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Wszelka działalność ludzka, jeśli nie zostanie uwieczniona poprzez 
znaki liter i świadectwo pisane, łatwo ulatuje z pamięci śmiertelnych 

ludzi i idzie w zapomnienie. Przeto my, „Wiadomości Brzosteckie”, tu 
opisujemy, co działo się w trzech dniach czerwcowych roku Pańskiego 2017 
na okoliczność jubileuszu 650-lecia lokacji miejskiej Brzostku.

Opat tyniecki Jan i inni

DZIEŃ I
16 CZERWCA – ROZGRZEWKA

Tego jeszcze nie było!
„Młodzi miastu” – taki oto tytuł pomysłodawcy nadali musi-
calowi, którego premiera odbyła się 16 czerwca br. Wydarzenie 
niezwykłe, ponieważ to pierwsza tego typu inicjatywa w Brzostku, 
a na uznanie zasługuje fakt, że zostało ono przygotowane prawie 
w stu procentach nakładem sił lokalnej społeczności. 

Gdy zobaczyłem plakat obchodów 650-lecia lokacji miej-
skiej, to szczerze powiedziawszy, byłem mile zaskoczony (choć 
nie jestem fanem tego gatunku), że w Brzostku będzie miało 
miejsce coś, czego jeszcze nie było – musical. Zmartwiła mnie 
tylko jedna rzecz, a mianowicie lokalizacja wydarzenia. Czy to 
aby na pewno dobry pomysł? Czy niewdzięczna akustyka sal 
gimnastycznych nie będzie powodem porażki? Premiera ewiden-
tnie rozwiała moje obawy. Nie wiem, czy to wyjątkowość Hali 
Widowiskowo-Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej, czy dobra 
praca akustyków z T-ART AUDIO (a może jedno i drugie?), ale 
efekt był imponujący. 

Może zacznijmy od scenariusza. Przede wszystkim podobało 
mi się to, że nie był on oderwany od rzeczywistości, a w każdą 
scenę wpleciono jakiś miejscowy (czyt. brzostecki) element, 
charakterystyczne wydarzenie czy osoby (choć tego można się 
było spodziewać). Klasyczny (kolokwialnie mówiąc – oklepany) 
wątek miłosny również nie przeszkodził w pozytywnym odbiorze. 
Jedyne co mnie troszkę zniesmaczyło, to dość spora ilość dialogów 
komentujących miejscową scenę polityczną, które (mam takie 
wrażenie) śmieszyły chyba tylko samych przedstawicieli władz. 
Komu i czemu to miało służyć? Oto jest pytanie.

Przejdźmy do wykonawców. Przed wokalistkami, które już 
nieraz mieliśmy okazję widzieć na scenie, postawiono nie lada 

wyzwanie, bo o ile odtwórcy głównych ról (Paulina Zięba i Tomasz 
Micek, który podbił serca widzów swoją lekkością i pewnością 
sceniczną) posiadają doświadczenie, tak dla całej reszty była to 
zupełna nowość. Nagle musieli poradzić sobie nie tylko ze śpie-
wem, ale także grą aktorską i tańcem, a połączenie tych trzech 
rzeczy w jedność nie należy do najłatwiejszych. Słychać rów-
nież, że dziewczyny uczęszczające na zajęcia wokalne od czasu 
pierwszego koncertu bardzo się rozwinęły. Utwory nie należały 
do najłatwiejszych, linie melodyczne często były skomplikowane, 
a tekst wymagał dobrej dykcji i precyzji – egzamin zaliczony. 
Brawa też dla uczniów Gimnazjum w Brzostku, którzy całość 
okraszali tańcem i aktorów, którzy nie mieli okazji zaśpiewać, 
ale swoją grą dobarwili przedstawienie. 

Zespół TAKE FIVE nigdy nie zawodził i tym razem nie mogło 
być inaczej. W takiej odsłonie w sumie go jeszcze nie widzieliśmy: 
po pierwsze biorąc pod uwagę repertuar (choć to podejrzewam 
akurat wizja scenarzystów), po drugie skład (rozbudowana sekcja 
dęta). Piosenki utrzymane w klimacie lat, w których powstały 
z zachowaniem typowego jak na tamte czasy bigbandowego 
i swingowego grania (może z wyjątkiem żydowskiej „Austerii” 
i bluesowej „Brunetki, blondynki”). Każdy z muzyków wykonał 
kawał dobrej roboty, a na szczególną pochwałę zasługują aranżacje 
Bartłomieja Tyburowskiego.

Reasumując - wydarzenie godne uwagi. Wielkie gratulacje 
i słowa uznania dla artystów oraz wszystkich osób, których nie 
zobaczyliśmy na scenie, a przyczyniły się do powstania i or-
ganizacji musicalu. Bardzo cieszy również fakt, że brzostecka 
społeczność nie zawiodła i widownia dopisała, a kto nie był, 
niech żałuje – było warto!

Uczestnik musicaluFot. Jakub i Paweł Batyccy
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DZIEŃ II
17 CZERWCA – DLA DUCHA I CIAŁA

Uroczysta sesja Rady Miejskiej

Drugi dzień obchodów rozpoczął się od uroczystej 
sesji Rady Miejskiej, która tym razem odbyła się 

w sali kinowej brzosteckiego domu kultury.
Po wysłuchaniu okazjonalnego przemówienia Burmistrza 

Wojciecha Staniszewskiego radni podjęli uchwałę w sprawie 
uczczenia 650-lecia lokacji Miasta Brzostku. W załączniku 
do niniejszej uchwały m.in. czytamy: „Na władzach Miasta 
i Gminy Brzostek ciąży wielka odpowiedzialność i obowią-
zek kontynuacji rozwoju Miasta, które będzie służyło całej 
Gminie Brzostek. Niech dany nam czas sprawowania władzy 
będzie dobrze wykorzystany dla rozwoju Miasta Brzostku!” 
Panie i Panowie Radni, trzymamy Was za słowo!

W dalszej części sesji wszyscy radni i sołtysi zostali 
obdarowani przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej zestawami upamiętniającymi 650-lecie naszego 
miasteczka. Następnie Ks. Prof. Bogdan Stanaszek zapre-
zentował swoją najnowszą książkę pt. „Brzostek – dzieje miasta 
w okresie staropolskim”. W tym samym czasie osoby ciekawe 
najnowszych odkryć historycznych dotyczących Brzostku powoli 

zaczęły zapełniać miejsca w sali kinowej. Jeszcze tylko krótka 
przerwa i … raj dla historyków!

U. Kobak

650-lecie miejskiej lokacji Brzostku (1367-2017)
Konferencja naukowa
650 lat temu, 18 VI 1367 r., opat tyniecki Jan zezwolił 

Jakubowi synowi Stefana na przeprowadzenie lokacji 
miejskiej Brzostku. Z okazji tak wspaniałego jubileuszu odbyła 
się sesja naukowa, której organizatorami byli: Burmistrz Brzostku, 
Katedra Historii XIX-XX w. UPJP2 w Krakowie, Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Brzostku, we współpracy z Towarzystwem 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej. 

Konferencję otworzył burmistrz Brzostku Wojciech Stani-
szewski, witając wszystkich przybyłych. Sprawnie i z humorem 
poprowadził ją ks. prof. Bogdan Stanaszek (UPJP2 w Krakowie), 
który był równocześnie pierwszym prelegentem. Zebrani zostali 
zapoznani przez niego z tematem: Miejska lokacja Brzostku 
i rozwój miasta do końca XVI w. 

Ksiądz Stanaszek 
zaprezentował zdjęcie 
dokumentu lokacyj-
nego miasta Brzostku, 
umieszczonego w swojej 
najnowszej publikacji 
„Brzostek - dzieje miasta 
w okresie staropolskim”. 
Dzieje ww. dokumentu 
były burzliwe - ginął kil-
ka razy i był odnajdywa-
ny. W 1875 roku autorzy 
„Kodeksu Dyplomatycz-

nego Klasztoru Tynieckiego” Wojciech Kętrzyński i Stanisław 
Smolka stwierdzili, że dokumentu lokacyjnego Brzostku nie ma, 
został sfałszowany. Dlatego nikt go nie szukał. Okazało się jednak, 
że jest. Znajdował się w Bibliotece Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich we Wrocławiu i tam też odnalazł go dr Przemysław 
Stanko. Dokument zachował się w całej okazałości i jest dostępny 
w Ossolineum. Ks. profesor szczegółowo omówił zapis dokumentu 
lokacyjnego. Następnie w barwny sposób przedstawił historię 
miasta do XVI wieku. Wspomniał o właścicielach, wójtach i innych 
osobach związanych z Brzostkiem. Były to czasy kształtowania 
się organów władzy samorządowej – rajcowie, burmistrzowie, 

pisarze sądowi – prowadził księgi miejskie, sygnował pieczęcią 
dokumenty – ława sądowa. Miasto posiadało prawo miecza, 
a wyroki wykonywał przed ratuszem kat sprowadzany z Biecza. 
Na początku XV wieku zaczął w Brzostku rezydować proboszcz 
i właśnie tu przeniesiono parafię z Kleci. Szybko zorganizowano 
szkołę parafialną, w której uczono dobrze, o czym świadczy fakt, 
że na Uniwersytet w Krakowie zapisało się w XV i XVI wieku 
16 żaków pochodzących z Brzostku – tyle zostało odnalezionych 
imion z podaniem miejscowości, z której pochodzili. Brzostek 
swój największy rozwój przeżywał w wieku XVI. Kończąc swoje 
wystąpienie, ksiądz Stanaszek przywołał swoje wspomnienia 
z dzieciństwa i zaproponował władzom miasta, aby przemyślały 
przeprowadzenie inwestycji w postaci basenu, który pozwoliłby 
młodzieży spędzać wolny czas – zdrowo i bezpiecznie. Pomysł 
ten został przyjęty przez zgromadzonych z dużym aplauzem.

Następnym prelegentem była dr Dominika Burdzy (UJK 
w Kielcach). Wygłosiła referat na temat: Brzostek w XVII-XVIII w. 

Zainteresowanie uczestni-
ków sesji wzbudziły konflikty 
zachodzące pomiędzy miastem 
a benedyktynami tynieckimi, 
których przyczynami były: pra-
wo do nieruchomości miejskich 
(przekazane przez mieszczan 
bądź szlachtę parafii), przywilej 
propinacji, dziesięciny i meszne 
należne parafii brzosteckiej. Dr 
Burdzy omówiła m.in. procesy, 
które miały miejsce chociażby za 
proboszcza ks. Jana Żardeckie-

go. Najgorzej w pamięci mieszczan zapisał się opat klasztorny 
Stanisław Benedykt Bartoszewski, który w 1749 roku przejął 
dobra „brzostowskie” w dzierżawę. Odebrał mieszczanom place 
i ogrody, zaczął ich traktować jak chłopów pańszczyźnianych, 
zmuszając ich do różnych powinności pod karą bicia kijami. 

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki
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Odebrał mieszczanom brzosteckim przywilej propinacji polega-
jący na wyłącznym prawie do produkcji i sprzedaży miodu, piwa 
i gorzałki w obrębie miasta.

Kończąc, prelegentka stwierdziła, że były też i pozytywne 
aspekty kontaktów Brzostek – opactwo tynieckie. Opactwo 
wspierało rozwój miasta, broniło przed bezprawnie pobieranymi 
podatkami na wojsko. W 1713 roku benedyktyni wystarali się 
o przywilej dotyczący jarmarków i targów dla Brzostku. 

Kolejny temat Testamenty jako źródło do dziejów Brzostku 
w XVII i XVIII w. przybliżył ks. dr Marek Kozera (WZPIG 
KULJP2 w Stalowej Woli). 

Testament jako źródło nie 
wskazuje tylko dat urodzin 
i śmierci człowieka. Mówi 
o tym, czym ten człowiek 
dysponował i jakie było jego 
wartościowanie. Testamenty 
pozwalają skorygować od-
czytane na podstawie innych 
źródeł dane, chociażby spra-
wowania stanowiska probosz-
cza w Brzostku przez księdza 
Gabriela Węgrzynowicza czy 
księdza Stanisława Golań-

skiego. Można też prześledzić koleje życia spadkodawców 
i ich problemy. Słuchaczom została przybliżona działalność, 
koleje losu księdza Wojciecha Józefa Opalskiego, które opisuje 
w swoim testamencie. Dużo informacji podaje testament Stefa-
na Trojanowskiego, szlachcica, właściciela Januszkowic. Dane 
te dotyczą przede wszystkim stopnia jego zadłużenia, które do 
najmniejszych nie należały. Kolejnym przytoczonym testamentem 
był zapis uczyniony przez księdza Żardeckiego, doktora obojga 
praw. Właśnie z niego dowiedzieć się można m.in. o procesach 
z opactwem tynieckim czy o zapisach uczynionych chociażby 
na kościół w Kleciach. Najprawdopodobniej nie zachował się 
testament księdza Gabriela Węgrzynowicza, który został spo-
rządzony w roku 1684. Na szczęście zachował się odpis części 
tego dokumentu oraz opis, jak taki testament wyglądał. Należy 
pamiętać, że testamenty pisane były ręcznie, po łacinie. Stanowi 
to poważną trudność w pracy historyka. Niekiedy brakowało 
specjalistycznych określeń łacińskich, dlatego w takich sytuacjach 
chętnie posługiwano się językiem polskim. 

Mgr Joanna Brzegowy (UPJP2 w Krakowie) przedstawiła 
temat: Budowa nowego kościoła w Brzostku na początku XIX w. 

Starania o budowę świąty-
ni rozpoczęły się pod koniec 
XVIII wieku, budowa w roku 
1814. Wcześniej na miejscu 
murowanej świątyni znajdował 
się drewniany kościół z 1673 
roku. Prelegentka przytoczyła 
opis starego kościoła, z którego 
wynikało, że drewno, z którego 
zbudowano kościół, było prze-
gniłe i dlatego zostało wymie-
nione. Kościół powiększono 
i wzmocniono ściany. Jednakże 

stale wymagał konserwacji, więc istniała potrzeba wybudowania 
nowej świątyni. Joanna Brzegowy przedstawiła etapy budowy 
– starania o pozwolenia, zebranie funduszy, materiałów. Wymie-
niła również osoby zaangażowane w to duże przedsięwzięcie. 
Około połowy roku 1813 rozebrano stary kościół. W maju 1814 
roku miejsce pod kościół i materiały były przygotowane. Prace 
najprawdopodobniej rozpoczęto w czerwcu tego roku. Niestety, 
prace szły powoli ze względu na klęski żywiołowe, pożar plebanii 
oraz zabudowań gospodarczych, opieszałość władz cyrkularnych, 
spory personalne, brak materiałów. Właściwe prace murarskie 
rozpoczęły się w 1815 roku. Rok 1818 to koniec pierwszego 
etapu budowy. W 1823 roku kościół został poświęcony, a trzy 
lata później, w 1826 konsekrowany. Pani magister stwierdziła, 
że według niej właśnie ta data – rok 1826 – powinna być uznana 
jako data zakończenia budowy kościoła w Brzostku.

Dr Rafał Nawrocki (KUL JP2 w Lublinie) przedstawił referat 
na temat: Architektura kościoła parafialnego w Brzostku i jego 
zabytkowe wyposażenie.

Doktor Nawrocki swój 
wykład, ubarwiony slajdami, 
rozpoczął od przypomnienia, 
że na miejscu obecnego koś-
cioła stał kościół drewniany. 
Przytoczył zapisy dotyczące 
wyposażenia kościoła z po-
czątku XVII wieku, z których 
wynika, że był on wyposa-
żony w różne dzieła sztuki. 
W drewnianym kościółku na 
belce tęczowej znajdowała się 
Grupa Ukrzyżowania: Chry-

stus Ukrzyżowany, Matka Boska i św. Jan. Kwestie związane 
z kościołem murowanym rozpoczął od omówienia układu jego 
przestrzennego – połączenie architektury barokowej i klasycy-
stycznej. Omówił prawdopodobne projekty, według których mógł 
powstać kościół w Brzostku. Następnie przedstawił znajdujący 
się w nowym obraz Matki Bożej Śnieżnej. Zgromadzeni mogli 
wysłuchać informacji dotyczących oryginalnej ikony, która stała 
sią wzorem dla wielu obrazów, również brzosteckiego. Obraz ten 
został namalowany w XVIII wieku, ale to, w jaki sposób został 
namalowany, świadczy o tym, że jego twórca miał dostęp do kopii 
oryginalnego wizerunku Matki Boskiej, która została przywieziona 
do Polski w wieku XVI. Kolejną perełką jest obraz św. Anny Sa-
motrzeciej z XVIII wieku, zamówiony najprawdopodobniej przez 
bractwo św. Anny. Prelegent wspomniał również o Ołtarzu św. 
Leonarda, obrazie „Ukrzyżowanie”- prawdopodobnie XVIII w.

Prasa jest doskonałym materiałem do poznawania przeszłości. 
Dlatego też z dużym zaciekawieniem wysłuchano wystąpienia mgr 
Krzysztofa Haptasia (Muzeum Okręgowe w Mielcu), Brzostek 
i jego mieszkańcy na łamach prasy galicyjskiej przełomu XIX/
XX wieku.

Do tytułów prasowych wy-
mienionych przez prelegenta, 
w których doszukał się wielu 
wzmianek o Brzostku, nale-
żały m.in.: Czas, Dziennik 
Krakowski, Dziennik Polski, 
Gazeta Lwowska, Gazeta 
Narodowa, Kurier Lwowski, 
Pogoń. Informacje podzie-
lone zostały na następujące 
kategorie: zdarzenia tragiczne 
– pożary, nawałnice i grady, 
powodzie, przypadki śmierci 

nagłej (również w wyniku działania osób drugich), rola i do-
konania lekarzy miejskich, honorowi obywatele miasta, życie 
codzienne, ogłoszenia i reklamy. Krzysztof Haptaś przytoczył 
opis jednego z najtragiczniejszych wydarzeń opisanego w prasie 
- pożar z 5 sierpnia 1890 roku. Spaliło się do 50 domów i stodół 
ze znajdującymi się w nich zbiorami. Spaliły się też urząd gminy, 
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poczta z telegrafem, propinacja. Ocalały: 
kościół, szkoła, sąd, apteka. W akcji ratow-
niczej z wielką ofiarnością brały udział straże 
z Brzostku, Jasła, Kołaczyc i Pilzna. Wielką 
ciekawość oraz wesołość wzbudziły reklamy 
pojawiające się w ówczesnej prasie, chociażby 
„Rosa piękności” oferowana przez brzoste-
ckiego aptekarza Zieniewicza - woda służąca 
do „…upiększania skóry, usunięcia piegów, 
gładzenia dołków z ospy pochodzących, 
wygładza zmarszczki tak przedwczesne, jako 
też i z wieku pochodzące…”. Podsumowując 
swoje wystąpienie mgr Haptaś stwierdził, że 
prasa galicyjska dostarcza całkiem sporą ilość 
bezcennych informacji dotyczących Brzost-
ku i życia codziennego jego mieszkańców. 
Wszystkie one składają się na obraz Brzostku 
i związanych z nim ludźmi.

Kolejnym prelegentem był dr Rafał 
Szczygieł (CKiCZ w Brzostku), który wyniki 
swoich badań przedstawił w referacie NSZZ 
RI „Solidarność” w Brzostku w 1981 r.

Wystąpienie dra Szczygła dotyczyło oko-
liczności powstania NSZZ RI „Solidarność” 
w Brzostku, więc naszej historii najnowszej. 
Przedstawił ludzi, którzy tworzyli struktury 
związku na terenie gminy Brzostek. 12 maja 
1981 roku nastąpiła legalizacja NSZZ RI 
„Solidarność”. 31 maja odbywa się pierw-
szy zjazd, powstaje komitet założycielski, 
odbywają się wybory do Komitetu Gmin-
nego NSZZ RI oraz nakreślenie programu. 
W swoim referacie dr Szczygieł przypomniał 
działalność związku, m.in. przygotowanie 
własnego sztandaru, którego poświęcenie 
odbyło się podczas mszy świętej 27 września 
1981 roku na boisku szkolnym w Brzostku. 
Mszy przewodniczył biskup Ignacy Tokar-
czuk. Ważnym działaniem związku było 
przystąpienie 3 grudnia 1981 roku do straj-
ku okupacyjnego budynku Urzędu Gminy. 
Wywieszona została lista postulatów. Strajk 
zakończył się 14 grudnia, po ogłoszeniu 
stanu wojennego. Doktor Szczygieł wspo-
mniał również o aresztowaniach członków 
związku, które nastąpiły w czasie trwania 
stanu wojennego.

Więcej będziemy mogli dowiedzieć się 
z artykułu Rafała Szczygła, który zostanie 
opublikowany w Roczniku Brzosteckim.

Wszystkie przedstawione referaty były 
niezwykle ciekawe, wniosły wiele nowych 
informacji o Brzostku. Na twarzach uczest-
ników sesji nie było widać zmęczenia ani 
znudzenia, ale ciekawość i uśmiech. Pozostaje 
tylko mieć nadzieję, że wszystkie te informa-
cje, które usłyszeliśmy, w najbliższym czasie 
zostaną wydrukowane, ponieważ pamięć 
ludzka jest ulotna.

Renata Wadas

Bieg Uliczny w Brzostku
Za nami pierwsza edycja Biegu Ulicznego w Brzostku. W sobotnie popołudnie 

17 czerwca o godzinie 16.00 honorowy starter, którym był Wojciech Stani-
szewski, burmistrz miasta Brzostek, dał znak i biegacze wyruszyli na trasę. Impreza 
została zorganizowana, by upamiętnić 650 lat lokacji miejskiej Brzostku. Jej orga-
nizatorem był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku. Na bieg zapisało się aż 187 
zawodników, ale nie wszyscy stawili się na starcie. Czyżby przestraszyli się trasy, 
pogody albo wszechobecnych ostatnio w naszej okolicy dzików? Nie wiadomo. 
Faktem jest, że na trasę wyruszyło 137 zawodników i było całkiem europejsko, gdyż 
jeden z biegaczy pochodził z Niemiec. Jak widać, sława Brzostku i biegów zatacza 
coraz szersze kręgi. 

Zawodnicy musieli zmagać się nie tylko z trudnym ukształtowaniem trasy (no 
cóż, nikt nie obiecywał, że będzie łatwo), ale także kapryśną pogodą. Było zimno 
i deszczowo. Choć zaprawieni w bojach biegacze lubią taką pogodę, gorzej z kibicami. 
Chociaż ci także spisali się dzielnie, dopingując zawodników na trasie. 

Zwycięzcą w kategorii OPEN został Mirosław Pabisz (KKB MOSIR Krosno), 
który pokonał dystans w niespełna 21 minut. Wśród pań jako pierwsza linię mety 
przekroczyła Agnieszka Matysek (LKB Rudnik), której zajęło to 27 minut. Bardzo 
dobrze spisali się biegacze z gminy Brzostek. W klasyfikacji generalnej kobiet na 
drugim miejscu uplasowała się Julianna Wojdyła. W kategorii K1 (15 - 29 lat) zwy-
ciężyła Monika Lemek, a na trzecim miejscu uplasowała się Karolina Górka. W K2 
(od 30 lat) zwyciężyła Katarzyna Kawalec. W kategorii M1 (15 - 17 lat) na drugim 
miejscu bieg ukończył Artur Pocica (Grudna Górna).

Na wszystkich biegaczy, którzy szczęśliwie dotarli do mety, czekały pamiątkowe 
medale i koszulki, a najlepsi w jedenastu kategoriach wiekowych otrzymali cenne 
nagrody. Serwowano też pyszną zupę, którą można było się delektować w towarzy-
stwie innych zawodników. Po krótkim odpoczynku najlepsi zawodnicy otrzymali 
statuetki oraz nagrody rzeczowe z rąk burmistrza Wojciecha Staniszewskiego oraz 
kierownika OSiR-u Andrzeja Piękosia. 

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji pierwszego w Brzostku 
biegu ulicznego - wolontariuszom, służbom mundurowym, firmom, instytucjom. 
Przede wszystkim jednak serdecznie dziękujemy zawodnikom, którzy przyjęli na-
sze zaproszenie. Mamy nadzieję, że bieg przyniósł Wam radość, miłe wspomnienia 
i satysfakcję z osiągniętych wyników. Po cichu liczymy, że to nie koniec tego typu 
wydarzeń na terenie naszej gminy. 

Biegi to wspaniała okazja dla rekreacji ruchowej dla wszystkich zainteresowa-
nych. By biegać, wystarczą tylko dobre chęci (i wygodne buty). Oby więcej takich 
wydarzeń. Ruch to zdrowie – zdrowie to ruch.

Wyniki kategoria OPEN M:
1. Mirosław Pabisz (KKB MOSIR Krosno) 20:59 min
2. Grzegorz Czyż (Grupa Azoty - Automatyka Tarnów)
3. Bartłomiej Olbrych (nastopy.pl Running Team)

Wyniki kategoria OPEN K:
1. Agnieszka Matysek (LKB Rudnik) 27:15 min
2. Julianna Wojdyła (Brzostek)
3. Ilona Werenkowicz-Wrona (LKB Rudnik)

Wyniki kategoria M1 - 15 - 17 lat:
1. Dominik Szumiec (Jasielskie Stowarzyszenie 
Cyklistów)
2. Artur Pocica (Grudna Górna)
3. Dominik Mosoń (Dębickie Gepardy) 

Wyniki kategoria M2 - 18 - 29 lat:
1. Jakub Herba (Dębica) 
2. Piotr Moździerz (Tuchów) 
3. Krystian Rynkar (MTB MOSiR Dukla) 

Wyniki kategoria M3 - 30 - 39 lat:
1. Łukasz Kozioł (KB Maratończyk Dębica)
2. Mirosław Czyżowicz (KKB MOSIR Krosno)
3. Kamil Piękoś (Dębica)

Wyniki kategoria M4 - 40 - 49 lat:
1.Tomasz Olszewski (Maratończyk Dębica) 
2. Martin Nuess (LC Chiemgau-Steigenberger)
3. Jarosław Lula (KP PSP Jasło) 

Wyniki kategoria M5 - od 50 lat:
1. Sylwester Dudek (LKB Rudnik) 
2. Józef Rojek (Ropczyce)
3. Piotr Pawelec (Jasło)

Wyniki kategoria K1 - 15 - 29 lat:
1. Monika Lemek (Brzostek) 
2. Iwona Wielgosz (Jasło)
3. Karolina Górka (Brzostek)

Wyniki kategoria K2 - od 30 lat:
1. Katarzyna Kawalec (Brzosteckie Owieczki Run Team) 
2. Renata Maślanka (UKS Kung Fu Tarnów)
3. Magdalena Stawarz (Gorlicka Grupa Biegowa)

Wyniki kategoria Mieszkanki Gminy Brzostek:
1. Julianna Wojdyła (Brzostek) 
2. Monika Lemek (Brzostek) 
3. Katarzyna Kawalec (Brzosteckie Owieczki Run Team)

Wyniki kategoria Mieszkańcy Gminy Brzostek:
1. Bartłomiej Wojdyła (Bukowa) 
2. Wojciech Straciło (Fysie Team)
3. Paweł Cieplik (Januszkowice)

Magdalena Kawalec

Fot. Jakub i Paweł Batyccy

Fotografie na sąsiedniej stronie.
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Rynek – uroczyste obchody
Dokładnie 18 czerwca przypada 650. rocznica wydania 

dokumentu lokacyjnego przez opata tynieckiego Jana.
Obchody tego dnia rozpoczęły się o godz. 11.30 uroczystą mszą 
św., której przewodniczył przedstawiciel Opactwa Benedyktynów 
w Tyńcu Podprzeor O. Konrad Małys. Odśpiewanie pieśni patrio-

tycznych, w tym 
„Roty”, niewąt-
pliwie wprowa-
dziło ojczyźniany 
wymiar w nastrój 
jubileuszu. Pa-
tosu dodawała 
także obecność 
pocztów sztan-
darowych Rady 
Miejskiej, Ochot-
niczej Straży Po-
żarnej w Brzost-

ku (straż prezentowała dwa sztandary – nowy i zabytkowy), Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego oraz lokalnych szkół – podstawowej, 
gimnazjum i ponadgimnazjalnej. Ks. Prof. Bogdan Stanaszek 
podczas kazania obdarzył brzostowian i zaproszonych gości kolejną 
dawką historii, tym razem skupiając się głównie na dziejach tu-

tejszej świątyni. 
Wszyscy w sku-
pieniu uczest-
niczyli w mszy 
świętej. Atmo-
sferę rozluźnił 
dopiero O. Ma-
łys, deklarując, 
że absolutnie nie 
przyjechał po 
odbiór zaległej 
dziesięciny. Lu-
dzie zadowoleni, 
że nie muszą pła-

cić daniny, w całkiem dobrych humorach, a ponadto zachęceni 
przez Proboszcza Ks. Marka Mnicha udali się na rynek, gdzie 
miała miejsce dalsza część obchodów. I nawet pogoda dopisała, 
chociaż niektórym bardzo to było nie na rękę.

Zgodnie z tradycją oficjalna część rozpoczęła się od powitania 
przybyłych gości, wśród których oprócz wspomnianego wcześniej 
Podprzeora tynieckiego opactwa znaleźli się m.in.: Senator RP 
Zdzisław Pupa, Posłowie na Sejm RP Zdzisław Gawlik, Mieczy-
sław Kasprzak i Jan Warzecha, Wicemarszałek Województwa 
Podkarpackiego Maria Kurowska, Radny Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego Wiesław Lada, Starosta Powiatu Dębickiego 
Andrzej Reguła, Przewodniczący Rady Powiatu Mateusz Smoła, 
Radni Powiatowi Leszek Bieniek, Jan Janiga i Kazimierz Sarna, 
Burmistrz Jasła Ryszard Pabian, Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiow-
ska, Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz, Wójt Gminy Brzyska 
Rafał Papciak, Wójt Gminy Jodłowa Robert Mucha wraz z Zastępcą 
Dorotą Krzyżak, Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, Wójt 
Gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd, Wójt Gminy Tarnowiec Jan 
Czubik, Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Marek Tęczar, Wójt 
Gminy Żyraków Marek Rączka, Przewodnicząca Rady Gminy 
Czarna Aneta Feret-Kłys, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin 
Dorzecza Wisłoki Andrzej Czarnecki, a także byli włodarze Gminy 
Brzostek na czele ze wspomnianym już Leszkiem Bieńkiem. Jak 
łatwo zauważyć, wśród wymienionych wyżej gmin pojawiły się 
te, z którymi Brzostek ściśle współpracuje.

Tego typu uroczystości nie mogą obyć się bez przemówień. 

Pierwsze wygłosił Burmistrz Wojciech Staniszewski. Mówił o tym, 
że właśnie mija „sześć i pół wieku pracy wielu brzostowian, którzy 
to miasto rozwijali i dokładali wszelkich starań, by było jeszcze 
piękniejsze, jeszcze bardziej zasobne”. Wspomniał, że „rynek 
był niemym świadkiem chwil radosnych i smutnych dla Brzostku 
i jego mieszkańców”. Przypomniał sławne osoby związane z mia-
steczkiem: Ignacego Łukasiewicza, Aleksandra Gryglewskiego 
i ks. Malińskiego. Jednak „trzeba też pamiętać o tych, o których 
nie znajdziemy żadnych wzmianek na kartach historii. A to oni 
nadawali ton rozwojowi Brzostku swoją ciężką pracą”. Zaapelował 
także do mieszkańców: „Dokładajmy wszelkich starań, by Brzostek 
się rozwijał. Podejmujmy decyzje i rozwiązania, które temu służą. 
Uczciwie pracujmy. Twórzmy mocne i przyjazne więzi między 
nami. To przecież one są podstawą do tego, by budować wielkie 
i piękne rzeczy. Dajmy przykład naszym dzieciom i wnukom, by 
oni mogli takie same dobre wzorce przekazać swoim następcom.” 
Dalej mówił, że naszą ambicją powinno być miasto, w którym 
postęp, nowoczesność i innowacja współgrać potrafią z tradycją. 
Wystąpienie zakończył słowami Jana Pawła II: „Wczoraj do ciebie 
nie należy, jutro niepewne, tylko dziś jest twoje.”

Następnie głos zabrała Wicemarszałek 
Maria Kurowska, która nawiązała do bogatej 
historii naszej miejscowości. Podkreśliła też, 
że urodziła się w Brzostku i chciałaby, aby to 
miasteczko dalej się rozwijało. Życzyła samo-
rządowcom, aby mieli w sobie siłę, odwagę 
i zaangażowanie, „aby budować to miasto, 
aby w tym mieście ludzie odnajdywali pracę, 

aby mogli szczęśliwie, dobrze żyć, aby było w tym mieście dużo 
dzieci, dużo młodzieży, bo to one stanowią o przyszłości każdej 
społeczności.”

Poseł Zdzisław Gawlik wspomniał Brzostek 
sprzed 30 lat, kiedy bywał tu często w związku 
z pracą zawodową. Zauważył, że dzisiaj to 
miasto żyje. Widać rozwój, uśmiechniętych 
ludzi. Życzył brzostowianom, aby w poszu-
kiwaniu właściwej ścieżki życia dokonywali 
dobrych wyborów.

Poseł Mieczysław Kasprzak docenił 
w Brzostku to, że czuje się tu ducha małomia-
steczkowej polskości, czego nie ma w dużych, 
nowoczesnych miastach, które nie mają tak 
długiej historii. Nawiązał również do bogatej 
tradycji Ludowców na Ziemi Brzosteckiej. 
Powiedział także, że „Burmistrz dokonuje 
wielu dobrych rzeczy, jednoczy mieszkańców 

wokół określonych idei i wartości, a to jest bardzo istotne. Nie 

DZIEŃ III 
18 CZERWCA – KULMINACJA

Fot. Paweł Batycki
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dzielić, a jednoczyć”. Zwrócił się do mieszkańców: „Bądźcie 
dumni, że macie tak bogatą historię”.

O głos poprosił Przewodniczący Konwentu Burmistrzów 
i Wójtów Powiatu Dębickiego Robert Mucha: „Jest takie po-

wiedzenie – kiedy ktoś marzy samotnie, jest 
to tylko marzenie; kiedy marzymy wszyscy 
razem, staje się to rzeczywistością. Wspólnie 
tworzycie, budujecie i kształtujecie otaczającą 
was rzeczywistość. Szacunek dla historii, od-
ważne patrzenie w przyszłość, duma z bogatych 
tradycji to wasz ogromny kapitał.” Życzył 

władzom Brzostku siły, cierpliwości i sukcesów w trudnej pracy 
na rzecz społeczności. „Niech wasze miasto rozwija się z każdym 

dniem, jeszcze intensywniej, niech staje się piękniejsze i nowo-
cześniejsze. Niech to miasto będzie miejscem pełnym szczęścia, 
spokoju, obfitości duchowej i materialnej.”

W podobnym tonie były również przemówienia innych gości. 
Następnie przyszedł czas na odsłonięcie i poświęcenie tablicy 
upamiętniającej 650-lecie lokacji miejskiej Brzostku. Kiedy do-
konano już tego aktu, wszyscy (chociaż niezbyt tłumnie) ustawili 
się do wspólnego zdjęcia, które z „lotu” podnośnika strażackiego 
wykonał Paweł Batycki (s. 24-25). I wtedy dopiero Burmistrz 
zaprosił mieszkańców i gości na niecierpliwie oczekiwany 
jubileuszowy tort. Nic nie cieszyło się taką popularnością, jak 
stół, gdzie wydawano owe słodkości. Przecież należało nabrać 
nowych sił na kolejny, najbardziej rozrywkowy punkt obchodów 
na stadionie sportowym. A pogoda stawała się coraz piękniejsza…

U. Kobak

Wystawa plenerowa „Brzostek się zmienia, wspomnienia pozostają”
Niedzielnym obchodom wielkiego jubileuszu towarzyszyła 

wystawa archiwalnych fotografii zainspirowana i przygoto-
wana przez pracowników Urzędu Miejskiego. Wystawę wykonał 
zespół roboczy w składzie: E. Szukała, M. Kolbusz, H. Furman, 
M. Lemek, B. Zięba, S. Cholewiak, G. Kudłacz. Pracownicy 
podkreślają, że tego przedsięwzięcia nie udałoby się zrealizować, 
gdyby nie olbrzymia życzliwość mieszkańców Brzostku, ale też 
i innych osób, które udostępniły fotografie ze swoich prywatnych 
zbiorów. A uczynili to: G. Tomaszewska, K. Szukała, M. Li-
sowska, G.  Piłat, A. Kamińska, W. Urban, M. Juszkiewicz, 
J. Bonarek, J. Dziwisz, W. Lemek, B. Borowiecka, J. Zega-
rowska, B. Bajda, M. Konopka, D. Staniszewska, L. Cichoń, 
A. Grzyb, J. Kwiatek, K. Machowska.

Na wystawie przedstawiono fotografie z początku XX wie-
ku z widokiem na poszczególne pierzeje brzosteckiego rynku. 
Szczególną grupę stanowiły zdjęcia związane ze stratami w in-
frastrukturze i ludziach w czasie I wojny światowej (zniszczony 

ratusz, zgliszcza domu zajezdnego w południowej stronie rynku, 
fortyfikacje, ciała poległych Rosjan). Z okresu międzywojennego do 
najciekawszych należało zdjęcie grupowe na tle domu Szczepanka 
przedstawiające między innymi członków Gwardii Obywatelskiej, 
Straży Ogniowej. Największa liczba fotografii pochodziła z lat 
1940-1980. Na potrzeby prezentacji pogrupowano je tematycznie:

- życie codzienne; chrzty (również świeckie nadanie imienia), 
I komunie, śluby, pogrzeby (również świeckie),

- pracownicy zakładów w Brzostku,
- pochody pierwszomajowe, wiece, czyny społeczne,
- budowa mostu na Wisłoce,
- organizacje społeczne (Straż Pożarna, LKS Brzostowianka),
- pojazdy, jakimi poruszali się mieszkańcy Brzostku.

Na planszach zostały przedstawione również najstarsze mapy 

ukazujące kształtowanie się zabudowy miasta: tzw. mapa von 
Miega z końca XVIII wieku, austriacka mapa miasta z 1853 roku, 
a także zmiany granic administracyjnych Brzostku na przestrzeni 

Fot. Jakub i Paweł Batyccy
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160 lat powstałe wskutek kolejnych przyłączeń do Brzostku 
terenów należących do Skurowej, Kleci, Nawsia Brzosteckiego. 
Oczywiście nie zabrakło pięknego widoku na Brzostek na zdję-
ciach lotniczych autorstwa Pawła Batyckiego.

W świetle gorących dyskusji na temat kierunków rewaloryzacji 
Rynku, wystawa zupełnie przypadkowo stała się doskonałą okazją 
do pokazania, jak zmieniał się wygląd Rynku w czasie ostatnich 
100 lat istnienia naszego miasteczka. Zwiedzający (zwłaszcza 
starsze osoby) docenili tę inicjatywę, podkreślając, że przywołuje 
miłe, sentymentalne wspomnienia o życiu, które bezpowrotnie 
minęło, o ludziach na fotografiach, których już nie ma wśród nas. 
Zdjęcia rozjaśniały też spontanicznym uśmiechem twarze tych, 
co na starych fotografiach ze zdziwieniem, a nieraz i z wielkim 
trudem rozpoznali znajomych nadal mieszkających w Brzostku.

Organizatorzy

650-lecie „na Okrągłej”
Oficjalnym obchodom 650-lecia lokacji Brzostku towarzyszył 

szereg wydarzeń kulturalnych, naukowych, historycznych 
i rozrywkowych. Z opisem przebiegu konferencji historycznej, 
wystawy zdjęć czy musicalu Czytelnicy „Wiadomości Brzoste-
ckich” mogą zapoznać się w osobnych artykułach. W naszym 
krótkim tekście postaramy się przybliżyć atrakcje, jakie czekały 
na mieszkańców oraz przyjezdnych gości na stadionie sporto-
wym zlokalizowanym przy ul. Okrągłej w Brzostku. Głównym 
organizatorem odbywającego się tam cyklu imprez było Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.

Kapryśna pogoda przeszkodziła organizatorom w przepro-
wadzeniu programu przygotowanego na sobotę 17 czerwca. 
Niedziela za to przywitała nas piękną aurą i po zakończeniu 
oficjalnej części uroczystości na brzosteckim rynku mieszkańcy 
i goście w sporej liczbie przenieśli się na specjalnie w tym celu 
przygotowany obiekt sportowy przy Okrągłej. Tam o godzinie 
17:00 rozpoczął się rodzinny festyn, który obfitował w atrakcje 
dla najmłodszych. Program animacyjno-integracyjny dla dzieci 
i rodziców przygotował oraz profesjonalnie przeprowadził Klub 
Dziecięcy „Tęczowa Dolina” z Brzostku. Dodatkowo najmłodsi 

przez cały czas trwania imprezy mogli korzystać z rozbudowa-
nego placu zabaw bogatego w przeróżne urządzenia i dmuchane 
zjeżdżalnie.

Dokończenie na str. 11

Fot. Jakub i Paweł Batyccy
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Kolejnym punktem imprezy był pokaz karate w wykonaniu 
trenerów i zawodników brzosteckiego klubu UKS Kyokushin 
Karate. Ubrani w profesjonalne kimona karatecy zaprezentowali 
widowiskowe techniki treningu i walki, a także zapoznali zgroma-
dzonych widzów z filozofią karate i wartościami, jakie kultywują 
w swoim życiu ludzie uprawiający ten sport.

Godzina 19:00 przyniosła oczekiwany przez wielbicieli muzyki 
ludowej i tradycyjnej koncert Kapeli Ludowej Zastawnych wraz 
z grającym na cymbałach solistą Jakubem Zastawnym. Zarówno 
Jakub, jak i cały (działający przy Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku) zespół są uczestnikami oraz laureatami nagród na 
licznych konkursach, festiwalach i przeglądach artystycznych 
wysokiego szczebla. Z ich twórczością można zapoznać się także 
na falach Polskiego Radia Rzeszów. O kunszcie muzyków świad-
czyć mogą także entuzjastyczne reakcje licznie zgromadzonej 
brzosteckiej publiczności.

O godzinie 20:30 nadeszła pora na długo oczekiwany występ 
gwiazdy wieczoru. Gęstniejący z minuty na minutę tłum nie mu-
siał się zbytnio niecierpliwić, gdyż zespół Piersi rozpoczął swój 
koncert niemal punktualnie, co nieczęsto zdarza się w przypadku 
gwiazd. Wyjątkowa była także relacja pomiędzy publicznością 
i zespołem. Żarty sytuacyjne, sympatyczna wymiana zdań w prze-
rwach pomiędzy utworami oraz mieszanka piosenek znanych 
z list przebojów, jak i klasycznych utworów Piersi sprawiły, że 
zgromadzeni czuli się swobodnie i dobrze się bawili. Na tyle 
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dobrze, że zespół wskutek braw i okrzyków został zmuszony 
do zagrania na bis. Jeszcze kilkadziesiąt minut po zakończeniu 
koncertu trwało rozdawanie autografów i wspólne zdjęcia fanów 
z gwiazdami zespołu.

Zmrok, który międzyczasie zapadł nad Brzostkiem, stworzył 
idealne warunki dla kolejnej atrakcji tego wieczoru. Pokaz lase-
rów rozświetlił niebo nad stadionem całą paletą barw i nastroił 
uczestników imprezy do dalszej zabawy, która odbywała się na 
parkiecie w rytm muzyki zespołu Jupiter. Sił do zabawy mogli 
nabyć, posilając się przy stoiskach gastronomicznych rozloko-
wanych na terenie imprezy.

Kierownictwo i pracownicy Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku serdecznie dziękują wszystkim, którzy współpracowali 
z nami i pomogli w przygotowaniu imprezy.

Organizatorzy
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PODZIĘKOWANIE 
Za nami uroczystości związane z 650-leciem lokacji Brzostku. 

Była to bez wątpienia najważniejsza impreza w 2017 roku, do 
której przygotowania trwały kilka miesięcy. Z ogromną satysfakcją 
piszę te słowa, bowiem jej odbiór i ocena tak ze strony naszych 
gości, jak i samych mieszkańców są bardzo pozytywne. To, co 
zostało przygotowane w programie obchodów, pomimo deszczowej 
soboty, udało się w całości zrealizować i to przy oklaskach tych, 
dla których było przygotowane, czyli Was, drodzy Mieszkańcy. 
Inaugurujący obchody lokacyjne piątkowy musical „Młodzi miastu” 
zebrał w Hali Widowiskowo-Sportowej w Brzostku ponad 400 
osób, które na stojąco gromkimi brawami nagrodziły młodych 
artystów. Pierwszy taki projekt w Brzostku udowodnił, że mamy 
potencjał i mamy ludzi, którzy potrafią zrobić coś godnego „gminy 
możliwości” i dla ukochanego miasta. Gratulacje zatem dla całej 
ekipy tworzącej musical, a w szczególności dla Pauliny Zięby 
i Bartka Tyburowskiego, którzy wzięli na siebie w ogromnej 
części nie tylko pracę, ale i odpowiedzialność za powodzenie 
całego projektu. Podziękowania także dla dyrekcji gimnazjum 
i uczniów tej szkoły, którzy w krótkim czasie potrafili zadbać 
o przygotowanie elementów musicalowych. Bardzo udana była 
uroczysta sesja Rady Miejskiej w Brzostku, którą prowadził prze-
wodniczący Mateusz Domaradzki oraz sesja naukowa połączona 
z oficjalną prezentacją publikacji ks. prof. Bogdana Stanaszka 
„Brzostek w okresie staropolskim”. Jest to kolejna jego książka, 
która wzbogaca dorobek pozycji historycznych o Brzostku, 
o jakich może pomarzyć wiele innych ośrodków miejskich. Sala 
kinowa w domu kultury prawie w całości się zapełniła, co dobitnie 
podkreśla, że tematyka sesji i sposób przekazu zainteresowały 
mieszkańców. Niezwykle udana była wystawa fotograficzna na 
brzosteckim rynku. Mieszkańcy oblegali poszczególne elementy 
ekspozycji i nic w tym dziwnego, bowiem zaprezentowano tam 
przechowywane w archiwach miejskich oraz prywatnych albumach 
fotografie miasta, mieszkańców i cały przekrój historii Brzostku 
od początków XX wieku do okresu końca lat osiemdziesiątych. Na 
wielu zdjęciach rozpoznawaliśmy naszych rodziców, sąsiadów, zna-
jomych, a czasami samych siebie z czasów niemal zamierzchłych. 
Chcę podziękować wszystkim Państwu, którzy udostępniali nam 
swoje fotografie, a szczególnie naszym seniorom za to, że znaleźli 
czas, by przyjść do Urzędu Miejskiego i pomóc w identyfikowaniu 
bohaterów fotografii. Dzięki temu wzbogaciliśmy dla następnych 
pokoleń wiedzę o brzostowianach i naszym mieście. Dziękuję pani 
sekretarz Lucynie Pruchnik i wszystkim pracownikom Urzędu 
Miejskiego, którzy czasami po godzinach zostawali i pracowali 
nad takim właśnie wyglądem wystawy, a także za zaangażowanie 
w organizację całej uroczystości. W pamięci zapisze się pierwszy 
bieg uliczny. Prawie 150 zawodników, którzy w nim wystarto-
wali, to najlepszy lakmus trafności 
decyzji o jego zorganizowaniu. Na 
wszystkich ważniejszych portalach 
internetowych poświęconych tej 
dyscyplinie znalazła się informacja 
o naszym jubileuszowym biegu 
z pozytywnymi opiniami na jego 
temat. Dziękuję tutaj kierownikowi 
OSiR Andrzejowi Piękosiowi oraz 
pracownikom tej jednostki za przy-
gotowanie trasy, organizację biegu 
i jego oprawę. Niedzielne obchody 
rozpoczęła uroczysta msza św. 
celebrowana przez zastępcę opata 
tynieckiego ojca Konrada Małysa. 
Była ona uświetniona obecnością 
władz wojewódzkich z urodzoną 
w Brzostku panią Marszałek Marią 
Kurowską, parlamentarzystów 
i władz powiatowych ze starostą 
Andrzejem Regułą na czele. Przy-
byli także burmistrzowie i wójto-
wie z gmin powiatu dębickiego 
i jasielskiego, a także brzosteccy 
samorządowcy. Bardzo się cieszę, 

że wszyscy byli świadkami poświęcenia pamiątkowej płyty loka-
cyjnej, która - mam nadzieję - przez kolejne wieki przypominać 
będzie następnym pokoleniom o naszym jubileuszu. Dziękuję 
za pomoc w organizacji tej części uroczystości ks. proboszczo-
wi Markowi Mnichowi. Jestem uradowany, że udało się także 
i na obchody lokacyjne przeprowadzić malowanie świątyni, 
która w nowym wydaniu nadała naszemu jubileuszowi jeszcze 
większego blasku i splendoru. Podziękowania składam państwu 
Golcom za wykonany okazjonalny tort, o którym długo będą pa-
miętać mieszkańcy. Wreszcie chcę podziękować pani Marcie Król 
i pracownikom Centrum Kultury i Czytelnictwa za przygotowanie 
koncertu zespołu „Piersi” i pomysł robiącego niezwykłe wrażenie 
pokazu laserowego oraz organizację obchodów. Żadna impreza 
w Brzostku nie może się obejść bez strażaków. Na ręce prezesa ZG 
OSP Daniela Wójcika i komendanta Krzysztofa Zegarowskiego 
składam serdeczne podziękowania naszym druhom. Jak zwykle 
można na Was liczyć! Przez następne lata będzie można zoba-
czyć tak fotografie, jak i filmy z naszych uroczystości. Będzie to 
możliwe dzięki panu Pawłowi Batyckiemu, który wraz z synem 
Jakubem był wszędzie, gdzie działo się coś ciekawego, podobnie 
zresztą jak redaktor „Wiadomości Brzosteckich” pani Urszula 
Kobak. Dziękuję Wam z całego serca za Waszą pracę i staranie, by 
pamięć o tych obchodach i wierny przekaz poszedł w pokolenia. 
Dziękuję również byłemu wieloletniemu burmistrzowi Brzostku 
panu Leszkowi Bieńkowi za cenne rady dotyczące organizacji 
jubileuszu, za pracę, jaką wykonał podległy mu Zakład Gospodarki 
Komunalnej, i za obecność w każdym ważnym momencie. Jest 
wielkim komfortem w sprawowaniu urzędu burmistrza, kiedy 
można liczyć na wsparcie, dobrą radę i zwykłą, nieudawaną 
przychylność swojego poprzednika. Cały jubileusz miał wspaniałą 
oprawę graficzną. To zasługa pani Katarzyny Wojdyły, która jest 
także autorem naszego znaku promocyjnego. Logotypy, plakaty 
i materiały promocyjne stworzone przez panią Katarzynę spotkały 
się z ogromnym uznaniem nie tylko wśród mieszkańców i gości, 
ale także moich kolegów - wójtów i burmistrzów, do których 
adresowałem zaproszenia.

Te uroczystości mogły się udać tylko w jednym przypadku. 
A że tak się stało, to Wasza zasługa, drodzy Mieszkańcy. Bardzo 
Wam dziękuję za obecność. Była ona bardzo ważna, bowiem to 
Wy nagrodziliście wysiłek innych, którym tak bardzo zależało 
na docenieniu ich pracy. Dziękuję za to, że czujecie wspólnotę, 
że wiedzieliście o doniosłości chwili i charakterze jubileuszu. 
Z satysfakcją i radością patrzyłem, jak w poprzedzające jubileusz 
dni porządkowaliście swoje posesje, działki, dojazdy do domów 
i gospodarstw, aktywnie braliście też udział w organizowanych 
imprezach. Dziękując, chcę Wam powiedzieć: BYLIŚCIE SUPER! 

Wojciech Staniszewski
Burmistrz Brzostku

Fot. Paweł Batycki
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Oprawa graficzna jubileuszu „650 lat lokacji miejskiej Brzostku”
Katarzyna Wojdyła, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu; aktualnie studentka studiów podyplomo-
wych „Marketing miejsc i kreowanie marek lokalnych” 
na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracuje na 
Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

‘A picture is worth more a thousand words’ 
— obraz jest wart więcej niż tysiąc słów

Ten angielski idiom pojawił się po raz pierwszy w kontekście 
komunikacji wizualnej ponad 100 lat temu. Od tego czasu nie 

stracił zupełnie na swojej ważności, wręcz przeciwnie! 
Intuicyjnie pojmujemy obraz jako obiekt dekoracyjny wiszący 

na ścianie w pokoju, płótno malarskie z martwą naturą lub ładnym 
widokiem. Jednak jeśli się głębiej zastanowimy, to obrazem będzie 
także zdjęcie na ekranie telefonu, ilustracja na koszulce lub baner 
reklamowy na ulicy. A jeżeli wejdziemy w zagadnienie jeszcze 
głębiej, to dostrzeżemy obrazy w piktogramach1 na znakach 
drogowych albo na obudowie niektórych sprzętów domowego 
użytku. Obrazy otaczają nas z każdej strony. Obraz jest jednym 
z elementów komunikacji międzyludzkiej, takim samym jak 
mowa i pismo. Ma jednak tę przewagę nad dwoma pozostałymi, 
że dociera szybciej. Znacznie łatwiej przyswajamy komunikat, 
podany właśnie w postaci obrazu: zdjęcia, ilustracji, piktogramu.

Obraz może pełnić różną rolę w zależności od intencji autora 
i kontekstu, w jakim został umieszczony. W średniowieczu, 
w którym znaczna część społeczeństwa była niepiśmienna, uczono 
prawd wiary poprzez malowane na ścianach kościołów freski. 
W początkach XX wieku, kiedy problem analfabetyzmu był 
wciąż aktualny, powstawały edukacyjne obrazki pokazujące np. 
drogi rozprzestrzeniania popularnych chorób zakaźnych. Obraz 
może więc pełnić nie tylko funkcję dekoracyjną, ale również 
przenosić pewne treści – komunikaty. Czasem przekazywanie 
tych komunikatów odbywa się w sposób oczywisty: widzimy na 
ulicy znak autobusu i wiemy, że chodzi o przystanek autobusowy. 
Czasem jednak treść bywa ukryta – metaforyczna, czytelna tylko 
dla określonej grupy ludzi, np. rysowany patykiem na piasku znak 
ryby – dla jednych to zwykła ryba, dla innych deklaracja wiary, 
wczesny symbol religii chrześcijańskiej. Mamy więc obrazy, 
do których podchodzimy zupełnie obojętnie, jak i takie, które 
darzymy silnym ładunkiem emocjonalnym. 

O tym, jaką siłę może mieć obraz, zdawano sobie sprawę już 
setki lat temu. Dzisiaj, głównie dzięki postępowi technologicz-
nemu każdy z nas może tworzyć niezliczoną ilość obrazów-zdjęć 
dziennie i upubliczniać je w sieci. Doprowadziło to do sytuacji, 
w której jesteśmy zalewani potokiem obrazów różnej jakości. 
Sam obraz nam spowszedniał. Dawniej był kontemplowany jako 
skończone przesłanie, dzisiaj jest pospiesznie przesuwany kciu-
kiem dłoni po ekranie telefonu. Potrzeba nie lada wysiłku, aby 
ktoś zatrzymał na kilka chwil skrolowanie i popatrzył na obraz 
z uwagą. Co więcej – trafnie odebrał płynący z niego komunikat.

Jestem z zawodu projektantką graficzną, pochodzę z Buko-
wej. Moja praca polega na budowaniu spójnych komunikatów 
wizualnych. A czym jest komunikat wizualny? To łączenie tekstu 
z obrazem i innymi formami graficznymi, w taki sposób, by naj-
trafniej i najbardziej prosto przedstawić istotę danego zjawiska. Po 
co? Po to, by skutecznie komunikować – przekazywać konkretne 
informacje. Oczywiście to uproszczenie. Jestem pewnego rodzaju 
pośrednikiem między nadawcą a odbiorcą. Aby dany komunikat 
wizualny nie zginął w gąszczu innych i trafił do odpowiedniej 
grupy odbiorców, musi być prawidłowo podany – zaprojektowa-
ny. Składa się na to wiele czynników, jednym z nich jest właśnie 
projekt graficzny. Miałam przyjemność pracować nad oprawą 
graficzną jubileuszu „650 lat lokacji miejskiej Brzostku”. 

W pierwszej kolejności powstała pieczęć jubileuszowa. Na prze-
strzeni wieków organy samorządowe Brzostku używały pieczęci 
miejskiej do uwierzytelniania dokumentów. Wygląd aktualnego 
herbu miasta jest ściśle powiązany z symbolami heraldycznymi 
stosowanymi na pieczęciach miejskich w przeszłości. Pieczęć jest 

wizualnym i integralnym elementem poświadczającym historię 
miasta. Wybór pieczęci jako formy uświetniającej 650-lokacji 
miejskiej Brzostku wydawał się więc naturalną rzeczą. W od-
różnieniu od projektów oficjalnych pieczęci miejskich, które to 
podlegają ścisłym regułom, pieczęć okolicznościowa nie wymaga 
aż tak restrykcyjnego podejścia. W bardzo swobodny sposób na-
wiązałam do wzorów z przeszłości, wykorzystując współczesny 
język projektowania wizualnego. We wstępnej fazie brałam pod 
uwagę trzy rozwiązania graficzne.

Finalnie w porozumieniu z przedstawicielami Urzędu Miej-

skiego wybrany został projekt B. Jest on trawestacją odcisku 
pieczęci tuszowej2 z 1847 roku. Tarczę herbową potraktowałam 
abstrakcyjnie, w sposób ornamentalny, w miejscu symboli 
heraldycznych umieściłam przedział czasowy 1367–2017, a na 
otoku napis: „650 lat lokacji miejskiej Brzostku”. 

Pieczęć jubileuszowa jest tylko jednym z elementów identy-
fikacji wizualnej 650-lecia. Dopełnia ją motyw graficzny, który 
powstał w oparciu o architekturę miasta. Ilustracja przedstawia 
wybrane budynki Brzostku, których forma została uproszczona. 
Owe uproszczenie wynika z dwóch powodów: zachowanie czy-
telności ilustracji w zależności od jej wielkości (mała ikonka na 
ekranie telefonu, jak i monumentalna ilustracja na powiewającej 
fladze muszą być tak samo czytelne) oraz przyjętej konwencji 
obrazowania. Swoją formą ilustracja nawiązuje bowiem do daw-
nych drzeworytów, które przedstawiają panoramy miast (piękne 
przykłady można znaleźć w „Kronice Norymberskiej”3 wydanej 
w 1493 r.). Drzeworyty te charakteryzują się mocną linią konturu 
i płaszczyznowością. Tym samym chciałam podkreślić średnio-
wieczne korzenie Brzostku. Ilustracja powstała w dwóch warian-
tach: pionowym i poziomym z różnymi kombinacjami budynków. 
Charakterystycznym elementem miasta jest przecinająca rynek 
droga krajowa, która w projekcie ma również swoje miejsce. 
Można ją lubić lub nie, ale fakt jej istnienia jest niezaprzeczalny 
i mocno kształtuje wizerunek Brzostku jako miasta tranzytowego. 

O ile pieczęć jest elementem oficjalnym jubileuszu 650-lecia, 

o tyle ilustracja stanowi bardzo subiektywne i emocjonalne po-
dejście do wizerunku miasta. Kolorowe domki to z jednej strony 
lekki i przyjemny element wizualny dla odbiorcy, który miasta 
nie zna, a z drugiej ukłon w stronę mieszkańców, bo tylko oni je 
rozpoznają i widzą na co dzień.

W ramach opracowania graficznego „650 lat lokacji miejskiej 
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Brzostku” powstały flagi, banery, torby, plakaty, zaproszenia oraz 
kilka innych drobnych materiałów promocyjnych. Aktualnie 
w trakcie wdrażania jest tablica wjazdowa do miasta.

Zaprojektowana ilustracja Brzostku została wykorzystana 
również w projektach identyfikacji wizualnej I Biegu Ulicznego 
w Brzostku i znalazła się m.in. na medalach, statuetkach, ko-
szulkach i torbach.

Podstawowym celem opracowania graficznego „650 lat lokacji 
miejskiej Brzostku” jest przekazanie w atrakcyjny sposób informacji 
o jubileuszu i jego obchodach. Komunikat ten jest skierowany 

do bardzo szerokiej grupy odbiorców. Są wśród nich nie tylko 
mieszkańcy gminy, ale również mieszkańcy gmin sąsiadujących, 
urzędnicy, duchowni, osoby przejeżdżające przez Brzostek 
na wschód i zachód. Jednym słowem ludzie w różnym wieku 
i o różnych profesjach. Aby informacja trafiła do tak szerokiego 
grona odbiorców, musi być dobrze opracowana pod względem 
merytorycznym i wizualnym, musi być spójna i wyraźna. Ale 
jest też drugi, dużo ważniejszy cel, jakim jest nadanie pewnej 
wartości emocjonalnej temu opracowaniu. Byłoby dobrze, gdyby 
w umyśle odbiorcy po jakimś czasie tworzył się jednoznaczny 
obraz. Tym obrazem może być charakterystyczna ilustracja bu-
dynków, pieczęć jubileuszowa, a nawet różowo-fioletowo-złote 
zestawienie kolorów. Ważne, aby kolejny raz, widząc którykol-
wiek z elementów oprawy graficznej, odbiorca mimowolnie 
powiązał ten obraz z Brzostkiem. Dzięki temu zbudujemy obraz 
zapamiętywalny, działający wielowarstwowo. To, co dla jednych 
jest ładną kolorową ilustracją domków, dla innych może stanowić 
wartość sentymentalną, doświadczalną. Bo miasta tworzą ludzie, 
a ludzi emocje. Wierzę, że wspólnie z Urzędem Miejskim udało 
się nam stworzyć przekaz wizualny, który w interesujący sposób 
łączy historię miasta ze współczesnością i jednocześnie posiada 
pewną wartość emocjonalną. q

(Endnotes)
1  piktogram – uproszczony obraz przedmiotu, obiektu, zwierzęcia, człowieka, rośliny
2  Ks. B. Stanaszek, Z dziejów Brzostku. Wydarzenia i ludzie, Brzostek 2008, str. 38
3  „Kronika Norymberska” (oryginalny tytuł Liber cronicarum cum figuris et yma-

ginibus) — dzieło Hartmanna Schedela, norymberskiego lekarza. Często jest stawiana 
jako drugie po „Biblii” Gutenberga najważniejsze drukarskie dokonanie XV wieku. 
Jest to pewnego rodzaju encyklopedia obrazująca stan wiedzy europejskich elit końca 
XV wieku. Zawiera blisko 100 drzeworytów przedstawiających miasta, wśród nich 
wizerunki miast polskich: Wrocławia, Krakowa i Nysy.

GRA PLANSZOWA o Gminie Brzostek
Mamy o Brzostku i pobliskich miej-

scowościach bardzo wiele książko-
wych publikacji naukowych oraz okolicz-
nościowych, np. kalendarze, widokówki. 
Jednak po raz pierwszy Gmina Brzostek 
doczekała się, jako nieliczna w Polsce, 
rodzinnej gry planszowej, której tytuł 
brzmi: Zwiedzamy Brzostek i okolice. To 
wspaniały i niekonwencjonalny pomysł, 
który promuje poprzez intelektualną 
zabawę zabytki, osobliwości przyrody 
oraz współczesny dorobek mieszkańców 
naszej Małej Ojczyzny. Autorami i wy-
dawcami gry są A.W. Ramut.

Na planszy gry widnieje mapa Gminy 
Brzostek oraz historyczny herb miasta 
Brzostek obchodzącego jubileusz 650-le-
cia. Na mapie widzimy 96 pól, które są 
fotograficznymi miniaturkami obiektów 
znajdujących się na Ziemi Brzosteckiej. 
Już takie rozwiązanie intryguje i zachwyca 
pomysłowością. Okrągłe pola tworzą 4 szla-
ki turystyczne: CZERWONY, ZIELONY, 
NIEBIESKI oraz ŻÓŁTY przemierzające 
gminę z czterech kierunków do jej centrum. 
Omawiane miniaturki mają swą powiększo-
ną wersję w postaci prostokątnych 4 plików 
kart spiętych po 24 sztuki dla każdego 
szlaku. Każda karta to piękna fotografia 
o niebanalnym ujęciu. Zdjęcia są wykonane 
o różnych porach roku, co dodatkowo je 
uatrakcyjnia. Ich autorem jest Władysław 
Ramut – niewątpliwie włożył w tę pracę 
bardzo dużo wysiłku, objeżdżając całą 
gminę, aby zrobić 96 świetnych fotografii. 
Kto zajmuje się fotografowaniem, to wie, 
jak trudno trafić na właściwe oświetlenie 

słoneczne, aby 
zrobić dobre 
zdjęcie. Domi-
nują zabytki, ale 
nie brakuje też 
współczesnych 
obiektów waż-
nych dla życia 
mieszkańców. 
Są również cie-
kawe ujęcia kra-
jobrazowe. Po 
drugiej stronie 
karty znajduje 
się informacja 
o przedstawio-
nym obiekcie 
lub ujęciu. Ko-
lejność spiętych 
kart jest taka 
sama jak na planszy. W ten sposób każdy 
gracz, przechodząc z jednego pola na kolej-
ne, informuje pozostałych graczy o miejscu, 
na którym się znajduje. Przemierzając 
więc plansze pionkiem, dowiadujemy się 
o zabytkach, przyrodzie gminy, poznajemy 
jej walory turystyczne oraz historię. To 
doskonałe rozwiązanie przygotowujące - 
zanim pieszo, rowerem czy samochodem 
wybierzemy się na wycieczkę po brzo-
steckiej gminie. O ile jednak łatwiej jest 
usiąść wygodnie przy grze planszowej 
Zwiedzamy Brzostek i okolice i oddać się 
wspaniałej zabawie w gronie rodziny lub 
w grupie przyjaciół. Według Wydawców 
grę przeznaczono dla osób powyżej 10. 
roku życia i może w nią się bawić od dwóch 

do czterech graczy. Wyjątkowość tej gry 
polega również na tym, że zaprojektował 
i wydał ją mieszkaniec gminy, aby pro-
mować swoją Małą Ojczyznę. Z okazji 
650-lecia lokacji Brzostku gra ta została 
wydana w postaci kilkunastu egzemplarzy 
próbnych. Z niecierpliwością czekamy na 
jej upowszechnienie. 

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE 
ZNACIE” – brzmi stare porzekadło. Jest 
więc nadzieja, że przedstawiona gra plan-
szowa Zwiedzamy Brzostek i okolice przy-
czyni się nie tylko do promocji regionu, ale 
także wzmocni w mieszkańcach poczucie 
lokalnego patriotyzmu i identyfikacji 
z Ziemią Brzostecką. 

Oprac. W. Tyburowski

Fot. Wiesław Tyburowski
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Z prac Rady Miejskiej
W związku z obchodami 650-lecia lokacji miejskiej Brzost-

ku 17 czerwca br. odbyła się uroczysta XXX sesja Rady 
Miejskiej. Z tej okazji Rada podjęła uchwałę, przyjmując 
stanowisko w sprawie uczczenia 650-lecia lokacji miejskiej 
Brzostku. Na kolejnej XXXI sesji w dniu 22 czerwca br. radni 
przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brzostek za 
2016 rok oraz udzielono Burmistrzowi Brzostku absolutorium. 
Uchwalony budżet na 2016 rok po uwzględnieniu zmian w ciągu 
roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 54 168 500 zł. 
Dochody wykonano w kwocie 54 268 468 zł, w tym dochody 
bieżące na kwotę 52 600 511 zł i dochody majątkowe na kwotę 
1 667 957 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach doko-
nanych w ciągu roku przewidywał kwotę 56 549 300 zł. Wydatki 
zrealizowano w kwocie 53 699 348 zł. Na zadania inwestycyjne 
wydatkowano kwotę 6 045 546 zł, co stanowi 11,25% ogółu 
wykonanych wydatków. Wydatki bieżące budżetu zaplanowano 
na kwotę 48 813 090 zł, a zrealizowano w kwocie 47 653 802 zł. 
Planowany deficyt budżetu stanowił kwotę 2 380 800 zł. Ze 
środków budżetu Gminy Brzostek w 2016 roku spłacono raty 

kredytu w kwocie 2 900 000 zł, zaciągniętego na finansowanie 
deficytu budżetu gminy i inwestycji realizowanych w poprzed-
nich latach. Przyjęte zmiany w budżecie gminy Brzostek na 2017 
rok polegały na dokonaniu przeniesień kwot pomiędzy działami 
oraz na dokonaniu przeniesień wydatków, na zadania dotyczące 
inwestycji drogowych w ramach udzielonej dotacji celowej dla 
Powiatu. Ponadto zwiększona została dotacja przedmiotowa do 
instytucji kultury, na pokrycie wydatków związanych z obcho-
dami 650-lecia lokacji miejskiej. Na wniosek Zarządu Powiatu 
Dębickiego, Rada Miejska wyraziła zgodę na zmianę uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi, w zakresie 
realizacji inwestycji na drogach. Po przedstawieniu opinii Komi-
sji Rewizyjnej i wysłuchaniu wyjaśnień radni podjęli uchwałę, 
uznając za niezasadną skargę złożoną na działania Burmistrza 
Brzostku. W dalszej części obrad dokonano zmian w treści za-
łącznika Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzostek na 
lata 2016 – 2020, przyjętego uchwałą Nr XXVIII/194/17 z dnia 
27 kwietnia 2017 roku. 

Treść podjętych uchwał prezentowana jest na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej.

Opracowała E. Sz.

BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
1. Podpisano umowę notarialną w sprawie za-
miany działek między Gminą Brzostek a Parafią 
Rzymskokatolicką w Brzostku. Otwiera ona 
możliwość budowy drogi gminnej z Nawsia 
Brzosteckiego do ul. Szkolnej. Zakończone 

zostały w ten sposób wieloletnie starania o uzyskanie takiej 
możliwości. Pragnę podziękować ks. proboszczowi Marko-
wi Mnichowi za pragmatyzm oraz zrozumienie dla potrzeb 
i oczekiwań mieszkańców. Mam nadzieję, że w przyszłym roku 
ruszą tam prace budowlane, a jesienią droga będzie gotowa.

2. Wykonano remont nawierzchni rynku w Brzostku wraz 
z przylegającymi uliczkami. Wiem, że wielu z Państwa on 
zaskoczył, ale w trakcie przygotowań do jubileuszu 650-lecia 
lokacji miasta doszliśmy do wniosku, że taka inwestycja jest 
niezbędna. Wzięliśmy także pod uwagę fakt, że rewaloryzacja 
miasta może nastąpić najwcześniej w roku 2019 lub 2020, a do 
tego czasu nawierzchnia będzie już w dramatycznym stanie. 
Wykonano także malowanie pasów oraz drobną przeróbkę 
części chodnika w kierunku od parkingu do „starej kasy”. 
W ten sposób uzyskano tam dodatkową możliwość parkowania. 

3. Rozstrzygnięto przetarg na remont drogi powiatowej w odcinku 
Brzostek-Opacionka. Prace ruszą niebawem, a zakończenie 
remontu przewidziane jest na koniec sierpnia br. Do końca 
roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa w zakresie 
budowy chodnika przy ul. Słonecznej.

4. Uzyskaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
kwotę 50 tys. zł na termomodernizację Szkoły Podstawowej 

w Gorzejowej. Łączny koszt inwestycji to prawie 140 tys. zł. 
Wykonanie przewidziane jest w okresie wakacyjnym. Nieroz-
strzygnięty pozostaje ciągle wniosek termomodernizacyjny 
dla Szkoły Podstawowej w Kamienicy Dolnej.

5. Zaakceptowano wniosek Gminy Brzostek na moderniza-
cję stadionu w Siedliskach-Bogusz. Otrzymamy 10 tys. zł 
z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi, co przy wspar-
ciu z budżetu Gminy kwotą 30 tys. zł pozwoli na budowę 
w Siedliskach małej dwurzędowej trybunki dla 54 osób, pił-
kochwytów oraz dwóch wiat dla zawodników rezerwowych.

6. Trwa budowa 1365 metrów chodnika dla pieszych w odcinku 
drogi krajowej nr 73 Klecie – Bukowa. Łączny koszt całej 
inwestycji to ponad 1 mln zł, a pokrywa go w całości GDDKiA. 
Prace mają być zakończone do 15 listopada 2017 roku.

7. Na naszym cmentarzu parafialnym w Brzostku przeprowa-
dzono demontaż zabytkowego pomnika burmistrza Porfirego 
Zieniewicza. Ze środków, jakie zebraliśmy podczas Wszystkich 
Świętych, przeprowadzony zostanie kompleksowy remont 
nagrobka, który ma być gotowy w październiku. Mam na-
dzieję, że efekt skłoni nas wszystkich do kolejnego wysiłku, 
bowiem chcielibyśmy zebrać w tegoroczne Święto Zmarłych 
środki na remont nagrobka doktora Teodora Kaczyńskiego, 
lekarza, który podczas epidemii cholery w Brzostku, niosąc 
pomoc mieszkańcom, zmarł, zarażając się chorobą. Nagrobek 
wybudowali mu w dowód wdzięczności mieszkańcy Brzostku 
ze zbiórki publicznej.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Od redakcji
Jak Państwo zapewne zauważyli, Brzostek dzięki obchodzonemu 

niedawno jubileuszowi 650-lecia lokacji miejskiej dużo zyskał 
na wyglądzie. Tuż przed obchodami po rynku szalały wszelkiego 
rodzaju machiny, zdzierając, lepiąc i walcując, co się dało. Dzięki 
temu na jakiś czas pożegnaliśmy się z torem przeszkód w postaci 
płytszych lub głębszych dziur w asfalcie. Nasze miasteczko tak 
jakoś odmłodniało, mimo że przez szereg dni uparcie wypomina-
liśmy mu „podeszły” wiek. Najwyraźniej urbanistyczne „twory” 
tak mają – im starsze, tym ładniejsze, zwłaszcza kiedy się pod-
szykują. Na wielkim świętowaniu skorzystały też „Wiadomości 
Brzosteckie” i cały numer jest w kolorze. Można by powiedzieć, 
że zdarza się to raz na 650 lat! Ubolewamy jednak, że nie udało 
nam się „upchąć” wszystkich nadesłanych materiałów. Obiecu-
jemy, że opublikujemy je w sierpniu.

U. Kobak Fot. Paweł Batycki
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Dokończenie na str. 18

WYWIAD Z BURMISTRZEM BRZOSTKU I JEGO ZASTĘPCĄ
Część 2

Przedstawiamy drugą część wywiadu z Burmistrzem Wojciechem 
Staniszewskim i Wiceburmistrzem Adamem Kostrząbem przepro-
wadzonego 12 maja 2017. Burmistrzowie odpowiadali na pytania 
przekazane przez mieszkańców gminy Brzostek. Ponieważ od tego 
dnia upłynęło sporo czasu, poprosiliśmy naszych włodarzy, by uak-
tualnili swoje wypowiedzi.

REWITALIZACJA
Z jakich środków zostaną sfinansowane prace związane z rewitalizacją 
rynku? Jakie warunki muszą być spełnione, aby uzyskać dofinasowanie? 
Kiedy będziemy mogli cieszyć się odnowionym rynkiem?
AK: Łasym okiem patrzymy na Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest to źródło, z którego chcie-
libyśmy zaczerpnąć, ponieważ oferuje 85% dofinansowania z działania 
6.3, czyli rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Już w tym dokumencie 
określone są wymagania, jakim muszą sprostać programy rewitalizacyjne. 
Jednym z głównych wymagań jest to, co już nastąpiło, czyli uchwalenie 
Lokalnego Programu Rewitalizacyjnego dla gminy, w którym musi 
być ujęte zadanie inwestycyjne realizowane właśnie z tych środków. 
Głównym wymaganiem, jakie te projekty muszą spełniać, jest ich cel tj. 
przywrócenie lub nadanie nowych cech i funkcji danego terenu, funkcji 
ekonomicznej, gospodarczej i kulturalnej. Inne wymagania wynikają 
z faktu, że Brzostek jest wpisany do rejestru zabytków i tu musi być 
pozytywna opinia konserwatora zabytków odnosząca się do całego 
projektu rewaloryzacji. Jest to dla nas ciekawa propozycja. Na ten cel na 
całe województwo podkarpackie przeznaczono niespełna 170 mln zł, więc 
chcielibyśmy spróbować skorzystać z tych środków. Prawdopodobnie 
w IV kwartale bieżącego roku będzie nabór wniosków w tym zakresie. 
Wtedy będziemy składać wniosek o dofinansowanie tego zadania. Stąd 
też te poprzedzające działania związane z dopracowaniem projektu, 
przedstawieniem go mieszkańcom, ujęciem uwag, sugestii, aby zrobić to 
jak najlepiej, żeby projekt w możliwie najwyższym stopniu odpowiadał 
potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców. Jeśli uda nam się pozyskać 
środki na rewaloryzację rynku, prace rozpoczną się najprawdopodobniej 
w 2019 r.
WS: Pan wiceburmistrz wspomniał, że nabory wniosków odbędą się 
w ostatnim kwartale tego roku, dlatego dyskusję o rewitalizacji rozpo-
częliśmy wcześniej, wiedząc, że kwestia przebudowy rynku to temat 
newralgiczny. Tutaj każdy tym tematem żyje, każdy ma jakąś wizję. 
Obecnie ludzie dużo podróżują, zwiedzają, więc mają różne, ciekawe 
spostrzeżenia. Spodziewając się burzliwych dyskusji, przystąpiliśmy 
do nich już w kwietniu, żeby osiągnąć kompromis w tej sprawie. Tu 
musi być kompromis między naszymi oczekiwaniami a możliwościami 
i wymogami stawianymi przez instytucje, od których możemy dostać 
środki na ten cel. Pierwotny projekt rewitalizacyjny po konsultacjach, 
dyskusjach na zebraniu mieszkańców już został zmodyfikowany z uję-
ciem większości przekazanych nam sugestii, ale by otrzymać te środki, 
w pewnych kwestiach musimy ściśle przestrzegać stawianych wymagań. 
Pojawił się też temat posadzenia brzostów, które wiążą się z nazwą 
miasteczka i ten temat również chcemy podjąć. Staramy się iść w tym 
kierunku, żeby rynek przyjął taki kształt, żeby nam wszystkim dobrze 
służył. Pamiętajmy, że jest to inwestycja, która będzie służyć przez 
kolejne kilkadziesiąt lat. 
AK: W chwili obecnej pani projektant nanosi większość uwag, które do 
nas napłynęły i za które bardzo dziękujemy. Pierwotny projekt rewitali-
zacji rynku już wstępnie otrzymał pozytywną opinię konserwatora. Był 
on opracowany jeszcze za burmistrza Bieńka. Teraz tylko rozwijamy 
ten projekt. Główny nacisk położono na przywrócenie dawnej funkcji 
rynku jako placu targowego w formie odkrytej przestrzeni. Rynek tylko 
w małym procencie powinien być „rekreacyjno-parkowy”. Próbujemy 
tu wszystko wypośrodkować, aby projekt spełnił wymagania stawiane 
przez Regionalny Program Operacyjny i jednocześnie żeby odpowiadał 
mieszkańcom. Przez ostatnie 30 lat zaburzyła się funkcja rynku, a chcąc 
uzyskać dofinansowanie, musimy trzymać się odgórnych wytycznych. Na 
pewno w stosunku do pierwotnego projektu zwiększy się ilość zieleni, 
będą pochylnie dla wózków.
WS: Będą także owalne ławki przy drzewach, żeby można było „podążać” 
za cieniem, jednak nie może być tak, że jest to najważniejszą funkcją, 
jaką ma spełniać rynek. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili nie można 

zorganizować żadnego kiermaszu, jarmarku czy innej imprezy, co już 
się robi w sąsiednich miasteczkach z rewitalizowanymi rynkami. Na 
pewno będzie to trudne przy tak ruchliwej drodze krajowej, ale za kilka 
lat powstanie obwodnica, więc ruch się zmniejszy.
AK: Każdy mieszkaniec ma inne doświadczenia, wiedzę, podejście do 
tematu. Mieszkańcy rynku np. mają zupełnie przeciwstawne spojrzenie 
niż mieszkańcy innych części Brzostku. Ponad 50% opinii mieszkańców 
zostanie ujęte w drugiej wersji projektu. Kiedy przedstawimy zmieniony 
projekt, znów będziemy prosić mieszkańców o uwagi dotyczące ewen-
tualnych zmian, poprawek.

Panowie wspominali, że rewitalizacja rynku może mieć miejsce w 2019 
r., czyli po następnych wyborach samorządowych.
WS: Może się okazać, że nas to nie będzie dotyczyć, bo rzeczywiście 
wybory są w 2018 r. Jednak teraz jest możliwość starania się o środki 
na rewitalizację rynku, więc szkoda z niej nie skorzystać. W tej chwili 
procedury już trwają. Mieszkańcy nam płacą, więc chcemy się jak naj-
lepiej wywiązywać ze swoich obowiązków. Dlatego poruszamy także te 
tematy, które są trudne i drażliwe, choć instynkt polityczny podpowiada, 
by w tej kwestii zachować milczenie i zbywać temat. My po prostu 
pracujemy, szukamy rozwiązań i przedstawiamy je mieszkańcom. To 
jest też dla nas kłopot, bo osoby, które nam niekoniecznie dobrze życzą, 
wykorzystują kwestię związaną z rewitalizacją, żeby po nas – mówiąc 
żargonem – „pojechać”. Nie chcemy uciekać od trudnych tematów, stąd 
czasami bolą kłamliwe słowa typu „rewitalizacja ma wykończyć handel 
w Brzostku”, kiedy tak naprawdę ona posłuży jego rozwojowi. 

OŚWIATA
Dlaczego władze gminy podjęły decyzję o wygaszaniu gimnazjum, jeśli 
było kilka innych możliwości (np. utworzenie innego typu szkoły, w tym 
podstawowej lub włączenie do istniejącej szkoły podstawowej)? Jest to 
jedna z bardzo nielicznych takich decyzji w województwie podkarpackim. 
WS: Taką decyzję podjęła Rada Miejska. Uważam, że jest to dobra 
decyzja, bo da nam czas na stworzenie nowej koncepcji, co utworzyć 
zamiast gimnazjum. Wyszliśmy z założenia, że na bazie gimnazjum musi 
coś powstać. Pierwotnie powstał pomysł powołania tam liceum, ale tutaj 
pojawił się pewien kłopot polegający na tym, że szkoły średnie są pod 
zarządem starostwa powiatowego a nie gminy, więc nasze możliwości są 
tu ograniczone. Podawaliśmy tu jako mocne argumenty, że nasza młodzież 
masowo edukuje się w szkołach średnich na terenie powiatu jasielskiego. 
Są tam takie klasy, w których połowa uczniów pochodzi z naszej gminy. 
Mocno z panem radnym Wójcikiem forsowaliśmy pomysł liceum, ale 
na razie został odłożony na bok, ponieważ teraz zastanawiamy się nad 
tym – i nie ukrywam, że jestem tego zwolennikiem – żeby w Brzostku 
były dwie szkoły podstawowe. Zgodnie z deklaracją pani dyrektor SP 
w Brzostku nie będzie żadnego problemu z tym, żeby młodzież się tam 
pomieściła, co przyjąłem dość entuzjastycznie, gdyż obawiałem się, 
że znów trzeba będzie dzielić sale kotarami, a nauczyciele będą mieć 
swój pokój w sklepiku szkolnym. Obawiam się jednak, że kiedy doj-
dzie kolejny rocznik, to może pojawić się sytuacja, że młodzież się nie 
pomieści. Wtedy potrzebna by była rozbudowa. Ja po prostu uważam, 
że lepiej stworzyć dwie małe szkoły podstawowe. Dla mnie zasadność 
tego pomysłu zawiera się także w konkurencji. Jeśli dwie jednostki będą 
ze sobą konkurować, to jest to z pożytkiem dla dzieci i mieszkańców, 
ponieważ podniesie się poziom edukacji. Widzę to w ten sposób, że są 

Fot. Daniel Wójcik



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 7/201718

dwie osobne szkoły z dwoma osobnymi obwodami szkolnymi. Oczywiście 
jesteśmy otwarci na propozycje i inne rozwiązania. Jeśli coś ciekawego 
się pojawi, to będziemy to na pewno rozważać. Natomiast nie biorę pod 
uwagę, że na terenie dzisiejszego gimnazjum nie będzie prowadzona 
działalność oświatowa.

Jakie kroki zostaną podjęte, aby uczniowie 8-klasowej szkoły w Brzostku 
nie musieli uczyć się w ciasnocie lub na dwie zmiany? 
WS: Nie będzie nauki dwuzmianowej w szkole podstawowej na tę chwilę. 
Taka jest deklaracja pani dyrektor.

Dlaczego oddziały przedszkolne ze Szkoły Podstawowej w Brzostku nie 
zostały przeniesione do nowocześnie wyposażonego nowego przedszkola, 
zwłaszcza że w szkole zapanuje ciasnota w związku z wprowadzeniem 
reformy oświaty?
WS: Tu muszę uderzyć się w pierś, że rzeczywiście nie zadziałaliśmy 
w odpowiednim czasie. Jak wszyscy wiemy, są wyznaczone terminy, kiedy 
należało podjąć pewne działania. Życie samo jednak dało odpowiedź, 
bo w przedszkolu w Brzostku mamy praktycznie pełną obsadę i mie-
libyśmy problem z pomieszczeniem zerówek w Brzostku i wszystkich 
dzieci z przedszkola.

Budynek dawnej szkoły w Głobikówce nadaje się do remontu. Kto się 
nim zajmuje, jakie będą jego dalsze losy?
WS: Ten budynek jest własnością gminy, w części pełni funkcję domu 
ludowego i tam był przeprowadzony gruntowny remont przez pana 
Kmiecika, który z wrodzoną starannością zajął się tym problemem. Druga 
część budynku to mieszkania, które wchodzą w skład zasobu komunal-
nego gminy. Teraz nie jesteśmy w stanie przeprowadzić gruntownego 
remontu tych mieszkań. Na bieżąco są prowadzone tylko drobne naprawy.

W jaki sposób zostanie zagospodarowany budynek po przedszkolu 
w rynku?
WS: Tę powierzchnię przeznaczymy pod wynajem. Natomiast troszkę 
zwlekamy, bo przyglądamy się działaniom, które mają miejsce na terenie 
gminy. Wkrótce pewnie ogłosimy przetarg. Musimy mieć pewność, że nie 
trzeba będzie przeznaczyć tego budynku na cele administracyjne. Pojawił 
się też temat zbycia nieruchomości. Jednak postanowiliśmy tego budynku 
nie sprzedawać, bo gmina musi mieć wartościową nieruchomość, którą 
będzie można zbyć w miarę szybko w razie jakichś ekstraordynaryjnych 
wydarzeń. Gmina musi mieć takie zabezpieczenie. Teraz ta nieruchomość 
powinna być wynajęta, żeby przynosić wymierne dochody.

RÓŻNE
Wiele kontrowersji wzbudza w naszej miejscowości istnienie KS „So-
kół”. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego klub nie dostał dofinansowania 
i do kogo w tej sytuacji należy utrzymywanie „stadionu”?
WS: Stadion w Siedliskach-Bogusz przynależy do OSiR-u w Brzostku 
i jest zarządzany przez pana kierownika Piękosia. Co do kwestii dofi-
nasowania obiektów sportowych to gmina Brzostek w swoim budżecie 
ma 240 tys. zł na wspieranie klubów sportowych. Kluby, które wystąpiły 
o dofinansowanie i przeszły etap konkursowy, dofinansowanie dostały. 
O to dofinansowanie wystąpił też KS „Sokół” Siedliska-Bogusz. Komisja 
konkursowa wysłała do klubu informację o konieczności uzupełnienia 
dokumentacji. Klub tego nie zrobił, więc dofinansowania nie otrzymał. 
Warto, by kluby sportowe starały się o pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych. Tak naprawdę do tej pory takim klubem na terenie gminy był Klub 
Karate Kyokushin, który dysponował środkami z Urzędu Miejskiego, 
oprócz tego miał dofinansowanie od sponsorów zewnętrznych, a także 
pobierał opłaty w ramach klubu sportowego od uczestników zajęć. Dlatego 
klub może się rozwijać, bierze udział w różnych zawodach, osiągając 
znaczące sukcesy. Dofinansowanie otrzymał też LKS „Brzostowianka”. 
KS „Sokół” znalazł sponsora, wykazał się tu operatywnością, więc 
wyszliśmy naprzeciw i też chcemy pomóc temu klubowi.
AK: Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Podkarpackiego Programu 
Odnowy Wsi, który przewiduje wykonanie na stadionie „Sokoła” dwu-
rzędowej trybuny dla kibiców (54 miejsca), dwie wiaty dla zawodników 
rezerwowych oraz piłkochwyty.

Jak obecnie przedstawia się sytuacja w brzosteckim ośrodku zdrowia? 
Czy zakończyły się już sprawy rozstrzygane przez sąd? Jakie są plany 

rozwoju ośrodka zdrowia?
WS: To pytanie kierować należy raczej do pani kierownik ośrodka zdrowia. 
Jest to taka dość szczególna placówka, ponieważ została powołana przez 
gminę i sprawuje nad nią kontrolę Rada Miejska poprzez Burmistrza. 
Jest to jednak jednostka samodzielna. Od decyzji pani kierownik będzie 
zależało, w jakim kierunku będzie się rozwijać. Znam plany rozwoju 
jednostki, a ponieważ nie wiem, na jakim etapie są obecnie, więc nie 
czuję się upoważniony do mówienia o nich. Sprawy sądowe są to sprawy 
między byłym a obecnym kierownictwem ośrodka zdrowia. Natomiast 
co się tyczy postępowania w prokuraturze, sprawy się cały czas toczą 
i jedyną osobą uprawnioną do przekazywania informacji jest proku-
rator rejonowy w Ropczycach. W sprawach, które bezpośrednio mnie 
dotyczą – wygrałem sprawę przed Generalnym Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych, w której zarzucono mi, że niezgodnie z prawem 
opublikowałem wyniki kontroli ośrodka zdrowia na BIP-ie w zakładce 
Kontrole. GIODO potwierdził, że burmistrz ma takie prawo. Tyle mogę 
powiedzieć w kwestii ośrodka zdrowia.

Kiedy wreszcie zostaną zmienione stare symbole gminy przy drodze 
krajowej na granicy z innymi gminami? Przecież od jakiegoś już czasu 
funkcjonuje nowe logo.
WS: Chcieliśmy to zrobić jeszcze na jubileusz lokacji Brzostku, nawet 
przygotowaliśmy projekt, który przedstawiliśmy wykonawcy, ale poja-
wiła się kolejna propozycja wykonania „witaczy” w bardzo interesującej 
cenie. Postanowiliśmy więc jeszcze zaczekać. Bardzo bym chciał, by tę 
nową wersję dało się zrealizować, wtedy do końca roku mielibyśmy już 
nowe, piękne reklamy przy wjeździe do Brzostku tak od strony Pilzna, 
jak i Jasła.

Czy gmina podejmuje jakieś działania na rzecz seniorów? Np. czy stara 
się o dofinansowanie, żeby zorganizować prężnie działający klub se-
niora? To jest ważne przy starzejącym się społeczeństwie, a w Brzostku 
nic takiego nie ma.
WS: Jeśli chodzi o kluby seniora, to my jako urząd tym się nie zajmujemy. 
Jest na terenie gminy bardzo kreatywne Koło Emerytów i Rencistów. 
Często jestem zapraszany na imprezy, które są przez nich organizowane 
i powiem szczerze, że idzie się tam jak do babci na dobry obiad, na chwilę 
miłych rozmów. Zauważam, że liczba uczestników tych spotkań rośnie. 
Jest to świetny sposób dla emerytów na spędzenie czasu.

Czy gmina współfinansuje działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej 
i Środowiskowego Domu Samopomocy? Jeśli tak, to jakie są to koszty 
rocznie?
WS: Jeśli chodzi o WTZ, to podlegają one starostwu powiatowemu, 
natomiast ŚDS jest utrzymywany ze środków dystrybuowanych za 
naszym pośrednictwem w drodze konkursu przez Urząd Wojewódzki. 
Stowarzyszenie „Nieść Nadzieję” zajmuje się prowadzeniem ŚDS-u.
 
Dlaczego akademia samorządności zaprzestała swojej działalności?
WS: Tym projektem zajmował się pan Bartłomiej Ziaja. Ostatnio Bar-
tek prowadził z ogromnym powodzeniem Ligę Debatancką, aktywnie 
pracował przy musicalu „Młodzi miastu”, a przecież jeszcze studiuje 
i pracuje w studenckim radiu w Katowicach, więc trudno jest mu pogo-
dzić wszystkie obowiązki. Dlatego spotkania obecnie się nie odbywają. 
Mam nadzieję, że akademia znów zacznie funkcjonować, kiedy tylko 
trochę jego pomysłów „zejdzie z afisza”. 

Ile w 2016 r. wydano na premie dla pracowników Urzędu Miejskiego? 
Ilu nowych urzędników za kadencji Pana Burmistrza zostało przyjętych 
do pracy, ilu zwolnionych, a ilu przeszło na emeryturę?
WS: Premii nie ma w urzędach miejskich. Są nagrody z okazji różnego 
rodzaju świąt i w zależności od aktywności pracowników. W 2016 roku 
wydano na to 49 tysięcy zł przy 39 zatrudnionych osobach. Myślę, że 
są jednostki, w których nagrody dla pracowników są zdecydowanie 
wyższe. Natomiast zatrudnienie jest utrzymane na tym samym poziomie 
jak za burmistrza Bieńka. Jest jedynie wzrost zatrudnienia o 2 osoby, 
gdyż pojawił się szereg zadań zleconych (np. Program 500+). Odkąd 
jestem burmistrzem, na emeryturę przeszło kilka osób: p. Gawronowa, 
p. Franciszka Stanek, p. Ludmiła Kaput, p. Wanda Lisowska, a ostatnio 
kluczowi dla urzędu pracownicy p. Irena Nosal, p. Jan Król. Na ich miejsce 
przyszły osoby nowe, młode, którym brakowało doświadczenia, więc 
musiało upłynąć trochę czasu, zanim wszystko zaczęło funkcjonować 

Dokończenie na str. 19
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tak, jak trzeba.

Czy w najbliższym czasie przewiduje się zmiany kadrowe w brzosteckim 
domu kultury?
WS: Nie widzę w tej chwili żadnego powodu, by miały tam zachodzić 
zmiany kadrowe. Jestem zadowolony z funkcjonowania domu kultury. 
Organizują wiele imprez. Bardzo podobało mi się odsłonięcie pomnika 
księcia Woronieckiego, było perfekcyjnie przygotowane przez pracow-
ników domu kultury, których wsparł Magistrat.

Ile rocznie wydaje się na promocję gminy? Jakie zadania w ramach 
tych pieniędzy są wykonywane?
WS: Ten rok jest szczególny, ponieważ mamy jubileusz lokacji naszego 
miasteczka, więc na promocję przeznaczono ponad 100 tys. zł. W ubiegłych 
latach była to kwota około 70 tys. zł, ale nigdy nie była wykorzystana 
w całości. Zazwyczaj na promocję wydawaliśmy ok. 40 tys. zł. Są to 
pieniądze przeznaczone na działalność promocyjną, a więc na naszą 
obecność w mediach, różnego rodzaju inicjatywach. Proszę pamiętać, 
że każdego roku ma miejsce wiele imprez o charakterze sołeckim, 
które wspieramy. W ubiegłym roku z tych środków organizowane były 
wspólnie z powiatem dożynki, które odbyły się na terenie naszej gminy.

Z jakich środków zostały sfinansowane obchody 650-lecia lokacji 
miejskiej Brzostku? Jaki to był koszt? Co było najdroższe?
WS: Były to środki z promocji, o których wspomniałem wyżej i oczywiście 
część tych, które zgodnie z uchwałą budżetową zostały przekazane do 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku na funkcjonowanie jednostki. 
Dziś nie dysponuję jeszcze dokładnymi wyliczeniami, jednak nie jest 
tajemnicą, że najwięcej kosztował koncert zespołu „Piersi”, bowiem oprócz 
samego koncertu, trzeba jeszcze było przygotować odpowiednią scenę. 

Jaki jest związek między budową łącznika ul. Mysłowskiego – droga 
krajowa nr 73 a budową centrum handlowego przy gimnazjum?
WS: Tu nie ma żadnego związku. Powtórzę jeszcze raz, że pomysł budowy 
tego łącznika ma swój początek w okresie mojej kampanii wyborczej, 
a powstał, dlatego że planowałem w programie wyborczym przenieść 
przedszkole do bożnicy i stwierdziłem, że przydałaby się tam droga. 
Zauważyłem wtedy, że taki jej przebieg odciąży także ruch w rynku od 
strony Nawsia, Woli i Kamienicy Górnej. Taki pomysł przedstawiłem 
w listopadzie 2014 roku na zebraniu przedwyborczym w Nawsiu Brzo-
steckim. Ponieważ mój program staram się konsekwentnie realizować, 
dlatego wystąpiłem w lipcu 2015 roku do Rady Miejskiej z projektem 
uchwały o budowie drogi gminnej w odcinku ul. Mysłowskiego – DK 73. 
Rada jednogłośnie podjęła stosowną uchwałę, a jej wykonanie, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, powierzyła burmistrzowi. Co ciekawe 
inwestor, budujący dzisiaj pasaż handlowy, zakupił grunty dopiero 
w maju 2015 roku, a o warunki zabudowy wystąpił w sierpniu, czyli 
miesiąc po uchwale o budowie drogi. We wniosku dojazd do planowanej 
inwestycji wskazał od…. ul. Zielonej. Dopiero kilka miesięcy później 
wystąpiono o nowe warunki zabudowy, wskazując dojazd od strony ul. 
Zielonej oraz od obecnej drogi do gimnazjum. Skwitował to wszystko 
w charakterystyczny dla siebie sposób na posiedzeniu Rady Miejskiej 
pan Zbigniew Raś, który patrząc na projekt przedstawiony przez inwe-
stora i odpowiadając na jego słowa, że nie potrzebują tej drogi (łączni-
ka), odpowiedział, spoglądając na Przewodniczącego Zarządu Miasta 
Jerzego Potrzebę: „No prawda, to o co ta wrzawa?”. Mam nieodparte 
wrażenie, że szybko zbliża się kampania wyborcza i w związku z tym 
chyba nie wszyscy sobie życzą, żeby mieszkańcy mogli przejechać się 
nową drogą i zobaczyć, jak można łatwiej wyjechać lub skrócić wyjazd 
z Nawsia, Woli czy Kamienicy Górnej, jadąc do Jasła lub Dębicy. Ja 
niezmiennie stoję na stanowisku, żeby wykonać całość łącznika ul. 
Mysłowskiego – droga krajowa nr 73. Tak naprawdę ostatnia duża 
inwestycja, której celem był rozwój komunikacyjny miasta Brzostek, 
miała miejsce w drugiej połowie XIX wieku za panowania Franciszka 
Józefa I i była to budowa obecnej drogi krajowej nr 73. Od tego czasu 
pojawiła się ogromna liczba samochodów, jest coraz bardziej tłoczno 
i potwierdzają to przeprowadzane badania natężenia ruchu. To pokazuje, 
jaka jest skala problemu. Na obwodnicę musimy czekać co najmniej 7 lat 
i to przy założeniu, że będzie ciągłość finansowania, a od strony Nawsia 
coraz trudniej wyjechać. Powstanie pasażu handlowego koło gimnazjum 
też spowoduje zwiększenie ruchu w tamtej części Brzostku. Rozumiem 
doskonale stanowisko państwa Lemków, którzy nie chcą się zgodzić 
na przebieg drogi po ich gruntach. Dlatego cierpliwie odpowiadam na 
wszelkie skargi, jakie płyną do różnych instytucji nadzorujących działanie 
burmistrza. Jednak moim obowiązkiem jest działać w interesie miasta 
i jego mieszkańców, mimo że sytuacja w tej kwestii jest dla mnie bardzo 
niewygodna. Po prostu uważam, że Brzostek musi mieć alternatywę 
w postaci łącznika i jestem zdeterminowany, żeby tę drogę wybudować, 
mimo tworzonych trudności. Cieszę się, że jak dotąd żadna instytucja 
nie uznała skargi wobec mnie za zasadną, a pozytywne opinie w spra-
wie budowy całego łącznika wpłynęły już od Zarządu Województwa 
Podkarpackiego i Zarządu Powiatu Dębickiego.

Burmistrz Wojciech Staniszewski: Dziękujemy Państwu za przekazanie 
pytań do nas. Mamy nadzieję, że udało się nam przekazać informacje, 
które Państwa interesują. Jeśli Państwo chcą się czegoś dowiedzieć, 
proszę pytać telefonicznie lub mailowo. Będziemy się starać udzielić 
wyczerpujących odpowiedzi.

Z Burmistrzami rozmawiała Urszula Kobak.

„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród…”

120 lat Ruchu Ludowego w Brzostku i na Ziemi Brzosteckiej

Ruch Ludowy i wywodzące z niego swój rodowód Polskie 
Stronnictwo Ludowe to najstarsze organizacje polityczne 

ciągle aktywne i obecne w życiu społecznym naszej Ojczyzny 
oraz głęboko zakorzenione we wspólnotach lokalnych. Początek 
Ruchu Ludowego datuje się na 1895 rok, a jego kolebką stała się 
Galicja, na której terenie leżał również Brzostek i inne miejscowości 
należące dziś do naszej gminy. Organizacje chłopskie i ludowe 
różnych nurtów prężnie rozwijały się w Brzostku i okolicach 
zarówno przed rokiem 1918, jak 
i w okresie międzywojennym. Teren 
ten często odwiedzali przywódcy 
stronnictw chłopskich na czele 
z Wincentym Witosem, który obec-
ny był na dużym wiecu w Brzostku 
przy domu Józefa Staniszewskiego.

Z szeregów Ruchu Ludowego 
(PSL „Piast”, Stronnictwo Ludo-
we i inne) wywodziło się wielu 
polityków i działaczy społecznych 
aktywnych w Brzostku i na Ziemi 
Brzosteckiej. Byli wśród nich po-
słowie, wójtowie, sołtysi, szefowie 

lokalnych organizacji. Obchodzony w czerwcu bieżącego roku 
jubileusz 650-lecia lokacji miejskiej Brzostku był dobrą okazją, 
by przypomnieć o 120-letniej aktywności Ruchu Ludowego 
w Brzostku i przyległych miejscowościach, która odcisnęła 
niezatarte piętno w historii naszej gminy. Działalność niepod-
ległościowa, organizacja życia po czasach zaborów i wojennej 
zawieruchy, walka o poprawę bytu mieszkańców wsi, dbałość 
o oświatę dzieci chłopskich – to były główne, ale nie jedyne zadania, 

jakie ludowcy brali na swoje barki. 
W tym celu Zarząd Gminny PSL 
w Brzostku podjął inicjatywę odno-
wienia nadszarpniętego zębem czasu 
sztandaru Stronnictwa i przywrócenia 
mu reprezentacyjnej funkcji. Warto 
wspomnieć, że stanowi on wartość 
historyczną, gdyż w jego drzewcu 
znajduje się kilkadziesiąt gwoździ 
z wyrytymi nazwiskami fundatorów.

W niedzielę 18 czerwca, który 
to dzień był kulminacją obchodów 

Dokończenie ze str. 18

Fot. Paweł Batycki
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brzosteckiego jubileuszu, delegacja Zarządu Gminnego PSL 
udała się na cmentarze parafialne w Przeczycy i w Brzostku, 
by przez złożenie na grobach symbolicznych wiązanek i zniczy 
oraz przez chwilę zadumy uczcić pamięć pochowanych tam 
posłów ludowych – Józefa Berka z Kamienicy Dolnej i Józefa 
Staniszewskiego z Brzostku. Prawnuk tego ostatniego, pełniący 
funkcję brzosteckiego burmistrza Wojciech Staniszewski, z ra-
dością i wzruszeniem przyjął nasze zaproszenie do wspólnej 
modlitwy i zadumy nad poselskimi grobami.

W dalszej kolejności przedstawiciele brzosteckich struktur 
PSL wraz z pocztem sztandarowym (Jan Krajewski, Rafał 
Godniak, Daniel Wójcik) uczestniczyli w uroczystej Mszy 
Świętej w kościele parafialnym w Brzostku, gdzie włączyli się 
w przygotowanie liturgii słowa. Po zakończonej Eucharystii 
nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych, gości i uczestników 
na plac rynkowy, gdzie odbywały się dalsze uroczystości. Nie 
zabrakło w ich trakcie obecności przedstawicieli Stronnictwa 
pełniących funkcje publiczne na szczeblu gminnym, powiato-
wym i wojewódzkim na czele z Posłem na Sejm RP, szefem 
struktur wojewódzkich Mieczysławem Kasprzakiem.
Mamy nadzieję, że odnowiony sztandar przez długie lata będzie 
służył podczas uroczystości patriotycznych, religijnych, ludo-
wych i będzie mobilizował naszych członków i sympatyków 
do aktywności społeczno-politycznej na rzecz lokalnej wspól-
noty mieszkańców Gminy Brzostek. Być może ta renowacja 
stanie się także okazją do spotkania międzypokoleniowego 
ludowców, fundatorów sztandaru i ich potomków, na przykład 
podczas poświęcenia odnowionego sztandaru. Wszystkim, 
którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do renowacji tego 
symbolu obecności Ruchu Ludowego na Ziemi Brzosteckiej 
z serca dziękujemy.

Daniel Wójcik

BRZOSTECKIE OPOWIEŚCI
„Brzosteckie opowieści i nie tylko” to kolejna książka, którą 
oddaje do rąk Czytelników Zuzanna Rogala. Jak autorka podkre-
śla w posłowiu, wydanie powstało dzięki pomocy wielu, wielu 
osób. Nie jest to dokument historyczny, ale potwierdzony długimi 
opowieściami i wspomnieniami ludzi – bohaterów przewijają-
cych się na kartach tej książki. Są to postacie mocno związane 
z losami Ziemi Brzosteckiej i wszystkimi przyległymi wioska-
mi. Losy dziadów, ojców i obecnie żyjących zostały wtopione 
w przepiękne krajobrazy naszych sołectw, ulic i tradycji. Barwne 
i niezwykłe opowieści brzosteckie wyrosły z historii przodków 
i miejsc, w których żyli. W atmosferze lektury wracamy pamięcią 
do swojego dzieciństwa, jak również poznajemy ciepłe relacje 
panujące w odległej i bliższej historii naszego miasteczka i okolic.

M. Kawalec

Zuzanna Rogala  
BRZOSTECKIE OPOWIEŚCI I NIE TYLKO...

Zuzanna Rogala

BRZOSTECKIE OPOWIEŚCI I NIE TYLKO...

Zuzanna Rogala: emerytka - długoletnia nauczycielka 
języka polskiego, muzyki i metodyki języka polskiego. Studia 
magisterskie kończyła w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Krakowie, gdzie później kontynuowała studia podyplomowe 
z literaturoznawstwa, językoznawstwa i metodyki języka 
polskiego. Jest matką trójki dzieci i babcią trójki wnucząt. 
Od wielu lat współpracuje z Wiadomościami Brzosteckimi 
pisząc cykliczne artykuły oraz reportaże z życia społeczności 
Ziemi Brzosteckiej. Wydała cztery książki opowiadające 
o życiu społeczności gminy Brzostek. Przez ponad 20 lat 
prowadziła chór parafialny. Jest żywo związana z życiem 

i problemami społeczności naszej Małej Ojczyzny. Jako długoletni instruktor ZHP 
jest dobrym organizatorem zajęć kulturalnych dla młodzieży oraz ludzi trzeciego 
wieku. Zna trud pracy rolnika, uprawia dużą działkę oraz stara się nieść pomoc 
ludziom specjalnej troski.

MAJÓWKA Z MAMĄ I TATĄ
Maj to miesiąc, który kojarzy się nam wszystkim nie tylko 

z kwitnącymi kwiatami i śpiewem ptaków, ale przede 
wszystkim z najpiękniejszym świętem – Dniem Matki. Czerwiec 
zaś to miesiąc, kiedy życzenia odbierają dzieci oraz tatusiowie. 
Dlatego też 28 maja br. na siedliskim „rynku” odbyło się spotkanie 
rodzinne – mam, ojców i dzieci.

Słoneczna pogoda została zamówiona przez organizatorów, czyli 
Radę Rodziców działającą w Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz. 
Rodzicom z pomocą pospieszyli nauczyciele i pracownicy szkoły, 
druhowie OSP z Grudnej Górnej i Siedlisk-Bogusz oraz panie ze 
Stowarzyszenia „BOGUSZANKI”. Atrakcji było co niemiara. 
Popołudnie pełne wrażeń rozpoczęli uczniowie swymi występami. 
Słowem, piosenką, tańcem i dużą dawką humoru przedszkolaki, 
uczniowie szkoły podstawowej i młodzież gimnazjum, złożyli 
swoim Rodzicom życzenia. Występy zachwyciły wszystkich 
przybyłych. Na miłych gości czekały również smakołyki ofero-
wane przez ich pociechy. Majówka obfitowała w wiele atrakcji 
przygotowanych przez Radę Rodziców. Był konkurs dla Rodziców 
– mamy przybijały gwoździe, a tatusiowie – ubijali pianę z białek. 

Dzieci walczyły w konkursach sportowych i sprawnościowych. 
Oczywiście, były nagrody, nie tylko dla zwycięzców. Był kącik 
wizażu - każdy mógł zmienić swój wygląd, dmuchany zamek 
i zjeżdżalnia oraz deska surfingowa wymagająca dużo sprawno-
ści ruchowej, bańki mydlane, wata cukrowa, popcorn oraz lody. 

Dokończenie na str. 21

Delegacja przy grobie Posła Józefa Staniszewskiego na cmentarzu w Brzostku

Fot. Rafał Godniak

Fot. Jakub Wadas
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Każdy, bez względu na wiek, bawił się doskonale: „mogliśmy 
się zaprezentować na scenie”, „podobały nam się zabawy i zjeż-
dżalnia”, „lody były pyszne”, „najfajniejsza była konkurencja dla 
tatusiów polegająca na ubijaniu piany z białek”. Oprawę muzyczną 
zapewnił zespół muzyczny „SMAJL”, w którym grają i śpiewają 
między innymi absolwenci Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz. 

Festynową atmosferę przepełniała radość, śmiech i zabawa. Czas 
bardzo szybko mijał i nawet nikt nie zauważył, kiedy zaszło słońce 
i spotkanie dobiegło końca.

Podziękowania za zorganizowanie tak wspaniałego spotkania 
należą się wielu osobom, ale głównymi „sprawcami” tej imprezy 
byli pani Katarzyna Siedlecka i pan Andrzej Misielak. Dziękujemy!

R. W.

Dokończenie ze str. 20
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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2017 w Brzostku
Niedziela 4 czerwca 2017 roku przywitała Brzostek piękną, 

słoneczną pogodą. Nie było jednak nazbyt upalnie, co stwo-
rzyło idealne warunki do przeprowadzenia zmagań sportowo-
-pożarniczych drużyn OSP z terenu naszej gminy. Zawody te już 
tradycyjnie odbywały się na obiektach stadionu sportowego przy 
ul. Okrągłej. Na trybunach licznie zebrali się kibice, którzy niejed-
nokrotnie bardzo głośno zagrzewali swoich faworytów do walki.

W tegorocznej edycji udział wzięło 7 drużyn męskich: OSP 
Brzostek, OSP Nawsie Brzosteckie, OSP Siedliska-Bogusz, 
OSP Opacionka, OSP Grudna Górna, OSP Grudna Dolna, OSP 
Zawadka Brzostecka oraz dwie drużyny żeńskie reprezentujące 
jednostkę brzostecką i nawsieńską. Zawody rozegrano zgodnie 
z regulaminem, a nad ich przebiegiem czuwała komisja sę-
dziowska składająca się z pracowników Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy. Komisji przewodniczył 
brygadier Jacek Gałat.

Zanim rozpoczęto zmagania, nastąpiło wprowadzenie drużyn 
na płytę stadionu, a Komendant Gminny ZOSP RP dh Krzysztof 
Zegarowski złożył meldunek o gotowości do przeprowadzenia 
zawodów na ręce Zastępcy Burmistrza Brzostku Adama Kostrząba, 
który życzył powodzenia zawodnikom i oficjalnie otworzył zawody.

W pierwszej kolejności rozegrano sztafetę pożarniczą, której 
najbardziej widowiskowym elementem jest od lat pokonywanie 
przeszkody zwanej ścianą. Nie dotyczy to jedynie drużyn żeń-
skich, które pokonują zamiast tego drugi płotek. Po tej konku-
rencji na pierwsze miejsce wysunęła się drużyna męska z OSP 
w Brzostku, jednak różnica punktowa pomiędzy prowadzącymi 
a drugim Nawsiem Brzosteckim i trzecią Zawadką Brzostecką 
była niewielka i o wszystkim zadecydować miał wynik ćwiczenia 
bojowego. W grupie żeńskiej po sztafecie również prowadziła 
drużyna OSP Brzostek.

Równie sprawnie jak w sztafecie poradziły sobie drużyny 
w ćwiczeniu bojowym. Należy podkreślić, że już po raz kolejny 
w ostatnich latach wszystkie zespoły ukończyły zadanie w regu-
laminowym czasie. Świadczy to o dużym zaangażowaniu w tre-
ningi i utrzymanie sprzętu oraz o sprawności, która służyć ma 
zapewnianiu bezpieczeństwa i niesieniu pomocy mieszkańcom 
Gminy Brzostek. O pechu mogą mówić strażacy z Zawadki Brzo-
steckiej. Po świetnym starcie w sztafecie również czas uzyskany 
w „bojówce” był naprawdę dobry. Jednak komisja dopatrzyła się 
drobnych potknięć technicznych i przyznała punkty karne. No 
cóż, regulamin jest bezlitosny. Myślę jednak, biorąc pod uwagę 
sprawność, jaką zaprezentowali zawodnicy z Zawadki, że po 
zredukowaniu tych drobnych niedociągnięć w kolejnych latach 
będą bić się o czołowe miejsca. Z konkurencją tą poradzili sobie 
najlepiej strażacy z OSP Brzostek, tym samym zapewniając sobie 
zwycięstwo w całych zawodach. Drugie miejsce zajęła drużyna 
z Nawsia Brzosteckiego, trzecie OSP Grudna Górna. W grupie 
żeńskiej po bezbłędnym i wykonanym w ekspresowym tem-
pie ćwiczeniu bojowym zawodniczki z Brzostku potwierdziły 
przewagę nad drużyną OSP Nawsie, biorąc rewanż za porażkę 
w ubiegłorocznych zawodach młodzieżowych w Siedliskach-
-Bogusz. Obok prezentujemy szczegółowe tabele z wynikami 
poszczególnych drużyn.

Po obliczeniu wyników przyszedł czas na ich oficjalne przedsta-

wienie. Protokół odczytał kierujący komisją sędziowską brygadier 
Jacek Gałat. Następnie głos zabrali Zastępca Burmistrza Adam 
Kostrząb oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Brzostku Daniel Wójcik, który wspólnie z komisją sędziowską 
prowadził zawody. Następnie wszyscy wymienieni wraz Ko-
mendantem Krzysztofem Zegarowskim przystąpili do złożenia 
gratulacji oraz wręczenia pamiątkowych dyplomów i pucharów. 

W odróżnieniu od lat poprzednich na ręce strażaków trafiły 
także cenne nagrody w postaci sprzętu i umundurowania, które 
posłużą dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszej 
gminy. Oczywiście te najcenniejsze trafiły do drużyn zajmujących 
czołowe lokaty, ale tego dnia nikt nie odszedł z pustymi rękami. 
Z wnioskiem o pomoc w pozyskaniu środków na zakup wyposa-
żenia stanowiącego nagrody, zwróciło się do Urzędu Miejskiego 
w Brzostku Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Brzostku. Dzięki przychylności Burmistrza Wojciecha Stani-
szewskiego i Skarbnik Elżbiety Łukasik udało się wygospodarować 
kwotę, która pozwoliła na zakup sprzętu. Serdecznie dziękujemy. 
Podziękowania składamy także Komendzie Powiatowej PSP 
w Dębicy za pomoc w przeprowadzeniu zawodów i profesjonalne 
ich sędziowanie, kierownictwu i pracownikom Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Brzostku oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku za udostępnienie obiektów, sprzętu i pomoc tech-
niczną. Dziękujemy firmie Fenix Market za dostarczenie nagród 
i prezentację sprzętu ratowniczo-gaśniczego na profesjonalnym 
stoisku, a także wszystkim, którzy zadbali o dostępność stoisk 
gastronomicznych dla zgromadzonej publiczności.

Największe podziękowania kierujemy do zawodników i wszyst-
kich osób z poszczególnych jednostek, które zaangażowały się 
w przygotowania i start w tegorocznych zawodach. Doceniamy 
wasz trud, zaangażowanie i poświęcenie. Dołożymy wszelkich 
starań, by wasza działalność związana z ratownictwem, ochroną 
przeciwpożarową, zawodami sportowymi, kulturą i oświatą w na-
szej gminie zawsze uzyskiwała odpowiednie wsparcie.

Ze strażackim pozdrowieniem
Daniel Wójcik

Miejsce Nazwa jednostki Punkty sztafeta Punkty bojówka Punkty razem

1 OSP Brzostek 78,90 51,48 130,38

2 OSP Nawsie Brzosteckie 84,54 76,12 160,66

Wyniki w grupie żeńskiej

Miejsce Nazwa jednostki Punkty sztafeta Punkty bojówka Punkty razem

1 OSP Brzostek 66,00 44,88 110,88

2 OSP Nawsie Brzosteckie 68,15 49,79 117,94

3 OSP Grudna Górna 68,28 49,85 118,13

4 OSP Siedliska-Bogusz 74,48 49,71 124,19

5 OSP Grudna Dolna 75,51 53,75 129,26

6 OSP Opacionka 82,02 56,27 138,29

7 OSP Zawadka Brzostecka 68,24 71,65 139,89

Wyniki w grupie męskiej

Fot. Jakub Batycki
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Teatralna niedziela w brzosteckim domu kultury
Dwie różne premiery w jednym miejscu 

o tym samym czasie - czy to możliwe? 
Okazało się, że tak. Udowodniły to dzieci 
działające w dwóch grupach teatralnych 
w brzosteckim domu kultury, które po-
czątkiem czerwca w jedno niedzielne po-
południe zaprezentowały swe premierowe 
przedstawienia.

Od 18 lat w domu kultury istnieje Dzie-
cięca Grupa Teatralna „Biedronki”. Zaś we 
wrześniu ubiegłego roku została założona 
nowa grupa - teatrzyk kukiełkowy „Brzo-
stusie”. Ze względu na dużą rozpiętość 
wiekową w zespole Biedronki, co nie było 
korzystne dla dzieci najmłodszych (I i II 
klasa szkoły podstawowej), zaistniała ko-
nieczność stworzenia odrębnej grupy. Tak 
powstał teatrzyk kukiełkowy skupiający 
dzieci w wieku od pierwszej do trzeciej 
klasy. Chociaż animacja lalką dla tych 
dzieci nie była sprawą łatwą, to zabawa 
z nią niezwykle absorbowała. Jest tu nieco 
inny klimat i dzieci go polubiły. A na „swój 
warsztat” wzięły znaną baśń „Calineczkę”. 
Na jej motywach został stworzony własny 
autorski scenariusz. Zespół liczy siedmioro 
dzieci, a postaci w przedstawieniu składają-
cym się z czterech odsłon, było kilkanaście. 
Na jedno dziecko przypadała animacja 
kilkoma lalkami, o co te niezwykle ambitne 
dzieciaki mocno zabiegały. Chciały wcielać 
się w różne postacie. 

W pierwszym tego typu teatralnym 
przedsięwzięciu wystąpiły: Eliza Nawracaj, 

animując tytułową Calineczkę, zagrała 
niemal z aktorską swadą. Znakomita była 
też Oliwia Przebięda – narratorka, jedyna 
grająca w żywym planie, skrupulatnie 
czuwająca nad całością. Natomiast jej 
młodsza siostra Milena Przebięda perfek-
cyjnie animowała trzy kukiełki: Żabcię, 
myszkę oraz elfkę Krzykaczkę. Trzy lalki 
do ożywienia (Żabkę Wścibuskę, myszkę 
Rudeczkę i elfkę Rozważkę) miała również 
Marlena Maduzia i z zadania wywiązała 

się świetnie. Kapitalnie spisało się rodzeń-
stwo: Ola i Szymon Olszówka, które na 
deskach brzosteckiej sceny zagrało po raz 
pierwszy. Szymon jako zabawny Gębuś 
(żabka), świetny kret i znakomity król 
elfów Morowik, zaś Ola wystąpiła w roli 
słoneczka i uroczego motylka Pytaszka. 
A Oliwia Kalina, mimo że przyszła do 
zespołu najpóźniej, (zastąpiła koleżankę, 
która z przyczyn osobistych zrezygnowa-
ła) swym mocnym głosem i energicznym 

sposobem bycia dodała animowanym 
kukiełkom (Żabucha i motyl Modraszek) 
niezwykłego splendoru.

Animować znaczy ożywić i dzieci, 
choć robiły to po raz pierwszy, nader 
pierwszorzędnie poradziły sobie z trudnym 
zadaniem nadania lalkom cech żywych 
istot. A na koniec same wystąpiły przed 
publicznością ubrane w charakterystyczne 
stroje odzwierciedlające postacie z ostatniej 
scenki. Myślę, że udział w kukiełkowym 
przedstawieniu (absolutna nowość w dzia-
łalności brzosteckich amatorów sztuki 
teatralnej) był niezwykle edukacyjny dla 
tych małych jeszcze dzieci uczących się 
dopiero scenicznego występu.

Teatrzyk kukiełkowy zwykle występuje 
za osobną kurtynką, więc bez przeszkód 
można było przejść do dalszej prezentacji 
- teatru żywego planu w wykonaniu Bie-
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dronek. Przedstawili oni sztukę „Magiczny 
zegarek” opartą na przygodach Harrego 
Pottera, znanych wszystkim z siedmio-
tomowej serii wydawniczej autorstwa 
angielskiej powieściopisarki J.K. Rowling. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że młodzi 
amatorzy sztukę napisali i wyreżyserowali 

sami. Wspomniana literatura jest bardzo 
popularna wśród współczesnych nastolat-
ków, toteż członkowie zespołu koniecz-
nie chcieli zrealizować przedstawienie 
oparte na jej motywach. Podeszli do tego 
z dużym zaangażowaniem emocjonalnym 
i kreatywnym, wymyślając własną historię 
o walce dwóch dziewczynek Ali i Katie 
z magicznymi mocami, inspirując się ww. 
powieścią Wszyscy członkowie zespołu 
aktywnie pracowali nad całokształtem spek-
taklu. Jednak w każdej grupie są liderzy. 
Niewątpliwie na plan pierwszy wysuwa 

się tu Aldona Rams, odtwórczyni głównej 
roli Ali, a także autorka scenariusza, który 
napisała w porozumieniu z grupą, bazując 
na kompletnej znajomości przygód Pottera 
i swych literackich zdolnościach. Drugim 
motorem w grupie napędzającym do dzia-
łania był Mateusz Nowak odgrywający rolę 
Draco, który dzięki swym przywódczym 
zdolnościom i doświadczeniom nabytym 
w zespole ArTtystokraci, (którego również 
jest członkiem) podjął się reżyserii tego 
spektaklu. Niemały wkład w przedstawienie 
wniosły też: Oliwia Halz, jak zwykle z właś-
ciwym sobie wdziękiem i swadą odtwa-
rzająca rolę Katie oraz Dżesika Gaweł, od 
kilku lat sprawdzająca się w tajemniczych 
postaciach, tym razem jako Wróżebnik 
i Zjawa – aktywne doradczynie zarówno 
w tworzeniu scenariusza, jak i jego reżyserii. 
Natomiast Przemek Dziadura odgrywający 
znaczącą postać Toma, ministra magii, 
często dzielił się swymi pomysłami i był 
niezastąpiony w przygotowaniu rekwizy-
tów. Zaś bez Julity Maduzi, odtwórczyni 
dwóch ról: sekretarki i Pani Skoot i bez 
jej niewątpliwych zdolności wokalnych, 
to przedstawienie nie byłoby pełne i nie 
miałoby swego lirycznego klimatu. Ważne 
zadania miały też Monika Dziedzic i Wik-
toria Kolbusz występujące w rolach tajem-
niczych Śmierciożerców, ich sugestywny 
występ dodał spektaklowi nieco grozy, co 
w przypadku magicznych opowieści jest 
nieodzowne. Zaś Adrianna Szarek mimo że 

występowała po raz pierwszy, świetnie się 
spisała w ruchu scenicznym, nie wyłączając 
też dialogów, jako dziarska pani Rowl, 
sprzedawczyni różdżek i mama Katie. Na 
uwagę zasługują teatralne pozy i gesty, 
których było naprawę dużo - aktorzy mieli 
do zagrania wiele zadań sprawnościowych 
jak: walka różdżkami, podawanie zaklęć 
magicznych, sposób upadania przy nich, 

ukrywanie się i wiele innych. Poradzili 
sobie z tym wyśmienicie, wykazując wiele 
dojrzałości i odwagi. Świetnie wczuwali 
się w swe role, bo od początku do końca 
sami sobie je stworzyli. 

Jako opiekun obydwóch grup serdecznie 
dziękuję zarówno dzieciom, jak i ich rodzi-
com za poniesiony trud i zaangażowanie, 
jak też wszystkim pozostałym osobom, 
które przyczyniły się w jakiś sposób do 
realizacji opisanych inscenizacji.

Elżbieta Michalik

Piknik rodzinny w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Brzostku
„Istotnie, głównym bogactwem człowieka jest wraz z ziemią sam człowiek…”

Jan Paweł II

Ten dzień 7 czerwca 2017 roku był ciepły i jasny. Ulicą Szkolną 
szły grupki osób żywo ze sobą rozmawiające. To przystawali, 

to znowu szli, pokazując coś rękoma, śmiejąc się… Szli na dawną 
posesję plebanii brzosteckiej. Dziś tam mieszczą się Warsztaty 
Terapii Zajęciowej. Z daleka dolatywała muzyka, która stawała 
się coraz głośniejsza w miarę zbliżania się do tego obiektu. 
W amfiteatrze na dawnym plebańskim polu był wielki ruch. Grupy 
dziewcząt i chłopców przechodziły się, niosąc na rękach jakieś 
stroje. Z tyłu, pod zadaszeniem, widniała scena zasłonięta kotarą, 
za którą ubierali się aktorzy – uczestnicy WTZ, którzy chcieli się 
zmierzyć z umiejętnościami muzycznymi wybranych artystów 
i piosenkarzy, gdyż hasłem tegorocznego pikniku rodzinnego było 
„Każdy ma szansę na sukces”. Nad oprawą plastyczną pikniku 
rodzinnego pracowali instruktorzy Marzena Dachowska-Skocz, 
Zuzanna Stasiowska, Piotr Stasiowski. Przygotowali oni scenogra-
fię do każdej wyśpiewywanej przez uczestników WTZ piosenki.

Przed sceną ustawiono stoły nakryte białymi obrusami, na 
których były dzbany z kompotem. Przy nich zasiedli opiekuno-

wie i rodzice uczestników WTZ. Nad przyjęciem gości czuwali 
instruktorzy, którzy wraz z uczestnikami przynosili coraz to inne 
smakołyki oraz tace pełne własnej produkcji słodkości. A to 
andrutów przekładanych masą kajmakową, ciasta z rabarbarem, 
murzynka przekładanego różnymi masami czy też małych pier-
niczków. Do amfiteatru przychodziło coraz to więcej ludzi, którzy 
zasiadali za stołami i czekali na występ. Na ten piknik przybyła 
też młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku 
i częstowała zebranych przygotowanymi daniami: chłodnikiem, 
pierogami ruskimi, oponkami, plackami prouziokami… Te dania 
były naprawdę wyśmienite, a nade wszystko ich receptura znana 
była w domach naszych praojców. Dania te podawała wyspe-
cjalizowana młodzież z tej szkoły, która przygotowuje się do 
zawodu kelnera. Razem z nimi przybyła nauczycielka zawodu 
Ewa Czyrnia. Przy tym wspólnym biesiadowaniu wysłuchaliśmy 
śpiewu, a właściwie to naśladowania głosu piosenkarzy przez 
członków WTZ. Każdy z nich ubrany był na wzór swojego idola 
artystycznego i próbował autentycznie odwzorować nie tylko głos, 
ale także ruchy i wizerunek sceniczny artysty. Nad choreografią 

Dokończenie na str. 27
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czuwali instruktorzy: Zuzanna Stasiowska, Agnieszka Nylec, 
Marzena Dachowska-Skocz, Piotr Staniszewski „Ułan”. Sprzęt 
elektroniczny posłużył do akompaniamentu wybranych utworów, 
które wykonywali uczestnicy WTZ. Najpierw na scenie pojawił 
się Roman Jarmusz, który naśladując Rudi Schuberta zaśpie-
wał piosenkę „Monika dziewczyna ratownika” i rzeczywiście 
wyglądał jak prawdziwy sobowtór artysty. Marcin Wojnarow-
ski próbował naśladować Andrzeja Rosiewicza w piosence 
„Chłopcy radarowcy”. Prawdziwym kunsztem i znajomością 
języka angielskiego wykazał się Paweł Chwał, prezentując utwór 
„Goodbye my love, goodbye”, który w oryginale śpiewał Demis 
Roussos. Przy tej pieśni zerwały się gromkie brawa i niemalże 
cała widownia wtórowała refren. Kolejnym „artystą” był Leszek 
Łukasik, który śpiewał piosenkę zespołu Kordian „Dziewczyna 
z gór”. Kolejnymi odtwórcami byli Iwona Białas i Marek Nykiel, 
którzy wykonali utwór „Felicita” duetu Al Bano & Romina Po-
wer. Beata Kmiecik wcieliła się w Natalię Kukulską w piosence 
„Puszek okruszek”, zaś Bogdan Gliwa zaśpiewał przebój disco 
polo „Przez Twe oczy zielone”. Seweryn Łukasik odtwarzał utwór 
Seweryna Krajewskiego pt. „Nie jesteś sama”, a Piotr Rogala 
naśladował Krzysztofa Krawczyka, śpiewając „Jak minął dzień”. 
Na zakończenie artystycznych występów rosyjską piosenkę Jurija 
Shatunova „Białyje Rozy” zaśpiewał przy entuzjastycznym wtórze 
publiki Mateusz Lipka.

Po występach muzycznych uczestników WTZ swoimi umiejęt-
nościami artystycznymi popisywali się pracownicy tej jednostki. 
I tak dr Alicja Kawalec-Przetacznik - kierownik - naśladowała Beatę 
Kozidrak, śpiewając piosenkę pt. „Rzeka marzeń”. Autentyczny 
strój, bezbłędne wykonanie wokalne, choreograficzne i rytmiczne 
wprowadziło wszystkich zebranych w świat Beaty Kozidrak, za 
co odtwórczyni otrzymała gromkie brawa. Instruktorki Monika 
Jaworska i Agata Sękowska żywo przypominały zespół Abba 
w piosence „Dancing Queen”. Alina Świerk zaprezentowała utwór 
w klimacie muzyki country. Wszystkie te utwory wykonane były 
w autentycznym klimacie wybranych artystów. Podczas występów 
z grilla unosił się zapach pieczonej kiełbasy, którą podawano 
wraz z sałatkami przygotowanymi przez instruktorki Ewelinę 
Stasiowską, Agnieszkę Nylec, Małgorzatę Wal-Woźniak oraz 
stażystkę Katarzynę Kobak. Grillem zajmowali się instruktorzy 
Jerzy Płaziak, Jerzy Staniszewski, Piotr Staniszewski.

W tym dniu można było tez obejrzeć wystawę prac poszcze-
gólnych grup WTZ, która została przygotowana przez instruktorki 
Annę Szczepanik-Barys i Alinę Świerk.

Ten piknik rodzinny należy zaliczyć jako jedną z najlepiej 
zorganizowanych imprez na Warsztatach Terapii Zajęciowej 
w Brzostku. Był imprezą łączącą i integrującą rodziców, opieku-
nów, pracowników, zaproszonych gości w osobach proboszcza 
ks. Marka Mnicha, burmistrza Wojciecha Staniszewskiego oraz 
całe środowisko skupione wokół tej jednostki.

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze str. 26

Łukasz Tragarz Laureatem Olimpiady Centralnej
Łukasz Tragarz, uczeń 

trzeciej klasy Techni-
kum Mechanizacji Rolni-
ctwa w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Brzostku, 
odniósł wielki sukces na 
tegorocznej XLI Olimpia-
dzie Wiedzy i Umiejętności 
Rolniczych w Kijanach.

Łukasz to bardzo zdol-
ny i ambitny młody człowiek, który ma na swoim koncie wiele 
sukcesów w różnych konkursach szkolnych, powiatowych i wo-
jewódzkich. Za swoje osiągnięcia w nauce został nominowany 
do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Tytuł laureata jest dla 
niego, a także dla jego opiekuna Grzegorza Grzesiakowskiego 
nagrodą za pracę, naukę, trud i zaangażowanie w przygotowanie 
do eliminacji na szczeblu szkolnym, okręgowym i centralnym. 

Przygotowania do olimpiady rozpoczęły się już na początku 
roku szkolnego. Było to trudne zadanie nie tylko dla ucznia, 
ale także dla jego opiekuna. W eliminacjach szkolnych, które 
odbyły się w październiku, Łukasz okazał się najlepszy. W eli-
minacjach okręgowych uplasował się w pierwszej trójce. Jednak 
dla tego ambitnego ucznia największym wyzwaniem był etap 
centralny, na którym udowodnił, że należy do najlepszych. 
Eliminacje Centralne XLI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Rolniczych odbyły się 2 i 3 czerwca w Zespole Szkół Rol-
niczych w Kijanach w powiecie łęczyckim i Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie. Podczas zmagań na olimpiadzie Łukasz 
musiał wykazać się dużą wiedzą teoretyczną oraz praktyczną. 
Cieszymy się z sukcesu naszego ucznia, przypominamy także, że 
nie jest to jedyny laureat Olimpiady Centralnej w historii naszej 
szkoły. Wierzymy, że kolejne lata będą również owocne w tak 
duże sukcesy naszych uczniów. 

Małgorzata Augustyn 

Fot. Piotr Stasiowski
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11 czerwca w piękne niedzielne popołudnie już 
po raz szósty spotkaliśmy się na Pikniku Ro-

dzinnym, który został zorganizowany przy Szkole 
Podstawowej w Przeczycy. Tym razem nasza szkolna 
impreza rozpoczęła się, zanim na wieży kościel-
nej wybiła godzina 14.00. Na początku wszyscy, 
którzy postanowili spędzić z nami ten czas, mogli 
podziwiać występy naszych podopiecznych, którzy 
prezentowali na scenie swoje talenty taneczne, 
aktorskie i wokalne.

Na przybyłych gości czekało mnóstwo przy-
gotowanych na ten dzień atrakcji. Każdy chętny 
mógł zakupić bilety na przejazd bryczką lub wozem 
strażackim i odbyć nimi podróż po Przeczycy i jej 
okolicach. Z kolei na najmłodszych czekał kucyk 
i niezapomniana z nim wyprawa. Dla wielu malu-
chów było to niesamowite przeżycie, ponieważ po 
raz pierwszy mieli okazję być nie tylko tak blisko 
tego zwierzątka, ale i również przejechać się na 
nim po boisku szkolnym.

Pod koniec występów naszych uczniów na placu 
szkolnym pojawiła się Myszka Miki, która razem 
z „Fabryką Uśmiechu” oraz Panią Agnieszką posta-
nowiła umilić czas wszystkim zebranym wspólnym 
tańcem, robieniem ogromnych baniek oraz kształto-
waniem balonów. Dzieci z przyjemnością bawiły się 
w towarzystwie Myszki, a także na pamiątkę robiły 
sobie z nią zdjęcia. W międzyczasie dorośli mogli 
posłuchać występu kapeli ludowej Jodłowianie, która 
została bardzo dobrze przywitana przez zebranych.

Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej w Przeczycy
Po tym występie nadszedł czas na podzi-

wianie umiejętności brzosteckiego klubu 
karate, którego uczestnicy pod przewod-
nictwem Roberta Kolbusza prezentowali 
na scenie swoje umiejętności. Ta atrakcja 
przypadła do gustu nie tylko najmłodszym 
uczestnikom pikniku, ale również uczniom, 
którzy opuścili mury naszej szkoły.

Podczas kolejnej godziny naszej impre-
zy do akcji wkroczyła OSP ze Skurowej. 
Zebrani widzowie mogli podglądnąć, jak 
sprawnie i efektywnie pracuje Straż Pożarna 
ze Skurowej. Tym razem strażacy poszukiwali 
zaginionego kota pani Jadzi, a następnie 

wszelkimi sposobami próbowali ściągnąć 
zwierzątko z drzewa. Pomimo iż sytuacja 
wydawała się trudna do opanowania, nasi 
niezastąpieni strażacy i tym razem znaleźli 
sposób na rozwiązanie problemu. Na koniec, 
ku radości i zaskoczeniu widzów, wszyscy 
mogli poznać panią Jadzię, która okazała się 
bardzo sympatyczną osobą. Ta humorystyczna 
scenka była dobrą okazją nie tylko miłego 
spędzenia czasu, ale również do zobaczenia, iż 
nawet najlepszy strażak może mieć problemy 
w akcji, gdy na drodze do rozwiązania prob-
lemu staje płochliwe zwierzątko. Wreszcie 
pod koniec przedstawienia na płytę boiska 
zostali poproszeni wszyscy widzowie, by na 

pamiątkę zrobić sobie zdjęcie 
z OSP ze Skurowej. Następnie 
strażacy zaprosili oglądających 
do spróbowania ich strażackiej 
grochówki. Po gorących emo-
cjach związanych z oglądaniem 
pracy strażaków nadszedł czas 
na coroczne Piana Party. Tym 
razem dzięki uprzejmości OSP 
z Nawsia Brzosteckiego dzieci 
mogły nie tylko pobawić się 
w pianie, ale także zobaczyć 
wyposażenie samochodu stra-
żackiego gotowego do akcji.

O godzinie 17.30 nadszedł 
czas na kolejną atrakcję, a był 
nią występ zespołu Liwoczanie, 
którzy nie tylko grali i śpiewali, 
ale również w sposób humo-
rystyczny opowiadali o życiu 
codziennym. Ta kapela ludowa 
również została przyjęta przez 
uczestników pikniku z entu-
zjazmem.

Ostatnią atrakcją przygoto-
waną przez nauczycieli, były 
konkursy zarówno dla uczniów, 
jak i ich mam. Dzieci musiały 
w określonym czasie przygo-
tować przyjaciół na imprezę 
lub zrobić mumię z kolegi lub 
koleżanki. W tych konkursach po 
zaciętej rywalizacji wygrała kla-
sa VI. Z kolei mamy musiały na 
czas przyszyć guziki oraz obrać 
jabłka. Tym razem tak szczęśli-
wie się złożyło, że wszystkie trzy 
mamy zajęły pierwsze miejsce 
i otrzymały nagrody - słodycze 
dla swoich pociech.

Nasza Szkolna Impreza nie 
byłaby tak udana, gdyby nie 
nasi wspaniali rodzice, którzy 
dzielnie zaopatrywali uczestni-
ków pikniku w jedzenie i napoje.

Dyrekcja Szkoły Podsta-
wowej w Przeczycy oraz cała 
społeczność szkolna składa po-
dziękowania wszystkim osobom 
i instytucjom, które przyczyniły 
się do zorganizowania Pikniku 
Rodzinnego.

E. Warchał

Fot. Paweł Batycki
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VIII Międzyszkolny Turniej Wiedzy „WIELCY POLACY”
w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach

„Cóż piękniejszego nad niebo,
Które przecież ogarnia wszystko co piękne…”

Mikołaj Kopernik

Już ósmy raz uczestniczę w konkursach międzyszkolnych orga-
nizowanych przez grono pedagogiczne i dyrekcję Zespołu Szkół 

w Januszkowicach, a tematem owych imprez są życiorysy i doko-
nania wielkich Polaków. Rokrocznie jest to impreza godna uwagi, 
bardzo dobrze przygotowana pod względem merytorycznym, jak 
też towarzysko-biesiadnym. Zjeżdżają się tutaj grupy młodzieży - 
laureaci konkursu w danej szkole – z całej gminy brzosteckiej wraz 
ze swoimi opiekunami. Czasami też bywa młodzież z ościennych 
szkół i wszyscy są bardzo ciepło i gościnnie przyjmowani. Sala 
gimnastyczna jest stosownie udekorowana przez nauczycieli: Wandę 
Jamróz, Bogusławę Krajewską, Dariusza Dziedzica, Katarzynę Pie-
truchę, a cały wystrój świadczy o niezwykle gustownym wyczuciu 
tematu. I chociaż w tym dniu szkolnym młodzież januszkowicka 
poznawała postać wielkiego renesansowego astronoma Mikołaja 
Kopernika, człowieka wielkich talentów i umiejętności, to jednak 
młodzież klas piątych i szóstych szkoły podstawowej przygotowała 
się bardzo solidnie. W tegorocznym międzyszkolnym konkursie 
uczestniczyło 6 szkół podstawowych naszej gminy, a były to: Ka-
mienica Górna, Kamienica Dolna, Siedliska-Bogusz, Przeczyca, 
Brzostek i Januszkowice. Razem z laureatami konkursu szkolnego 
przybyli nauczyciele, którzy przygotowywali ich z trudnych biografii 
i wielkich dokonań polskiego naukowca. Młodzież bardzo skru-
pulatnie wypożyczyła wszystkie możliwe i dostępne w bibliotece 
gminnej książki dotyczące tego wielkiego Polaka. 

Całe grono pedagogiczne Zespołu Szkół w Januszkowicach 
wraz z dyrektorem mgr Ewą Ziają bardzo solidnie potraktowało 
trudny temat, z którym musiała się uporać młodzież. W szkole 
panowała idealna cisza. Najmłodsze grupy wraz ze swoimi wy-
chowawcami wyszły w plener w poszukiwaniu wiosny, 
a w tym pięknym januszkowickim krajobrazie na pewno 
znalazły niezwykłe, kolorowe okazy przyrody. Klasy czwarte 
wraz z wychowawcą przygotowywały miejsca siedzące 
dla przyjezdnych koleżanek i kolegów wraz z opiekunami. 
Muzyk Jan Palar – jak zwykle – opiekował się oprawą 
artystyczną oraz prowadzeniem całości konkursu. Jeszcze 
inni pedagodzy pomagali przy wyposażeniu elektronicznym 
i audiowizualnym. Dyrektorka szkoły serdecznie powitała 
wszystkich gości przybyłych, a wśród nich byli: Bernadeta 
Chajec – inspektor ds. oświaty w Urzędzie Miejskim, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Mateusz Domaradzki, sołtys 
wsi Opacionka Stanisław Jantoń, sołtys wsi Januszkowice 
Bolesław Pieniądz, radny Ryszard Chajec, dyrektorzy szkół 
oraz młodzież przybyła na imprezę.

Konferansjer, jak rokrocznie bywa, prowadził ów konkurs 
ciekawą formą podglądniętą w telewizyjnym programie 
„1 z10”. I tak uczestnicy siedzieli przy wspólnym stole, 
przed każdym stało urządzenie elektroniczne, które dawało 
znać o pozytywnej odpowiedzi uczestnika. Po trzech pozytywnych 
odpowiedziach uczestnik konkursu wybierał spośród konkurentów 
osobę odpowiadającą. W przerwach po poszczególnych etapach 
konkursu były ciekawe występy artystyczne uczniów. Małgorzata 
Gierut pokazała, że śmiało może być nazwana „Paganinim janusz-
kowickim”, grając na skrzypcach w sposób niezwykle dojrzały utwór 
Henryka Wieniawskiego „Legenda”. Występowi temu towarzyszył 
przepiękny akompaniament w formie elektronicznej. Zaś wokalistki 

Kamila Kowalska i Anna Zegarowska wykonały bardzo ambitne 
utwory i to w języku angielskim „Song from a Secret Garden”.

W pierwszym etapie konkursu brali udział: Łukasz Piwowar 
z Kamienicy Górnej, Zofia Grzesiakowska z Kamienicy Dolnej, 
Szczepan Jaje z Siedlisk-Bogusz, Oliwia Pruchnik z Przeczycy, 
Mateusz Nowak z Brzostku i Aleksandra Zawiślak z Januszko-
wic. W finale zwyciężyli uczniowie: trzecie miejsce Aleksandra 
Zawiślak, drugie miejsce Zofia Grzesiakowska i pierwsze Łukasz 
Piwowar z Kamienicy Górnej. Nad poprawnością odpowiedzi 
czuwali zaproszeni eksperci: Marta Król, Irena Nosal i Zuzanna 
Rogala. Laureaci zostali obdarowani ciekawymi nagrodami. I tak 
za trzecie miejsce laureat otrzymał powerbank, za drugie smart-
fon, a za pierwsze tablet. Nagrody wręczali radni i sołtysi, zaś 
dyplomami uhonorowała uczestników konkursu dyrektor szkoły 
w Januszkowicach. Uczestnicy otrzymali cenne nagrody dzięki 
sponsorom: Sklep Spożywczy SEN w Opacionce - Piotr Raś, 
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Brzostku, Delikatesy Centrum 
w Brzostku - Małgorzata Drozd, Rada Sołecka w Januszkowicach, 
Zbigniew Szczuciński, Krzysztof Pruchnik, Mariusz Jędrusik, 
Rada Sołecka w Opacionce, Rada Rodziców przy Zespole Szkół 
w Januszkowicach, Apteka VITA Godawscy w Brzostku, Gminna 
Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Brzostku, Piekarnia KOŁACZ 
w Kołaczycach, Przedsiębiorstwo Handlowo-Hurtowe BETEX, 
Sklep Spożywczy - Lucyna Zięba.

Odpowiedzi uczestników konkursu o życiu i działalności Mi-
kołaja Kopernika oceniało jury, zaś Zuzanna Rogala podziękowała 
uczestnikom za dobrą znajomość biografii bardzo trudnej postaci, 
odległej nie tylko w czasie, ale także w możliwościach poznaw-
czych uczniów - Mikołaj Kopernik to astronom, doktor, prawnik, 
matematyk, tłumacz i kanonik. Za tę trudną znajomość tematu 
bardzo serdecznie podziękowała nie tylko uczestnikom, ale także 
opiekunom i nauczycielom.

Po zakończeniu konkursu wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami 
zostali zaproszeni na herbatę i znakomite ciasto własnej produkcji. 
Łatwo można było zauważyć rzetelną i umiejętną współpracę 
dyrekcji szkoły z radami sołeckimi, Radą Miejską oraz całą spo-
łecznością januszkowicką. Za ten trud corocznej wielkiej imprezy 
pod hasłem „Wielcy Polacy” należą się słowa uznania dyrektorce 
tej szkoły mgr Ewie Ziai.

Zuzanna Rogala
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Za treść ogłoszeń redakcja nie odpo-
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redakcja nie bierze odpowiedzialności 
za treść, która może być sprzeczna z na-
szymi poglądami. Korespondencji i ma-
teriałów niezamawianych nie zwracamy! 
Redakcja zastrzega sobie możliwość 
skracania materiałów.

Fot. Dariusz Dziedzic
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WIELKIE CZYTANIE W KAMIENICY GÓRNEJ
31 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej w Kamienicy 

Górnej miały miejsce dwa ważne wydarzenia: projekt 
czytelniczy pt. „Mamo, tato poczytajmy razem” zorganizowany 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz 
ogólnopolska akcja „Jak nie czytam, jak czytam”. Najważ-
niejszymi gośćmi byli uczniowie wraz z rodzicami.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor Ryszarda Wajda, serdecznie 
witając wszystkich przybyłych gości, natomiast nauczycielka 
Justyna Kolbusz zapowiadała kolejne części programu.

Spotkanie rozpoczęło się czytaniem przez rodziców książek 
i wierszy „Lokomotywa”, „Paweł i Gaweł”, „Na straganie” oraz 
„Tańcowała igła z nitką”. Następnie wybrani uczniowie zgłaszali 
się do quizów i konkursów, odpowiadając na pytania do prze-
czytanych fragmentów. Wszyscy ochotnicy zostali nagrodzeni 
dyplomami i słodkimi upominkami.

Wiersze – dialogi. W tej części programu uczestnicy nie tylko 
słuchali wierszy, ale także sami je odczytywali z podziałem na 
role – rodzice ze swoimi pociechami - wcielając się w różnorodne 
postacie.

Baśniowy konkurs, któremu przewodniczyła Justyna Kolbusz, 
czytając pytania dotyczące bajek i baśni znanych z dzieciństwa. 
Nauczycielka zadawała także pytania do wierszy, z którymi 
uczestnicy mieli się zapoznać w domu. Każda z grup spisała się 
wspaniale, stąd każdy otrzymał symboliczną nagrodę w postaci 
cukierków i dyplomu.

Zabawa ruchowa „Czerwony Kapturek”, w której każdy 
uczestnik spotkania miał do odegrania wraz ze swoją grupą rolę 
Czerwonego Kapturka, Wilka, Babci lub Myśliwego. Zabawa 
przysporzyła mnóstwa emocji i śmiechu, szczególnie mamusiom, 
które wcieliły się w postać Czerwonego Kapturka oraz tatusiom 
jako Myśliwym.

Kalambury – do tej zabawy zgłosiło się 10 uczniów, którzy 
rysowali wybrane postacie z bajek.

Zabawa ruchowa – uczniowie i rodzice po wy-
losowaniu ról wspaniale wcielili się w bohaterów 
„Rzepki” Juliana Tuwima i w odpowiednich kostiu-
mach odgrywali przedstawienie przed publicznością, 
która wspólnie z prowadzącą, głośno recytowała 
poszczególne fragmenty wiersza.

Projekt czytelniczy zorganizowała Justyna Kolbusz. 
Miał on na celu promowanie czytelnictwa wśród 

uczniów, ale także wśród dorosłych. Poprzez wspaniałą zabawę, 
w rodzinnej atmosferze, przy herbatce lub kawie i chrupiącym 
ciasteczku wszyscy uczestnicy miło spędzili czas. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim rodzicom i uczniom za liczny udział 
w spotkaniu.

Projekt czytelniczy połączony był z ogólnopolską akcją „Jak 
nie czytam, jak czytam” zorganizowaną przez czasopismo „Bi-
blioteka w szkole”. Celem akcji było pobicie rekordu z ubiegłego 
roku, kiedy to czytało ponad 432 tysięcy uczestników. Wszyscy 
zgromadziliśmy się na boisku szkolnym, aby czytać – każdy na 
co miał ochotę. Następnie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Czy 
przyłączenie się naszej szkoły do tego wydarzenia pomogło pobić 
rekord z zeszłego roku?

Justyna Kolbusz 



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 7/2017 31

„RODZINA - tu wszystko się zaczyna, a MIŁOŚĆ nigdy się nie kończy”

Mali wielcy wędrowcy
Już od tysięcy lat ludzkość zafascynowana była fenomenem 

upływu czasu. Jednym z najbardziej kłopotliwych pytań, po-
jawiających się podczas marzycielskiego zapatrzenia w gwiazdy 
było odgadnięcie możliwości poskromienia czasu i sprawienia, 
by choć o kilka chwil móc powrócić w przeszłość i dłużej cieszyć 
się z szalonych lat młodości. Jego bolesny nieokiełznany jak do 
tej pory upływ objął swym ramieniem również nasze brzosteckie 
przedszkole. Pomimo to w przedostatnim tygodniu czerwca 
przedszkolaki podjęły waleczną próbę zatrzymania go i wspólnie 
z rodzicami uroczyście pożegnały rok szkolny 2016/2017. Pod-
czas występów poszczególne grupy: „Pszczółki”, „Słoneczka”, 
„Leśne Skrzaty”, „Mali Badacze” oraz „Mądre Sówki” przywołały 
czar wspomnień swoich pierwszych dni w Przedszkolu, często 
skropionych łzami rozstania, ale też promiennymi uśmiechami 
i wspólnych zabaw. Szczególnie wzruszający okazał się występ 
najstarszej grupy przedszkolnej – „Mądrych Sówek”, której 
członkowie żegnali się po raz ostatni z przedszkolem i przypo-
mnieli, że są już w pełni gotowi do wyruszenia w dalszą drogę 
edukacji. Niczym wehikuł czasu, nagle przed oczami ujrzeliśmy 
najmłodszych reprezentantów „Mądrych Sówek”, radośnie podska-
kujących na scenie i machających do rodziców podczas swojego 
pierwszego występu przed publicznością. W oczach nauczycie-
lek Przedszkola dostrzec można było wzruszenie, kiedy dzieci 
dziękowały im w piosenkach i wierszach za opiekę i serce, które 
wkładały codziennie w ich wychowanie oraz za ukazywanie zasad 
prawego życia, kochania całym sobą i prawdziwego przebaczania. 
„Mądre Sówki” przyrzekły uroczyście żyć pięknie i mądrze, by 
ponownie za 20 lat odwiedzić nasze przedszkole. Mamy nadzieję, 
że ich „drugie mamy” nie 
będą musiały czekać tak 
długo na ich wizytę. To 
właśnie one, a w szczegól-
ności Pani Dyrektor, która 
czujnym okiem bacznie ob-
serwowała rozwój każdego 
dziecka, były mentorami, 
drogowskazami, pomocą, 
wsparciem, przyjacielem, 
a przede wszystkim bez-
pieczeństwem. Po krótkiej 
inscenizacji, Mądre Sówki 
osobiście podziękowały 
swoim wychowawczyniom, 
wręczając im kwiaty i szep-
cząc słowa podziękowa-
nia. Pomimo bólu rozstania 
w sercach każdego kwitła 

nadzieja ponownego spotkania i pamięci. 
Czas został zatrzymany, wspomnienia odżyły na nowo. Kolejny 

raz przekonaliśmy się, że to właśnie najmniejsi wędrowcy – dzieci 
potrafią patrzeć na świat poprzez pryzmat bajkowej magii i prze-
łamywać prawa fizyki mocą swoich słów oraz szczerym uczuciem 
miłości. Życzymy, aby w swojej wędrówce oprócz szkolnych 
książek i przyborów nie zapomniały nigdy o małej sakiewce pełnej 
przedszkolnych skarbów – zasad, które pomogą im przejść przez 
życie tak, aby nigdy nie żałować i kochać je jeszcze mocniej. 

Grono „Mądrych Sówek” postanowiło podzielić się z nami 
swoimi przemyśleniami na temat swojego pobytu w przedszkolu:
Jakie jest twoje najmilsze wspomnienie z przedszkola? Co naj-
chętniej pokazałbyś/pokazałabyś koleżance/koledze?
Najmilsze wspomnienie, gdy Pani się do nas uśmiechała, pocie-
szała, zabawa w strażaków. Spacery były fajne. Ciekawe zajęcia. 
Pokazałbym salę do ćwiczeń, zabawki, gry. Pokazałabym kącik 
lalek, puzzle, książeczki i autka.
Jaka potrawa najbardziej Ci smakowała? 
Płatki na mleku, rosół z makaronem, pierogi ruskie, kompot, 
słodkie bułeczki…
W co najchętniej bawiłeś się razem z Panią i kolegami/kole-
żankami? 
Z Panią lubiłam/em bawić się w: „Siała baba mak…”, „W ciemnej 
piwnicy”, „Mało nas”, „Piłka parzy”, „Chodzi lisek koło drogi”, 
„ćwiczenia poranne przed śniadaniem”, „lubiłam jeździć z Panią 
na występy”. 
Z koleżankami/kolegami: „budować labirynty z klocków drew-
nianych, w kuchni i kąciku fryzjerskim, układać puzzle, bawić się 
z koleżankami w rodzinę, a z kolegami grać na komputerze, na 
placu zabaw – z koleżankami.

B. H.

W środę, 31 maja 2017 roku, uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Kamienicy Górnej, postanowili uczcić wyjątkową 

uroczystość, jaką jest święto naszych wspaniałych rodziców, 
zapraszając do naszej szkoły zarówno kochane Mamy, jak 
i kochanych Tatusiów. Przybyłych gości poprosiliśmy o zajęcie 
miejsc przy pięknie nakrytym stole. Były wiersze z życzeniami, 
wzruszające piosenki, skoczne tańce, a wszystko w klimacie 
naszego pięknego, polskiego folkloru. Zebrani rodzice z wielkim 
wzruszeniem oglądali swoje pociechy. Pojawiały się łzy, lecz 
jedynie łzy szczęścia i podziwu. 

Po części artystycznej dzieci wręczyły swoim bliskim przygo-
towane przez siebie upominki i laurki. Uściskom i całusom nie 
było końca. Wszyscy zostali zaproszeni do wspólnego świętowania 
przy pięknie zastawionym stole, na którym znalazły się smakołyki 
przygotowane przez dzieci. Wszystkim Mamusiom i Tatusiom raz 
jeszcze życzymy wszystkiego, co najlepsze: zdrowia, szczęścia, 
miłości i zadowolenia ze swoich pociech oraz siły w codziennych 
obowiązkach. Słowem: Niech żyją Mamy i Tatusiowie!

Społeczność SP w Kamienicy Górnej

Fot. Anna Rozwadowska
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społeczności gimnazjalnej za wieloletnią 
współpracę. Jest to w dużej mierze zasługa 
zarówno członków OSP, jak i dyrekcji wraz 
z pracownikami szkoły, a wyróżnić w tym 
względzie należy Pawła Batyckiego, który 
jako nauczyciel i jednocześnie aktywny 
strażak, stanowi swoiste spoiwo tego 
współdziałania.

Wszystkim nauczycielom, opiekunom 
i strażakom dziękujemy za umożliwienie 
dzieciom i młodzieży zapoznania się z dzia-
łalnością naszej jednostki oraz zwiększenia 
swojej wiedzy na temat bezpieczeństwa. 
Jednocześnie zapraszamy naszych stałych 
partnerów, jak i pozostałe jednostki edu-
kacyjne do współpracy na rzecz promocji 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, pierw-
szej pomocy i ochotniczego pożarnictwa 
w przyszłych latach.

Za Zarząd OSP w Brzostku
Sekretarz Daniel Wójcik

Tradycją stała się już współpraca zarządu 
i strażaków OSP w Brzostku z pod-

miotami edukacyjnymi rozlokowanymi 
na terenie działania naszej jednostki. Nie 
inaczej było w bieżącym roku. W ciągu 
ostatnich kilku tygodni przyszło nam 
występować zarówno w roli gości, jak 
i gospodarzy spotkań z dziećmi i młodzieżą 
w różnym wieku. 

W pierwszej kolejności nasi druhowie 
odwiedzili dwukrotnie Przedszkole Pub-
liczne w Brzostku. Tam w ramach zajęć 
dotyczących zapoznania przedszkolaków 
z różnymi zawodami przybliżyli charakter 
pracy strażaków, przypomnieli zasady 
bezpieczeństwa w domu, przedszkolu 
i innych miejscach oraz wygłosili prelek-
cje dotyczące zagrożeń, jakie wiążą się 
z procederem wypalania traw. Zajęcia te 
odbyły się w dwóch grupach wiekowych. 
Strażacy zaprosili także dzieci i opiekunów 
do naszej remizy.

W połowie maja trzy grupy przedszkola-
ków wraz z opiekunami odpowiedziały na 
zaproszenie strażaków. Wizytę w remizie 
rozpoczęliśmy od zwiedzania budynku 
i prezentacji ubrań specjalnych różnego 
typu, przeznaczonych do zróżnicowanych 
działań ratowniczych oraz podstawowego 
sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Każdy mógł 
przymierzyć strażacki hełm, potrzymać 
prądownicę, rozwinąć odcinek wężowy. 
Następnie, tuż po omówieniu zasad 
bezpieczeństwa i sposobu alarmowania 
służb ratowniczych, nastąpiła prezentacja 
samochodów ratowniczo-gaśniczych i łodzi 
ratunkowej. Możliwość zasiadania za 
kierownicą, blaski sygnalizacji świetlnej 
i dźwięk syren były ogromną frajdą dla 
przedszkolaków. Po tej dawce emocji każde 
dziecko (przy drobnej pomocy strażaków) 
miało możliwość spróbowania swoich 
sił w operowaniu prądem wodnym. Za 
pomocą linii szybkiego natarcia strącano 
przygotowane w tym celu pachołki. Na 
koniec na każdego przedszkolaka czekał 
słodki drobiazg.

Dzieci i młodzież z wizytą w OSP Brzostek

Strażacy w przedszkolu

Przedszkolaki i szybkie natarcie

Nowy kierowca wozu bojowego

Podziękowania od gimnazjalistów

Podobny przebieg miała wizyta dzie-
ci w różnym wieku, które na co dzień 
uczęszczają do Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Józefa Berka w Kamienicy 
Dolnej. Pod czujnym okiem nauczycieli 
i wychowawców uczniowie zapoznali się 
z wyposażeniem oraz specyfiką działania 
jednostki. Zadawali wiele pytań i sami 
celnie odpowiadali na pytania strażaków 
dotyczące bezpieczeństwa, numerów alar-
mowych, pierwszej pomocy. To już kolejny 
etap współpracy OSP w Brzostku z tą 
placówką edukacyjną. W ubiegłym roku 
strażacy w sile zastępu odwiedzili uczniów 
i nauczycieli w budynku szkoły.

Najstarszą grupą szkolną, która odwie-
dziła remizę OSP w Brzostku była młodzież 
z klas trzecich uczęszczająca do Gimnazjum 
im. Królowej Jadwigi w Brzostku. Tutaj 
prelekcje i stopień zapoznania z charakterem 
działalności ratowniczo-
-gaśniczej musiały stać na 
jeszcze wyższym poziomie 
zarówno po stronie stra-
żaków, jak i młodzieży. 
W największym stopniu 
zainteresowanie młodzie-
ży wzbudził pokaz użycia 
sprzętu hydraulicznego 
używanego w ratowni-
ctwie drogowym i tech-
nicznym. Miłym akcentem 
było przekazanie (w formie 
pisemnej i ustnej) na ręce 
strażaków podziękowań od Dzieci z Kamienicy Dolnej w trakcie prezentacji sprzętu



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 7/2017 33

Złoty Jubileusz ukończenia szkoły
10 czerwca bieżącego roku odbyło się Jubileuszowe Spotkanie 

Absolwentów, którzy 50 lat temu ukończyli naukę w Szkole 
Podstawowej w Brzostku.

Dodatkową inspiracją do zorganizowania rocznicowego spotkania 
był fakt, że również system szkolnictwa podstawowego w Polsce 
w bieżącym roku zatoczył koło w swojej 50-letniej historii. 

13 czerwca 1967 roku kończyliśmy naukę jako pierwsi absolwenci 
ośmioklasowej szkoły podstawowej. System ten przetrwał do roku 
2000, kiedy to mury szkolne opuścili ostatni absolwenci klasy 
ósmej. Wprowadzono wówczas sześcioletnią szkołę podstawową 
i trzyletnie gimnazjum przeznaczone dla młodzieży w wieku 
13-16 lat. W bieżącym roku Ministerstwo Edukacji Narodowej 
przygotowało projekt ustawy likwidującej gimnazja i przywraca-
jącej ośmioklasową szkołę podstawową. Zatem my, jako pierwsi 
absolwenci ośmioklasówki obchodzący właśnie Złoty Jubileusz jej 
ukończenia, witamy powrót, po całym półwieczu, ośmioklasowego 
systemu kształcenia podstawowego.

Udział w obchodach tego podwójnego Jubileuszu zaproponowali-
śmy wszystkim Absolwentom roku 1967, dla których lata spędzone 
w brzosteckiej szkole pozostają nadal drogim sercu wspomnieniem. 
Spośród 26 wpisanych na klasową listę obecności na spotkanie 
przybyło 16 osób. 

Ze szczególną atencją o udział w naszym wspólnym świę-
towaniu poprosiliśmy naszego Drogiego Wychowawcę, pana 
Stanisława Prokuskiego. Serdeczne zaproszenie skierowaliśmy 
również do Nauczycieli, którzy uczyli nas różnych przedmiotów, 
do pani Jadwigi Batyckiej, pani Teresy Praisner-Gwiżdż , pani 
Zuzanny Rogali oraz do pani Alicji Stanaszek, która 50 lat temu 
uczestniczyła w historycznej już uroczystości pożegnania przez nas 
szkoły podstawowej. 

Swoją obecnością na Jubileuszowym Spotkaniu zaszczycił nas 
czcigodny Ksiądz Profesor Bogdan Stanaszek. 

Uroczystość rozpoczęła się spotkaniem uczestników pod budyn-
kiem naszej „starej” szkoły. Niestety, nie mogliśmy wejść do środka, 
ponieważ przeznaczenie budynku zostało zmienione, ale szkolne 
mury posłużyły nam za tło do pamiątkowej fotografii. 

Po radosnym przywitaniu (rozpoznaniu) się Gości i uczestników, 
skierowaliśmy swoje kroki na cmentarz parafialny. Każdy Jubile-
usz jest bowiem czasem, w którym ze szczególnym wzruszeniem 
myślimy o tych, którzy już odeszli. Ofiarując kwiaty i i znicze, 
nawiedziliśmy najpierw groby nauczycieli, którzy spoczywają 
na naszym cmentarzu, a mianowicie grób księdza Kazimierza 
Ostafińskiego, grób pani Eugenii Grzesiakowskiej, byłej dyrektor 
szkoły, oraz grób pani Ireny Łukowicz, która przez sześć lat była 
naszą Wychowawczynią. Modlitwą uczciliśmy też pamięć naszych 
nauczycieli spoczywających na innych cmentarzach: pana Edwarda 
Zimnego z Małżonką, państwa Osików, pani Teresy Reutt oraz pani 
Katarzyny Agaś.

Z niemałym wzruszeniem zapaliliśmy znicze na grobach 
zmarłych klasowiczów: Haliny Sokołowskiej-Rusztowicz, Zosi 
Kawalec-Cwynar, Tadka Trojana i Tadka Surdela. Modlitewnym 
wspomnieniem objęliśmy tych, którzy pochowani zostali poza 
naszą parafią: Andrzeja Kośka, Adasia Płaziaka, Halinkę Garstkę 
i Danusię Gwiżdż. Wszyscy oni żyją w naszej pamięci, bo wszyscy 
pozostawili po sobie niezatarty ślad swojego dobra i swojej jedynej 
w świecie, niczym niezastąpionej osobowości.

W świętowaniu Jubileuszu nie mogło zabraknąć dziękczynienia 
Panu Bogu za wszelkie dobro otrzymane od Niego w ciągu ostatnich 
50 lat oraz za samą możliwość przeżywania radości z rocznicowego 
spotkania w gronie nauczycieli i przyjaciół. Uczyniliśmy to podczas 
Mszy św. celebrowanej przez ks. Profesora Bogdana Stanaszka. 
Skierował On do nas piękne słowa o wdzięczności i potrzebie stałej 
pamięci o czasach, miejscach i ludziach, o których zapomnieć nigdy 
nie powinniśmy. Polecił nas i naszych Drogich Nauczycieli opiece 
Pana Boga i życzył miłych chwil spędzonych w gronie Koleżanek 
i Kolegów.

Rocznice i jubileusze są wzniesieniami w krajobrazie naszego 
życia, które kierują wzrok pełen wdzięczności w stronę przebytej 
już drogi… 

Słowa te, wypowiedziane przez Christiana Schultza, stanowiły 
myśl przewodnią naszego dalszego świętowania. W miłej atmosfe-
rze, w pięknie przystrojonej sali restauracji AMA, popłynęły słowa 
wdzięczności dla Nauczycieli za wszelkie dobro kiedyś od nich 
otrzymane. Popłynęły też podziękowania dla wszystkich Gości, 
szczególnie dla tych, którzy przybyli z daleka, za ich obecność 
na Spotkaniu. Podejmując trud podróży, wyrazili bowiem swoją 
jedność z wartościami, które pragniemy ocalić od zapomnienia. 
Kolejne godziny spotkania były czasem uwalniania z kufra pamięci 
naszych młodzieńczych wspomnień, podsumowania przebytej 
przez każdego z nas drogi, opowiadania o życiowych sukcesach 
i porażkach, o zrealizowanych i niezrealizowanych marzeniach, 
o codziennych radościach i smutkach. Ale przede wszystkim był to 
czas wyrażania swoich najgłębszych wzruszeń, bo nikt nie potrafił 
pozostać obojętnym wobec życzliwości ludzi, z którymi spędziło 
się kiedyś kawał życia. 

Ale największym wzruszeniem napełniły nas słowa, jakie 
skierował do wszystkich obecnych nasz Drogi Wychowawca, 

pan Stanisław Prokuski.
Były to słowa przepełnione dawną miłością 

do uczniów, zamkniętą choćby w skierowanym 
do nas sformułowaniu „moje dzieci”, słowa 
przepełnione tęsknotą za szkołą, za jej pulsu-
jącym życiem, za uczestniczeniem w wydarze-
niach, które stanowią o jej tożsamości. Brak 
żywego kontaktu ze środowiskiem szkolnym 
pogłębia w każdym nauczycielu świadomość 

przemijania i powoduje, że taka rocznicowa podróż wspomnień 
może mieć rónież gorzkawy smak. 

Z naszej strony popłynęły w odpowiedzi słowa szacunku i uznania 
dla postawy Naszego Wychowawcy wobec zawodu nauczycielskiego, 
słowa podziękowania za sumienne i odpowiedzialne kształtowanie na-

Dokończenie na str. 34
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Prezentujemy cykl wspomnień naszego 
rodaka – Bolesława Kowalskiego z Kleci.

BOLESŁAW KOWALSKI

POWRÓT
Część IV
LATA POWOJENNE – LATA SZKOLNE

Natychmiast po przejściu frontu i powrocie mieszkańców 
Brzostku i całej gminy z wysiedlenia przystąpiono do or-

ganizacji nauki w szkole podstawowej. Grono nauczycielskie 
z okresu przedwojennego włożyło dużo wysiłku w organizację 
nauki młodzieży po wyzwoleniu spod okupacji.

Kierownikiem szkoły został Kacper Świtkowski. Nauczyciele: 
Maria Świtkowska – żona kierownika, Władysława Twardusio-
wa – była przedwojenna kierowniczka, Maria Wawszczakówna, 
Anna Wawszczakowa, Helena Wnękowa, Stefan Traciłowski, 
katecheta ks. Ludwik Sieradzki.

Grono przedwojennych pedagogów – wysokiej klasy wyrobiło 
w młodzieży wielki zapał do nauki. Klasy były liczne, dużo dzieci 
opóźnionych w nauce, mała sieć szkół w gminie. W starszych 
klasach były po dwa oddziały. Ja byłem opóźniony w nauce dwa 
lata. Rocznik 1931, uczęszczałem z rocznikiem 1933. Nauka 
rozpoczęła się na początku lutego 1945 r. i trwała do końca lipca 

1945 r. uczęszczałem do V klasy szkoły podstawowej. Budynek 
szkolny był w remoncie, ponieważ w czasie frontu był używany 
przez armię niemiecką jako polowy szpital przyfrontowy. Nauka 
odbywała się w budynku – Magistracie – dzisiejsza siedziba Urzę-
du Miasta i Gminy oraz w budynkach pożydowskich. Uczniowie 
nie posiadali podręczników ani prawdziwych zeszytów. Zeszyty 
robiliśmy z luźnych papierów, które wyszukiwaliśmy w stertach 
rozrzuconych dokumentów sądowych w zrujnowanym byłym 
Sądzie Grodzkim (dzisiejszy BSR). Podręczniki – z lat przedwo-
jennych – posiadali tylko nauczyciele. Wykładany przedmiot był 
dyktowany przez nauczyciela z podręczników. My – uczniowie 
zapisywaliśmy treść w zeszytach, z których utrwalało się wiedzę. 
Z czasem kiedy uruchomiono sklepy, można było już kupić zeszyty 
i inne przybory szkolne. Rok szkolny 1945 trwał sześć miesięcy 
zamiast dziesięciu. Wakacje tylko jeden miesiąc – sierpień. 

Rok szkolny 1945/46 rozpoczęliśmy już w budynku właściwej 
szkoły (dzisiejsze przedszkole). Podręczników jeszcze nie było. 
Dalej było zapisywanie w zeszytach dyktowanych tekstów z pod-
ręczników nauczycielskich. Ilustracje (z książek przyrodniczych) 
jeden z uczniów rysował kredą na tablicy, pozostali odrysowywali 
w swoich zeszytach. Dla mnie była to już VI klasa. W tym roku 
szkolnym (1945/46) w szkole brzosteckiej została zorganizowana 
drużyna harcerska ZHP. Organizatorem i pierwszym drużynowym 
był druh p. Wal, następnie Włodzimierz Zastawny. W kwietniu 
1946 r. złożyliśmy przyrzeczenie harcerskie na rynku w Jaśle. 
Później powstała drużyna żeńska – dziewcząt. W drużynie har-

Fot. rodzinne archiw
um

 autora

Dokończenie na str. 35

Kapela Zastawnych na podium w Kazimierzu Dolnym
W dniach 22-25 czerwca 2017 r. odbył się 51. Ogólnopolski 

Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym nad Wisłą. Jest to najważniejszy festiwal tego typu 
w kraju. W jury zasiadają najważniejsi etnografowie i profesorowie 
zajmujący się szeroko pojętym folklorem Polski. Nasza kapela 
Zastawnych została wydelegowana na niego z konkursu KROPA 
w Korczynie. Podczas przesłuchań konkursowych wystąpiła w po-
mniejszonym, bardziej archaicznym składzie: dwoje skrzypiec, 
klarnet, cymbały i basy. Zagrała m.in.: starodawną, obrzędową 
melodię z naszych okolic - „dobranockę”. Kapela została bardzo 
doceniona za tradycyjny, typowy dla Pogórza styl gry, zyskując 
tym samym podium w postaci III nagrody w kategorii kapel. 
Tym bardziej jest to niesamowicie duży sukces, gdyż 
w Kazimierzowskim festiwalu udział wzięło ponad 
800 wykonawców z całej Polski. Po przesłuchaniach 
konkursowych kapela Zastawnych wystąpiła jeszcze 
na dwóch zabawach ludowych: w klubie tańca „Tyn-
dyryndy” oraz na potańcówce pod sceną na rynku 

miasta. Warto wspomnieć, że grała ona dla ponad 500 gości, 
którzy swoim tańcem ogarnęli płytę całego rynku w Kazimierzu 
Dolnym. Kapela wystąpiła wtedy w pełnym składzie: Józef 
Śliwa - skrzypce prym, Leszek Zastawny - klarnet, Kazimierz 
Czech - klarnet, Jakub Zastawny - cymbały, Aneta Wójtowicz - 
skrzypce sekund, Jan Zastawny - basy. Zwieńczeniem ich występu 
były ogromne brawa i widok ludzi, którym taniec przy naszych 
lokalnych nutach bardzo odpowiadał. Więcej fotek z wyjazdu na 
Kazimierzowski Festiwal na facebookowym fanpage’u Kapeli 
Ludowej Zastawnych.

Jakub Zastawny
Fot. Piotr Szczuciński

szych życiowych postaw oraz zapewnienie o naszej wdzięcznej pamięci. 
Ponieważ wszyscy nauczyciele pozostawili w nas cząstkę swojej 

osobowości i swojego talentu, wszyscy też o trzymali od nas po-
dziękowanie za udział naszym rozwoju intelektualnym i za pomoc 
w wyborze właściwej drogi życiowej i zawodowej. 

Nie można zaprzeczyć prawdzie, że nasze obecne dziś wyrosło 
z pracy kadry nauczycielskiej sprzed 50 lat, dlatego uważamy, że 

zorganizowanie spotkania z racji Złotego Jubileuszu ukończenia 
szkoły było naszym „świętym” obowiązkiem. 

Cieszymy się że:
Razem udało nam się dotknąć czasu, który już nie wróci. Razem 

przeszliśmy przez bramę „wczoraj”, aby nowy blask wspomnieniom 
przywrócić. 

I za to serdecznie dziękujemy.
Uczestnicy

Dokończenie ze str. 33
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cerskiej zawiązała się współpraca i przyjaźń między uczniami, 
które często wspominam i posiadam w swojej pamięci. Z mojej 
klasy wymienię niektóre nazwiska koleżanek i kolegów: z Kleci: 
Genowefa Mikrut, Zofia Kawalec, Zofia Mokrzycka, Zofia Kol-
busz z Bukowej, Jan Tokarz, Julian Zięba, Kazimierz Wójcik; 
z Brzostku: Irena Szybowicz, Józef Jędrzejczyk, Włodzimierz 
Staniszewski, Tadeusz Kolbusz, Jan Szukała, Marian Drozd. Zapał 
do nauki wśród uczniów był duży. Po ukończeniu nauki w szkole 
podstawowej w Brzostku duża część młodzieży kontynuowała 
naukę w liceum powstałym w Kołaczycach. W Kleciach utwo-
rzono Liceum Rolnicze, w którym naukę pobierała znaczna część 
absolwentów szkoły podstawowej. Młodzież wyjeżdżała do szkół 
zawodowych w kraju (górnictwo, przemysł). Gospodarka odbu-
dowywała się, potrzebni byli kwalifikowani robotnicy, specjaliści. 

Rodzina moja nabyła ziemię z reformy rolnej. Darmowa ona 
nie była, trzeba było ją spłacić w zbożu w ciągu 10 lat. Ojciec 
otrzymał 2 ha pola. Brat Jan – pracował od młodych lat w majątku 
dworskim, był już samodzielny. Założył rodzinę (żona i dziecko 
– syn), nie został objęty reformą. Na pytanie rodziców skiero-
wane do komisji dzielącej ziemię, dlaczego został pominięty, 
odpowiedziano, że nie mieszka w Kleciach. Ożeniony we wsi 
Opacionka mieszkał u rodziny żony. Brat znajdował się jeszcze 
w szpitalu w Tuchowie – ranny na froncie. W tym położeniu, 
w jakim znalazł się brat, rodzice postanowili podzielić ziemię. 
Jeden hektar został przy rodzinie, drugi przekazany został bratu.

Po przejściu frontu, wojna jeszcze trwała do 8 maja 1945 r. Po 
wojnie z niewoli jenieckiej powrócił brat Józef. W 1946 r. siostra 
Apolonia i brat Józef założyli swoje rodziny. Jako najmłodszy 
z rodzeństwa zostałem sam przy rodzicach. Rodzice byli już 
w podeszłym wieku (ojciec 64 lata, mama 56 lat). Dużo pracy 
i obowiązków musiałem przyjąć na siebie. Siostra ze swoją rodziną 
pozostawała razem w domu rodzinnym. Dwie izby – jedna dla 
rodziców, druga dla siostry (4 osoby).

Mój rozkład zajęć w ciągu dnia był następujący: rano do godz. 
7.00 toaleta i śniadanie, 7.15 – 8.00 dojście do szkoły (z Kleci 
do Brzostku 1,5 km), 8.00 – 13.00 lekcje w szkole. Po powrocie 
do domu ze szkoły: obiad, następnie praca w gospodarstwie 
do zachodu słońca. Wieczorami odrabianie lekcji przy lampie 
naftowej. Zdarzało się często, że lekcje odrabiało się przed roz-
poczęciem nauki w szkole (rozwiązywanie zadań z matematyki). 
Koło szkoły składowane było drzewo na odbudowę kościoła. 
Siadaliśmy na nim i rozwiązywaliśmy zadania. Kościół został 
dość szybko odbudowany i przywrócony jego pierwotny wygląd 
(zmieniony dach wieży).

Brzostek miał dalej prawa miejskie. Funkcjonowały dwie gmi-
ny: gmina miejska Brzostek I – burmistrz Władysław Kruszyna 
i gmina Brzostek II (wiejska) – wójt Władysław Czyż. Prawa 
miejskie Brzostek utracił po wprowadzeniu reformy administracji, 
w której zlikwidowano gminy, a wprowadzono gromady. 

W nowej, wolnej szkole wiedzę przyswajałem sobie coraz lepiej. 
Oceny z poszczególnych przedmiotów uzyskiwałem coraz wyższe. 
Opinia wychowawców i nauczycieli – dobra, więc zapał do nauki 
wzrastał. W roku szkolnym 1947/48 została otwarta ósma klasa. 
Był zamiar powstania w Brzostku liceum. Niestety, brakowało 
kwalifikowanych nauczycieli do nauki w szkołach średnich. Moja 
edukacja w szkole w Brzostku trwała do 1948 roku. 

W ciągu dwu ostatnich lat szkolnych funkcjonował samorząd 
uczniowski. W VII i VIII klasie wybierany byłem do samorządu 
szkolnego, pełniąc funkcję przewodniczącego (wójta) samorzą-
du. Młodzież szkolna - (wyższe klasy) – brała czynny udział 
w pracach na rzecz miasta – (utrzymanie czystości) przy szkole 
i kościele. Porządkowaliśmy groby na cmentarzach wojennych. 
Ożywiło się życie kulturalne. Co kilka tygodni przyjeżdżało kino 
objazdowe z filmami. Organizowane były imprezy kulturalne. 
Powstał kościelny chór ze starszej młodzieży. W szkole chór 
szkolny, obydwa prowadził ks. Ludwik Sieradzki – katecheta. 
W Kleciach po wojnie powstał amatorski zespól teatralny, później 
działał w Liceum Rolniczym. Odbywały się zawody sportowe: 
biegi, piłka nożna, siatkówka. W Brzostku powstał klub „Brzo-
stowianka’. W organizacji harcerskiej najaktywniejsi uczniowie 
pełnili różne funkcje: przybocznego, zastępowego. Organizo-
waliśmy obozy, ogniska w lasach w Dęborzynie nad Wisłoką 

albo w Zawadce Brzosteckiej. W wakacje jeździliśmy na obozy 
powiatowe w lasach w Kowalowach pod Jasłem.

Kończąc naukę w szkole podstawowej, myślałem o dalszym 
kształceniu i zdobywaniu wiedzy. Duża część młodzieży kontynu-
owała naukę, wyjeżdżając do różnych szkół w różnych zawodach. 
Materialne warunki rodzinne nie pozwalały mi na kontynuowanie 
dalszej nauki w Liceum w Kołaczycach. Brak komunikacji, brak 
środka lokomocji (rower), brak środków na opłatę internatu. Ma-
rzeniem moim była matura. Nauczyciele dopingowali mnie do 
dalszej nauki. Po skończeniu ósmej klasy zostałem wytypowany 
przez kierownika szkoły do liceum pedagogicznego w Szklarskiej 
Porębie. Prócz mnie wytypowanych zostało pięć koleżanek z VIII 
klasy. Niestety, przekroczyłem wiek, od którego przyjmowano 
kandydatów do tego liceum – 16 lat. Ja ukończyłem 17 lat. Do 
szkoły wojskowej brakowało mi 2 lata – do 19. Nauki nie chciałem 
przerywać i pożegnać się z dalszym kształceniem. Rozpocząłem 
naukę w Liceum Rolniczym w Kleciach od II klasy tego liceum. 
W roku 1949 Liceum Rolnicze w Kleciach zostało rozwiązane 
ze względu na kolektywizację wsi. Władze zaczęły tworzyć 
spółdzielnię produkcyjną na bazie majątku szkolnego – szkoła 
posiadała 25 ha pola.

Mój kolega Ryszard Jakubowski ukończył Liceum w Koła-
czycach, złożył podanie do szkoły oficerskiej we Wrocławiu. 
Namówił mnie, abym składał podanie do szkoły oficerskiej. 
Złożyłem podanie do Oficerskiej Szkoły Kwatermistrzowskiej 
w Poznaniu, mimo tego że nie miałem matury. Ale przyjęta była 
zasada: „Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera”. 
Niestety, nie zostałem zakwalifikowany, nie ukończyłem 19 lat. 
Musiałem przeczekać jeszcze dwa lata do otrzymania powołania do 
odbycia zasadniczej służby wojskowej. Zatrudniłem się do pracy 
w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Brzostku jako 
referent kontraktacji trzody chlewnej. Przepracowałem do roku 
1951, w którym otrzymałem powołanie do odbycia zasadniczej 
służby wojskowej. Służbę tę odbywałem w Przemyślu. Po odby-
ciu rocznej służby zasadniczej mogłem złożyć raport (wojskowe 
podanie) do szkoły oficerskiej. W 1952 roku złożyłem raport do 
Oficerskiej Szkoły Łączności Radiotechnicznej w Jeleniej Górze.

Tak nastąpiło moje rozstanie z rodziną i Ziemią Brzostecką.
cdn.

Dokończenie ze str. 34

Kancelaria Radcy Prawnego
Łukasz Latoszek

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
•	 Reprezentowania stron przed sądami, 

urzędami i innymi instytucjami
•	 Prawa administracyjnego
•	 Prawa rodzinnego
•	 Sporządzania wszelkiego rodzaju umów
•	 Windykacji wierzytelności
•	 Prawa cywilnego
•	 Prawa pracy
•	 Prawa spadkowego

Brzostek, ul. Rynek 13
Tel. 692 738 841

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

Pon.: 14.00 - 18.00 Czw.: 14.00 - 18.00
Pt.: 10.00 - 14.00 Sob.: 10.00 - 14.00
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Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach?
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, 
gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny!

J J J
Kuzyn z miasta odwiedza bardzo 
zaniedbane gospodarstwo rolne Antka.
- Nic na tej ziemi nie rośnie?
- A no nic – wzdycha Antek.
- A jakby tu zasiać kukurydzę?
- Aaa…jakby zasiać, to by urosła.

J J J
- Panie dyrektorze, czy mógłbym 
otrzymać dzień urlopu, by pomóc 
teściowej przy przeprowadzce?
- Wykluczone!
- Bardzo dziękuję, wiedziałem, że 
mogę na pana liczyć…

J J J
Rozmawia dwóch kolegów:
- Podobno przestałeś pić?

- To dzięki teściowej, stale 
widziałem ją potrójnie.

J J J
- Jasiu, dlaczego spóźniłeś 
się do szkoły?
- Bo pewnej pani zginęło 
50 zł.

- I co? Pomagałeś szukać?
- Nie! Stałem na banknocie i czekałem, 
aż odejdzie.

J J J
Na egzaminie na prawo jazdy egza-
minator pyta podstępnie:
- Co pani zrobi, jeżeli po przejechaniu 
pięciu kilometrów stwierdzi pani, że 
zapomniała pani kluczyków?
- Zjadę na pobocze, włączę światła 
awaryjne, wysiądę z samochodu 
i sprawdzę, co za matoł pchał mnie 
taki kawał drogi.

J J J
Był wypadek, policjanci spisują ra-
port.
Jeden z nich pisze: … ranny leżał na 
chodni… hodni…
Przesunął rannego dalej i pisze:
-…na ulicy.

J J J

Iwona Wilmowska  „Tajemnice Leokadii”
Poczciwy emeryt, pan Antoni, przyjaźni się ze swoją 
sąsiadką. Pewnego wieczoru znajduje ją martwą 
na trawniku. Wszystkie przesłanki świadczą o po-
pełnieniu przez nią samobójstwa, lecz pan Antoni, 
przekonany, że było to morderstwo. Z pomocą mło-
dych przyjaciół przeprowadza małe śledztwo. Ich 
dociekliwość uruchamia całą lawinę zdarzeń. Czy 
uda im się ujawnić różne skrywane dotąd tajemnice 
i rozwiązać zagadkę nagłej śmierci starszej pani?

Agnieszka Maciąg  „Pełnia życia”
„Życie jest wielką podróżą, pełną lepszych i gorszych 
chwil oraz niespodziewanych „zwrotów akcji”. Hi-
storia mojego życia wygląda jak spełnienie marzeń 
o sukcesie większości współczesnych kobiet. Zostałam 
top modelką, pracowałam na całym świecie, podró-
żowałam. Nagrałam płytę, prowadziłam programy 
telewizyjne, zagrałam w filmie, byłam dyrektorem 
kreatywnym i artystycznym znanych odzieżowych 
marek. Ludzie mnie podziwiali, odniosłam sukcesy, miałam fajną rodzinę. 
Jednak mimo tego zewnętrznego szczęścia ciągle czegoś mi brakowało. 
Czułam wewnętrzny ból, który z biegiem czasu narastał. Zna go więk-
szość kobiet…” Agnieszka Maciąg opisuje, jak to się stało, że odnalazła 
szczęście i pokochała swoją duszę.

István Kovács  „Honwedzi, emisariusze, 
legioniści”
Słownik biograficzny polskich uczestników Wiosny 
Ludów na Węgrzech 1848 – 1849.
Dystrybucja PAN, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków
wydawnictwo@pau.krakow.pl; www.pau.krakow.pl
 István Kovács węgierski dyplomata, historyk, pisarz, 
poeta i tłumacz literatury polskiej, członek zagraniczny 
PAN. Konsul Generalny Republiki Węgierskiej w Kra-
kowie w latach 1994 – 1995 oraz 1999 – 2003. W 2003 r. jako pierwszy 
Węgier został honorowym obywatelem Krakowa. Przetłumaczył na 
język węgierski dzieła m. in. Mariana Brandysa, Melchiora Wańkowicza, 
Ryszarda Kapuścińskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Edwarda Stachury. 
Dzieje Polski i Węgier oraz ich związki historyczne i kulturalne opisał m. 
in. w publikacjach: Polacy na węgierskiej Wiośnie Ludów 1848 – 1849. 
„Byliśmy z Wami do końca” (1999); Józef Bem. Bohater wiecznych 
nadziei (2002); Nieznani polscy bohaterowie powstania węgierskiego 
1848 – 1849 (2010). W 2016 r. nakładem Muzeum Historii Polski ukazał 
się polski przekład jego eseistycznej syntezy historii Polski XX wieku 
pt. „Cud nad Wisłą i nad Bałtykiem”.
4 października 2015 roku, prof. dr hab. István Kovács uczestniczył 
w podniosłej uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego uczest-
ników powstań narodowowyzwoleńczych XIX w. i księcia pułkownika 
Mieczysława Woronieckiego w Brzostku.

ZAGADKA LOGICZNA
Kompensujący błąd
Nauczyciel zadał klasie do wykonania działanie składające się z trzech 
całkowitych liczb dodatnich. Na przerwie dwójka uczniów porównała 
swoje rachunki.
- Ojej. Dodałem te trzy liczby, zamiast je pomnożyć - powiedział George.
- No to masz szczęście - odparła Henrietta. - I tak wychodzi to samo.
Jakie to były liczby? A gdybyśmy mieli dwie lub cztery liczby - 
jakie musiałyby być, żeby ich suma i iloczyn były sobie równe?

Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

W A R T O  P R Z E C Z Y T A Ć  -  B I B L I O T E K A  P O L E C A

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

SENTENCJE
 ¾ Choćbyśmy cały świat przemierzyli w poszu-
kiwaniu Piękna, nie znajdziemy go nigdzie, 
jeżeli nie nosimy go w sobie. /R. W. Emerson/

 ¾ Nie możesz nauczyć człowieka niczego. 
Możesz mu tylko pomóc odnaleźć to w sobie. 
/Galileusz/

 ¾ Nie zawsze się traci, kiedy się zostaje pozba-
wionym czegoś. /J. W. Goethe/

 ¾ Panować nad sobą - to najwyższa władza.  
/Seneka Młodszy/

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

 ¾ Zawsze znajdzie się odpowiednia filozofia 
dla braku odwagi. /A. Camus/

 ¾ Nieprawda, jakoby ludzie byli lepsi w biedzie 
niż w dostatkach. /Vauvenarguses/

 ¾ Pieniądze są jak szósty zmysł, bez którego 
nie sposób wykorzystać w pełni pozostałych 
pięciu. /W. S. Maugham/

Wybrała Maria Kawalec.

jest kołem
ratunkowym
na morzu życia

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI 
Z CZERWCOWEGO NUMERU

Zagadka logiczna:  Przecinek: 4,5.
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Kosaciec bródkowy/ 
kosaciec germański (Iris barbata/Iris germanica)
Hasło krzyżówki: Im gorsze koło, tym bardziej skrzypi.
Nagrody książkowe wylosowali: Maria Piękoś z Brzostku 
(krzyżówka), Filip Pietrzycki z Brzostku (zagadka przy-
rodnicza), Michał Ramut ze Skurowej (zagadka logiczna).
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ROZWIĄZANIE:
lipiec 2017

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej lipiec 2017

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?

"

"

lipiec 2017

K r z y ż ó w k a  z  n a g r o d ą

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za gatunek? Fot. strona 47) wraz z wypełnionymi 
kuponami należy dostarczyć do 31 lipca 2017 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4.
Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

POZIOMO:
1) Pieniądze, „kasa”.  7)  imię męskie - 2 XI  11) Każda...swój ogon 
chwali.  12) Opracowanie zagadnienia przedstawiane na piśmie lub 
wygłaszane.  13) Trąba powietrzna.  14) Podwyższenie przeznaczone 
na występy artystyczne; podium.  16) Pojemnik do przechowywania 
pieczywa.  20) Osoba z wieloletnim doświadczeniem; wyga.  21) Tra-
cenie przytomności.  25) Hamowanie, wstrzymywanie (np. ruchu 
ulicznego, upływu krwi).  26) Rzymska epopeja narodowa; dzieło 
Wergiliusza.  27) Odmiana gruszek.  28) Mała rzeczka.  33) Jezioro na 
granicy USA i Kanady.  36) Lina do ciągnięcia samochodu  37) Lekarz 
specjalizujący się w leczeniu nowotworów.  41) Ten, kto składa ofer-
tę.  42) Człowiek brzydki, nieładny, odstręczający.  43) Pani badająca 
chorego.  44) Między chodnikiem, a trawnikiem.  45) Badacz języka, 
kultury i historii Chin; chinolog.  46) Marka samochodów osobowych 
w NRD; potocznie: mydelniczka.

PIONOWO:
1) Potocznie: ciepło, cieplik, upał, spiekota, spieka, skwar, żar, war.  2) Producent sprzę-
tu AGD.  3) Przedmiot będący końcowym wynikiem procesu produkcyjnego.  4) Zakład, 
w którym sprzedaje się leki, środki opatrunkowe itp.  5) Typ małego baru-winiarni 
i kawiarni.  6) Lichy koń.  7) Rodzaj słomianej maty pokrywającej podłogę w domu 
japońskim.  8) Minerał, krzemian berylu i glinu, np. szmaragd, akwamaryn.  9) Imię 
Delona, aktora  10) ... ropy, gazu, węgla.  15) „Kanar”, kontroler.  17) Ryszarda (1919-
94), znakomita aktorka.  18) Przenośnie: patronat, opieka.  19) Nazwa pierwszych 
popularnych komputerów.  22) Wyżyna na Płw. Indyjskim.  23) Muza poezji lirycznej, 
zwł. miłosnej; atrybut - kitara.  24) Jezioro na Pojezierzu Iławskim.  29) Człowiek zaj-
mujący się badaniem życia zwierząt.  30) Wiśniówka  31) O czymś przesłodzonym, 
zwłaszcza o napoju (w zwrotach: to nie herbata, to u.).  32) Bite, mielone lub siekane 
mięso, smażone na tłuszczu.  33) Polskie biuro podróży.  34) 12 sztuk.  35) Wąska 
łopata o płaskim ostrzu i wygiętym u góry obrzeżu.  38) Odmiana jabłoni.  39) Nie-
dojrzały owad.  40) Przemoc, bezprawie, przymus.
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Dokończenie na str. 39

Groch z kapustą
Poznawaj swój kraj, bo warto.

Jak co roku w czerwcu (już piąty raz) wyjechaliśmy ze znajomymi 
w kolejny rejon Polski, tym razem na Podlasie. Urlopowicze jadą 

przeważnie nad morze lub w góry, przejeżdżając tylko przez ciekawe 
„wnętrze” naszego kraju. A my postanowiliśmy zapoznawać się stopniowo 
właśnie z mniej znanymi atrakcjami Polski środkowej. 

W bieżącym roku – z powodu niebezpiecznych wypraw do krajów 
arabskich, polskie hotele i pensjonaty są obłożone w znacznym pro-
cencie wakacjami, dlatego wyjechaliśmy w czerwcu, kiedy z turystyki 
korzystają przeważnie emeryci, młode małżeństwa oraz single. Pierwszy 
nocleg i spotkanie ze znajomymi mieliśmy w Drohiczynie. To miasteczko 
okres świetności ma już za sobą, chociaż jest siedzibą biskupa, znajduje 
się tam Seminarium Duchowne, oprócz katedry Trójcy Przenajświęt-
szej jest tam kościół Franciszkański Wniebowzięcia NMP i klasztor 
Sióstr Franciszkanek, przy którym jest dobrze wyposażone Muzeum 
Diecezjalne, kościół i klasztor Benedyktynek, cerkiew św. Mikołaja, 
a ponadto przystań żeglarska nad Bugiem, Góra Zamkowa, przeprawa 
tratwą przez Bug oraz 4 restauracje z regionalnymi przysmakami (babka 
i kiszka ziemniaczana, kartacze, chłodniki, pierogi, ryby słodkowodne 
itp). Pokoje w pensjonacie niedrogie (po 35 zł za nocleg za osobę), każdy 
z oddzielną łazienką, cisza, śpiew ptaków, szum Bugu, zieleń i kwiaty. 
Spędziliśmy tam dwie doby i chętnie wrócilibyśmy tam jeszcze raz. Rano 
pojechaliśmy na Świętą Górę Grabarkę (odpowiednik naszej Częstocho-
wy), zwiedziliśmy tam dwie cerkwie, obejrzeliśmy liczne krzyże różnej 
wielkości umieszczane przez wiernych na dużym obszarze, nabraliśmy 
wody z Cudownego Źródełka.

Następnie przejechaliśmy do Hajnówki, większego miasteczka w Pusz-
czy Białowieskiej, gdzie zatrzymaliśmy się w apartamencie (50 zł za 
nocleg za osobę), składającego się z dwóch nowocześnie wyposażonych 
pokoi, dużej kuchni z pełnym wyposażeniem i łazienki. Okazało się, że 
na parterze jest sklep spożywczy i fryzjer, z czego chętnie skorzystaliśmy. 
W Hajnówce zwiedziliśmy Sobór św. Trójcy – jest to bardzo nowoczesna 
cerkiew prawosławna, z zewnątrz przypominająca łódź żaglową. Ale 
cerkwie są w dzień zamknięte „na cztery spusty” i trudno je zwiedzać 
– my mieliśmy szczęście, że za pozwoleniem przyłączyliśmy się do 
szkolnej wycieczki i wewnątrz wysłuchaliśmy relacji księdza emeryta 
oraz obejrzeliśmy piękne wnętrze. Prawosławny ksiądz mówił o różni-
cach między naszymi religiami, o roli ikon, ikonostasie oraz odpowiadał 
na pytania dzieci (z klasy trzeciej podstawówki). Kolejka wąskotorowa 
była czynna tylko wakacjami, a z Parku Wodnego nie skorzystaliśmy. 
W barze „Babushka” zjedliśmy pyszne regionalne dania. Następnego 
dnia pojechaliśmy do Białowieży, gdzie zwiedziliśmy ciekawe Muzeum 
Przyrodniczo-Leśne, pochodziliśmy po Park Pałacowym, a obiad zjed-
liśmy w prywatnym barze z wystrojem białoruskim i takimi daniami. 
Wszędzie było sporo wycieczek dzieci z podstawówek.

Po noclegu w ramach przejazdu do Supraśla zwiedziliśmy wsie 
Trześcianka i Soce z dawną białoruską zabudową drewnianą, gdzie domy 
mają pięknie zdobione okiennice.

W tych wsiach 
agroturystyka do-
piero się zaczyna, 
potrzebna jest no-
woczesna rekla-
ma i operatywny 
sołtys, aby piękno 
tych domów udo-
stępnić turystom 
– sama chętnie 
pomieszkałabym 
w drewnianym 
domu pod warun-
kiem, że byłaby tam łazienka i w pobliżu bar z dobrą, zdrową żywnością 
i swojskim chlebem.

W Supraślu wynajęliśmy dwa pokoje z łazienkami w pensjonacie 
na 8 noclegów (po 40 zł za nocleg za osobę) – mieszkaliśmy na samym 
skraju Puszczy Knyszyńskiej. Była to nasza baza wypadowa do zwie-
dzania atrakcji turystycznych i Białegostoku. Supraśl to miasteczko 
turystyczne, zadbane, czyste, ukwiecone, w znacznej części drewniane, 
z licznymi atrakcjami. Do Białegostoku jest 20 km i wzdłuż całej trasy 
biegnie droga dla rowerów, stąd liczni turyści rowerowi. W pierwszym 
dniu pobytu spacerowaliśmy po Bulwarach nad rzeką Supraśl, a wieczo-

rem pojechaliśmy do Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki 
w Białymstoku na przedstawienie dla dzieci „Królewna Śnieżka” (było 
to 3 czerwca, więc z okazji Dnia Dziecka, wszak wszyscy jesteśmy 
dziećmi). W następnych dniach zwiedziliśmy w Supraślu Monastyr 
Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy i św. Apostoła Jana teolo-
ga, Ławrę Supraską – czyli jeden z pięciu prawosławnych klasztorów 
męskich w Polsce, nowoczesne i pięknie prezentowane Muzeum Ikon 
(przeważnie przejmowanych jako przemyt na granicy państwa), zapo-
znaliśmy się z zabytkową zabudową miasteczka (Pałac Buchholzów, 
Stara Poczta, Domy Tkaczy, Teatr Wierszalin, Dom Ludowy, Ratusz 
Miejski, dwa kościoły) a w niedzielę pojechaliśmy znów do teatru, tym 
razem na nowoczesną sztukę dla dorosłych „Napis”. Po wyjściu z teatru 
spacerowaliśmy w parku „Planty” oraz skonsumowaliśmy smaczne 
lodowo-czekoladowe desery w pobliskiej kawiarni.

Zwiedziliśmy również dwa meczety – w Bohonikach (4 rodziny ta-
tarskie) i Kruszynianach (5 rodzin). Do meczetu wchodzi się po zdjęciu 
obuwia, składają się one z dwóch części: osobnej dla mężczyzn i osobnej 
dla kobiet (tzw. babińca). Przewodnik opowiadał o zasadach islamu, pre-
zentował ozdoby ścian (nie można przedstawiać Boga i świętych w formie 
osobowej, na obrazach), odpowiadał na pytania o małżeństwa katolicko-
-islamskie. Skąd się wzięli Tatarzy w Polsce? Otóż w 1679 roku król Jan 
III Sobieski nie mając z czego wypłacić żołdu dla najemnych żołnierzy 
z oddziałów tatarskich (którzy przeszli na stronę Polaków z Wielkiej 
Ordy), nadał im na zawsze ziemię i wioski na własność, z obowiązkiem 
„usługi wojennej wiecznymi czasy”. Musieli oni przybrać nazwiska 
polskie i nie posługiwać się swoimi rodowymi. Z czasem zasymilowali 
się z rdzenną ludnością, jednak zachowując swoją wiarę, zwyczaje, 
a obecnie ucząc się języka arabskiego na dodatkowych lekcjach (starsi 
nie potrafią odczytać Koranu w oryginale). W tych miejscowościach 
zjedliśmy posiłki kuchni tatarskiej – pierekaczewnik, kołduny, pachławę 
itp. W Supraślu jest również restauracja Przysmaki Tatarskie. Tatarzy 
nie przyrządzają potraw z mięsa świńskiego.

Odwiedziliśmy również kościół św. Antoniego w Sokółce i pomodli-
liśmy się przy Kaplicy Cudu Eucharystycznego – była odprawiana Msza 
św. dla osób starszych z udzielaniem Sakramentu Chorych. Stamtąd uda-
liśmy się do Świętej Wody – pięknie urządzonego terenu z Sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej, Cudownym Źródełkiem i Górą Krzyży – tysiącami 
krzyży przyniesionych 
przez pielgrzymów 
lub stawianych przez 
rodziny, parafie, insty-
tucje i stowarzyszenia 
z całej Polski i z za-
granicy. Znajduje się 
tam również „Kapli-
ca Radości” – ścieżka 
edukacyjna z placem 
zabaw i boiskami dla 
dzieci, z miejscem na 
ognisko, wśród zieleni i śpiewu ptaków.

W następnym dniu pojechaliśmy zwiedzić Arboretum w Kopnej 
Górze, utworzonym w 1988 roku – jest to ogród botaniczny nastawiony 
głównie na tworzenie kolekcji drzew i krzewów, stwarzający możliwości 
poznania leśnych roślin krajowych i obcych, gatunków chronionych, 
leczniczych, ozdobnych, jest miejscem wypoczynku i rekreacji. Obejmuje 
26 ha, podzielonych ścieżkami dogodnymi do spacerowania, ze stawa-
mi z kwitnącymi grzybieniami i grążelami. Powstałe w 125. rocznicę 
powstania styczniowego nosi jego imię. W Kopnej Górze pochowano 
56 powstańców. Ponad to istnieje tam ścieżka przyrodnicza o długości 
ok. 4 km i Muzeum Historii Puszczy Knyszyńskiej.

W kolejnym dniu pojechaliśmy do Narwiańskiego Parku Narodowego, 
gdzie obok siedziby biura parku znajduje się kładka wśród bagien długości 
1 km z dwoma tarasami widokowymi obok meandrującej rzeki Narwi. 
Następnie przeszliśmy kładką Waniewo – Śliwno, o długości 1050 m, 
z przeprawami przez liczne w tym miejscu koryta rzeczne przy pomocy 
pływających pomostów umocowanych na linach (samoobsługowe pro-
my). Na trasie ustawiono 13 tablic edukacyjnych. Spacer wśród bagien 
sprawia niesamowite wrażenie.

Następnie pojechaliśmy do Dworu Pentowo na szlaku Europejskich 
Wsi Bocianich – na dachach zabudowań, drzewach i platformach znaj-
duje się po kilka gniazd bocianich (naliczyłam 17), do których niemal 
można zaglądać z wieży widokowej. Druga wieża znajduje się na skraju 
łąk i można obserwować „pasące się” bociany oraz prace przy zbiorze 
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Zmiany w ochronie drzew i krzewów
Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usu-
waniem drzew i krzewów. Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli 
prywatnych posesji.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody osoby fizyczne 
planujące wycinkę drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej mają obowiązek zgłaszania zamiaru 
usunięcia drzew do Urzędu Gminy.

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają drzewa, których obwody pni na 
wysokości 5 cm od poziomu terenu przekraczają:

• 80 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego, klonu 
srebrzystego;

• 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowych, 
platanu klonolistnego;

• 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew

Zgłoszeniu podlega wycinka skupiska krzewów o powierzchni po-
wyżej 25 m2

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa powinno zawierać: imię i na-
zwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo 
ma być usunięte oraz rysunek albo mapę określającą usytuowanie 
drzewa na nieruchomości.

W ciągu 21 dni od dnia pisemnego doręczenia zgłoszenia zostaną 
przeprowadzone oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew. Jeżeli 
w ciągu 14 dni od oględzin wnioskodawca nie otrzyma sprzeciwu co do 
planowanej wycinki, to wtedy będzie można przystąpić do wycinki tzw. 
milcząca zgoda. Zgłoszenie jest ważne 6 miesięcy od dnia oględzin.

Nowelizacja ustawy zakłada również, że jeśli przed upływem 5 lat 
od dnia oględzin wystąpiono o pozwolenie na budowę, związaną 
z prowadzeniem działalności gospodarczej na części nieruchomości 
na której rosło drzewo (co do którego dokonano zgłoszenia), właś-
ciciel będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę drzew. Jeżeli bowiem 
drzewa usuwane są na cele związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, wymagają uzyskania zezwolenia na starych zasadach 
i podlegają opłacie.

Dodatkowe zezwolenie trzeba uzyskać, jeżeli drzewo lub krzew:

• jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów:

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

• jest pomnikiem przyrody lub rośnie na terenie obszarów chronio-
nych - dotyczy to następujących obszarów chronionych:

 ◦ parku narodowego lub rezerwatu przyrody,

 ◦ obszarów Natura 2000 (jeżeli wycinka mogłaby znacząco 
negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000),

 ◦ stanowiska dokumentacyjnego,

 ◦ użytku ekologicznego,

 ◦ zespołu przyrodniczo-krajobrazowego;

• jest zlokalizowane na nieruchomości objętej ochroną konserwatora 
zabytków,(np. miasto Brzostek jako układ urbanistyczny wraz 
z zabudową ) zezwolenie w tym przypadku wydaje Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków

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

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

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska: http://www.gdos.gov.pl/nowe-przepisy-
-dotyczace-zadrzewien-4
Artykuł opracował Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska 
w Urzędzie Miejskim w Brzostku na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016.2134 ze zm.).

siana. Karczma Rzym w Kiermusach, gdzie zjedliśmy smaczny obiad, 
ma niespotykany wystrój, jest drewniana i chyba adaptowana z dużej 
stajni. Są tam również pokoje gościnne.

Na końcu pobytu pojechali-
śmy do Tykocina, szczególnie 
w celu zwiedzenia Wielkiej 
Synagogi i Domu Talmudycz-
nego z 1642 r. Zwiedzaliśmy 
z pomocą sprzętu audio, ze 
słuchawek dobywały się śpiewy 
i muzyka żydowska oraz głos 
przewodnika – poznaliśmy 
poszczególne części synagogi i ich przeznaczenie. Za synagogą 
w restauracji żydowskiej z wystrojem z tamtych czasów jedliśmy 
cymes (gulasz wołowy ze śliwkami i kukurydzą), kreplech, kugel. 
Zwiedziliśmy również prywatny zamek odbudowywany całkowi-
cie z prywatnych funduszy, gdzie oprowadzający ze szczegółami 
przedstawił historię zamku.

Na pięknym Rynku odkryliśmy nastrojową tawernę, którą trzy 
lata temu przywróciło do życia małżeństwo po „niechodliwych” 
studiach. Znaleźliśmy tam obrazy i rzeźby miejscowych artystów, 
w menu była zupa rybna i ryby słodkowodne złowione osobiście 
przez właściciela w Narwi, przyrządzone na różne sposoby (karp 
duszony w cebuli, lin w śmietanie, sandacz w sosie miętowym) 
oraz chleb własnego wypieku. Gospodarze korzystają ze świeżych, 
miejscowych produktów i stosują miejscowe receptury kulinarne 

(chłodnik, barszcz zabielany, grzybówka, kartacze, krokiety, ciasto 
domowe). Promują lokalnych artystów, rękodzielników, łączą 
muzykę, poezję, fotografię. Na stołach znajdują się fragmenty 
z cyklu „Opowieści z Narwi”, np. o chlebie z duszą. Co to takiego?

„…Przed wypiekiem gospodyni robiła mały remanent swojej 
spiżarni. Wybierała wszystko to, co mogło się zmarnować, prze-
de wszystkim produkty świeże, takie jak mięso, warzywa, ser, 
grzyby. Wszystko siekała i łączyła z wyrośniętym na zakwasie 
ciastem chlebowym. Następnie dodawała przyprawy, zioła, któ-
re dobrane do farszu zawsze były inne. Chwila mieszania i do 
formy. Ciasto – przykryte ścierką – trafiało w ciepłe miejsce do 
ponownego wyrośnięcia, potem zaś do rozgrzanego pieca na około 
godzinę. Za każdym razem efekt końcowy był inny, ale zawsze 
palce lizać. W szczególności utkwił mi w pamięci chleb z duszą, 
którym zostałem poczęstowany dzień po świniobiciu. Krojony 
w plastry, z widocznymi kawałkami podgardla, boczku, cebulą 
i leśnymi grzybami. Z odrobiną masła i liściem sałaty stanowił 
niesamowitą całość. Wersja w kształcie niedużych pszenżytnich 
bułeczek z duszą pieczarkowo-cebulowo-boczkową również 
była godna.

Dziś moda na piece kaflowe wraca do łask. Oby podobnie 
było z chlebem, jego jakością i poszanowaniem, czego sobie, 
piekarzom i Państwu życzę”.

To prawda, że podróże kształcą, jeśli nowe poznajemy nie tylko 
wzrokiem i słuchem, ale również smakiem, zapachem, dotykiem. 
Życzę wszystkim udanego wakacyjnego wypoczynku.

Janina Słupek
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9 Turniej Kyokushin Karate w Brzostku
3 czerwca 2017 roku w Brzostku odbył się 9 Turniej Karate 

Kyokushin o Puchar Burmistrza Miasta Brzostek. W zawo-
dach tych wzięło udział ponad 70 zawodników z miejscowości 
takich jak: Bielsko-Biała, Gorzyce, Leżajsk, Nowa Sarzyna, 
Rudnik, Rzeszów, Tarnobrzeg oraz Brzostek. Turniej zorganizo-
wał Uczniowski Klub Sportowy Kyokushin Karate w Brzostku 
wraz z Urzędem Miejskim oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
w Brzostku, pod patronatem medialnym Telewizji Brzostek. Za-
wodnicy rywalizowali w konkurencjach kata, czyli indywidualnym 
pokazie technik oraz kumite - walkach. Sędzią głównym turnieju 
był sensei Dariusz Burda 4 Dan. W turnieju tym został rozegrany 
pierwszy krok, w którym wzięli udział karatecy z brzosteckiego 
Klubu Karate, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z kara-
te. W pierwszym kroku wzięło udział 10 karateka. Oficjalnego 
otwarcia turnieju dokonał Burmistrz Brzostku Wojciech Stani-
szewski. Oprócz Burmistrza zawody uświetnili swoją obecnością 
Sekretarz Gminy Brzostek Lucyna Pruchnik, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Mateusz Domaradzki oraz radny rady powiatu 
dębickiego Leszek Bieniek.

Zarząd UKS Kyokushin Karate w Brzostku składa serdeczne 

podziękowania za pomoc w organizacji turnieju Urzędowi Miej-
skiemu, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Brzostku, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Brzostku, Telewizji Brzostek, rodzicom oraz 
członkom klubu.

Dziękujemy także sponsorom za ufundowanie nagród w po-
staci pucharów.

Sponsorzy: Przewodniczący Zarządu Miasta Brzostek Jerzy 
Potrzeba – puchar dla najlepszego zawodnika turnieju; Radny Rady 
Powiatu Dębickiego Kazimierz Sarna – puchar dla najlepszego 
zawodnika z Brzostku; Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz 
Domaradzki – puchar dla najmłodszej zawodniczki turnieju; 
Radny Rady Powiatu Dębickiego Leszek Bieniek – puchar dla 
najmłodszego zawodnika turnieju, Pracownia Złotnicza Rubicello 
– grawerki do pucharów „Pierwszy krok”.

Zawodnicy z Brzostku po raz kolejny pokazali wysoki po-
ziom wyszkolenia sportowego oraz ducha walki, zdobywając 
9 pierwszych miejsc, 11 drugich miejsc,15 trzecich miejsc oraz 
1 miejsce drużynowo.

Łucznicze sukcesy Jakuba Bysia
Zaczęły się wakacje, czas więc podsumować szkolne osiągnięcia ostatnich 

kilku miesięcy. Wielu uczniów, oprócz świadectwa ukończenia kolejnej klasy, 
przyniosło do domów dyplomy, puchary i medale zdobyte dzięki systematycznej, 
sumiennej pracy, zaangażowaniu i poświęceniu wolnego czasu, który mógłby 
być przecież spędzony na zabawie i leniuchowaniu. Wśród nich znalazł się 
Jakub Byś kończący klasę pierwszą brzosteckiego gimnazjum. Pasją chłopca 
jest łucznictwo klasyczne - sport, w którym mimo swojej niepełnosprawności 
rywalizuje ze zdrowymi zawodnikami. Jakub, trenując pod okiem Jana Szeligi, 
w kwietniu bieżącego roku miał okazję wystąpić na Halowych Mistrzostwach 
Polski Osób Niepełnosprawnych w Kielcach, gdzie zmierzył się z zawodnikami 
kadry narodowej osób niepełnosprawnych, w tym reprezentantami Polski na 
IO Rio de Janeiro 2016. Mimo że był najmłodszym uczestnikiem spotkania, 
czternastolatek dzielnie walczył w 1/8 finału, ale nie sprostał starszym i bardziej 
doświadczonym łucznikom. Ostatecznie gimnazjalista uplasował się w pierw-
szej dziesiątce (8. miejsce). W swojej zwykłej kategorii wiekowej (młodzik) 
walczący w barwach klubu SKS „Piast25” Rzeszów jest jedynym w okręgu 
zawodnikiem, który strzela z pozycji siedząc na wózku. Koledzy nie mogą 
go lekceważyć, bo Jakub strzela celnie, osiągając wyniki przekładające się 
na wysokie miejsca. Wśród sukcesów ostatniego półrocza należy wspomnieć 
2. miejsce w IV Memoriale Zenona Jaracza, 3. miejsce w XVII Halowych 
Zawodach Łuczniczych o Puchar Burmistrza Brzozowa, 3. miejsce i tytuł 
Halowego II Wicemistrza Okręgu na rok 2017 w IV Halowych Mistrzostwach 
Rzeszowskiego Okręgu Łuczniczego, 4. miejsce w I Rundzie Pucharu Okręgu 
Rzeszowskiego, 3. miejsce na XXXIII Memoriale Antoniego Gromskiego i XV 
Memoriale Katarzyny Wiśniowskiej oraz 2. miejsce w II Rundzie Pucharu Okręgu 
Rzeszowskiego. Jakub jest w czołówce zawodników Podkarpacia, choć trenuje 
zaledwie od roku i by utrzymać tę pozycję, z pewnością poświęci wakacje na 

intensywne treningi. Nam pozostaje jedynie życzyć 
mu wytrwałości w tym postanowieniu i dobrej 
pogody na zbliżających się zawodach.

Kibice
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„7th Polish Open Galizia CUP”
10 czerwca 2017 r. w Leżajsku odbył się międzynarodowy 

turniej Karate Kyokushin "7th Polish Open Galizia 
CUP". W zawodach tych startowało ponad 300 zawodników 
z sześciu krajów (Hiszpanii, Łotwy, Niemiec, Polski, Rumunii 
i Ukrainy). Na matach tatami prezentowali swoje umiejętności 
w kumite i kata zawodnicy z 35 Dojo z takich miejscowości 
jak: Lorca, Barcelona, Salaspils, Ryga, Bukareszt, Ploiesti, 
Wedel, Kriviy Rig, Poltava, Końskie (Brawler Fight Club), 
Brzostek, Inowrocław, Katowice, Końskie (Konecki KKK), 
Rudnik nad Sanem, Sarzyna, Mielec, Mysłowice, Rzeszów, 
Tarnobrzeg, Nowa Sarzyna, Zator, Wadowice, 
Falenica, Warszawa (Ishi Ryoku Dojo), Leżajsk, 
Łomianki, Ząbki, Warszawa (Kobra), Józefów, 
Michalin, Wieliczka, Bielsko-Biała, Gorzyce 
i Zielonka. Sędzią głównym turnieju był Shihan 
Paweł Juszczyk BC WKB Poland. Na kolejne 
zawody karate World Kyokushin Budokai 
zorganizowane w Polsce przyjechali między 
innymi Prezydent światowej organizacji WKB 
Hanshi Pedro Roiz i członek międzynarodowego 
komitetu WKB Shihan Daniel Sanchez. Brzo-
stecki Klub Kyokushin Karate reprezentowało 
14 zawodników, którzy wywalczyli 2 drugie 
miejsca, 3 trzecie miejsca oraz 1 czwarte miej-
sce, co dało nam 12. miejsce drużynowo. Jest 
to kolejny dobry start naszych zawodników, 
zwłaszcza że rywalizacja na turnieju stała na 
bardzo wysokim poziomie sportowym. Można 
było zobaczyć wiele ciekawych, widowiskowych 
i efektownych walk w wykonaniu aktualnych 
medalistów mistrzostw Świata IFK, Europy – 
KWU, IKO, KAN, IFK, KWF, WKB.

Miejsca medalowe naszych za-
wodników w kumite:
2. miejsce Maduzia Julita
2. miejsce Kawalec Jan
3. miejsce Kawalec Kinga
3. miejsce Pruchnik Krystian
3. miejsce Kolbusz Dawid
4. miejsce Kordek Kinga

Gratulujemy wszystkim zawod-
nikom bardzo wysokiego poziomu 

sportowego.
Wyjazd na turniej był możliwy 

dzięki dotacji Gminy Brzostek 
w ramach realizacji zadania pub-
licznego z zakresu rozwoju sportu. 
„Szkolenie dzieci i młodzieży, 
organizowanie współzawodnictwa 
sportowego w karate kyokushin-
kai”.

Robert Kolbusz

Puchary dla Brzostku w kumite (walki) zdobyli:
1. miejsce – Kolbusz Sebastian, Kolbusz Dawid, Kawalec Jan, 
Maduzia Julita, Kawalec Kinga, Fic Tomasz;
2. miejsce – Kordek Kinga, Kordek Kamil, Finek Aleksandra, 
Piwowar Magdalena, Myszkowska Roksana, Finek Krystian, 
Krupka Piotr, Sowa Mateusz;
3. miejsce – Olszówka Szymon, Przewoźnik Krzysztof, Pietrzycka 
Wiktoria, Kopera Bartłomiej, Pruchnik Krystian, Przewoźnik Piotr, 
Finek Kinga, Kordek Mateusz, Czaja Norbert, Krupka Michał.
Puchary dla Brzostku w kata (forma walki bez przeciwnika) 
zdobyli:
1. miejsce – Zięba Kamila, Pietrzycka Wiktoria, Przewoźnik Piotr;
2. miejsce – Finek Kinga, Zięba Aleksandra, Finek Krystian;
3. miejsce – Kordek Kinga, Finek Aleksandra, Kawalec Kinga, 

Leszczyńska Maja, Kolbusz Sebastian.
Wyniki pierwszego kroku:
1. miejsce – Kolbusz Adrian, Kolbusz Laura, Halz Kinga, Szczep-
kowicz Kornelia. Rozwadowski Szymon;
2. miejsce – Kolbusz Antoni, Kolbusz Emilia, Maduzia Marlena, 
Wójcik Oliwia, Rozwadowski Mateusz.
Puchar dla najlepszego zawodnika turnieju zdobyła Oliwia Wojtas 
z Leżajska.
Puchar dla najlepszego zawodnika turnieju z Brzostku zdobył 
Sebastian Kolbusz z Brzostku.
Puchar dla najmłodszej zawodniczki turnieju otrzymała Emilia 
Kolbusz z Brzostku.
Puchar dla najmłodszego zawodnika turnieju otrzymał Antoni 
Kolbusz z Brzostku.

Dla wszystkich zawodników gratulacje!!!
Robert Kolbusz

Fot. Anna Rozwadowska
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Sportowy Dzień Dziecka 2017 za nami…
Pierwsze dni czerwca obfitowały w dużą 

liczbę imprez sportowych. A wszystko  
z okazji Sportowego Dnia Dziecka, który 
został zorganizowany przez OSiR w Brzost-
ku.

Impreza rozpoczęła się 2 czerwca od ro-
zegrania trzeciej edycji Gminnej Olimpiady 
Sportowej Dzieci, w której do rywalizacji 
stanęli najmłodsi uczniowie szkół podsta-
wowych (klasy 1- 3). Po raz pierwszy udało 
się ją przeprowadzić na Kompleksie Boisk 
Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” 
(w poprzednich edycjach niezbyt łaskawa 
aura nie pozwoliła na rozegranie imprezy na 
świeżym powietrzu). Uroczystego otwarcia 
zawodów dokonał kierownik OSiR-u – An-
drzej Piękoś. Przed rozpoczęciem sportowej 
rywalizacji wszyscy uczestnicy olimpiady 
na czele z instruktorką sportu Niną Wodzisz 
uczestniczyli we wspólnej rozgrzewce. 

Organizatorzy przygotowali 7 konku-
rencji, z czego 1 była dedykowana dla 
opiekunów drużyn, a pozostałe 6 dla dzieci. 
Rywalizacja wśród juniorów była niezwy-
kle wyrównana, a przy tym pełna zabawy. 
Dzieci fantastycznie radziły sobie z przy-
gotowanymi konkurencjami, pokonując je 
niezwykle szybko i dokładnie (na miarę 
swoich możliwości). W sportowej rywa-
lizacji wzięły udział dzieci z pięciu szkół 
z terenu gminy. Najlepiej spisała się Szkoła 
Podstawowa z Brzostku, II miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa w Grudnej Górnej, a III 
miejsce Zespół Szkół z Nawsia Brzosteckie-
go. Najlepsze drużyny otrzymały nagrody 
i puchary, ponadto wszyscy uczestnicy zo-
stali obdarowani pamiątkowymi medalami 
oraz słodyczami, które pozwoliły szybko 
odzyskać utracone podczas sportowej ry-
walizacji siły. Czas na olimpiadzie mijał 
szybko, humory dopisywały uczestnikom, 
a dzięki pięknej pogodzie wszyscy dobrze 
się bawili. Okazało się, że przedsięwzięcie 
było dobrym sposobem na spędzenie czasu 
w towarzystwie rówieśników, a także pro-
mowaniem aktywnego stylu życia. Radość 
i uśmiechy na twarzach dzieci utwierdziły 
nas w przekonaniu co do celowości pod-

jętych działań. 
Poniedziałek 5 czerwca upłynął pod 

znakiem piłki nożnej, gdyż w tym dniu 
rozegrano turniej szkół podstawowych w tej 
dyscyplinie. Wzięło w nim udział 9 placó-
wek z terenu gminy. Rywalizacja odbywała 
się w trzech grupach, gdzie rozgrywano 
mecze systemem „każdy z każdym”. Po 
pierwszej fazie turnieju drużyny zostały 
przydzielone do odpowiednich grup na 
podstawie osiągniętych wyników. O miejsca 
1 - 3 zagrały drużyny: SP w Brzostku, ZS 
w Siedliskach-Bogusz i SP Grudna Górna; 
o miejsca 4 - 6 walczyły: ZS w Nawsiu 
Brzosteckim, SP w Gorzejowej i ZS w Ja-
nuszkowicach, natomiast o miejsca 7 - 9: SP 
w Przeczycy, SP w Smarżowej i SP w Ka-
mienicy Górnej. W grupie mistrzowskiej SP 
Brzostek oraz SP Grudna Górna pokonały 
ZS Siedliska-Bogusz i w ostatnim meczu 
walczyły między sobą o prymat. W regu-
laminowym czasie gry padł bezbramkowy 
remis, więc o zwycięstwie decydowała 
liczba strzelonych bramek. W tej statystyce 
lepsi okazali się zawodnicy z SP Brzostek, 
którzy strzelili o jedną bramkę więcej niż 
ZS w Siedliskach-Bogusz i to oni cieszyli 
się z końcowego triumfu. W grupie o 4. 
miejsce pewnie wygrała drużyna z Nawsia 
Brzosteckiego, zaś miejsce 7. wywalczyła 
szkoła z Kamienicy Górnej. Łącznie roze-
grano 18 pojedynków, w których strzelono 
34 bramki. Najlepszym bramkarzem został 
Daniel Markiewicz (ZS Siedliska-Bogusz). 
Zacięta była walka o tytuł króla strzelców. 
Ostatecznie triumfatora wyłoniły dopiero 
rzuty karne (4 serie) - został nim Miłosz 
Chmura (SP Grudna Górna). 

Kolejną imprezą w ramach Sportowego 
Dnia Dziecka był turniej siatkówki szkół 
podstawowych dziewcząt, który odbył się 
8 czerwca. Wzięło w nim udział 7 drużyn, 
a dzięki nowoczesnej hali sportowej mecze 
mogły odbywać się równocześnie na trzech 

boiskach. Zespoły zostały podzielone na 
dwie grupy, gdzie rozgrywały mecze sy-
stemem „każdy z każdym”. Do półfinałów 
awansowały 2 najlepsze drużyny z poszcze-
gólnych grup, zaś pozostałe zespoły roz-
grywały mecze o 5. miejsce w turnieju. Po 
pełnej emocji rywalizacji pierwsze miejsce 
zajęła drużyna z SP Brzostek, pokonując 
w finale ZS z Nawsia Brzosteckiego 2:0. 
W meczu o trzecie miejsce zwyciężyła 
szkoła z Kamienicy Górnej, pokonując 
SP Przeczyca. W miniturnieju o 5. miej-
sce oba spotkania pewnie wygrała szkoła 
z Siedlisk-Bogusz. Nagroda indywidualna 
powędrowała do Beaty Rogaczewskiej (ZS 
Nawsie Brzosteckie). 

Ostatnim akcentem tegorocznych im-
prez sportowych przygotowanych z okazji 
Dnia Dziecka była druga edycja Turnieju 
Siatkówki o Puchar Kierownika Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Brzostku. W piątek 
9 czerwca Hala Sportowa im. Agaty Mróz-

-Olszewskiej w Brzostku wypełniła się 
siatkarkami z gimnazjum. Tak jak w roku 
ubiegłym 6 drużyn zgłosiło chęć rywalizacji 
i punktualnie o 9:00 nastąpiło oficjalne 

Dokończenie na str. 43

Fot. Nina Wodzisz
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WAKACJE NA SPORTOWO
Podobnie jak w ubiegłym roku Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Brzostku w okresie wakacji 2017 
zaprasza młodzież szkolną z Gminy Brzostek do 
udziału w imprezach oraz zajęciach sportowych. 
Nie siedź w domu, lecz skorzystaj z atrakcji, które 
OSiR w Brzostku przygotował na najbliższe dwa 
miesiące. Podczas tegorocznych wakacji zostaną 
rozegrane turnieje i zawody o charakterze sportowo-
-rekreacyjnym. W tym czasie królować będzie piłka 
nożna, siatkówka, tenis ziemny, rajd rowerowy 

i wiele innych dyscyplin sportowych. Ponadto 
w planach jest wspólny wyjazd na basen otwarty 
do Frysztaka oraz odwiedzenie parku linowego 
w Jaśle. Na zakończenie wakacji przygotowujemy 
piknik rodzinny. Wszystkie informacje dotyczące 
poszczególnych wydarzeń można śledzić na stronie 
www.brzostek.pl lub na fanpage’u Orlik Brzostek 
oraz fanpage’u hala sportowa Brzostek.

M. Kawalec

otwarcie z udziałem 
wszystkich startują-
cych. W turnieju udział 
wzięły: Gimnazjum 
Brzostek (2 drużyny), 
Gimnazjum Brzyska, 
ZS nr 1 w Jodłowej, ZS 
Siedliska-Bogusz i ZS 
Nawsie Brzosteckie. 
Rozgrywki toczyły się 
na trzech boiskach rów-
nocześnie systemem 
„każdy z każdym”. 
Od początku turnieju 
pewne zwycięstwa od-
notowywały drużyny: 
Gimnazjum Brzostek 
I oraz ZS nr 1 w Jod-
łowej. O wynikach 
końcowych zadecy-
dowała ostania kolej-
ka w której spotkały 
się obie wymienione 
wcześniej drużyny. Po 
zaciętej walce lepsze 
okazały się zawod-
niczki z Brzostku i to 
one mogły cieszyć się 
z triumfu w całym 
turnieju. Walka o 3. 
miejsce toczyła się po-
między drugą drużyną 
z Brzostku oraz ekipą 
z Brzysk. Po wyrów-
nanym boju szalę zwy-
cięstwa na swoją stronę 
przechyliła reprezenta-
cja Gimnazjum Brzo-
stek, która dzięki temu 
zwycięstwu wskoczyła 
na najniższy stopień 
podium. Nagroda indy-
widualna powędrowała 
do Natalii Nowak (ZS 
nr 1 w Jodłowej). 

Jak widać, Spor-
towy Dzień Dziecka 
świętowaliśmy godnie 
i z rozmachem – można 
rzec: „na bogato”. Zor-
ganizowanie wszyst-
kich przedsięwzięć 
było możliwe dzięki 
sprawnej organiza-
cji i zaangażowaniu 
wielu osób, a także 
odpowiedniej infra-
strukturze sportowo-
-rekreacyjnej na terenie 
naszej gminy. 

W tym miejscu ser-
decznie dziękujemy 
wszystkim osobom, 
które w jakikolwiek 
sposób przyczyniły się 
do organizacji, i nie 
spoczywamy na lau-
rach, a wręcz przeciw-
nie – chcemy więcej, 
ale to już w przyszłym 
roku.

Magdalena Kawalec

Dokończenie ze str. 42
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Przedmiotem przetargu jest budynek byłego sklepu położony w Skurowej 
stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 
RZ1D/00040929/7 - przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej działalności 
dla wsi.

Budynek byłego sklepu (wolnostojący, parterowy) położony jest w Skurowej 
na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 601/4 o powierzchni 0,06 ha 
w bliskim sąsiedztwie Domu Ludowego w Skurowej, stanowi własność Gminy 
Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00040929/7.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 63,91 m2 (magazyn, sala sprzedaży 
i wiatrołap). Budynek wyposażony jest w energię elektryczną i gaz przewodowy, 
w średnim stanie technicznym, brak węzła sanitarnego. Najemca przystosuje 
lokal do własnych potrzeb we własnym zakresie.

Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 
6,00 zł + 23% VAT-u miesięcznie.

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJ-
SKIM W BRZOSTKU W SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 28 LIPCA 
2017 r. O GODZ. 1000 

Wadium dla lokalu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych) i płatne będzie na 
konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 

0210 2020 0006) do dnia 24 lipca 2017r.

Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elek-
tryczną i gaz oraz opłaty za odpady komunalne i podatek od nieruchomości 
pod działalnością gospodarczą.

Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 

Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.

Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2018 rok).

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, 
podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 

Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządze-
nia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2014. 1490) . Wadium wpłacone 
przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, 
zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 

Brzostek, dnia 27.06.2017 r. 

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na wynajem budynku byłego sklepu położonego w Skurowej –stanowiącego własność Gminy Brzostek

NA RYBY!!!
W słoneczny, niedzielny poranek 

4 czerwca 
nad stawem nr 
3 w Błażkowej 
odbyły się co-
roczne zawody 
wędkarskie dla 
dzieci i młodzie-
ży organizowa-
ne przez Koło 
PZW Wisłoka 
-Klecie nr 34.

W zawodach 
wzięło udział 56 zawodników. Uczest-
nicy zostali podzieleni na trzy kategorie 
wiekowe: do lat 10, 11 - 14 lat oraz 14 
-17 lat. Zawodnicy chwycili za wędki 
ok. godz. 9.00 i łowili do godz. 10:30 
(najmłodsza grupa) oraz do godziny 
12:00 (starsze grupy). Następnie zwa-
żono złowione przez nich ryby. 
Klasyfikacja przedstawiała się nastę-
pująco:
do lat 10

 ¾ I miejsce - Franciszek Dobosz 
 ¾ II miejsce – Hubert Wąsowicz 
 ¾ III miejsce – Ania Rakowska 

do lat 14
 ¾ I miejsce – Kamila Drzymalska 
 ¾ II miejsce – Karolina Kwiatek 
 ¾ III miejsce – Konrad Węgrzyn 

do lat 17 
 ¾ I miejsce – Grzegorz Jarecki 
 ¾ II miejsce – Karol Wojdyła
 ¾ III miejsce – Dominik Wal 
Podobnie jak przed rokiem, nikt nie 

opuścił zawodów z pustymi rękoma. 
Wszyscy młodzi wędkarze, którzy 
z okazji Dnia Dziecka zdecydowali 
się stanąć w szranki, mogli liczyć na 
bardzo atrakcyjne nagrody. W puli 
znalazł się wysokiej klasy sprzęt 
i akcesoria wędkarskie, ale nie tylko. 
Każdy uczestnik otrzymał również 

okolicznościowy dyplom.
Nagrody wręczali Prezes Koła PZW nr 34 Wisłoka – Klecie Jerzy Oklejewicz oraz Członek 

Zarządu Rady Powiatu Jasielskiego Marek Biernacki. Zawody zakończyły się wspólnym 
ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Zarząd Koła „Wisłoka-Klecie” serdecznie dziękuje za 
pomoc w organizacji zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka, za serce i hojne nagrody.

Nasi sponsorzy: Wójt Gminy Brzyska Rafał Papciak, Międzyzakładowy Związek Za-
wodowy „Solidarność” Gamrat w Jaśle, „Norbruk” Łukasz Rakowski, HITPOL, Zakłady 
Mięsne w Jodłowej Marek Leja, Jaxon, Robinson, York i inni.

W imieniu Dzieci, Rodziców i Zarządu dziękuje Sponsorom
 Jerzy Oklejewicz

Fot. Anna Rozwadowska





39-230 Brzostek
ul. Szkotnia23

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

KASACJA POJAZDÓW TEL. 606 347 031, 666 842 379

- Skup i sprzedaż złomu stalowego i kolorowego
- Materiały budowlane i hutnicze
- Materiały opałowe
- Kruszywa, kliniec, piaski, żwiry
- Sklep wielobranżowy
- Nawozy, środki ochrony roślin
« NOWOŚĆ: Kołdry, pościele, poduszki, ręczniki

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU
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WAŻNA INFORMACJA
Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 31 lipca na adres: wiadomosci@brzostek.pl

Materiały niezamówione będą drukowane w miarę możliwości.

Brzostek prawie z ostatniej chwili (1 lipca 2017 r.)
Fot. Marek St.
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PSY SZUKAJĄ DOMU
DZIĘKUJEMY OSOBOM, KTÓRE JUŻ PRZYGARNĘŁY DO 

SWOICH DOMÓW ZAGUBIONE LUB WYPĘDZONE PSY.

SZUKAMY NOWYCH WŁAŚCICIELI DLA PRZEDSTAWIONYCH 
W TYM NUMERZE „WB” ZWIERZAKÓW.

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

Oto krótkie informacje o poszczególnych pieskach:

¾ 2/2017 – duża suka znaleziona pod koniec stycznia 
2017 r. w Brzostku, zadbana, ułożona, 

¾ 4/2017 – mały, czarny, długowłosy pies znaleziony 
w Bukowej na przełomie lutego i marca 2017 r.,

¾ 8/2017 – mały, czarny piesek znaleziony w kwietniu 
2017 r. w Brzostku na ul. Słonecznej,

¾ 11/2017 – mała suczka czarna z brązowym 
podpalaniem, znaleziona wraz ze szczeniakiem 
w maju 2017 r. w Głobikówce,

¾ 14/2017 – duża, brązowa suka znaleziona 
w maju w Siedliskach-Bogusz,

¾ 12 – ciemnobrązowa mała suka z dłuższym 
włosem na łapach i ogonie, znaleziona w Smar-
żowej, 

¾ 27 – mała suka biszkoptowa, znaleziona 
w Brzostku,

¾ 31 – mała, czarna suczka znaleziona w Gło-
bikówce.

Psy można obejrzeć w Brzostku przy lecznicy 
weterynaryjnej Kazimierza Kłęka.

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

Co to za gatunek?

Zagadka 
przyrodnicza

14/2017

Fot. Martyna Płaziak z KleciKącik fotograficzny cd.



Fot. Aleksandra Kolbusz z BukowejFot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Amelia Przewoźnik z Brzostku

Fot. Arkadiusz Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Zuzanna Szukała z Przeczycy

Fot. Aneta Kolbusz-Wachel z Brzostku

Fot. Beata Rusztowicz z Opacionki

Fot. Dominika Kuczek z Grudnej Dolnej

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.


