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Konkurs kapel ludowych i śpiewaków w Korczynie „KROPA” - I miejsce dla naszej Kapeli Zastawnych

Fot. Zbigniew
 Szczuciński

JUŻ WKRÓTCE JUBILEUSZ 650-LECIA LOKACJI MIEJSKIEJ BRZOSTKU
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Dokończenie na str. 4

1) Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, 
by w związku z uroczystościami 650-lecia 
lokacji miasta każdy z nas zwrócił uwagę na 
czystość i porządek przy posesjach. Postarajmy 
się o to, by nasze miasto na tak szczególną okazję 
wyglądało schludnie i czysto, tym bardziej, że 

spodziewamy się wielu gości. Mogę już potwierdzić, że na 
uroczystościach będzie Opat Tyniecki lub jego pierwszy za-
stępca, a także władze wojewódzkie i powiatowe. Postarajmy 
się zatem przyjąć wszystkich serdecznie i ciepło, jak to jest 
w naszym brzosteckim zwyczaju.

2) Na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej w Brzostku podjęto 
uchwałę o zamianie gruntów między Parafią Rzymskokato-
licką w Brzostku a Gminą Brzostek. Wykonanie tej uchwały 
nastąpi w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Pragnę z całego 
serca podziękować ks. prob. Markowi Mnichowi za uzyskanie 
zgody od ks. biskupa, otwartość i okazaną nam chęć współ-
pracy w interesie dobra wspólnego. Dzięki temu budowa tak 
długo oczekiwanego łącznika z Nawsia Brzosteckiego do ul. 
Szkolnej w Brzostku staje się coraz bardziej realna. Sprawa 
tej drogi ciągnie się już od wielu lat i bardzo się cieszę, że 
kwestie formalne, które dotychczas stały na przeszkodzie, 

zostaną zlikwidowane. Chcę także podziękować za pomoc 
radnym Rady Miejskiej w Brzostku Marianowi Warchałowi 
i Danielowi Wójcikowi, którzy włożyli wiele wysiłku i energii 
w negocjacje prowadzone jeszcze ze śp. ks. Janem Cebulakiem. 
Dziękuję także Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Brzostku 
Mateuszowi Domaradzkiemu za wsparcie inicjatywy zamiany 
działek na ostatnim posiedzeniu komisji Rady Miejskiej.

3) Zgodnie z umową położono nawierzchnię bitumiczną na 
czterech drogach gminnych: „Na Dziedzica” w Kamienicy 
Dolnej, „Na Trojnara” w Grudnej Dolnej, „Na miasteczko” 
w Skurowej oraz „Na góry” w Zawadce Brzosteckiej. Jak 
zapewne Państwo pamiętacie, inwestycja była opóźniona ze 
względu na fatalne warunki atmosferyczne jesienią 2016 roku.

4) Ruszyły prace przy budowie I etapu drogi gminnej ul. My-
słowskiego – DK 73 od ul. Mysłowskiego do ul. Królowej 
Jadwigi. Trwa niwelacja terenu i prace przygotowawcze. 
Zgodnie z zawartą umową inwestycja będzie gotowa do 
połowy września.

5) Ruszyły remonty cząstkowe dróg gminnych. Kilka pogodnych 
dni osuszyło teren i mam nadzieję, że szybko zlikwidujemy 
skutki tak ciężkiej dla naszych dróg zimy. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Z prac Rady Miejskiej
30 maja br. Rada Miejska w Brzostku obradowała na XXIX 

sesji pod przewodnictwem Mateusza Domaradzkiego - 
Przewodniczącego Rady. Przyjęty porządek obrad obejmował 
zmiany w budżecie gminy na 2017 rok. Przyjęte przez Radę 
zmiany polegały na wprowadzeniu do budżetu dochodów własnych 
w wysokości 7.800 zł. Środki te po stronie wydatków przezna-
czono na wymianę drzwi wejściowych do szaletów miejskich 
w Brzostku. W planie wydatków budżetu dokonano przeniesień 
w dziale transport, przeznaczając kwotę 90.000 zł na zakup 
działki pod budowę drogi gminnej na zadanie „budowa dwóch 
odcinków drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 1319R 
(ul. M.N.Mysłowskiego) z ul. Szkolną w Brzostku wraz z jej 
przebudową i rozbudową (do drogi powiatowej o nr 1322 R, ul. 
Słoneczna). W dziale kultura fizyczna dokonano przeniesienia 
w ramach wydatków majątkowych w kwocie 13.400 zł na zakup 
kosiarki na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku. 
W wyniku głosowania nad projektem uchwały dotyczącej udzie-
lenia z budżetu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
Samorządowi Województwa Podkarpackiego w latach 2021 do 
2025 na zadanie pn. „organizowanie kolejowych przewozów 

pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglo-
meracyjnej - PKA” na trasie Rzeszów – Dębica, Rada Miejska 
nie wyraziła zgody na przekazanie dotacji wnioskowanej przez 
Marszałka Województwa Podkarpackiego. Wniosek Burmistrza 
w tej sprawie również był negatywny. Ponieważ Rada Miejska 
w Brzostku nie wyraziła zgody na udzielenie pomocy finansowej 
Województwu Podkarpackiemu, bezzasadne było podejmowanie 
uchwały dotyczącej upoważnienia Burmistrza Brzostku do za-
ciągnięcia zobowiązań na lata 2021 – 2025. W związku z przyję-
ciem wniosku formalnego, Rada Miejska w Brzostku skierowała 
złożoną skargę na działania Burmistrza do Komisji Rewizyjnej, 
celem ponownego ustosunkowania się do wniesionych zarzutów. 
W celu regulacji stanu prawnego na gruncie radni wyrazili zgodę 
na przyjęcie darowizny działki położonej w Kamienicy Górnej 
zajętej pod drogę gminną oraz uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na zamianę nieruchomości położonych w Nawsiu Brzoste-
ckim i Brzostku z przeznaczeniem pod projektowaną drogę oraz 
parking. W dalszej części obrad radni podjęli uchwałę w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działki rolnej 
położonej w Kamienicy Górnej.

Treść podjętych uchwał prezentowana jest na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej.

Opracowała E. Sz.

WYWIAD Z BURMISTRZEM BRZOSTKU I JEGO ZASTĘPCĄ
Część 1

12 maja 2017 r. Burmistrz Wojciech Staniszewski i Wi-
ceburmistrz Adam Kostrząb odpowiadali na pytania 

nurtujące mieszkańców gminy Brzostek podczas wywiadu 
przeprowadzonego przez „Wiadomości Brzosteckie” wspólnie 
z TV Brzostek.
Pierwsza część wywiadu dotyczy inwestycji i remontów. 
W lipcowym numerze „WB” ukaże się druga część poświęcona 
rewitalizacji, oświacie i sprawom różnym. 

INWESTYCJE I REMONTY

W Siedliskach-Bogusz, w centralnym miejscu, stoi tzw. „Dom 
Ludowy”. Jak na razie stoi i troszkę straszy. Na parterze znajduje 
się filia biblioteki gminnej, Banku Spółdzielczego, dwa sklepy. 
Niestety, piętro nadaje się całkowicie do remontu. Czy władze 
gminy mają jakiś pomysł na ten budynek, czy jest planowany 
remont i zagospodarowanie „Ludowca”?

WS: Temat domu ludowego od pewnego czasu przewija się 
w rozmowach z mieszkańcami Siedlisk-Bogusz. Rzeczywiście 
mamy tutaj spory problem ze względu na to, że budynek wymaga 
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konkretnego remontu. Był on budowany w dawnych czasach, 
w większości czynem społecznym i dzisiaj trzeba by rozpocząć 
od wzmocnienia fundamentów, zrobić płytę i całkowicie nowy 
dach. Koszty remontu można ocenić na między 0,5 mln a 1 mln zł. 
Nie muszę dodawać, że obecnie takich pieniędzy na taki remont 
nie mamy. Rozmawialiśmy o tej sprawie ostatnio na zebraniu 
wiejskim. Z mojej strony popłynęła propozycja, aby ten budynek 
sprzedać. W Siedliskach jest duży budynek straży pożarnej, gdzie 
obecnie odbywają się wszystkie zebrania wiejskie. Przymierzamy 
się wybudować garaże dla OSP. Taki duży budynek wystarczyłby 
dla mieszkańców i dla strażaków, więc ten wymagający remontu 
można by było sprzedać. Wszelkie działania uzależnione są jednak 
od decyzji mieszkańców Siedlisk, a taka decyzja musi zapaść na 
zebraniu wiejskim. Jeśli zapadnie decyzja o remoncie, to musimy 
być przygotowani na długą drogę, bo nie jesteśmy w stanie w krót-
kim czasie wyremontować tego budynku z własnych środków.

W Siedliskach-Bogusz miały zostać wybudowane garaże dla 
samochodów OSP. Plac wykupiony, splantowany i ... na tym 
koniec?
WS: Mamy wiele inwestycji na terenie gminy. Wcześniej już 
wspominałem o budowie garaży. Rzeczywiście plac jest już 
kupiony i od dawna mówi się o miejscu dla samochodów OSP. 
W bieżącym roku podjęliśmy się ogrodzenia tego placu i miejmy 
nadzieję, że uda nam się to zobowiązanie spełnić. Natomiast 
nie umiem teraz powiedzieć, kiedy nastąpi rozbudowa. Jeśli 
mieszkańcy zdecydowaliby się na sprzedaż domu ludowego, 
to wtedy uzyskane środki moglibyśmy przeznaczyć na budowę 
garaży. Tu muszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną sprawę – ten 
rok mamy naprawdę bogaty w inwestycje i spieszymy się, by 
wykorzystać ostatnią perspektywę na możliwość wykonywania 
inwestycji za środki unijne. Jest to wyznacznik naszych działań 
na najbliższy czas.

Czy w planach burmistrza Brzostku jest utworzenie terenu re-
kreacyjnego z placem zabaw dla dzieci i miejscem do spacerów 
oraz miejscem, gdzie małe dzieci mogłyby swobodnie jeździć na 
rowerkach? Jeśli tak, to kiedy zostaną podjęte działania w tym 
kierunku i jak długo mieszkańcy będą czekać na sfinalizowanie 
tego projektu?
WS: Już od jakiegoś czasu jesteśmy w posiadaniu tzw. „Betlejówki” 
przy stadionie OSiR w Brzostku. Chcemy ten teren zagospoda-
rować pod kątem rekreacyjnym. Już w tej chwili prowadzimy 
tam prace pielęgnacyjne i myślę, że za kilka tygodni będę mógł 
zaprosić mieszkańców Brzostku na oględziny tego terenu np. 

przy okazji jubileuszu 650-lecia. Chcielibyśmy, żeby taki teren 
rekreacyjny funkcjonował obok stadionu i na samym stadionie. 
Pragnę przypomnieć tutaj bardzo piękny gest ks. prob. Marka 
Mnicha, który otworzył dla mieszkańców w okresie letnim teren 
WTZ. Jest tam bardzo dobre miejsce na wypoczynek z dziećmi.

Jaka jest skuteczność Pana Wiceburmistrza w zakresie pozyski-
wania środków zewnętrznych?
AK: Ciężko mówić tylko o mojej skuteczności, gdyż pozy-
skiwanie środków to pewien ciąg czynności i praca wielu 
osób z Urzędu Miejskiego na czele z panią Agnieszką Pacaną, 
która od strony formalnej de facto zajmuje się pozyskiwaniem 
środków zewnętrznych. Niestety, dzisiaj, żeby w ogóle można 
było się starać o jakiekolwiek dofinansowanie, trzeba spełniać 
szereg różnych warunków, wymagań, co wiąże się oczywiście 
z odpowiednią ilością „wyprodukowanych” dokumentów. Staram 
się to w odpowiedni sposób koordynować, przedstawiać Panu 
Burmistrzowi wszelkie możliwości, a po uzyskaniu akceptacji 
próbuję te pieniądze zdobywać.
Przez niespełna rok udało się skutecznie złożyć kilka wniosków. 
Nie chciałbym tutaj dzielić skóry na niedźwiedziu, gdyż jesz-
cze nie wszystkie rzeczy zostały formalnie dograne. Jedną, już 
100-procentową sprawą, jest 50-procentowe dofinansowanie 
pierwszego etapu budowy drogi – łącznika ul. Mysłowskiego 
z drogą krajową nr 73. Udało się tutaj pozyskać trochę ponad 
600 tys. zł na realizację tej inwestycji. 
Nie dalej jak dwa miesiące temu opublikowana została lista 
rankingowa przez Zarząd Województwa Podkarpackiego określa-
jąca listę i kolejność samorządów, którym będzie przysługiwało 
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tutaj 
przedłożyliśmy wniosek, którego przedmiotem jest budowa sieci 
wodociągowej w Woli Brzosteckiej, długo wyczekiwanej. Cała 
wartość projektu wynosić będzie około 3mln 800 tys. zł, a wartość 
dofinansowania to 2 mln zł. Bardzo się z tego cieszymy i czekamy 
z niecierpliwością na finalizację tego przedsięwzięcia i skuteczne 
podpisanie umowy na dofinansowanie, aby móc przystąpić końcem 
roku do realizacji tego zadania inwestycyjnego. 
Udało się również pozyskać dość pokaźną kwotę z Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Tutaj przedmiotem z kolei jest budowa 
sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bukowa oraz miejscowo-
ści Klecie oraz na kilku ulicach w Brzostku – Ostafińskiego, 
Węgierska, Polna, Szkotnia, Przedmieście, 11 Listopada. Ten 
wniosek był złożony w partnerstwie z gminą Tarnowiec, jednak 
główna wartość zadania będzie skumulowana w gminie Brzostek. 
Planujemy wykonać ostatni etap kanalizacji w strefie tzw. „aglo-
meracji brzosteckiej”. Wartość zadania będzie wynosiła niespełna 
4 mln zł. Tutaj mamy zabezpieczone dofinasowanie w kwocie 

2 mln 800 tys. zł. Również 
liczymy, że wkrótce uda się 
sfinalizować wszelkie for-
malności i będziemy mogli 
ruszyć z pracami.
Warto wspomnieć o dofi-
nansowaniu, które udało się 
jeszcze zdobyć Panu Bur-
mistrzowi na przebudowę 
brzosteckiego przedszkola.
WS: Udało nam się ściągnąć 
600 tys. zwrotu kosztów 
przebudowy starej szkoły. 
AK: Niedawno złożyliśmy 
rozbudowany wniosek na 
570 tys. Tu dofinansowanie 
będzie w wysokości 63%. 
Wniosek dotyczy infrastruk-
tury turystyczno-rekrea-
cyjnej i planowane jest do 
wykonania, w przypadku 
przyznania dofinansowania, 
6 placów zabaw w miej-
scowościach: Gorzejowa, 
Smarżowa, Grudna G., Ka-

SPOKOJNE I BEZPIECZNE MIEJSCE 

ZABAW DLA DZIECI I ODPOCZYNKU DLA DOROSŁYCH

NA TERENIE WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

I ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W SOBOTY I NIEDZIELE

W GODZINACH 9.00 – 20.00.

ZAPRASZA PROBOSZCZ BRZOSTECKIEJ PARAFII

Fot. Paw
eł Batycki
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mienica G., Skurowa, Januszkowice; 
2 tzw. siłownie zewnętrzne w Sied-
liskach-B. koło szkoły i w Kamieni-
cy G. również przy szkole. Oprócz 
tego będzie jeszcze trochę mniejsza 
rzecz, czyli altanka w Bukowej 
oraz również długo wyczekiwana 
termomodernizacja domu ludowego 
w Zawadce Brz. Przewidziana jest 
także inwestycja, o której Pan Bur-
mistrz wcześniej wspomniał, czyli 
rodzinny plac rekreacyjny na terenie 
OSiR. Tutaj z tych pieniędzy zostaną 
wyremontowane schody i całe dojście 
do stadionu od strony ul. Gryglew-
skiego wraz z oświetleniem, siłownia 
zewnętrzna i lekkie prace przy zago-
spodarowaniu terenu.
Również dobrą informacją jest po-
zytywny finał starań o uzyskanie 
pieniędzy na termomodernizację 
obiektów oświatowych. Wniosek ten 
był realizowany w partnerstwie z kilkoma innymi gminami. Dla 
gminy Brzostek udało się pozyskać niespełna 1 mln zł na kom-
pleksową termomodernizację szkoły w Grudnej G. i w Brzostku. 
WS: W Szkole Podstawowej w Brzostku chodzi o kompletną po-
prawę całego systemu grzewczego. Wreszcie uda nam się zrobić 
porządek w SP w Grudnej G., bo jest obiekt szkolny najgorzej 
prezentujący się na terenie gminy. Ta termomodernizacja zmieni 
oblicze tego budynku, tu będzie również ocieplenie budynku, 
wymiana okien, odwodnienie. Mamy nadzieję, że ta szkoła będzie 
wyglądała tak, jakbyśmy sobie wszyscy życzyli.
Przed końcem kwietnia udało nam się złożyć wnioski na termo-
modernizację budynków szkolnych w Gorzejowej i Kamienicy 
Dolnej. Czekamy obecnie na wynik naszych starań. W tej chwili 
realizujemy bardzo dużo inwestycji w urzędzie i musimy nad 
wszystkim zapanować. Mamy nadzieję, że wkrótce mieszkańcy 
zobaczą wyniki naszych starań.
AK: Uzupełniając całość – również próbujemy korzystać z mniej-
szych grantów – kilkudziesięciotysięcznych. Na ostatniej sesji 
Rady Miejskiej zostały podjęte 2 uchwały – zgłoszenia sołectwa 
Siedliska-Bogusz do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. 
Tu chodzi o wykonanie poprawy infrastruktury sportowej, czyli 
stadionu w Siedliskach. Próbujemy również składać na bieżąco 
wnioski o dofinansowanie mniejszej infrastruktury, zwłaszcza tej 
zabytkowej, np. dotacje na remont cmentarzy wojennych.
Jakie zadania inwestycyjne z dotychczas wykonanych są według 
Pana Burmistrza najważniejsze?
WS: Dla mnie kluczowym zadaniem inwestycyjnym z tych, które 
udało się dotychczas zrealizować, jest adaptacja i termomoder-
nizacja budynku starej szkoły i przeniesienie tam przedszkola. 
W moim przekonaniu był to naprawdę palący problem, na którego 
rozwiązanie nasi najmłodsi mieszkańcy czekali od dawna. Chyba 
żadnemu z rodziców, którzy przenieśli dzieci do nowego przed-
szkola, nie trzeba mówić, jaka jest różnica w warunkach. Druga 
istotna inwestycja to wykonanie drogi na Podkonie. Ta inwestycja 
może nie jest szerzej znana w Brzostku, natomiast w części pół-
nocnej gminy to był skok cywilizacyjny. Różnica w przejeździe 
między gminą Wielopole Skrzyńskie a gminą Brzostek była jak 
wyprawa w XVII wiek. Udało nam się wyasfaltować 5 km drogi 
i poprawić pobocza. Teraz, kiedy się jedzie w kierunku Wielopola, 
widać, że został wykonany kawał roboty.

Panie Burmistrzu, wśród mieszkańców gminy jest duże zain-
teresowanie solarami. Czy w tej sprawie będą podejmowane 
jeszcze działania?
WS: Realizacja tego programu zaczęła się jeszcze za Burmistrza 
Bieńka. W pierwotnej wersji programu dla gminy Brzostek było 
zagwarantowane 248 instalacji solarnych. Dzięki szczęśliwemu 
zbiegowi okoliczności kurs franka działał na naszą korzyść i udało 
nam się zwiększyć liczbę solarów ponad dwukrotnie. Próbujemy 
jeszcze pójść za ciosem i wraz z gminami Czarna i Pilzno złożyli-

śmy wniosek na projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii. 
Wkrótce otrzymamy informację o wynikach naszych starań. 
Tu zaryzykowaliśmy i zamiast występować o solary wspólnie 
z większością gmin skupionych w Związku Gmin Dorzecza 
Wisłoki, złożyliśmy wniosek wspólnie z Pilznem i Czarną, bo 
w ten sposób możemy zdobyć więcej instalacji. Zobaczymy, 
czy ta pokerowa zagrywka przyniesie nam odpowiedni efekt. Po 
prostu szczegółowe wyliczenia i parametry przekonały nas, że 
takie rozwiązanie jest bardziej opłacalne.

INWESTYCJE I REMONTY – DROGI

Panie Burmistrzu, jaka jest szansa na wykonanie w najbliższym 
czasie nowej nawierzchni drogi na odcinku Wola Brz. - Smar-
żowa. Droga ta jest w coraz to gorszym stanie, a po ostatniej 
zimie wręcz katastrofalnym (co zagraża nawet bezpieczeństwu 
jazdy). Doraźne naprawy na niewiele się zdadzą. Proszę o jasną 
odpowiedź. 
WS: Problem tej drogi mamy zdefiniowany, odkąd zostałem 
burmistrzem. Dokładamy wszelkich starań, żeby było to jedno 
z naszych priorytetowych zadań do realizacji, jeśli chodzi o zadania 
wykonywane wspólnie z powiatem. Dotychczas udało się wyko-
nać odcinek z Siedlisk-Bogusz w kierunku Głobikówki. Wkrótce 
zostanie ogłoszony przetarg na remont odcinka drogi powiatowej 
Brzostek - Opacionka. Wtedy do wykonania pozostanie wyłącznie 
droga z Woli Brzosteckiej do Smarżowej. Źle się stało, że nie udało 
nam się zrobić tej drogi w 2016 roku. Było to spowodowane tym, 
że starostwo powiatowe nie otrzymało na nią środków z PROW-u. 
W bieżącym roku starostwo wystąpi o środki na tę drogę po raz 
drugi. Nasz udział jest zabezpieczony – mamy na to w budżecie 
dokładnie 470 tysięcy. Teraz musimy czekać. Ja naprawdę rozu-
miem mieszkańców, bo sam tą drogą często jeżdżę. Niestety, nie 
mogę tu nic powiedzieć w sposób zdecydowany i jasny, bo za tę 
drogę odpowiada Starostwo Powiatowe w Dębicy a nie gmina. 
Starostwo ma dobrze przygotowany wniosek i czeka na ogłoszenie 
zadań przez PROW. Liczymy, że w najbliższym czasie to nastąpi. 
Szacowany koszt remontu tego odcinka to około 3 mln 800 tys., 
więc jest to poza zasięgiem powiatu i gminy, dlatego wspólnie 
musimy szukać środków zewnętrznych.

W Siedliskach-Bogusz został położony chodnik, niestety, jest 
niezbyt długi. Ruch drogowy jest zdecydowanie większy niż 
10-15 lat temu. Przydałby się chodnik zdecydowanie dłuższy, 
zapewniający bezpieczeństwo pieszym. Czy jest możliwe jego 
przedłużenie?
WS: W dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o kwestię budowania, 
wszystko jest możliwe. Problem jest tylko jeden – trzeba mieć na 

Burmistrz Brzostku

 zaprasza wszystkich mieszkańców 
na rynek 

18 czerwca 2017 roku na godz. 13:15 

do wspólnej fotografii 
upamiętniającej 650-lecie lokacji 

miejskiej Brzostku
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to pieniądze. Za chodnik, o którym mowa, również odpowiada 
starostwo powiatowe, ponieważ ono jest właścicielem tej drogi. 
Te inwestycje są realizowane najczęściej wspólnie z gminami, 
gdyż powiat najczęściej nie ma pieniędzy, więc szuka wsparcia 
w gminach. Dawniej starostwo wykonywało takie inwestycje samo, 
obecnie jeśli chodzi o chodniki, starostwo stawia warunek: pół na 
pół. Podobnie zaczyna się już z drogami. W Siedliskach bardzo 
chcielibyśmy ten chodnik przedłużyć, aby pomóc mieszkańcom. 
Jednak mamy w tej chwili kilka innych miejsc, gdzie sytuacja 
jest alarmowa, np. ul. Słoneczna w Brzostku.

Problemem w Siedliskach-Bogusz i okolicach są drogi, a raczej 
ich brak. Brak dróg do gospodarstw, a jeśli są, to marnie wyko-
nane, sypiące się. Czy istnieje możliwość zmiany tej sytuacji na 
lepsze, czy jak zwykle padnie odpowiedź, że drogi powstałyby, 
gdyby nie reforma oświaty?
WS: Fakt jest faktem, że rzeczywiście jeśli chodzi o oświatę, 
to nas to dużo kosztuje. Jestem pełen niepokoju, ponieważ już 
jesteśmy w tej chwili po akceptacji arkuszy organizacyjnych 
szkół przez kuratorium oświaty i przez najbliższe dni w urzędzie 
będzie trwało wyliczanie, ile nas to będzie kosztowało w związku 
z nową sytuacją oświatową spowodowaną reformą. Gdybyśmy 
nie musieli dopłacać do edukacji, to mielibyśmy o wiele większe 
możliwości finansowe w zakresie różnego rodzaju remontów 
i inwestycji. Jednak nie mamy zamiaru żałować pieniędzy na 
uzasadnione potrzeby edukacyjne naszych dzieci i młodzieży. 
Myślę, że dobrym przykładem jest Przedszkole w Brzostku, gdzie 
lekcje angielskiego odbywają się już od najmłodszych roczników 
i wiemy, że jest to potrzebne, bo to inwestycja w młodzież i jed-
na z niewielu szans na to, by wyrównać ich możliwości kiedyś 
w przyszłości w walce o dobre miejsce pracy. Niestety, zdarzają 
się też sytuacje, że musimy wydawać pieniądze wbrew naszej 
woli, ale wymaga od nas tego obowiązująca polityka oświatowa. 
Jeśli pieniądze wydajemy na poprawę i lepszą edukację naszej 
młodzieży, to do takich rzeczy podchodzimy ze zrozumieniem.
AK: To nie jest tak, że drogi nie są robione. Drogi zawsze są 
naszym „oczkiem w głowie”. Znamy pełny stan infrastruktury 
drogowej. Wszystko mamy udokumentowane. Bardzo częstą sy-
tuacją jest nieuregulowany stan prawny tych działek, przez które 
przechodzą drogi będące we władaniu gminy i od tego trzeba 
zacząć. Na początku mojej bytności w gminie postanowiliśmy 
kompleksowo rozwiązać ten problem – dotyczy to około 140 
działek. Po tej regulacji można dopiero przystąpić do uzyskania 
odpowiedniej szerokości drogi, a następnie do prac związanych 
z przebudową i położeniem masy. Tam, gdzie udało się to zrobić 
wcześniej, prace są prowadzone. Ostatnio zostały wykonane 
odcinki dróg w Kamienicy Dolnej, w Skurowej, w Zawadce 
Brzosteckiej i w Grudnej Górnej.
WS: Pan Wiceburmistrz jest prawnikiem i zawsze chce się wyrazić 
bardzo precyzyjnie. Ja powiem to bardziej obrazowo: my dróg do 
asfaltowania mamy od groma. Jednak nie możemy niczego robić 
tam, gdzie nie mamy tytułu własności do drogi. Działania związane 
z wszelkimi regulacjami są bardzo czasochłonne, podobnie jak 
z uzyskaniem odpowiednich dokumentów czy zezwoleń. Często 
sytuacja jest bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać 
na pierwszy rzut oka. Poza tym za położenie masy bitumicznej na 
drodze, która nie jest własnością gminy, jesteśmy ścigani z mocy 
prawa, jeśli kontrola RIO wykaże nieprawidłowości w tym zakresie.
Mamy też dodatkowy problem związany z fatalną pogodą. 
Niektórych inwestycji drogowych nie udało nam się dotychczas 
wykonać, bo nie ma odpowiedniej pogody. W tej chwili stan 
niektórych dróg jest taki, że nie możemy nic tam zrobić – ani 
żwirować, ani wjechać ciężkim sprzętem. Musi być co najmniej 
2 tygodnie słonecznej pogody, żeby można było cokolwiek zrobić. 
Mamy całą masę telefonów od mieszkańców, którzy się domagają 
dalszych prac. Niestety, tu powstrzymuje nas też pogoda. Proszę 
mieszkańców o wykazanie jeszcze odrobiny cierpliwości, bo 
przetargi są już rozstrzygnięte, ale z powodu braku słonecznej 
pogody, nie można rozpocząć prac.

Kiedy zostanie wykonany chodnik na ul. Słonecznej, która jest 
wąska i na której panuje wzmożony ruch samochodowy? 

WS: Ten chodnik troszkę nam się tutaj wymyka spod kontroli. 
Liczyliśmy na to, że uda nam się tę inwestycję przeprowadzić 
w bieżącym roku, ale już dzisiaj wiemy, że w związku z faktem, 
że planowany chodnik na ul. Słonecznej w niektórych miejscach 
nie mieści się wraz z jezdnią w pasie drogowym, trzeba będzie 
uruchomić specustawę drogową i przeprowadzić szereg działań 
natury formalnoprawnej. Przypuszczalnie we wrześniu uzyskamy 
stosowne pozwolenia.
AK: Zwrócę tu jeszcze uwagę na fakt, że ul. Słoneczna jest drogą 
powiatową. Również tu jesteśmy partnerem, który partycypuje 
w kosztach, a całą inwestycję będzie prowadził Zarząd Dróg Po-
wiatowych, z którym jesteśmy w stałym kontakcie i liczymy na 
to, że inwestycja przejdzie sprawnie. Zarząd Dróg jest w trakcie 
przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej 
i uzyskiwania wszystkich niezbędnych pozwoleń. Są małe szanse, 
żeby realizacja robót budowlanych rozpoczęła się w bieżącym 
roku. Chodnik będzie budowany od końca istniejącego chodnika 
przez następne 1200 metrów.
WS: Mogę zaryzykować stwierdzenie, że chodnik na ul. Słonecznej 
w przyszłym roku będzie.

Kiedy mieszkańcy ul. Słonecznej od strony Opacionki będą mogli 
korzystać z przystanku autobusowego na tym terenie, a którego 
wciąż tam nie ma?
AK: Był szereg interwencji jeszcze w ubiegłym roku w związku 
z tym przystankiem, który obecnie tam jest, ale brakuje zada-
szenia, wiaty przystankowej. Remont tej drogi będzie świetnym 
momentem na postawienie tam wiaty. Poczyniliśmy odpowiednie 
kroki i miejmy nadzieję, że końcem wakacji wiata już powinna 
tam być.

Kiedy zostanie uzupełnione oświetlenie ulic: Węgierskiej, 
Ostafińskiego i Gryglewskiego?
WS: Jeśli chodzi o ul. Węgierską i Ostafińskiego, to tam już doku-
mentacja jest gotowa i jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawcy. 
Natomiast na ul. Gryglewskiego wchodzi kwestia przebudowy tego 
oświetlenia. Pan Cholewiak chce przesunąć jedną latarnię obok 
cukierni bliżej drogi, bo w tej chwili jest kompletnie zarośnięta 
drzewami i nie daje światła. Chce dołożyć jeszcze jedną latarnię 
za cukiernią. Te trzy ulice należy rozpatrywać całościowo, więc 
prawdopodobnie, kiedy zakończą się prace na ul. Węgierskiej 
i Ostafińskiego, to rozpoczną się na ul. Gryglewskiego.

Czy na obecnym parkingu przy Delikatesach Centrum zostaną 
oznakowane miejsca parkingowe? Teraz panuje tam całkowita 
samowola. 
WS: Jeśli chodzi o ten parking, to przed uroczystościami 650-lecia 
chcemy zerwać asfalt i położyć nowy. Wtedy będziemy się zasta-
nawiać, jak wyznaczyć pasy, żeby podnieść komfort parkowania. 
Zresztą chcielibyśmy na 650-lecie troszkę odświeżyć rynek. 
Mamy świadomość, że rewitalizacja planowana jest na 2019 rok. 
Teraz postaramy się zrobić frez na uliczkach w rynku i położyć 
tam 4-centymetrową nakładkę, żeby miasto mogło dotrwać do 
czasu rewitalizacji.

Czy „odświeżenie” rynku nastąpi 2 dni przed obchodami, żeby 
dziury w asfalcie nie wypadły przed uroczystościami, czy miesz-
kańcy mogą liczyć na wcześniejsze naprawy nawierzchni? 
WS: Nie wykluczam takiej sytuacji, że jeśli warunki pogodowe 
się nie poprawią, to może się zdarzyć, że te prace skończymy na 
2 dni przed jubileuszem. Jeśli jednak podłoże będzie mokre, to nie 
ma sensu kłaść asfaltu, co będzie kosztować kilkadziesiąt tysięcy 
zł, gdyby za rok wszystko miało popękać. Jeśli dopisze pogoda, 
to powinniśmy być z tym gotowi przed 10 czerwca. Chcieliby-
śmy też przeprowadzić prace porządkowe przy murkach (bardzo 
delikatne podczyszczenie, żeby się całkiem nie rozpadły), przy 
trawnikach. Zależy nam na tym, żeby Brzostek ładnie wyglądał na 
czas jubileuszu, ale też musimy pamiętać, że za 2 lata mogą być 
już prowadzone prace rewitalizacyjne, więc oszczędnie musimy 
tu wydawać pieniądze.

Kiedy rozpoczną się prace budowlane przy budowie łącznika od 
ul. Mysłowskiego do drogi krajowej?
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WS: Wszystko przebiega zgodnie z naszymi planami i harmonogra-
mem. W ubiegłym roku uzyskaliśmy dofinansowanie, a w bieżącym 
wyłoniliśmy wykonawcę w drodze przetargu i podpisaliśmy z nim 
umowę. Wycięto już kilka drzew, ale z powodu niesprzyjającej 
pogody nie rozpoczynają się dalsze prace.
AK: Termin wykonania to 15 września tego roku. Miejmy na-
dzieję, że nie zaistnieją jakieś nadzwyczajne sytuacje, jak np. 
ulewne deszcze, które wstrzymałyby prace. Po zakończeniu in-
westycji pozostanie jeszcze do przygotowania dokumentacja, np. 
pozwolenie na użytkowanie. Wszystko musi się odbyć zgodnie 
z przepisami, a to wymaga czasu.

Kiedy mieszkańcy będą mogli korzystać z nowej drogi i parkingów 
przy brzosteckim przedszkolu i szkole podstawowej oraz z nowej 
drogi łączącej Nawsie Brz. z ul. Szkolną? 
WS: Tu na razie trwają prace projektowe. Tu jeszcze raz chcę 
podziękować ks. prob. Markowi Mnichowi, że tak łatwo udało 
nam się osiągnąć porozumienie w sprawie zamiany gruntów, co 
spowoduje, że droga będzie mieć taki przebieg, o jakim myśleli-
śmy od samego początku. Dobrze będzie, jeśli w bieżącym roku 
będziemy mogli starać się o dofinansowanie na przyszły rok. Jeśli 
dopisze nam szczęście, to w przyszłym roku powinniśmy otworzyć 
ciąg komunikacyjny Nawsie Brz. – ul. Szkolna. Byłoby dobrze, 
gdyby udało nam się otworzyć odcinek od ul. Mysłowskiego koło 
szkoły z obiecanymi parkingami, zebraniem skarpy i rozbiórką 
domu myśliwskiego. Doświadczenie z pierwszym odcinkiem 
łącznika od ul. Mysłowskiego pokazuje, że musimy się uzbroić 
w cierpliwość. Proces planowania i uzyskiwania stosownych 
zezwoleń ciągnie się miesiącami.

Na jakim etapie są prace związane z budową obwodnicy Brzostku?
AK: Końcem marca w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w Rzeszowie odbyło się kolejne ze spotkań związa-
nych z tą inwestycją. Zaproszeni na nie zostali wójtowie i burmi-
strzowie samorządów Jasła, Kołaczyc, Brzysk, Brzostku i Pilzna. 
Byli też obecni przedstawiciele starostw powiatowych: w Jaśle 
i w Dębicy. Na spotkaniu wykonawca koncepcji korytarzowej 
przedstawił efekt swoich prac – kilka wariantów przebiegu 

trasy wraz z analizą wielokryterialną z przedstawieniem zarysu 
kosztów i ilości pozwoleń koniecznych przy każdej z konfiguracji. 
Podczas debaty wspólnie udało się wypracować optymalny 
przebieg, najlepszy z punktu widzenia każdego z samorządów 
i Generalnej Dyrekcji. Cała inwestycja jest obecnie w trakcie 
prac koncepcyjnych. Dopiero pod koniec roku będzie można 
odpowiedzialnie stwierdzić, którędy ta droga będzie przebiegała. 
Jedyna rzecz, która pozostanie, to zdobycie dofinansowania. W tej 
kwestii ta inwestycja będzie się odbywała prawdopodobnie na 
szczeblu rządowym. Ze strony samorządów padło dużo zapewnień 
o wielkim wsparciu i wszelkich zabiegach, które już zostały lub 
będą poczynione, aby ta inwestycja doszła do skutku. Trzeba jednak 
mieć świadomość, że ta inwestycja jest bardzo skomplikowana 
ze względu na trudny teren – Wisłokę trzeba przekroczyć w kilku 
miejscach. Miejmy nadzieję, że ta inwestycja dojdzie do skutku, 
jednak najwcześniej za sześć, siedem lat.

Jakimi kryteriami burmistrz kieruje się przy wyborze kolejnych 
dróg gminnych lub powiatowych do prac remontowych?
WS: Drogi powiatowe robimy wspólnie ze starostwem środkami, 
jakimi dysponujemy, np. odcinek drogi z Brzostku do Opacionki 
jest krótki, więc będzie to drobny remont, a co za tym idzie zu-
pełnie inne kryterium niż np. w przypadku odcinka drogi z Woli 
Brzosteckiej do Smarżowej. Tu nasza rola jest drugoplanowa. To 
są zadania starostwa powiatowego, które oczywiście konsultuje 
swoje decyzje z nami. Jeśli chodzi o gminne drogi, to zaczynamy 
od sprawdzenia, czy dana droga jest naszą własnością. Dopiero 
gdy to się potwierdzi, podejmowane są dalsze decyzje. Pod 
uwagę bierze się cały szereg danych, np. długość odcinka, jakimi 
środkami dysponujemy. Np. jeżeli mamy 80 tys. i 150 m drogi do 
remontu, to możemy to zrobić, bo środków wystarczy na cały ten 
odcinek. Bierze się też pod uwagę, kiedy i w jakich sołectwach 
prowadzono inwestycje. Z własnych obserwacji muszę powie-
dzieć, że sołectwa w Kamienicy Górnej oraz w Grudnej Dolnej 
i Górnej są trochę zaniedbane. Problem polega na tym, że jest to 
teren górzysty, do tego wzmożone opady deszczu powodują, że 
w ciągu roku efekt naszych prac jest zniszczony. Z wnioskiem 
o remont drogi występują wszyscy: radni, mieszkańcy, sołtysi.

Z Burmistrzami rozmawiała Urszula Kobak

Wojtek uratowany! 
Wiosenny poranek 30 maja przy brzosteckim przedszkolu 

nie zapowiadał się szczególnie różny od tysiąca innych 
majowych jutrzenek. A jednak, kiedy pierwsze dzieci pojawiły się 
w przedszkolnych progach, a pan Antoni wyruszył na codzienny 
patrol terenu przedszkola, nagle, w zaroślach dostrzeżony został 
mały, szary obiekt, kształtem przypominający z oddali dziwnego 
stwora z przestworzy. Po krótkich oględzinach zguby okazało się, 
że jest nim potomek naszych przedszkolnych sąsiadów – boćków 
polskich. Niestety, pisklę, po drastycznym upadku z wysokości 
(prawdopodobnie odrzucone z powodu 
małego defektu fizycznego) nie wykazy-
wało zbytnio dobrych rokowań na przy-
szłość, lecz pomimo prawie całkowitego 
braku szans na przeżycie została podjęta 
próba uratowania malucha. Tak oto nasz 
bocian trafił w ręce fachowca – lekarza 
weterynarii pani Dagmary Wojnarowskiej, 
gdzie stał się przysłowiowym boćkiem 
Wojtkiem i otrzymał niezbędną pomoc 
medyczną oraz wsparcie duchowe. Po 
dawce substancji leczniczych szybko 
odzyskał siły i łapczywie połknął spory 
kawał mięsa. Zapewne w przyszłości 
będzie wyborowym myśliwym na brzo-
steckich łąkach. Jednakże chów bocianów 
nie należy do banalnych i bezpiecznych 
czynności, gdyż ptaki te szybko przy-
wiązują się do człowieka i nieświadomie 
mogą używać dziobów jako sztyletów 

powodujących poważne uszkodzenia ciała. Po długiej naradzie 
podjęto decyzję o przewiezieniu Wojtka do Ośrodka Rehabilita-
cji Dzikich Zwierząt w Przemyślu, gdzie otrzyma profesjonalną 
opiekę i możliwość obcowania ze swoimi krewniakami. Kto wie, 
być może kiedyś majestatyczny samiec Wojciech odwiedzi nasze 
brzosteckie strony lub obudzi się w nim zew podróżnika i odleci 
w afrykańskie przestrzenie. Jedno jest pewne – historia Wojtka 
jeszcze długo będzie opowiadana przez mieszkańców Brzostku, 
a ukryty w niej morał „żyj i pozwól żyć innym” rozbrzmiewał 
będzie echem wśród pól i łąk pełnych bocianów. 

B.H.

Fot. K
arolina O

rlow
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Zapraszamy do udziału w I Biegu Ulicznym w Brzostku 
z okazji jubileuszu „650 lat lokacji miejskiej Brzostku”, który 

odbędzie się 17 czerwca 2017 r. o godz. 16.00. Zawodnicy będą 
mieli do pokonania 6,5-kilometrową trasę. Bieg rozpocznie się 
na ulicy Mysłowskiego, zaś meta wyścigu będzie ustawiona na 
bieżni stadionu OSiR-u. Zapisy możliwe są przez internet, a tak-
że w dniu zawodów (do godziny 15.30). Zawodnicy wystartują 
punktualnie o godz. 16:00. Opłata 
startowa to 15 zł do 6 czerwca 
(w dniu zawodów 20 zł). Po biegu 
na każdego uczestnika czekać 
będzie pamiątkowy medal, ko-
szulka oraz ciepły posiłek. Limit 
pakietów startowych to 150 sztuk. 
Pakiety będą do odebrania w dniu 
zawodów od godz. 14.30 do 15.45.

Trasa biegu obejmuje ulice: 
M.N. Mysłowskiego – Rynek – 
Szkolna – Słoneczna – Węgierska 
– Ostafińskiego – Szkolna – Rynek 
– Królowej Jadwigi – Przedmie-
ście - Szkotnia – Okrągła.

Oprócz klasyfikacji generalnej 
kobiet i mężczyzn przewidziano 
klasyfikacje wiekowe (2 kategorie 

dla kobiet i 6 kategorii dla mężczyzn). Przewidziano również kate-
gorię dla najlepszej zawodniczki i zawodnika gminy Brzostek. Dla 
najlepszych uczestników we wszystkich kategoriach zaplanowane 
są atrakcyjne nagrody. Zapraszamy wszystkie niezdecydowane 
osoby do udziału. Wszystkie szczegóły na plakacie.

Magdalena Kawalec

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BIEGU

TRASA BIEGU

„WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE”
zrzeszone w POLSKIM STOWARZYSZENIU PRASY LOKALNEJ

Wydawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku
Redaguje zespół: Urszula Kobak, Paweł Batycki, Marta Król, Maria Kawalec, Elżbieta Michalik, Zuzanna Rogala, 
Jacek Samborski, Piotr Szczepkowicz, Ewa Szukała, Wiesław Tyburowski, Daniel Wójcik, Justyna Zegarowska
Skład zamknięto: 2 czerwca 2017 r.
Druk: Drukarnia PRINTGRAPH w Brzesku Nakład: 950 egz.
Adres redakcji: ul. 20 Czerwca 4, 39-230 Brzostek; E-mail: wiadomosci@brzostek.pl
Nr konta: BSR w Krakowie O/Brzostek Nr: 49 85890006 0080 0210 2062 0001

UWAGA!
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpo-
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W czerwcowym numerze „Wiadomości Brzosteckich” za-
mieszczamy pierwszy z cyklu artykułów opisujących historię, 
dokonania i obecną działalność jednostek OSP z terenu naszej 
gminy. Informacje wykorzystane do pisania artykułów zbiera-
ne były w głównej mierze na przestrzeni roku 2015 i niektóre 
mogły ulec zmianom. Oczywiście staramy się także uwzględnić 
ważne wydarzenia i przeobrażenia, jakie od tamtej chwili 
zachodziły w jednostkach. 

OSP Januszkowice-Działy

Jesienią 1959 roku w przysiółku Działy na 
terenie Januszkowic doszło do zebrania, 

które zaowocowało utworzeniem jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Januszkowice-
-Działy. Pierwszym jej prezesem został Jan 
Olszewski, natomiast na funkcję naczelnika 
wybrano Józefa Płaziaka. W grupie inicja-
tywnej, która utworzyła nową jednostkę, 
znaleźli się także m.in.: Marian Podgórski, 
Mieczysław Mokrzycki, Zbigniew Frączek, 
Ludwik Płaziak, Andrzej Boroń, Edward 
Długosz, Eugeniusz Boroń, Stanisław 
Mokrzycki syn Piotra, Stanisław Mokrzy-
cki syn Franciszka, Bogusław Kajda, Jan 
Kowalski, Jan Mokrzycki.

Pierwszym sprzętem gaśniczym na 
wyposażeniu OSP Januszkowice-Działy 
była przekazana przez OSP Januszkowice 
czterokołowa sikawka ręczna, tak zwana 
„kiwajka”. Przechowywał ją w swojej 
szopie prezes Jan Olszewski, a na miejsce 
pożaru transportowana była zaprzęgiem 
konnym. Koni użyczał najczęściej Stanisław 
Mokrzycki (syn Franciszka). Z inicjatywy 
strażaków rozpoczęto budowę remizy, którą 
do użytku oddano w 1963 roku. Było to 
możliwe jedynie dzięki ogromnemu wysił-
kowi druhów tej jednostki. Samodzielnie 
gromadzili potrzebne do budowy środki i fi-
nanse, a prace wykonywali własnoręcznie.

Ważną datą w historii strażackiej drużyny 
z Działów był rok 1973, kiedy to udało się 
pozyskać syrenę ręczną, a przede wszyst-
kim pierwszą motopompę pożarniczą typu 
M-800 Leopolia. Dobudowano też wtedy 
małe pomieszczenie garażowe przy remizie. 
Służyło ono jako magazyn sprzętu. W 1975 
roku funkcję prezesa objął druh Edward 

Boroń. Jego kaden-
cja zaowocowała 
dalszą rozbudową 
i modernizacją re-
mizy (powstał m.in. 
duży garaż), a także 
utworzeniem nieopodal tego budynku 
zbiornika przeciwpożarowego (1980 rok). 

Rok 1989 przyniósł wybór Edwarda 
Boronia na stanowisko naczelnika, nato-
miast nowym prezesem został Stanisław 
Mokrzycki (syn Franciszka). W latach 90. na 
bazie otrzymanego z OSP Siedliska-Bogusz 
zwijaka na węże druhowie własnoręcznie 
i dzięki własnej pomysłowości skonstruo-
wali dwukołówkę pożarniczą do przewozu 
motopompy. Była ona przystosowana pod 
ciągnik, którego do wyjazdów użyczał 
prezes Mokrzycki. W 2003 dwukołówkę 
zastąpił przekazany przez OSP w Nawsiu 
Brzosteckim samochód pożarniczy marki 
Żuk, a basen przeciwpożarowy przeszedł 
modernizację. Wkrótce poprawie uległ 
także system alarmowania jednostki. Na 
wzniesionej własnoręcznie przez druhów 
konstrukcji zamontowano otrzymaną od 
strażaków z Nawsia syrenę elektryczną. 
W 2010 roku remiza doczekała się instalacji 
wodociągowej.

Obecnie do organizacji należy 25 druhów 
(2015 rok), których wspomagają człon-
kowie wspierający, honorowi i seniorzy. 
Funkcję prezesa sprawuje druh Zenon 
Długosz, natomiast naczelnikiem jest druh 
Bronisław Mokrzycki.

W całej historii jednostki oprócz ofiar-
nej służby przy działaniach ratowniczych 
druhowie z Działów nigdy nie stronili 

od aktywności spo-
łecznych. Swoją po-
mocą służyli i nadal 
służą swojemu śro-
dowisku, angażując 
się w prace społecz-
ne na rzecz parafii, 
gminy, swojej wsi. 
Są obecni podczas 
uroczystości koś-
cielnych (warta 
przy Grobie Pań-
skim, Boże Ciało) 
oraz państwowych 
i patriotycznych.

W 2017 roku 
ważnym wydarze-
niem w życiu jed-
nostki była 100. 
rocznica urodzin 
seniora druha Lu-
dwika Płaziaka. 
Przez wiele lat ak-

tywnie włączał się on w życie jednostki, 
podejmując liczne prace na jej rzecz. 
Z okazji tego wielkiego jubileuszu, na 
wniosek zarządu OSP Januszkowice-Działy, 
Prezydium Zarządu Głównego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP wy-
różniło druha Ludwika Płaziaka jednym 
z najbardziej zaszczytnych odznaczeń. 
Jest to Medal honorowy im. Bolesława 
Chomicza, który nadawany jest za zasługi 
dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP 
oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Uro-
czystego wręczenia medalu dokonał druh 
Władysław Radzik, prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP w Dębicy. 

Obecni byli także Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy st. 
bryg. Wojciech Buszek, przedstawiciele 
Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Brzostku, druhowie i człon-
kowie zarządu OSP Januszkowice-Działy 
oraz członkowie rodziny jubilata. 

Daniel Wójcik

Siedzą od lewej: Kazimierz Baran, Edward Stasiowski, Stanisław Mokrzycki syn 
Franciszka, Edward Boroń, Edward Długosz; za nimi stoją od lewej: Paweł Długosz, 
Kamil Stasiowski, Andrzej Stasiowski, Piotr Stasiowski, Bronisław Mokrzycki, 

Przemysław Lechwar, Zenon Długosz, Jan Stasiowski, Piotr Długosz.

Po gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w 1993 roku
Stoją od lewej: Edward Boroń, Zenon Długosz, Bronisław Mokrzycki z córką Edytką, Leszek Surdek, 
Eugeniusz Stasiowski; z przodu od lewej: Zbigniew Wójcik, Kazimierz Stasiowski, Wojciech Mokrzycki

Druh Władysław Radzik odczytuje uchwałę 
Zarządu Głównego ZOSP RP o nadaniu 

odznaczenia druhowi Ludwikowi Płaziakowi

Wręczenie Medalu honorowego
im. Bolesława Chomicza
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Ogromny sukces kapeli Zastawnych

28 maja 2017 w Korczynie odbył się XXXIII konkurs kapel 
ludowych i śpiewaków „KROPA”. Wzięła w nim udział nasza 

rodzima kapela Zastawnych. Celowo wystąpiła w pomniejszonym 
składzie: dwoje skrzypiec, klarnet, cymbały i basy. Przyniosło to 
zamierzony efekt. Kapela wygrała I miejsce i została wydelegowana 
na 51. „Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych” w Kazimierzu Dol-
nym nad Wisłą. Jest to najważniejszy tego typu konkurs w Polsce. 
Regulamin tego wielkiego święta folkloru nie dopuszcza dwojenia 
w składzie kapeli instrumentów takich jak np. klarnet - chodzi o jak 
najbardziej „starodawny” skład oraz archaiczne brzmienie. Na kor-
czyńskiej KROPIE prezentował się również cymbalista kapeli, Jakub 
Zastawny. W kategorii solistów instrumentalistów zajął III miejsce. 
Nasi muzykanci, już po konkursie, zostali poproszeni o zagranie do 
tańca i publiczności. Tak też się stało. Kapela wystąpiła ku wielkiemu 
zadowoleniu widzów już w pełnym składzie: Józef Śliwa - skrzyp-
ce prym, Leszek Zastawny - klarnet, Kazimierz Czech - klarnet, 
Jakub Zastawny - cymbały, Aneta Wójtowicz - skrzypce sekund, 
Jan Zastawny - kontrabas. Należy wspomnieć, iż jury, odczytując 
protokół konkursu, wyraziło duże uznanie dla sposobu gry oraz dla 
repertuaru wykonywanego przez naszą kapelę. Prezentowała ona 
na konkursie m.in. melodię przedweselną „dobranockę”, która była 
grywana pod oknami domów zaproszonych gości w wigilię wesela. 
Kapela Zastawnych uznana została za dobry wzorzec wykonywania 
naszego lokalnego folkloru muzycznego. 

Jakub Zastawny

Złoci Jubilaci Gminy Brzostek
17 par z terenu Gminy Brzostek świętowało Jubileusz 

50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Z tej okazji 18 maja 
w Domu Kultury w Brzostku została przygotowana uroczy-
stość, na której Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski 
w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył medale. 
Uroczystość odbywała się w atmosferze szczerej życzliwości 
i wzajemnej serdeczności. Piękny występ gimnazjalistów 

z Brzostku uświetnił to wydarzenie, a słodki poczęstunek 
i serdeczne życzenia były formą naszej wdzięczności dla 
Złotych Jubilatów. Ta wspaniała rocznica to symbol wierności 
i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty 
związku małżeńskiego. Niech ten jubileusz i następne będą 
przykładem dla przyszłych pokoleń. 

B.Z.

CZAR STARYCH FOTOGRAFII
Drodzy Czytelnicy!

Wciąż napływają do 
nas stare zdjęcia 

prezentujące Brzostek 
i jego mieszkańców. 
W czerwcowym nume-
rze „Wiadomości Brzo-
steckich” zamieszczamy 
fotografie ze zbiorów 
śp. Józefa Nosala, Pani 
Stefanii Kobak oraz 
z archiwum gminnej 
biblioteki (s. 11). Dla 
ochłody zamieszcza-
my zdjęcia w zimowej 
scenerii. Gdyby nie 
podpis, nikt by pewnie 
nie rozpoznał ulicy Sło-
necznej czy okolic pocz-
ty i cmentarza. Duże 
podziękowania 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 
udostępniania starych zdjęć z Brzostkiem, nawet z lat 
70. ubiegłego wieku. Publikujemy nadesłane przez Państwa 
fotografie z podaniem nazwiska właściciela fotografii i jeśli 
to będzie możliwe – daty jej zrobienia. Dzięki Państwa za-
angażowaniu 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

Rynek lata 40.

Fot. Archiw
um

 Józefa N
osala

Fot. Paw
eeł Batycki

Fot. Zbigniew
 Szczuciński
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Helena Wołowiec, w tle widok na uliczkę prowadzącą na cmentarz obok poczty Ul. Słoneczna (lata 60.)

Rynek lata 70.

Rynek lata 70. Rynek lata 70.

Rynek koniec lat 80.

Fot. Zdjęcia ze zbiorów
 Stefanii K

obak
Fot. Archiw

um
 biblioteki publicznej

Rynek lata 70.

Fot. Archiw
um

 Józefa N
osala

Fot. Archiw
um

 Józefa N
osala

Rynek - strona zachodnia lata 70.

 CZAR STARYCH FOTOGRAFII
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MACIEJ KULA ZDOBYŁ SZCZYTNO
Ogólnopolska „Olimpiada Policyjna” orga-

nizowana jest przez Wyższą Szkołę Policji 
w Szczytnie od 2010 roku. Przedsięwzięcie to 
umożliwia uczniom szkół ponadgimnazjalnych 
zdobycie upragnionego indeksu na wybranym kie-
runku studiów pierwszego stopnia w szczycieńskiej 
uczelni. 21 kwietnia 2017 roku miał miejsce ko-
lejny – VIII już finał ogólnopolskiego policyjnego 
konkursu. Do tegorocznej edycji przystąpiło 126 
osób, z których siedmioro reprezentowało Liceum 
Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Kołaczycach. 

Aby zdobyć upragnione indeksy, musieliśmy przejść 3 etapy. 
I etap olimpiady odbywa się na terenie szkół ponadgimnazjalnych 
i polega na samodzielnym napisaniu pracy na wybrany temat 
spośród podanych przez Komitet Główny Olimpiady. Do II etapu, 
który ma formę testu wiedzy, dopuszcza się uczniów, którzy w po-
przednim etapie uzyskali 60% możliwych do zdobycia punktów. 
Do ostatniego etapu, który odbywa się w Wyższej Szkole Policji 
w Szczytnie, kwalifikuje się 30 osób z najwyższą liczbą punktów. 
III etap podzielony jest na dwie konkurencje: egzamin ustny, 
w którym należało się wykazać się dużym zasobem informacji 
z wiedzy o społeczeństwie, prawoznawstwa i prawa karnego oraz 
zawody sportowe wymagające ponadprzeciętnej sprawności fi-
zycznej i zwinności. Laureatem i finalistami Olimpiady Policyjnej 
zostaje pierwszych 15 osób, które uzyskały największą liczbę 
punktów z obu konkurencji. Mimo wysokiego poziomu podoła-
liśmy wyzwaniu i całą siódemką zameldowaliśmy się w gronie 

15 szczęśliwców otrzymujących indeksy. Był to dla nas ogromny 
wysiłek zarówno fizyczny, jak i umysłowy, gdyż częste treningi 
i konsultacje musieliśmy pogodzić z nauką do matury. Muszę 
również zaznaczyć, że na nasz sukces olbrzymi wpływ mieli nasi 
opiekunowie - mgr Dariusz Szczepanik i podinsp. Maciej Karp. 
Jesteśmy im ogromnie wdzięczni, tak samo jak naszym rodzicom, 
którzy wspierali nas w każdym etapie przygotowań.

Maciej Kula

Ogłoszenie
z dnia 26 maja 2017 r.

Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej powołanej w celu przyznawania Nagród Burmistrza Brzostku za 
szczególne osiągnięcia dla uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie Gminy Brzostek informuje, że można 
zgłaszać kandydatów do Nagrody Burmistrza Brzostku. 

Nagrodę rzeczową przyznaje się uczniom szkół średnich kończących się maturą, zamieszkałych w Gminie 
Brzostek. Uczeń kandydujący do Nagrody Burmistrza Brzostku powinien spełnić co najmniej dwa z podanych 
warunków:

a) uzyskuje średnią ocen na świadectwie szkolnym 4,75,
b) jest finalistą olimpiad przedmiotowych przynajmniej na szczeblu międzyszkolnym (miejsca I – III), 
c) uzyskuje nieprzeciętne wyniki w rywalizacji sportowej (indywidualne osiągnięcia na szczeblu co najmniej 

rejonowym). 
Ocena dopuszczająca oraz zachowanie nieodpowiednie i naganne na świadectwie szkolnym wyklucza 

z przyznania nagrody.
Kandydatami mogą być tegoroczni maturzyści, nie wyklucza się również uczniów, którzy w poprzednim roku 

otrzymali Nagrodę Burmistrza Brzostku.
Uprawnieni do składania wniosków:
a) rodzice,
b) stowarzyszenia z terenu gminy Brzostek,
c) inne instytucje.
Zgłoszenia kandydatów przedstawia się w formie pisemnej. Wniosek o przyznanie Nagrody Burmistrza Brzostku 

powinien zawierać następujące informacje:
 ◦ nazwisko, imię i adres zamieszkania ucznia,
 ◦ nazwę szkoły,
 ◦ imię i nazwisko/ nazwa instytucji, adres zgłaszającego.

Wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej www.brzostek.pl 
Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających wybitne osiągnięcia osoby zgłaszanej do 

Nagrody, mogą to być np.: świadectwo szkolne, dyplomy, itp. 
Wnioski można składać do dnia 10 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Brzostku,
ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek – sekretariat.

Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej
mgr Daniel Wójcik
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Finał projektu „Młodzi mają głos”,
czyli kilka słów o „debatomanii” w gimnazjach

- Pan jest od tych debat, prawda?
- Tak, a o co chodzi?
- Chciałam panu pogratulować pomysłu. Wie 

pan, byłam na finale i to niesamowite, jak ta na-
sza młodzież się pięknie wypowiada, jakie mają 
mądre przemyślenia. Dawniej, jak chodziłam do 
szkoły, to czegoś takiego nie było.

To fragment rozmowy ze sklepu spożywczego 
dwa dni po finale II edycji projektu „Młodzi 
mają głos”. Mam nadzieję, że pani, z którą 
rozmawiałem, czytając te słowa, nie będzie mi 
miała za złe, że cytuję ją na łamach „Wiado-
mości Brzosteckich”, natomiast są one dla nas, 
organizatorów bardzo ważne. To nie pierwszy 
przypadek, gdy ktoś pyta o debaty oksfordzkie 
w Brzostku. To niesamowite, że projekt trwa 
dopiero od roku, a mieszkańcy zaczynają go 
kojarzyć i coraz częściej przychodzą do domu 
kultury, by posłuchać, jak debatują nasi gim-
nazjaliści.

Po triumfie w ubiegłym roku gimnazjum z Siedlisk-Bogusz, 
drugą edycję wygrało Gimnazjum z Pilzna, które wraz z Łękami 
Dolnymi zostało zaproszone do projektu, a najlepszą mówczynią 
w bieżącym roku została Maria Szydłowska z Siedlisk-Bogusz. 
Chociaż w tym miejscu chcemy powiedzieć, że zwycięzca to jedy-
nie zespół, który osiągał wyższą sumę punktów od przeciwników 
w poszczególnych debatach. Wygrać ktoś musi, bo umiejętność 
zdrowej rywalizacji to jedna z rzeczy, których uczą debaty oks-
fordzkie. To nie są jednak igrzyska olimpijskie czy mistrzostwa 
świata, gdzie uczestnicy walczą o wieczną chwałę i duże pienią-
dze, które pozwolą im żyć na odpowiednim poziomie. Tu wynik 
jest jedynie celem pośrednim. Najważniejsze jest to, co Wy, jako 
uczestnicy, wynosicie z debatowania. Debata to świetny środek 
dydaktyczny, dzięki któremu uczycie się kulturalnej rozmowy, 
sztuki argumentacji, radzenia sobie ze stresem, bronienia własnego 
stanowiska czy wreszcie umiejętności publicznego wypowiadania 
się. Ale to nie wszystko. Debaty zbliżają Was jako ludzi. Budują 
trwałe przyjaźnie, uczą szacunku do nauczycieli, są odskocznią 
między kartkówką z biologii a kolejnym sprawdzianem z polskie-
go czy matematyki. Niezapomniane są chwile, kiedy wpadacie 
sobie w ramiona po wygranej debacie i podkreślacie, że gdyby nie 
drużyna, to Wasze zwycięstwo nie byłoby możliwe albo gdy po 
porażce pocieszacie się nawzajem i mówicie, że każdy w życiu ma 
prawo do błędu i porażki są wpisane w życie. Ta wyrozumiałość 
i skromność pokazuje Waszą wielką dojrzałość, drodzy Debatanci, 
której mogą Wam zazdrościć dorośli. 

Debaty oksfordzkie, które mieliśmy przyjemność oglądać przez 
cały rok szkolny, to zasługa wielu ludzi, którzy dali projektowi 
„Młodzi mają głos” szansę. Mamy tutaj na myśli zwłaszcza 
władze naszego miasta na czele z burmistrzem Wojciechem Stani-
szewskim. Dzięki jego pomocy udało się zaangażować w projekt 
gminę Pilzno (widząc zaangażowanie i entuzjazm burmistrz Ewy 

Gołębiowskiej i dyrektorów szkół, liczymy na dalszą współpracę), 
a także CKiCz w Brzostku, które jest gospodarzem wydarzenia. 
Wymienić należy tutaj także wszystkich radnych i działaczy 
społecznych, którzy zasiadali w Loży Mędrców, a zwłaszcza 
przedstawicieli Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, którzy stanowili 
nieocenione wsparcie merytoryczne. Projekt „Młodzi mają głos” 
nigdy nie osiągnąłby takiego rozmachu i poziomu, gdyby nie 
sponsorzy, którymi w tym roku byli: Marbet Brzostek, Elstob 
Paweł Wojnar, firma EKiW, Delikatesy Centrum w Brzostku, 
Limba Meble, EMAR.

Na koniec chcemy wspomnieć, że najpiękniejszym momentem 
był niedzielny poranek po sobotnich finałach, kiedy na swoich 
skrzynkach na Facebooku znaleźliśmy kilkanaście wiadomości od 
Was, w których dziękowaliście za to, że mogliście uczestniczyć 
w tym projekcie i ile wniósł on do Waszego życia i że już nie 
możecie się doczekać, jak będziecie kontynuować swoją deba-
tancką przygodę na poziomie szkół średnich. To było naprawdę 
niezwykłe i dało nam bardzo dużą motywację do tego, by już 
zacząć rozmawiać na temat III edycji. Jedna z mówczyń pod 
swoim zdjęciem z debat na Facebooku umieściła opis „bez wa-
szych czynów nie byłoby moich słów”, zatem, drodzy Debatanci 
„bez waszych słów nie byłoby naszych czynów”. Wy z debaty na 
debatę stajecie się coraz lepszymi mówcami, a my coraz lepiej 
staramy się przekazywać naszą wiedzę. Dużo miał tutaj racji 
wybitny amerykański filozof Ralph Waldo Emerson, pisząc, że 
Wszyscy wielcy mówcy byli najpierw złymi mówcami.

Kończącym w tym roku gimnazjum uczestnikom projektu 
dziękujemy za fantastyczną przygodę, która jeśli tylko będziecie 
chcieli, jest dla Was dopiero początkiem. A co do nas i kolejnej 
edycji? Odpowiadamy słowami piosenki zespołu Queen: Show 
must go on! 

Organizatorzy projektu „Młodzi mają głos” 

Końcowa klasyfikacja:
1 Gimnazjum w Pilznie
2 Gimnazjum w Brzostku
3 Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz

4. miejsce ex aequo:
Gimnazjum w Januszkowicach
Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim
Gimnazjum w Łękach Dolnych

Wyniki Finału:
Gimnazjum w Pilznie 268
Gimnazjum w Brzostku 249

Fot. Paw
eł Batycki
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eł Batycki
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Majowe wzruszenia
Po długim zimowym letargu, kiedy 

wiosenne promienie nieśmiałego 
słońca coraz odważniej oplatać zaczęły 
brzostecką ziemię, lekko zroszoną ciepłymi 
kroplami, tuż obok naszego przedszko-
la zjawili się strudzeni ptasi wędrowcy, 
uroczyście oznajmiając nadejście wiosny, 
a wraz z nią Święta Mamy i Taty. Tak oto, 
po długich przygotowaniach pod czujnym 
bocianim okiem, nasze przedszkolaki powi-
tały w progach brzosteckiego przedszkola 
swoich rodziców, by podczas licznych 
występów w dniach od 22 do 26 maja 
uroczyście podziękować za trud i miłość, 

jakimi rodzice obdarzają na co 
dzień swoje pociechy. Każda grupa 
przedszkolna: „Pszczółki”, „Sło-
neczka”, „Leśne Skrzaty”, „Mali 
badacze” oraz „Mądre Sówki” 
zaprezentowała swoje umiejętności 
wokalno-taneczne, aby wspólnie 
z rodzicami celebrować uroczy-
stość chwili. W licznych wierszach 
i piosenkach dzieci podziękowały 
za bezgraniczną miłość, codzienną 
opiekę, troskę, ukazywanie piękna otacza-
jącego świata, a także smaczny obiad. Pod-
kreśliły, że każdy dzień, nawet najbardziej 

pochmurny i mroźny powinien być 
wypełniony po brzegi strumieniem 
wdzięczności dla rodziców oraz 
przyozdobiony wspólnym rodzin-
nym szczęściem. Przedszkolne 
świętowanie udekorowane zostało 
niejedną łezką wzruszenia wśród 
widzów i aktorów. Mali artyści wy-
razili również swoją wdzięczność 
oraz podkreślili wartość rodziny 
w języku angielskim, recytując 
poznany na zajęciach wiersz oraz 
wręczając dyplomy uznania dla 

najlepszych mam na świecie. Z kolei grupa 
„Małych Badaczy” uhonorowała swoich 
rodziców koronami, by później wspólnie 
pozować do zdjęć. W tym dniu rodzice 
choć raz mogli poczuć się jak prawdziwi 
królowie. To właśnie dzięki rodzicom nasze 
wspomnienia z dzieciństwa w magiczny 
sposób nabierają weselszych barw, a smutki 
i strachy uciekają za siódmą górę. Każdy 
przedszkolak wie, że najpiękniejsza pora 
dnia nadchodzi wraz z powrotem rodziców, 
którzy przecież jak co dzień po nas przyjdą. 
Wszystkich gości zapraszamy ponownie za 
rok na wspólne wzruszenia w rodzinnym 
gronie! 

B.H.

Udział brzosteckich przedszkolaków
w XIII Konferencji Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Przedszkole Publiczne w Brzostku 
od wielu lat podejmuje działania 

z zakresu promocji zdrowia. Stwarza wa-
runki sprzyjające dobremu samopoczuciu 
społeczności przedszkolnej, mając na 
uwadze nie tylko zdrowie fizyczne, ale 
także duchowe i psychiczne.

Placówka na co dzień propaguje zdrowy 
styl życia, włączając do swoich działań ro-
dziców, dzieci i pracowników przedszkola.

Dzięki podjętym działaniom w kwiet-
niu ubiegłego roku nasze przedszkole 
otrzymało certyfikat i należy do Podkar-
packiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie 
Rejonu Dębica. Przedszkole nie zaprze-
stało działań na rzecz promocji zdrowia 
i w dalszym ciągu realizuje je, aby za rok 
zapracować na kolejny certyfikat tym 
razem wojewódzki. 

W obecnym roku szkolnym 2016/2017 
nasze zadania ukierunkowane są między 
innymi na zdrowe i bezpieczne zachowa-
nie się w różnych sytuacjach, miejscach, 
a także wobec wielu rzeczy i zjawisk. 
Przedszkole bierze udział w konkursach, 

akcjach, a także konferencjach.
Piątego kwietnia przedszkolaki z naj-

starszej grupy wiekowej wraz z panią 
dyrektor Dorotą Nawracaj, wychowaw-
czynią grupy Beatą Płaziak oraz koordy-
natorem Małgorzatą Śliż uczestniczyły 
w XIII Konferencji Podkarpackiej Sieci 
Szkół Promujących Zdrowie Rejonu 
Dębica pod hasłem „Podróż z bohaterami 
literackimi, czyli ważne wybory życiowe 
próbą dla człowieka”. W konferencji 
wystąpili zaproszeni goście, czytając 
fragmenty utworów literackich. Wystą-
piła także pani E. Nerwińska Dyrektorka 
Centrum Pozytywnej Edukacji w War-
szawie na temat „Zdrowie emocjonalne 
w przedszkolu i szkole na przykładzie 
programu Zippiego” oraz Anna Szcze-
panik koordynator PSSzPZRD na temat 
„Zdrowie jako wartość na podstawie 
Projektu Szkoła Promująca Zdrowie”. 
Po wystąpieniach zaprezentowały się 22 
placówki ze szkół i przedszkoli. Nasze 
przedszkolaki przedstawiły układ tanecz-
ny „Królowa Śniegu”, reklamując hasło 

„Przyjaźń przetrwa 
każdą próbę”

Ważnym przedsię-
wzięciem oraz pod-
sumowaniem zadań 
z zakresu zdrowia był 
turniej międzygrupo-
wy „Bezpieczny przed-
szkolak”, który odbył 
się 27 kwietnia br. 
W rywalizacji wzięły 
udział wszystkie dzieci. 
Trójka przedstawicieli 

każdej grupy wiekowej zmagała się 
z licznymi zadaniami mającymi na celu 
zweryfikowanie trafności posiadanych 
wiadomości. Ponadto zespoły prezentowa-
ły się wspólnie w przygotowanej piosence 
oraz wierszu związanym z przewodnim 
tematem całego przedsięwzięcia. Poczy-
nania przedszkolaków zostały oceniane 
przez specjalną komisję, w skład której 
wchodzili: Pani dyrektor przedszkola 
– Dorota Nawracaj, Pani policjantka – 
Magdalena Stasiak, a także Pan strażak 
– Jarosław Klich.

Realizacja zadań przy współpracy 
z rodzicami zaowocowała. Widoczny jest 
wzrost świadomości na temat tego, co 
sprzyja, a co szkodzi zdrowiu. Wzajemna 
współpraca obu środowisk przekłada się 
na sukces edukacyjny dzieci.

M. Śliż
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HAPPENING EKOLOGICZNY
ZORGANIZOWANY PRZEZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ 
IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

4 maja 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół 
im. Adama Mickiewicza w Januszkowi-

cach zorganizowali happening ekologiczny. 
Było to jedno z zadań, jakie realizujemy 
w ramach konkursu grantowego Fundusz 
Naturalnej Energii ogłoszonego przez 
Operatora Gazociągów Przesyłowych 
Gaz-System S.A. i Fundację Nasza Ziemia. 
Realizacja tego projektu, który nosi tytuł: 
,,Teraz czas na ekologię!”, ma na względzie 
przede wszystkim uświadomienie dzieciom 
i młodzieży szkolnej oraz mieszkańcom 
naszej społeczności lokalnej, jak ważne 
jest poszanowanie środowiska naturalne-
go, w którym żyjemy oraz eliminowanie 
zachowań przynoszących szkodę temu śro-
dowisku. Wszyscy, tj. dzieci przedszkolne, 
uczniowie klas młodszych i starszych wraz 
z wychowawcami, od jakiegoś czasu bardzo 

starannie przygotowywali się do 
tego wydarzenia. Opracowywali 
repertuar wokalny, hasła promujące 
ekologię, transparenty, gadżety oraz 
kolorowe stroje. Ponadto rozesłali 
zaproszenia do lokalnych władz 
samorządowych oraz pracowników 
Urzędu Miasta Brzostek zajmują-
cych się ochroną środowiska.

W wyznaczonym dniu o godz. 
10.30 barwny korowód wyruszył 
spod budynku szkoły i udał się drogą 
prowadzącą przez Januszkowice 
i Opacionkę do Domu Ludowego 
w Opacionce. Przemarszowi przy-
glądali się z wielkim zaintereso-
waniem mieszkańcy obu wiosek. 
Zwieńczenie wydarzenia nastąpiło 
w Domu Ludowym w Opacionce, 

gdzie miało miejsce przedstawienie 
tematycznie związane z ekologią, wy-
stawa prac uczniów biorących udział we 
wcześniej przeprowadzonym konkursie 
plastycznym pt. ,,Bądź eko! Myśl eko!” 
oraz wręczenie dyplomów i nagród 
autorom najciekawszych prac.

Ochrona środowiska naturalnego to 
w dzisiejszych czasach niezwykle istotna 
sprawa. Świadomość ekologiczna wielu 
ludzi zarówno tych młodych, jak i tych 
starszych pozostawia wciąż wiele do ży-
czenia, dlatego niezmiernie ważną rzeczą 
jest podejmowanie tego typu działań, 

które mają na celu troskę o poszanowanie 
przyrody, od której człowiek jest przecież 
uzależniony. Dlatego apelujemy jednym 
z haseł, które pojawiło się na happeningu: 
,,ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO!”

Marta Karmelita

DZIEŃ MATKI 2017
Uczniowie klasy trzeciej dla Mamy i Taty
„Pośród wielu dróg, rodzina jest drogą pierwszą i z wielu wzglę-
dów najważniejszą.’’ Te słowa wypowiedziane przez Papieża Jana 
Pawła II stały się mottem tegorocznych uroczystości z okazji 
święta Mamy i Taty w Szkole Podstawowej w Przeczycy. Nasi 
uczniowie pod kierunkiem Wiesławy Skocz po raz pierwszy 
połączyli ten szczególny dzień, gdyż nie sposób jest oddzielić 
tych osób w życiu żadnego dziecka. Dzieci bardzo przeżywają 
takie uroczystości, wzajemnie się motywują, by taka akademia 
wypadła wspaniale. Są bardzo szczęśliwe, kiedy rodzice świętują 
razem z nimi.

Rodzice z zachwytem oglądały występ swoich pociech skła-

dający się z trzech części. Po powitaniu niezwykłych gości dzieci 
zaprezentowały program artystyczny, następnie przedstawiły scenkę 
„Kto jest ważniejszy w życiu dziecka – mama czy tato”, później 
wręczyli piękne portrety własnoręcznie ozdobione i zaprosiły 
na koncert życzeń, który był ostatnią częścią przedstawienia. Na 
zakończenie podziękowali za przybycie i zaprosili drogich gości 
na ciasto i kawę. Słodki poczęstunek stał się okazją do dzielenia 
się wrażeniami z uroczystości. Wszystkim rodzicom przedstawie-
nie bardzo się podobało. Rodzice byli dumni ze swoich pociech. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w tej uroczystości. 
To bardzo ważne, bo czas spędzony z dzieckiem nigdy nie jest 
stracony.

Wszystkim mamom i tatom życzymy dużo zdrowia oraz radości 
ze swoich pociech.

Wiesława Skocz
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Dokończenie na str. 17

DNI PEŁNE PRACY I ODPOCZYNKU
„Nie liczę godzin i lat,
To życie mija, nie ja.
Bliżej gwiazd, bliżej dna
Jestem wciąż taki sam,
Wciąż ten sam.

Nie liczę godzin i lat,
To życie mija, nie ja.
W zgiełku dni, w morzu dat
Własny swój znaczę ślad,
Własny ślad…”

Marek Dagnan: „Nie liczę godzin i lat”

Nadszedł miesiąc tak oczekiwany nie 
tylko przez młodzież szkolną, ale także 

przez rolników, działkowiczów i gospo-
dynie domowe – piękny czerwiec. Niebo 
przybrało błękitno-lazurowy kolor, po któ-
rym od czasu do czasu płyną małe obłoczki 
wyglądające jak stado kaczek. Zatrzymują 
się, zmieniają barwę, a potem gdzieś mkną 
dalej i dalej. Ciepły, lekki wietrzyk porusza 
nieśmiało coraz to bardziej ciężkimi gałąz-
kami drzew owocowych, krzewów i innych 
roślin. Jestem w sadzie i cała zauroczyłam 
się niezwykłymi kolorami zieleni. Z wyso-
kich drzew spadają płatki kwiatów, które 
delikatnie wiatr podrzuca, to spuszcza 
na dół, a z drzew zwisają gałązki bogate 
już w małe zawiązki owoców. Wśród tej 
zieleni słychać głośne brzęczenie trzmieli, 
które przenoszą się z kwiatka na kwiatek, 
a obok nich prawie bezszelestnie krążą 
zapracowane pszczoły i osy. Te zwierzątka 
tak są zajęte i pochłonięte pracą, że nie 
zauważają człowieka wpatrzonego w nich. 

Od czasu do czasu spada z drzew czerw. 
Za Aleksandrem Brücknerem powtórzę, iż: 
„czerw, czyli płód pszczeli” i od tej nazwy 
powstała nazwa miesiąca czerwiec. W tym 
miesiącu lęgnie się czerw pszczół, tworząc 
roje. Pszczelarstwo od dawna było jedną 
z najważniejszych gałęzi gospodarczych 
narodów słowiańskich. Od nazwy czerw 
wywodzi się też kolor czerwony zakorze-
niony w ubiorach szlacheckich polskich czy 
też w strojach regionalnych, np. czerwona 
czapka, czerwona chusta, czerwone wstążki 
czy też buty.

Ogrody przydomowe stoją jak róż-
nobarwne obrazy malarskie. Duże kępy 
czerwonych, różowych i białych piwonii 
szeroko rozkładają się i wyglądają jak 
różnokolorowe bukiety. Wśród okazałych 
zielonych liści niezwykle uroczo pokazują 
się bogate kwiatowe puchary, a pośród nich 
słychać bzyczenie owadów. Wśród tych 
okazałych polskich kwiatów niezwykle 

uroczo komponują się drobne granatowe 
kwiatki, to znowu żółte jak słoneczka kręgi 
kwiecia, nad którymi zwisają bogate kiście 
liliowych i białych gałęzi bzu polskiego. 
Jeszcze w kąciku ogrodu stoi kalina, cała 
obłożona kulkami białego kwiecia, ale 
najmocniejszy zapach rozciąga się od 
krzewów jaśminowych. Nawet maleńkie 
ptaszki podobne do kolibrów tylko od 
czasu do czasu przelatują, a potem zaraz 
kryją się i swoim delikatnym jakby szeptem 
wyśpiewują trele radości.

W warzywnikach pełna zieleń wyra-
stająca równo w rzędach. Liście szpinaku 
i szczawiu są już gotowe do zrywania i do 
spożycia. Wysmukłe szczypiory, cybuszki 
cebulowe, nikłe roślinki kopru pokazują się 
coraz to bardziej rozpoznawalne. Wśród 
tych pyszności szeroko rozkładają się 
rzodkiewki, wysuwając nieśmiało swoje 
bulwy czerwone, a sałata rozłożyła coraz 
to twardsze głowy liściaste, jakby chciała 
zwrócić uwagę, że jest już gotowa do spo-
życia. Nawet buraczki ćwikłowe, marchew, 
pietruszka, pasternak, jarmuż wysuwają 
coraz lepiej widoczne nadziemne łodyżki. 
Jeszcze tylko ogórki przykryte są dokładnie 
włókniną, a obok nich ukryte są też sadzonki 
pomidorów i fasolki. Rośliny dyniowate wy-
puszczają swoje malutkie pędy, a ziemniaki 
i kukurydza już wychylają się z rzędów. 
Ten urok w ogrodach i warzywnikach, na 
polach ziemniaczanych kosztował wiele 
pracy i wysiłku człowieka. Czerwiec jest to 
ten właśnie miesiąc, w którym jedni zbierają 
plony pracy z całego roku, jak na przykład 
szkoły i uczelnie, a inni pracują gorliwie, 
aby ów plon osiągnąć w późniejszym czasie.

Dla młodzieży jest to miesiąc zakoń-
czenia roku szkolnego i uzyskania cen-
zurki – zapłaty za roczny trud. Jeszcze na 
początku miesiąca wiele wysiłku trzeba 
włożyć w sprawdziany, testy, klasówki 

po to, aby pod koniec miesiąca można 
było radośnie zaśpiewać: „A wakacje to 
rzecz miła, wyśmienita rzecz. Już nauka się 
skończyła, troski poszły precz…”. Starsza 
młodzież – absolwenci szkół średnich 

– jest już po egzaminie dojrzałości i z dy-
plomami ukończenia szkół wybiera się na 
upragniony kierunek studiów. Dla tej grupy 
najmłodszych dorosłych ludzi nadszedł finał 
pracy i rozpoczyna się odpoczynek, czyli 
tak zwane wakacje. Razem z młodzieżą 
odpoczywać zaczynają pedagodzy, przed 
którymi w tym roku kalendarzowym stoją 
wielkie wyzwania wdrożenia nowej refor-
my szkolnej.

Czerwiec jest też miesiącem pierwszych 
zbiorów płodów rolnych. Pierwsze czereśnie 
różowe i żółte – bardzo soczyste, pierwsze 
truskawki trzeba systematycznie i szybko 
zbierać do koszyczków, a potem odstawiać 
do punktu skupu. Przed laty w Brzostku był 
bardzo operatywnym skupem punkt u pana 
Włodzimierza Staniszewskiego, u którego 
na podwórzu ustawiały się w kolejce fur-
manki, wózki dwukółkowe, gospodarze 
z taczkami czy też z dużymi wiadrami. 
Każdy ze sprzedawców czekał na sklasy-
fikowanie towaru, zważenie go i wypisanie 
kwitu. Niezwykle dużo w kolejkach stało 
dzieci i starszej młodzieży, którzy zbie-
rając owoce, dorabiali na zakup książek 
i ubrań na nowy rok szkolny. Ten rodzaj 
sprzedaży jarzyn czy owoców przynosił 
całkiem niezłe dochody do miesięcznych 
skromnych zarobków. Gospodarze dorabiali 
także, kontraktując warzywa z zakładem 
Pektowin i te produkty też były skupowane 
w tym punkcie. Do najbardziej popularnych 
warzyw kontraktowanych zaliczyć należy 
zielony groszek, ogórki, jak również czer-
wone i czarne porzeczki, agrest i maliny. 
Dzisiaj zmniejszył się zakres kontraktacji, 
okoliczne zakłady przetwórstwa nie przyj-
mują już tak różnorodnego asortymentu. 
Jednak punkt skupu prowadzony przez 
wnuka pana Włodzimierza – Piotra – nadal 
funkcjonuje i rokrocznie, w sezonie, sku-
puje maliny od miejscowych gospodarzy. 
I chociaż większość młodych ludzi za 
zarobkami u bogatych farmerów jeździ do 
Europy Zachodniej, to jednak i na naszej 

ziemi można uprawiać i sprzedawać na 
przykład maliny.

Co prawda pokolenia coraz to młodsze 

Fot. Stanisław
 Szukała

Fot. Paw
eł Batycki
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Nie nudzimy się…
Jak wypełnić wolny czas uczniów? Jak zachęcić ich do roz-

wijania zainteresowań i pogłębiania wiedzy?
Biblioteka szkolna w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku 

znalazła odpowiedź na te pytania. Chcąc wyjść naprzeciw ocze-
kiwaniom uczniów, organizuje dla nich liczne przedsięwzięcia, 
które angażują duże grono młodzieży. 

Jednym z nich było spotkanie z poezją i tańcem „Gdy kobieta 
bywa poezją, a poezja bywa kobietą” zorganizowane z okazji 
Dnia Kobiet dla wszystkich pań pracujących w szkole. Uczniowie 
wszechstronnie przedstawili portret kobiety ukazany w literaturze 
polskiej, który został uzupełniony recytowaną przez uczennice 
poezją Marcina Urbana, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, 
Wisławy Szymborskiej oraz Juliana Tuwima. Dopełnieniem 
występu był walc wiedeński w wykonaniu Weroniki i Wojtka 
dedykowany kobietom z okazji ich święta. Spotkanie zakończyło 
się życzeniami oraz słodkim poczęstunkiem. 

Uczniowie przez cały rok szkolny rywalizowali ze sobą, 
uczestnicząc w konkursach czytelniczych o tytuł „Najlepszego 
Czytelnika Miesiąca”, „Najlepszego Czytelnika Semestru”, „Naj-
lepszego Czytelnika Roku” oraz „Najlepiej Czytającej Klasy”. 
Ponadto wzięli udział w szkolnym oraz międzyszkolnym etapie 
Podkarpackiego Konkursu Pięknego Czytania, którego organiza-
torem była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie, 
Polskie Radio Rzeszów oraz Stowarzyszenie na Rzecz Promocji 
i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. 
Nasza laureatka znalazła się w gronie 244 spośród 3189 uczniów 
z województwa podkarpackiego zakwalifikowanych do przesłu-
chań VI edycji międzyszkolnego etapu konkursu, które odbyły 
się w Polskim Radiu Rzeszów. Uczennica zaprezentowała komisji 
konkursowej wylosowany fragment Dziennika Anny Frank. 

Młodzież naszej 
szkoły chętnie włącza 
się w wszelkiego rodza-
ju akcje organizowane 
zarówno w bibliotece, 
jak i poza nią. W ogól-
nopolskiej akcji uświet-
niającej obchody Roku 
Henryka Sienkiewicza 
zatytułowanej „Po-
cztówka do Pana Sien-
kiewicza” wzięły udział 
3 uczennice, które zapre-
zentowały swój talent 
plastyczny, wykonując 
kartki pocztowe. Po 
przeprowadzeniu szkol-
nego etapu konkursu 
i wyłonieniu zwycięz-
ców, prace zostały prze-
słane do muzeum w Woli 
Okrzejskiej, gdzie wraz 
z 3000 innych widokó-
wek uczciły pamięć po 
polskim laureacie litera-

ckiej Nagrody Nobla. Wiele 
emocji budziła również 
akcja „Randka w ciemno 
z Książką” zorganizowana 
z okazji Dnia św. Walentego 
polegająca na losowaniu 
lizaków z tytułem książki, 
którą następnie należało 
zabrać ze sobą do domu 
oraz akcja mikołajkowa, 
w czasie której Św. Mikołaj 
wraz ze swoimi Gwiazd-
kami obdarował słodycza-
mi dyrekcję, nauczycieli, 
administrację szkoły oraz 
uczniów wypożyczających 
książki.

Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się także zaję-
cia biblioterapeutyczne dla 
klas pierwszych „Rozejrzyj 
się, nie jesteś sam!”, które 
miały na celu integrację 
zespołów klasowych oraz 
uświadomienie im ich sy-
stemu wartości, a przede wszystkim uzmysłowienie, jak ważna 
jest umiejętność empatii. Młodzież z wielkim zaangażowaniem 
wykonywała przygotowane dla nich zadania oraz odgrywała 
powierzone im role. Dzięki zabawie w „kładkę” uczniowie prze-
konali się, że zamierzony cel można osiągnąć tylko zauważając 
inne osoby, porozumiewając się z nimi oraz wzajemnie sobie 
pomagając. 

Nasza biblioteka jest nie tylko miejscem udostępniania zbiorów, 
ale również oddziaływania na użytkowników mającego na celu 
kształtowanie ich osobowości, postaw, poglądu na świat, stosunku 
do ludzi, systemu wartości i celu życia. Czytelnia skupia uczniów, 
którzy spotykają się tu nie tylko po to, by korzystając ze zbiorów 
bibliotecznych i Internetu przygotować się do zajęć, ale także by na 
wygodnym fotelu poczytać prasę czytelnianą oraz porozmawiać.

Nauczyciele bibliotekarze
Joanna Betlej, Teresa Młyniec

dorastają i biorą przykład „szukania pie-
niędzy” w świecie od swoich ojców. Mimo 
to wielu z nich wraca i w miarę mijających 
godzin, dni i lat chcą pozostawić ślad 
swojej działalności i dokonań na Ziemi 
Brzosteckiej.

Sposoby organizowania sobie odpo-
czynku też zmieniają się, bo wszystko, co 
nowe jest dla młodego pokolenia bardzo 
kuszące. Dlatego też większość młodzieży 
szuka odpoczynku w Egipcie, Tunezji, 
Grecji i w innych „ciepłych krajach”, nie 

licząc się z faktem, że są to kraje nie tylko 
ciekawe i egzotyczne, ale także niebezpiecz-
ne. I chociaż czasami dochodzi do bardzo 
przykrych incydentów, to nie brakuje ochot-
ników do egzotycznych wycieczek. Przed 
laty kuszącymi wycieczkami były Złote 
Piaski, Morze Czarne, Balaton, ale z tych 
uciech życia mogli korzystać tylko niektó-
rzy. Potrzebne były paszporty, książeczki 
walutowe, a czasami nawet skierowanie 
na ów wypoczynek przez zakład pracy. 
Dzisiaj do wyjazdów wypoczynkowych 
nie są konieczne żadne szczególne doku-
menty i pozwolenia, ale za to potrzebny 

jest „worek pieniędzy”. Chociaż Polska jest 
przepięknym krajem, w którym są wody, 
góry, lasy, jeziora, nowoczesne miasta, od-
restaurowane zabytki, dobra infrastruktura 
komunikacyjna i turystyczna, to jednak chęć 
bycia za granicą jest ciągle duża.

Czerwiec jest tym niezwykłym miesią-
cem, w którym każdego dnia przeplatają 
się i zazębiają ciężka praca i wypoczynek. 
Wszystkim mieszkańcom Ziemi Brzoste-
ckiej życzę, by znaleźli równowagę między 
tymi ważnymi aspektami naszego życia.

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze str. 16
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Dzień otwarty w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku
Dzień otwarty w naszej szkole należy 

już do kilkuletniej tradycji, w tym roku 
przypadł na 28 kwietnia. Szkoła otwarta 
była na wszystkich gimnazjalistów klas III, 
którzy przyjęli zaproszenie, aby zapoznać 
się z ofertą edukacyjną naszego Zespołu. 
Zaproszenie przyjęło 11 szkół gimnazjalnych 
w tym: Strzegocice, Brzostek, Nawsie Brzo-
steckie, Siedliska-Bogusz, Lublica, Słotowa, 
Łęki Dolne i Łęki Górne, Januszkowice, 
Sieklówka i Sowina - wszystkim gościom 
serdecznie dziękujemy za przybycie. 

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

Pierwsze grupy młodzieży przybyły już 
o godz. 10.00 i według ustalonego wcześ-
niej planu rozpoczęły zwiedzanie szkoły. 
Uczniowie zobaczyli bogato wyposażoną 
w sprzęt do ćwiczeń siłownię, odwiedzili 
bibliotekę szkolną, gdzie uczennica Klau-
dia Michońska pod opieką Teresy Młyniec 
zaprezentowała działalność biblioteki oraz 
przedstawiła przedsięwzięcia akcji czytel-
niczych organizowanych przez nauczycieli 
bibliotekarzy. Kolejnym punktem zwiedza-
nia była sala lekcyjna wyposażona w tablicę 
interaktywną, gdzie nauczyciel informatyki 
Grzegorz Kolbusz wraz z uczniami prezento-
wał zalety dziennika elektronicznego Librus. 
Następnie młodzież udała się do pracowni 
żywienia i dietetyki, zapoznała się z bogatym 
wyposażeniem technicznym, miała okazję 

skosztować wspaniałe wyroby 
cukiernicze przygotowane przez 
uczniów pod opieką nauczycieli 
zawodu: Danuty Wesołowskiej 
i Małgorzaty Kolbusz. Kolej-
nym punktem zwiedzania była 
sala obsługi konsumenta, gdzie 
Ewa Czyrnia – specjalistka od 
żywienia przygotowała wraz 
z uczniami pokaz sporządzania 
drinków bezalkoholowych. 

Kolejnym etapem zwiedzania 
były warsztaty szkolne, tutaj zo-
stało zaprezentowane bogactwo 
możliwości szkoły w zakresie 
nauki w zawodach: cukiernik, technik 
architektury krajobrazu, technik mechani-
zacji rolnictwa i agrotroniki oraz mechanik 
operatora pojazdów i maszyn rolniczych. 
Prezentowane przez nauczycieli zawodu 
hale cieszyły się dużym zainteresowaniem 
młodzieży: kuźnia, spawalnia, obróbka 
ręczna, obróbka mechaniczna to miejsca, 
które prezentowali Paweł Kasprzyk i Marek 
Święch. Uczniowie mogli również podziwiać 

oraz degustować prawdziwe ar-
cydzieła wyrobów cukierniczych 
(ciasta, ciasteczka, torty, desery, 
koktajle, sorbety, najróżniejsze 
smakowicie wyglądające cuda) 
przygotowane przez uczniów 
w zawodzie cukiernik pod okiem 
nauczyciela zawodu Mirosławy 
Wójcik. 

Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się prezentacja zawodu 
technik architektury krajobrazu, 
którą przygotowali uczniowie 
pod opieką Doroty Machaj. 
Uczennice przybliżyły zwie-

dzającej młodzieży atuty tego zawodu, 
który daje bardzo szerokie możliwości, np. 
pracę w przedsiębiorstwach, pod nadzorem 
których znajdują się tereny zieleni: ogrody, 
skwery, parki lub w instytucjach, w których 
znajdują się tereny zieleni (osiedla miesz-
kaniowe, szpitale, zakłady przemysłowe 
itp.) Absolwent technikum architektury 
krajobrazu może także być zatrudniony 
w pracowniach projektujących tereny zie-
leni. Uczniowie mieli okazję podziwiać 
wspaniałe krzewy, drzewka ozdobne, które 
prezentował na dniach otwartych absolwent 
naszego technikum – Patryk Rak, który 
założył własną szkółkę i zajmuje się pro-
jektowaniem ogrodów.

 Atrakcją dla zwiedzającej szkołę mło-
dzieży była prezentacja maszyn rolniczych 

oraz możliwość ich obsługi, pod opieką na-
uczycieli zawodu Józefa Krzyszczuka i Irka 
Musiała. Dziewczęta i chłopcy mogli usiąść 
za „sterami” nowego ciągnika rolniczego 
New Holland TD5 105 oraz ładowacza 
chwytakowego cyklop. Uczniowie mogli 
również spróbować swoich sił jako kierowcy 
samochodów, gdzie pod okiem instruktora 
nauki jazdy Marka Dreschlera manewrowali 
na szkolnym placu „nauki jazdy”.

Kompleksowa prezentacja szkoły za-
kończyła się w sali gimnastycznej, gdzie 
Dyrektor Szkoły Katarzyna Grygiel przy-
witała przybyłych gości i skierowała ciepłe 
słowa do przybyłej młodzieży. W swojej 
wypowiedzi zwróciła uwagę na zasadność 
podjęcia kształcenia zawodowego, które 
w tak trudnych czasach na rynku pracy 
otwiera wiele możliwości. W sali gimna-
stycznej przedstawiono również krótką część 
artystyczną - układ taneczny przygotowany 
przez uczniów z klas pierwszych i drugich. 
Młodzież naszej szkoły zaprezentowała także 
przybyłym gościom scenkę Umiejętność 
kelnerowania w wykonaniu uczniów tech-
nikum żywienia i usług gastronomicznych. 
Młodzież gimnazjum mogła także wysłuchać 
Hymnu Pokoleń w wykonaniu szkolnego 
zespołu muzycznego. W tym dniu zostały 
również wręczone przez panią pedagog Mał-
gorzatę Kmiecik nagrody dla uczniów klas 
III gimnazjum biorących udział w projekcie 
współorganizowanym przez Komisję ds. 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Gminie 
Brzostek „Uzależnienie to więzienie”.

Bardzo cieszymy się z dużego zaintere-
sowania ze strony uczniów szkół gimna-
zjalnych, dziękujemy za liczne przybycie. 
Liczymy na to, że młodzież podejmie 
właściwe decyzje odnośnie wyboru kierunku 
kształcenia, uwzględniając naszą bogatą 
ofertę edukacyjną. 

Małgorzata Augustyn

Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowanie sąsiadom, znajomym, nauczycielom i pracownikom ze Szkoły 

Podstawowej w Brzostku, nauczycielom emerytowanym z Brzostku, nauczycielom emerytowanym 
z Gorzejowej, wychowawczyni p. mgr Krystynie Warchał i koleżankom z Brzostku, wychowawczyni z I Liceum 

Ogólnokształcącego w Jaśle p. mgr Barbarze Podolskiej oraz koleżankom z klasy, przyjaciołom z Krakowa, a także 
wszystkim, którzy okazali nam pomoc, współczucie i wiele życzliwości.

Dziękujemy za modlitwę, intencje mszalne oraz udział w uroczystości pogrzebowej śp. Aliny Krajewskiej.
Rodzina

Fot. G
rzegorz K

olbusz
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olbusz
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„Bawiąc się – pomagamy” 

9 maja 2017 r. członkowie „Ogniska Misyjnego” z klas IV – VI 
Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim uczestniczyli w Majówce 

Misyjnej, która odbyła się w Krośnie pod hasłem: „Idźcie i głoście 
Ewangelię...” Na spotkanie przybyło wielu księży, misjonarzy i mi-

sjonarek, m.in. siostra Jolanta Burdak z Cabo Verde – pomysłodaw-
czyni tego dzieła. Siostra opowiadała o życiu tamtejszych dzieci i ich 

Dokończenie na str. 20

Dziewczyny z pasją
Uczennice Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, 

Klaudia Machowska i Justyna Krawiec, kończą właśnie 
realizację działań podejmowanych w ramach Stypendium Edu-
kacyjnego Marszałka Województwa Podkarpackiego. Tematyka 
działań skłaniała uczennice do propagowania tradycyjnych, 
zdrowych i ekologicznych produktów oraz potraw z Brzostku 
i okolic.

Justyna Krawiec 
zgłębiła żywieniową 
i leczniczą rolę mio-
dów pozyskiwanych 
w naszej okolicy. 
Nawiązując kontak-
ty z członkami Pod-
karpackiego Koła 
Pszczelarzy, poznała 
ich szeroką działalność 
w kierunku rozpowszechniania produkcji pszczelarskiej, ochrony 
pszczół i środowiska naturalnego. Jako tegoroczna absolwentka 
Technikum Żywienia i Organizacji Usług Gastronomicznych 
szeroko dzieliła się wiedzą na temat zastosowania miodów 
w żywieniu. 

Klaudia Machow-
ska promowała trady-
cyjne potrawy Podkar-
pacia, które stanowią 
o bogactwie kulturo-
wym i unikalnym dzie-
dzictwie kulinarnym 
regionu brzosteckiego. 

Uczennice prezen-
towały swój całorocz-
ny dorobek stypendialny na kulinarnych stoiskach edukacyjnych 
Dnia Otwartego szkoły i szerzej na łamach wcześniejszych 
numerów „Wiadomości Brzosteckich”.

Opiekunki projektów:
Ewa Czyrnia i Mirosława Wójcik

Natalia 
laureatką 
ogólnopolskiego 
konkursu 
plastycznego

Natalia Gwiżdż, uczennica kl. II 
technikum architektury krajobrazu 

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku została laureatką XVII 
Ogólnopolskiego Konkursu Filmowe-
go – Filmowe odsłony historii orga-
nizowanego przez II LO w Rybniku. 
W tym samym konkursie Klaudia 
Michońska, uczennica kl. III technikum 
żywienia i usług gastronomicznych 
otrzymała wyróżnienie. Uczennice 
wzięły udział w kategorii Praca pla-
styczna inspirowana filmem, wybie-
rając Potop Henryka Sienkiewicza.

Cieszymy się, że po raz kolejny 
zdobywamy wysokie miejsca w tym 
konkursie. Gratulujemy!

Opiekun 
Teresa Młyniec

Temu, kto nie zna matematyki, trudno spostrzec głębokie piękno 
przyrody. 

Richard Feynman

Ruszyli na podbój powiatu 
jasielskiego
Blisko 90 uczniów z powiatu jasielskiego oraz gimnazjaliści 

z Gminy Brzostek wzięli udział w piętnastej edycji Powia-
towego Konkursu Matematycznego dla klas I gimnazjalnych, 
którego finał odbył się w kwietniu 2017 r. w Zespole Szkół 
w Kołaczycach.

Uczniowie zmagali się z rozwiązaniem zadań zamkniętych 
i otwartych, które wymagały logicznego myślenia oraz umie-
jętności matematycznych. Ponadto konkurs pozwala młodym 
adeptom matematyki porównać swoje umiejętności z innymi 
miłośnikami „królowej nauk”, za jaką słusznie uważana jest 
matematyka. Wśród tegorocznych laureatów, zdobywając drugie 
miejsce, znalazł się m. in. Mateusz Ramut, laureat tegorocznego 
Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa w Jaśle. W tej 
grupie znalazła się także Dorota Szybist (X miejsce) oraz Jakub 
Batycki, który uzyskał wyróżnienie.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy podobnych 
sukcesów w kolejnych klasach.

Małgorzata Piekarczyk
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rodzin oraz o swojej kilkuletniej pracy na misjach. Celem spotkania 
było uwrażliwienie dzieci na potrzebę pomocy ich rówieśnikom 
żyjącym w Afryce oraz włączenie ich w dzieło pomocy misjom.  
Pierwszym etapem wycieczki była Msza św., która odbyła się 
w Bazylice Trójcy Przenajświętszej w Krośnie. Po zakończeniu 
Eucharystii nastąpiło uroczyste przejście wszystkich uczestników 
majówki do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tam odby-

wały się główne atrakcje przygotowane dla dzieci i młodzieży. 
Jedną z nich była możliwość przeprowadzenia rozmowy z siostrą 
Jolantą i gośćmi z Afryki. Odbywały się tam też różne zabawy, 
z których każdy chętnie korzystał np.: „Targ pod Baobabem”, 
„Kuchnia misjonarza” i losowanie fantów, w którym dzieci 
mogły zdobyć różne nagrody, a dochód z tego przeznaczony 
jest na pomoc w realizacji projektu misyjnego – „Wsparcie dla 
przedszkola Rosy-Mar”. Niektórzy chcieli też zagrać w siat-

kówkę z księdzem misjonarzem, pozdrowić swoich 
kolegów przez mikrofon oraz przynajmniej częściowo 
poznać język, którym posługiwali się afrykańscy goście.  
Wszystkim uczestnikom Majówki Misyjnej bardzo spodo-
bało się to spotkanie. Dzieci zapewniają, że w przyszłym 
roku również chętnie wezmą udział w tym wydarzeniu. 
Pozostały nam wspaniałe wspomnienia z tej wycieczki 
i na pewno zapamiętamy ją na długo. Dlatego też jesteśmy 
wdzięczni naszej Pani Katechetce – Marzenie Grygiel za 
zorganizowanie nam tego wyjazdu. Dzięki jej staraniom 
mogliśmy uczestniczyć w tym wspaniałym misyjnym 
święcie dzieci. Dziękujemy też sponsorom: Zespołowi 
Szkół w Nawsiu Brzosteckim oraz Przewodniczącemu 
Rady Gminy – Panu Mateuszowi Domaradzkiemu za 
wsparcie finansowe, dzięki któremu możliwe było zor-
ganizowanie naszego wyjazdu. 

Aleksandra, Marcelina, Beata, Kamila  
uczennice kl. VI ZS w Nawsiu Brzosteckim 

Dokończenie ze str. 19

„Brzostek – dzieje miasta…” Najnowsza książka!
Mamy sławetny jubileusz - 650 lat temu Brzostek otrzy-

mał prawa miejskie! Odnaleziony też został oryginalny 
dokument lokacyjny, który wystawił 18 czerwca 1367 r. Jan 
Rębacz - opat zakonu benedyktynów z Tyńca. Nowe prawo 
przyspieszyło rozwój klasztornego miasta. W XVI wieku 
Brzostek stał się nawet znaczniejszy od Jasła i Dębicy! Jak 
to było możliwe? Dlaczego potem nastąpił upadek miasta? 
O tym i wielu, wielu innych historycznych „smaczkach” mówi 
najnowsza publikacja pt. „Brzostek – dzieje miasta w okresie 
staropolskim”. Wydawcą bogato ilustrowanej książki jest 
Gmina Brzostek. Autorem ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek, 
który we wstępie pisze: Ta książka to dla mnie swego rodzaju 
sentymentalna podróż do kraju lat dziecięcych. Urodziłem się 
w Brzostku, od najmłodszych lat z kolegami biegaliśmy po 
uliczkach miasteczka(…). Teraz po latach, przyszło mi opisać 
dzieje owych zaułków, uliczek, a przede wszystkim ludzi, którzy 
niegdyś tworzyli dzieje i koloryt miasta… 

Gdy książkę bierzemy do ręki, widzimy na okładce niepubli-
kowany, oryginalny dokument lokacyjny Brzostku z 18 czerwca 
1367 roku wraz z zachowaną pieczęcią klasztoru tynieckiego. 
Historycy znali wcześniej tylko odpisy tego dokumentu. Jak 
i gdzie odkryto oryginał sprzed 650 lat zachowany w tak dobrym 
stanie?! Natomiast na ostatniej stronie okładki jest najstarszy 
zachowany odcisk pieczęci miasta Brzostek z 1570 r. Co na nim 
widnieje? W środku publikacji kolorowe fotografie dokumentu 
lokacyjnego i innych aktów prawnych (najstarszy z 1258 r.). Jest 
też wiele odcisków pieczęci miejskich i wójtowskich oraz szkice 
średniowiecznego Brzostku z umocnieniami i dworami wójtów 
oraz ratuszem. Gdzie te obiekty się znajdowały i jak wyglądały? 
A czy możemy sobie wyobrazić widok Brzostku „z lotu ptaka” 
sprzed 500 lat?! Są również najstarsze historyczne mapy z początku 
XVII w., końca XVIII w. oraz połowy XIX stulecia. Można zoba-
czyć, jak wówczas meandrowała Wisłoka i jak płynęły okoliczne 
potoki oraz gdzie znajdowały się nieistniejące dziś jeziora. Na tle 
historycznych obrazów są zdjęcia sprzed 40-50, a nawet 100 lat 
oraz współczesne z zachowanymi śladami dawnych akwenów. 
Ponadto na mapach mamy układ pól uprawnych, dawną sieć 
dróg oraz znaczne budynki, m.in. świątynie. Dokąd prowadziły 
te trakty i czy w Brzostku były aż trzy kościoły? Wiele miejsca 
w omawianej książce jest poświęcone mieszkańcom Brzostku 
i Nawsia od XV do końca XVIII wieku. Znane są m.in. imiona 

kilku mieszczan i przedmieszczan już z 1398 r. Od początku XVI 
stulecia są spisy wielu znamienitszych brzostowian zajmujących 
ważne stanowiska w strukturach miasta. Kto był wójtem, lan-
dwójtem, burmistrzem, plenipotentem, ławnikiem lub zasiadał 
w radzie miejskiej? Można doszukiwać się swoich przodków 
– doskonały materiał do badań genealogicznych. Jest też wiele 
szczegółowych informacji dotyczących zabudowy miasta, spraw 
własnościowych oraz liczby i struktury zatrudnienia mieszkańców. 
Czy rzeczywiście mieszczanie brzosteccy byli w większości rol-
nikami, a może dominowali rzemieślnicy różnych specjalności? 
Niebagatelną rolę w życiu miasta odgrywał potok Słony. Czy 
wody tej niewielkiej rzeczki poruszały folusze i młyny? Bardzo 
cenną rzeczą są fotokopie dokumentów miejskich, m.in. supliki 
mieszkańców do sejmiku województwa sandomierskiego o ob-
niżenie obciążeń podatkowych; regestry rekwizycji wojskowych; 
kwity podatkowe. Ponadto jeden z sześciu rozdziałów omawianej 
książki jest poświęcony brzosteckiej farze. Znajdziemy np. rysunek 
rekonstrukcyjny ukazujący, jak mógł wyglądać kościół parafialny 
sprzed 300 lat, opisy jego wyposażenia, zabytków oraz przyświą-
tynnego cmentarza. Jacy byli proboszczowie nazywani wówczas 
plebanami oraz wikarzy? Natomiast swoistym „smaczkiem” 
literackim są fraszki poety brzosteckiego, który jako organista 
żył i tworzył w naszym mieście na początku XVII stulecia. Jego 
utwory należą do klasyki gatunku w skali Polski. Kim był ów 
znany i ceniony literat? To tylko wybrane zagadnienia i jedne 
z wielu pytań, na które znajdziemy odpowiedź w tej publikacji.

Niewątpliwie Ks. Bogdan Stanaszek zawarł w swej książce 
najnowszy stan wiedzy naukowej o Brzostku od XIV do końca 
XVIII w. Ponadto przy czytaniu zauważymy ogromną erudycję 
i gigantyczną pasję twórczą Autora. Na zakończenie warto przy-
toczyć początkowe słowa z omawianego aktu lokacyjnego sprzed 
650 laty, które nie utraciły aktualności: Działalność ludzka, jeśli 
nie zostanie uwieńczona poprzez znaki liter i świadectwo pisane, 
łatwo ulatuje z pamięci śmiertelnych ludzi i idzie w zapomnienie… 
Z pewnością, dzięki tej wspaniałej książce i jej Autorowi historia 
Brzostku przetrwa w pamięci i przyczyni się do tworzenia lepszej 
przyszłości. Słowa uznania należą się również władzom Gminy 
Brzostek za wydanie publikację w jubileuszowy czas 650-lecia 
miasta.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej
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ŚWIĘTO MAMY I TATY W BRZOSTECKIM PRZEDSZKOLU Fot. Anna Rozwadowska

„MŁODZI MAJĄ GŁOS” - FINAŁ DEBAT Fot. Paweł Batycki



ZŁOTE GODY W GMINIE BRZOSTEK

Eugenia i Władysław Stasiowscy Irena i Roman Święchowie

Elżbieta i Jan Gąsiorowie

Danuta i Edward Stasiowscy

Cecylia i Mieczysław Frycowie

Danuta i Ryszard Sieńkowscy

Danuta i Czesław Pieniądzowie

Bronisława i Stanisław Pietruchowie



Fot. Paweł Batycki

Zofia i Eugeniusz Rakowscy Zofia i Józef Godkowie

Kazimiera i Edward Betlejowie

Maria i Tadeusz NowiccyMaria i Roman Tokarzowie

Janina i Jerzy Bonarkowie

Zofia i Edward DziedzicowieTeresa i Stanisław Latoszkowie



Złote Gody - Zofia i Stanisław Żołnowie

WYDARZENIA

Fot. Paweł Batycki

Jakub Zastawny w Korczynie

Happening ekologiczny w Januszkowicach

Trening Orange w Brzostku

Brzosteckie przedszkole promuje zdrowie Młodzieżowa Liga Orlika

Fot. Zbigniew Szczuciński
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Gimnazjum w Brzostku kl. 3a

Gimnazjum w Brzostku kl. 3c

Gimnazjum w Brzostku kl. 3b

Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz kl. 3a

Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz kl. 3b

Gimnazjum w Januszkowicach kl. 3

Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim kl. 3

Wojtek uratowany! Goły, ale wesoły

Fot. Piotr K
aw

alec

Fot. Paw
eł Batycki

Fot. Paw
eł Batycki

Fot. Paw
eł Batycki

Fot. Paw
eł Batycki

Fot. Barbara H
unia

Fot. K
rzysztof D

ziedzic
Fot. K

rzysztof D
ziedzic

PRZYSZLI ABSOLWENCI GIMNAZJÓW
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LISTA PRZYSZŁYCH ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW Z GMINY BRZOSTEK
Gimnazjum w Brzostku
Klasa 3a
Wych. Wioletta Kaput
1. Czech Bartosz 
2. Foryś Aleksandra 
3. Gaweł Kamila 
4. Gil Szymon 
5. Kobak Sebastian 
6. Kurcz Alicja 
7. Machaj Radosław 
8. Micek Patrycja 
9. Przewoźnik Paulina 

10. Raś Paulina 
11. Sobczyk Dominik 
12. Stawarz Natalia 
13. Synowiecka Anna 
14. Szarek Konrad 
15. Szczepanik Szymon 
16. Szukała Rafał 
17. Szybist Karolina 
18. Tyburowska Katarzyna 
19. Wojdyła Kacper
 
Gimnazjum w Brzostku
Klasa 3b
Wych. Alicja Czapla
1. Boczar Aleksandra 
2. Dobosz Katarzyna 
3. Dziedzic Szymon 
4. Golec Szymon 
5. Gonet Gabriela 
6. Kalita Jakub 
7. Kobak Kamila 
8. Kolbusz Marcin 
9. Kurcz Maksymilian 

10. Lipka Agata 
11. Liszka Michał 
12. Mroczek Patryk 
13. Nowicki Jakub 
14. Anna Samborska 
15. Samborska Martyna 
16. Siarkowska Oliwia 
17. Szarek Arkadiusz 
18. Tawrell Julia 
19. Trychta Klaudia 
20. Zięba Bartosz 

Gimnazjum w Brzostku
Klasa 3c
Wych. Elżbieta Broda
1. Augustyn Kacper 
2. Augustyn Katarzyna 
3. Białas Julia 
4. Czech Aleksandra 
5. Dziedzic Dominik 
6. Jasicki Michał 
7. Kawalec Krzysztof 
8. Kędzior Dominika 
9. Komisarz Amanda 

10. Kumiega Sebastian 

11. Lesiak Hubert 
12. Leśniak Filip 
13. Marcinek Sylwia 
14. Michoński Konrad 
15. Oprządek Krzysztof 
16. Pietrzak Oliwia 
17. Pruchnik Alicja 
18. Pruchnik Wojciech 
19. Stanisz Dawid 
20. Starościk Grzegorz 
21. Surdel Katarzyna 
22. Sury Szymon 
23. Szarek Oliwia 
24. Szukała Bernadetta 
25. Szymańska Anna 
26. Trojan Monika 

Gimnazjum w Januszkowicach
Klasa 3
Wych. Paweł Wiejowski
1. Bartosz Adrian
2. Cieplik Krystian
3. Garstka Patryk
4. Garstka Rafał
5. Gierut Małgorzata
6. Grygiel Justyna
7. Kolbusz Monika
8. Kolbusz Michał
9. Ochałek Anna
10. Matyasik Gabriela
11. Płaziak Dominika
12. Pruchnik Kinga
13. Samborski Sławomir
14. Stępień Aleksandra

Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim
Klasa 3
Wych. Marzena Dunajska
1. Bielański Krystian
2. Grygiel Kinga
3. Kalina Kacper
4. Kawalec Natalia
5. Noga Michał
6. Rakowski Krzysztof
7. Stanek Paweł
8. Staniszewski Kamil
9. Szpara Adrianna

10. Trychta Grzegorz
11. Wal Maria
12. Wąsik Adrian
13. Wilusz Agata
14. Wójtowicz Jakub
15. Zięba Przemysław

Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz
Klasa 3a
Wych. Halina Wąsik
1. Andreasik Agnieszka
2. Chmura Dominik
3. Gil Rafał
4. Górka Anna
5. Jędrzejczyk Agata
6. Kieca Tomasz
7. Łazowski Dawid
8. Łazowska Gabriela
9. Oszkandy Dominik

10. Pociask Justyna
11. Prokuska Sylwia
12. Rakowska Magdalena
13. Samborski Krzysztof
14. Samborski Marcin
15. Skocz Barbara
16. Smołucha Szymon
17. Świstak Wojciech
18. Winiarska Dominika
19. Zygmunt Patrycja

Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz
Klasa 3b
Wych. Jadwiga Kluza
1. Czyż Ewa
2. Gąsior Paweł
3. Jedziniak Katarzyna
4. Kmiecik Karolina
5. Konica Kinga
6. Kuczek Patrycja
7. Lechwar Daniel
8. Lorek Patrycja
9. Pietrucha Patryk

10. Pietrucha Żaneta
11. Popiela Natalia
12. Sobczyk Kamil
13. Sobczyk Klaudiusz
14. Synowiecki Patryk
15. Szydłowska Maria
16. Wal Paulina
17. Wołowiec Adrian
18. Wołowiec Daniel
19. Wójcik Dominik
20. Zagórski Mateusz

Od redakcji
Uprzejmie informujemy, że artykuł o siedliskiej 

„Majówce z Mamą i Tatą” wraz ze zdjęciami 
opublikujemy w dopiero lipcowym numerze „WB”.

Redakcja

Na pocieszenie – HUMOR Z ZESZYTÓW 
SZKOLNYCH
• Pytanie retoryczne to takie pytanie, na 

które się nie odpowiada np. kazanie 
w kościele.

• Pięta Achillesa była niedomyta, przez 
to umarł.

• Ojciec wyrządził ucztę synowi marno-
trawnemu.

• Dramat to komedia zakończona tragicznie.
• Sienkiewicz jest poetą, który napisał wiele 

powieści historycznych.
• Jestem dobrze zbudowany, więc taka torba 

z zakupami nie robi na mnie wrażenia.
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CO SŁYCHAĆ W ZAWADCE
„Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”

Eleanor Roosevelt

WYWIAD Z IRENĄ CZECH
nowym prezesem Stowarzyszenia 
„Nasza Zawadka”

Może na początek opowie nam Pani, 
czym się Pani zajmowała przed przy-
jęciem funkcji prezesa Stowarzyszenia 
„Nasza Zawadka”?
Jako młoda dziewczyna zaczynałam 
od ZNW i koła gospodyń, natomiast 
później pracowałam w banku, teraz 

jestem w radzie nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła 
w Krakowie z oddziałem w Brzostku, dodatkowo od wielu 
kadencji jestem członkiem Rady Sołeckiej, w szkole im. Jana 
Pawła II w Kleciach byłam szefową całego komitetu ogólnego 
rady rodzicielskiej, a teraz oczywiście aktywnie działam w Sto-
warzyszeniu „Nasza Zawadka”. 
Rozumiem, że jest Pani współtwórcą stowarzyszenia. 
Mieszkańcy Zawadki od dawna chcieli działać w jakiejś organizacji. 
Od dawna wszyscy odczuwaliśmy potrzebę stworzenia czegoś, 
co będzie nas jednoczyć, lecz by uzyskać wsparcie finansowe 
niezbędne do działania i tworzenia, potrzebna nam był organizacja 
posiadająca osobowość prawną, dlatego wszyscy związaliśmy się 
stowarzyszeniem, a efekty naszej wspólnej pracy są już widoczne. 
Co już udało się osiągnąć wspólnymi siłami? 
Wspólnie z radą sołecką i panem sołtysem zaczęliśmy od or-
ganizowania takich imprez jak Dzień Seniora, następnie Dzień 
Kobiet, wiele imprez dla dzieci i organizowane raz do roku 
w okresie wakacyjnym pikniki rodzinne, i zapewniam, że jeśli 
wszystko będzie dobrze, to w lipcu bieżącego roku odbędzie się 
trzeci piknik, na który już teraz wszystkich Państwa zapraszam! 
Natomiast wracając do osiągnięć - merytoryczne wsparcie za-
owocowało uzyskaniem środków na budowę boiska do piłki 
siatkowej, powoli doposażamy kuchnię, wszystko to jest robione 
powoli, ale systematycznie. Naszym kolejnym etapem będzie 
przygotowanie wieńca dożynkowego i w tym miejscu warto 
wspomnieć, że jako jedno z nielicznych sołectw w gminie przy-
gotowaliśmy prawie 7-metrową palmę wielkanocną! I to wszystko 
dzięki zaangażowaniu mieszkanek wsi. Nic do naszej palmy nie 
zostało dokupione, każdy jej element składowy został wykonany 
własnoręcznie. Każda osoba posiada jakiś talent, a jest to najlepiej 
widoczne przy organizacji takich właśnie zadań, ponieważ ktoś 
przygotowywuje ozdoby do palmy, a ktoś inny potrafi to pięknie 
ze sobą scalić. Mamy również obiecany remont domu ludowego, 
ponieważ każdy kto chociaż raz odwiedził naszą wieś, wie, że 
wymaga on modernizacji. 
Czy starsi mieszkańcy sołectwa angażują się w działalność? 
Bardzo cenimy ich porady, wspomnienia z minionych lat, sta-
ramy się odwzorować kultywowane wcześniej przez nich 
zwyczaje. Chcielibyśmy zrobić wspólnie z nimi wystawę 
zdjęć pod tytułem „Fotografie ślubne z przełomu XX wieku”. 
Chcemy, by młodzież zobaczyła, jak to wszystko dawniej 
wyglądało i było zorganizowane, ponieważ stare fotografie 
mają w sobie duszę!
Jak wiele osób udziela się w stowarzyszeniu? 
To wszystko odbywa się rotacyjnie, ponieważ zgodnie ze 
statutem działamy dobrowolnie, toteż każda osoba działa tyle, 
na ile jej czas i chęci pozwalają. Obecnie mamy ok. 27 osób 
zapisanych do stowarzyszenia, ale jest wielu sympatyków, 
którzy nie są zapisani do organizacji, a mimo to aktywnie 
wspierają naszą działalność. Jednak wierzę, że i te osoby 
niebawem się zapiszą. 
Jak się układa współpraca z sołtysem?
Wspaniale! Ten człowiek, mówiąc kolokwialnie, porwał wieś 
do działania, jest młody ambitny i do tego bardzo pracowity. 
Mogę z całą śmiałością powiedzieć, że pan Marcin Sas jest 

naszym „motorem” do działania.
Na koniec pozwolę sobie zapytać, jakie ma Pani pasje? Wjeż-
dżając tutaj, zauważyłem piękny ogródek… 
Lubię malować obrazy, kocham impresjonizm, od 6 lat w wolnej 
chwili maluję. Zawsze się śmieję, że mam talent po moim synu, 
który ukończył Akademię Sztuk Pięknych. Wcześniej robiłam 
wystawy z suchych kwiatów. Byłam z koleżanką na wielu wysta-
wach takich bukietów. Lubię również czytać książki. Uważam, że 
to potrafi rozświetlić ludzki umysł, nadać inspirację, bo jak mówi 
Eleanor Roosevelt: „Przyszłość należy do tych, którzy wierzą 
w piękno swoich marzeń” i ja w to mocno wierzę! 

Irena Czech jest nowym prezesem Stowarzyszenia „Nasza 
Zawadka”, dlatego w Jej imieniu, jak również Sołtysa Marcina 
Sasa i wszystkich aktywnie wspierających działalność organi-
zacji, pragnę podziękować za dotychczasowy trud i włożoną 
pracę w rozwój wielu inicjatyw i samego stowarzyszenia Pani 
Bogumile Wojnar, pierwszemu prezesowi Stowarzyszenia 
„Nasza Zawadka”.

Wywiad przeprowadził Dominik Surdel

Majówka 

Nabożeństwo majowe (zwane potocznie majówką) – nabo-
żeństwo odprawiane w maju w Kościele katolickim ku czci 

Matki Bożej, podczas którego odmawia się lub odśpiewuje Litanię 
Loretańską oraz modlitwę „Pod Twoją obronę”. W niektórych 
regionach Polski (Dolny Śląsk, wschód Polski) nabożeństwa te 
odbywają się również w czerwcu (do trzeciej niedzieli czerwca) 
oraz we wrześniu (pierwszy tydzień września – ma to związek 
z nowiem Księżyca). Mieszkańcy Zawadki kultywują tradycję, 
która sięga w naszym kraju aż do XIV w. Nabożeństwo w 2017 
roku zostało rozpoczęte mszą świętą „na górach” obok Państwa 
Wojnarów. Majówki, jak widać po materiale filmowym TV 
Brzostek, która uczestniczyła w nabożeństwie, nadal cieszą się 
dużą popularnością.

Dominik Surdel

Fot. D
om

inik Surdel
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Gminna Biblioteka Publiczna w Brzostku zwraca się z prośbą o zwrot zaległych książek.

Drogi Czytelniku, jeśli nie korzystasz już z naszych książek i zalegają one na Twojej półce, 

koniecznie zwróć je do biblioteki.

WIELKA TRÓJKA
Prezentujemy kolejne opowiadanie wyróżnione 
w Międzygminnym Konkursie Literackim dla Gimnazjalistów.

ANNA RACHOWICZ
Gimnazjum w Kołaczycach

Kasia

Gotowanie od zawsze było moją sła-
bą stroną. Dobrze pamiętam, jaką 

wielką trudność w wieku dziecięcym 
sprawiało mi zwyczajne posmarowanie 
chleba masłem. Strach przed ogniem 
powodował, że trzymałam się z daleka od 
kuchenki, a do ostrych noży lepiej było 
nie podchodzić z czystej ostrożności.
 Była we mnie jednak przekora i py-
cha, które nie pozwalały mi się do tego 
przyznać. Gotowanie nie było godnym 
zajęciem dla takiego twardziela jak ja. 
Przez wiele lat z uporem mijałam kuchnię. Pozostawało mi liczyć 
na mamę i babcię, zajadać upór kanapkami z serkiem topionym 
i kupnymi smakołykami.
 Wszystko zmieniło się, gdy w nowej szkole trafiłam do klasy 
z mistrzynią gotowania – Kasią. Przebojową, radosną dziewczy-
ną, która chciała zaprzyjaźnić się ze wszystkimi i bardzo mocno 
wzięła do siebie słowa „przez żołądek do serca”. Szybko zaczęła 
mi działać na nerwy, ale ograniczałam się tylko do cichej pogar-
dy i na próby częstowania mnie ciastem mówiłam opryskliwe 
„nie, dziękuję”. Teraz, gdy myślę o tym z perspektywy czasu, 
stwierdzam, że moje zachowanie było po prostu idiotyczne. I nie 
mówię tylko o odrzucaniu smakołyków. Nie wiem, czy to Kasi 
udało się wreszcie wpłynąć na mnie swoim urokiem osobistym, 
czy po prostu dorastanie zrobiło swoje. Pewnego dnia, gdy 
dziewczyna uparcie starała się do mnie „zagadać”, nie zachowałam 
się jak zawsze. Zrobiło mi się głupio i zaczęłyśmy rozmawiać. 
O szkole, znajomych, planach na przyszłość, które dla niej wiązały 
się ściśle z jej pasją. Nie zdobyłam się jeszcze na przeprosiny za 
moje wcześniejsze zachowanie. Wszystko małymi kroczkami.
 Niesamowite jest to, jak ludzie mogą się zmienić. Oczywiście 
nie została moją przyjaciółką z dnia na dzień. Po spotkaniach wy-
łącznie w szkole przyszedł czas na wyjścia do kina, muzeum i na 
zakupy. Kaśka zaprosiła mnie w końcu do siebie. Nie ukrywam, 
że nad moim zainteresowaniem przeważał niepokój. Znałam ją 
już całkiem dobrze, ale nie wiedziałam, jacy są jej rodzice, starsza 
siostra. Poznawanie nowych miejsc było dla mnie szczególnie 
niekomfortowe. Cały dzień poprzedzający odwiedziny przesie-
działam jak na szpilkach. Obmyślałam tylko, jak się zachować 
i czego pod żadnym pozorem nie mówić.
 Do Kasi pojechałyśmy od razu po szkole. Wsiadłam z nią do 
autobusu i ruszyłyśmy w zupełnie nieznanym kierunku. Kasia 
radośnie trajkotała całą drogę, wiedząc, że się stresuję. Gdy 
wyznałam jej swoje obawy, powiedziała, że mam się niczym nie 
martwić i odprężyć.
- Moja mama nie może się już doczekać, żeby cię poznać – ciąg-
nęła. – Wiele jej o tobie opowiadałam.
- Mam nadzieję, że same dobre rzeczy – spróbowałam zażartować, 
ale nie wyszło to naturalnie.
Kasia i tak się zaśmiała. Zastanawiam się, czy naprawdę rozbawił 
ją mój żart, czy tylko starała się dodać mi otuchy.
 Gdy dojechałyśmy na miejsce, starając się robić dobrą minę 

do złej gry, wyskoczyłam energicznie z autobusu i dalszą drogę 
do domu koleżanki przemierzyłam żwawym krokiem, by dodać 
sobie odwagi.
 Dom Kasi miał swój urok. Ogród za domem był bardzo piękny. 
Dało się zauważyć, że pieczę nad nim ma jakiś wprawny ogrodnik. 
Kasia, widząc moje uniesione brwi, powiedziała tylko:

- Tata. Ogrodnictwo to jego pasja. Jest dumny 
z najmniejszej roślinki w tym ogrodzie.
Odpowiedziałam jej cichym pomrukiem, który 
miał wyrażać uznanie dla jego pracy.
 Drzwi otworzyła nam większa (w wielu tego 
słowa znaczeniach) wersja Kasi. Zupełnie nie-
złośliwie od razu pomyślałam, że widać, na kim 
moja znajoma testuje przepisy. Oprócz tuszy rzucił 
mi się w oczy niesamowity, taki sam jak u Kasi, 
platynowy kolor włosów i serdeczny uśmiech, 
który od razu sprawił, że poczułam się pewniej.
 Od razu po przekroczeniu progu uderzył mnie 
aromatyczny zapach. Ślinianki zaczęły pracować 
na zwiększonych obrotach.
- Dziś nie ty gotujesz? –zapytałam z uśmiechem 
Kasię, która w tym czasie siłowała się zamkiem 
w kurtce.
Dziewczyna pokręciła tylko głową i wróciła do 
dalszej walki.
 Po obiedzie, który smakował nieziemsko i na 

którym dowiedziałam się od jej rodziców, jak bardzo pomocna jest 
Kasia (ale mogłaby się bardziej przyłożyć do nauki), poszłyśmy 
do jej pokoju.
 Był niewielki, ale widać było w nim ducha Kasi. Jasny, pełen 
kolorowych szpargałów. Na półkach z książkami było pełno 
romansów, powieści obyczajowych i co mnie najmniej zdziwiło 
– książek kucharskich. Stanowiły najmniejszy zbiór, ale były tak 
grube, że od razu pomyślałam, że w razie potrzeby Kaśka może 
nimi kogoś porządnie uszkodzić. Pozwoliła mi dalej spacerować 
po pokoju, oglądać zdjęcia i zadawać pytania. Następnie zabra-
łyśmy się za projekt z fizyki, którego nie mogłyśmy skończyć 
od tygodnia. Cudem udało nam się doprowadzić pracę do końca 
i zdecydowałyśmy się obejrzeć film. W czasie, gdy Kasia szukała 
ciekawych propozycji, mnie słodkie wspomnienie obiadu zapro-
wadziło znowu na kulinarny dział w księgozbiorze koleżanki. Po 
przejrzeniu książek doszłam do oczywistego wniosku, że prze-
ważającą część zajmują pozycje traktujące o roślinnych daniach. 
Czy widziałam kiedyś Kaśkę jedzącą mięso? – zastanowiłam się.
- Kaśka – zaczęłam. Czy ty jesteś wegetarianką?
Nie wiem dlaczego, ale to było niesamowicie żenujące pytanie.
- Jestem na wyższym poziomie – zaśmiała się.
Patrzyłam na nią, dalej nie rozumiejąc i czując się coraz bardziej 
niezręcznie. Kaśka tylko wskazała mi książkę, którą trzymałam 
w dłoniach – „Kuchnia roślinna”. Zrozumiałam i poczułam wstyd. 
Od zawsze mianowałam się miłośnikiem zwierząt. Nawet jedząc 
kebab i kurczaki z McDonald’s, potrafiłam się rozczulić na widok 
szczeniaka. Cisza narastała, ale Kaśka jak zwykle przyszła mi 
z odsieczą. Zaproponowała, że wyjaśni swoje pobudki. Mimo 
oporów wiedziona ciekawością zgodziłam się. W miarę, jak mó-
wiła, czułam, jak otwierają mi się oczy. Nigdy nie myślałam, że 
to, co wkładam do ust, ma tak ogromne znaczenie. W pierwszej 
kolejności moje zdrowie, zwierzęta. Ale o wodzie pitnej i ocie-
pleniu klimatu nigdy nie myślałam. Mam szczęście, że trafiłam 
na Kasię. Była cierpliwa i odpowiadała na wszystkie pytania. 
Najbardziej cieszy mnie to, że o nic mnie nie oskarżała, żadnych 
wyrzutów. Dlaczego nigdy nie powiedziała ani słowa?
 Teraz po wielu latach dziękuję losowi za Kasię i z całym prze-
konaniem nazywam ją swoją przyjaciółką. Niesamowicie zmieniła 
moje życie. Teraz, mimo że dalej nie jestem orłem, jeśli chodzi 
o gotowanie, jednak wiem już, że jest sztuką i ma niesamowity 
wpływ na niezliczone aspekty naszego życia. q

Fot. Paw
eł Batycki
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Prezentujemy cykl wspomnień naszego 
rodaka – Bolesława Kowalskiego z Kleci.

BOLESŁAW KOWALSKI

POWRÓT
Część III
ŻYCIE W PASIE PRZYFRONTOWYM

Po załamaniu się potęgi hitlerowskich Niemiec na Wschodzie 
i utworzeniu na Zachodzie drugiego frontu, siły okupanta 

zaczęły się kruszyć. Latem 1944 roku front wschodni dotarł do 
linii Wisła – Wisłoka, obejmując całą naszą gminę brzostecką. 
Ludność okoliczna w okresie sześciu miesięcy przeżywała 
wielkie cierpienia. Wiele osób utraciło życie na skutek działań 
i walk, ginąc od kul i bomb.

 Wiosną 1944 roku armia niemiecka rozpoczęła przygotowania 
i budowy umocnień obronnych na linii Wisłoki. Do kopania 
okopów, rowów (laugrubów) po lewej stronie Wisłoki wer-
bowano ludność cywilną. W Przeczycy w majątku dworskim 
utworzono obóz dla robotników schwytanych do tych robót. 
W lipcu 1944 r. stoczone zostały bitwy między armią niemiecką 
a armią radziecką. W wyniku wymiany ognia artyleryjskiego 
uległ zniszczeniu nasz kościół. Spłonął dach i wieża, wnętrza 
wypalone, poniszczone ołtarze, figury i rzeźby. Ocalał ołtarz 
świętego Leonarda (nie po raz pierwszy). Widok płonącego 
kościoła wywołał w nas mieszkańcach Kleci strach i rozpacz. 
Zresztą nie tylko nas – bo wszystkich parafian. Pożar tlił się 
jeszcze kilka dni, nikt nie mógł podejść na ratunek. Walki 
frontowe niosły groźbę utraty życia. Zaczęto budować schrony, 
kryjówki po piwnicach, ziemiankach po kilka rodzin. Zakopy-

wano dobytek domowy (żywność, odzież). Wojsko niemieckie 
zabierało bydło, trzodę chlewną, drób na potrzeby zaopatrzenia 
kuchni polowych. Zboża po żniwach nie można było zebrać 
i zwieźć. Poruszające się osoby, furmanki ostrzeliwane były 
przez artylerię. Wiele osób zginęło i zostało ranionych odłam-
kami z pocisków i bomb. Ten stan trwał przez okres dwóch 
miesięcy od połowy lipca do 17 września 1944 roku. Tego dnia 
w niedzielę rano wojska niemieckie ogłosiły przez megafony 
nakaz opuszczenia swoich domów przez ludność cywilną 
z miejscowości znajdujących się między linią frontu i Wisłoką. 
Na ewakuację wyznaczono termin do końca dnia. Ewakuowani 
mieli się zgromadzić na drodze do Tarnowa.

 Był to wrześniowy, pogodny jeszcze ciepły dzień – niedzie-
la. Ludność (młodzi, starzy, dzieci) z dobytkiem, kto ile mógł 
udźwignąć, ciągnęła w stronę Wisłoki. Woda w Wisłoce była 
ciepła, na odcinkach brodów płytka. Wszyscy ją przechodzili 
niosąc na ramionach swój dobytek. Rodzina moja mieszkała 
blisko Wisłoki, więc wcześnie ją przekroczyliśmy i dotarliśmy 
do pierwszych domostw w Skurowej. Tam ulokowaliśmy się 
u gospodarza Władysława Przewoźnika na Budach Skurowskich. 
Później dołączyło się do nas jeszcze 3 rodziny z Kleci. W su-
mie z rodziną gospodarza ulokowane było 5 rodzin, w domu 
pod strzechą, na strychu, w stodole i oborze. Łącznie ponad 
20 osób. Z dobytku mieliśmy tylko jedną krowę żywicielkę 
– przydzieloną z majątku rozwiązanego „legenschsftu”. Do 
późnej jesieni żywiona na pastwiskach nad Wisłoką. W zimie 
nie było już czym jej żywić, więc poszła na ubój, stanowiąc 
pożywienie (mięso) dla domowników. Taki los przeżywały 
wszystkie wysiedlone rodziny. Mieszkańcy dzielili się między 
sobą jeszcze tym, co im pozostawało. Ale nie wszyscy byli 
solidarni. Dużo było kradzieży, szczególnie w opuszczonych 
domostwach. Schwytani do robót przyfrontowych niektórzy 
skorzystali z okazji, przywłaszczając sobie cudzą własność 
z opuszczonych domostw i gospodarstw.

 Wojska niemieckie umacniały się na linii Wisłoki, budując 
różne fortyfikacje z drzewa. Lasy zostały ogołocone przez 
wycinkę drzew. Wszystkie roboty wykonywane były przez 
ludzi schwytanych i zgrupowanych w obozach. Mój brat Jan 
i siostra Apolonia, schwytani przebywali w obozie w Przeczycy. 
Późną jesienią w grudniu siostra Pola przebywała na robotach 
podfrontowych w Gogołowie. Było już chłodno – pierwsze 
przymrozki. Mama chciała dostarczyć jej coś z ciepłej odzieży. 
Dziewczyna Janina Pelczar z Kleci, która już pracowała pod 
frontem, wybierała się tam w tym samym celu – dostarczyć 
swojej siostrze ciepłą odzież. Mama wyprawiła mnie z nią, da-
jąc mi ciepłe odzienie (kożuch ojca) dla siostry Poli. Wyprawa 
była niebezpieczna i pełna strachu, ze Skurowej do Gogołowa 
przez Klecie, Januszkowice, Opacionkę ponad pięć kilometrów. 
Drogą nie można było się poruszać, bo groziło śmiercią od 
strzałów lub schwytaniem przez wojsko niemieckie. Trzeba było 
przedzierać się między domami, drzewami, krótkimi skokami. 
Po kilku godzinach dotarliśmy na miejsce, gdzie mogły się 
znajdować nasze siostry, kwaterowane na noc i odpoczynek. 
Niestety, strzelanina i świst kul i pocisków udaremnił nam 
nasze zamiary. Zmuszeni zostaliśmy do powrotu, bo zbliżał 
się koniec dnia. Wróciłem do Skurowej już o zmroku. Moja 
wyprawa zakończyła się niepowodzeniem. Po kilku dniach 
siostra wróciła z linii frontu, ale została skierowana do obozu 
w Przeczycy, do roboty w kuchni polowej.

 Na wysiedleniu w Skurowej przeżyłem chwilę strachu przed 
nieuchronną śmiercią całego domostwa u gospodarza Włady-
sława Przewoźnika. Gospodarza często odwiedzał mężczyzna 
pochodzący z Sowiny – Stefan Owsiak. Opinia o nim ludzi, 
którzy go znali, była nie najlepsza. Jego działalność konspi-
racyjna wobec okupanta była niejednoznaczna i nieznana. 
U gospodarza przebywali często żołnierze niemieccy z obsta-
wy robotników pracujących w lesie. Jednego dnia doszło do 
spotkania jednocześnie St. Owsiaka i żołnierza. Przy alkoholu 
doszło do popisu Owsiaka różnymi sztuczkami, co skończyło 
się rozbrojeniem żołnierza i kradzieżą broni, z którą uciekł. 
Rozwścieczony Niemiec sprowadził swoich kolegów, którzy 
zagrozili, że gdy nie odzyskają broni, to całe domostwo zginie. 

Fot. rodzinne archiw
um

 autora
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Spotkanie emerytów i rencistów
Jak co roku, po świętach wielkanocnych w brzosteckim domu kultu-

ry odbyło się uroczyste spotkanie emerytów i rencistów z całej 
gminy przy wielkanocnym stole. Wzięło w nim udział około 80 osób.

Spotkanie uświetnili zaproszeni goście w osobach: burmistrz Brzostku 
Wojciech Staniszewski, ks. Grzegorz Kamiński oraz członkowie zarządów 
Gminnych Związków Emerytów i Rencistów z Dębicy i Pilzna. Imprezę 
otwarła przewodnicząca brzosteckiego koła Jadwiga Węgrzyn. W swym 
zagajeniu nawiązała do wielkanocnej tradycji dzielenia się jajkiem jako 
symbolem rodzącego się życia, życząc wszystkim wszelkiej pomyślności 
od Chrystusa Zmartwychwstałego. W dalszej kolejności zabrał głos bur-
mistrz Brzostku, który po krótkiej przedmowie również złożył wszystkim 
serdeczne życzenia. Zaś ks. Grzegorz Kamiński poświęcił przygotowane 
potrawy i po odmówieniu odpowiedniej modlitwy wszyscy podzielili 
się jajkiem – symbolem zmartwychwstania Pańskiego, składając sobie 
nawzajem życzenia. Zabrała też głos przewodnicząca dębickiego zarządu 
Krystyna Masło, dziękując za zaproszenie, życzyła wszystkim spokoju 
wypełnionego wiarą, radością oraz wzajemną życzliwością.

Zebrani spędzili miłe chwile, degustując potrawy przygotowane przez 
panie z brzosteckiego zarządu koła. Była to okazja do towarzyskich roz-
mów, żartów, komicznych opowiadań i różnorodnych wspomnień. Nie 
zabrakło też wspólnego śpiewu pieśni biesiadnych. Spotkanie to dostarczyło 
uczestnikom wiele radości i przyczyniło się do wzajemnej integracji.

Wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękujemy za udział w tym pod-
trzymującym tradycje spotkaniu, życzymy dużo zdrowia oraz wszystkiego 
najlepszego, wyrażając nadzieję rychłego spotkania się w tym samym gronie.

J. W.

Na błaganie i płacz kobiet i dzieci broń została podrzucona 
w potoku. Przyniesiona przez gospodarza oddana została żoł-
nierzowi. Tak nieprzemyślana akcja mogła kosztować życie 
kilkanaście osób: kobiet i dzieci. Jeden zostałby bohaterem, 
teraz gloryfikowanym, a kobiety i dzieci poległe poszłyby 
w zapomnienie.

 Wysiedlenie trwało równe cztery miesiące (17 września1944 r. 
– 17 stycznia 1945 r.). 12 stycznia 1945 r. rozpoczęła się ofensywa 
wojsk radzieckich, artyleryjskim i lotniczym ogniem. Drogi, 
mosty, umocnienia zostały niszczone, minowane, wysadzane 
w powietrze i bombardowane. Od Jasła słychać było eksplozje 
i wybuchy min niszczonego miasta. Łuny ogni nie gasły przez 
kilka dni. Zima była sroga, mróz siarczysty, rzeki zamarznięte, 
lody grubości do 1 metra. To stanowiło dobrą przeprawę przez 
Wisłokę. 17 stycznia 1945 r., gdy walki i strzelanina ucichły, 
wysiedleńcy masowo powracali do swoich domostw. Ale 
domostwa były w stanie nienadającym się do zamieszkania. 
Sprzęt, meble, okna, drzwi, podłogi – wszystko wymontowa-
ne, znajdujące się w bunkrach, schronach. To wszystko trzeba 
było odnaleźć, ściągnąć do domu i zmontować. Rozpoczęło się 
życie w prowizorycznym mieszkaniu. Odbudowa następowała 
w czasach późniejszych.

 Nie wszyscy mogli powrócić do domu. Młodzi mężczyźni 
przetrzymywani w obozie w Przeczycy zostali zabrani przez 
uciekających Niemców, gnani przed frontem w kierunku 
Tuchowa. Wśród nich był mój brat Jan. Uciekając Niemcom, 
został postrzelony przez nich z karabinu maszynowego. Pocisk 
przeszedł przez pierś 2 cm ponad sercem. Wraz z nim w ucieczce 
uczestniczyli: szwagier – Jan Barzyk i sąsiad Kazimierz Tokarz. 
Uratowali brata, opatrując go i na saniach zatransportowali do 
szpitala w Tuchowie. Powrócił do domu po miesiącu pobytu 
w szpitalu. Wypadki śmiertelne i odnoszenie ran wśród ludności 
były codziennością, szczególnie w miejscach, gdzie przebiegała 
linia frontu. Wspomnę o śmierci mieszkańca Woli Brzosteckiej, 
gospodarza o nazwisku Jantoń. Znana w całej okolicy. Ów 
gospodarz, wywożąc w pole obornik, najechał furmanką na 
moście w Woli Brzosteckiej na minę przeciwczołgową, która 
po eksplozji rozniosła cały wóz wraz z końmi i furmanem, 
wyrzucając cały zaprzęg w powietrze na kilka metrów.

 Wielka tragedia wydarzyła się w Januszkowicach i Opa-
cionce. Jedenastu kilkunastoletnich chłopców poniosło śmierć. 

Grupę chłopców zorganizował były żołnierz przedwojennego 
wojska, ucząc ich strzelania. Zamiast tarczy strzeleckiej ustawili 
niewypał (bomba lub pocisk dużego kalibru). Lekkomyślność 
doprowadziła do tragedii. Niewypał trafiony pociskiem typu: 
„dum-dum” eksplodował, zabijając 11 młodych ludzi. Kilku-
nastoletni chłopcy nie zdawali sobie sprawy ze skutków, jakie 
niosła zabawa niewypałami, minami, amunicją, zapalnikami, 
granatami walającymi się wszędzie. Ten stan trwał do chwili, 
kiedy na teren naszej gminy przybył pododdział saperów do 
rozminowywania terenu pofrontowego. W akcji rozminowywania 
zginęło 9 saperów. Każdego poległego żołnierza żegnała ludność 
Brzostku i my, dzieci szkolne (śpiewaliśmy pieśni żałobne, które 
nauczyła nas pani W. Twardusiowa). Każdy pogrzeb odbywał 
się z uroczystościami kościelnymi, z odprawieniem mszy św. 
i honorami wojskowymi. Zginęli bohaterską śmiercią, oddając 
swoje życie za uratowanie życia może dziesiątkom ludzi naszej 
Ziemi Brzosteckiej. O nich nie można zapomnieć, im należy 
tym bardziej oddać hołd i cześć.

 Wiosną 1945 r. trwała jeszcze wojna, ale na wyzwolonych 
terenach Polski zaczęło się życie polskie. Już można było 
śpiewać hymn polski: „Jeszcze Polska nie zginęła” i pieśni 
patriotyczne w uroczystościach kościelnych, państwowych 
i szkolnych. Zaraz po przejściu frontu przystąpiono do przy-
gotowania i organizacji nauki szkolnej. Władza w urzędach 
była już sprawowana przez Polaków. Leczono rany wojenne, 
nie było waśni i sporów jak teraz. Nie było mediów jątrzących, 
niszczących umysły ludzkie. Stawała przed nami ciężka praca 
odbudowy kraju, a dla młodzieży zdobywanie wykształcenia.

 Z opisu dziejów II wojny światowej wypada postawić 
pytanie: „Czy zwolennicy rozpętania natychmiast III wojny 
światowej byli rozsądni i zdawali sobie sprawę ze skutków, 
jakie przyniosłaby dla świata?”. Arsenał broni zgromadzony 
w całym świecie (coraz bardziej niszczycielski – bomby ato-
mowe w Hiroszimie i Nagasaki) zniszczyłyby doszczętnie co 
najmniej połowę obszaru Europy (z Polską w centrum). Jeszcze 
ile milionów istot ludzkich pochłonęłaby ta pożoga wojenna 
stokroć większa od skończonej co tylko katastrofy? Ludzie 
latami umieraliby na choroby popromienne. Polska znalazłaby 
się w centrum ognia, uległaby całkowitej zagładzie.

 Nasuwa się następujące generalne pytanie: „Kiedy wreszcie 
naród polski zmądrzeje? Kiedy wyzbędziemy się tej psychozy 
walki i szukania wroga?”

cdn.
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Sonya Chung „Marzenie o innym świecie”
Jest rok 2005. Hyun-Kuy, koreański emigrant, 

postanawia wrócić do rodzinnego miasteczka. 
W Stanach Zjednoczonych zostawia żonę i dwójkę 
dorosłych dzieci. Córka, fotoreporterka wojenna, 
postanawia odnaleźć ojca i wyrusza w podróż do 
południowokoreańskiego małego miasteczka. 
Tragedia, która się w tym czasie wydarzy, na 
zawsze odmieni życie całej rodziny.

Jacek Mayer „Życie w słoiku”
„Życie w słoiku” to niezwykła opowieść 

o bohaterstwie podczas Holokaustu i przeło-
mie, jakiego ta historia dokonała w życiu trójki 
licealistów we współczesnym Kansas. Jacek 
Mayer po mistrzowsku łączy te dwie odrębne, 
lecz głęboko powiązane opowieści w jedną 
większą historię, dającą nam jedyny w swoim 
rodzaju wgląd w Holokaust oraz jego ważność 
dla dzisiejszego świata. Będzie to natchnienie dla wszystkich 
Czytelników, a zwłaszcza dla młodszych.

Porywająca książka przywołuje do życia prawdziwą historię 
licealistów z Uniontown w Kansas i Polki ratującej ludzi z Ho-
lokaustu. Nastolatkowie stworzyli przedstawienie teatralne pt. 

„Życie w słoiku”. Ich przesłanie było proste: kto przeciwdziała 
złu i ratuje dobro, ten zmienia świat.

Pomnik Ireny Sendler wzniesiony został nie w Polsce i nie 
w Izraelu, lecz w sercach i dokonaniach młodych Amerykanów. 

Nadia Hamid „Gorzka pomarańcza”
Autorka jest Polką, która w latach 80. ubie-

głego wieku wyszła za Libijczyka studiującego 
w Polsce, a następnie wyjechała na stałe do 
jego kraju. Radykalnie odmienne obyczaje, 
prawo szariatu, jawna dyskryminacja kobiet 
podzieliły małżonków, zmieniając ich uczucie 
i codzienność w koszmar. Dramatyczne losy au-
torki – która tutaj ukrywa się pod pseudonimem, 
nadal obawiając się ingerencji w swoje życie 
tamtej przeszłości – przeplatają się z ciekawymi obserwacjami. 
Oprócz wątków niemal kryminalnych „Gorzka pomarańcza” jest 
bogatym źródłem o arabsko-muzułmańskiej mentalności oraz 
obyczajowości, a zwłaszcza o życiu rodzinnym Libijczyków.

Nadia odzyskała wolność, a swoje pouczające wspomnienia 
spisała w tej książce. Trafiają one w czas, kiedy zderzenie religii 
i cywilizacji staje się problemem Europy.

ZAGADKA LOGICZNA
Brakujący symbol

Umieść standardowy symbol matematyczny między 
4 a 5, aby otrzymać liczbę większą od 4 i mniejszą od 5.

Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

- Jasiu – mówi pani nauczy-
cielka – czy wierzysz w życie 
pozagrobowe?
- Nie. – A dlaczego pani mnie 
pyta? 
- Bo przed szkołą stoi Twój dzia-
dek, na którego pogrzeb zwolniłeś 
się wczoraj z lekcji.

J J J
Do Nowaków przychodzi sąsiad:
- Czy mama jest w domu?
- Nie ma – odpowiada Jaś.
- A tato?
- Nie ma.
- A może jest babcia?
- Babcia też zdążyła się schować.

J J J
Jedzie babcia samochodem pod 
prąd. Policjant ją zatrzymuje 
i pyta:
- Czy pani wie, gdzie jedzie?
- No tak, jadę na zebranie, ale 
chyba się już skończyło, bo wi-
dzę, że wszyscy wracają.

J J J
- Mamo, spełniliśmy dziś we 

trzech dobry uczynek. Przeprowa-
dziliśmy staruszkę przez jezdnię.
- To bardzo dobrze, ale dlaczego 
we trzech?
- Bo stawiała opór.

J J J
Jak brzmi liczba mnoga od rze-
czownika „niedziela”?
- Wakacje, proszę pani.

J J J
O czwartej nad ranem u profesora 
dzwoni telefon. Profesor odbiera 
i słyszy:
- Śpi pan?
- Śpię, odpowiada zaspany.
- A my się jeszcze uczymy, panie 
profesorze.

J J J
Wchodzi pijany facet do domu. 
Podchodzi do niego żona i pyta:
- Gdzie byłeś?
- Na dożynkach – odpowiada 
mąż.
- Na dożynkach w styczniu?
- Ano na dożynkach. Taka jest 
moja wersja i będę się jej trzymał.

SENTENCJE
 ¾ Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty – małe 
radości. /K. H. Waggerl/

 ¾ Radość i miłość są skrzydłami wielkich przedsięwzięć. 
/J. W. Goethe/

 ¾ Szczęście może przyjść przypadkowo, ale o rozum 
musimy postarać się sami /Cyceron/

 ¾ Cóż znaczą najlepsze słowa, jeśli rozmijają się z rze-
czywistością. /K. Tucholsky/

 ¾ Sprawiedliwość jednej godziny jest więcej warta niż 
modlitwa całego roku. /Mahomet/

 ¾ Być bez grosza to sytuacja przejściowa, ale ubóstwo 
to stan umysłu. /W. Reilley/

 ¾ Ubóstwo jest dobre w kazaniach i maksymach, ale 
jest bardzo złe na co dzień w domu. /H. Beecher/

 ¾ Wątpliwości nie rujnują wiary, lecz umacniają ją.  
/L. Tołstoj/

 ¾ Nie pragnij wiedzieć wszystkiego, ażebyś we wszyst-
kim nie był nieukiem. /Demokryt/

 ¾ Łatwiej jest walczyć o zasady, niż żyć zgodnie z nimi. 
/A. Adler/

Wybrała Maria Kawalec.

jest kołem
ratunkowym
na morzu życia

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI 
Z MAJOWEGO NUMERU

Zagadka logiczna: 84 lata
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Przylaszczka pospolita
Hasło krzyżówki: Od słowa do czynu wielka droga 
Nagrody książkowe wylosowali: Wojciech Straciło 
z Siedlisk-Bogusz (krzyżówka), Adam Boroń z Kleci (za-
gadka przyrodnicza), Maria Zatorska z Brzostku (zagadka 
logiczna).
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ROZWIĄZANIE:
czerwiec 2017

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej czerwiec 2017

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?

"

"

czerwiec 2017

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za gatunek? Fot. strona 47) wraz z wypełnionymi 
kuponami należy dostarczyć do 30 czrwca 2017 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4.
Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

POZIOMO:
1) Rzemieślnik robiący obicia meblowe.  7) Duży kot.  11) Człowiek 
przedkładający zawsze  interes własny nad cudzy; samolub, so-
bek.  12) Zjednoczenie przesiębiorstw poddanych jednemu ośrodkowi 
dyspozycyjnemu.  13)  Imię żeńskie - 10 XII  14) Słynny poemat 
Homera  16) Imię męskie - 26 VII, 16 VIII; Lelewel  20) Prawy dopływ 
Warty  21) Katolicka instytucja charytatywna.  25) Pracownik zakładu ga-
stronomicznego (restauracji, baru itp.)  26) Garaż samolotów.  27) Paczka, 
plik.  28) Dotykanie wargami (dla wyrażenia uczuć).  33) Dawna miara 
objętości zawierająca 4 kwarty.  36) Entuzjasta, sympatyk  37) Mały 
grzyb.  41) Skłonność do intensywnego działania; moc, siła, dzielność, 
napęd, rozmach, aktywność, wigor.  42) Godło, oznaka, symbol (np. 
berło jest a. władzy królewskiej).  43) Miasto nad Nidą.  44) Łupiny, 
obierzyny, skrawki; to, co się skrawa przy obieraniu ziemniaków, owoców, 
jarzyn.  45) Najdroższa przyprawa.  46) Imię męskie - 26 X

PIONOWO:
1) Węgierskie wino.  2) Kobieta niezamężna; dziewczyna.  3) Brat Lecha 
i Rusa.  4) Opinia, sława, rozgłos.  5) Miasto w Grecji.  6) Model daewo.  7) Gałgan, 
nicpoń, nic dobrego.  8) Specjalista zakładający lub rozbrajający miny.  9) Świadectwo 
kontroli technicznej wyrobu.  10) Stan w hipnozie.  15) Wyrabia sery.  17) Niepo-
kój.  18) Jacek, autor tekstów piosenek.  19) Średniowieczni kuglarze, komedianci, 
śpiewacy i muzycy.  22) Jednostka natężenia prądu.  23) Prasa: wydawnictwo 
młodzieżowe, powstałe w 1952 r.  24) Ulice obsadzone drzewami  29) Doskonały 
rozpuszczalnik.  30) Imię żeńskie - 13.V.  31) Rzeka, prawy dopływ Jeniseju, 
przepływa przez Irkuck.  32) Wieś w woj. siedleckim, na zach. od Siedlec; 1831 
zwycięstwo wojsk polskich nad rosyjskimi.  33) Günter (ur. 1927), niem. pisarz; 
„Blaszany bębenek”, „Psie lata”.  34) Wąska, cienka rurka.  35) Ostra przyprawa 
korzenna, uprawiana w obszarach tropikalnych.  38) Naderwana skórka wokół 
paznokcia.  39) Potrawa, rodzaj placków z niesłodzonego ciasta drożdżowe-
go.  40) Najmniejsza porcja energii.
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Dorota Machaj – ukończyła agronomię oraz marketing i zarządzanie na Uniwersytecie 
Rolniczym w Krakowie, studia podyplomowe w zakresie kształtowania i pielęgnacji 
terenów zielonych, uczy w Technikum Architektury Krajobrazu w ZS w Brzostku

Porady eksperta
NASZE OGRODY

Jak dbać o ogród – stosowanie chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin

Aby chronić rośliny przed rozmaitymi 
chorobami i szkodnikami, mamy 

do wyboru kilka sposobów. Najskuteczniej-
sze są środki chemiczne, które stosunkowo 
szybko działają, ale zdecydowanie nie są 
zdrowe dla środowiska i sporo kosztują. 
Dlatego – przy odrobinie wolnego czasu – 
warto sięgnąć po metody biologiczne, równie 
efektywne, a przy tym bezpieczne (nie jest 
wymagany okres karencji). 

Środki chemiczne wydają się najbardziej 
skuteczne w walce z chorobami i szkodni-
kami roślin ogrodowych, działają szybko 
i efektywnie, a ich stosowanie nie jest cza-
sochłonne i nie wymaga wielkich nakładów 
pracy. Trzeba jednak pamiętać, że wszystko 
czym „uraczamy” nasz ogród, dobre i złe, 
na długo w nim pozostanie. Substancje 
chemiczne kumulowane są w roślinach, 
w glebie, unoszą się w powietrzu, niszcząc 
też to, co pożądane np. pożyteczne owady. 
Część szkodliwych związków przenika do 
wód gruntowych. Zatem decyzja o zasto-
sowaniu środków chemicznych powinna 
być przemyślana. Korzystajmy zawsze ze 
specjalistycznych sklepów, a w razie wątpli-
wości weźmy ze sobą zdjęcie lub fragment 
zaatakowanej rośliny, a rzetelny sprzedawca 
z pewnością pomoże nam dokonać odpowied-
niego zakupu. I zawsze bardzo precyzyjnie 
stosujmy się do podanego na opakowaniu 
sposobu użycia!

Wiele roślin na działkach, w tym również 
powszechnie występujące chwasty, takie jak 
pokrzywa, mniszek lekarski czy skrzyp polny, 
możemy wykorzystać do samodzielnego 
przygotowania biologicznych środków, 
przydatnych do nawożenia i ochrony roślin. 
Preparaty roślinne, w zależności od sposobu 
przygotowania, można podzielić na trzy 
rodzaje: gnojówki, wyciągi i odwary. Ich 
działanie jest uzależnione od stopnia stęże-
nia. Dość łatwo możemy je wykonać sami.

Najdłużej trwa przygotowanie gnojówki. 
W tym celu w plastikowym wiadrze (nigdy 
metalowym!) zalewamy 1 kg ziela 10 litrami 
wody (najlepiej deszczówki), płyn codzien-
nie mieszamy, bo do procesu fermentacji 
potrzebny jest tlen. Tworząca się gnojówka 
nieładnie pachnie, więc najlepiej ją schować. 
Po 2-3 tygodniach jest gotowa.

Aby przygotować wyciąg roślinny (na-
stój), świeże (1 kg) lub suche (200 g) ziele 
zalewamy wodą (10 l) i odstawiamy na 12-
24 godzin, aż wytworzy się lekka piana. Po 
przecedzeniu wyciąg należy zużyć od razu 
albo pozostawić do całkowitej fermentacji.

Chcąc uzyskać wywar (odwar), świeże 
lub suszone zioła zalewamy zimną wodą, 
odstawiamy na 12-24 godzin, a potem 
gotujemy około 30 minut na słabym ogniu. 
Po wystudzeniu wywar możemy przelać do 
słoika i szczelnie go zamknąć, co pozwoli go 
przechowywać nawet 3-4 miesiące. 

Wyciąg z bzu czarnego
Jak przygotować: 1 kg świeżych lub 200 
g suszonych liści i kwiatów bzu moczyć 
w 10 l wody przez 24 godziny, rozcieńczyć 
wodą 1/10,
Kiedy stosować: gdy zauważymy szkodniki,
Miejsce zastosowania: gleba i bezpośrednio 
na rośliny,
Działanie: zwalcza rolnice, bielinka kapust-
nika, mszyce,

Gnojówka z bzu czarnego
Jak przygotować: 1 kg świeżych lub 200 
g suszonych liści, kwiatów i pędów bzu 
czarnego zalać 10 litrów wody i odstawić 
na 4 do 5 dni,
Kiedy stosować: gdy występują szkodniki,
Miejsce zastosowania: wlewać do nor,
Działanie: odstrasza krety i norniki,
Wyciąg z cebuli
Jak przygotować: 200g łusek cebuli zalać 
10 litrami wody, gotować przez 35 min, nie 
rozcieńczać,
Kiedy stosować: zapobiegawczo lub przy 
porażeniu, opryskać 3 razy co 5 dni,
Miejsce zastosowania: na rośliny,
Działanie: wyciąg z cebuli zwalcza mszy-
ce, miodówki, skoczki, przędziorki,

Wywar z cebuli
Jak przygotować: 75g cebuli lub 500g łusek 
na 10 litrów wody, gotować przez 10 min., 
nie rozcieńczać,
Kiedy stosować: zapobiegawczo oraz przy 
porażeniu,
Miejsce zastosowania: na rośliny,
Działanie: wywar z cebuli zapobiega wy-
stępowaniu chorób grzybowych, pomaga 
zwalczać roztocza i mszyce,

Wyciąg z czosnku
Jak przygotować: 200g ząbków roztartego 
czosnku zemleć, zalać 10 l wody i odstawić 
na 3 lub 4 dni, nie rozcieńczać,
Kiedy stosować: wiosną i latem, zapobie-
gawczo i przy porażeniu,
Miejsce zastosowania: na rośliny,
Działanie: wyciąg z czosnku pomaga zwal-
czać takie szkodniki jak mszyce, połyśnica 
marchwianka, wielkopąkowiec porzecz-
kowy, przędziorki oraz liczne choroby 
bakteryjne i grzybowe,

Wywar z czosnku
Jak przygotować: 200g ząbków roztartego 
czosnku zemleć, zalać 10 l wody na 24 
godziny, gotować 20 min., nie rozcieńczać,
Kiedy stosować: wiosną i latem zapobiegaw-
czo oraz przy porażeniu,
Miejsce zastosowania: na rośliny,
Działanie: wywar z czosnku działa na mszy-
ce, połyśnicę marchwiankę, wielkopąkowca 
porzeczkowego, przędziorki oraz choroby 
bakteryjne i grzybowe,

Wyciąg z mniszka lekarskiego
Jak przygotować: 250 g zmielonych korzeni 
lub 400 g świeżych liści zalać 10 l wody 
i pozostawić na 3 godziny, nie rozcieńczać,
Kiedy stosować: od wiosny do jesieni zapo-
biegawczo i przy porażeniu,
Miejsce zastosowania: do gleby i na rośliny,
Działanie: mszyce, miodówki i przędziorki,

Gnojówka fermentująca z pokrzyw
Jak przygotować: 1 kg świeżych lub 200 g 
suszonych nie kwitnących roślin zalać 10 l 
wody, przed zastosowaniem rozcieńczyć 1:10,
Kiedy stosować: gdy występują szkodniki,
Miejsce zastosowania: na rośliny,
Działanie: zwalcza mszyce, przędziorki, mi-
seczniki i tarczniki,

Gnojówka z pokrzyw
Jak przygotować: 1 kg świeżych lub 200 g 
suszonych niekwitnących roślin zalać 10 l 
wody, przed zastosowaniem rozcieńczyć 1:10, 
rozcieńczyć w zależności od zastosowania,
Kiedy stosować: od wiosny do jesieni lub 
przy porażeniu,
Miejsce zastosowania: w zależności od za-
stosowania do gleby lub na rośliny,
Działanie: w rozcieńczeniu 1:10 działa 
wzmacniająco, można podlewać wiele wa-
rzyw, kwiaty jednoroczne, byliny, drzewa 
i krzewy owocowe (uwaga: nie wolno podle-
wać fasoli, grochu, czosnku i cebuli!), w roz-
cieńczeniu 1:20 można opryskiwać rośliny 
zaatakowane przez mszyce, bez rozcieńczenia 
można wlewać do pryzmy kompostowej, aby 
stymulować proces rozkładu roślin,

Gnojówka fermentująca ze skrzypu polnego
Jak przygotować: 1 kg świeżych lub 200 g 
suszonych roślin pozostawić w 10 l wody na 
4 do 5 dni do fermentacji, przed zastosowa-
niem rozcieńczyć 1:50,
Kiedy stosować: w okresie wegetacji przy 
słonecznej pogodzie,
Miejsce zastosowania: na rośliny,
Działanie: gnojówka ze skrzypu zwalcza 
mszyce, przędziorki, miseczniki i tarczniki,

Wywar ze skrzypu polnego
Jak przygotować: 1 kg świeżych lub 200 g 
suszonych roślin zalać litrem wody i moczyć 
przez całą dobę, następnie zagotować i trzy-
mać na bardzo małym ogniu przez 30 minut. 
Po przestygnięciu przecedzić i zastosować 
do oprysków w rozcieńczeniu z wodą 1:3.
Kiedy stosować: w okresie wegetacji przy 
słonecznej pogodzie, najlepiej w godzinach 
porannych. Rośliny opryskuje się przez 
3 tygodnie w odstępach co 3 dni.
Miejsce zastosowania: na rośliny,
Działanie: wywar ze skrzypu polnego pomaga 
walczyć z mączniakiem prawdziwym, mącz-
niakiem rzekomym, rdzą i kędzierzawością 
liści brzoskwini. q

Fot. Patryk Rak
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Dokończenie na str. 44

Spotkanie z pożytecznymi mikroorganizmami cz. 19
Janusz Kolbusz - ukończył Pedagogikę Resocjalizacyjną na 
Uniwersytecie Rzeszowskim, od kilku lat zajmuje się wdra-
żaniem praktycznego zastosowania probiotyków na terenie 
Podkarpacia. Prowadzi Pogórzańskie Centrum Mikroorga-
nizmów w Brzostku.

Przedstawiam Państwu kolejne naturalne wyroby wytwórni Probiotics 
Polska, całą linię, tym razem dedykowane naszym milusińskim - do-
mowym czworonogom. W skład linii wchodzi szereg produktów do 
utrzymywania higieny i zdrowia psów. Mikroorganiczna Odżywka 
- doskonale nawilżająca naskórek i okrywę włosową psa; Mikro-
organiczny Higienizator - służący do codziennej pielęgnacji skóry 
i sierści psów oraz higieny otoczenia; Mikroorganiczny Spray do jamy 
ustnej pomagający ograniczać rozwój bakterii odpowiadających za 
powstawanie nieprzyjemnego zapachu z pyska psa; a także Mikro-
organiczny Szampon i Probiotyk.
1.ProBioAnimalia CANIS - higienizator
Higienizator to naturalna mieszanka w sprayu do sto-
sowania zewnętrznego. Służy do utrzymania higieny 
samych psów, ale także do odświeżenia ich kojców 
i posłań. CANIS Higienizator dla psów pozwala na 
utrzymanie czystości bez chemii, eliminując drobno-
ustroje wywołujące biegunki i choroby skóry. To także 
produkt pierwszej potrzeby w usuwaniu przykrych 
zapachów
Działanie: Skóra i sierść: utrzymywanie równowagi 
mikroorganicznej, wspomaganie leczenia bakteryj-
nych i grzybiczych schorzeń skóry, wypieranie chorobotwórczej 
mikroflory i hamowanie jej rozwoju, profilaktyka i wspomaganie 
leczenia alergii, łagodzenie świądu (alergie, „hot spot”, ukąsze-
nia owadów), usuwanie zabrudzeń.
Higienizacja otoczenia: utrzymywanie równowagi mikroorganicznej, 
odświeżanie powietrza, minimalizacja nieprzyjemnych zapachów 
organicznych, usuwanie zabrudzeń i plam.
Sposób użycia: Do codziennej pielęgnacji psa i higienizacji jego 
otoczenia poprzez oprysk okrywy włosowej zwierzęcia oraz posłań 
i miejsc, gdzie przebywa pies. Do oprysku kojców, pielęgnacji szczeniąt 
i suk karmiących (higiena listew mlecznych, łap po spacerze, oprysk 
skóry szczeniąt). Do sprzątania i higienizacji miejsc w pomiesz-
czeniach, gdzie znalazły się odchody psa. Do opryskiwania miejsc 
w ogrodzie, gdzie psy oddają mocz i pojawiają się nieprzyjemne 
zapachy. Preparatu nie należy rozcieńczać, a po użyciu pompkę 
ustawić w pozycji OFF.
W skład preparatu wchodzi: Szczepy probiotycznych mikroorga-
nizmów (Bifidobacterium animalis, B. bifidum, B. longum, Lactoba-
cillus acidophilus, L.bulgaricus, L.casei, L.fermentum, L.plantarum, 
L.lactis), kompozycja ziół (liść miłorzębu dwuklapowego, mięta, 
kwiat rumianku, liście zielonej herbaty, liście krwawnika, nagietek) 
i naturalnych olejków wpływających na poprawę stanu skóry psa 
i pielęgnację włosa (cedrowy, terpentynowy, melisowy).
2.ProBioAnimalia CANIS - spray do jamy ustnej
Intensywnie pachnący ziołami spray służy do zachowania 
higieny jamy ustnej psa - chroni dziąsła i zęby, a także 
likwiduje przykry zapach z pyska zwierzęcia. CANIS 
- spray do jamy ustnej to odpowiednik pasty do zębów 
i odświeżacza do ust w jednym. Dodatkowo przeciwdziała 
stanom zapalnym gardła, likwidując kaszel i podrażnienia.
Działanie: ogranicza odkładanie płytki nazębnej, do-
starcza pożyteczną mikroflorę do jamy ustnej, ogranicza 
rozwój patogennych mikroorganizmów i grzybów, li-
kwiduje przykry zapach, łagodzi stany zapalne dziąseł 
i błony śluzowej gardła, łagodzi kaszel.
Sposób użycia: Do stosowania codziennego: 1-2 aplikacje do jamy 
ustnej; w przypadku choroby gardła: 2-3 aplikacje na dzień do 
gardła psa.
W skład preparatu wchodzi: Szczepy aktywnych mikroorganizmów 
(Bifidobacterium animals, B. bifidum, B. longum, Lactobacillus aci-
dophilus, L.bulgaricus, L.casei, L.fermentum, L.plantarum, L.lactis) 
oraz fermentowane zioła (jagody jałowca, nasiona kopru włoskiego, 
kardamonu, korzeń imbiru, kwiat jeżówki purpurowej, prawoślaz 
lekarski - ziele, owoc bzu czarnego, liść szałwii, kwiat lawendy), 
a także olejki organiczne (jałowcowy i tymiankowy).

3.ProBioAnimalia CANIS - szampon
Delikatna baza myjąca szamponu jest uzupełniona o wiele 
cennych, odżywczych i kojących olejków: z drzewa her-
bacianego, awokado, orzechów makadamii oraz oliwki. 
Zawiera dodatek fermentowanych ziół i kwasów orga-
nicznych zapewnia niskie pH - około 5,5 - doskonałe dla 
skóry psa. Dzięki temu szampon ma działanie nawilżające 
i zapobiega występowaniu łupieżu. Do stosowania dla 
wszystkich rodzajów sierści.
Działanie: myje i odświeża, łagodzi świąd, hamuje rozwój chorobo-
twórczych bakterii i grzybów, zapewnia równowagę mikroorganiczną 
na skórze psa, działa przeciwłupieżowo.
Sposób użycia: Po naniesieniu na sierść i skórę dokładnie go roz-
prowadzić, wmasować i pozostawić 2-3 minuty na skórze psa. Na-
stępnie spłukać. Koniecznie używać po trymowaniu, szczotkowaniu, 
strzyżeniu. Nadaje się do kąpieli szczeniąt. Szampon przeznaczony 
jest do częstego stosowania.
W skład preparatu wchodzi: probiotyczne szczepy mikroorgani-
zmów, zioła z plantacji ekologicznych - nagietek i chmiel (działanie 
bakteriobójcze) oraz poddane fermentacji liście zielonej herbaty 
(działanie przeciwgrzybicze).
4.ProBioAnimalia CANIS - odżywka
Bogata w zioła i naturalne olejki odżywka mikroorga-
niczna ma właściwości regeneracyjne i nawilżające, 
jej regularne stosowanie wzmacnia cebulki 
i odbudowuje strukturę włosa. Odżywka ProBio-
Animalia CANIS działa także bakterio- i grzybobójczo, 
stanowiąc naturalną ochronę sierści i skóry. Zapobiega 
kołtunieniu i ułatwia rozczesywanie.
Działanie: nawilża i pielęgnuje, ma właściwości prze-
ciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, łagodzi świąd, two-
rzy ochronną warstwę, ułatwia rozczesywanie.
Sposób użycia: Odżywkę stosujemy po kąpieli psa. Nanosimy na 
sierść i skórę, delikatnie masujemy, rozprowadzając ją starannie, 
pozostawiamy 2-5 minut i spłukujemy.
W skład preparatu wchodzi: szczepy probiotycznych mikroor-
ganizmów, olej arganowy (wpływa ochronnie i regenerująco na 
naskórek, łagodzi objawy alergii, ma właściwości przeciwzapalne), 
olej kokosowy (pomaga zwalczać wysypki, infekcje, łagodzi świąd 
i ułatwia wnikanie odżywki do włosa) oraz fermentowane: chmiel, 
nagietek i zielona herbata (wzmacniają działanie przeciwzapalne 
i przeciwgrzybicze odżywki). 
5.ProBioAnimalia CANIS - probiotyk
Probiotyk poprawia zdrowie, kondycję i odporność 
psa. Przywraca i utrwala korzystną florę bakteryjną, co 
skutkuje polepszeniem wchłaniania tłuszczy, wapnia, 
fosforanów i soli żelaza, a także wydaleniem toksycz-
nych związków.
Działanie: wspomaga odporność, reguluje procesy 
trawienne, zwiększa przyswajalność karmy, łagodzi 
przebieg ewentualnych zatruć pokarmowych, poprawia 
wygląd okrywy włosowej i stan skóry, redukuje stany 
zapalne, zmniejsza ryzyko wystąpienia alergii skórnych i pokarmo-
wych, wzmacnia organizm.
Dawkowanie: Preparat stosujemy codziennie: 
Psy dorosłe: o wadze do 5 kg - 5 ml, o wadze 5 - 15 kg -10 ml, po-
wyżej 15 kg - 20 ml. Podajemy strzykawką do pyska lub z karmą. 
Szczenięta od 3. tygodnia życia/1 ml, zwiększając stopniowo daw-
kę, (zalecane podanie 1 kropli preparatu do pyszczka dla szczeniąt 
bezpośrednio po urodzeniu). Podwójna dawka: podczas terapii an-
tybiotykowych, w okresach rekonwalescencji, dla suk karmiących. 
Bakterie wchodzące w skład preparatu szybko kolonizują określone 
odcinki przewodu pokarmowego, wypierając drobnoustroje cho-
robotwórcze. W ten sposób powstaje naturalna, ochronna bariera 
biologiczna zabezpieczająca przed szeregiem schorzeń wywołanych 
przez patogenne szczepy bakterii (m.in.: Escherichia coli, Salmonel-
la, Mycobacterium, Shigella, Bacteroides, Proteus, Streptococcus, 
Clostridium, Pseudomonas czy Vibrio) oraz wirusy. Obok zdolności 
zasiedlania, bakterie probiotyczne cechuje wysoka aktywność enzy-
matyczna w jelicie, która zwiększa przyswajalność i efektywność 
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DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
Czas biegnie szybko i niepostrzeżenie 

minął rok od rozpoczęcia działalności 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku. 
Zajmuje się on organizacją sportu, rekre-
acji, turystyki i bezpiecznego wypoczynku 
w trakcie ferii, wakacji, w weekendy 
i popołudnia. Oferta skierowana jest do 
dzieci, młodzieży i seniorów o różnych 
zainteresowaniach i predyspozycjach. 

Pierwsza rocznica powstania to dobry 
czas na podsumowanie funkcjonowania 
brzosteckiego ośrodka. W minionym cza-
sie zrealizowano większość założonych 
celów, w tym zakup nowego sprzętu oraz 
modernizacja już posiadanego. Przez cały 
rok zorganizowano wiele imprez oraz 

udzielono pomocy w organizacji zajęć 
odbywających się w hali. 

W ciągu roku wcielano w życie nadrzęd-
ną misję ośrodka – stwarzania dogodnych 
warunków do uprawiania sportu, rekreacji 
i turystyki oraz zagospodarowania czasu 
wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.

Poniżej pełny wykaz imprez sportowo-
-rekreacyjnych, turystycznych i wypoczyn-
kowych, jakie zorganizowaliśmy od 1 maja 
2016 do 30 kwietnia 2017 r.:

1. 02.06.2016 Turniej Piłki Nożnej - Spor-
towy Dzień Dziecka (45 zawodników)

Dokończenie na str. 39

Niecodzienny trening w Brzostku
10 maja 2017 r. odbył się w Gimnazjum w Brzostku nietypowy 

trening. Była to nagroda za zajęcie III miejsca w Polsce 
w wyzwaniu pt: „Jesteśmy gotowi na kolejny sezon w klubach 
sportowych Orange”. O godzinie 10:00 w Hali im. Agaty Mróz-
-Olszewskiej spotkali się trenerzy Klubów Sportowych Orange 
z Poznania z gimnazjalistami z Brzostku, strażakami, rodzicami, 
nauczycielami oraz starszym rodzeństwem naszych uczniów. 

Na początku uczennica naszej szkoły Aleksandra Zięba powi-
tała wszystkich zebranych, następnie głos zabrał dyrektor szkoły 
Jacek Berek, który życzył wszystkim wytrwałości i dobrej zabawy 
i jednocześnie podziękował za przybycie. Następnie wszyscy 

wspólnie zabrali się do ćwiczeń, które stanowiły niepowtarzalną 
lekcję wychowania fizycznego. Była to nie tylko ciężka praca, 
ale także trening umysłu z dużą ilością koncentracji i skupienia. 
Trenerki wprowadziły dużo ćwiczeń innowacyjnych, do wyko-
nania których nie jest konieczna hala sportowa, lecz można je 
wykonać w ogrodzie, na plaży czy po prostu na podwórku razem 
z rodzicami czy rodzeństwem. 

Kolejnym etapem wspólnego treningu była gra w „Dudokosza”. 
Zasady tej nowej gry zastały wymyślone przez gimnazjalistów 
z Brzostku. W rozgrywanych meczach z nauczycielami i rodzi-
cami czy ze strażakami - uczniowie z klasy sportowej wychodzili 
zwycięsko (jak przystało na twórców).

Na koniec wszyscy zaproszeni spotkali się na wspólnym 
poczęstunku, gdzie jeszcze długo wymieniano się wspólnymi 

doświadczeniami i spostrzeżeniami. 
Serdecznie dziękuję za pomoc w przygo-

towaniu poczęstunku Dyrektorowi Szkoły 
Podstawowej Marii Przebiędzie, Beacie 
Szymańskiej, Katarzynie Machowskiej, 
Pawłowi Hipszerowi, Zuzannie Sarneckiej, 
Zbigniewowi Machajowi, Elżbiecie Wój-
towicz. Za fotorelację i zdjęcia dziękuję 
Pawłowi i Jakubowi Batyckim. Dziękuję 
rodzicom, strażakom, nauczycielom oraz 
wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie 
i byli z nami w tym dniu w hali. Na Was 
zawsze możemy liczyć.

Magdalena Machaj

MISTRZOSTWA PODKARPACIA KARATE KYOKUSHIN
27 maja 2017 roku w Krośnie odbyły się XIX Mistrzostwa 

Podkarpacia Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży zorgani-
zowane przez Krośnieński Klub Kyokushin Karate, pod przewod-
nictwem shihana Romana Woźniaka. W zawodach uczestniczyło 
267 zawodników z 21 klubów zrzeszonych w Podkarpackim 
Okręgowym Związku Karate, w 12 kategoriach kata i 29 kumite. 
Sędzią głównym był shihan Tadeusz Krygowski.

Brzostecki Klub Kyokushin Karate reprezentowało 17 zawod-
ników, którzy łącznie zdobyli 6 pucharów, 2 drugie oraz 4 trzecie 
miejsca. Nasi zawodnicy reprezentowali wysoki poziom sportowy, 
godnie reprezentując nasz klub.

Sędziowali sensei Tomasz Mendoń 3Dan oraz sensei Robert 
Kolbusz 1Dan.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom i życzymy kolejnych 
sukcesów. 
Puchary dla Brzostku w kumite zdobyli:
II miejsce – Jan Kawalec
II miejsce – Dawid Kolbusz
III miejsce – Julita Maduzia
III miejsce – Mateusz Kordek
III miejsce – Aleksandra Olszówka
III miejsce – Krystian Finek

Wyjazd na turniej był możliwy dzięki dotacji Gmi-
ny Brzostek w ramach realizacji zadania publicznego 
z zakresu rozwoju sportu „Szkolenie dzieci i młodzieży, 
organizowanie współzawodnictwa sportowego w karate 
kyokushinkai”.

Robert Kolbusz

Fot. Jakub Batycki
Fot. M
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2. 03.06.2016 Gminna Olimpiada Spor-
towa Dzieci (56 zawodników)

3. 21.06.2016 Otwarty Turniej Piłki 
Siatkowej o Puchar Kierownika 
OSiR-u (50 zawodniczek)

4. 28.06.2016 Wakacyjny Turniej Piłki 
Nożnej Dzikich Drużyn (38 zawod-
ników)

5. 12.07.2016 Wakacyjny Turniej Ko-
metki (5 zawodników)

6. 04.07. - 30.07.2016 Amatorska Liga 
Piłki Nożnej Gminy Brzostek (96 
zawodników)

7. 04.07. - 30.07.2016 Amatorska Liga 
Tenisa Ziemnego Gminy Brzostek 
(6 zawodników)

8. 09.08.2016 Wakacyjny Turniej Tenisa 
Stołowego (10 zawodników) 

9. 09.08. - 18.08.2016 VI Mistrzostwa 
Par Deblowych w Tenisie Ziemnym 
Gminy Brzostek (14 zawodników)

10. 20.08.2016 I Rajd Rowerowy „Ro-
werem w Pogórze Ciężkowickie” (11 
uczestników)

11. 30.08.2016 Wakacyjny Turniej Piłki 
Siatkowej – Dwójki (56 zawodników)

12. 16.09.2016 Grand Prix Gminy Brzo-
stek w Biegach Przełajowych o Puchar 
Burmistrza Brzostku (119 zawodni-
ków)

13. 07.12. - 08.12.2016 Mikołajkowy 
Turniej Piłki Halowej kat. SP i kat. 
Gim. (180 zawodników)

14. 09.12.2016 Mikołajkowy Turniej 
Piłki Siatkowej kat SP i Gim. (85 
zawodniczek)

15. 15.01.2017 II Zimowy Turniej Futsalu 
(128 zawodników)

16. 17.01.2017 Feryjny Turniej Badmin-
tona (16 zawodników)

17. 19.01.2017 Feryjny Turniej w Piłkę 
Siatkową (48 zawodników)

18. 20.01.2017 Konkurs Wyciskania Sztan-
gi Leżąc (15 zawodników)

19. 24.01.2017 Halowy Turbokozak (16 
zawodników)

20. 25.01.2017 Feryjny Turniej Tenisa 
Stołowego (13 zawodników)

21. 26.01.2017 Gry i Zabawy (15 zawod-
ników)

22. 27.01.2017 Otwarty Turniej Halowej 
Piłki Nożnej 2017 (88 zawodników)

23. 11.02.2017 Zimowy Turniej Piłki 
Siatkowej (128 zawodników) 

24. 08.04.2017 Wielkanocny Turniej Piłki 
Siatkowej Drużyn Mieszanych (88 
zawodników)

25. 22.04.2017 Turniej Piłki Nożnej Dru-
żyn OSP (56 zawodników) 

26. 08.05. - 16.05.2017 Młodzieżowa Liga 
Orlika (72 zawodników)

Oprócz wielu imprez sportowych od 
niedawna rozpoczęły się zajęcia rekreacyjne 
dla dzieci i młodzieży z gminy Brzostek 
z piłki siatkowej, a od maja startują zajęcia 
z tenisa ziemnego oraz piłki nożnej na 
stadionie w Siedliskach-Bogusz. 

W ciągu minionego roku doposażono 
siłownię w nowy sprzęt, zakupiono sprzęt 
sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć 
(m.in. piłki, rakiety, pomoce trenerskie), 

stół bilardowy. Jesteśmy w trakcie zakupu 
kosiarki dla potrzeb OSiR-u. 

Na tym nie koniec, planowane są bowiem 
dalsze inwestycje na terenie obiektów 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku. Na 
stadionie sportowym już wykonano moder-
nizację odwodnienia płyty głównej, a przed 
nami dalszy etap prac – remont ogrodzenia 
i wycinka drzew. Przygotowywany jest 
także projekt Rodzinnego Parku Rekreacji. 

W ramach „Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Brzostek na lata 
2016 – 2020” jednym z ważniejszych 
zadań jest modernizacja istniejącego kor-
tu na terenie Kompleksu Boisk „Moje 
Boisko - Orlik 2012” w Brzostku. Jego 
celem jest jego zmiana na obiekt wielo-
funkcyjny, który w zimie będzie pełnił rolę 
lodowiska sztucznie mrożonego, a w lecie 
kortu tenisowego. W planach jest także 
modernizacja boiska w Siedliskach-Bogusz 
(budowa piłkochwytów, trybun, boksów 
dla zawodników, ogrodzenia). 

Oczywiście są to tylko plany na najbliż-
szy czas. Z każdym kolejnym rokiem brzo-
stecki OSiR będzie się rozwijał, zyskiwał 
na już przeprowadzonych inwestycjach 
i rozpoczynał kolejne. Baza sportowa naszej 
gminy nie jest najgorsza, ale wymaga sukce-
sywnego rozbudowywania i udoskonalania. 
Często słychać narzekania, że młodzież 
spędza za dużo czasu przed komputerami. 
Jeżeli chcemy, by zainteresowali się sportem 
i zdrowym stylem życia, należy stworzyć 
im do tego okazję i możliwości. 

Na koniec kilka ciekawych liczb (coś dla 
statystyków) J
W ciągu roku siłownię, która mieści się 
w hali sportowej, odwiedziło prawie 3,5 tys. 
Wykupiono:
• 1493 - jednorazowych wejść
• 981 - karnetów 6 – wejść
• 96 - karnetów miesięcznych

Natomiast z hali korzystało prawie 10 
tys. osób (w statystyce nie uwzględniono 
uczestników imprez tam organizowanych 
oraz uczniów gimnazjum, którzy korzystają 
z obiektu w ramach lekcji).

Od 1 maja 2016 do 30 kwietnia 2017 

wynajęto halę sportową 1213 razy (wli-
czono wynajem 1 sektora lub całej hali). 

Z Kompleksu Boisk Sportowych „Moje 
Boisko – Orlik 2012” w ciągu roku sko-
rzystało prawie 5 tys. osób. 

Dziękujemy, że jesteście z nami! Obie-
cujemy, że kolejne lata przyniosą jeszcze 
więcej zmian i niespodzianek! J

Magdalena Kawalec

Zakup sprzętu na siłownię

Zakup sprzętu do zajęć z tenisa ziemnego

Zakup sprzętu do zajęć z tenisa ziemnego

Zakup stołu do bilarda

Zakup sprzętu na siłownię

Zakup sprzętu sportowego

Dokończenie ze str. 38
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MŁODZIEŻOWA LIGA ORLIKA ZA NAMI
Młodzieżowa Liga Orlika to nowy punkt sportowych wyda-

rzeń na brzosteckim Orliku. Od 8 maja do 16 maja trwały 
rozgrywki, do których przystąpiło 9 zespołów (72 zawodników). 
Organizatorem zmagań był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzost-
ku. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń w drodze losowania 
zespoły zostały podzielone na 2 grupy, które rywalizowały syste-
mem „każdy z każdym”. Po spotkaniach grupowych, do dalszej 
fazy rozgrywek awansowały cztery zespoły z każdej grupy. 
W trzecim dniu rywalizacji rozegrano mecze ćwierćfinałowe, 
gdzie zwycięzca pozostawał w grze, a przegrany żegnał się z tur-
niejem. Po zaciętej, ale sportowej rywalizacji w poszczególnych 
ćwierćfinałach (dwa zakończyły się konkursem rzutów karnych), 
zostały wyłonione zwycięskie zespoły, które 16 maja walczyły 
w półfinałach. W pierwszym półfinale spotkały się drużyny Siwy 
Dym Jodłowa oraz OSP Nawsie Brzosteckie. Po regulaminowym 
czasie gry wynik był remisowy 2:2. Do wyłonienia zwycięzcy 
potrzebny był konkurs rzutów karnych. Lepszymi egzekutorami 
okazali się zawodnicy z Jodłowej, wygrywając 3:2. Drugi pół-
finał pewnie wygrywa zespół Pierwiastek z Trzech, pokonując 
Futbolowych Artystów. W tym samym dniu rozegrano finałowe 
spotkania tegorocznej edycji. Przegrane zespoły po krótkiej 
przerwie rozegrały mecz o brązowy medal, a zwycięzcy półfi-
nałów rozegrali finał, który miał wyłonić triumfatorów całych 
rozgrywek. W meczu o trzecie miejsce spotkały się drużyna OSP 
Nawsie Brzosteckie oraz Futbolowi Artyści. W regulaminowym 
czasie gry wynik spotkania był remisowy, a do rozstrzygnięcia 
po raz kolejny potrzebne były rzuty karne. „Jedenastki” lepiej 
wykonywali zawodnicy z ekipy Futbolowi Artyści i po ostatnim 
strzale to oni cieszyli się ze zwycięstwa i brązowych medali. 
W wielkim finale spotkały się drużyny Siwy Dym Jodłowa oraz 
Pierwiastek z Trzech. Po bardzo wyrównanym i zaciętym pojedynku 
w finałowej batalii po raz kolejny w tym dniu był bezbramkowy 
remis. Sędzia zgodnie z regulaminem ogłosił konkurs rzutów 
karnych. W tym jakże ważnym fragmencie gry lepsi okazali się 
zawodnicy drużyny Pierwiastek z Trzech i to oni mogli się cieszyć 
ze zwycięstwa w całych rozgrywkach. Po meczu finałowym naj-
lepsze zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki i medale. Królem 
strzelców rozgrywek został zawodnik – Mariusz Kita (Siwy Dym 
Jodłowa), strzelając 8 goli w 7 spotkaniach. W bramce największą 
skutecznością wykazał się Kacper Wojnar (Pierwiastek z Trzech). 
Nagrody wręczał Kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś. 

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w roz-
grywkach, zwycięzcom gratulujemy i do zobaczenia w następnej 
edycji. 

Szczegółowe wyniki:
Grupa „A”

OSP Nawsie Brzosteckie - Pierwiastek z Trzech  1:1 
Siwy Dym Jodłowa - Drużyna Niezwykłych Dżentelmenów  2:0 

Amatorzy - OSP Nawsie Brzosteckie  1:0 
Pierwiastek z Trzech - Siwy Dym Jodłowa  0:0 
Amatorzy - Drużyna Niezwykłych Dżentelmenów  0:4 
OSP Nawsie Brzosteckie - Siwy Dym Jodłowa  1:6 
Drużyna Niezwykłych Dżentelmenów - Pierwiastek z Trzech  0:0 
Siwy Dym Jodłowa - Amatorzy  6:1 
Drużyna Niezwykłych Dżentelmenów - OSP Nawsie Brzosteckie  0:1 
Pierwiastek z Trzech - Amatorzy  4:1

Grupa „B”
Wyindywidualizowani - Futbolowi Artyści  1:1
Chłopaki Do Wzięcia - Futbolowi Artyści  1:2
My - Wyindywidualizowani  0:4
Chłopaki Do Wzięcia - Wyindywidualizowani  1:1
Futbolowi Artyści - My  2:1
Chłopaki Do Wzięcia - My  7:1

ĆWIERĆFINAŁ I 
Siwy Dym Jodłowa - My  4:1

ĆWIERĆFINAŁ II
OSP Nawsie Brzosteckie - Wyindywidualizowani  1:1 k.3:2

ĆWIERĆFINAŁ III
Pierwiastek z Trzech - Chłopaki Do Wzięcia  0:0 k. 3:1

ĆWIERĆFINAŁ IV
Drużyna Niezwykłych Dżentelmenów - Futbolowi Artyści  0:1

PÓŁFINAŁ I
Siwy Dym Jodłowa - OSP Nawsie Brzosteckie  2:2 k. 3:2

PÓŁFINAŁ II
Pierwiastek z Trzech - Futbolowi Artyści  3:1

MECZ O 3 MIEJSCE 
OSP Nawsie Brzosteckie - Futbolowi Artyści  1:1 k. 1:2

FINAŁ
Pierwiastek z Trzech - Siwy Dym Jodłowa  0:0 k. 2:0

Klasyfikacja końcowa:
1. Pierwiastek z Trzech 
2. Siwy Dym Jodłowa
3. Futbolowi Artyści
4. OSP Nawsie Brzosteckie 
Miejsca 5-8
5. Chłopaki Do Wzięcia 
6. Drużyna Niezwykłych Dżentelmenów 
7. My 
8. Wyindywidualizowani 
9. Amatorzy

Magdalena Kawalec
Fot. N

ina W
odzisz
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Groch z kapustą (66)
Szacunek dla klienta

Na początku bieżącego roku kilka dni mieszkałam w Krakowie, 
w osiedlowym bloku. Po zakupy chodziłam do najbliższe-

go osiedlowego sklepu spożywczego, prywatnego. Sklep ten był 
nieczynny w soboty i niedziele, co mnie bardzo zdziwiło, więc 
zapytałam, dlaczego. Sprzedawczyni odpowiedziała, że nie opłaca 
się właścicielowi uruchamiać sklepu w weekendy, gdyż mieszkańcy 
robią wtedy duże zakupy w największych zagranicznych sieciach 
handlowych – Biedronka (Portugalia), Lidl, Kaufland (Niemcy), 
Tesco (Wielka Brytania), Carrefour, Auchan (Francja) lub dużych 
polskich (ABC, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Groszek, Euro 
Sklep i inne) – oraz zatrudniać dodatkowych sprzedawców lub 
płacić za nadgodziny.

W tym niewielkim sklepie można było nabyć towar w dużym 
asortymencie, świeży (np. na stoisku mięsnym widniała informa-
cja, kiedy jest nowa dostawa towaru), pięknie ułożony, a panie 
sprzedawczynie chętnie udzielały wszelkich informacji. Kupując 
produkty na stoisku mięsnym, zauważyłam, że sprzedawczyni 
odcina wszelkie końcówki z pasztetowej, kaszanki, kiełbas, wędlin 
i to przypomniało mi „dawne czasy”, kiedy to towar sprzedawano 
według faktycznej wagi netto, czyli bez opakowania (tacek alumi-
niowych, metrów folii czy papieru, kołków, sznurków, metalowych 
klipsów itp.) Zapytałam sprzedawczyni, czy obecnie jest jakiś 
przepis, aby tak sprzedawać towar, bo bardzo mi się to podobało 
(sznurek i papier mogę kupić w papierniczym, metalowe klipsy 
z drutu na pasztetowej w żelaznym, a kołki u stolarza, a ja chcę 
kupić artykuły mięsne). Sprzedawczyni odpowiedziała, że nie ma 
specjalnego przepisu (może kontrolerzy handlowi to zanegują?), 
ale robią to dlatego, aby zadowolić klienta i zachęcić go do po-
nownego zakupu w tym właśnie sklepie. Podziękowałam za wy-
jaśnienie i profesjonalną obsługę i faktycznie robiłam tam zakupy 
przez cały pobyt. Byłam nieco zdziwiona, kiedy następnego dnia 
byłam obsługiwana wyjątkowo uprzejmie – panie wskazywały, 
gdzie leży pożądany przeze mnie towar, prowadząc między półki, 
doradzały, jaki produkt z danej grupy jest najlepszy, pakując towar 
itp. Pewnie pomyślały, że jestem tzw. „Tajemniczym Klientem”. 
Posłużę się tu wiadomościami z Internetu.

Kim jest Tajemniczy Klient i jak wygląda jego praca? www.
perspecto.pl/Kim-jest-Tajemniczy-Klient-i-jak-wyglada-jego-
-praca-,artid247.html

„Tajemniczym Klientem może zostać każdy z Państwa, kto jest 
wnikliwym obserwatorem otaczającego świata, potrafi obiektywnie 
ocenić sytuację i zapamiętać wiele szczegółów z wizyty w sklepie 
czy banku. Metoda Tajemniczy Klient polega na przeprowadzeniu 
ukrytej obserwacji sposobu obsługi w różnych placówkach han-
dlowych (sklepach, punktach sprzedaży, salonach itp.) poprzez 
wcielenie się w rolę typowego klienta danej firmy. Celem badania 
jest ocena faktycznego poziomu procesu obsługi, co oznacza, 
że osoba przeprowadzająca badanie nie ujawnia swojej rzeczy-
wistej roli. Tajemniczy Klient, zwany również Audytorem po 
zakończeniu wizyty w wyznaczonym sklepie, wypełnia specjalny 
kwestionariusz, gdzie zapisuje swoje spostrzeżenia i komentarze. 
Badanie Tajemniczy Klient realizowane jest według scenariusza, 
który określa co będzie podlegało obserwacji w sklepie i w jaki 
sposób Audytor powinien się zachowywać. Standardowym ele-
mentem badania jest przeprowadzenie rozmowy sprzedażowej wg 
dostarczonych wytycznych (określających np. czym Tajemniczy 
Klient będzie zainteresowany) oraz, w zależności od typu audytu, 
dokonanie zakupu produktu bądź skorzystanie z usługi. Przed 
udaniem się na wizytę Audytor otrzymuje materiały szkoleniowe 
niezbędne do realizacji obserwacji, sprawdzana jest także jego 
wiedza na temat szczegółów projektu. Audytorzy są dobierani 
do badania pod kątem ich cech społeczno-demograficznych, tak 
aby stanowili grupę odpowiadającą profilowi typowego klienta 
danej firmy, zlecającej badanie. Audytorzy realizują badania na 
terenie swojego miejsca zamieszkania lub w miejscowościach, 
w których bywają wg własnych preferencji.”

Taka obserwacja i wnioski z niej zlecona przez właściciela 
pomaga mu usunąć występujące nieprawidłowości w handlu, 
poprawić stosunek do klienta, usprawnić proces sprzedaży, ocenić 
sprzedawców itp. a w Internecie znalazłam bardzo dużo ofert 
pracy dla Tajemniczego Klienta w różnych dziedzinach handlu, 
usług, bankowości itp.

Sądzę, że również w Brzostku przydałaby się wizyta „Tajemni-
czego Klienta” w niejednym sklepie, abyśmy nie nabywali sznur-
ków, kołków, drutów, folii itp. zamiast towaru według wagi netto.

Janina Słupek

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU
Z DNIA 30 MAJA 2017 R.

o sporządzeniu wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym 
położonej w Brzostku

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016.,poz. 446 ze zm.) 
oraz art. 13 ust. 1, art. 18 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 
z póź. zm) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 57/2017 z dnia 30 maja 2017r., w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 
6 miesięcy działek położonych w Brzostku tj. ozn.nr ewid. 112/1 o pow. 0,6950 ha oraz ozn.nr ewid 112/2 o pow. 0,0481 ha tj. łącznie do 
dzierżawy 0,7431 ha, objęte KW Nr RZ1D/00079204/1, stanowiące własność Gminy Brzostek ogłaszam:

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczyć do dzierżawy na okres 6 miesięcy w trybie bezprzetargowym na rzecz 
osoby fizycznej następującą nieruchomość:

Lp. Nr działki Tytuł 
prawny Powierzchnia (ha) Opis nieruchomości (położenia)

Przeznaczenie 
w palnie zag. 

przestrzennego
Formy zbycia

Roczny czynsz 
dzierżawny 
brutto (zł)

 1.  112/1 
112/2 

 RIVa- 0,6950 
RIVa- 0,0481 

razem - 0,7431
 Brzostek – działki rolne  brak planu  dzierżawa w trybie 

bezprzetargowym  60,00

Umowa może być zawarta na okres do 6 miesięcy. Czynsz będzie płatny na podstawie wystawionej faktury przez Wydzierżawiającego w ter-
minie do 30 września na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku.

 Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do dzierżawy wywiesza się na 21 dni tj. od 30.05.2017r. do 22.06.2017r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7, stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/ 

lub telefonicznie pod nr /014/ 6803005.
Brzostek, dnia 30.05.2017r.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 6/201742

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kamienicy Górnej stanowiącej własność Gminy Brzostek 

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA 
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bukowej – stanowiącej własność Gminy Brzostek
Działając na podstawie Uchwały Nr XXVI/182/2017 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 9 lutego 2017 r. 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 (1700 m2) położona w Bukowej, objęta Księgą 
Wieczystą 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 zago-
spodarowania 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, elewacja 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 nieruchomości 
gruntowej (zł)

Wartość 
Budynku (zł) 

Wartość 
garażu (zł) 

Koszt 
sporządzenia 

dokumentacji (zł)

Cena 
wywoławcza 

nieruchomości 
brutto (zł)

Wadium (zł) 

127 1700 22 561,- 317 120,- 9 475,- 600,- 349 756,- 35 000,00

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 06 LIPCA 2017 ROKU 
O GODZ. 11 00 W SALI KONFERENCYJNEJ 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) 

w formie pieniądza przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym 
Rzemiosła Oddział w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 03 lipca 2017 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu prze-
targu. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od podpisania umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym 
przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. 

Uwaga: nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji gruntów i budynków bez okazania granic. W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa 
kupujący.

Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Brzostku, biuro nr 7 tel. 014/ 6803005.

Brzostek, dnia 26.05.2017 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 nieruchomość: 
działka oznaczona nr ewid. 83/2 zabudowana budynkiem garażowym o powierzchni 0,04 ha położona w Kamienicy Górnej, objęta Księgą Wieczystą  
wwNr 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 kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/135/2012 z dnia 30.08.2012 roku ww. 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 kubaturze 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 
(m2)

Wartość rynkowa prawa własności 
do nieruchomości gruntowej (zł)

Wartość budynku 
garażowego (zł) 

Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

Cena wywoławcza 
nieruchomości brutto (zł) Wadium (zł) 

83/2 400 4 839,00 17 037,00 600,00 22 476,00 2 300,-

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 6 LIPCA 2017 r. O GODZ.10 00 W SALI 
KONFERENCYJNEJ 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 2 300,00 (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) w formie pieniądza 
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział 
w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 03 lipca 2017 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Jeżeli uczestnik, który 
wygrał przetarg, uchyli się od podpisania umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora przetargu 
w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. 

Uwaga: nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic.
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.
Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miej-

skim w Brzostku, biuro nr 7 tel. 014/ 6803005.
Brzostek, dnia 26.05.2017 r.
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Działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 39 ust.1 i art. 40 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. 
U. z 2016r., poz. 2147), na podstawie § 6 ust. 1 i 3 Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania 
i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania na okres do 10 lata, oraz na podstawie Zarządzenia Nr 65/10 
Burmistrza Brzostku z dnia 31.08.2010 r. w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów wykorzystywanych rolniczo, stanowiących 
własność Gminy Brzostek – Burmistrz Brzostku ogłasza do dzierżawy niżej podane działki: 

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W SALI KONFERENCYJNEJW DNIU 30 CZERWCA 2017r. OD GODZ. 900 

Uczestnicy przetargu, którzy wpłacą wadium z poz. nr 1 - 10 przetarg odbędzie się od godz. 900 do 930; z poz. nr 11-17 przetarg odbędzie się od godz. 9 30 do 1000 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium na wyszczególnione działki w wyżej wymienionej wysokości do dnia 26.06.2017 r. 
Uwaga! przy wpłacie wadium należy podać nr działki. Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych 

dopuszczonych do obrotu publicznego – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014. 1490 ze zm). Wadium w pieniądzu należy wnosić do kasy Urzędu Miejskiego lub na konto: BSR 
O/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006). Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu 
Miejskiego w Brzostku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego stanowi kwotę brutto. 

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

Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2017 rok). Oprócz opłat związanych z rocznym czynszem, Dzierżawca zobowiązany jest do 
opłacania podatku rolnego lub podatku od nieruchomości. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po 
zakończeniu przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na stronie internetowej 
http://bipbrzostek.mserwer.pl/. 

Brzostek, dnia 28.05.2017 r.

L.p. 

Oznaczenie nieruchomości
Powierzchnia 

nieruchomości 
(ha)

Opis Nieruchomości 
(użytki - ha)

Przeznaczenie 
nieruchomości 

i sposób jej 
zagospodarowania

Cena 
wywoławcza 

rocznego czynszu 
dzierżawnego 

netto (zł)

Zasady nabycia nieruchomości Wadium (zł) 
Nr KW 1. Nr działki ewid. Położenie

1. RZ1D/00015601/8 535 Brzostek 0,0606 RIIIa - 0,0606 rolna 30,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-
2. RZ1D/00015601/8 537 Brzostek 0,0599 RIIIa - 0,0599 rolna 30,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-
3. RZ1D/00022079/1 cz. dz. 134/2 Bukowa 0,23 RIVa - 0,23 rolna 55,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-
4. RZ1D/00045257/0 88/10 Grudna Dolna 0,25 RIIIb -0,25 rolna 55,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-
5. RZ1D/00045257/0 88/12 Grudna Dolna 0,06 PsIII- 006 rolna 30,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-
6. RZ1D/00016074/1 cz. dz.759 Januszkowice 0,22 RIVb-0,22 rolna 55,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-
7. RZ1D/00016074/1 182 Januszkowice 0,21 RIVa 0,21 rolna 55,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-
8. RZ1D/00016074/1 870/1 Januszkowice 0,10 RIVa - 0,10 rolna 30,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-
9. RZ1D/00038567/ 353/1 Kamienica Górna 0,23 RIVa-0,23 rolna 55,- dzierżawa w trybie przetargowym 10,-

10. RZ1D/00038567/ 523/1, 525, 527,531/1, 
531/4,531/6 Kamienica Górna 0,83 RIVb-0,03, RV-0,23,

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

11. RZ1D/00026654 612/1 612/2 Siedliska – Bogusz 0,64 RIVb-0,30,RV-0,34 rolna 120,- dzierżawa w trybie przetargowym 20,-

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

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

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

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

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

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

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na dzierżawę gruntów - stanowiących własność Gminy Brzostek

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016.,poz. 446 ze zm.) oraz art. 13 ust. 
1, art. 18 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z póź. zm) oraz na podstawie Za-
rządzeniem Nr 50/2017 z dnia 24 maja 2017r., w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat udział 5/8 części w działkach położonych 
w Smarżowej tj. oznaczonej numerem ewidencyjnym 362 o pow. 0,53 ha (udział 5/8 części 0,31 ha, bez lasu) oraz oznaczonej numerem ewidencyjnym 104 
o pow. 0,51 ha (udział 5/8 części 0,32 ha) tj. łącznie do dzierżawy 0,63 ha, objęte KW Nr RZ1D/00048117/8, stanowiące współwłasność w 5/8 częściach Gminy 
Brzostek oraz w 3/8 częściach osób fizycznych ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczyć do dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej następującą nieruchomość:

Lp. Nr działki Tytuł prawny Powierzchnia (ha) Opis nieruchomości (położenia) Przeznaczenie w palnie 
zag. przestrzennego Formy zbycia

Roczny czynsz 
dzierżawny 
brutto (zł)

1.
362 (udział 5/8 części – 0,31 ha) 
104 (udział 5/8 części – 0,32 ha) 

Nr RZ1D /00048117/8

ŁIII – 0,21 ha ŁIV– 0,10 ha 0,31 ha 
RV – 016 ha PsV – 0,16 ha 0,32 ha 

razem - 0,63 ha
Smarżowa – działki rolne brak planu dzierżawa w trybie 

bezprzetargowym 120,00

Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. Czynsz będzie płatny kwartalnie na podstawie wystawionej faktury przez Wydzierżawiającego w terminie 
do 30 września na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do dzierżawy wywiesza się na 21 dni tj. od 30.05.2017r. do 22.06.2017 r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7, stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/ lub telefonicznie 

pod nr /014/ 6803005.
Brzostek, dnia 30.05.2017r

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU
Z DNIA 30 MAJA 2017 R.

o sporządzeniu wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonej w Smarżowej
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Dokończenie ze str. 37

ANIMACJE DLA DZIECI
- PODCZAS UROCZYSTOŚCI RODZINNYCH
 (urodziny, komunie, przyjęcia weselne)

- PODCZAS IMPREZ PLENEROWYCH
 (pikniki, festyny, imprezy firmowe)

PRZYJĘCIA URODZINOWE 
W CENTRUM MAŁEGO ODKRYWCY
(do dyspozycji sala zabaw i plac zabaw, szeroki wybór 
atrakcji, opieka animatora)

ATRAKCJE DLA DZIECI 
(malowanie twarzy, brokatowe tatuaże, pokaz dużych 
baniek mydlanych, modelowanie balonów i z elektrycznej 
wytwornicy, zabawy z chustą i tunelem animacyjnym, 
pokaz tańczących talerzy na tyczkach, rozbijanie piniaty 
z cukierkami, kącik atrakcji dla najmłodszych i inne);

ROZGRYWKI SPORTOWE 
(z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu spor-
towego i animacyjnego);

ROZGRYWKI TANECZNE 
(w oparciu o najlepsze na rynku układy ta-
neczne do topowych utworów muzycznych).

Opieka na dziećmi od 1r.ż. do lat 4
(opieka całodzienna, opieka w formie pakietów godzin, 
pakiet dzienny, opieka godzinowa)

Opieka od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 7:00 do 15:00
(dostosowujemy godziny opieki do potrzeb rodziców)

Zajęcia w małej grupie.

Główny cel zajęć: Troska o rozwój potencjału 
każdego dziecka.

Posiadamy wpis do ogólnopolskiego Rejestru żłobków 
i klubów dziecięcych (lokal i wyposażenie spełniają 

obowiązujące wymagania lokalowe i sa-
nitarne a kadra posiada niezbędne 

uprawnienia do pracy z dziećmi 
w żłobku/ klubie dziecięcym).

KLUB DZIECIĘCY
CENTRUM ANIMACJI

TEL. 535 256 720
TĘCZOWA DOLINA Agnieszka Wereszczyńska

Przedmieście 71, 39-230 Brzostek

NIP 8722392893 REGON 364612876

teczowadolina@poczta.fm

https://pl-pl.facebook.com/klubdzieciecyteczowadolina/

https://www.facebook.com/centrumanimacjiteczowadolina/

żywieniową przyjmowanych na co dzień składników pokarmowych. 
Stosowanie Probiotyku ogranicza choroby, którym towarzyszą biegunki 
i zapobiega zatruciom pokarmowym. Przywrócenie naturalnej mikroflory 
bakteryjnej powoduje widoczną poprawę samopoczucia czworonoga. 
Ze względu na bardzo niskie pH kwasu żołądkowego psa oraz bakterio-
bójcze właściwości śliny (co utrudnia kolonizację i przeżycie bakterii 
w początkowym odcinku układu pokarmowego), Probiotyk powinien 
być codziennym dodatkiem do diety psa. Jest to szczególnie istotne 
w przypadku żywienia karmą wysoko przetworzoną (karma sucha, 
z puszki). Należy pamiętać o codziennym dodatku warzyw do diety 
psa, które są cennym źródłem błonnika, stwarzającego lepsze warunki 
dla rozwoju mikroorganizmów probiotycznych w jelicie. Drożdże 
obecne w preparacie stanowią źródło białka oraz witamin z grupy 

B. Melasa trzcinowa wzbogaca dietę w kwas pantotenowy, foliowy, 
niacynę oraz m.in.: wapń, żelazo, potas, mangan, miedź, cynk i selen. 
Wyciąg z fermentowanych ziół: nasion kopru włoskiego, krwawnika, 
tymianku, jeżówki purpurowej i mięty - to specjalnie dobrana dla psów 
kompozycja, która ma działanie przeciwzapalne, wpływa stymulująco na 
układ odpornościowy, poprawia funkcjonowanie układu pokarmowego 
i oddechowego. Bardzo ważnym dodatkiem jest SCD Xtra Life™ - ten 
łatwo przyswajalny ekstrakt jest wynikiem selektywnej fermentacji 
brązowego ryżu, owoców papai i wodorostów laminaria. Zawiera anty-
utleniacze ograniczające efekty działania wolnych rodników. Poprawia 
aktywność pożytecznych mikroorganizmów przewodu pokarmowego, 
łagodzi stany zapalne w organizmie, wpływa pozytywnie na funkcjono-
wanie układu krwionośnego i stawów. Probiotyk nie zawiera glutenu.

Opracował Janusz Kolbusz
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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

WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 6/201746

PSY SZUKAJĄ DOMU
Kilka piesków oczekuje w brzosteckim „przytulisku” na 

dobrych ludzi i nowe domy. Wśród nich jest nawet suczka 
wyrzucona wraz ze szczeniakiem przez poprzedniego właściciela 
– to tylko świadczy o bezduszności i braku odpowiedzialności 
osób, które mają kaprys hodowania psa, dopóki nie pojawią 
się problemy. A „psie” problemy zazwyczaj powodowane są 
właśnie przez człowieka, który albo traktuje czworonoga jak 
przedmiot, jak element chwilowej mody, ozdobę posesji albo 
po prostu nic nie wie o psiej psychice i psich potrzebach. Posą-
dzanie psa o złośliwość to nic innego, jak przenoszenie ludzkich 
cech na zwierzęta. One jednak są inne niż my. Wpatrzone 
w swojego właściciela chętnie się uczą, ale nie oczekujmy, że 
od razu zrozumieją, czego od nich chcemy. W dużej mierze to 
od nas zależy, jak zachowuje się pies. Dlatego jeśli decydujemy 
się na psa, to pamiętajmy, że to żywe zwierzę, które bardzo 
się do nas przywiąże i o które trzeba dbać.

Lek. weterynarii Kazimierz Kłęk podkreśla, że psy ze względu 
na bardzo czuły słuch źle znoszą wybuchy petard i fajerwerków, 
co może powodować u nich ogromny strach, wskutek którego 
uciekają jak najdalej od źródła huku i błysków. Silne, negatywne 
przeżycie uniemożliwia samodzielny powrót do domu. Psy wtedy 
po prostu się gubią.

Wszystkie psy oczekujące na nowych właścicieli są zdrowe, 
łagodne, mogą trafić do rodzin z dziećmi, tolerują inne osobniki 
swojego gatunku. Niektóre mogą przejawiać lękliwość wynikającą 
z traumatycznych przeżyć, związanych zwłaszcza z biciem. Jednak 
jeśli trafią w „dobre ręce” i będą łagodnie prowadzone, przestaną 
uciekać np. na widok podniesionej dłoni. 

DZIĘKUJEMY OSOBOM, KTÓRE JUŻ PRZYGARNĘŁY 
DO SWOICH DOMÓW ZAGUBIONE LUB WYPĘDZONE PSY.

SZUKAMY NOWYCH WŁAŚCICIELI DLA PRZEDSTA-
WIONYCH W TYM NUMERZE „WB” ZWIERZAKÓW.

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

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

kowej na przełomie lutego i marca 2017 r.,
• 8/2017 – mały, czarny piesek znaleziony w kwietniu 2017 r. 

w Brzostku na ul. Słonecznej,
• 11/2017 – mała suczka czarna z brązowym podpalaniem, 

znaleziona wraz ze szczeniakiem w maju 2017 r. w Gło-
bikówce,

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

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

Psy można obejrzeć w Brzostku przy lecznicy weterynaryjnej 
Kazimierza Kłęka.
Kontakt: Wojciech Pacana tel. 14 6803 006, 
Urząd Miejski p. nr 8.

Znaleziono psy w Siedliskach-Bogusz:

 Suka duża, brązowa, mieszaniec
 Pies mały, biały, mieszaniec

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

Materiały niezamówione będą drukowane w miarę możliwości.
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Zagadka 
przyrodnicza
Co to za gatunek?
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Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Dawid Stanisz z Brzostku

Fot. Dominika Kuczek z Grudnej Dolnej

Fot. Kamila Wojdyła z Januszkowic

Fot. Arkadiusz Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Łukasz Lejkowski z Nawsia BrzosteckiegoFot. Michał Dziedzic z Bukowej

Fot. Adrianna Szpara z Woli Brzosteckiej

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.


