i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. 
A. Mickiewicza w Januszkowicach realizowali program eduka-
cyjny ,,Być jak Ignacy” połączony z konkursem o tytuł Naukowej 
Szkoły Ignacego. Szkoła jest jedną z 200 placówek w kraju, która 
bierze udział w jego pierwszej edycji. Organizatorem konkursu 
jest Fundacja PNiG im. Ignacego Łukasiewicza.
 Cel tej kampanii stanowi popularyzowanie nauk matematycz-
no-przyrodniczych wśród dzieci, a jednocześnie propagowanie 
wiedzy na temat sylwetki Ignacego Łukasiewicza oraz rozwoju 
przemysłu naftowego i gazowego.
 W szkole przez te kilka miesięcy odbywały się zajęcia kółka 
naukowego prowadzone przez nauczycielki B. Krajewską 
i D. Lechwar, na które uczęszczało sześcioro dzieci z klas młod-
szych. Zajęcia oparte były przede wszystkim na działaniu ucz-
niów. Wykonali oni wiele doświadczeń, obserwowali i wyciągali 
wnioski, a zabawa połączona z nauką sprawiała im wiele radości. 
 Aby zrealizować cele konkursu, dzieci pojechały na wy-
cieczkę do Muzeum PNiG im. I. Łukasiewicza w Bóbrce. Obej-
rzały stare szyby naftowe i ropę naftową w stanie naturalnym. 
Zwiedziły Budynek Administracyjny kopalni zwany Domem 
Łukasiewicza, a w nim oglądnęły kolekcję lamp naftowych, 
dawne laboratorium oraz starą aptekę. Dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych technologii dzieci zobaczyły za apteczną ladą 
młodego farmaceutę Ignacego Łukasiewicza, który sprzedawał 
medykamenty i doradzał klientom, a dzięki specjalnym kompo-
zycjom zapachowym zwiedzający czuli zapach starej apteki.  

Następnie dzieci były w sali badań, wydobycia i rozsyłki gazu 
ziemnego. Na koniec wzięły udział w warsztatach o historii 
oświetlenia, gdzie wykonały lampę naftową. 
  Na stronie www.bycjakignacy.pl dzieci znajdowały gry, 
komiksy i filmy edukacyjne, które pomogły im samodzielnie 
odkrywać pasjonujący świat nauki. 

B.K. i D.L. 

MŁODZI ZDOLNI
Gabriela Płaziak, gimnazjalistka z Brzostku, która 
śpiewa jak zawodowa solistka, krótko opowiada o swojej 
pasji muzycznej i sukcesach.

Kiedy zainteresowałaś się muzyką? Dlaczego właśnie muzykę 
wybrałaś na swoje hobby?
Muzyką zainteresowałam się w przedszkolnym okresie. Wy-
brałam ją na swoje hobby, ponieważ już od najmłodszych lat 
podziwiałam zespół muzyczny swoich rodziców. Słuchając ich, 
stwierdziłam, że też chcę się rozwijać w tym kierunku.

Jakie są tradycje muzyczne w Twojej rodzinie?
Tradycje muzyczne w mojej rodzinie to wspólne muzykowanie 
podczas różnych spotkań z rodziną i przyjaciółmi oraz rozmaite 
występy na scenie czy też wyjazdy na koncerty.

Jaki rodzaj muzyki najbardziej lubisz? Co Ci się w nim naj-
bardziej podoba?
Moim ulubionym rodzajem muzyki jest muzyka klasyczna. Gdy 
jej słucham, momentalnie jestem w stanie się uspokoić, zapo-

mnieć o zmartwieniach i to mi się w niej najbardziej podoba.

Na jakich instrumentach grasz? Kiedy zaczęłaś naukę gry?
Od 6 lat chodząc do szkoły muzycznej, nauczyłam się grać na 
fortepianie i flecie prostym. Po ukończeniu dodatkowej szkoły 
postanowiłam zacząć grę na gitarze.

Jakie są najważniejsze dla Ciebie osiągnięcia w konkursach, 
w których dotychczas wzięłaś udział? 
Moim pierwszym osiągnięciem było zostanie finalistą I edycji 
Powiatowego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej ,,Dębica śpiewa” 
w 2010 r. Nagrałam wówczas swoją pierwszą płytę. Podczas 
swojego dorastania brałam udział w wielu występach na scenie 
i konkursach. Oto 5 najważniejszych sukcesów, jakie zdobyłam:
- w III Edycji Powiatowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej ,,Dę-
bica śpiewa”- zostałam finalistą i nagrałam 2. płytę,
- w IX Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej - zdobyłam 
2. miejsce,
- w Konkursie Piosenki Religijnej w kategorii soliści - zajęłam 
2. miejsce,
- w Międzygimnazjalnym Konkursie Kolęd i Pastorałek w kate-
gorii soliści - zajęłam 1. miejsce oraz nagrałam 3. płytę,
- w III Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej w kate-
gorii szkół gimnazjalnych - zdobyłam 2. miejsce.
Brałam także udział w różnych konkursach pianistycznych.

W jaki sposób godzisz obowiązki szkolne i swoją muzyczną 
pasję, aby uzyskiwać wysokie wyniki w nauce? 
Częste próby i wyjazdy na konkursy sprawiają mi spore zale-
głości w nauce, ale nigdy się nie poddaję i zawsze to wszystko 
nadrabiam, a gdy mam duże braki, to wiem, że zawsze mogę 
liczyć na pomoc bliskich. W ten sposób godzę moją pasję z obo-
wiązkami szkolnymi.

Co zamierzasz robić w przyszłości? Czy Twoje plany łączą się 
z muzyką?
Moje dalsze plany życiowe łączą się tylko i wyłącznie z muzyką. 
Pragnę kontynuować swoją naukę w liceum muzycznym, a po 
ukończeniu edukacji zostać nauczycielem muzyki i przekazywać 
swoją wiedzę młodym – ambitnym - utalentowanym. Dążę też 
do tego, aby założyć swój własny zespół muzyczny.

Wywiad z Gabrielą przeprowadziła Urszula Kobak.

Fot. z archiwum Gabrieli Płaziak
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Tradycje i zwyczaje świąt 
wielkanocnych
„Wielkanoc się zbliża, mam koszyczek mały
W zielone bukszpany przystrojony cały”

Tą piosenką uczniowie klasy III pod kierunkiem nauczyciel-
ki Wiesławy Skocz rozpoczęli akademię przygotowaną 

z okazji świąt wielkanocnych.
Dzieci ubrane odświętnie w stroje ludowe powitały zapro-

szonych gości: Burmistrza Wojciecha Staniszewskiego, radnego 
Alfreda Nawracaja, sołtys Władysławę Barbarzak, Radę Ro-
dziców, nauczycieli i wszystkich uczestników tej uroczystości. 
Uczniowie w scenkach słowno-muzycznych przypomnieli 
zwyczaje i tradycje Wielkiejnocy: święcenie palm, ozdabianie 
pisanek, kraszanek, wspólne świętowanie przy rodzinnym stole, 
jak również tradycje lanego poniedziałku i chodzenie po domach 
z kogucikiem. W ten sposób dzieci przekonały wszystkich ze-
branych, jak ważna jest tradycja wielkanocna w życiu każdego 
człowieka.

Na zakończenie uczniowie obdarowali zebranych symbo-

licznym jajkiem i życzyli wszystkim zdrowych i wesołych 
świąt. Pani dyrektor podziękowała uczniom za przygotowanie 
i przeprowadzenie uroczystości, Pan Burmistrz również podzię-
kował dzieciom za występ i złożył życzenia zebranym, a także 
rodzinom uczniów naszej szkoły.

Wiesława Skocz

Niedziela Palmowa w Przeczycy
Bajecznie kolorowe palmy, bogato przystrojone i te tylko z ga-

łązek wierzbowych oraz bukszpanu niesiemy w Niedzielę 
Palmową do kościoła. Wpisana z historię Niedziela Palmowa 
rozpoczyna Wielki Tydzień – czas przygotowań do tych naj-
ważniejszych dla chrześcijan świąt. Jest to święto ustanowione 
na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Kościół 
zachęca, by w tym czasie pojednać się z bliskimi, wyspowiadać 
się i przygotować swoje serce na zmartwychwstanie. 

Zwyczaj święcenia zielonych gałązek do liturgii kościelnej 
wprowadzono w XI wieku, a w Polsce znany jest od śred-
niowiecza. W naszej tradycji ludowej Niedzielę Palmową 
nazywano też Kwietną albo Wierzbną. Poświęconym palmom 
przypisywano magiczną moc. Wierzono, że np. zatknięte na 
polu chronią zasiewy przed suszą lub gradem, a wystawione 
w oknie w czasie burzy chronią domostwo przed piorunami. 
W niektórych regionach Polski zachował się zwyczaj robienia 
dekoracyjnych palm i uroczystych procesji w Niedzielę Palmową. 
Również w Przeczycy stało się tradycją, że młodzież szkolna 
uczestniczy w przygotowywaniu pięknych palm. W tym roku 
uczniowie kl. IV i V pod kierunkiem wychowawczyni Urszuli 
Przybyło przygotowali dużą palmę, a uczniowie innych klas 
palmy mniejsze, które brały udział w szkolnym konkursie na 
najładniejszą palmę. Wszystkie palmy były bardzo dekoracyjne 
i starannie wykonane. Uczestnicy biorący udział w konkursie 
otrzymali skromne pamiątki i dyplomy. Natomiast w niedzielę 
uczniowie ubrani w ludowe rzeszowskie i krakowskie stroje wy-
ruszyli z placu przed budynkiem szkoły w palmowym orszaku do 
kościoła. Kolorowy orszak uczestniczył w tradycyjnej procesji, 

a po zakończeniu uroczystego nabożeństwa każdy uczeń, który 
miał palmę, otrzymał w nagrodę miniaturową statuetkę figury 
Matki Bożej Przeczyckiej, którą wręczał Ks. Rafał.

Można zauważyć, że ze względu na piękne palmy i uroczyste 
nabożeństwo coraz więcej obcych ludzi z okolicznych miejsco-
wości przyjeżdża do Przeczycy, aby w nim uczestniczyć.

Urszula Przybyło
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„Muzyka to dusza wszechświata,
 skrzydła umysłu, lot wyobraźni
i wszelkie życie”

Platon

KONKURS PERKUSYJNY
Gra na każdym instrumencie muzycznym, także na perku-

sji, to znakomity sposób, by rozwinąć swoją świadomość 
muzyczną, wrażliwość artystyczną i wyćwiczyć poczucie 
rytmu oraz słuch.

25 kwietnia 2017 r. w Głogowie Małopolskim odbył się 
konkurs gry na zestawie perkusyjnym w ramach VII Podkar-
packiego Dnia Perkusji. Konkurs skierowany był do uczniów 
publicznych i niepublicznych szkół muzycznych I oraz II 
stopnia, a udział w nim wziął Bartłomiej Lemek - uczeń klasy 
III Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku. Bartek jest 
także uczniem II klasy Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Jaśle. W zmaganiach konkursowych na zestawie perkusyjnym 
doskonale wykonał dwa utwory, jeden obowiązkowy - „Run To 
You” - Bryana Adamsa oraz drugi dowolny – „Billie Jean” – Mi-
chaela Jacksona. Interpretacja tych piosenek pozwoliła młodemu 
perkusiście na zdobycie zaszczytnego II miejsca.

Jury, uzasadniając swój wybór, podkreśliło, iż wzięło pod 

uwagę nie tylko prawidłowe odczytanie tekstu, ale także sty-
lowość wykonywanych rytmów, aparat gry, umiejętności tech-
niczne oraz estetykę brzmienia. 

Gratuluję naszemu młodemu muzykowi i życzę dalszych 
sukcesów na tym polu!

Wychowawczyni

ZWYCIĘSTWO W XII POWIATOWYM KONKURSIE PIOSENKI ANGIELSKIEJ
„English Song Competition”

4 kwietnia 2017 roku w dębickim Domu Kultury „Śnieżka” 
odbył się XII Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej. 

Publiczną Szkołę Podstawową w Brzostku reprezentowali: 
Anna Lemek, Emilia Czachara, Jakub Parat i Patrycja Czech 
przygotowani przez nauczycieli: Agatę Zastawny i Wiesława 
Płaziaka. 

Brawurowe wykonanie piosenki z repertuaru Maghan Tra-
inor zachwyciło jury, które postanowiło przyznać I miejsce 
interpretacji kompozycji „Me Too” wykonanej przez szkolny 
zespół. Na sukces młodych piosenkarzy złożyła się między in-
nymi: forma przekazu, poprawność językowa utworu, warsztat 
muzyczny, poczucie rytmu, bogata choreografia, dykcja oraz 
muzykalność. Nasi wokaliści oraz ich opiekunowie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, nagrody i gadżety ufundowane przez 
organizatorów.

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów!
Maria Przebięda

KONKURS NA „STROIK WIELKANOCNY”
Konkurs adresowany był głównie do uczniów ze szkół z terenu 

gminy Brzostek oraz podopiecznych WTZ i ŚDS w Brzost-
ku. Główny cel to powrót do tradycji związanej z tematyką świąt 
wielkanocnych i ocalenie od zapomnienia metod wykonywania 
tradycyjnych zdobień pisanek, palm, gaików. Konkurs miał tak-
że zachęcić do wykonywania ozdób z materiałów naturalnych 
i własnoręcznie.

W tym roku na konkurs dostarczono rekordową liczbę prac, 
bo aż 72 prac. Były to stroiki wykonane przez uczniów szkół 
podstawowych: w Brzostku, Gorzejowej, Grudnej Górnej, 
Kamienicy Dolnej, Kamienicy Górnej, Nawsiu Brzosteckim, 
Przeczycy, Siedliskach-Bogusz i Smarżowej, a także Gimnazjum 
w Brzostku i Januszkowicach, ZS im. Jana Pawła II w Brzostku 
oraz podopiecznych WTZ i ŚDS. Dostarczone prace oceniano 

w czterech kategoriach wiekowych. Wszystkie wykonane 
stroiki cechowała niezwykła pomysłowość, zdobnictwo, róż-
norodność technik. Coraz częściej pojawiały się naturalne 
materiały. Jednak z przykrością stwierdzamy, że jest mniej 
pisanek wykonywanych dawną techniką, czyli drapanych, 
zdobionych woskiem, barwionych naturalnymi barwnikami 
(np. w łupinach cebuli). Wśród tych przepięknych dekoracji 
nie zabrakło także innych motywów wielkanocnych jak: 
baranki, palmy, zajączki, kurki.

Przy tak dużej liczbie prac Komisja miała nie lada prob-
lem, aby wyłonić te najbardziej odwołujące się do tradycji. 
Jednak po długich naradach przyznała następujące nagrody:

Fot. Paweł Batycki Dokończenie na str. 28
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Wczesnowiosenną działalność 
brzosteckie gospodynie rozpo-

częły od udziału w III Powiatowym 
Przeglądzie Kronik Kół Gospodyń 
Wiejskich, który odbył się 6 marca 
br. w Boguchwale. Tu na licznie 
zgromadzonym forum przedstawicieli 
władz samorządowym oraz członkiń 
kół gospodyń z całego powiatu mogły 
zaprezentować swą kronikę z dotych-
czasowej działalności, podzielić się 
swoimi osiągnięciami i wymienić 
doświadczenia.

Kilka dni później, bo 10 marca 
zostały zaproszone na XIII Pod-
karpackie Forum Kobiet Wiejskich 
w Trzcianie. Spotkanie, w którym 
wzięło udział 350 osób, zostało zor-
ganizowane przez prezesów Podkar-
packiej Izby Rolniczej w Rzeszowie 
Stanisława Bratmana i Wojewódz-
kiego Związku Rolników, Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych Mieczysława 
Bochenka oraz wójta gminy Świlcza 
Adama Dziedzica dla uczczenia Mię-
dzynarodowego Dnia Kobiet. Pośród 
licznych odczytów i prelekcji na temat 
zdrowego żywienia, ekologii, ogrod-
nictwa padło wiele ciepłych słów pod 
adresem kobiet, doceniono ich rolę 
w życiu społecznym.

Natomiast początkiem kwietnia, 
podobnie jak w ubiegłych latach, nie 
zabrakło brzosteckiej organizacji na 
Powiatowym Konkursie Wielkanoc-

nym organizowanym corocznie 
w Niedzielę Palmową przez Staro-
stwo w Dębicy. Nasze gospodynie 
zaprezentowały się w kategorii 
stół wielkanocny i znowu poczuły 
smak sukcesu. Bowiem w konkur-
sie tym zdobyły pozycję laureata, 
zajmując III miejsce. Ponadto uho-
norowane zostały jeszcze jedną na-
grodą – ufundowaną przez Barbarę 
Bassara-Poprawę, właścicielkę 
cukierni „Bassara” w Dębicy – wy-
stępującą w składzie komisji oce-
niającej – za pięknie udekorowane 
ciasto wielkanocne (mazurek). 
Biorąc pod uwagę rangę konkursu 
i liczbę wystawców 
(40 stoisk), nagrody 
te były zaszczytnym 
wyróżnieniem.

Opisywaną dzia-
łalność zwieńczyło 
zorganizowanie we 
własnym lokalu, pod 
koniec kwietnia tra-
dycyjnego spotkania 
członkiń pod nazwą 
„Jajko”, gdzie kulty-
wując prastare zwy-
czaje, gospodynie po-
dzieliły się jajkiem, 
symbolem rodzące-
go się życia, a więc 
i wiosennej pory roku. 

 E.M.

Kat. I kl. I-III SP
I miejsce – Julia i Emilia Zając z Kamienicy Górnej
II miejsce – Patrycja Mazur z Siedlisk-Bogusz 
III miejsce – Filip Przybyło z Przeczycy
Wyróżnienia: - Angelika Samborska z Brzostku
 - Nikola Baryłecka z Brzostku

Kat. II kl. IV-VI SP
I miejsce – Mateusz Czapla z Brzostku
II miejsce – Katarzyna Kawalec z Gorzejowej
III miejsce – Patryk Pocica ze Smarżowej
Wyróżnienia: - Julia Zdziarska z Brzostku
 - Piotr Staniszewski z Grudnej Górnej
 - Natalia Niedzielska z Gorzejowej

Kat. III – gimnazja i szkoły średnie:
I miejsce – Katarzyna Gierut z Gimnazjum w Brzostku
II miejsce – Sebastian Zięba z Gimnazjum w Brzostku
III miejsce – Patrycja Gmiterek z ZS im. Jana Pawła II w Brzostku
Wyróżnienia: - Julia Tawrell z Gimnazjum w Brzostku
 - Norbert Ząbik z Gimnazjum w Januszkowicach

Kat. IV – podopieczni WTZ i ŚDS:
I miejsce – Beata Grodzka –WTZ Brzostek 
II miejsce – Maria Stawarz - ŚDS Brzostek
III miejsce – Agnieszka Klucznik – WTZ Brzostek 
III miejsce – Katarzyna Żygłowicz – ŚDS Brzostek
Wyróżnienia: - Marek Nykiel – WTZ Brzostek

Serdecznie dziękujemy wszystkim opiekunom i uczestnikom 
za zainteresowanie i tak liczny udział w tym jakże pięknym, 
nawiązującym do tradycji konkursie.

J.Z.

Z działalności brzosteckiego koła gospodyń

Fot. Paw
eł Batycki
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MOGĄ BYĆ TWOIM MOTTEM
Cytaty z książek, których autorem jest brazylijski pisarz 
i poeta Paulo Coelho.

„Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i płakałam”:
„Cierpimy bo czujemy, że dajemy więcej, niż otrzymujemy w za-
mian. Cierpimy, bo nie udaje nam się narzucić naszych reguł gry”

🌼
 „Drogę wytycza się, idąc”

🌼
„Ilekroć człowiek z czystym sercem podąży drogą wiary, zawsze 
uda mu się połączyć z Bogiem, czynić cuda. Ale sama wiara nie 
wystarcza, trzeba jeszcze dokonać wyboru (…) Bóg jest jeden, 
choć ma tysiące imion. Trzeba jednak wybrać jedno z nich, by 
móc Go przywołać.” 

🌼
„Jeśli człowiek poszukuje miłości, to ją w końcu znajduje, a wte-
dy skupia wokół siebie jeszcze więcej miłości. Wystarczy, by 
jeden człowiek był nam życzliwy, a wtedy inni również stają się 
życzliwi. Kiedy zaś jesteśmy sami, coraz bardziej zasklepiamy 
się w naszej samotności. Dziwne jest życie.”

„Zair”:
„Energia nienawiści nie zaprowadzi Cię donikąd. Energia 
przebaczenia, która jest wyrazem miłości, może pozytywnie 
wpłynąć na twoje życie.” 

🌼
„Świadomość, że jesteśmy sami, bardzo pomaga, łatwiej nam 
wtedy uzmysłowić sobie, w jakim momencie zbłądziliśmy i jeśli 
się da, zmienić kurs.”

🌼
„Róża dzień i noc marzyła o tym, by zaprzyjaźnić się z pszczo-
łami, ale żadna nie chciała usiąść na jej płatkach. Mimo to róża 
nie przestała marzyć. W długie noce wyobrażała sobie, że niebo 
zapełnia się rojem pszczół, które przylatują, by ją czule ucałować. 
Dzięki temu mogła dotrwać do następnego dnia, gdy otwierała 
się na pierwsze promienie słońca.
Pewnej nocy księżyc, widząc jej samotność, zapytał:
- Nie męczy cię to czekanie?
- Trochę, ale nie mogę się poddawać.
- Dlaczego?
- Jeśli nie rozwinę płatków, zwiędnę.
W chwilach, gdy samotność zdaje się niszczyć wszechobecne 
piękno, jedyne co nam pozostaje, to otworzyć się na nie.”

Wybrała M. Kawalec

„TRADYCYJNE PRZEPISY PODPARPACIA”
Jestem uczennicą klasy 3 TŻ w Zespole Szkół 

im. Jana Pawła II w Brzostku. W ramach 
realizacji projektu stypendialnego Marszałka 
Województwa Podkarpackiego pragnę podzielić 
się z Czytelnikami „Wiadomości Brzosteckich” 
wynikiem moich poszukiwań tradycji kulinar-
nych Podkarpacia. Przedstawiam fragmenty 
broszury mojego autorstwa pod tytułem „Tra-
dycyjne przepisy Podkarpacia”. Kulinaria, które 
przedstawiam i na nowo odkrywam, zbierałam 
wśród gospodyń z okolic Brzostku i Kołaczyc. 
Zachęcam do zapoznania się z elektroniczną wer-
sją mojej pracy, którą można znaleźć i pobrać na 
stronie internetowej www.zsbrzostek.pl. Niniej-
szym zachęcam Czytelników do kultywowania 
bogatych tradycji kulinarnych mojego regionu.

Klaudia Machowska
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maj 2017

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej maj 2017

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?

"

"

maj 2017

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za gatunek? Fot. strona 23) wraz z wypełnionymi 
kuponami należy dostarczyć do 31 maja 2017 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4. Autorzy 
poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

POZIOMO:
1) Mały klucz np. do zegara, walizki.  7) Pomocnik służby zdrowia mający średnie 
wykształcenie medyczne.  11) Plantacja winorośli.  12) Dawniej: rodzaj niskiej kanapy 
na drewnianej podstawie z miękkim siedzeniem; sofa.  13) Obywatel któregoś z państw 
Ameryki Łacińskiej.  14) Nadmiernie wysoki, niezgrabny mężczyzna; drągal.  16) Kłam-
ca, łgarz.  20) Roślina z włóknami na płótno  21) Dawniej: chłop, kmieć.  25) Państwo 
na  Płw.  Bałkańskim.  26)  Niedołęga,  niezdara.  27) W  judaizmie:  ostatni  dzień 
tygodnia.  28) Substancja chemiczna służąca do utrwalania  farb,  lakierów, perfum 
itp.  33) Miasto w pn. Francji; 1944 bitwa aliantów z Niemcami (udział polskiej 1 Dywizji 
Pancernej).  36) Epoka  geologiczna  37) Ostry,  nierówny występ  na  powierzchni 
przedmiotu drewnianego lub metalowego (np. na heblowanej desce).  41) Ojciec i matka 
(np. biologiczni, przybrani, chrzestni).  42) Słodycze, smakołyki.  43) Pracownik opie-
kujący się zbiorami muzealnymi.  44) Przenośnie: despotyczny zwierzchnik; despota, 
tyran.  45) Danie jednej rzeczy za drugą; wymiana (w zwrotach: z. towaru, kupionego 
przedmiotu; z. kary aresztu na grzywnę).  46) Słynny wodospad

PIONOWO:
1) Okrągłe lub owalne miejsce w ogrodzie, obsadzone kwiatami w celach dekoracyjnych.  2) Poro-
zumienie mające na celu zlikwidowanie istniejącego sporu; umowa.  3). .. drogowe (nakazu, zakazu, 
ostrzegawcze  i  informacyjne)  4) Faza Księżyca.  5) Wyspy w Ameryce Środk.  6)  kąpielisko nad 
Bałtykiem  7) Marian (1881-1974), pedagog i działacz oświatowy; autor „Elementarza”.  8) Ruchome 
części  skrzydeł  samolotów.  9) Przenośnie:  szczyt,  najwyższy  punkt;  apogeum.  10) Wymieniany 
w ołówku  15) Rzemieślnik wykonujący naczynia klepkowe, obręczowe (np. beczki).  17) Potocznie: 
prosta cygarniczka, zwykle szklana; fifka.  18) Małe wzniesienie terenu, pagórek.  19) Zabawa ludowa 
z odpustem w klasztorze na Zwierzyńcu w Krakowie.  22) rosyjskie imię; jedna z „Trzech sióstr”  23) Ten, 
kto orze ziemię; chodzi za pługiem.  24) Muza poezji lirycznej, zwł. miłosnej; atrybut - kitara.  29) Imię 
żeńskie  - 3 X, 15 X; Budzisz-Krzyżanowska, Żylis-Gara  30) Oddział postawiony na straży; czaty, 
pikieta, straż, warta, czujka.  31) Ogół świeckich członków Kościoła katolickiego.  32) Rodzaj ciupagi 
używanej przez alpinistów.  33) Niezgodność z prawdą; nieszczerość, obłuda, kłamstwo.  34) Miejsce, 
pomieszczenie, siedlisko; sadyba.  35) Miękko wyprawiona skóra owcza, rodzaj dwustronnego zam-
szu.  38) Produkt z tartaku.  39) Cerkiewny obraz  40) Cienka gałązka bez liści; witka.
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Renée Villancher „Moje skradzione życie”
Renée, Francuzka przez pięćdziesiąt siedem 
lat nie mogła wyjechać z Rosji. Jej poruszające 
świadectwo przerywa ciszę, jaka zaciążyła nad 
jej życiem. Urodzona w Jurze w 1927 roku miała 
trudne dzieciństwo: wojna, okupacja, kartki 
żywnościowe… Jej przyszłość jest niepewna, 
aż do spotkania i małżeństwa z Iwanem, mło-
dym rosyjskim żołnierzem. Tuż po zakończeniu 
drugiej wojny światowej, marząc o pięknej przyszłości, wyjeżdża 
wraz z nim do Związku Radzieckiego. Ma zaledwie dziewiętnaście 
lat, gdy z kilkutygodniową córeczką przemierza zdewastowaną 
Europę. Długa podróż okazuje się być prostą drogą do piekła. 
Gdy Renée zdaje sobie sprawę ze swego błędu, jest już za późno; 
żelazna kurtyna odcina jej powrót.
Ta przejmująca relacja odtwarza drogę kobiety, matki, i ofiary mi-
łości. Bohaterka wspomina swoje życie w sposób prosty i szczery: 
opowiada o przymusowej sowietyzacji, o małżeństwie kłótniach 
i spustoszeniu czynionym przez wódkę, o pracy w kołchozie i roz-
paczliwej walce o spełnienie swego najpiękniejszego marzenia: 
zobaczenia pewnego dnia swej ojczyzny – Francji.

Maria Stefanelli „A oni wciąż mnie szukają”
Żyje z wyrokiem śmierci i wciąż ucieka przed 
przeszłością. ‘Ndrangheta’ nigdy o niej nie za-
pomni. Maria Stefanelli w 1998 roku wystąpiła 
przeciwko kryminalnej organizacji, w której 
się urodziła i dorastała. Została świadkiem 
koronnym.
Małżeństwo z mafijnym bossem było począt-
kiem koszmaru. Jej życie zostało całkowicie 
podporządkowane interesom męża, parającego się handlem nar-

kotykami i bronią. Nie odmieniło się na lepsze, nawet gdy zginął 
w wyniku porachunków między klanami. Maria za wszelką cenę 
pragnęła uchronić córkę od losu kobiet ‘ndranghety’ i ustrzec ją 
przed spiralą przemocy. Zgodziła się na współpracę z wymiarem 
sprawiedliwości i wraz z córką zaczęła nowe życie pod fałszywym 
nazwiskiem. Do dziś występuje jako świadek w wielkim turyń-
skim procesie. W oczach mafii jej postępowanie jest niewybaczal-
nym aktem zdrady, zasługującym na karę śmierci. Dlatego Maria 
i jej córka muszą pozostać w ukryciu do końca życia.

Maria Fredro-Boniecka „Łączniczki”
Warszawianki, panienki z dobrych domów, 
uczennice z szacownych szkół, patriotki 
zaangażowane w konspirację AK i Szarych 
Szeregów, córki lekarzy, profesorów, przed-
siębiorców, były dziećmi, kiedy zaczęła się 
wojna, wkraczały w młodość, kiedy wybuchło 
powstanie.
Ten czas ukształtował je i teraz, po ponad sie-
demdziesięciu latach, wciąż żyją wydarzeniami 
z sierpnia 1944 roku. Każda z kobiet opowiada o powstaniu ze 
swojej perspektywy, ale wszystkie opowieści układają się w pewną 
syntezę postaw oraz obraz patriotycznego środowiska walczącej 
młodzieży tego okresu.
Balbina, Jolanta, Wanda, Bronisława, Barbara, Teresa, Krystyna, 
Maria, Zofia – dziewięć nastolatek, wychowanych na romantycz-
nym imperatywie miłości ojczyzny i dziewięć współczesnych 
– niezwykłych, wzruszających, a często szokujących – opo-
wieści wspaniałych seniorek. Świadków historii, uczestniczek 
apokalipsy.

ZAGADKA LOGICZNA
Ile lat miał Diofantos?
Dzieciństwo Diofantosa trwało jedną szóstą jego życia. Broda urosła mu po 
następnej jednej dwunastej. Ożenił się po kolejnej jednej siódmej. Jego syn 
urodził się pięć lat później. Syn dożył połowy wieku swego ojca. Diofantos 
zmarł cztery lata po swoim synu. Ile lat miał Diofantos w chwili śmierci?

Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

Uśmiechnij się J
Podobno śmiech to zdrowie – ale szczery, 
czysty i spontaniczny. Tylko czy zawsze do 
radości są powody? Przemęczenie, pośpiech, 
stres sprawiają, że raczej nie wyrażamy chęci 
do śmiechu. Popadamy w marazm i często nie 
potrafimy z niego wyjść. Cieszyć się z małych 
rzeczy? – powiadają, że tego trzeba się nauczyć.
Prawda jest taka – uśmiech dodaje lekkości, 
zasila naszą moc… Wystarczy pozwolić sobie 
na spontaniczną reakcję – a przecież to nic nie 
kosztuje. Tylko nie śmiejmy się kosztem innych.

M. Kawalec

Wartość uśmiechu

Darząc uśmiechem
uszczęśliwiasz serce.
Śmiech bogaci obdarzonego
nie zubożając dającego.
Nie trwa dłużej niż chwila,
ale jego wspomnienie zostaje na długo.
Nikt nie jest tak bogaty,
by mógł nim pogardzić,
ani tak ubogi, by nie mógł nim darzyć:
Uśmiech niesie radość rodzinie,
umacnia w pracy,
świadczy o przyjaźni.
Uśmiech podnosi na duchu zmęczonych,
leczy ze smutku.
Gdy więc napotkasz kogoś o twarzy ponurej,
obdarz go hojnie uśmiechem,
któż bowiem bardziej go potrzebuje
niż ten, kto nie potrafi go dawać?

Wincenty Faber /1936 – 1980/

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z KWIETNIOWEGO NUMERU
Zagadka logiczna: Ojciec Betty urodził się w 1892 roku (44x44=1936, 1936-
44=1892) , a Alfie w 1980 roku (45x45=2025, 2025-45=1980).
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Biały owczarek szwajcarski.
Hasło krzyżówki: KOBIETY NIE BIJ NAWET KWIATEM 

Nagrody książkowe wylosowali: Jadwiga Białas z Nawsia Brzosteckiego 
(krzyżówka), Stanisława Łukowicz z Opacionki (zagadka przyrodnicza). 
Niestety, nie nadeszły prawidłowe rozwiązania zagadki logicznej.

A JEDNAK PRZETRWAŁY!
Brzosteckie bociany. Można by powiedzieć „gwiazdy jednego sezonu”. 

Rok temu całe społeczeństwo było poruszone „atakiem” na gniazdo na 
obecnym przedszkolu. W kwestii bocianów każdy miał coś do powiedzenia. 
Tworzyły się frakcje zwolenników przeniesienia gniazda i zagorzałych 
przeciwników. Wszyscy obserwowali poczynania ptaków. A one, dalekie 
od wszelkich spekulacji, najzwyczajniej w świecie poprawiły gniazdo, 
postarały się o jaja, wychowały bocianięta i odleciały. Na wiosnę WRÓCI-
ŁY. Na gniazdo na słupie. Jakoś to jednak przeszło bez echa. Krążą sobie 
spokojnie nad Brzostkiem. Nikt nie dopatruje się w tym sensacji. Bocian 
może i mały mózg ma, ale robi to, co do niego należy. 

U.K.
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Rabaty – mocna strona ogrodu

Umiejętnie zaprojektowana rabata jest ozdobą ogrodu prawie 
przez cały rok. Kwitnące rośliny skupiają na sobie wzrok 

i jednocześnie odwracają uwagę od tych gatunków, które najlep-
sze chwile mają już za sobą albo dopiero czekają, by rozkwitnąć. 
Na rabatach, oprócz bylin, sadzi się rośliny jednoroczne, pnącza, 
krzewy, a nawet drzewa. Jednym słowem – wszystko. 
Rabaty miewają przeróżne kształty – od klasycznego prostokąta 
(rabaty położone najczęściej wzdłuż budynków lub ogrodzenia) 
po formy nieregularne, naśladujące naturę. W zależności od 
stylu ogrodu, a przed wszystkim założeń projektanta, rabaty 
mogą „wyłaniać się” bezpośrednio z trawnika lub za tło mieć 
korę, żwirek lub ozdobne kruszywa.
Rabaty mogą być zbudowane z roślin o ozdobnych liściach lub 
kwiatach. Najlepsze efekty przynosi łączenie obu tych rodzajów. 
Dobrze zestawione rośliny będą wzajemnie podkreślać swoją 
urodę.
Ciekawie wyglądają rabaty założone pod drzewami. Pomaga 
to w pielęgnacji trawnika, bo kosząc, nie trzeba lawirować po-
między drzewami. W zależności od roślin, jakie zastosujemy, 
mogą stanowić wyłącznie ozdobę, ale też dzielić przestrzeń 
w ogrodzie i nadawać poszczególnym jej fragmentom kon-
kretne funkcje.
Rabaty kwiatowe powinno się lokalizować tak, żeby można 
było możliwie jak najczęściej na nie patrzeć, czyli w pobliżu 
kuchennego okna, tarasu czy okien salonu. Inną ważną sprawą 
jest kolorystyka, w jakiej chcielibyśmy rabatę utrzymać. Trzeba 
się tu zastanowić, jaka tonacja będzie odpowiadać otoczeniu 
i oczywiście, w jakiej dobrze będziemy się czuć.
Tworzenie rabaty jest taką trochę zabawą. Nie zawsze mamy 
ochotę na ten rodzaj rozrywki, bo chcielibyśmy wreszcie usiąść 
i się nią po prostu nacieszyć. A ona, jak na złość, wymaga sporo 
pracy i – mogę się założyć – będziemy wciąż myśleć: co by tu 
poprawić, ulepszyć, zmienić. Zatem uruchamiamy twórcze 
myślenie i do roboty!

Na co zwrócić uwagę podczas zakładania rabaty?
• Wielkość i kształt rabaty
Rabatę dopasowujemy do rozmiarów i charakteru ogro-
du. Można jej nadawać rozmaite kształty - regularne (kwadraty, 
prostokąty, okręgi) lub nieregularne z miękko układającymi 
się, falującymi brzegami. Szerokość rabaty powinna wynosić 
1,5 - 2 m - ułatwi to późniejszą pielęgnację kwiatów.
• Rośliny na rabacie - sadzone w grupach
Grupy roślin zwiększają wyrazistość rabaty. Najczęstszym 
błędem, jaki popełniamy, jest kupowanie pojedynczych roślin 
bez wcześniejszej ogólnej koncepcji. Przy doborze roślin zwróć 
szczególną uwagę, aby miały podobne wymagania, co do gleby, 
światła i późniejszej pielęgnacji.
• Dobór kolorów kwiatów na rabacie
Decydując się na kolorowe kwiaty, pamiętajmy o umia-
rze. Nie należy przesadzać z liczbą stosowanych kolo-
rów. Najlepiej wybrać jeden przewodni, dominujący i do niego 

dobrać maksymalnie dwa kolory dopełniające. Nadmiar 
kontrastujących ze sobą kolorów może powodować chaos, 
zwłaszcza w małych ogrodach. W większych ogrodach 
kontrasty nie przytłaczają, gdyż zwykle obserwujemy je 
z pewnej odległości.
• Układ piętrowy roślin na rabacie
Piętrowy układ rabaty pozwala zachować przejrzystość 
kompozycji. Niskie rośliny sadzimy z przodu, a coraz wyższe 
w głębi. Taki układ pozwala na odpowiednie wyeksponowanie 
roślin oraz zapewnia ich właściwe nasłonecznienie.
• Rabata ozdobna przez cały sezon
Rabata powinna być ozdobą ogrodu przez cały sezon, dlatego 
powinniśmy zadbać o to, aby zawsze były na niej kwitnące 
rośliny lub zastosować rośliny o ozdobnych, barwnych liściach, 
które przez część sezonu zastąpią kwiaty. Rośliny kwitną prze-
ważnie kilka tygodni. Rośliny cebulowe są piękną wiosenną 
ozdobą ogrodu, jednak po kilku tygodniach kwitnienia tracą 
swoją dekoracyjność. q

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
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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.

Fot. Patryk Rak
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„Żadna dziedzina ludzkiej działalności, nawet medycyna, 
nie ma tak wielkiego wpływu na zdrowie człowieka jak 
wytwarzanie żywności przez rolnictwo” (Pierre Delbet)

Kolejny odcinek poświęcony wykorzystaniu pożytecznych 
mikroorganizmów w biologizacji otaczającego nas śro-

dowiska. Biologizacja rolnictwa to: stosowanie w rolnictwie 
czynników biologicznych rządzących procesami zachodzącymi 
w organizmach żywych (m.in. nowoczesne nawozy organiczne, 
kwasy huminowe i fulwowe, hydrożele, poplony, biostymulatory 
mikroorganiczne). Korzystanie z nowoczesnych i innowacyjnych 
wyrobów i technologii (m.in. kwasy huminowe i fulwowe, kon-
sorcja pożytecznych mikroorganizmów). Spodziewane efekty 
biologizacji: 
- Zwiększona ochrona środowiska (przywracanie ekosystemom 

bioróżnorodności, rewitalizacja gleby, wody i powietrza, 
ograniczenie stosowania pestycydów i nawozów sztucznych), 

- Efektywniejsze korzystanie z zasobów naturalnych (zapobie-
ganie ich degradacji). 

- Zmniejszenie emisyjności GHG (likwidacja odorów, utylizacja 
odpadów). 

- Ograniczania negatywnych skutków zmian klimatycznych 
(zwiększenie pojemności wodnej gleb). 

- Rozwój usług związanych ze stosowaniem metod biologizacji 
rolnictwa.

- Poprawa zdrowia roślin, zwierząt i człowieka (zdrowsze ro-
śliny i zwierzęta, wyższa jakość żywności, poprawa zdrowia 
człowieka).

Zaprawianie materiału siewnego i nasadzeniowego:
• Zaprawianie poprzez moczenie lub bejcowanie w 10% 

roztworze EmFarma™ - cebula dymka, bulwy 
ziemniaków, wysadki roślinne dwuletnie, korzenie 
krzewów i drzew owocowych i ozdobnych.

• Od 1 do 1,5 litra EmFarma™/100 kg materiału siew-
nego lub nasadzeniowego. Nasiona zbóż zaprawio-
ne EmFarma™ i niezużyte do siewu z powodzeniem można 
wykorzystać na mąkę czy też paszę. Nasiona zaprawione 
chemicznie absolutnie nie nadają się do innych celów niż wy-
siew. Ponadto nasiona zaprawione chemicznie i pozostawione 
do następnego sezonu tracą w 30-40% zdolność kiełkowania.

Stosowanie podczas wzrostu roślin:
Z uwagi na bardzo duże zagrożenie rosnących roślin choroba-
mi bakteryjnymi, wirusowymi i grzybowymi, niezbędne jest 
zwiększanie ich odporności i blokowanie dostępu patogenom. 
Uzyskujemy to poprzez stosowanie ProBio Emów™: EmFar-
ma™, EmFarma Plus™ i Ema5™ w trakcie wzrostu roślin. 
Stosowanie Ema5™ wspomaga preparaty EmFarma™ i Em-
Farma Plus™ i ułatwia czynić środowisko niesprzyjającym dla 
rozwoju wielu patogenów i szkodników. Opryski EmFarma 
Plus™ – opryski w czasie wegetacji, w dawce 8-12 litrów Em-
Farma Plus™ /1 ha, lub 10-15 l/ha EmFarma™ rozcieńczone 
w 300 - 400 litrach wody. Bardzo ważnym aspektem jest rosa 
na liściach roślin, albo woda po deszczu. Takie warunki szcze-
gólnie sprzyjają aktywności ProBio Emów™ i ich skuteczności. 
Ma to kluczowe znaczenie w przypadku szarej pleśni. Dlatego 
warto używać miękkiej wody do zabiegów, aby tworzyć warunki 
zbliżone do naturalnych. Kolejnym bardzo ważnym elementem 
jest dokładne pokrycie roślin ProBio Emami™. Przy dużej 
dbałości o jakość wody i dokładne wykonywanie zabiegów, moż-
na z dobrym skutkiem stosować dawki 8 - 10 litrów EmFarma 

Plus™ i zwiększyć ich częstotliwość. Ema5™ – 1-2 opryski 
zwłaszcza w okresach zwiększonego występowania chorób 
i szkodników w ilości od 1,5-5 litrów Ema5™/1 ha.
W miejscu, gdzie nie stosowano wcześniej Em-
Farma™  lub EmFarma Plus™  zabieg opry-
sku Ema5™ łączymy z tymi preparatami. W począt-
kowej fazie wzrostu roślin zaleca się stosowanie Em-
Farma™, a na starsze rośliny EmFarma Plus™.
Zaszczepianie gleby:
Termin: wiosna, w trakcie sezonu, po zbiorach roślin 
uprawnych, jesień.
Dawka podstawowa:  od 25 do 40 lit rów EmFarma 
Plus™/1 ha. Po 5 latach stosowania dawki przypominające 15 do 
25 litrów/1ha EmFarma Plus™, najlepiej na resztki pożniwne. 
Preparat EmFarma Plus™ rozcieńczamy w 300 do 400 litrach 
wody/1 ha (woda bez chloru!!!) Tak przygotowanym roztworem 
opryskujemy glebę. Dla osiągnięcia optymalnego efektu, po 
zadaniu EmFarma Plus™, należy koniecznie wymieszać go 
z glebą poprzez orkę, talerzowanie czy też inną uprawkę.
Uszlachetnianie obornika:
Przefermentowany obornik z EmFarma Plus™ stanowi nawóz 
organiczny najwyższej jakości i jest doskonałym źródłem próch-
nicy dla gleby. Można go traktować jako szczepionkę mikrobio-
logiczną. Pryzma obornika powinna być dobrze ugnieciona (nie 
tak dawno w dobrze prowadzonych gospodarstwach powszechnie 
postępowano z pryzmą obornika – ugniatając ją i eliminując 
w ten sposób nadmiar tlenu), aby mogły przebiegać w nim 
głównie procesy z ograniczonym dostępem tlenu. Wówczas 
w wyniku działania pożytecznych mikroorganizmów następuje 
szybki proces fermentacji. Po kilku miesiącach obornik jest już 
właściwie przefermentowany, powoli zmienia się w próchnicę, 
stając się łatwym do załadunku i roztrząsania na polu. Przez cały 
okres fermentacji nie uwalnia się z niego amoniak, a cenny 
azot zostaje zatrzymany w oborniku. Wszelkie procesy gnilne 
zostają wyeliminowane, przez co nie występują odory zwykle 
tym procesom towarzyszące (m.in. siarkowodór). Obornik nie 
zagrzewa się i nie paruje, ponieważ fermentacja przy uży-
ciu EmFarma Plus™ przebiega w niskich temperaturach i nie 
wymaga napowietrzania.
Uszlachetnianie gnojówki i gnojowicy:
Gnojówka i gnojowica przefermentowana z EmFarma 
Plus™ jest szczepionką mikrobiologiczną, wnoszącą do 
gleby ogromne ilości pożytecznych mikroorganizmów 
i składników łatwo przyswajalnych dla roślin. 
W powszechnie panującej opinii gnojowica jest tru-
jąca i w większych ilościach szkodzi glebie, roślinom i śro-
dowisku. Gnojowica przefermentowana po zastosowaniu 
EmFarma Plus™ jest nieszkodliwa dla gleby. Poprawia jej 
strukturę i żyzność, będąc cennym nawozem organicznym. Nie 
wydzielając uciążliwych odorów, jest pod każdym względem 
przyjazna dla środowiska. Nadto dzięki wysokiej zawartości 
pożytecznych mikroorganizmów posiada zdolności zwalczania 
patogenów. Nie wykazuje właściwości parzących dla roślin. Nie 
zawiera toksyn i patogenów (jak salmonella, enterokoki), które 
zwykle znajdują się w gnojowicy niefermentowanej z EmFarma 
Plus™. Gnojowica poddana działaniu EmFarma Plus™ nie emi-
tuje uciążliwych odorów, ponieważ pożyteczne mikroorganizmy 
zawarte w EmFarma Plus™ eliminują zagniwanie i wstrzymują 
wydzielanie szkodliwych gazów, takich jak amoniak, siarkowo-
dór, itd. Azot pozostaje związany w gnojowicy.Osad, kamień 
moczowy i muły będące w zbiorniku przyjmują konsystencję 
płynną i są łatwe do wypompowania. Ponadto EmFarma 
Plus™ bardzo skutecznie oczyszcza kanały i kraty – ruszta 
podłogowe, ułatwiając spływ gnojowicy.

Opracował Janusz Kolbusz

Spotkanie z pożytecznymi mikroorganizmami cz. 18
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.

WAŻNA INFORMACJA
Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 31 maja na adres: wiadomosci@brzostek.pl

Materiały niezamówione będą drukowane w miarę możliwości.
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Warsztaty strażackie w Brzostku
W sobotę 1 kwietnia br. o godzinie 8:00 w Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Brzostku rozpoczęły się warsztaty 
„MIESZKANIÓWKA BRZOSTEK 2017” kształcące straża-
ków ratowników, których temat przewodni stanowiły pożary 
wewnętrzne. Organizatorem szkolenia była Ochotnicza Straż 
Pożarna w Brzostku oraz CFBT.pl.
 Celem szkoleń CFBT jest zwiększenie skuteczności oraz bez-
pieczeństwa działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki 
straży pożarnych. Szkolenie poświęcone było całemu spektrum 
zagadnień związanych z występowaniem pożarów w obiektach.
 W pierwszej części zajęć przedstawiono zagadnienia teore-
tyczne, bez których nie można przystąpić do praktyki. Omówiono 
tematy dotyczące procesu spalania, teorii rozwoju pożaru, zja-
wisk pożarowych, w tym również zagrożeń związanych z tymi 
zdarzeniami. Ponadto poruszono kwestie działania w zastępie, 
zabezpieczenia ratowników oraz operowania prądami gaśniczy-
mi. Przy pomocy makiet, tzw. domków ogniowych, wywołaliśmy 
zjawiska pożarowe takie, jak roll-over, rozgorzenie, spalanie oraz 
samozapłon gazów pożarowych czy wsteczny ciąg płomieni 
w celu obserwacji faz rozwoju pożaru.
 Na placu wewnętrznym remizy ćwiczyliśmy procedury 
otwarcia drzwi, różne warianty podawania prądów wody oraz 
współpracę strażaków w rocie, w tym komunikację i poruszanie 
się zespołu z nawodnioną linią. Ćwiczenia miały na celu dosko-
nalić fundament ratownictwa, czyli działanie w zespole, aby 
sprawnie i szybko osiągnąć zamiar taktyczny.
 Ostania część zajęć odbyła się na terenie miejscowości 
Grudna Górna, gdzie przeprowadzono ćwiczenia na obiekcie 
budowlanym. Ćwiczenia podzielone były na dwa odcinki bojowe. 
W pierwszym strażacy mieli za zadanie zrobić tzw. reset pożaru 
natomiast rota druga w aparatach ochrony dróg oddechowych 
ćwiczyła różne warianty zwalczania pożaru wewnątrz budynku, 
aby utrwalić techniki operowania prądami wody. Celem było 
najefektywniejsze wykorzystanie środka gaśniczego przy jak 
najmniejszych dodatkowych stratach materialnych.
 Warsztaty nie byłyby oczywiście możliwe, gdyby nie obecność 
instruktora CFBT.pl. Przy tej okazji słowa podziękowania za 

poświęcony czas oraz przekazaną wiedzę kierujemy do Marcina 
Chuchro. Dziękujemy również Szymonowi Marszałowi - właści-
cielowi firmy Fenix Market - za udostępnienie sprzętu do ćwiczeń 
(nowe prądownice, odcinki „42” itp.). Ze strony OSP w Brzostku 
za organizację i przygotowanie warsztatów odpowiedzialny 
był Naczelnik OSP Brzostek dh Rafał Godniak, który zadbał 
o najdrobniejsze szczegóły i dzięki temu szkolenie od początku 
do końca przebiegało sprawnie i bez potknięć. 
 Oprócz strażaków brzosteckiej jednostki udział w ćwicze-
niach wzięli druhowie z 3 województw: podkarpackiego (OSP 
Nagawczyna, OSP KSRG Wiśniowa, OSP KSRG Czarna, OSP 
KSRG Siedliska-Bogusz, OSP KSRG Stobierna), małopolskiego 
(OSP KSRG Ropa, OSP KSRG Biecz, OSP KSRG Nowy Targ, 
OSP Czermna) i lubelskiego (OSP KSRG Mętów, OSP KSRG 
Radawiec Duży, OSP KSRG Pawlin).
 Nie można pominąć także osób i podmiotów, które udzieliły 
wsparcia przy organizacji ćwiczeń, a są to: Burmistrz Brzostku 
Wojciech Staniszewski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Brzostku Daniel Wójcik oraz firmy: Delta Service, 
ELSTOB Paweł Wojnar, PMS International Marek Wojnar, FHU 
Mikrokosm. Dziękujemy.

Uczestnicy ćwiczeń

Turniej Piłki Nożnej Drużyn OSP
o Puchar Burmistrza i Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

Hala Sportowa im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Brzostku 
22 kwietnia była areną zmagań w piłce nożnej drużyn re-

prezentujących jednostki OSP z terenu gminy Brzostek. W roz-
grywkach udział wzięło 7 drużyn. Podzielono je na dwie grupy, 
a rywalizowano systemem „każdy z każdym”. Do półfinałów awan-
sowały dwie najlepsze ekipy z poszczególnych grup. W pierwszym 
półfinale zmierzyli się druhowie z OSP Bukowa i OSP Zawadka 
Brzostecka. Z tego pojedynku zwycięsko wyszła drużyna z Zawad-
ki Brzosteckiej. W drugim półfinale OSP Skurowa stawiła czoła 
drużynie OSP Nawsie Brzosteckie, ale musiała uznać wyższość 
druhów z Nawsia Brzosteckiego, przegrywając 2:3. 

W meczu o trzecie miejsce zagrali strażacy z OSP Bukowa oraz 
OSP Skurowa. Była to indywidualna rywalizacja pomiędzy dwo-
ma najlepszymi strzel-
cami turnieju: Pawłem 
Sochą (OSP Skurowa) 
i Kamilem Samborskim 
(OSP Bukowa). Przed 
rozpoczęciem spotkania 
w klasyfikacji strzelców 
prowadził Kamil, ale Pa-
weł podczas meczu popi-
sał się „hat trikiem” i tym 
samym zapewnił swojej 
drużynie trzecie miejsce 
w turnieju, a sobie tytuł 
„króla strzelców”. 

Rozegrano również mecz o 5. miejsce pomiędzy OSP Opacion-
ka a OSP Siedliska-Bogusz. Z tego pojedynku zwycięsko wyszli 
druhowie z Siedlisk-Bogusz. Walka finałowa pomiędzy drużyną 
z Zawadki Brzosteckiej a Nawsiem Brzosteckim stała na wysokim 
poziomie. W efekcie po pierwszej połowie na tablicy wyników 
widniał bezbramkowy remis. Zespół reprezentujący OSP Za-
wadka Brzostecka w drugiej połowie nie potrafił znaleźć sposobu 
na strzelenie bramki, zaś drużynie z Nawsia Brzosteckiego dwa 
razy udało się pokonać bramkarza przeciwnika i na koniec mogła 
cieszyć się z historycznego zwycięstwa w turnieju.

Puchary, statuetk i i dyplomy wręczył k ierownik 
OSiR-u w Brzostku Andrzej Piękoś oraz Prezes Oddziału 
Gminnego OSP Daniel Wójcik. Królem strzelców został Paweł 
Socha z OSP Skurowa, a najlepszym bramkarzem Robert 
Chajec z OSP Opacionka. Drużyną fair play wybrano OSP 
Opacionkę.

W tych zawodach liczył się nie tylko wynik sportowy, ale do-
bra zabawa, przyjazna atmosfera i przestrzeganie zasad fair play. 

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim 
uczestnikom. Do zobaczenia na następnym 
turnieju.

Ostateczna klasyfikacja:
I miejsce – OSP Nawsie Brzosteckie
II miejsce – OSP Zawadka Brzostecka
III miejsce – OSP Skurowa 
IV miejsce – OSP Bukowa
V miejsce – OSP Siedliska-Bogusz
VI miejsce – OSP Opacionka
VII miejsce – OSP Brzostek 

Magdalena KawalecFot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki
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POBIEGNĄ PO RAZ PIERWSZY 
Moda na bieganie zagościła w Polsce 

na dobre. Miłośników tego sportu 
można spotkać prawie na każdym kro-
ku – w lasach, parkach czy na ulicach 
miast i miasteczek. Nie inaczej będzie 
w Brzostku. 

Z okazji 650-lecia lokacji miasta 
Brzostek Gmina Brzostek oraz OSiR 
w Brzostku postanowili wyjść naprzeciw 
miłośnikom tego sportu. 17 czerwca o go-
dzinie 16.00 wystartuje I Bieg Uliczny 
w Brzostku „650 Lat Lokacji Miejskiej 
Brzostku”. Będzie to pierwsze wydarzenie 
sportowe tego rodzaju na terenie gminy. 

Dla amatorów biegania przygotowali-
śmy dystans o długości około 6,5 km. Ma-
lownicza trasa poprowadzi ulicami miasta 
Brzostek. Pomiar czasu będzie elektro-
niczny. Start nastąpi na ul. Mysłowskiego, 
a meta wyścigu będzie ustawiona na bież-
ni stadionu OSiR-u. Zapisy będą możliwe 
przez Internet, a także w dniu zawodów 
(do godziny 15.30).

Zawodnicy wystartują punktualnie 
o godz. 16:00. Opłata startowa to 15 zł 
(w dniu zawodów 20 zł). Po biegu na 
każdego uczestnika czekać będzie pamiąt-
kowy medal, koszulka oraz ciepły posiłek. 
Limit pakietów startowych to 150 sztuk. 
Pakiety będą do odebrania w dniu zawo-

dów od godz. 14.30 do 15.45.

Program szczegółowy:
1430 Otwarcie biura zawodów, wy-

dawanie pakietów startowych
1545 Zakończenie przyjmowania 

zgłoszeń
1600 Start biegu
1800 Wręczenie nagród w kat. ge-

neralnej i poszczególnych kat. 
wiekowych:

Kategoria wiekowa mężczyzn:
• M1 od 16 lat (ur. 2002-2000) 
• M2 18-29 lat (ur. 1999-1988) 
• M3 30-39 lat (ur. 1987-1978) 
• M4 40-49 lat (ur. 1977-1968) 
• M5 50 i starsi (ur. 1967 i starsi)

Kategoria wiekowa kobiet:
• K1 do 30 lat (2002 – 1988)
• K2 powyżej 30 lat (1987 i star-

sze)
18³0 Zamknięcie zawodów
Oprócz klasyfikacji generalnej ko-
biet i mężczyzn przewidziano klasyfikacje 
wiekowe (2 kategorie dla kobiet i 6 katego-
rii dla mężczyzn). Będzie także nagroda 
dla najlepszej zawodniczki i zawodnika 
z terenu gminy Brzostek. Dla zwycięzców 
we wszystkich kategoriach przewidziano 
atrakcyjne nagrody. Serdecznie zaprasza-

my wszystkich biegających do udziału. 
Także tych, którzy nigdy nie uczestniczyli 
w podobnej imprezie. Jest to świetna oka-
zja, by zrobić pierwszy krok na miejscu, 
w domu, i to z tak wyjątkowej okazji – 
650-lecia lokacji miasta Brzostek. 

Magdalena Kawalec

TRASA BIEGU

Wielkanocny turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych
W sobotę 8 kwietnia w Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Ol-

szewskiej w Brzostku zjawiła się duża grupa miłośników 
siatkówki, która wzięła udział w Wielkanocnym Turnieju Piłki 
Siatkowej Drużyn Mieszanych. Do udziału w zawodach zgłosiło 
się dwanaście drużyn o frapujących nazwach, a każda z nich 
musiała mieć w swoich szeregach minimum trzy przedstawicielki 
płci pięknej, które aktywnie uczestniczyły w grze. 

Turniej rozpoczął się od oficjalnego otwarcia, którego 
dokonał kierownik OSiR-u w Brzostku Andrzej Piękoś. Po 
wcześniejszym losowaniu grup drużyny przystąpiły do rywa-
lizacji. Po rozegraniu dziesięciu meczów grupowych nastąpiła 
faza pucharowa. Dwa mecze ćwierćfinałowe wygrały pewnie 
drużyny, które w swoich grupach zajęły pierwsze miejsca. 
Pozostałe dwa ćwierćfinały przyniosły bardzo emocjonujące 
pojedynki. „Drużyna Harnasia” pokonała zwycięzcę grupy B 
„Aniołki Twardowskiego”. W ostatnim ćwierćfinale doszło do 
największej niespodzianki turnieju. Ekipa „Mówiła że ma 18” 
wygrała z pretendentem do końcowego tryumfu, zwycięzcą 
grupy D, „Wyrewolwerowanymi Rewolwerowcami” (polecam to 
wypowiedzieć szybko pięć razy, a przekonacie się dlaczego niżej 
podpisana cieszy się, że nie musiała być spikerem zawodów). 

W tym samym czasie trwał turniej pocieszenia dla drużyn, 
które zajęły trzecie miejsca. Jego zwycięzcą została ekipa „Pod-
grodzie”, pokonując „Czarnych” oraz „Baspol Lipiny”. 

Po krótkiej przerwie rozegrano mecze półfinałowe, z których 
zwycięsko wyszły zespoły „Drin Team Cieszęciny” oraz „FC 

Chrząszczyrzewoszyce” i to one walczyły o palmę pierwszeń-
stwa w całym turnieju. Natomiast przegrani („Mówiła że ma 18”, 
„Drużyna Harnasia”) rozegrali mecz o III miejsce. 

Tryumfatorem turnieju została drużyna „Drin Team Cieszę-
ciny”, która nie przegrała nawet jednego seta. Wszystkie mecze, 
choć zaciekłe, były prowadzone w przyjacielskiej atmosferze, 
a o zwycięstwie decydowała mieszanka doświadczenia, zgra-
nia i szczęścia oraz mniejsza liczba popełnianych błędów. Jak 
wiadomo, siatkówka to gra błędów, w której o zwycięstwie 
decydują niuanse.

Na trybunach także panował świetny nastrój, drużyny kibico-
wały sobie nawzajem. Po zakończeniu finału odbyło się uroczyste 
podsumowanie turnieju oraz wręczenie nagród. Zwycięzcy 
otrzymali pamiątkowe statuetki, a drużyny z drugiego i trzeciego 
miejsca medale. Wybrano także najlepszą zawodniczkę i zawod-
nika turnieju, którymi zostali: Bernadetta Skóra („Drin Team 
Cieszęciny”) oraz Dawid Mastaj („FC Chrząszczyrzewoszyce”). 
Nagrody wręczał kierownik OSiR-u w Brzostku Andrzej Piękoś. 

Gratulacje dla zwycięzców, brawa dla uczestników turnieju. 
Pragniemy także podziękować sędziom: Piotrowi Koziołowi, 
Stanisławowi Jacherowi, Henrykowi Habelowi oraz pomaga-
jącym w prowadzeniu rozgrywek: Dominikowi Nawracajowi, 
Annie Szymańskiej i Bartkowi Mroczkowskiemu.
Do zobaczenia na następnym turnieju.

Magdalena Kawalec
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Kierunki kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA  

I AGROTRONIKI
Zawód technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki to 

zawód szerokoprofilowy, którego zadaniem jest przygotowa-
nie uczniów do pracy: w przemyśle, handlu, transporcie, 
drogownictwie, spawalnictwie, a także do prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej. Uczniowie będą przy-
gotowani m.in. do kompleksowego posługiwania się nowo-
czesnym sprzętem rolniczym, również w branży zajmują-
cej się pojazdami, maszynami 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 - war-
sztatach, a także u pracodawców w przedsiębiorstwach pro-
wadzących produkcję, sprzedaż, naprawę i konserwację po-
jazdów, 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 agrotroniki 
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 ste-
rowanych numerycznie i montażu instalacji specjalnych, 
kursy spawania metodą MAG, MIG, TIG, gazowe i łukowe, 
kursy na wózki jezdniowe, a także na ciągniki gąsienicowe 
(spycharki) z rodziny DT- 75. Ze względu na szerokoprofi-
lowe 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 gastro-
nomicznych ma za zadanie przygotować uczniów do pracy 
w restauracjach, barach, pizzeriach, stołówkach, kawiar-
niach, przy produkcji żywności, organizacji przyjęć oko-
licznościowych oraz do prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej. Kształcenie praktyczne obejmuje zajęcia 
praktyczne prowadzone w szkolnych pracowniach ga-
stronomicznych oraz praktyki zawodowe krajowe, m.in. 
w nadmorskich domach wczasowych lub zagraniczne, 
(np. w Holandii) organizowane w formie stażu. W trakcie 
nauki uczeń nabywa następujące umiejętności: organizacji 
żywienia i usług gastronomicznych w zakładach sieci otwartej 
i zamkniętej, sporządzania dań gorących i przekąsek, organi-
zowania przyjęć okolicznościowych, określania wartości od-
żywczej żywności, dekorowania potraw, obsługi konsumenta, 
prowadzenia dokumentacji. Ponadto szkoła organizuje kursy 
specjalistyczne dla zawodu: kelner, barman, obsługi kas 
fiskalnych. W ramach tego kierunku prowadzone jest także 
kształcenie w języku obcym specjalistycznym, dzięki czemu 
zwiększone zostają szanse absolwenta na międzynarodowym 
rynku pracy.

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Kształcenie w zawodzie technik architektury kra-

jobrazu ma za zadanie przygotować uczniów do pracy 
w firmach zajmujących się projektowaniem, wykonywaniem, 
zagospodarowaniem terenów zielonych, projektowaniem 
i zakładaniem ogrodów w różnych stylach, (japońskim, 
angielskim, francuskim), prowadzeniem parków i zieleni 
miejskiej, zakładaniem i prowadzeniem ozdobnych ogrodów 
w posiadłościach prywatnych, firmach związanych z hodowlą 
roślin ozdobnych oraz prowadzeniem własnej działalności 
gospodarczej. Kształcenie praktyczne obejmuje zajęcia 
prowadzone w warsztatach szkolnych oraz praktykę zawo-
dową realizowaną w specjalistycznych firmach. W trakcie 
nauki uczeń nabywa następujące umiejętności: aranżacji 

przestrzeni i wnętrz (łączenie kamieni, wody i zieleni), 
projektowania i wykonywania kompozycji kwiatowych, 
dekorowania wnętrz materiałem roślinnym, projektowa-
nia i wykonywania systemów nawadniania (oczka wodne, 
kaskady, baseny ozdobne), produkcji roślin ozdobnych, 
projektowania, wykonywania i konserwacji ogrodów, 
budowy i urządzania terenów zieleni zgodnie z przygoto-
waną dokumentacją. Po ukończeniu szkoły absolwent może 
kontynuować naukę na wydziałach architektury, architektury 
krajobrazu, ogrodnictwa i innych kierunkach zależnie od 
indywidualnych zainteresowań.

MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW 
I MASZYN ROLNICZYCH – 3-LETNIA  

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, to kieru-

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

CUKIERNIK – 3-LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA 
I STOPNIA

Cukiernik to zawód dla osób o zainteresowaniach kulinar-
nych. Zajęcia praktyczne odbywają się w dobrze wyposażo-
nych szkolnych pracowniach gastronomicznych. Absolwent 
może podejmować pracę w cukierniach, restauracjach, ka-
wiarniach oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. 
Praca w zawodzie cukiernika polega na wytwarzaniu różnego 
rodzaju ciast, ciastek, tortów i deserów, a także na tworzeniu 
dekoracji wyrobów gotowych, które dostarczają konsumento-
wi wrażeń smakowych i wizualnych. W trakcie nauki uczeń 
nabywa następujące umiejętności: wyposażania zakładu 
cukierniczego, produkcji półproduktów cukierniczych, mas 
i wyrobów z ciasta, dekorowania wyrobów cukierniczych, 
obsługi maszyn w przetwórstwie spożywczym, rozliczania 
produkcji. Ponadto szkoła organizuje kursy specjalistyczne 
dla zawodu: kelner, barman, obsługa kas fiskalnych. Kształ-
cenie w zawodzie cukiernik obejmuje naukę języka obcego 
zawodowego niezbędnego podczas pracy zarówno w kraju, 
jak i za granicą. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie 
cukiernik, może kontynuować naukę w szkole branżowej II 
stopnia, uzyskując tytuł technika.
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
 DLA DOROSŁYCH

Liceum Ogólnokształcące jest przeznaczone dla absolwen-
tów zasadniczych szkół zawodowych. Nauka jest bezpłatna. 
Trwa dwa lata i odbywa się w systemie stacjonarnym – czyli 
trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Program 
obejmuje naukę przedmiotów ogólnych: humanistycznych 
i matematyczno- przyrodniczych. Nauka języka obcego no-
wożytnego 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
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Zawody Wojewódzkie w Kolbuszowej
„Nie oczekuj żadnych korzyści z biegania, a w zamian otrzy-
masz więcej, niż mógłbyś sobie wymarzyć.”

Po raz pierwszy biegi przełajowe w naszym województwie 
rozgrywane były w nowej formule drużynowo-indywi-

dualnej. Po eliminacjach powiatowych i rejonowych do Finału 
Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady 
i Licealiady zakwalifikowało się 96 sześcioosobowych drużyn. 
I wszystkie w komplecie stawiły się na obiektach sportowych 
Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej.

W zawodach prawo startu mieli również najlepsi zawodnicy 
indywidualnie, jeżeli ich zespoły się nie zakwalifikowały. Pogoda 
była już zdecydowanie lepsza niż podczas eliminacji rejonowych. 
Walka na trasie trwała do ostatnich metrów. Najmłodsi rywali-
zowali na dystansie 600 m, a im starsza kategoria wiekowa, tym 
dystans do pokonania był coraz dłuższy. Gimnazjalistki z Brzost-
ku wywalczyły w tych zawodach po raz pierwszy drużynowo 
tak wysokie – V miejsce na dwanaście startujących zespołów. 
Najlepszą zawodniczką z Brzostku była Karina Augustyn (13. 
miejsce w województwie). Bardzo dobrze pobiegły również Mag-

dalena Oprządek, Wiktoria Kita, Sylwia Marcinek, 
Agata Samborska i Karolina Szybist. 

Kwalifikacja ogólna gimnazjum dziewcząt:
I miejsce Gimnazjum nr 5 Przemyśl
II miejsce Gimnazjum NSS Ustrzyki Dolne 
III miejsce Gimnazjum nr 4 Krosno
IV miejsce Gimnazjum nr 3 Dębica
V miejsce Gimnazjum Brzostek
VI miejsce Gimnazjum Zaczernie
VII miejsce Gimnazjum Jata
VIII miejsce Gimnazjum nr 3 Sanok
IX miejsce Gimnazjum Trzeboś
X miejsce Gimnazjum Łubno Szlacheckie
XI miejsce Gimnazjum Ulanów
XII miejsce Gimnazjum Narol

Dokończenie na str. 38

Gimnazjum Brzostek na podium w zawodach rejonowych w Mielcu
„Sukces to suma niewielkiego wysiłku, powtarzanego z dnia na dzień”

Robert Collier

6 kwietnia 2017 roku odbyły się rejonowe drużynowe biegi 
przełajowe w Mielcu. W zawodach brało udział po osiem 

drużyn dziewcząt i chłopców z powiatów: dębickiego, miele-
ckiego, ropczycko-sędziszowskiego i kolbuszowskiego. Gimna-
zjaliści z Brzostku zaliczyli bardzo dobre starty. Dziewczyny na 
dystansie 800m zdobyły II miejsce i tym samym awansowały 
na zawody wojewódzkie do Kolbuszowej. Chłopcy stanęli na 
podium, zajmując III miejsce. Warunki pogodowe w tym dniu 
były bardzo trudne, niska temperatura i obfite opady deszczu 
znacznie utrudniły osiągnięcie lepszych wyników i do awansu 
na zawody wojewódzkie - chłopcom zabrakło zaledwie 6 pkt. 
Skład dziewcząt: Karina Augustyn, Wiktoria Kita, Sylwia 
Marcinek, Magdalena Oprządek, Agata Samborska, Karo-
lina Szybist.
Skład chłopców: Dominik Nawracaj, Sebastian Kobak, Łu-
kasz Lisak, Szymon Sury, Marcin Jasicki, Marcin Kolbusz.

Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
I miejsce Gimnazjum nr 3 Dębica – 33 pkt. 
II miejsce Gimnazjum Brzostek – 53 pkt.
III miejsce Gimnazjum Radomyśl Wielki – 104 pkt.
IV miejsce Gimnazjum Iwierzyce – 108 pkt.
V miejsce Gimnazjum Cmolas – 119 pkt.
VI miejsce Gimnazjum Kolbuszowa – 120 pkt.
VII miejsce Gimnazjum Przecław – 127 pkt.

Klasyfikacja końcowa chłopców:
I miejsce Gimnazjum nr 3 Dębica – 67 pkt.
II miejsce Gimnazjum Wielopole Skrzyńskie – 79 pkt.
III miejsce Gimnazjum Brzostek – 85 pkt.
IV miejsce Gimnazjum Wola Mielecka – 89 pkt.
V miejsce Gimnazjum Radomyśl Wielki – 116 pkt.
VI miejsce Gimnazjum Kolbuszowa – 118 pkt.
VII miejsce Gimnazjum Iwierzyce – 125 pkt.
VIII miejsce Gimnazjum Cmolas – 151 pkt.

Składam serdeczne podziękowania dyrektorowi Jackowi Berko-
wi za możliwość wyjazdu na zawody, dziękuję także dyrektor 
Szkoły Podstawowej Marii Przebiędzie za zakup nagród dla 
zawodników. Dziękuję wszystkim za wsparcie i trzymanie 
kciuków. 

Trener Magdalena Machaj
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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

Groch z kapustą
Rewaloryzacja czy rewitalizacja?

Rewaloryzacja - działanie konserwatorskie mające na celu 
przywrócenie wartości użytkowych i ekspozycję dziedzictwa 
kulturowego zarówno zabytków architektury, jak i zespołów 
urbanistycznych. Pojęcie rewaloryzacji w odniesieniu do obiek-
tów architektury zawiera połączenie zabiegów konserwatorskich 
z całym repertuarem zabiegów adaptacyjnych. Rezultatem tych 
działań jest dostosowanie istniejących lub zdegradowanych zało-
żeń, z możliwie maksymalnym zachowaniem walorów historycz-
nych, do wymogów współczesnych użytkowników, dostosowanie 
funkcjonalne oraz integrację z kontekstem urbanistycznym.
Rewitalizacja - dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie 
– zespół działań urbanistycznych i planistycznych, koordynowa-
nych przez lokalną administrację samorządową, których celem 
jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne 
korzystne przekształcenie wyodrębnionego obszaru gminy 
będącego w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekono-
micznych i społecznych. Najważniejszym wymiarem działań 
rewitalizacyjnych pozostaje człowiek.

 Jak widać z definicji, Rynek naszego miasteczka będzie podle-
gał raczej rewaloryzacji (chociaż kojarzy mi się to pojęcie raczej 
z emeryturą) i taki tytuł ma artykuł na ten temat zamieszczony 
w nr 4/2017 „Wiadomości Brzosteckich”. Nie wiem, czy mój głos 
nie jest przypadkiem „musztardą po obiedzie”, ale skoro można 
się jeszcze na ten temat wypowiadać, to skorzystam z tej moż-
liwości. Projekt jest trudny do wykonania, bo musi uwzględnić 
aspekt historyczny, społeczny i reprezentacyjny.
Przedstawię moje spostrzeżenia w punktach, tak będzie przej-
rzyściej:
1. Rynek bardzo upodobni się do tego z Kołaczyc czy Pilzna – 

Dokończenie na str. 39

Robert Lewandowski
7 kwietnia 2017 r. gimnazjalistom 

z Brzostku przyszło się zmierzyć 
z życiem osobistym i karierą sportową 
naszego znakomitego piłkarza nożnego – 
Roberta Lewandowskiego. Do konkursu 
na jego temat zgłosiło się 19 osób, które 
przez kilka tygodni przygotowywały się 
do rywalizacji sportowej. Uczniowie wy-
kazali się dużą wiedzą na temat swojego 
idola, który mimo wielu sukcesów spor-
towych, nie pozostaje obojętny na cier-
pienie innych i chętnie pomaga chorym 
dzieciom. Dzięki takiej postawie młodzi 
ludzie poznają, co w życiu jest ważne.
Wyniki konkursu: 
1 miejsce Anna Szymańska
2 miejsce Łukasz Lisak
3 miejsce Dominika Gonet 
4 miejsce Natalia Nowicka 
5 miejsce Kinga Kolbusz, Gabriela 
Dodolak
Wszyscy uczniowie, którzy brali udział 
w konkursie, otrzymali drobne upominki, 
a najlepsi - dyplomy, medale i nagrody.

Dziękuję Uczniom za tak dużą frekwencję 
na konkursie i zachęcam do kolejnych. 
Robert Lewandowski, jako wspaniały 

piłkarz oraz przede wszystkim dobry 
człowiek, stał się dla młodzieży idolem, 
który imponuje młodym zawodnikom. 
To dobrze, bo w dzisiejszym świecie tak 
trudno o dobry przykład do naśladowania. 

Magdalena Machaj

Serdecznie dziękuję dyrektorowi Ja-
ckowi Berkowi za możliwość wyjazdu na 
zawody i dyrektor Szkoły Podstawowej 

Marii Przebiędzie za ufundowanie „po-
częstunku regenerującego” w restauracji 
McDonald’s. Dziękuję również zawod-
niczkom za systematyczne obecność 
na treningach, za ich zaangażowanie 

i niezłomność ducha. Rodzicom chcę 
podziękować za trzymanie kciuków za 
swoje pociechy oraz duchowe wsparcie 
drużynyJ

Trener Magdalena Machaj

Dokończenie ze str. 37
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Działając na podstawie Uchwały Nr XXVI/182/2017 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w trybie przetargowym działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 127 zabudowanej położonej w Bukowej, stanowiącej własność Gminy 
Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość:
działka oznaczona numerem ewidencyjnym 127 zabudowana budynkiem jednokondygnacyjnym i garażowym o powierzchni 0,17 ha 
położona w Bukowej, objęta KW Nr RZ1D/00059593/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, 
wolna od obciążeń.
Działka położona jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej przy drodze krajowej nr 73 w odległości około 4 km od Brzostku. 
Teren uzbrojony w sieć elektryczną i gazową. Dobry dostęp do obiektów handlowo-usługowych. Dojazd z drogi krajowej nr 73 na odcinku 
Pilzno-Jasło. 
Działka nr 127 położona w Bukowej nie jest objęta planem zagospodarowania Gminy Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/135/2012 z dnia 30.08.2012 
roku w/w działka to teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.
Działka zabudowana jest budynkiem jednokondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym z poddaszem użytkowym z trzema lokalami 
mieszkalnymi. Budynek o powierzchni zabudowy 292,77 m2, kubaturze 1712,71 m3, powierzchni użytkowej 379,93 m2 piwnica o wysokości 
2,20 m o pow. 21,03 m2, parter o wysokości 3,10 m o pow. 231,84 m2, poddasze o wysokości 2,30 m o pow. 127,06 m2. 

Budynek w średnim stanie technicznym, ściany i posadzki zawilgocone, popękane. Instalacje do remontu kapitalnego. Brak ogrzewania 
parteru. Fundamenty żelbetowe, ceglane, ściany z cegły ceramicznej i pustaka betonowego na zaprawie cementowo-wapiennej, na poddaszu 
z płyt gipsowo-kartonowych, strop nad piwnicą ceglany, nad parterem żelbetonowy, na poddaszu drewniany, dach z drewnianą konstrukcją 
pokryty blachą ocynkowaną, tynki wapienno-cementowe i płytki ceramiczne, posadzki pokryte wykładziną PCV, płytkami ceramicznymi, 
w poddaszu parkiet i panele podłogowe, stolarka drewniana, okna PCV, instalacja elektryczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna, ele-
wacja z tynku cementowo- wapiennego. 

Budynek gospodarczy parterowy o konstrukcji murowanej o powierzchni zabudowy 48,96 m2, powierzchni użytkowej 39,19 m 2 i kubaturze 
146,88 m3. Fundamenty żelbetowe, ściany z pustaka żużlobetonowego na zaprawie cementowo-wapiennej, stropodach żelbetowy pokryty 
papą na lepiku, posadzka gładź cementowa, instalacja elektryczna, elewacja z tynku cementowego. Budynek w średnim stanie technicznym, 
zużyty czasem prawidłowego użytkowania. 

Nr 
działki

Powierzchnia 
(m 2)

Wartość rynkowa prawa 
własności do nierucho-

mości gruntowej (zł)

Wartość Budynku 
(zł) 

Wartość 
garażu (zł) 

Koszt sporządzenia doku-
mentacji (zł)

Łączna wartość 
nieruchomości 

brutto (zł)

127 1700 22 561,- 317 120,- 9 475,- 600,- 349 756,-

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem 127 położonej w Bukowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 
wynosi 349 756,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych).
Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni. 
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący. Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów 
w księgach wieczystych. 
Osobom, którym na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147) 
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 tel. 014/ 6803005).

Brzostek, dnia 26.04.2017 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU
z dnia 26 kwietnia 2017 roku

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej

beton, płytki i jeszcze nieszczęsna fontanna, jak w tysiącu 
innych już zrewaloryzowanych centrach miasteczek.

2. Rynek po rewaloryzacji to istna plaża albo patelnia – zni-
kają znaczne obszary zieleni, zostaje bodajże 10 drzewek 
umieszczonych w drewnianych czy betonowych kręgach, 
niemogących korzystać z wód opadowych (woda nie prze-
siąka przez płyty czy kostkę). Żegnajcie ławeczki w cieniu 
pod drzewkami, na których można odpocząć czy zjeść loda 
w chłodzie.

3. Brak kwiatów i kwitnących krzewów, za to całe połacie bez-
odpływowych kamiennych czy betonowych powierzchni. 
Nie widzę również podjazdów dla wózków inwalidzkich.

4. Nie podoba mi się pomysł wykorzystania przestrzeni na 
imprezy okolicznościowe, gastronomiczne, ekspozycyjne, 
kinowe, wiecowe… Takie miejsca już są, np. przy domu 
kultury, na stadionie, w hali sportowej, przy Żywym Po-
mniku JP II. Działalności handlowe są prowadzone naokoło 
Rynku, a w niedalekiej przyszłości również w nowym domu 
handlowym koło Potoku Słonego.

5. Z pewnością trzeba usunąć bardzo wyrośnięte stare świer-

ki, odsłonić kapliczkę, posadzić wokół kwitnące krzewy 
ozdobne i kwiaty.

6. Na pewno trzeba uporządkować i wymienić instalacje pod 
płytą Rynku.

7. Schody, murki a szczególnie nawierzchnie postojowe i jez-
dniowe trzeba koniecznie zmienić na trwalsze, aby się nie 
kruszyły i nie powstawały dziury po każdej zimie.

8. Nie jestem zwolennikiem znacznego ograniczenia miejsc 
postojowych – jest co prawda nowy parking koło internatu, 
ale dla ludzi starszych (społeczeństwo szybko się starzeje) 
wspiąć się pod wysoką górkę na Rynek nie jest łatwo. Tak 
samo dojść stamtąd do kościoła w dni świąteczne (a samo-
chodów przybywa).

9. Wszystkie drzewa niskopienne (klonowate) trzeba zostawić 
– są piękne zarówno latem, jak i wielobarwną jesienią. Zosta-
wić jak najwięcej zieleni. Naokoło zarysu nieistniejącego już 
Ratusza również powinno być zielono, a nie goła posadzka, 
odstręczająca od zatrzymania się tam.

10. Brzostek to malutkie miasteczko i może zachować trochę 
wiejski charakter, bo wielkomiejski beton tu po prostu nie 
pasuje. Nie musimy ślepo naśladować sąsiadów.

Janina Słupek

Dokończenie ze str. 38
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Przedmiotem najmu w drodze przetargu jest lokal użytkowy położony w budynku Domu Ludowego w Siedliskach-Bogusz stanowiący własność 
Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00063240/0 - przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej działalności dla wsi.

Lokal użytkowy położony jest na parterze z osobnym wejściem do budynku Domu Ludowego w Siedliskach-Bogusz na działce oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 632 o powierzchni 0,22 ha, stanowi własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00063240/0. 
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 56 m2. Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, gaz i wodę.
Cena czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 10,00 zł + 23% VAT-u miesięcznie.

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W SALI KONFERENCYJNEJ 
W DNIU 26 MAJA 2017 r. O GODZ. 10.
Wadium dla lokalu wynosi 500,00 zł (pięćset złoty) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 32 
8589 0006 0080 0210 2020 0006) do 23 maja 2017 roku. 

Wadium może być wniesione w pieniądzu - zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i 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.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną i gaz, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości 
ciekłych oraz podatek od nieruchomości pod działalnością gospodarczą. Najemca zobowiązany jest do utrzymania czystość i porządku przed 
wejściem do budynku. 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 unieważniania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 tel./014/ 6803005.
Brzostek, dnia 24.04.2017 r.

Działając na podstawie Uchwały Nr XXVI/183/2017 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie przeznaczenia 
do sprzedaży w trybie przetargowym działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 83/2 zabudowanej budynkiem garażowym 
położonej w Kamienicy Górnej, stanowiącej własność Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieru-
chomość: działka oznaczona nr ewid. 83/2 zabudowana budynkiem garażowym o powierzchni 0,04 ha położona w Ka-
mienicy Górnej, objęta KW Nr RZ1D/00059594/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowiąca własność Gminy 
Brzostek, wolna od obciążeń.

Działka położona jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej i handlowo-usługowej w centrum wsi. Teren płaski na stoku uzbrojony 
w sieć elektryczną. Dojazd z gminnej drogi o nawierzchni asfaltowej. Najbliższe placówki użyteczności publicznej, przystanki 
komunikacji zbiorowej w promieniu 200 metrów. 
Działka nr 83/2 położona w Kamienicy Górnej nie jest objęta planem zagospodarowania Gminy Brzostek. Według zapisów 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej 
nr XIX/135/2012 z dnia 30.08.2012 roku w/w działka to teren zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi.
Działka zabudowana jest budynkiem garażowym o powierzchni zabudowy 64,32 m2, powierzchni użytkowej 52,67 m2 i kubatu-
rze 144,76 m3. Budynek w średnim stanie technicznym. Fundamenty betonowe, ściany z pustaka żużlobetonowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej, strop żelbetonowy, dach drewniany pokryty blachą powlekaną, tynki wapienno-cementowe, posadzki 
z gładzi cementowej, stolarka drewniana, drzwi stalowe, instalacja elektryczna, elewacja z tynku cementowego. 

Nr działki Powierzchnia 
(m 2)

Wartość rynkowa prawa 
własności do nieruchomości 

gruntowej (zł)

Wartość budynku 
garażowego (zł)

Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

Łączna wartość 
nieruchomości 

brutto (zł)
83/2 400 4 839,00 17 037,00 600,00 22 476,00

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem 83/2 położonej w Kamienicy Górnej wystawionej do sprzedaży 
w drodze przetargu wynosi 22 476,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć złotych)

Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianej do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni. 
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.

Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych. Osobom, którym na podstawie 
art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147) przysługuje pierwszeń-
stwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. Szczegółowe 
informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 tel. 014/ 6803005.
Brzostek, dnia 18.04.2017 r.

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na wynajem lokalu użytkowego położonego w drodze przetargu - stanowiącego własność Gminy Brzostek

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU
z dnia 18 kwietnia 2017 roku 

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej
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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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TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN OSP Fot. Jakub i Paweł Batycki



Fot. Gabriela Dziadura z Bączałki Fot. Gabriela Czekaj z Kleci

Fot. Adrian Borowiecki z Brzostku Fot. Arkadiusz Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Zuzanna Szukała z Przeczycy Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej Fot. Michał Dziedzic z Bukowej 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.


