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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE

Z prac Rady Miejskiej
3 października br. Rada Miejska w Brzostku obradowała na 

XXXIV sesji pod przewodnictwem Mateusza Domaradzkiego – 
Przewodniczącego Rady. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad 
Rada Miejska przyjęła zmiany do uchwały budżetowej na 2017 
rok,  dokonując zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 
21.891 zł. Zmiany w planie wydatków budżetu dotyczyły prze-
niesienia wydatków na drogi gminne na kwotę 657.000 zł oraz 
zwiększenia wydatków w dziale oświata i wychowanie o kwotę 
91 000 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli uczących 
klasy VII w szkołach podstawowych, na okres od września do 
końca br. Ponadto przeznaczono 9 000 zł na wykonanie moni-
toringu boiska  sportowego „Orlik” i placu zabaw w Brzostku. 
Na przystosowanie pomieszczeń w budynku byłego przedszkola 
w Rynku na bibliotekę gminną przeznaczono kwotę 40.000 zł.  
Zabezpieczono w budżecie środki na realizację programu szcze-
pień ochronnych dla mieszkańców od 65. roku życia w wysokości 
12.000 zł. Na sfinansowanie kosztów wywozu odpadów komu-
nalnych zwiększono wydatki o kwotę 100.000 zł, na pokrycie 
szacowanej różnicy pomiędzy wpłatami dokonywanymi przez 
mieszkańców a kosztami wywozu odpadów. Zmniejszenia 
planowanych wydatków dotyczyły tych zadań, które w roku 
bieżącym nie będą wykonywane, a zostaną ujęte w budżecie na 

2018 rok. Konsekwencją dokonanych zmian w uchwale budże-
towej było przyjęcie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Brzostek. Rada Miejska uchwaliła program zdrowotny 
w zakresie bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie 
dla mieszkańców gminy Brzostek od 65. roku życia oraz przyjęła 
uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowych sześcio-
letnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe; 
w Brzostku, w Grudnej Górnej, w Gorzejowej, w Kamienicy 
Dolnej, w Kamienicy Górnej, w Przeczycy, w Smarżowej oraz 
zespołów szkół w ośmioletnie szkoły podstawowe: w Januszko-
wicach, w Nawsiu Brzosteckim, w Siedliskach-Bogusz. W dalszej 
części obrad radni przyjęli Program Współpracy Gminy Brzo-
stek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 
Kolejne uchwały dotyczyły przyjęcia darowizny działki położonej 
w Grudnej Górnej, odpłatnego nabycia nieruchomości położonej 
w Przeczycy, darowizny nieruchomości położonej w Brzostku na 
rzecz Skarbu Państwa - GDDKiA, oraz sprzedaży w drodze bez-
przetargowej nieruchomości położonej w Zawadce Brzosteckiej. 
Zmiana Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzostek na 
lata 2016 – 2020 dotyczyła uzupełnienia i poszerzeniu zapisów 
dotyczących rewitalizacji. 

Treść podjętych uchwał prezentowana jest na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej.

Opracowała E. Sz.

1. Z ogromnym zadowoleniem przyjęliśmy 
informację o przyznaniu dofinansowania dla 
Gminy Brzostek na instalacje systemów od-
nawialnych źródeł energii. Szacunkowa war-
tość projektu realizowanego w partnerstwie 
z gminami Czarna oraz Pilzno wynosi prawie 

15,5 mln zł, z czego aż 5 mln 150 tys. zł trafi właśnie do Gminy 
Brzostek. W chwili obecnej nie jest jeszcze znana dokładna 
ilość instalacji solarnych i fotowoltaicznych, które zostaną 
zamontowane w ramach projektu. 

2. 25 września br. Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ogłosił 
przetarg na remont odcinka drogi powiatowej Brzostek-Smar-
żowa w km 6+230-7+630. W wyniku prac wyremontowany 
zostanie jeden z najbardziej zdegradowanych i zarazem najdłużej 
nieremontowanych odcinków tej drogi, tj. odcinek od kościoła 
w Kamienicy Górnej do szkoły podstawowej. Kosztorys inwe-
storski, opiewający na niespełna 1 milion zł, zakłada wykonanie 
ok. 1400 mb drogi. 29 sierpnia Rada Miejska w Brzostku udzie-
liła wsparcia finansowego dla powiatu dębickiego na realizację 
tej inwestycji w kwocie 470 tys. zł. Termin wykonania został 
ustalony na 20 listopada br. 

3. Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Woli Brzosteckiej 
- 29 września została podpisana umowa o dofinansowanie 
budowy sieci wodociągowej. Zgodnie z założeniami projektu 
inwestycja rozpocznie się jeszcze w tym roku. W ramach inwe-
stycji zostanie wykonane ponad 9 km instalacji wodociągowej 
dla ok. 330 odbiorców w Woli Brzosteckiej i części Nawsia 
Brzosteckiego. Projekt przewiduje również budowę oczyszczalni 
ścieków na terenie szkoły w Kamienicy Górnej. Całkowita 
wartość inwestycji opiewa na 3 mln 800 tys. zł. Rzeczywiste 
kwoty poznamy dopiero po postępowaniu przetargowym. In-
westycja ta będzie realizowana w ramach operacji „Gospodarka 
wodno-ściekowa” objętej Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020 przy prawie dwumilionowym 
dofinansowaniu zewnętrznym.

4. Zmodernizowany stadion OSiR w Siedliskach-Bogusz stał się 
miejscem zmagań 6 drużyn piłkarskich, które rywalizowały 
27 września podczas Gminnego Otwartego Turnieju Piłki Nożnej 
Szkół Podstawowych zorganizowanego z okazji Europejskiego 
Tygodnia Sportu. Dotacja uzyskana z Podkarpackiego Programu 
Odnowy Wsi na lata 2017-2020 umożliwiła wykonanie szeregu 
prac na tym obiekcie. Zamontowano trybunkę dla kibiców, 
piłkochwyty, zadaszone ławki dla zawodników rezerwowych 
oraz ogrodzenie od strony trybuny. Koszt prac wyniósł niespełna 
60 tys. zł. O przebiegu i wynikach rywalizacji możecie Państwo 

przeczytać w dalszej części „Wiadomości Brzosteckich”.
5. Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa 4 placów zabaw: 

w Gorzejowej, Januszkowicach, Skurowej i Smarżowej. W wy-
niku rozstrzygniętego postępowania przetargowego najkorzyst-
niejsza okazała się oferta firmy Zakład Kształtowania Terenów 
Zielonych Dol-ek Kazimierz Doleciński z Tarnowa na łączną 
kwotę 177.931,80 zł. Zakończenie budowy planowane jest 
do końca listopada br. Wykonawcę pozostałych planowanych 
obiektów tj. placu zabaw w Grudnej Górnej, placu zabaw i si-
łowni zewnętrznej w Kamienicy Górnej, siłowni zewnętrznej 
w Siedliskach-Bogusz oraz rodzinnego placu rekreacyjnego 
i siłowni zewnętrznej przy stadionie OSiR w Brzostku pozna-
my dopiero na początku roku, gdyż na te zadania nie wpłynęły 
oferty. Realizacja powyższych inwestycji dofinansowana jest 
ze środków zewnętrznych Unii Europejskiej w ramach pod-
działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020”. Powyższe środki rozdysponowane zostały 
za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Liwocz. Należy 
dodać, iż Gmina Brzostek w ramach ww. naboru złożyła trzy 
wnioski, z których każdy przeszedł pozytywną ocenę i uzyskał 
dofinansowanie. Stosowne umowy o dofinansowanie zostały 
zawarte, a ich realizacja uzależniona jest już jedynie od roz-
strzygnięcia postępowań ofertowych i przetargowych.

6. Podczas Zebrania Miejskiego, które odbyło się w maju br. 
Pan Jerzy Potrzeba w imieniu mieszkańców ul. Południowej 
i ul. Słonecznej złożył wniosek o zamontowanie u zbiegu ww. 
ulic wiaty przystankowej. Wraz z wnioskiem Pan Przewod-
niczący zadeklarował sfinansowanie z budżetu Miasta części 
wydatków związanych z zakupem wiaty. Całkowity koszt 
zakupu i montażu wyniósł niespełna 3,5 tys. zł. 

7. Do końca października zakończą się prace przy odnawianiu 
pamiątkowego nagrobka burmistrza Profirego Zieniewicza. 
Zgodnie z obietnicą wykonawcy odnowiony nagrobek zostanie 
ponownie zamontowany tuż przed Świętem Zmarłych. Jeśli 
tylko uzyskamy zgodę ks. proboszcza Marka Mnicha, w tym 
roku również zorganizujemy kwestę. Tym razem naszym celem 
byłby nagrobek doktora Teodora Kaczyńskiego, zasłużonego 
lekarza, który zmarł podczas epidemii cholery, niosąc pomoc 
mieszkańcom. W dowód wdzięczności współcześni mu brzo-
stowianie ufundowali pamiątkowy nagrobek. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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POCZĄTKI REFORMY OŚWIATY W GMINIE BRZOSTEK
Pod koniec września 2017 r. lokalne media, tj. „Wiadomości 

Brzosteckie” i TV Brzostek, wspólnie postanowiły przyj-
rzeć się wdrażaniu reformy edukacji w szkołach na terenie 
naszej gminy. O wypowiedź na ten temat zostali poproszeni 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Domaradzki, Prze-
wodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społeczno-Oświatowych 
Paweł Hipszer oraz jej członek Radny Daniel Wójcik, a także 
Burmistrz Wojciech Staniszewski. Są to osoby bezpośrednio 
zajmujące się sprawami oświaty, więc na pewno najlepiej 
orientujące się w sytuacji. 
Niestety, Przewodniczący wspomnianej wcześniej Komisji 
Paweł Hipszer nie zechciał wypowiedzieć się w tej kwestii, 
mimo że prosiliśmy go o to kilkakrotnie. Wobec tego udzielanie 
odpowiedzi na większość pytań mężnie wzięli na swoje barki 
Mateusz Domaradzki i Daniel Wójcik.

MÓWIĄ: 
MATEUSZ DOMARADZKI, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Brzostku
i Radny DANIEL WÓJCIK, Członek Komisji Budżetu i Spraw 
Spełczno-Oświatowych

Pierwsze pytanie kieruję do Pana Mateusza Domaradzkiego, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku. Jak Pan ocenia 
stan oświaty w naszej gminie? Jaki jest stopień przygotowania 
szkół po wprowadzeniu reformy?

Mateusz Domaradzki (MD): Reforma 
jest przede wszystkim w tej chwili wpro-
wadzana. Stan szkół wymaga jeszcze 
pewnego doposażenia, zwłaszcza dopo-
sażenia sal lekcyjnych przeznaczonych 
do przedmiotów ścisłych jak chemia, 
fizyka, które nie występowały w chwili 
obecnej w szkołach podstawowych. 
W tych szkołach będzie największy 
problem, dlatego pasowałoby odpowied-
nio doposażyć te szkoły. Jak to wyjdzie, 
to czas pokaże. Będą na to potrzebne 
spore środki finansowe.

Ile tych pracowni potrzeba i jakie koszty to pociągnie?
MD: Na dzisiejszej komisji oświatowej (21.09.2017 r. – dop. 
red.) zostało przedstawione wstępne wyliczenie takich w pełni 
wyposażonych pracowni z tych przedmiotów. Sumaryczny koszt 
stuprocentowego wyposażenia to ponad 700 tys. zł.

Czy gmina dostanie jakieś dofinansowanie z ministerstwa edu-
kacji, czy będzie to finansowane ze środków własnych?
MD: Zgodnie z odpowiedzią na pismo Pana Burmistrza do Minister 
Edukacji, centralnie przeznaczonych na to pieniędzy nie będzie. 
W odpowiedzi wyartykułowano, że wagi zostały zmienione, 
a dyrektorzy i samorządy lokalne mają sobie poradzić z zabez-
pieczeniem tych pracowni ze środków z subwencji oświatowej.

Są to dopiero pierwsze miesiące reformy. Jak będzie wyglądać 
sytuacja w przyszłym roku szkolnym pod względem pomieszczenia 
wszystkich uczniów w szkołach po wprowadzeniu ósmej klasy?
MD: Z tego, co kojarzę z komisji wyjazdowej, na której byłem, 
w niektórych szkołach może wystąpić ten problem. I już, z tego, 
co wiem, dyrektorzy zaczynają powoli radzić sobie organizacyjnie 
z tą sytuacją. Jakby nie patrzeć, system ośmioklasowy szkół na 
terenie gminy Brzostek występował. Problem pojawił się w tym 
momencie, kiedy te szkoły stały się 6-klasowymi i te wolne kla-
sy zostały przystosowane do innych celów. Czas pokaże, jak to 
będzie. Mam nadzieję, że dzieci powtórnie zmieszczą się w tych 
ośmiu klasach. Obecnie zgodnie z ustawą naszym obowiązkiem 
jest wprowadzenie na terenie gminy sytemu ośmioklasowego.

Co w tej sytuacji będzie z budynkiem gimnazjum, z całym jego 
wyposażeniem? Czy jest szansa, że będzie tam utworzona placówka 
edukacyjna? Czy podjęcie uchwały o wygaszeniu gimnazjum 

jest decyzją ostateczną?
MD: Odpowiem w sposób teoretyczny: szansa jest zawsze. De-
cyzja w dalszym ciągu należy do Rady Miejskiej w Brzostku, 
czy utworzy kolejne szkoły w Brzostku. W tej chwili decyzja 
jest podjęta zgodnie z przepisami wprowadzającymi reformę 
oświaty. Uchwała została podjęta i związana jest z wygaszeniem 
tej placówki.

Mówimy o tym, że brakuje pieniędzy na wyposażenie szkół, że nie 
dostaliście żadnego dofinansowania z ministerstwa, a brzosteckie 
gimnazjum jest prawdopodobnie najlepiej wyposażoną szkołą 
na terenie gminy, posiada też bazę lokalową niespotykaną w in-
nych placówkach, jeśli się weźmie pod uwagę nowoczesną halę 
sportową. Co się z tym wszystkim stanie, jeśli nie podejmiecie 
decyzji o utworzeniu tam placówki oświatowej?
MD: Całe wyposażenie jest własnością gminy Brzostek, bo szkoła 
jest własnością gminy, i nie uważam, żeby to wyposażenie w jaki-
kolwiek sposób mogło się zniszczyć lub nie zostać wykorzystane.

Teraz pytanie do Pana bardziej prywatne – jako do mieszkańca, 
byłego ucznia gimnazjum – czy Pan jest za tym, żeby utworzyć 
tu np. drugą szkołę podstawową?
MD: Odpowiadam tu osobiście, gdyż teraz nie wyrażam woli Rady 
Miejskiej – sądzę, że lepszym rozwiązaniem dla miasta Brzostek 
będzie pozostawienie jednej szkoły podstawowej.

W takim razie co będzie z nauczycielami?
MD: Nauczyciele zgodnie z prawem oświatowym kończą swoją 
posługę w tej szkole, tak jak zakończyła swoją posługę moja 
mama. W chwili obecnej znalazła pracę w innej szkole. Dodam, 
że jest jednym z pierwszych nauczycieli, którzy stracili pracę 
w tej placówce.

Pana mama znalazła pracę, ale nauczyciele, którzy będą do 
końca uczyć w gimnazjum, szans na zatrudnienie nie będą 
mieć żadnych.
MD: Nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, bo dobrze 
o tym wiemy, że w przyszłym roku pojawią się ósme klasy, pojawią 
się dodatkowe godziny i zajęcia. Zapotrzebowanie na nauczycieli 
może wzrosnąć. Tych kalkulacji nie znam. Nie można wychodzić 
z założenia, że tej pracy nie będzie.

Czy w grę wchodzi utworzenie innego rodzaju szkoły, jeżeli nie 
szkoły podstawowej? Przecież trzeba coś z tym budynkiem zrobić.
MD: Tak, budynku szkoda, ale budynek może mieć zupełnie inne 
przeznaczenie niż szkoła.

Jednak ten budynek nie tak dawno przystosowano na cele szkol-
ne. Czy nie będzie to marnowaniem pieniędzy, jeśli znów trzeba 
będzie remontować, żeby tam np. wprowadzić biura?
MD: Marnowanie pieniędzy inwestowanych w ten budynek byłoby 
wtedy, gdyby poprzedni burmistrzowie czy radni wiedzieli, że tam 
w przyszłości nie może funkcjonować gimnazjum.

Tak, chodzi jednak o to, że ten budynek jest w dobrym stanie, 
a dzieci w ciągu dwóch lat nie zdążą go zniszczyć do tego stopnia, 
żeby wymagał remontu.
MD: Cały czas mówię, że ten budynek nie będzie niszczał i będzie 
wykorzystany.

A utworzenie szkoły średniej?
MD: Szkoła średnia funkcjonuje w Brzostku jedna i ma się, 
z tego, co wiem, średnio.

Tam nie ma liceum ogólnokształcącego.
MD: Bo nie było dzieci.

Może jednak warto spróbować?
MD: Odpowiadam Pani z przykładu – liceum w Kleciach nie 

Fot. Paweł Batycki
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Dokończenie ze str. 4
zostało zamknięte z braku chęci nauczania czy braków lokalo-
wych. Klasa nie została utworzona z braku uczniów. Szkoła jest 
przede wszystkim dla uczniów kreowana i dla nich funkcjonuje. 
Bez uczniów szkoła nie istnieje. To jest podstawowa wartość 
każdej ze szkół.

Zauważmy jednak, jak wielu naszych uczniów jeździ np. do 
Kołaczyc do liceum ogólnokształcącego.
MD: Tak, jeżdżą do Kołaczyc, Jasła, Dębicy, Tarnowa i do in-
nych szkół licealnych, ale to jest indywidualny wybór każdego 
z uczniów. Ja sam osobiście jeździłem do liceum do Kołaczyc. 
Przejeżdżałem koło szkoły w Kleciach, ale jej nie wybrałem.

Jeśli byłaby możliwość utworzenia drugiej szkoły podstawowej, 
to Pan będzie przeciw?
MD: W sytuacji, kiedy zostanie przedstawiona określona analiza, 
wyliczenia, kalkulacje, z których będzie wynikać, że takie roz-
wiązanie ma prawo funkcjonować, jeśli nie będzie generowało 
bardzo dużych kosztów, nie widzę przeciwskazań.

Dziękuję. Jeśli nasunie się jeszcze jakieś pytanie, to wrócimy do 
Pana Przewodniczącego.
Teraz pytanie do Pana Daniela Wójcika, który jest członkiem 
Komisji Budżetu i Spraw Społeczno-Oświatowych, a zaprosiłam 
do tego wywiadu właśnie Pana, bo Pan, jako jedyny radny, 
wstrzymał się od głosu w trakcie podejmowania przez Radę 
Miejską uchwały w sprawie wygaszania gimnazjum.
Panie Radny, jak postrzega Pan oświatę na terenie gminy Brzo-
stek w pierwszym roku reformy?

Daniel Wójcik (DW): Wracając jeszcze 
do tego faktu, że byłem jedyną osobą, 
która wstrzymała się w głosowaniu za 
wygaszeniem gimnazjum – przyczyną 
tego było to, że nie byłem przekonany 
do końca do przedstawionej argumenta-
cji przez autorów projektu tej uchwały 
i z informacji, które zaczerpnąłem czy to 
w sieci, czy z rozmów z osobami zwią-
zanymi z reformą oświaty, z organami, 
które też ją wprowadzają, powziąłem 
taką informację, że jest to najmniej ko-
rzystne rozwiązanie z punktu widzenia 

jednostki, jaką jest Gimnazjum w Brzostku. Z tego względu, że 
wygaszenie szkoły powoduje, jak sama nazwa wskazuje, zaprze-
stanie jej działalności, rozwiązanie umów z nauczycielami i koniec 
działalności edukacyjnej w budynku – jak już wcześniej zostało 
wspomniane – dużym kosztem przystosowanym do tego celu. 
Są inne rozwiązania – można było włączyć gimnazjum do szkoły 
podstawowej funkcjonującej w Brzostku i wtedy w momencie 
likwidacji oddziałów gimnazjalnych nauczyciele byliby włączeni 
do struktury szkoły podstawowej. Można było przekształcić gim-
nazjum w szkołę podstawową, o czym przed chwilą była mowa. 
Myślę, że ten budynek jest do tych celów najlepiej przystosowany, 
a konkurencja między dwiema jednostkami edukacyjnymi na terenie 
miasta – myślę, że pozytywnie wpłynęłaby na poziom nauczania 
w jednej i w drugiej jednostce. Poza tym jeszcze jeden fakt – nie 
dalej jak dwa lata temu pojawiały się głosy, hasła o ciasnocie 
panującej w obecnym budynku Szkoły Podstawowej w Brzostku 
dotyczące np. tego, że nauczyciele nie mieli swojego miejsca, 
nie mieli pokoju nauczycielskiego. Był on w jakichś dziwnych 
warunkach organizowany ze względu na to, że nie ma drugiego 
budynku, który został zaadaptowany na przedszkole. W tym 
momencie dochodzą siódme klasy. Była deklaracja ze strony 
pani dyrektor ze Szkoły Podstawowej w Brzostku, że te klasy 
się pomieszczą, ale w przyszłym roku będą jeszcze klasy VIII.
Nawiązując do tego, o czym Pan Przewodniczący tutaj wspomniał, 
że może się zwiększyć zapotrzebowanie na etaty nauczycielskie 
– z prostej kalkulacji wynika, że odejdzie jeden rocznik uczniów, 
którzy pójdą do szkół średnich. Nie będzie klas III gimnazjum, 
a przecież nie powstaną IX klasy. Jeśli jest o jeden rocznik mniej, 
to automatycznie generuje sytuację, w której tych godzin i tych 
etatów na terenie gminy jest mniej.
Wracając do pytania – jak oceniam sytuację w oświacie. Na 

ten moment na terenie naszej gminy zadania oświatowe, które 
nakładają na nas przepisy, są realizowane. Oczywiście pojawiają 
się pewne problemy z doposażeniem, o którym tu już była mowa, 
jeżeli chodzi o pracownie fizyki czy chemii. Gmina Brzostek 
w osobie Pana Burmistrza, który ją reprezentuje na zewnątrz, 
zwróciła się do ministerstwa edukacji. Ministerstwo odpowiedziało 
negatywnie, że środki nie zostaną na to przekazane. Rozumiem 
też, że ministerstwo nie dysponuje nieograniczonymi środkami, 
jednak wprowadzając reformę, powinno się z tym liczyć, bo hasło, 
że reforma jest bezkosztowa, nijak się nie ma do rzeczywistości, 
co widzimy choćby na tym przykładzie. Co do tego, że wagi zo-
stały zmienione, że te środki będziemy mogli wygospodarować 
z subwencji oświatowej, to wspomnę tylko fakt, że na przestrzeni 
ostatnich trzech lat subwencja oświatowa, którą otrzymujemy 
z różnych względów – i ze względu na zmianę wag, i ze względu 
na zmniejszenie liczby dzieci objętych tą subwencją, po prostu 
w naszej gminie się zmniejsza, a nie zwiększa. Nie widzę tu więc 
dużych możliwości, żeby z tego źródła te pracownie doposażyć 
i uzupełnić braki w szkołach.

Czy gmina jako organ prowadzący jest zobligowana do doposa-
żenia pracowni przedmiotowych w określonym terminie?
DW: Nie ma tutaj określonych terminów. Oczywiście jest nad-
zór kuratoryjny, który sprawdza, czy podstawa programowa 
jest w prawidłowy sposób realizowana, ale kuratorium na razie 
zmaga się ze swoimi problemami, bo interpretacja przepisów 
wprowadzających reformę liczących setki stron nie jest prosta 
dla kuratorium ani dyrektorów szkół, ani przedstawicieli organu 
prowadzącego, czyli gminy Brzostek. Myślę, że ze względu na 
sytuację budżetową, w jakiej się znajdujemy, zmniejszającą się 
ilość pieniędzy z subwencji oświatowej i odpowiedź z minister-
stwa, że nie będzie dodatkowych środków z budżetu centralnego 
– doposażenie będzie się przeciągało w czasie. Takie, niestety, są 
realia. Oczywiście jako komisja oświatowa, jako Rada Miejska 
będziemy się starać znaleźć jakieś rozwiązanie. Myślę, że Pan 
Burmistrz również. Są jeszcze środki unijne, są projekty eduka-
cyjne, które zakładają m.in. doposażenie sal na realizację jakichś 
projektów, a później sprzęt uzyskany w ten sposób może być 
wykorzystywany w codziennej pracy edukacyjnej.

Z jakimi największymi problemami odnośnie utrzymania szkół 
gmina się boryka?
DW: To oczywiście, jak już wspomniałem, brak środków fi-
nansowych. Brakuje nie tylko na zadania inwestycyjne, brakuje 
przede wszystkim na bieżącą działalność, np. na dopłatę, którą 
mamy, czyli tzw. wyrównanie do średniej – co roku występuje 
mniejsze lub większe. Tych problemów inaczej niż przez zmianę 
systemu finansowania czy zwiększenie wag przypadających na 
poszczególnych uczniów nie rozwiąże się, ale tego nie można 
zrobić na poziomie gminy. Jedynym rozwiązaniem jest to, które 
teraz stosujemy, czyli dokładanie pieniędzy ze środków własnych, 
które powinny być przeznaczone na inne cele.

Wspomniał Pan przed chwilą, że jednym z rozwiązań dotychcza-
sowej sytuacji brzosteckiego gimnazjum byłoby utworzenie tam 
szkoły podstawowej. Czy uważa Pan to za najlepsze rozwiązanie? 
Czy w środowisku lub wśród radnych dyskutuje się nad innymi 
rozwiązaniami?
DW: Na oficjalnych posiedzeniach komisji czy Rady Miejskiej na 
razie nie były poruszane takie tematy. Gdzieś w kuluarach dyskutuje 
się o tym. Oczywiście moje zdanie jest takie, że utworzenie tam 
tej szkoły mogłoby w korzystny sposób wpłynąć na podniesienie 
jakości nauczania poprzez konkurencję pomiędzy dwiema jednost-
kami na terenie miasta. Myślę, że niecały budynek byłby konieczny 
do użytkowania przez szkołę. Można by jego część przeznaczyć 
na rozwój bazy działającego praktycznie w tym samym miejscu 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Są tam też braki lokalowe związane 
z szatniami, zapleczem socjalnym, które trzeba by uzupełnić, jeśli 
chcielibyśmy rzeczywiście prowadzić rozwojową politykę, jeśli 
chodzi o sprowadzenie tutaj klubów sportowych, które miałyby 
tutaj zgrupowania. Ten budynek stwarza również takie możliwości. 
Są dwa piętra, duża liczba sal, dla teoretycznie mającej powstać 
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podstawówki byłoby potrzebnych osiem, dziewięć sal. Jest też 
ten plus, że jest bliskość profesjonalnej hali sportowej, czyli pod 
kątem zabezpieczenia lekcji wychowania fizycznego byłoby to 
na pewno na wysokim poziomie.

Myślę, że teraz trzeba różne rozwiązania przedyskutować, bo jest 
jeszcze czas, żeby coś z gimnazjum zrobić. Tutejsze środowisko, 
a zwłaszcza wielu rodziców włożyło mnóstwo własnych pieniędzy 
i sił, żeby gimnazjum mogło funkcjonować na odpowiednim 
poziomie. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Decyzja należy 
do Państwa Radnych Rady Miejskiej.
Jeszcze pytanie do Pana Przewodniczącego: czy Rada Miejska 
orientuje się już, jak jest z przyrostem naturalnym? Czy wkrótce 
nie będzie takiego problemu, że w mniejszych szkołach zostanie 
po dwoje dzieci w roczniku?
MD: Została swego czasu przedstawiona taka kalkulacja. Niestety, 
z tego, co mój umysł przywodzi mi na myśl, to jest tendencja 
mało, bo mało, ale spadkowa w przypadku różnych miejscowości. 
I różnie to może wyglądać, ale jak dobrze o tym wiemy, prawo 
oświatowe daje burmistrzowi możliwość nieotworzenia klasy, 
kiedy jest poniżej 7 dzieci w roczniku w danej szkole. Jeśli taka 
klasa nie jest otwarta, wówczas następuje konieczność dowożenia 
tych dzieci do innej placówki.

Czy gmina może przeciwdziałać przenoszeniu dzieci przez ro-
dziców do większych szkół? 
MD: Z tego, co się orientuję, jest to wyłącznie prawo rodzica. 
Rodzic zawsze może przenieść swoje dziecko. Wówczas dzieci 
będą jeździły poza swój obwód szkolny. Z tego obwodu dziecko 
powinno mieć zapewniony dowóz, jeśli ma więcej niż 3 lub 4 km 
do szkoły – w zależności od wieku. Rodzic ma prawo przenieść 
dziecko do innej szkoły i z tego, co się orientuję, takie przypadki 
na terenie gminy już występują.

Jeśli większość rodziców przeniesie swoje dzieci i w danej klasie 
zostanie np. dwoje dzieci – to co wtedy?
MD: To jest zadanie burmistrza, który ma prawo nie otworzyć klasy.

Czy możecie w takiej sytuacji zapewnić dowóz dzieciom?
DW: Jeżeli nie ma otwartej klasy, to tak.

Czy Panowie chcieliby jeszcze coś dodać, jeśli chodzi o sprawy 
oświaty?
MD: Chciałbym dodać jeszcze do swojej wypowiedzi odnośnie 
wykorzystania budynku gimnazjum – w trakcie podejmowania 
uchwały w związku z wprowadzeniem prawa oświatowego 
i reformy na terenie gminy Brzostek, chcieliśmy wykorzystać 
budynek aktualnego gimnazjum jako drugi budynek do aktualnie 
funkcjonującej SP w Brzostku, żeby szkoła była prowadzona 
w dwóch budynkach. Niestety, kuratorium nam na to nie pozwoliło. 
Nawet złożyliśmy skargę na tę decyzję do sądu. Rozstrzygnięcia 
w chwili obecnej nie znam, więc się nie wypowiem. Mogą nastą-
pić problemy lokalowe w chwili obecnej w Szkole Podstawowej 
w Brzostku, kiedy zacznie funkcjonować VIII klasa. Może być 
problem z pomieszczeniem na jednej zmianie tych wszystkich 
uczniów w jednym budynku, wówczas część zajęć mogłaby się 
odbywać w aktualnym budynku gimnazjum, wtedy już drugim 
budynku szkoły podstawowej.

Czy wtedy wchodziłoby w grę włączenie gimnazjum do szkoły 
podstawowej?
MD: Wciąż jest taka możliwość, żeby wcielić gimnazjum do 
szkoły podstawowej.
DW: W każdej chwili można zmienić uchwałę. Mieliśmy obowią-
zek w określonym terminie podjąć uchwałę, następnie możemy 
ją w dowolny sposób korygować w czasie działania przepisów 
przejściowych, czyli do czasu zakończenia reformy.

Gdybyście chcieli zmienić uchwałę w bieżącym roku szkolnym, 
to jaki jest termin podjęcia tej decyzji?
DW: Dokładnego terminu nie znam, ale myślę, że tak jak w przy-
padku zmiany obwodów szkolnych obowiązuje termin do lutego 

2018 r. Na pewno przed terminem opracowywania nowych arkuszy 
organizacyjnych szkół.

Czy Panowie chcieliby jeszcze coś dodać?
DW: Temat dowozów został podjęty, bo w związku z tym, że nie 
będzie już dowożenia do gimnazjów – w przypadku brzosteckiego 
dotyczy to uczniów z Przeczycy, Skurowej i Kamienicy Dolnej, 
którzy już nie będą dojeżdżali do gimnazjum. W przypadku 
Siedlisk chodzi o dowozy ze Smarżowej czy Gorzejowej. Na 
pewno zmieni się sieć dowozów, więc zmiany czekają też ro-
dziców, ale to już jest po części od nas niezależne. Taka decyzja 
zapadła na szczeblu parlamentarnym, rządowym i my musimy 
się dostosować. Mamy ograniczone pole manewru. Myślę, że 
intencją komisji oświatowej i całego organu prowadzącego 
będzie to, żeby przez tę reformę przejść w jak najsprawniejszy 
i najmniej bolesny sposób również w zakresie dostosowania sieci 
szkół i sieci dowozów. Na pewno będą jakieś trudności. Każda 
reforma przynosi trudności i konieczność poświęceń. Musimy 
też szukać alternatywnych środków, jak już mówiłem, środków 
zewnętrznych np. unijnych na doposażenie szkół, żeby zapewnić 
warunki realizacji podstawy programowej, żeby nasi uczniowie 
nie mieli gorszych warunków niż w szkołach ościennych. Jest 
też prowadzona na bieżąco termomodernizacja szkół, w tym 
momencie została zakończona w szkole w Gorzejowej. Mamy też 
audyty energetyczne na kolejne szkoły. Ważne jest, by uczniowie 
uczyli się w odpowiednich warunkach.

MÓWI BURMISTRZ WOJCIECH STANISZEWSKI

Na koniec zadamy pytania Panu Burmistrzowi Wojciechowi 
Staniszewskiemu. Pierwsze pytanie dotyczy inwestycji oświato-
wych – jakie były prowadzone w 2017 r. i jakie pochłonęły koszty?

Wojciech Staniszewski (WS): Jeżeli 
chodzi o inwestycje związane z oświatą 
w bieżącym roku, to przede wszystkim 
prace termomodernizacyjne przy Szkole 
Podstawowej w Gorzejowej, które już 
są prawie zakończone. Wydaliśmy na 
to około 140 tys. zł. Trwają prace, które 
zostaną zakończone w listopadzie br., 
przy Szkole Podstawowej w Grudnej 
Górnej. Jest to szkoła, która ma najgor-
sze warunki edukacyjne. Budynek jest 
stary, zagrzybiony. W tej chwili są tam 
prowadzone intensywne prace budowla-

ne. Mamy nadzieję, że po zakończeniu prac młodzież w Grudnej 
wreszcie będzie mogła uczyć się w szkole z prawdziwego zdarzenia. 
Natomiast mamy też pewne niepowodzenia – nie udało nam się 
znaleźć inwestora na wykonanie remontu centralnego ogrzewania 
w Szkole Podstawowej w Brzostku. Tutaj do pierwszego przetargu 
nikt się nie zgłosił, w drugim oferent złożył propozycję prawie dwa 
razy wyższą niż środki, jakimi dysponowaliśmy, ale tutaj nadal 
prowadzimy działania i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych 
tygodni możemy się w tej sprawie spodziewać jakiejś informacji. 
Z pewnością to zadanie będzie realizowane w przyszłym roku. 
Oczywiście szkoły mają swoje budżety i drobne prace wykonują 
ze środków, które posiadają.

Czy konieczność przeprowadzenia tych remontów wynikała 
z wdrażanej reformy oświaty?
WS: W części tak, ponieważ wiadomo, że w przypadku Grudnej 
Górnej chodziło o to, żeby cała szkoła mogła być używana, bo 
tam do tej pory mieliśmy fatalne warunki w niektórych klasach 
i tam już był znak zapytania przed możliwością prowadzenia 
tam zajęć. W tej chwili, po remoncie cała szkoła będzie dostępna 
dla uczniów. Jednak kierowaliśmy się przede wszystkim tym, 
że pozyskaliśmy środki zewnętrzne i mogliśmy je wykorzystać 
w procesie poprawy jakości tych budynków, gdzie zajęcia są 
prowadzone. Natomiast my w tej chwili, jeśli chodzi o kwestie 
związane z reformą oświaty, bo rozumiem, że w tym kierunku 
będzie szło pytanie Pani Redaktor, to musimy dostosować szkoły 
podstawowe w naszej gminie do wymogów szkół ośmioletnich. To 
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wiąże się rzeczywiście z pracowniami fizycznymi, chemicznymi, 
biologicznymi, które trzeba będzie stworzyć. W ubiegłym roku 
odstąpiliśmy od ponad milionowego projektu, dlatego że był on 
przeznaczony dla szkół gimnazjalnych, a w tej chwili przygoto-
wujemy się, zbieramy informacje i chcemy wystąpić o uzyskanie 
środków na taki sam projekt dla szkół podstawowych. Liczymy 
na to, że wtedy zwiększylibyśmy liczbę godzin dla młodzieży 
w szkołach, a to związane byłoby też z poprawą warunków, 
jeżeli chodzi o pracownie. Oprócz tego ja na pewno zatrzymam 
w budżecie gminnym i specjalnym zarządzeniem będę starał się 
przekazać do szkół podstawowych gdzieś około 10 – 15 tys. zł 
na szkołę na zakupy związane z tymi pracowniami. Najpierw 
będziemy chcieli jednak zrealizować ten projekt, z jego środków 
zakupić odpowiedni sprzęt i potem zobaczyć, co gdzie jeszcze 
brakuje i wtedy korzystając z tej rezerwy, o której wcześniej 
mówiłem, dokupić brakujące pomoce dydaktyczne.

Czy są jakieś prognozy odnoszące się do zatrudnienia nauczycieli 
gimnazjów w przyszłych dwóch latach?
WS: Te prognozy są, ale są to tylko i wyłącznie prognozy. Nie-
specjalnie chciałbym mówić o tym, co jest prognozowane, bo 
potem przyjdzie ten czas i prognozy wypadają różnie. Powiem 
szczerze, że tutaj nie chciałbym brać odpowiedzialności i potem 
się tłumaczyć, że to były tylko prognozy, nasze wyliczenia, 
a wyszło tak czy owak. Wiemy na pewno, że są takie szkoły, 
w których będziemy mieli problemy. Gimnazjum brzosteckie jest 
szkołą, w której w tej chwili sytuacja nas niepokoi w związku 
z wygaszaniem tej szkoły. Wiadomo, że będziemy się starali robić 
wszystko w tym kierunku, żeby nauczycielom tam pracującym 
zagwarantować dalsze zatrudnienie.

Czy organ prowadzący może zobowiązać dyrektorów, aby bardziej 
efektywnie szukali zatrudnienia dla tych właśnie nauczycieli?
WS: Zobowiązać w sensie formalnym nie możemy, ponieważ 
nie mamy takich kompetencji. Jesteśmy organem prowadzącym 
w sensie finasowania edukacji. Natomiast rzeczywiście jesteśmy 
w kontakcie z dyrektorami szkół i prosimy ich, żeby o tym pa-
miętali. Bardzo chcemy, żeby ta reforma edukacji nie kończyła 
się utratą pracy dla nauczycieli.

Panie Burmistrzu, co Pan rozumie przez dobro dziecka jako 
ucznia?
WS: Pewnie jestem znany z tego, że nie jestem miłośnikiem 
patosu i patetycznych słów. Natomiast ja po prostu uważam, że 
każdy powinien wykonywać swoją pracę dobrze i z tego powi-
nien być rozliczany. Oczywiście, dziecko w szkole jest tą osobą 
najważniejszą, ale nie wyobrażam sobie szkoły bez nauczycieli, 
rodziców. To jest pewna większa zbiorowość i tutaj efekt jest 
tym wyższy, im lepsza współpraca, lepsza komunikacja między 
nauczycielami i rodzicami oraz drugą stroną. Ważne jest także 
właściwe prowadzenie uczniów. Akurat ja jestem przeciwnikiem 
bezstresowego wychowania dzieci i w związku z tym nie uwa-
żam, że należy tylko i wyłącznie patrzeć w oblicze dziecka i nie 
widzieć niczego więcej poza tym.

W takim razie, jaki jest Pana pomysł odnośnie wykorzystania 
budynku gimnazjum? Czy jest szansa na utworzenie tam innej 
szkoły?
WS: Proszę Państwa, z tym jest pewnego rodzaju problem, ponie-
waż o tym stosunkowo niewiele osób w ogóle chce rozmawiać, 
bo tu jest taka bardzo częsta tendencja chowania głowy w piasek 
i mówienia: nie ma nas. Natomiast potem się jednak nagle poja-
wiamy i krytykujemy wszystko, co się będzie działo dookoła. Tak 
się, proszę Państwa, nie da i tutaj trzeba śmiało podnosić głowę 
i o pewnych rzeczach mówić, a nie uciekać przed problemami, 
bo to do niczego nie prowadzi, to rozmywa obraz i wpływa na 
zmniejszenie poziomu zaufania. I jeśli czegoś unikamy, czegoś się 
boimy, to potem się nie dziwmy, że mieszkańcy nie mają do nas 
zaufania. Ja w temacie gimnazjum brzosteckiego wypowiedziałem 
się już dawno temu i uważam, że tutaj powinna powstać druga 
szkoła podstawowa. Uważam, że jest to doskonałe rozwiązanie. 
Oczywiście ma ono swoje plusy i minusy. Ja jednak patrzę prze-

de wszystkim pod takim kątem, że widząc, co dzisiaj dzieje się 
w świecie, jak wysoko ceni się edukację, musimy iść wszelkimi 
możliwymi sposobami w kierunku takim, żeby poziom edukacji 
szedł w górę, a on rośnie najlepiej wtedy, kiedy jest konkurencja. 
Od pewnego czasu w Brzostku jest popularny temat drugiego 
ośrodka zdrowia – prywatnego. Jest też ośrodek zdrowia publicz-
ny. I już powstaje między nimi konkurencja, a publiczny ośrodek 
przygotowuje się do podjęcia tej konkurencji. Dzięki temu miesz-
kańców gminy czeka tylko i wyłącznie zysk i możliwość wyboru 
pomiędzy dwiema dobrymi ofertami ośrodków zdrowia. I ja tak 
samo uważam, jeśli chodzi o szkoły. Mając świadomość, że to 
się troszkę inaczej pozycjonuje, ale ważne jest to, żeby zaistniała 
możliwość jakiejś konkurencji. Zawsze jedna szkoła będzie się 
oglądała na drugą i zawsze ta druga będzie chciała być lepsza od 
tej pierwszej, a pierwsza od tej drugiej. A to gwarantuje wyższy 
poziom nauczania, lepszą troskę o ucznia, lepszy kontakt z ro-
dzicami i wtedy to zacznie działać. Jeżeli konkurencji nie będzie, 
to wszystko staje się rutyną, zwyczajem, mnożą się problemy. 
To troszkę tak jak w powiedzeniu sprzed kilkudziesięciu lat, że 
świat bloku socjalistycznego borykał się z problemami, które 
w ogóle nie były znane w świecie kapitalistycznym. Prawda? 
I tutaj mamy taką sytuację. Oczywiście jest to pewna przenośnia, 
porównanie, ale ja uważałem, uważam i zawsze będę uważał, że 
konkurencja jest bardzo dobrym pomysłem i skorzystają na niej 
tylko i wyłącznie mieszkańcy.

Pan Burmistrz wspomniał, że w przypadku utworzenia drugiej 
szkoły podniesie się jakość nauczania, zwiększy się opieka. Czy 
wpłynie to również na bezpieczeństwo uczniów?
WS: Oczywiście, że wpłynie to na bezpieczeństwo uczniów. 
Trudno to sobie wyobrazić, żeby nie wpłynęło w sytuacji takiej, że 
mamy do wyboru – albo otworzymy szkołę dużą, albo otworzymy 
szkołę średnią i mniejszą. Nauczycielom lepiej jest kontrolować 
sytuację w szkołach mniejszych niż w dużych. W takich szkolnych 
aglomeracjach ciężko jest nad wszystkim zapanować. Ja w ogóle 
uważam, że wydaliśmy ogromne pieniądze na przygotowanie 
gimnazjum i jeżeli tam nic nie miałoby być, to wydaje mi się to 
rzeczą zupełnie niewyobrażalną. Poszły tam ogromne środki na 
pracownie. Jest świetna pracownia informatyczna w gimnazjum 
i trudno sobie wyobrazić, żeby tam nagle chłopcy grali np. w ping-
-ponga. Oczywiście jest też taka opcja, żeby zmienić uchwałę 
i połączyć Szkołę Podstawową w Brzostku z gimnazjum. Jest 
to też jakieś rozwiązanie. Myślę, że awaryjne w sytuacji, gdyby 
nie udało się stworzyć szkoły podstawowej, ale ja na razie jestem 
zdeterminowany, żeby jednak tę szkołę powołać. Ja oczywiście 
w tej kwestii niewiele mogę, za wyjątkiem inicjatywy uchwało-
dawczej, która leży po stronie burmistrza. W tym temacie musi 
się wypowiedzieć Rada Miejska i obawiam się, że część radnych 
znów będzie miała problem z tym, żeby cokolwiek powiedzieć 
czy z czymkolwiek wystąpić. Tyle tylko, że Rada Miejska ma to 
do siebie, że stosunkowo rzadko się na nią przychodzi.

Czy Pan Burmistrz chciałby dodać jeszcze coś od siebie w spra-
wach oświaty?
WS: Ja z uporem maniaka powtarzam cały czas i chciałbym, 
żeby to trafiło do świadomości mieszkańców, nauczycieli i nas 
wszystkich, że żyjemy w czasie, gdy edukacja ma ogromne zna-
czenie, jeżeli myślimy w perspektywie o dobrej pracy, o awansie 
społecznym. Tego nie da się osiągnąć bez dobrej edukacji i musimy 
się naprawdę koncentrować na tym, żeby tę edukację poprawiać, 
podnosić, żeby takich sukcesów naszych uczniów, jak w tej 
chwili bezsprzecznie największy sukces Jaromira Huni, było jak 
najwięcej u nas w gminie, żeby po prostu pokazać tę gminę jako 
takie miejsce, gdzie mamy dobrą służbę zdrowia, gdzie mamy 
dobrą edukację, gdzie mamy dobrą bazę sportową, rekreacyjną 
i w ten sposób zachęcać mieszkańców, żeby się w Brzostku 
osiedlali i tu się budowali. Fajne, sympatyczne, miłe i przyjazne 
ludziom miasteczko.

Dziękujemy Panom za rozmowę.

Wywiad przeprowadziła Urszula Kobak, 
materiał dla TV Brzostek przygotował Paweł Batycki.
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A NIECH ICH WSZYSTKICH ZWOLNIĄ!
Ta zasłyszana niedawno wypowiedź na temat nauczycieli 

odzwierciedla stosunek do tej grupy zawodowej zapewne 
niemałej części naszego społeczeństwa.

Z czego może wynikać ta niechęć?
• Ze złych wspomnień z lat szkolnych,
• Bo różnie się w tych szkołach dzieje,
• Bo dyrektorzy zatrudniają rodzinę i przyjaciół, i przyjaciół 

przyjaciół,
• Bo nauczyciele oceniają, bo się mają za lepszych,
• Bo mało pracują,
• Bo jeśli ja albo moje dzieci nie mają pracy, to i oni nie 

powinni jej mieć…

Tych domniemanych przyczyn niechęci można by tu wiele 
wypisać, jednak chyba w obecnych czasach najbardziej „kole 
w oczy” fakt, że ci „szczęściarze” mają zatrudnienie. Trzeba 
przyznać, że w naszej gminie nie ma zakładów, które mogłyby 
zatrudnić większą liczbę osób. Jedynie szkoły, gdyby je wziąć 
wszystkie razem, w największym procencie dają naszym miesz-
kańcom pracę. Niestety, większość z nas skupia się „na własnym 
czubku nosa” i złorzeczy tym, którzy w danej chwili mają lepiej 
(lub nam się wydaje, że lepiej) niż my. Zazdrościmy nauczycielom, 
urzędnikom, księżom, lekarzom, właścicielom sklepów, lokalnych 
firm, fryzjerom, rolnikom… Zazdrościmy wszystkim, komu się da.

Wróćmy jednak do szkół, bo w październiku przypada Święto 
Edukacji Narodowej. Etatów nauczycielskich w całej gminie 
mamy obecnie 172,54, w tym 146 nauczycieli jest zatrudnionych 
w pełnym wymiarze, pozostali w niepełnym, a cała gmina Brzostek 
liczy 13 284 mieszkańców. Nie wszyscy posiadający kwalifika-
cje do pracy w szkole zdobyli ją w swojej profesji, niektórzy są 
zatrudnieni tylko na godziny, na zastępstwo lub muszą dojeżdżać 
po kilkadziesiąt kilometrów, są bezrobotni albo sytuacja zmusiła 
ich do przekwalifikowania się. Szkoły, jako zakłady pracy, też 
nie są workami bez dna. Niestety, nie mogą wszystkich chętnych 
przyjąć. Tam zatrudnienie znaleźli również konserwatorzy, ku-
charki, sprzątaczki, sekretarki itd., więc nie tylko nauczyciele.

Czy łatwo być dobrym nauczycielem? Jeśli się nie ma wro-
dzonego samokrytycyzmu – na pewno nie. Bezpowrotnie minęły 
czasy, kiedy nauczyciel dla ucznia był alfą i omegą. Nauczyciel 

musi mieć szeroką wiedzę ogólną, dokształcać się z różnych 
dziedzin, umieć się przyznać, że czegoś nie wie. Nie stawiać się 
na piedestale, ponad innymi. A przede wszystkim musi auten-
tycznie żyć swoją pracą, przygotowywać się do niej, rozwijać 
się, wprowadzać własne pomysły, a nie tylko te skądś skopio-
wane lub powtarzać wciąż te same schematy. Musi być twórczy 
i elastyczny. To jednak zajmuje dużo czasu, na pewno więcej niż 
40 godzin w tygodniu. Nauczyciel musi mieć też cierpliwość do 
często bezstresowo wychowywanych dzieci, roszczeniowych 
rodziców i ministra edukacji ciągle wprowadzającego jakieś zmia-
ny pociągające za sobą konieczność „produkowania” kolejnych 
dokumentów szkolnych. Nauczyciel powinien postrzegać ucznia 
jako człowieka, który jeszcze może błądzić, któremu należy po-
móc w wyborze właściwej ścieżki, ale który już wkrótce będzie 
dorosły i całkowicie od niego niezależny.

Nauczyciele są różni – lepsi i gorsi, jak w każdym innym zawo-
dzie. Nigdy jednak nie powinno się uogólniać. Cechy nauczyciela 
lubianego nie zmieniają się mimo mijających pokoleń, wystarczy 
spojrzeć na dyplom przyznany przez uczniów Panu Stanisławowi 
Prokuskiemu w 1995 r. (s.10). Teraz młodzież wymieniłaby te 
same zalety…

Na koniec z okazji wspomnianego Święta Edukacji: pamiętaj-
my, że mimo wszystko NAUCZYCIEL TO TEŻ CZŁOWIEK! 
I też płaci podatki.

U. Kobak

A teraz gratka dla profesjonalnych i amatorskich analityków

Na prośbę „Wiadomości Brzosteckich” Bernadeta Chajec, 
inspektor do spraw oświaty w Urzędzie Miejskim, opracowała 
na podstawie arkuszy organizacyjnych szkół zestawienie dające 
obraz stanu oświaty w naszej gminie, tj. liczby szkół, uczniów, 
oddziałów, zatrudnionych pracowników oraz sytuacji kadrowej 
w brzosteckim gimnazjum w chwili wdrożenia reformy edukacji. 
Podana jest również prognozowana liczba oddziałów i uczniów 
w drugim roku reformy. Godziny ponadwymiarowe to te, które 
nauczyciele dodatkowo realizują oprócz pełnego etatu, za dodat-
kowe wynagrodzenie.

ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELI W GMINIE BRZOSTEK w r. szk. 2017/18

Nazwa szkoły Liczba 
uczniów

Liczba 
oddziałów

W tym 
przed-

szkolnych

Liczba 
nauczycieli 

zatrudnionych

Liczba godzin 
ponad-

wymiarowych 
(tygodniowo)

Liczba 
etatów 
obsługi

Podział na stanowiska

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 
KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 
W BRZOSTKU

432 21 2 37 88,5 13

sekretarz-1
konserwator, strażnik szk., 
sprzątaczki-7
pracownicy kuchni i sto-
łówki-4
inni-1

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA 
BERKA W KAMIENICY DOLNEJ 53 6 1 13 8 2 kucharka-1

woźny, sprzątaczki-1

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 
TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NAWSIU 
BRZOSTECKIM

114 10 1 18 36 4,75
sekretarz-1
woźny, sprzątaczki-2
kucharki-1
inni-0,75

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W SIEDLISKACH-BOGUSZ 236 13 2 30 4,5 10

sekretarz-1
woźny, sprzątaczki-3
interdentka-1
kucharki-3
konserwator, kierowca-2

SZKOŁA PODSTAWOWA 
IM. ADAMA MICKIEWICZA 
W JANUSZKOWICACH

148 9 2 17 19 3,75
sekretarz-1
sprzątaczka-1,25
pomoc kuchenna-0,5
kucharka-1

SZKOŁA PODSTAWOWA 
IM.GRZEGORZA PIRAMOWICZA 
W KAMIENICY GÓRNEJ

97 8 2 11 24 2,20
woźny, sprzątaczki-1
palacz-0,25
kucharki-1,6
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SZKOŁA PODSTAWOWA 
W GRUDNEJ GÓRNEJ 88 7 1 20 12 3,5

konserwator-0,5
woźny, sprzataczki-1
kucharki-2

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W SMARŻOWEJ 56 7 1 12 3 1,25 konserwator-0,25

woźny, sprzątaczki-1
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. DR. 
JÓZEFA JAŁOWEGO W PRZECZYCY 84 8 1 14 11 1,5 woźny, sprzątaczki-1,5

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W GORZEJOWEJ 60 7 1 16 22 1,25

palacze-0,25
woźny-0,5
sprzątaczka-0,5

PRZEDSZKOLE W BRZOSTKU 123 5 5 10 12 6,75
pomoc nauczyciela-2
woźna oddziałowa-2
sprzątaczka-1,75
konserwator, woźny-1

GIMNAZJUM IM. KRÓLOWEJ 
JADWIGI W BRZOSTKU 133 6 0 21 1 7

sekretarz-1
woźny, sprzątaczki-5
konserwator-1

NAUCZYCIELE GIMNAZJUM W BRZOSTKU
Liczba nauczycieli Gimnazjum w Brzostku, którzy od 1 września 2017 r.:

Pracują tylko 
w Gimnazjum 

w Brzostku

Uzupełniają etat  
w innej szkole 

(jednej)

Uzupełniają etat 
w dwóch lub więcej 

innych szkołach

Zostali 
przeniesieni 

do innej szkoły

Są zatrudnieni 
w ograniczonym 

wymiarze

Rozwiązali umowę 
o pracę z dniem 
31.08.2017 r.

10 10 1 1 0 2

SZACOWANA LICZBA UCZNIÓW I ODDZIAŁÓW 
w przyszłym r. szk. 2018/19 po wprowadzeniu klasy VIII

Nazwa szkoły Liczba 
uczniów

Liczba 
oddziałów

W tym 
przedszkolnych

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W BRZOSTKU 492 24 2
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA BERKA W KAMIENICY DOLNEJ 63 7 1
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NAWSIU BRZOSTECKIM 114 10 1

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLISKACH-BOGUSZ 186 11 2

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 132 8 2
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GRZEGORZA PIRAMOWICZA W KAMIENICY GÓRNEJ 110 9 2
SZKOŁA PODSTAWOWA W GRUDNEJ GÓRNEJ 98 8 1
SZKOŁA PODSTAWOWA W SMARŻOWEJ 66 8 1
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. DR. JÓZEFA JAŁOWEGO W PRZECZYCY 94 9 1
SZKOŁA PODSTAWOWA W GORZEJOWEJ 68 8 1
PRZEDSZKOLE W BRZOSTKU 123 5 5
GIMNAZJUM IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W BRZOSTKU 69 3 0

Wykształcenie to dobr o, któr ego nic nie jest w stanie nas pozbawić.
Menander

Z okazji Święta Edukacji Nar odowej 
życzę:
¾	Nauczycielom, aby odnosili same sukcesy w działalności dydaktycznej 

i wychowawczej, aby ich pracę bar dziej doceniano, 
¾	Uczniom, by w pełni wyk orzystali dobr odziejstwa, jakie niesie edukacja, 

by mieli odwagę zdobywać świat,
¾	Pracownik om Administracji i Obsługi, by zawsze by li przek onani, że bez 

nich szk oła nie może funkcjonować
Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski
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Dokończenie na str. 11

WSPOMINA STANISŁAW PROKUSKI,

EMERYTOWANY NAUCZYCIEL HISTORII

Zacznę tak po prostu: urodziłem się 
w 1937 roku w Siedliskach-Bogusz. 

Tam też dorastałem w sporej rodzinie 
– pięcioro dzieci, przeżyłem II wojnę 
światową i wysiedlenie. Po wojnie po-
szedłem do szkoły powszechnej. Były 
to trudne czasy – nie tylko nauka, także 
pomoc rodzicom, opieka nad młodszym 
rodzeństwem. Ale chciałem się uczyć, 
szukałem czegoś innego niż praca na 
roli. Dlatego w roku 1951 rozpocząłem 
naukę w Liceum w Jodłowej. Była to 
dobra szkoła, wymagająca od ucznia 
i nauczyciela. Przez wiele lat po jej 
ukończeniu utrzymywałem kontakty 
ze swoim wychowawcą, Stanisławem 
Cetnarem. Po zdaniu matury, która sporo 
różniła się od dzisiejszej – zdawałem, 
jak dobrze sobie przypominam, siedem 
przedmiotów – postanowiłem wyjechać 
na studia do Krakowa. W trzeciej klasie 
liceum podjąłem życiową decyzję – 
będę nauczycielem! Będę pracował 
z młodymi ludźmi. 

Wstępny egzamin na studia zdawa-
łem z języka polskiego – pisemny, oraz 
z historii – pisemny i ustny. I zdałem! 
Zostałem studentem pierwszego roku 
historii na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie.

Był to okres wytężonej pracy. Nie 
było zbyt wiele czasu, a przede wszyst-
kim pieniędzy na rozrywki, które ko-
jarzą się teraz młodym ludziom ze 
studiami. Jednak czas spędzony w Kra-
kowie wspominam bardzo mile. Często 
wracałem do tego miasta ze swoją rodzi-
ną, pokazując to, co w dawnej polskiej 
stolicy najpiękniejsze. Nadszedł czas, 
aby pożegnać się z uczelnią. W 1961 
roku obroniłem pracę magisterską na 
temat: „Działalność posłów stronnictwa 
ludowego w sejmie galicyjskim 1895-
1904” i rozpocząłem życie nauczyciela.

Pierwszą placówką była Szkoła Pod-
stawowa w Nawsiu Brzosteckim. Byłem 
tam w tym czasie jedynym mężczyzną 
w gronie nauczycielskim. Do pracy 
jeździłem na rowerze. Dostałem wycho-
wawstwo klasy V, uczyłem 32 godziny 
tygodniowo – historii, chemii, fizyki, 
matematyki. Kierowniczką szkoły była 
wtedy pani Helena Kopczyńska.

W 1962 roku zostałem zatrudniony 
w Szkole Podstawowej w Brzostku, 
której kierownikiem był Edward Zimny, 
i jako jedyny z siedemnastu nauczy-
cieli, miałem wyższe wykształcenie. 
Wówczas nauczyciele uczyli nie tylko 
jednego przedmiotu, ale wielu. Ja też 
podczas swej pracy uczyłem chyba 
wszystkich, poza śpiewem. 

Dobrze pamiętam moją pracę w bu-
dynku szkoły – obecnym przedszkolu, 
a także w budynkach: domu ludowego, 
przedszkola, gminy, GS-u. Obok szkoły 
znajdował się budynek gospodarczy, 

w którym znajdowały 
się pomieszczenia war-
sztatów zajęć praktycz-
nych. W 1973 r. została 
oddana do użytku nowa 
szkoła, której nadano 
imię Komisji Edukacji 
Narodowej. Szkoła wy-
godna, duża, z wieloma 
pomocami dydaktycz-
nymi.

Prowadziłem razem 
z innymi nauczycielami 
przez kilka lat zajęcia w szkole wie-
czorowej dla 7. klasy dla dorosłych. 
Uczyliśmy podstawowych przedmiotów 
– matematyka, język polski, historia i – 
o ile pamięć mnie nie myli – geografia. 
Kursy trwały 6 miesięcy w okresie 
jesienno-zimowym i kończyły się eg-
zaminem. Szkoła ta cieszyła się dużym 
zainteresowaniem, wiele osób chciało 
zdobyć podstawowe wykształcenie. 
Pamiętam, że najstarsza uczennica 
miała ponad 60 lat. 

Poza pracą nauczyciela pełniłem obo-
wiązki Kierownika Ogniska Metodycz-
nego Historii w Jaśle (1963-1972), Wi-
zytatora Przedmiotowo-Metodycznego 
Historii i Wychowania Obywatelskiego 
(1972-1974). Jeździłem do wszystkich 
szkół w powiecie jasielskim, hospito-
wałem lekcje, a następnie udzielałem 
instruktażu i pomocy nauczycielom.

W latach 1969-1980 byłem Dowódcą 
Oddziału Samoobrony w Brzostku. 
Pełniłem funkcję Prezesa Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. Przez 5 lat 
pracowałem na stanowisku Sekretarza 
Urzędu Gminy, ale wróciłem do pracy 
w szkole. To ona dawała mi zawsze 
największą satysfakcję.

W 1961 roku rozpoczęto reformę 
oświaty, która wprowadzała 8-klasową 
szkołę podstawową. Jej realizacja pole-
gała na wprowadzeniu nowych progra-
mów kształcenia oraz zorganizowaniu 
w roku szkolnym 1966/67 klasy ósmej, 
do której poszli jako pierwsi uczniowie 
z rocznika 1952. Jak widać, reforma 
ta była przygotowana i wprowadzana 
sukcesywnie. 

Wielkim zaskoczeniem i radością 
było dla mnie zaproszenie od moich 
uczniów właśnie z tego pierwszego 
rocznika ośmioklasowej szkoły pod-
stawowej. Spotkaliśmy się po 50 latach 
i było to spotkanie bardzo dla mnie 
emocjonujące.

Było wiele wydarzeń dobrych i tych 
mniej dobrych. Tych drugich nie pa-
miętam. 

Zawsze miałem dobry kontakt 
z dziećmi. Dobry nauczyciel to na-
uczyciel z autorytetem, na który trzeba 

Gdybym musiał wybrać jeszcze raz zawód, nie zmieniłbym mojej decyzji… 
Fotografie i dyplomy z prywatnych zbiorów Stanisława Prokuskiego
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sobie zapracować. Należy być sprawied-
liwym, godnym zaufania, służyć uczniom 
pomocą. Rzadko przebywałem w pokoju 
nauczycielskim, starałem się być wśród 
uczniów. Kiedy dziecko należało skarcić, 
to starałem się, aby uświadomiło sobie, 
co zrobiło źle. To jest podstawa sukcesu. 
Otrzymałem wiele nagród za swoją pracę, 
ale najpiękniejszą nagrodą dla mnie, jako 
nauczyciela, było uzyskanie tytułu „Naj-
bardziej lubianego nauczyciela w szkole”. 

W szkole działo się wiele ciekawych 
rzeczy, niekoniecznie związanych z nauką. 
Pamiętam, jak pewnego razu, jeszcze 
w „starej szkole” przed jedną z moich 
lekcji chłopcy kupili sobie bułki. Oczy-
wiście jeden z nich zamierzał zjeść je na 
zajęciach. Pomyślałem sobie, nie da rady, 
już go sobie odpowiednio przypilnuję. 
Zwracałem na niego uwagę, ale przecież 
prowadziłem lekcję, przez cały czas nie 
mogłem na nim skupiać uwagi. Po skoń-
czonej lekcji, zapytałem o bułkę. Okazało 
się, że uczeń jednak ją zjadł. Od tej pory 
pozwalałem jeść na lekcjach, ponieważ 
ktoś głodny nigdy nie skupi się na lekcji, 
natomiast na jedzeniu ukradkiem.

W latach 60. byłem opiekunem dru-
żyny harcerskiej. Jeździliśmy na biwaki, 
chodziliśmy na piesze wycieczki. Szcze-
gólnie jeden z biwaków – nad Wisłoką, 
utkwił mi w pamięci. Harcerze zbierali 
złom, oszczędzali i postanowili urządzić 
kilkudniowy biwak. Postawili namioty 
z koców, sami gotowali. Ugotowali więc 
barszcz czerwony. Niestety, zupa była za 
słona. Każdy z uczestników naszego obo-
zu po jej spróbowaniu ukradkiem wylewał 
resztę do rzeki. Do tej pory mówi się, że 
Wisłoka spłynęła czerwienią. 

Pasjonowała mnie fotografia. Dlatego 
też prowadziłem zajęcia kółka fotograficz-
nego. Wyposażenie było ubogie, korzysta-
liśmy z własnego sprzętu (aparat, klisze, 
odczynniki), szkoła zapewniła nam tylko 
powiększalnik. Ciemnia znajdowała się 
w pomieszczeniu, które obecnie użytkuje 
Koło Gospodyń w Brzostku. Tam szlify 
fotograficzne zdobywał m.in. Józef Nosal.

Zawsze interesowało 
mnie stolarstwo, pewno 
dlatego że mój tato był na-
prawdę doskonałym sto-
larzem. Do tej pory lubię 
zaszyć się w garażu i poba-
wić się w drewnie. Zajmuję 
się również ogrodem, który 
wciąż cieszy oko wielu 
przechodniów. Obecnie je-
stem na emeryturze i często 
wracam swymi myślami do 
wspomnień o mojej pracy 
i moich uczniach.

Gdybym musiał wy-
brać jeszcze raz zawód, 
nie zmieniłbym mojej decy-
zji, którą podjąłem wiele lat 
temu, jeszcze w ubiegłym 
stuleciu.

Wysłuchał i opracował 
Jakub Wadas.
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O TYM, JAK BAJTLE DUDKA OBLEGAŁY

Przybył ci do Brzostku Jerzy Dudek, piłkarz znany w Rzeczypo-
spolitej i za jej granicami. Wchodząc we wrota hali sportowej, 

szoku doznał, widząc kilka setek dzieci i młodzieży – a miała być 
tylko jedna, czego nie omieszkał zauważyć, jak to na człowieka ze 
Śląska rodem przystało. A te bajtle (dzieci – po śląsku) mrowiły 
się wszędzie. Piłkarz jednak wziął się w garść i zaczął prawić do 
zebranych, a gadkę miał całkiem niezłą:

„Młodzież zaśpiewała ulubiony przebój sportowców We Are the 
Champions – Jesteśmy mistrzami. Pamiętam tę piosenkę, kiedy 
ją śpiewaliśmy po wygranym finale Ligi Mistrzów i nie tylko. 
Po każdym wygranym meczu to się śpiewało. Gdy już jesteś na 
samym topie, tak jak ja, kiedy już wygrasz, to zamykasz oczy 
i wracasz pamięcią do tego, co już było. Ja jako młody chłopak, 
tak samo jak i Wy, grałem na osiedlu w Szczygłowicach. To było 
2-tysięczne miasteczko. Marzyłem o tym, żeby być piłkarzem, ale 
z takim troszkę dużym dystansem, bo było to miasteczko górnicze, 
gdzie wszyscy pracowali w kopalni, więc ja tak naprawdę też 
trochę myślałem o tym, żeby być górnikiem. Tata był górnikiem, 
dziadek, wujkowie, wszyscy moi znajomi byli górnikami, a ja sobie 
grałem w piłkę i marzyłem o tym, żeby być piłkarzem. Kiedyś 
były takie zeszyty złotych myśli i każdy wpisywał swoje dane, 
przedmiot ulubiony, zawód ulubiony. I ja zawsze wpisywałem pod 
zawodem: piłkarz. Wszyscy się śmiali, bo takiego zawodu wtedy 
nie było. Bo ja jako piłkarz pracowałem w zwykłym zakładzie 
pracy. Byłem tylko oddelegowany do gry w piłkę nożną. Ja cały 
czas uparcie dążyłem do spełnienia tego marzenia i myślałem 

o tym, jak utrzeć nosa moim 
przyjaciołom z klasy. I grałem 
w piłkę z wielką determinacją, 
z wielką pasją. Kopałem po 
prostu od rana do wieczora, 
w przerwach, po lekcjach, przed 
lekcjami. Nigdy nie miałem 
dosyć i był taki czas, kiedy 
grałem w Concordii Knurów, 
kiedy już miałem pracować 
w kopalni, jeden z prezesów 
Concordii, wtedy III-ligowej, 
zapytał, czy bym nie chciał 
przejść do nich na kopalnię 
i jednocześnie być piłkarzem 
oddelegowanym do prac w obiektach sportowych, czyli koszenia 
trawników, sprzątania trybun. I tak to trwało przez 3 lata. Kiedy 
skończył się system dofinansowania sportu przez zakłady pracy, 
Concordia, która musiała wszystkich piłkarzy wziąć do siebie, 
obiecała nam, że będzie naszym zakładem pracy. I wtedy pierwszy 
raz, jeszcze w papierowych dowodach, oprócz Kopalni Węgla 
Kamiennego Szczygłowice-Wieczorki, zakładu pracy kopalni 
Knurów była pieczątka Concordii i długopisem napisane: piłkarz. 
I to było moje pierwsze spełnione marzenie. I powiedziałem sobie 
– warto w życiu marzyć. Zachęcam Was do tego, żeby w życiu 

O takich wydarzeniach zapomnieć nie wolno!
Las nocą rośnie. Otchłań otwiera
usta ogromne, chłonie i ssie. (...)
Przeszli, przepadli; dym tylko dusi
i krzyk wysoki we mgle, we mgle.

„Z lasu”, Krzysztof Baczyński

W piękną jesienną niedzielę, 1 października 2017 roku, 
po raz kolejny wiele osób spotkało się wokół mogiły 

w leśnym jarze, przy granicy Siedlisk-Bogusz, Smarżowej 
i Głobikówki. Spotkanie odbyło się w miejscu, które było świad-
kiem tragicznych wydarzeń sprzed 73 lat - podczas wysiedlenia 
w 1944 roku. 

Przybyli młodzi ludzie oraz starsze pokolenie, przybyli po 
raz pierwszy oraz po raz kolejny. Wszystkich połączyła wspól-
na modlitwa za zamordowanych podczas II wojny światowej 
mieszkańców parafii siedliskiej oraz tych, przy których mogile 
się spotkaliśmy.

Uroczystość rozpoczęła się modlitwą różańcową, chyba naj-
piękniejszą z wszystkich modlitw, poprowadzoną przez panie 
z Głobikówki. Następnie odbyła się msza święta, którą tym razem 
odprawił i homilię wygłosił ks. proboszcz Ryszard Radoń, mocno 
zainteresowany wydarzeniami z tamtych lat. 

Po zakończeniu mszy odmówiono wspólnie w intencji zamordo-
wanych Anioł Pański, a na mogile kwiaty złożyli przedstawiciele 
samorządu gminnego.

Tak duża obecność pokazuje, że pamiętamy o tamtych wy-
darzeniach, nie zapominamy tych, którzy odeszli w czasach tak 
nieludzkich, pełnych nienawiści dla „podludzi” i będziemy tę 
pamięć przekazywać młodszemu pokoleniu.

Dziękujemy tym, którzy pomagali w organizacji mszy św. 
i modlitwy różańcowej - Jerzemu Kmiecikowi, dyrektorowi 
Stanisławowi Wójtowiczowi, pracownikom dębickiego nad-
leśnictwa. Serdeczne „Bóg zapłać” kierujemy do ks. Ryszarda 
Radonia, który odprawił mszę św. w tak ważnym dla parafian 
miejscu. Szczególne podziękowania należą się naszym młodym, 
nieocenionym druhom siedliskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, 
którymi w tym roku kierowali Zbigniew Wodzień oraz Jan 
Szczepkowicz. Już po raz kolejny pracowali bezinteresownie, 
z olbrzymim zaangażowaniem. 

Jednak największe podziękowania należą się wszystkim Wam, 
którzy przybyliście na mszę. Tak liczna obecność wskazuje na 
to, że spotkania należy kontynuować. I nadal będziemy je orga-
nizować i powtarzać za Jackiem Kaczmarskim:

„Każdy Twój wyrok przyjmę twardy.
Przed mocą Twoją się ukorzę.
Ale chroń mnie Panie od pogardy.
Od nienawiści strzeż mnie Boże…”

(„Modlitwa o Wschodzie Słońca”) 
R.W.

Fot. Paweł i Jakub Batycki

Fot.  Mariusz Kumięga
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mieć cel, do którego chcecie podążać. Czy to będzie nauka, czy 
to będzie sport, czy to będzie ulubiony zawód, który będziecie 
chcieli wykonywać, czy będziecie chcieli iść śladami własnych 
ojców, mam. Marzcie o tym, bo warto mieć marzenia, bo one nas 
determinują do jeszcze większej pracy. Małe kroki powodują, że 
te marzenia się spełniają. Ja całą tę swoją przygodę piłki nożnej – 
która wygląda, że jest „fajnie poukładana” – sam tworzyłem. To 
jest wielka przygoda metodą małych kroków. Zakładałem sobie 
cel do osiągnięcia – najpierw chciałem być najlepszy na boisku, 
u siebie na osiedlu, później w mieście. Marzyłem o tym, żeby 
być bramkarzem Concordii. Gdy się to spełniło, zacząłem marzyć 
o tym, żeby być w Ekstraklasie i później dalej – reprezentacja, 
zagranica: Liverpool, Real Madryt. Warto mieć cele. Namiętnie 
amatorsko grałem w golfa i to uświadomiło mi, że w życiu trzeba 
mieć cel. Nie można grać w golfa, jeśli nie ma dołka; nie można 
grać w piłkę, jeśli nie ma bramki. Nie ma celu – nie ma mobilizacji, 
więc wytyczajcie sobie nowe cele za każdym razem, kiedy już 
osiągnięcie wyznaczony cel, żeby iść do przodu. To jest coś, co 
nas zawsze mobilizuje do jeszcze większej pracy. Traktujcie to 
z wielką pasją. Pasja jest kluczem do osiągnięcia celu. Macie 
wspaniałą halę sportową. To daje możliwość postępu. Macie na 
pewno wspaniałe boiska. Ja pamiętam swoje – żwirowe, lekko 
piaskowe. Nie było tak pięknie, jak dzisiaj, więc korzystajcie 
z tych dobrodziejstw. Mówiłem, że grałem w piłkę od rana do 
wieczora, ale kiedy widzę tę halę, to pewnie i w nocy bym grał 
w piłkę. Tak fajnie to wygląda. Cieszcie się z tego, co macie, 
rozwijajcie swoje pasje.”

Na koniec Jerzy Dudek podziękował gimnazjalistom 
z Brzostku, że mocno angażowali się w projekt „Kluby 
Sportowe Orange”. To dzięki nim i dla nich tu przyjechał. Bo 
to właśnie klub z brzosteckiego gimnazjum był w czołówce 
kolejnej, ogólnopolskiej konkurencji „Stwórz własne zasady 
gry”, wymyślając „dudokosza”. W nagrodę młodzi sportow-
cy mogli trenować z mistrzem piłki nożnej i pod jego okiem 
rozegrać mecze, ale to nastąpiło dopiero wtedy, kiedy w hali 
sytuacja się uspokoiła.

Mickiewicz, patrząc na to, co się dzieje podczas spotkania, na 
pewno zaraz miałby wizję reduty Ordona, jak to „sterczy biała, 
wąska, zaostrzona, jak głaz bodzący morze”… Bo i podobnie to 
wyglądało, kiedy gimnazjaliści zostali wręcz zalani falą z brzo-
steckiej podstawówki. Prawie tsunami. Dzieciaki były wszędzie 
– skakały, pełzały, brykały, przepychały się, badały zawartość 
kieszeni i skład drugiego śniadania. Co mocniejsi wodzili się 
za łby niczym młode niedźwiadki. Gwar narastał, podobnie 
jak napór na sławnego Gościa. Gimnazjaliści nie mieli szans 
ani zatańczyć, ani zaśpiewać dla niego, ani w ogóle zaistnieć. 
W końcu padli jak reduta Ordona. Sam Jerzy Dudek próbował 
przywołać młodszych uczniów i przedszkolaków do porządku. 
Z mizernym skutkiem. Zdawać by się mogło, że pierwsze pytanie: 
„Mogę dostać piłkę?”, uzasadniało ich obecność w hali. A pytań 
było co niemiara. Ciekawość pchała „ku przodowi”. Odległość 
między piłkarzem a dziećmi zmniejszyła się niebezpiecznie, więc 
dyrektor gimnazjum, by uniknąć wzajemnego tratowania się, 
zarządził kolejność robienia sobie fotek z Ambasadorem Klubów 
Sportowych Orange i zdobywania autografów.

Wśród zgromadzonych byli też w nielicznych grupach absol-
wenci tutejszego gimnazjum, uczniowie z Siedlisk-Bogusz, Nawsia 
Brzosteckiego, Kamienicy Dolnej i Zespołu Szkół w Brzostku 
oraz brzosteckie przedszkole w komplecie. Nawet przedstawiciele 
samorządu lokalnego licznie przybyli, aby spotkać się oko w oko 
z wielkim (również w znaczeniu dosłownym) sportowcem. 

W tym tłumie dało się wypatrzeć Jana Sarneckiego, prawdziwego 
miłośnika futbolu, piłkarza-amatora, który swoją pasję przekazał 
wnukowi Kacprowi Szymańskiemu – niedawno pisaliśmy o nim 
w „Wiadomościach Brzosteckich”. Kacper, metodą małych kro-
ków – podobnie jak Jerzy Dudek, buduje swoją karierę piłkarską. 
Odnosi coraz większe sukcesy. Może kiedyś i Brzostek doczeka 
się rozsławienia w świecie sportu za sprawą Kacpra. Kacprze, 
w Tobie cała nadzieja!

U. Kobak

Postscriptum
Magdalena Machaj, opiekunka brzosteckiego Klubu Orange, 
pięknie dziękuje wszystkim Osobom, które pomogły w organizacji 
spotkania młodzieży z Jerzym Dudkiem.
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NARODOWE CZYTANIE
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II 
W BRZOSTKU

15 września 2017 r. biblioteka w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II już po raz trzeci włączyła się w obchody 

ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, której celem 
było propagowanie bogactwa polskiej literatury, populary-
zacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości 
o polszczyznę i wzmacnianie narodowej tożsamości. 

Tym razem rozczytywaliśmy się w „Weselu” S. Wy-
spiańskiego. W role książkowych bohaterów wcielili 
się: Daria Drozd (Radczyni), Weronika Stawarz (Panna 
Młoda), Wojciech Zastawny (Pan Młody), Klaudia Michońska 
(Haneczka), Paulina Strączek (Zosia), Katarzyna Krawiec (Kli-
mina), Julia Żygłowicz (Poeta), Aldona Michońska (Maryna), 
Dominik Chodur (Ksiądz), Małgorzata Wojdyła (Żyd), Kinga 
Pruchnik (Dziad), Sławomir Chodór (Jasiek), Kazimierz Kudłacz 

(Kasper). Poprzez niepowtarzalny nastrój „Wesela”, jego ironię, 
cięty język, stroje aktorów oraz wystawę poświęconą Stanisła-
wowi Wyspiańskiemu zaproszeni uczniowie mogli przenieść się 
do podkrakowskich Bronowic. 

T. Młyniec, J.Betlej

WITAJ SZKOŁO!
INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

W poniedziałek 4 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Przeczycy rozpoczęli 
kolejny rok szkolny 2017/2018, który z pewnością dla wielu będzie czasem nowych 

wyzwań, sukcesów i ciężkiej pracy. Wszyscy po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej wrócili 
wypoczęci i gotowi do działania. Pewnie wielu uczniów z żalem żegnało wakacje, które jak 
zawsze trwały za krótko, ale mamy nadzieję, że znalazła się przynajmniej garstka i takich, 
którzy do szkoły powrócili z radością.

Tradycyjnie ten uroczysty dzień rozpoczęto Mszą Świętą, której przewodniczył ks. pro-
boszcz Marek Mar-
cićkiewicz. Po koś-
cielnej uroczystości 
wszyscy zebrani 
udali się do budyn-
ku szkoły. Tam swoją 
obecnością zaszczy-
cili nas zaproszeni goście: sołtysi wsi Skurowa i Przeczyca 
Władysława Barbarzak i Stanisław Nawracaj, radny Rady 
Miejskiej Alfred Nawracaj oraz przedstawiciele Rady Ro-
dziców i Stowarzyszenia „Rozwój przez Edukację”. Gdy 
odśpiewano hymn państwowy, odbyła się krótka część 
artystyczna w wykonaniu uczniów klasy VII. Po montażu 
słowno-muzycznym dyrektor Joanna Przewoźnik powitała 
wszystkich zaproszonych gości, rodziców, pracowników 
szkoły oraz uczniów, życząc owocnej pracy w nowym roku 
szkolnym 2017/2018. Przedstawiła także nowych nauczycieli, 
którzy rozpoczęli pracę w naszej placówce. Słowa zachęty 

i otuchy skierowała do pierwszoklasistów, którzy 
przeżywali na pewno największe emocje. Wyraziła 
nadzieję, że starsi nie spoczną na laurach i nadal 
będą brać aktywny udział w życiu szkoły, uczestni-
cząc licznie w konkursach, imprezach i zawodach. 
Na koniec pani dyrektor przekazała symboliczne 
„klucze do wiedzy” uczniom klasy VII jako symbol 
współgospodarzenia przez nich w szkole.

Po zakończeniu uroczystej części apelu ucznio-
wie wszystkich klas udali się do sal lekcyjnych na 
spotkania z wychowawcami, którzy przedstawili 
im plan zajęć na najbliższy tydzień oraz omówili 
sprawy organizacyjne. W ten sposób rozpoczęto 
nowy rok szkolny 2017/2018. Wszystkim życzy-
my, by przyniósł on same sukcesy, potwierdzone 
wysokimi ocenami, a nauka i praca niech zawsze 
będzie źródłem przyjemności i satysfakcji. Dla 
pesymistów mamy dobrą wiadomość – kolejne 
wakacje już za rok!

M.A.
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Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lekarz Gabinet lekarza POZ Wizyty domowe po 
uzgodnieniu z lekarzem

lek. med. Danuta Stanek
Specjalista pediatra

Poniedziałek - Piątek
od 8:00 – do 14:35

Poniedziałek - Piątek
od 14:35 – do 15:35

lek. med. Alicja Ochałek
specjalista chorób wewnętrznych 
(internista)

Poniedziałek - Piątek
od 8:00 – do 14:35

Poniedziałek - Piątek
od 14:35 – do 15:35

lek. med. Mieczysław Pietrzycki
specjalista medycyny rodzinnej, 
specjalista chorób wewnętrznych 
(internista) 

Poniedziałek
od 14:15 – do 17:00

Wtorek
od 12:00 – do 14:35

Czwartek
od 14:15 do 17:00

Piątek
Od 14:15 do 17:00

Poniedziałek
od 17:00 – do 18:00

Wtorek
od 14:35 – 15:45

Czwartek
Od 17:00 do 18:00

Piątek
od 17:00 do 18:00

Lek. med. Jerzy Gronkiewicz
specjalista chorób wewnętrznych 
(internista)

Poniedziałek - Środa
od 7:00 – do 10:00

Czwartek
od 11:15 – do 14:15

Piątek
od7:00 – do 10:00

lek. med., doktor nauk medycznych
Joanna Kazanecka
specjalista pediatra
specjalista neurologii dziecięcej

Wtorek
od 8:00 – do 13:00

Czwartek
od 8:00 – do 13:00

lek. med. Grzegorz Kułak
specjalista chorób zakaźnych

Wtorek
od 8:00 – do 14:00 

lub
Czwartek

od 8:00 – do 14:00

lek. med. Wojciech Dziadek
specjalista kardiolog

Pierwszy i trzeci 
wtorek miesiąca

od 15:00 – do 18:00

lek. med. Maria Wojtaszek Czapla
specjalista pediatra
specjalista alergolog

Poniedziałek
od 8:00 – do 13:00

lek. med. Monika Gil
w trakcie specjalizacji z medycyny 
rodzinnej

Poniedziałek
od 7:30 – do 12:00

Środa
od 12:00 – do 17:00

Czwartek
od 7:30 do 12:00

lek. med. Karolina Cygan
w trakcie specjalizacji z ginekologii 
i położnictwa

Środa
od 9:00 – do 12:00

lek. med. Dawid Kogut
w trakcie specjalizacji z chorób 
wewnętrznych

Wtorek
od 15:00 – do 18:00

lek. med. Kaja Ławniczek Poniedziałek
od 15:00 – do 18:00

Lek. med. Wojciech Bajer
specjalista medycyny rodzinnej

Badanie USG co 
drugi wtorek

od 8:00 – do 16:00

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Lekarz Gabinet lekarza POZ

lek. med. Halina Wróblewska Chruszcz
Specjalista ginekologii i położnictwa 

Środa
od 8:00 – do 12:00

lek. med. Dariusz Lewtak
Specjalista ginekologii i położnictwa

Czwartek
od 14:00 – do 18:00

lek. med. Aldona Świstak
Specjalista ginekologii i położnictwa

Piątek
od 8:00 – do 12:00

lek. med. Karolina Cygan
w trakcie specjalizacji z ginekologii 
i położnictwa

Zastępstwa w poradni po-
łożniczo-ginekologicznej

Lek. med. Sławomir Szpak
Specjalista ginekologii i położnictwa

Badania USG ginekolo-
giczne raz w miesiącu

Poradnia Stomatologiczna

lek. dent. Monika Gibes 

lek. dent. Joanna Sucheta

lek. dent. Wiktor Szybist

lek. dent. Łukasz Zając

LEKARZE - OŚRODEK ZDROWIA W BRZOSTKU 

LEKARZE - OŚRODEK ZDROWIA W SMARŻOWEJ
Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lekarz Gabinet lekarza POZ Wizyty domowe

lek. med. Lucyna Szczepanik
specjalista medycyny rodzinnej, 
specjalista pediatra

Poniedziałek - Piątek
od 7:00 – do 13:35

Poniedziałek - Piątek
od 13:35 – do 14:35

lek. med. Mieczysław Pietrzycki
specjalista medycyny rodzinnej, 
specjalista chorób wewnętrznych 
(internista)

Środa
od 11:00 – do 13:45

Środa
od 13:45 – do 14:45

Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekar-
ska i pielęgniarska:
Gabinet lekarza POZ i gabinet zabiegowy w ramach Izby 
Przyjęć Szpitala,
Dębica ul. Krakowska 91, tel. 014/ 6-808-403 
od poniedziałku do piątku od 18:00 do 8:00 dnia następnego,
soboty, niedziele i inne dni ustawowe wolne od pracy  
/święta/ od godz. 8:00 do 8:00 dnia następnego.

Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska
Karetka wyjazdowa w ramach Pomocy Doraźnej, od 
poniedziałku do piątku od 18:00 do 8:00 dnia następnego 
oraz soboty, niedziele i inne dni ustawowe wolne od pracy 
/święta/ od godz. 8:00 do 8:00 dnia następnego.
Izba Przyjęć Szpitala, 
ZOZ Dębica ul. Krakowska 91, tel. 014/ 6-808-444 
Wykonywanie w domu chorego świadczeń lekarskich 
w nagłych zachorowaniach. 

Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęg-
niarska
Dla pacjentów korzystających ze świadczeń w domu, na 
podstawie zlecenia na zabiegi wykonywane przez pielęg-
niarkę w domu chorego
od poniedziałku do piątku od 18:00 do 8:00 dnia następnego,
soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy /
święta/ od godz. 8:00 do 8:00 dnia następnego
ZOZ Dębica ul. Krakowska 91 w godz. 18:00-19:00 
tel. 014/ 6-808-271

Ratownictwo medyczne, tylko dla świadczeń udziela-
nych w związku z wypadkiem, urazem, porodem, nagłym 
zachorowaniem lub nagłym pogorszeniem stanu zdrowia 
powodującym zagrożenie życia:
Karetka „W” i „R” Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Tel. alarmowy z nr stacjonarnego 999
Tel. alarmowy z nr komórkowego 112
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Brzosteckie Gospodynie (i nie tylko) na wycieczce w Wilnie
„Wielcy poeci i wieszcze, co naród pieścili 
słowem i w czar zakuwanymi słowami życie 
narodowi dawali. Nie gdzie indziej jak tu…” 

Józef Piłsudski o Wilnie

Wilno to miasto niezwykłe nie tylko 
ze względu na swoje malownicze 

położenie, bogactwo zabytków architektury 
sakralnej i świeckiej czy ciekawą mieszankę 
kulturową, którą tworzą jego mieszkańcy. 
Dla nas Polek i Polaków jest to miejsce 
szczególne ze względu na trudną, ale i pięk-
ną historię naszego kraju i narodu. Niemal 
w każdym zakątku miasta, w kościołach, 
w bramach i na frontach kamienic, szkół, 
muzeów odnaleźć możemy ślady wielo-
wiekowej obecności naszych rodaków 
w tym mieście, która trwa do dziś. Wśród 
nich wielu zaliczyć możemy do panteonu 
najwybitniejszych synów naszej Ojczyzny. 
Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, 
Stanisław Moniuszko, Józef Piłsudski, 
Joachim Lelewel, Czesław Miłosz, Józef 
Ignacy Kraszewski i wielu, wielu innych 
wybitnych Polaków związało w różnoraki 
sposób swoje życie i działalność z Wilnem. 
Podążając tropem tych wybitnych postaci, 
chcąc pogłębić swoją znajomość historii, 
zobaczyć piękne miasto nad rzeką Wilią 
i poczuć jego klimat, 70-osobowa grupa 
mieszkańców Brzostku oraz pobliskich 
miejscowości ruszyła w podróż na Litwę.

Organizatorem trwającej od 22 do 25 
września br. wycieczki autokarowej do 
Wilna i jego okolic było Koło Gospodyń 
w Brzostku, a rolę koordynatorki pełniła 
Kazimiera Gotfryd. Odjeżdżających z brzo-
steckiego rynku uczestników wycieczki 
żegnały chmury i deszcz. Nietrudno się do-
myśleć, że słońce i piękna pogoda, którymi 
przywitała ich Litwa, wywołały uśmiech na 
twarzach. Trudy podróży wszyscy znosili 
lekko dzięki wspaniałej integracji panującej 
w obu pojazdach, którymi poruszała się 
wycieczka. Wystarczyło czasu zarówno 
na wspólną modlitwę, jak i na śpiew, żar-
ty, wesołe rozmowy. Podobna atmosfera 
panowała podczas drogi powrotnej oraz 
w czasie samego pobytu na Litwie.

W Wilnie uczestników wycieczki cze-
kała prawdziwa uczta historyczno-archi-
tektoniczna. W czasie kilkugodzinnej, 

rozłożonej na dwa dni, wędrówki 
po ulicach miasta udało się zoba-
czyć i zwiedzić niezliczoną ilość 
zabytkowych obiektów, takich 
jak świątynie różnych wyznań 
i obrządków, muzea, uczelnie, 
siedziby władz i urzędów, bu-
dynki związane z obecnością 
wybitnych Polaków w Wilnie. 
Już sam charakter zabudowy 
miasta z wąskimi uliczkami i licz-
nymi malowniczymi zaułkami 
niejednego wprawił w zachwyt, 
ale prawdziwym „rarytasem” 
turystycznym była możliwość 
podziwiania rozległej panoramy 
miasta, kiedy stało się u stóp 
Baszty Giedymina. Katedra Wi-
leńska, siedziba prezydencka, 
dom, w którym mieszkał Adam 
Mickiewicz, polski cmentarz 
Rossa wraz z mauzoleum Matka 
i Serce Syna (grób matki Józe-
fa Piłsudskiego i pochowane 
wraz z nią jego serce), schody Miłosza… 
Nie sposób wymienić w krótkim tekście 
wszystkich miejsc i obiektów. Dużym 
przeżyciem była możliwość zobaczenia 
z bliska i modlitwy w dwóch szczególnych 
miejscach. Pierwszym z nich jest będąca 
jednym z symboli Wilna Ostra Brama. Tutaj, 
przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej 
Ostrobramskiej, od setek lat wypraszają 
wierni liczne łaski. Drugim ważnym dla 
wierzących miejscem jest kościół, w którym 
znajduje sią oryginalny obraz Miłosierdzia 
Bożego namalowany według instrukcji św. 
Faustyny Kowalskiej. Również tutaj dotarli 
i modlili się pielgrzymi z Brzostku.

Wesołym i zapadającym w pamięć wy-
darzeniem było niespodziewane spotkanie 
na ulicach Wilna innej polskiej wycieczki. 
Wśród jej uczestników nie zabrakło osób 
zamieszkujących w Brzostku, co wywo-
łało najpierw zaskoczenie, a następnie 
sporo radości. Po opuszczeniu Wilna, już 
w drodze powrotnej, brzostecka wycieczka 
zawitała do Trok – dawnej stolicy Litwy. 
Tutaj zobaczyli wycieczkowicze pięknie 
zrekonstruowany zamek Wielkiego Księcia 
Witolda otoczony malowniczymi wodami 
jeziora. Piękną pogodę, która towarzyszyła 

turystom z Brzostku i okolic podczas po-
bytu na Litwie, udało się zabrać ze sobą 
do Polski. Kiedy uczestnicy wycieczki po 
całonocnej podróży wysiadali z autokarów, 
w Brzostku nie było już śladu po chmurach 
i deszczu, który towarzyszył im na początku 
wyprawy.

Wycieczka była doskonałą okazją do 
poznania Wilna i Litwy, obcowania ze 
zróżnicowaną kulturą tych terenów, przy-
pomnienia ważnych postaci i wydarzeń 
historycznych, a także do spróbowania 
specjałów tamtejszej kuchni oraz do in-
tegracji brzosteckiego środowiska. Była 
przede wszystkim sentymentalną podróżą 
do miejsca „gdzie kiedyś była Polska”. Za 
organizację i możliwość udziału serdecznie 
dziękujemy Kołu Gospodyń Brzosteckich 
na czele z Kazimierą Gotfryd - koordyna-
torką wycieczki. Słowa podziękowania 
kierujemy także na ręce Burmistrza i jego 
małżonki, którzy uczestniczyli w wycieczce 
i z racji znajomości miasta, jego historii 
i architektury pełnili funkcję przewodników 
i opiekunów. Mamy nadzieję, że to nie-
ostatnia tego typu inicjatywa. Na następną 
wycieczkę „piszemy się już dziś”.

Uczestnicy wycieczki

Ostra Brama

W wileńskim zaułku Czy są pytania do przewodnika?
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POTAŃCÓWKA NA NAWSIEŃSKICH DECHACH
16 września w Nawsiu Brzosteckim odbyła się nietypowa 

impreza – zabawa taneczna przy muzyce stricte ludowej. 
Zagrała nasza kapela Zastawnych oraz kapela Tarnowcoki 
z Tarnowca. Mimo deszczu, który straszył przez wcześniejsze 
dni, aura dopisała. Przyszło wielu sympatyków ludowych nut. 
Na początku trochę powstrzymywali się od tańca, ale długo się 
tak nie dało! Polki, oberki, sztajery i tramle rozbrzmiewające 
wokół, porwały do tańca. Podłoga nie świeciła pustkami. Widać, 
ludzie są spragnieni zabawy przy naszych pogórzańskich melo-
diach, które zostały zamknięte w ramy 30- lub 40-minutowych 
występów kapel na piknikach rodzinnych i festynach. A przecież 
tę muzykę grano do tańca, wtedy była żywa. Impreza została za-
proponowana przez Jakuba Zastawnego, który wraz z całą kapelą 
Zastawnych nawiązał kontakt z ludźmi prowadzącymi ciekawą 
inicjatywę - WIEJSKIE KLUBY TAŃCA. Generalnie chodzi 
w niej o przywracanie tradycyjnych zabaw przy dawnej muzyce, 
takich na dechach koło remizy. Chodzi o cofnięcie się w czasie 
o jakieś 70-80 lat. Kluby są organizowane na terenie całej Polski, 
w większości jednak w Polsce centralnej i na Radomszczyźnie. 
Nasza zabawa w Nawsiu Brzosteckim jest drugą na Podkarpaciu 
taką imprezą i to uznaną przez założycieli tej inicjatywy za bardzo 
udaną. Mieszkańcy naszej gminy dopisali, pokazali, że potrafią tań-
czyć jak dawniej. Impreza nie odbyłaby się bez zaangażowania 
wielu ludzi. Pani Sołtys Anna Zięba ochoczo zareagowała na 
pomysł zabawy. Szybko uzgodniła z całym Sołectwem Nawsia 
Brzosteckiego oraz tamtejszym Kołem Gospodyń Wiejskich 
przebieg całej imprezy. Również Pani Marta Król, kierownik 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku przyczyniła się do 
zorganizowania imprezy. Serdecznie dziękujemy wspomnianym 
osobom i instytucjom za pomoc w tym bardzo ważnym dziele. 
Przy okazji fajnej zabawy przywróciliśmy do życia coś, co zostało 
zapomniane i, co najważniejsze, zmieniamy postrzeganie muzyki 
ludowej przez młodych ludzi jako coś nieatrakcyjnego. 

Mamy nadzieję, że impreza tego typu nie była pierwsza i ostatnia. 
Ludzie na ulicy pytają, czy będzie jeszcze podobna, czy zrobimy 
taką w karnawale. Kto wie?... Czas pokaże.

Jakub Zastawny

PŁYTA Z MUZYKĄ KAPELI ZASTAWNYCH 
Kapela Zastawnych doczeka się wkrótce 

płyty z ich muzyką. Nagrano ponad 20 
melodii typowo z naszych okolic. Album 
rozpoczyna bardzo ciekawa, starodawna 
melodia „dobranocka”, którą grywano 
w wigilię wesela pod oknami zaproszonych 
gości jako potwierdzenie zaproszenia na 
wesele. Rozpoczęcie płyty tą właśnie me-
lodią jest zabiegiem celowym. Nawiązuje 
do pierwszeństwa tego utworu w całym 
obrzędzie wesela. Znajduje się także na 
niej wiele żywiołowych polek, oberków, 
trochę wolniejszych tramli i sztajerków. 
Są też okółki i wozowe. Mamy nadzieję, 
że płyta spotka się z zainteresowaniem 
miłośników folkloru. Zaraz po wydaniu 
poinformujemy o możliwości jej zakupu 
na stronie fejsbukowej kapeli Zastawnych 
oraz stronach internetowych związanych 
z naszym miastem i gminą.

Jakub Zastawny

Fot. Paweł Batycki
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Dokończenie na str. 19

PALI SIĘ!!!
9 września br. (sobota) w Grudnej Górnej zorganizowano 

drugą część warsztatów „MIESZKANIÓWKA BRZOSTEK 
2017”, których tematem przewodnim były pożary wewnętrz-
ne. Pierwsza część miała miejsce w kwietniu. Organizatorem 
warsztatów była Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku.

Biorące udział jednostki przybyły na miejsce ćwiczeń o godzinie 
10:00. Warsztaty rozpoczęły się od zbiórki i przywitania przyby-
łych jednostek przez Naczelnika OSP Brzostek Rafała Godniaka. 
Zajęcia warsztatowe podzielono na trzy epizody. Pierwszy to 
przypomnienie technik operowania prądami gaśniczymi. Ćwiczono 
techniki podawania prądów gaśniczych, metody poruszania się 
w rocie, procedurę otwarcia drzwi. 

Drugim epizodem ćwiczeń była budowa stanowiska wodnego 
do czerpania wody na lokalnym potoku w miejscowości Grudna 
Dolna przez strażaków OSP Grudna Dolna i OSP Brzostek. Przy 
użyciu tego stanowiska tankowano zbiorniki w pojazdach pożarni-
czych celem zabezpieczenia wodnego dla prowadzonych ćwiczeń. 

W trzecim i ostatnim epizodzie ćwiczeń strażacy zostali podziel-
ni na dwie grupy. Przy użyciu środków ochrony indywidualnej 
i aparatów ochrony dróg oddechowych wchodzili do budynku 
i pod okiem instruktorów obserwowali rozwój pożaru, gdzie celem 
było poznanie zjawisk pożarowych wewnątrz budynku, w którym 
symulowano pożar wewnętrzny mieszkania. Następnie ćwiczono 
techniki chłodzenia gazów pożarowych oraz zmiękczenie pożaru, 
czyli tzw. RESET. Po wykonanych ćwiczeniach i opuszczeniu 
budynku, ratownicy przypominali sobie technikę bezpiecznego 
i higienicznego zdejmowania aparatów oraz rozbierania się z za-
brudzonego ubrania specjalnego.

Warsztaty nie mogłyby się oczywiście odbyć gdyby nie obec-
ność instruktora CFBT.pl. Przy tej okazji słowa podziękowania 
dla Marcina Chuchro za poświęcony czas oraz przekazaną wiedzę. 
Podziękowanie kierujemy również dla mł. kpt. Rafała Borkow-
skiego, Tomasza Bujara oraz Szymona Marszała, którzy byli 
wsparciem dla instruktora przy realizacji poszczególnych etapów 
ćwiczeń. Wdzięczni jesteśmy Panu Burmistrzowi Wojciechowi 
Staniszewskiemu za możliwość realizacji ćwiczeń na obiekcie 
jak również Prezesowi OSP Ropa druhowi Arturowi Łukaszy-
kowi i Janowi Morańdzie, Wójtowi Gminy Ropa za możliwość 
wykorzystania sprzętu ratowniczo-gaśniczego OSP Ropa, który 
wspierał naszą jednostkę w ćwiczeniach. Sprzętem wsparła nas 
także niezawodna firma Fenix Market (kamera termowizyjna, 
wentylatory oddymiające, nowe prądownice, odcinki „42”, lance 
gaśnicze, pakiety wężowe…). Dziękujemy strażakom OSP Brzostek 

i OSP Grudna Dolna, którzy zaangażowali się w przygotowanie 
tych warsztatów. Brak tej pomocy wiązałby się z dużymi utrud-
nieniami. Ze strony OSP Brzostek za warsztaty odpowiedzialny 
był Naczelnik OSP Brzostek Rafał Godniak.

Wyrazy podziękowania kierujemy do osób i firm, które wspar-
ły organizację warsztatów „MIESZKANIÓWKA BRZOSTEK 
2017”: do Burmistrza Brzostku Wojciecha Staniszewskiego, 
Wójta Gminy Ropa Pana Jana Morańdy, Komendanta Powiato-
wego Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy st. bryg. Wojciecha 
Buszka, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Gorlicach bryg. Krzysztofa Gładysza, Prezesa Zarządu Gmin-
nego ZOSP RP w Brzostku dh. Daniela Wójcika, Naczelnika 

Fot. Paweł Batycki
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Dożynki w Pikieliszkach i spotkanie w Bujwidze
Jak co roku w dworze Marszałka Józefa Piłsudskiego w  Pikie-

liszkach na Litwie odbyły się dożynki Rejonu Wileńskiego. Jest 
to jedno z największych wydarzeń na Wileńszczyźnie, któremu 
towarzyszy nie tylko wspaniała atmosfera i gościnność naszych 
rodaków, ale także manifestacja polskości, przywiązania do ziemi 
przodków i polskiej tradycji. Oczarowani ubiegłorocznym przy-
jęciem skorzystaliśmy z kolejnego zaproszenia współpracującej 
z nami  gminy  Bujwidze i do Pikieliszek udała się delegacja brzo-
steckiego samorządu  z burmistrzem Wojciechem Staniszewskim 
oraz przedstawicielki  Koła Gospodyń, kapela ludowa Zastawni 
i brzosteckie media. Po całonocnej podróży przybyliśmy nad 
ranem do Bujwidze, a stamtąd pojechaliśmy prosto do Pikieli-
szek. Tak jak w ubiegłym roku zostaliśmy powitani przez starostę 
bujwidzkiego Mariana Naruńca, który wraz z mieszkańcami 
zaprosił nas do uroczystego i barwnego korowodu dożynkowego. 
W korowodzie tym ponad 20 gmin Rejonu Wileńskiego uroczy-
ście prezentuje się przed Merem Marią Rekść. Panie - w naszych 
strojach regionalnych wraz z kapelą Zastawnych  przygrywającą 
już przed przemarszem - spowodowały żywe zainteresowanie 
obecnych na dożynkach gości i zgromadzonej publiczności. Kilku 
okolicznych grajków przyłączyło się nawet do naszej kapeli i od 
razu komplementowali poziom i umiejętności naszych muzyków. 
Imponująco wyglądał korowód, w którym podczas składania darów 
przez starostę Naruńca przygrywała  krzepko nasza kapela. Po 
uroczystej mszy św. rozpoczęło się biesiadowanie. Z ogromną 
gościnnością i tylko tam spotykaną spontanicznością zaproszo-
no nas do stołu, na którym znalazły się także i nasze produkty 
regionalne zabrane z Brzostku do Pikieliszek przez panie z Koła 
Gospodyń. Rozmowom, uśmiechom i serdecznościom nie było 
końca. A i sołtys Bujwidze Józef Stankiewicz pilnował, by humor 
odpowiednio podlany nie opuszczał nikogo. Kapela Zastawnych 
przygrywała najpierw biesiadnikom, a potem przed frontem stoiska 
gminy Bujwidze dała krótki koncert, którego słuchali z ciekawością 
uczestnicy dożynek. Chyba się podobał, bo wieleńskie portale 
internetowe pełne są zdjęć kapeli na tle napisu „Bujwidze”. Po 
kilku godzinach wróciliśmy na nocleg, bowiem długa eskapada 
na Wileńszczyznę mocno nadwyrężyła nasze siły, a przecież na-
stępnego dnia mieliśmy uroczystości w bujwidzkim samorządzie. 
Kto miał jeszcze siłę, pojechał z burmistrzem do Wilna. Krótka 
modlitwa w Ostrej Bramie, zwiedzanie katedry wileńskiej, krótki 
spacer po starówce i wieczorna panorama z Góry Trzech Krzyży 
pozostawiła w uczestnikach niezatarte wspomnienia. Następny 
dzień rozpoczęło nabożeństwo w bujwidzkim kościele św. Jerzego, 

gdzie miejscowy proboszcz wileńską śpiewną polszczyzną zwrócił 
się do wiernych : „Witam naszych gości, nie tych co raz na rok 
do kościoła chodzo, a naszych gości z Brzostku”, co spowodo-
wało naturalnie uśmiech na twarzach i naszych, i mieszkańców 
Bujwidz. Po mszy św. odbył się wspólny koncert, na którym 
zaprezentowały się bujwidzkie zespoły szkolne i ludowe oraz 
oczywiście kapela Zastawnych wraz ze śpiewaczką Marią Rybą. 
Zachwyceni byli i mieszkańcy Bujwidz, i obecna na koncercie 
zastępca Mera Rejonu Wileńskiego. Po koncercie zostaliśmy 
zaproszeni na obiad, gdzie pani Mer, starosta Bujwidz  i burmistrz 
Brzostku wspólnie potwierdzili gotowość podpisania umowy 
współpracy partnerskiej gmin Brzostek i Bujwidze. Zgodnie 
z litewskim porządkiem prawnym umowa taka zawarta może 
być tylko przez mera Rejonu Wileńskiego i burmistrza Brzostku. 
Potem były już długie pożegnania, ostatnie rozmowy, zaproszenie 
przez panią Kazimierę Gotfryd pań z Bujwidze na uroczystości 
70-lecia brzosteckiego Koła Gospodyń, a potem długa podróż 
powrotna przez Wilno, Białystok, Lublin i Rzeszów do Brzostku. 
A Zastawni grać i żartować nie przestali nawet na chwilę. 

Wiemy dziś, co czuł Mickiewicz, chcąc „przenieść duszę utęsk-
nioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko 
na błękitnym Niemnem rozciągnionych, do tych pól malowanych 
zbożem rozmaitem, pozłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem...”

Członek delegacji

Fot. Paszkowska

OSP Siedliska-Bogusz Wojciecha Gąsiora, 
Kierownika Centrum Kultury i Czytelni-
ctwa w Brzostku Marty Król, Dyrektora 
Gimnazjum w Brzostku Jacka Berka oraz 
do firm: Supron Kraków, Fenix Market, 
ELSTOB Paweł Wojnar, PMS International 
Marek Wojnar, FHU Mikrokosm, a także 

do Krystyny Wójtowicz i Piotra Mirusa.
W szkoleniu udział wzięli strażacy z Jed-
nostek PSP i OSP:
– PSP Stalowa Wola
– SGSP Warszawa
– PSP Jasło
– OSP KSRG Brzostek
– OSP KSRG Ropa (woj. małopolskie)
– OSP KSRG Biecz (woj. małopolskie)

– OSP KSRG Stobierna (woj. podkarpackie)
– OSP KSRG Wiśniowa (woj. podkarpackie)
– OSP KSRG Mętów (woj. lubelskie)
– OSP KSRG Radawiec Duży (woj. lubelskie)
– OSP Grudna Dolna (woj. podkarpackie)
– OSP KSRG Żołynia (woj. podkarpackie)
– OSP KSRG Orzesze (woj. śląskie)

Organizatorzy i uczestnicy



CENNIK REKLAM
Opłata za zamieszczenie w jednym numerze:

1 strony A4 ... 150 zł

½ strony A4 .... 80 zł

¼ strony A4 .... 50 zł
¾	Reklamy zamieszczane będą wyłącznie w dru-

giej połowie miesięcznika.

¾	Płatności należy dokonywać na numer konta 
podany w stopce gazety.

¾	Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wydaje rachunki za zamieszczenie reklamy.
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Noc naukowych wrażeń
W piątkowe popołudnie 29 września 2017 r. kilka minut przed 

godz. 16.00  miejsce obok Szkoły Podstawowej w Nawsiu 
Brzosteckim okazało się być dosyć gwarne, bynajmniej nie z po-
wodu prowadzonych zajęć w szkole, ale miejsca zbiórki przed 
wieczorną wycieczką. Celem podróży była 11. edycja Małopolskiej 
Nocy Naukowców, która odbywała się w szkołach i instytucjach 
w Tarnowie. My zwiedzaliśmy tereny Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Tarnowie. W pierwszym odwiedzanym przez nas 
budynku miały miejsce różnego rodzaju doświadczenia che-
miczne, można było sterować robotami zaprojektowanymi przez 
studentów, jak i usiąść za sterami lokomotywy z prawdziwymi 
przełącznikami. W drugim bloku studenci prezentowali m.in., jak 
rehabilitowani są pacjenci. Największe zainteresowanie wśród 
uczniów wzbudziła stymulacja mięśni prądem elektrycznym – 
normalnie wykorzystywanym w rehabilitacji.  Po ponad dwóch 
godzinach aktywnego uczestnictwa w pokazach, prezentacjach 
i doświadczeniach w kolejnych odwiedzanych pomieszczeniach 
przyszła chwila oddechu i delektowanie się występami tarnow-
skich szkół tańca. W następnym budynku uczniowie zatrzymali 
się  m.in. w sali matematycznej, gdzie składali bryły oraz układali 

różnego rodzaju gry logiczne. Na zakończenie oglądnęliśmy pokaz 
ratownictwa wodnego i pływania kajakiem.

 Pięciogodzinny pobyt minął bardzo szybko, dostarczył wielu 
niezapomnianych wrażeń. Każdy znalazł coś ciekawego dla siebie 
i wziął udział w interesujących go eksperymentach. 

Piotr Kawalec i Regina Lipka

Fot. Piotr Kawalec
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Constance Briscoe „Brzydula”
Od nędzy i poniżenia do prestiżowej elity 

prawników. Wszystko zdobyła dzięki własnym 
ambicjom i uporowi. Lecz jej kłopoty trwają…

Matka mówiła jej, że jest brzydka. Powtarzała 
to nieskończenie. Nie dawała jej żadnych radości 
i szczęścia. Ale córka się nie poddawała…

Joanna Miszczuk „Nefrytowa szpilka”
Długą drogę musiała przejść Melania, dziew-

czyna z biednej rodziny, by z córki skromnej 
szwaczki stać się znanym ekspertem od chińskiej 
sztuki meblarskiej i właścicielką świetnie pro-
sperującej firmy, sprzedającej antyki. Przeżyła 
śmierć matki i odrzucenie przez ojca, który nie 
chciał się przyznać do nieślubnego dziecka, 
skończyła wymarzone studia, dostała się na staż 
w prestiżowym domu aukcyjnym w Londynie. 
Przebolała także utraconą miłość i nadzieję na 
szczęście u boku ukochanego mężczyzny. Mijają lata. Melania 
jest cenioną zamożną kobietą interesu. Samotną, chociaż ma wielu 

przyjaciół, a o jej ekspertyzy ubiegają się najwięksi kolekcjonerzy 
na świecie. Pewnej nocy w jej wrocławskim mieszkaniu dzwoni 
telefon…

Anna Mazurkiewicz „Jak uszczypnie będzie znak”
Ta książka jest powieścią. Zwyczajną 

powieścią o chorowaniu na raka. Ta książka 
nie jest dziennikiem, ani moim pamiętnikiem. 
Schowałam się w tej książce za plecami mojej 
wymyślonej bohaterki. Wszystkie emocje, 
które ona przeżywa, są oczywiście moje. Nie 
da się napisać powieści o chorowaniu na raka, 
nie przeżywszy tego wszystkiego na własnej 
skórze. Wydawało mi się jednak, że łatwiej 
będzie czytelnikom przeczytać nie pamiętnik, 
ale właśnie powieść, do której zawsze mamy pewien dystans. Bo 
może to wszystko jednak nie zdarzyło się naprawdę?

Autorka

ZAGADKA LOGICZNA
Osobliwość Scrabble
W grze Scrabble przyporządkowuje się literom następujące punkty:
1 punkt A, E, I, N,O, R, S W, Z
2 punkty C, D, K, L, M, P, T, Y
3 punkty B, G, H, J, Ł, U
4 punkty F
5 punktów Ą, Ę, Ó, Ś, Ż
6 punktów Ć
7 punktów Ń, Ź
Jaki liczebnik oznaczający liczbę całkowitą dodat-
nią jest równy wartości punktów, które można za 
niego uzyskać w Scrabble?

Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

J	J	J
Wnuczek wita babcię, która przyjechała w odwiedziny.
- Dzień dobry, babciu! Ale się tata ucieszy!
- A to dlaczego, kochanie?
- Bo przed chwilą powiedział, że tylko ciebie brakuje nam do 
szczęścia.

J	J	J
- Kochanie, zebrałam całą torbę swoich ubrań do oddania 
potrzebującym.
- Po co? Nie prościej jest je wyrzucić?
- Wyrzucić? Przecież są na świecie biedni i głodni ludzie, którym 
mogą się one przydać.
- Uwierz mi, nikt, na kogo będą pasować twoje ciuchy, nie jest 
głodny.

J	J	J
Pewien Chińczyk udał się na zakupy do osiedlowego sklepu 
spożywczego.
- Dzień dobly, ci jest mąka?
- Nie ma mąka – odpowiada sprzedawczyni, zmierzywszy 
obcokrajowca wzrokiem.
Chińczyk chwilę wpatruje się w panią jak zaczarowany. Kiedy 
ta już, już chce mu zacząć tłumaczyć na migi, pyta niepewnie:
- A ciemu pani uziwa mianownika zamiast dopełniacia?

J	J	J

Sentencje
 ¾ Piękno zaczyna się w chwili, kiedy decydujemy się być 
sobą. /Coco Chanel/

 ¾ Znajomości należy dobierać mądrze. Nie pozwalać, aby 
samotność kierowała nas tam, gdzie kultura tych nie jest 
„naszą bajką”. Na dobrą znajomość warto poczekać. /Czy-
telniczka biblioteki/

 ¾ Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami 
w kieszeniach. /P. Wylie/

 ¾ Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, bo wiedza jest 
ograniczona. /A. Einstein/

 ¾ Weź los w swoje ręce, bo inaczej on weźmie cię w swoje. 
/S. Jones/

 ¾ Wystarczy zmienić punkt widzenia, a perspektywa ulega 
całkowitemu przewartościowaniu. /J. Picoult/

Jesteśmy jak książki…
Większość ludzi widzi tylko naszą okładkę...
Mniejszość czyta wstęp…
Wielu wierzy tylko krytykom…
Nieliczni poznają naszą treść. /E. Giffin/

Wybrała Maria Kawalec.

jest kołem

ratunkowym

na morzu życia

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI 
Z WRZEŚNIOWEGO NUMERU

Zagadka logiczna: 400 rzep.

Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Pasikonik zielony.

Hasło krzyżówki: Nie ma głupich, poszli na odpust.

Nagrody książkowe wylosowali: Teresa Baran z Przeczycy 
(krzyżówka), Maria Zatorska z Brzostku (zagadka przyrod-
nicza), zagadki logicznej znów nikt nie rozwiązał poprawnie.
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Prezentujemy ostatnią część cyklu wspo-
mnień naszego rodaka – Bolesława Ko-
walskiego z Kleci.

BOLESŁAW KOWALSKI

POWRÓT
Część VII

MOJE WRAŻENIA I REFLEKSJE  
PO POWROCIE W RODZINNE STRONY

Powrót mój na miejsce ojczyste był wielkim przeżyciem. 
Sześćdziesiąt dwa lata nieobecności na Ziemi Brzosteckiej 

wywołały u mnie ciekawość zmian, jakie zaszły tu w przeciągu 
tych lat. Dokonuję porównań lat mojej młodości, które przeżyłem 
w Kleciach do 1950 roku, z czasem teraźniejszym. Zmiany w kra-
jobrazie, w życiu społeczeństwa są imponujące, nie do opisania. 
Znikły domy pod strzechą, stanęły piękne domy murowane – wille. 
Znikły płoty plecione wikliną lub sztachetowe z kołków, powstały 
piękne parkany ozdobione żywopłotami. Piękne ogrody kwiatowe 
na posesjach. Znikły lampy naftowe – jest elektryczność zasilająca 
oświetlenie domów, mieszkań i urządzeń gospodarskich. Używa-
nie gazu w kuchniach i ogrzewaniu. Radio, telewizja i Internet. 
Wyliczać można bez końca. Miasto Brzostek zmieniło się nie 
do poznania. W rynku kamienice odnowione. W środy na rynku 
nie odbywają się jarmarki z kramami i furmankami końskimi. 
Po planowanej przebudowie rynek przybierze jeszcze piękniej-
szy wygląd. Śliczna jest panorama okolic Brzostku. Wystarczy 
spoglądać we wszystkie strony z miejsca, jakim jest cmentarz 
w Brzostku, aby podziwiać panoramę otaczającą miasto Brzostek. 
Kościół brzostecki widoczny jest z każdego miejsca. Położony 
najwyżej, jest punktem odniesienia, że w Brzostku nie zbłądzisz, 
zawsze kierując się na kościół, trafisz na rynek.

Podziwiam powstałe obiekty. Przede wszystkim szkoły: pod-
stawową i gimnazjum oraz halę sportową. Ja uczęszczałem do 
starej szkoły – dzisiejsze przedszkole. Unowocześniony jest dom 
kultury. W Brzostku zamiast dawnych dróżek są ulice brukowane, 
asfaltowane i chodniki. Na wsiach zamiast dawnych ścieżek – są 
drogi asfaltowe i chodniki. Wszystkie te zmiany w obrazie i cy-
wilizacji życia ludzi świadczą o wielkim postępie, jaki dokonał 
się na naszej Ziemi Brzosteckiej podczas lat mojej nieobecności. 
Na ten postęp złożył się wkład społeczeństwa z wielu pokoleń. To 
dzieło zapoczątkowane już było przez moje pokolenie. W latach 
powojennych młodzież masowo podejmowała naukę. Zanikał 
analfabetyzm, zdobywano wiedzę, przybywało inżynierów, na-
uczycieli, lekarzy, prawników, architektów. Następne pokolenia 
żyły już w lepszych warunkach. Życie stawało się coraz lepsze 
w porównaniu z poprzednimi latami, mimo że warunki politycz-
ne, w jakich musieli żyć ludzie, nie były sprzyjające, a skutki 
opóźnień i zacofania robiły też swoje. Mamy zdolną młodzież, 
o czym dowiaduję się z „Wiadomości Brzosteckich”. Osiągnięcia 
w różnych zawodach i konkursach, w jakich uczestniczą uczniowie 
naszych szkół, są wysokie i imponujące. Te wrażenia wymienione 
powyżej muszą cieszyć każdego rodaka z Ziemi Brzosteckiej. 

Jednak sentyment do czasów przeszłych nie pozwala na do-
prowadzenie ich w zapomnienie. O tych ciężkich i tragicznych 
czasach trzeba wspominać i uświadamiać młodemu pokoleniu, 
że dzisiejsze osiągnięcia nie wzięły się znikąd i są od wieków. 
Istnieje Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej, organizacja, 
która powinna zająć się krzewieniem wiedzy z lat przeszłych. 
Działania w tym kierunku nie powinny ograniczać się tylko do 
opisu i opowiadań. Ta forma ulega szybkiemu zapomnieniu, co 
zostało przeczytane lub opowiedziane. Jest jeszcze forma wizualna, 
wzrokowa. Tu proponowałbym właśnie stworzenia coś w ro-
dzaju małego lokalnego „MUZEUM ZIEMI BRZOSTECKIEJ” 
i „SKANSENU”. Zrekonstruować małą zagrodę wiejską (domu 

pod strzechą, oborę, stodołę). Umieścić eksponaty takie jak: 
żarna, stępę do tłuczenia prosa na kaszę jaglaną, urządzenia do 
lnu – kołowrotki, krosna, lampy naftowe itp. sprzęty. Odtworzyć 
nawet w postaci makiety oryginalny wygląd synagogi (bożnicy) 
przebudowanej. Nie mogłem jej zidentyfikować, bo w mojej 
pamięci jest obraz jak wyglądała przedtem. To, co napisałem 
powyżej, byłoby pożyteczne nie tylko dla społeczeństwa naszej 
Ziemi, ale również dla zwiedzających naszą Krainę. Ta inicjatywa 
spowodowałaby ożywienie ruchu turystycznego. Mamy dobre 
warunki z położenia geograficznego, pięknego krajobrazu, pagórki 
i doliny, rzeka Wisłoka z dopływami, lasy z grzybami i runem 
leśnym. Świetne wyroby naszych gospodyń („paszteciki brzo-
steckie”) z Koła Gospodyń Wiejskich do ugoszczenia turystów. 
Zorientowałem się, że coś w tym kierunku jest zapoczątkowane 
w Kleciach nad zalewem (po żwirowisku). Ale żal mi jest zanie-
dbanego dworku w Kleciach, który jest w prywatnych rękach. 
W pamięci mam ten budynek od dziecka (przed wojną, w czasie 
wojny i po wojnie, z czasów Liceum Rolniczego, którego byłem 
uczniem). Codziennie tam przebywałem, znam i pamiętam przy-
słowiowy „każdy kąt”. Wygląd tego budynku i ogrodu (parku) jest 
teraz w stanie opłakanym. Ten obiekt najlepiej nadawałby się na 
urządzenie takiego „muzeum i skansenu”. Ale stało się, już nikt 
tego nie odwróci. Ale w Kleciach jest jeszcze obiekt – pozostały 
po majątku państwa Pawłowskich – gorzelnia dworska. Obiekt 
zaniedbany szpecący widok. Można go wyremontować i zaadapto-
wać na ww. cele. Tym bardziej, że teren przyległy do tego budynku 
zajmuje parking dla tirów. Podróżni, kierowcy z ciekawością 
przystąpiliby do zwiedzania. Można by było spopularyzować 
turystykę, drukując różne materiały dla reklamy. Te inicjatywy 
powinny być podejmowane przez ludzi przedsiębiorczych i wła-
dze naszego Miasta i Gminy. Nie kierować się wielką polityką 
i partyjniactwem, a myśleć, co robić u siebie. Mam jeszcze takie 
spostrzeżenia, które dotyczą życia międzyludzkiego. Problemy 
dotyczące tej sfery uległy też wielkim zmianom. W czasie mojej 
młodości życie i stosunki międzyludzkie toczyły się w atmosferze 
przyjaźni, życzliwości i otwartości. Być może spowodowane 
to było ubóstwem większej części społeczeństwa. Zamożności 
wielkiej nie było. Biedą trzeba było się dzielić wzajemnie. Jak 
napisałem na początku moich wspomnień, że ważną rzeczą jest 
znajomość swojego rodowodu i szacunek do swoich przodków, 
ale przyjąć ją taką, jaka jest w rzeczywistości. Nie trzeba gardzić 
swoim rodowodem i wyrzekać się swego pochodzenia. Szukać 
„szlacheckiego” pochodzenia – herbu, którego się nie posiadało, 
od dziada i pradziada.

Osób zaliczanych do inteligencji była mała liczba w Brzostku. 
Byli to nauczyciele, lekarz, położna, aptekarz i księża. Zamożniejsi 
gospodarze na wsiach zwani kmieciami nie należeli do stanu 
szlacheckiego. Sielskiego, anielskiego życia we wcześniejszych 
wiekach po XIX i początki XX w. nie było dla większej części 
społeczeństwa. Była ciężka znojna praca chłopa pańszczyźnianego.

Miłość i przywiązanie do rodzinnych stron, co na sobie doświad-
czyłem, nie polega na zamykaniu się we własnych ścianach. Nie 
można mówić, że nikt nie ma prawa włączać się w nasze sprawy 
i narzucać nam swoich poglądów. Czasem dobra rada obcego 
człowieka i zwrócenie uwagi na złe postępowanie dobrze zrobi. 
Zamykanie się w swoim gronie, w rodzinach jest złym objawem, 
prowadzącym do egoizmu i alienacji. Zanika forma odwiedzania 
się wzajemnego. Odwiedziny odbywają się okazjonalnie. W liście 
moim do Redakcji „Wiadomości Brzosteckich” umieszczonym 
w numerze kwietniowym 2017 r. (Nr 4/2017) apelowałem o roz-
mowę między sobą. Podtrzymuję ten apel i żeby był kontynuowany 
na waszych łamach z cyklu „Czytelnicy piszą”.

Kończąc opis mojego życia i wrażeń z powrotu do stron 
rodzinnych wyrażam chęć do współpracy z „Wiadomościami 
Brzosteckimi” w dzieleniu się uwagami i spostrzeżeniami z życia 
w naszej Małej Ojczyźnie.

Jestem bardzo wdzięczny Redakcji za publikowanie moich 
wywodów.

Z poważaniem
Bolesław Kowalski

Fot. rodzinne archiw
um

 autora

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzostku zwraca się z prośbą o zwrot zaległych książek.
Drogi Czytelniku, jeśli nie korzystasz już z naszych książek i zalegają one na Twojej półce, koniecznie zwróć je do biblioteki.



TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SZKÓŁ

Fot. Paweł i Jakub BatyckiJERZY DUDEK W BRZOSTKU

Fot. Nina Wodzisz



BRZOSTECKIE GOSPODYNIE (I NIE TYLKO) W WILNIE

POTAŃCÓWKA NA NAWSIEŃSKICH DECHACH Fot. Paweł Batycki

Na placu przed katedrąPrzed siedzibą prezydencką



POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 2017

STRAŻACY SZKOLĄ SIĘ Z OCHOTĄ Fot. Paweł Batycki

Druhny z Brzostku po odbiorze nagrody Strażaczki z Brzostku sprawiają linię ssawną



Fot. Karolina Zegarowska

Fot. Nina Wodzisz

DZIEŃ SPORTU NA ORLIKU

GMINNE BIEGI PRZEŁAJOWE
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Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 2017
24 września br. na obiektach kompleksu sportowego w Pustyni 

rozegrane zostały Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 
OSP. Łącznie w zmaganiach udział wzięło 19 drużyn reprezen-
tujących jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
poszczególnych gmin naszego powiatu. Drużyny podzielone 
były na 2 kategorie - męską i żeńską. Kwalifikację do zawodów 
powiatowych uzyskiwały drużyny, które w ostatnich dwóch latach 
osiągały najlepsze wyniki podczas zawodów gminnych. Gminę 
Brzostek reprezentowały 3 drużyny: męskie z OSP w Brzostku 
i OSP w Nawsiu Brzosteckim oraz żeńska OSP w Brzostku (składy 
drużyn podajemy poniżej). 

Podobnie, jak w przypadku zawodów gminnych, rozegrane 
zostały dwie konkurencje - sztafeta strażacka oraz ćwiczenie 
bojowe. Łączny wynik osiągnięty w sztafecie i „bojówce” de-
cydował o miejscu w klasyfikacji końcowej zawodów. Za duży 
sukces możemy uznać osiągnięcie debiutującej w zawodach na 
szczeblu powiatowym drużyny żeńskiej OSP w Brzostku. Trzeci 
rezultat i miejsce na podium to z pewnością powód do dumy. 
Dodatkową korzyścią dla jednostki jest zdobyta przez nasze 
dziewczęta nagroda rzeczowa. Są to dwa komplety ubrania spe-
cjalnego przeznaczonego do usuwania gniazd niebezpiecznych 
owadów błonkoskrzydłych (osy, szerszenie), które będą przydatne 
ze względu na dużą liczbę tego typu interwencji.

Również drużyny męskie z naszej gminy mogą poszczycić się 
dobrymi wynikami. Kolejno 6. miejsce zajęte przez jednostkę 
z Brzostku i 7., które przypadło w udziale strażakom z Nawsia 
Brzosteckiego, to pozycje pośrodku stawki. W obliczu silnej 
i wyrównanej konkurencji podczas zawodów gratulacje należą 
się także męskiej części naszej reprezentacji. 

Nasze strażaczki i strażacy po raz kolejny udowodnili swoją 
wysoką sprawność fizyczną, przygotowanie techniczne oraz to, 

że są mocno zaangażowani w budowę i umacnianie ochotniczego 
pożarnictwa. Życząc dalszych sukcesów, składamy serdeczne 
gratulacje i podziękowania dla godnie reprezentujących naszą 
gminę zawodniczek i zawodników oraz wszystkich osób z po-
szczególnych jednostek zaangażowanych w przygotowania do 
zawodów, przeprowadzanie treningów, przygotowanie sprzętu. 
Do zobaczenia na kolejnych zawodach gminnych, powiatowych, 
być może i wojewódzkich.

Składy drużyn:
Żeńska OSP w Brzostku: Aleksandra Nowicka, Mariola Gry-

giel, Natalia Staniszewska, Daria Wodzisz, Karolina Zegarowska, 
Faustyna Kukla, Julianna Wojdyła, Karolina Nowak

Męska OSP w Brzostku: Mateusz Strojek, Grzegorz Grygiel, 
Mateusz Świerczek, Dominik Rączka, Piotr Nowiński, Dominik 
Chodur, Wojciech Kawalec, Rafał Godniak, Łukasz Czachara

Męska OSP w Nawsiu Brzosteckim: Mateusz Domaradzki, 
Patryk Mroczek, Piotr Składanowski, Rafał Kobak, Łukasz Bik, 
Jacek Malinowski, Michał Żydek, Grzegorz Grygiel, Krystian Zięba

Za Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzostku
Prezes Daniel Wójcik

Fot. Dzięki uprzejmości OSP w Brzostku i OSP w Nawsiu Brzosteckim

Drużyna męska OSP w Nawsiu Brzosteckim z Komendantem 
Gminnym oraz druhami wspierajacymi przygotowanie do zawodów

Drużyny żeńska i męska OSP w Brzostku wraz z druhami 
odpowiedzialnymi za przygotowania

Zbiórka przed zawodami
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Tropem niezwykłych – muzykalna rodzina Gierutów
„Muzyka łagodzi obyczaje…”

Jerzy Waldorff (za Arystotelesem)

Październik 2017 roku jest miesiącem niezwykle pięknej 
polskiej jesieni. Cały świat utkany w kolorach złotych, 

żółtych, rudych, brązowych, ciemnozielonych, szarych. Nad 
głową suną ciężkie ołowiane chmury, które są tak nisko, iż zdaje 
się, że leżą na czubkach lasów Kamery, lasów januszkowickich, 
skurowskich. Wiatr coraz to bardziej ostry porusza konarami 
prawie już bezlistnych drzew. Tylko gdzieniegdzie jeszcze 
spadają listki. Tańczą nad ziemią, to znowu podnoszą się do 
góry, kręcąc „walca” w powietrzu, aż wreszcie spadają pod 
drzewo. Wkomponowują się w kolorowy kobierzec i już tam 
pozostają do czasu, kiedy gospodarz zbierze je do kompostu. 
Gałęzie drzew puste i nagie stoją smutno, jakby opłakiwały, 
że w tym roku nie mają owoców dorodnych w dostatecznej 
ilości, gdyż zostały porażone wiosennym, dużym przymroz-
kiem, który je powalił. Brak owoców, pomrożone pęki liści 
i kwiatów wpłynęły na tegoroczny nieurodzaj. Stoją rzędami 

Dokończenie na str. 29

Zespół weselny „Gierut Orkiestra”: Agata Gierut (wokal), Ryszard Gierut 
(perkusja), Mateusz Pieniądz (trąbka), Eugeniusz Gierut (saksofon), 

Zbigniew Gierut (akordeon), Ryszard Mirowski (saksofon)

Ochotnicza Straż Pożarna w Januszkowicach
Jednostka straży pożarnej w Januszkowicach została powołana 

w 1908 roku. Założycielem jej struktur był Jan Wrześniowski 
- ówczesny kierownik szkoły podstawowej w Januszkowicach. 
Wśród członków strażackiej drużyny z Januszko-
wic w okresie po zakończeniu I wojny światowej, 
znajdował się także właściciel miejscowego dworu 
szlacheckiego - Antoni Zapalski. Dokumenty i źródła 
pisane z okresu międzywojennego nie przetrwały 
próby czasu i się nie zachowały. Z ustnych przekazów 
starszych mieszkańców Januszkowic wynika, że w tym 
okresie jednostka wyposażona była w ręczną sikawkę. 
Od 1938 roku funkcję naczelnika pełnił Władysław 
Gajewski, natomiast prezesem straży został nowy 
właściciel dworu - Mieczysław Midowicz. 

Podczas trwającej od 1939 roku II wojny światowej 
doszło do wysiedlenia ludności Januszkowic. Dzia-
łalność straży została zawieszona, sprzęt ratowniczo-
-gaśniczy uległ zniszczeniu, a remizę rozebrano.

Po zawierusze wojennej działalność jednostki 
została wznowiona w 1949 roku. Pierwszym przed-
sięwzięciem był remont ocalałej sikawki ręcznej 
oraz rozpoczęcie budowy drewnianego budynku na 
przyszłą remizę oraz świetlicę wiejską. Do czasu 
ukończenia tej inwestycji wyposażenie pożarnicze 
przechowywane było w garażach utworzonych w budynkach 
po byłym dworze. Po wieloletnich staraniach, w 1986 roku, za-
twierdzona została dokumentacja na budowę murowanego Domu 
Strażaka z obszerną remizą i świetlicą wiejską. Prace budowlane 
zakończyły się w maju 1994 roku. W tym też czasie jednostka 
pozyskała na wyposażenie pierwszy w historii pojazd, jakim był 
żuk. Z inicjatywy członków jednostki podjęto starania w kierunku 
zakupu i nadania OSP w Januszkowicach sztandaru. Sztandar zo-
stał wykonany przez siostrę zakonną ze Zgromadzenia Michalitek 
w Miejscu Piastowym, a jego uroczyste przekazanie w obecności 
wielu znamienitych gości, miało miejsce 21 maja 2005 roku. 

W 2007 roku druhowie wzbogacili się o pojazd ratowniczo-
-gaśniczy star ze zbiornikiem wody i autopompą.

W 2008 roku odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia po-
wstania jednostki. W obchodach udział wzięli licznie zaproszeni 
goście, druhowie zaprzyjaźnionych jednostek, władze strażackie, 
mieszkańcy Januszkowic.

Jednostka bierze udział w likwidacji pożarów oraz miejscowych 
zagrożeń, takich jak: powodzie, podtopienia, skutki wichur i na-
wałnic. Najpoważniejsze z akcji ratowniczych w ostatnich latach 
miały miejsce podczas powodzi w 2006 roku w miejscowościach: 
Grudna Górna, Grudna Dolna i Siedliska-Bogusz. Walka z ży-

wiołem powodzi powtórzyła się w 2010 roku. Wtedy druhowie 
z Januszkowic interweniowali w Gogołowie, Januszkowicach, 
Opacionce i Kleciach.

Strażacy chętnie angażują się również w prace społeczne na 
rzecz lokalnego środowiska. Biorą udział w uroczystościach 
kościelnych, państwowych, patriotycznych i gminnych. Pamiętają 
o zmarłych druhach swojej jednostki, jak również uczestniczą 
w uroczystościach pogrzebowych strażaków sąsiednich OSP. 
Startują w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Dobrze 
układa się współpraca z samorządem terytorialnym, parafią i innymi 
organizacjami społecznymi z najbliższego regionu. W 2016 roku 
wysłużony pojazd marki Żuk został zastąpiony przekazanym przez 
OSP w Nawsiu Brzosteckim samochodem ratowniczo-gaśniczym 
marki Volkswagen. Oprócz stara i volkswagena na wyposażeniu 
jednostki znajdują się pompa PO-5 oraz zakupione w 2010 roku 
pompa szlamowa i agregat prądotwórczy. 

Skład osobowy jednostki OSP w Januszkowicach tworzy 
obecnie 42 druhów wspieranych przez grono aktywnych senio-
rów pożarnictwa z tej jednostki. Obecny skład zarządu to: prezes 
Ryszard Rutkowski, naczelnik-wiceprezes Roman Samborski, 
wiceprezes Łukasz Samborski, zastępca naczelnik-wiceprezes 
Józef Garstka, sekretarz Bogdan Samborski, skarbnik Grzegorz 
Jasik, gospodarz Bronisław Nylec, kronikarz Daniel Foryś, członek 
zarządu Ryszard Borowiecki.

Daniel Wójcik

Od lewej: Łukasz Rutkowski, Roman Samborski, Józef Godek, Jan Wesołowski, Ryszard 
Borowiecki, Józef Garstka, Grzegorz Jasik. W tle pojazd ratowniczo-gaśniczy GBA Star.
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Dokończenie ze str. 28

drzewa owocowe prawie już puste, a gospodarz przycina suche 
gałązki i całe już drzewa czekają na odpoczynek i sen zimowy. 
Na polach uprawnych już prawie pusto, a tylko jeszcze tu i ów-
dzie widnieją małe poletka ziemniaczane, po których jeżdżą 
z turkotem traktory z koparkami. Za nimi pochylają się ludzie 
i zbierają ziemniaki do wiader, koszyków. Potem przesypują je 
do worków. Następnie te płody jesienne zostaną odwiezione na 
podwórka i wsypane do piwnic ziemnych czy też tych pod bu-
dynkami gospodarczymi. Nigdzie nie widać kobiet z motykami, 
nie widać też ręcznych wykopków ziemniaków. Bardzo niewiele 
jest pól buraczanych z burakami pastewnymi 
i cukrowymi - krowy znikają z pejzażu na-
szych miejscowości, stąd też i robotników 
rolnych jest coraz mniej. Tylko tu i ówdzie 
pasie się krowa, która jeszcze nie tak dawno 
była żywicielką rodzin. Nie ma też kóz ani 
owiec na łąkach pełnych niewykoszonych 
traw. Jeszcze gdzieś w oddali płonie nikłe 
ognisko, ciągnie się smuga dymu, a za nią 
mocny zapach pieczonych ziemniaków. Och, 
będą one pyszne po upieczeniu i chętnych 
dzieci do zjedzenia też pewnie będzie dużo. 
Chociaż mało w polach miejsc z płonącymi 
ogniskami, to zapach i smak pieczonych 
ziemniaków zawsze łączy się z jesienną aurą 
i jest wspomnieniem dzieciństwa.

Od lasu kroczy grupa młodych ludzi. Niosą 
kosze pełne grzybów, siadają na miedzy jak: 
„pastuszki, co ogień palą i kartofle pieką…”. 
Układają stos suchych gałęzi, traw, badyli, 
a po chwili snuje się już smuga dymu. Oni 
siedzą na trawie, a na długich patykach 
pieką grzyby – gołąbki – układają kolby 
kukurydziane, ziemniaki. Żywo coś opowiadają, potem śpiewają, 
dowcipkują, a kiedy smuga dymu znika, rozgrzebują palenisko, 
wyjmują z niego „skarby” upieczone i zajadają. Z umorusanymi 
buziami wracają do domu pełni radości, szczęścia i z pełnymi 
koszami skarbów przyniesionych z lasu.

I tak obserwując przyrodę i ludzi w jesiennym pejzażu, 
podchodzę na posesję państwa Gierutów w Opacionce. Stoją 
tutaj dwa okazałe domy jakby na wspólnej posesji, a przed nimi 
rosną jeszcze kwitnące jesienne kwiaty - astry i aksamitki zwane 
„śmierdziuchami”. W jednym z domów mieszka senior tej ro-
dziny Eugeniusz Gierut wraz z żoną Władysławą. W drugim zaś 
domu mieszka jego syn Zbigniew wraz 
z całą rodziną. Ta rodzina znana jest 
w całej okolicy, bo ich pasją życiową 
jest muzyka nie tylko instrumentalna, 
ale także wokalno-instrumentalna. Ich 
największą miłością oczywiście jest 
rodzina, ale zaraz za nią muzyka. Nie 
tylko folklorystyczna i weselna, ale 
także klasyczna, komponowana przez 
wybitnych kompozytorów. Jest to wiel-
ka niezwykłość, gdyż ludzie starszego 
pokolenia zwykle nie wyodrębniają 
typów muzyki, zaś w rodzinie Gierutów 
znajomość wszystkich rodzajów mu-
zyki od antycznej do współczesnej jest 
doskonała. Mało, że oni grają niemalże na wszystkich instrumentach 
klawiszowych i dętych, strunowych i perkusyjnych, to jeszcze ich 
dzieci bardzo żywo garną się do czynnego poznawania muzyki.

Skąd wzięło się takie zamiłowanie muzyczne i ich pasja gry 
na instrumentach? Jak rozwijali się muzycznie? Jak rodzina 
przyjmowała owe zainteresowania? Jak środowisko odbiera-
ło muzykowanie? I wreszcie, co dzieci z tych zainteresowań 
i umiejętności muzycznych dziadków i ojców wyniosły? Na te 
inne pytania spróbujemy sobie odpowiedzieć, śledząc ich losy 
od życia pradziadków po najmłodsze pokolenie prawnuków. 
Przecież są to zwykli ludzie, ale przez całe życie szli przez świat 
niezwykłymi drogami.

Na przełomie XIX i XX wieku nasza Ziemia Brzostecka - 

jak zresztą cała Polska - odradzała się po wielu latach zaborów 
i wojen. Byliśmy jednym z najbardziej zacofanych i biednych 
regionów w Polsce, w zaborze austriackim. Nie było tutaj więk-
szych zakładów przemysłowych, ale za to po wsiach było dużo 
ludzi i biedne rodziny posiadały liczne gromadki dzieci. Chłopi 
pracowali u właścicieli ziemskich jako pańszczyźniani, zwykle 
zapłata była też bardzo skąpa. Niekiedy za zarobione pieniądze 
kupowali małe skrawki ziemi, na których zakładali własne gospo-
darstwa. Te ziemie po kilku latach dzielili między swoje dorosłe 
dzieci. Małe zagonki, zacofanie techniczne i agrotechniczne nie 
przynosiły wielkich zysków, a rodziny popadały w coraz większą 
biedę. Dlatego też większość młodych ludzi z rodzin wielodzietnych 

korzystała z możliwości otrzymania pracy 
w zamożnych krajach Europy Zachodniej 
lub Ameryki Północnej. Jechali tam z na-
dzieją na lepsze życie, a kiedy dorobili się 
i „uciułali” grosza, a Ojczyzna nasza odzy-
skała niepodległość w 1918 roku, nagminnie 
wracali do kraju z nadzieją na lepsze życie. 
Życie na emigracji nie należało do łatwych. 
Trzeba było chociaż minimalnie nauczyć 
się języka i pomału wrastać w obcy świat 
i inne obyczaje. Nie każdy z młodych ludzi 
miał psychikę na tyle mocną, aby poradzić 
sobie z tymi trudnymi problemami życia 
codziennego. Nie każdy potrafił opanować 
mocne bicie serca na myśl o pozostawionej 
w Polsce rodzinie. Nie każdy potrafił ciężko 
pracować z czerwonymi od łez oczyma.

Tak też było z pradziadkami rodziny 
Gierutów. Maria i Franciszek Gierutowie - 
pradziadkowie – jako młodzi ludzie, wolni 
jeszcze, wyjechali do Chicago. Tam zamiesz-
kali u krewnych i otrzymali pracę. Franciszek 
pracował jako robotnik w fabryce, a Maria 

w piekarni. Każdy zarobiony grosz skrzętnie chowali, bo wiedzieli, 
że muszą wrócić do kraju. Tam też wzięli ślub, założyli rodzinę, 
w której przyszedł na świat syn. Jednak nie dane było mu długo 
żyć, gdyż zmarł w wieku dziecięcym. Po tym nieszczęściu posta-
nowili wrócić do kraju. Jak postanowili tak też i zrobili. Powrócili 
do Opacionki i zakupili dużą połać ziemi, bo aż 10 morgów (ok. 
6 ha) z drewnianym małym domkiem. Szczęście ich nie miało 
granic, że są wśród swoich i nie muszą tęsknić do bocianiego 
gniazda czy też Norwidowskiej kruszyny chleba. Radość ta nie 
trwała długo. Maria powiła drugiego syna, który też zmarł na za-
palenie opon mózgowych. Jednak miłość rodzinna, bezgranicznie 

ciepła opieka męża pomogły przetrwać 
zbolałej matce. Wybudowali mały dom 
murowany i rozpoczęli od nowa wieść 
życie rodzinne. Cieszyli się każdą 
chwilą, razem gospodarowali, razem 
spędzali radosne i trudne chwile, ciężko 
pracowali przy obrabianiu ziemi. Tutaj 
przyszła na świat córka Stanisława oraz 
trzech synów: Władysław, Eugeniusz 
i Czesław. W domu panował pogodny 
i radosny nastrój. Dzieci były wycho-
wywane w wielkiej miłości rodzinnej 
i bogobojności. Uczone były też pracy 
na roli. W niedzielę prowadzone do 
kościoła, a w dzień powszedni szły do 

szkoły, by później pomagać rodzicom na gospodarstwie. Chłopcy 
już od najmłodszych lat zdradzali zdolności muzyczne. Żywo 
wsłuchiwali się w grę organów kościelnych czy też w muzykę 
weselną. Sami też robili sobie proste instrumenty - a to wystuki-
wali rytm na pokrywkach, a to wygrywali melodie na fujarkach 
i coraz głośniej wyśpiewywali zasłyszane melodie. W kraju 
naszym robiło się za to coraz niebezpieczniej. Hitler rozsmako-
wany w myślach o wielkich Niemczech podbijał coraz to inne 
ościenne narody, a w 1939 roku swoje myśli i straszne marzenia 
przeobraził w czyn. Rozpętał II wojnę światową, odebrał ludzkości 
spokojne życie, a jego armia podbijała coraz to inne państwa, aż 

Franciszek i Maria Gierutowie

Władysława i Eugeniusz Gierutowie
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wreszcie 1 września 1939 roku z ziemi, powietrza i wody bestie 
hitlerowskie rozpoczęły zagładę naszego kraju. Westerplatte 
pokazało światu, że Polski jesteśmy warci. Broniło się sześć 
dni, aż wreszcie bez broni, żywności, środków opatrunkowych 
major Henryk Sucharski poddał się. Tak o nich pisał Konstanty 
Ildefons Gałczyński: „Kiedy się wypełniły 
dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba 
czwórkami szli żołnierze z Westerplatte…”. 

Ziemia Brzostecka też została zawład-
nięta i podbita przez armię hitlerowską, a 17 
września od Wschodu napadła na nasz kraj 
armia radziecka. Nastały ciemne noce i dnie 
okupacji. Nastał wojenny terror - wywózki 
ludzi do roboty w III Rzeszy, strach, mordy, 
cierpienia i łzy towarzyszyły rodzinom. Tak też 
było w rodzinie Marii i Franciszka Gierutów. 
Ich 21-letnia córka zmarła. To już było trzecie 
dziecko, które przedwcześnie zmarło i zostało 
pochowane przez rodziców. Cierpiąca matka 
ledwo nie straciła zmysłów, a tu szalała wojna, 
nadchodziło wysiedlenie. Cała rodzina, jak też 
sąsiedzi, szli pieszo z niewielkim bagażem 
żywności, a razem z nimi najmłodszy syn 
Eugeniusz - sześcioletni chłopak. Doszli aż 
do Markuszowej i tam zostali bardzo życz-
liwie przyjęci. Musieli jednak dzielić miejsce z trzema innymi 
rodzinami wysiedleńców, których przyjął ten gospodarz. Zostali 
zakwaterowani w stajni. Żyli w bardzo ciężkich warunkach 
higieniczno-sanitarnych. Było głodno, zimno, atakowały ich 
insekty. Najmłodszy syn w czasie drogi odbił sobie piętę, która 
miał bardzo „zaobieraną”. Rozsądek gospodyni domu, do którego 
przyszli, uratował mu nogę - gospodyni rozcięła nożem chorą piętę, 
wycisnęła ropę, zalała spirytusem i zabandażowała. Oczywiście bez 
jakiegokolwiek znieczulenia. W ta-
kich ciężkich warunkach pełnych 
chorób i głodu mieszkali do końca 
wysiedlenia. Z wysiedlenia wracali 
bardzo szybko, gdyż wierzyli, że 
wracają do swego. Jednak tutaj 
w Opacionce zastali zniszczony 
i rozszabrowany dom. I znowu cios 
wielki spadł na rodzinę, ale chłop 
polski ma twardy charakter i sąsie-
dzi w tamtych czasach mieli otwarte 
serca i umieli sobie nieść pomoc. 
Tak też było i w tej rodzinie. Dom 
pomału został odremontowany, ale 
jak grom z jasnego nieba przyszła 
nagła śmierć ojca. W 1946 roku 
został pochowany na brzosteckim 
cmentarzu, a bolesna matka została nie tylko z dziećmi, ale 
także z całą gospodarką sama. Jednak rodzina szybko wracała 
z wojennych nieszczęść do normalnego życia. Synowie szybko 
dorastali, często podsłuchiwali muzykę przy weselnych domach 
i sami też zaczęli pogrywać dzięki darowi słuchu muzycznego.

Eugeniusz Gierut w latach 1958-
1960 odbył służbę wojskową w Jele-
niej Górze, a po powrocie do domu 
rodzinnego podejmował różne 
prace, włącznie z pracami leśnymi 
w Bieszczadach. Wyjeżdżał z dużą 
grupą młodych mężczyzn i pracował 
przy wyrębie i załadunku drzewa. 
Zarobione pieniądze składał na 
utrzymanie rodziny. Ożenił się też 
z Władysławą i z tego małżeństwa 
urodziło się dwóch synów - Zbi-
gniew i Ryszard.

Ksiądz prałat Tadeusz Preis ode-
grał dużą rolę w życiu tej rodziny. 
Sam jest bardzo muzykalnym czło-
wiekiem, a w Eugeniuszu Gierucie 
poznał talent muzyczny. Ksiądz 

budował kościół i potrzebny był mu organista, zaś Eugeniusz umiał 
grać tylko ze słuchu. W związku z tym wysłał ksiądz proboszcz 
przyszłego organistę na naukę do Jasła, do organisty Jana Polaka. 
Eugeniusz Gierut przygrywał w kościele na nabożeństwach ma-
ryjnych, pasyjnych, lubił grać pieśni maryjne, jednak cała liturgia 
mszalna była dla niego nie do pokonania. Nauczył się wreszcie 

czytania nut i grania. Był bardzo pojętnym 
uczniem, jednak musiał organizować grupę 
muzyków, z którą zarabiałby, grając na 
weselach. Jego starszy brat Czesław grał na 
skrzypcach, a jego koledzy grali na różnych 
instrumentach i tak powstał zespół muzycz-
ny obsługujący wesela i inne uroczystości 
środowiskowe.

Najstarszy syn Eugeniusza - Zbigniew 
- bardzo szybko pokazał, że również odzie-
dziczył talent muzyczny. Już w szkole pod-
stawowej uczęszczał na ognisko muzyczne 
i uczył się gry na instrumentach klawiszo-
wych, a u pana Janusza Łąckiego w Domu 
Kultury w Brzostku grał na instrumentach 
klawiszowych. Jego ojciec, wiedząc, że nie 
może marnować talentu syna, wysłał go do 
szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Jaśle. 
Zbigniew w szkole tej był bardzo zdolnym 
uczniem i bez trudu ją skończył. Uczęszczał 

też do zasadniczej szkoły zawodowej, następnie poszedł do wojska 
i w Legionowie, gdzie grał w orkiestrze wojskowej. Po odbyciu 
służby wrócił do domu i przy pomocy ojca i rodziny rozpoczął 
budowę własnego domu na wyznaczonej posesji. Ożenił się z Agatą 
Oprządek z Zawadki Brzosteckiej. Agata pochodzi z rozśpiewanej, 
muzycznie utalentowanej rodziny. Jej ojciec Edward Oprządek 
(popularnie zwany Sławkiem) gra na akordeonie, zaś jej dziadek 
Jan Dobosz był zasłużonym basem w chórze kościelnym i świe-

ckim. Kiedy łączą się małżonkowie 
z bardzo uzdolnionych rodzin, wy-
dają na świat bardzo zdolne dzieci 
i tak też jest w tej rodzinie.

Agata z domu Oprządek Gie-
rut - żona Zbigniewa - pochodzi 
z wielodzietnej rodziny, pracowi-
tej, życzliwej, pełnej miłości dla 
bliźnich. W jej domu było dużo 
ciepła, pracy, ale też i śpiew było 
słychać bardzo często. Przysłowie 
polskie mówi: „Gdzie słyszysz 
śpiew, tam wchodź, tam ludzie dobre 
serca mają. Albowiem wierzaj mi, 
źli ludzie nigdy nie śpiewają…”. 
Jak przysłowie mówi, tak też jest 
i w rzeczywistości. Agata ma ciepłe, 

życzliwe serce, jak też i cała rodzina Zofii i Edwarda Oprządków. 
Agata po ukończeniu liceum zawodowego w Kleciach podjęła 
pracę w zakładach mięsnych w Dębicy. Po ślubie zamieszkała 
wraz z mężem u Gierutów w Opacionce, a po skończeniu budowy 
domu zamieszkała na własnych włościach. Jest wzorową żoną 

i matką czwórki dzieci. Prowadzi 
dom, pracuje na gospodarce razem 
z mężem, uprawia warzywa, hoduje 
krowę i drób, pomaga opiekować się 
schorowaną teściową Władysławą, 
a finansowo dorabia, piekąc pyszne 
ciasta na uroczystości rodzinne 
sąsiadom i znajomym. Pracowała 
też społecznie w trójce klasowej 
i w komitecie katechetycznym, 
jak również w Caritas przy parafii. 
Jak na młodą kobietę jest to sporo 
różnorakich zajęć. Dom jej jest 
wzorowo utrzymany, na podwór-
ku kwitną kwiaty, a dzieci, mąż, 
dziadkowie żyją z nią w wielkiej 

Dokończenie na str. 31

Dokończenie ze str. 29

Od lewej: Zofia Oprządek, Władysława Gierut, Eugeniusz 
Gierut, Edward Oprządek

Eugeniusz, Zbigniew i Czesław Gierut

Agata i Zbigniew Gierutowie
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przyjaźni i wzajemnej miłości.
Ojciec tej rodziny Zbigniew Gierut 

należał do kapeli i Zespołu Pieśni i Tańca 
„Pektowin”, z którym to zespołem wystę-
pował nie tylko na deskach Jasielskiego 
Domu Kultury, ale także w ościennych 
miastach i na przeglądach artystycznych, 
zajmując wysokie lokaty. Grał też w zespole 
Rafinerii Niegłowice, a potem w orkiestrze 
strażackiej we Frysztaku i wszystkie te 
zajęcia muzyczne, jak również występy 
wiążą się z wielką pracą, wielogodzinnymi 
próbami i spotkaniami. Z biegiem czasu 
zorganizował własny zespół muzyczny 
„U Gierutów”, w którym grał jego ojciec 
oraz wujek.

Drugi syn Eugeniusza - Ryszard - też 
ukończył szkołę muzyczną w Jaśle w klasie 
fortepianu, a po ukończeniu zasadniczej 
szkoły zawodowej w Jaśle na kierunku 
obróbka-skrawanie podjął pracę jako tokarz 
w Dębicy. W szkole muzycznej też grał w orkiestrze szkolnej, 
zaś w zespole muzycznym brata grał jako perkusista. Ożenił się 
w Głobikówce, a jego żona pracuje w zakładzie fryzjerskim w Dę-
bicy. Razem wychowują dwóch synów - sześcioletniego Jakuba 
i trzyletniego Piotrusia. Myślę, że i ta gałąź rodziny Gierutów 
będzie obdarzona zdolnościami muzycznymi. Często spotykają się 
w domu ojca Eugeniusza, a muzyce i śpiewom nie ma końca, gdyż 

już razem z nimi muzykują 
córki Zbigniewa.

Najstarsza córka Aga-
ty i Zbigniewa Gierutów 
- Barbara - jest uczennicą 
drugiej klasy policyjno-
-strażackiej w Kołaczycach. 
Już w szkole podstawowej 
w Januszkowicach była 
jedną z lepszych uczennic 
i brała czynny udział we 

wszystkich organizowanych konkursach i wy-
stępach artystycznych. Pięknie śpiewa, jak 
również gra. Ona też ukończyła szkołę muzyczną 
pierwszego stopnia w Jaśle. Jednak jej najwięk-
szym darem jest talent plastyczny - malarstwo 
akwarelą i szkic ołówkiem. Malunki akwarelą 
jej wyzwalają u człowieka chęć poznania tych 
terenów, które przedstawione są na obrazach, zaś 
szkice ołówkiem i kredką są bardzo autentyczne 
i twórcze. Jej wielkim marzeniem jest uczyć się 
w Akademii Sztuk Pięknych. Jest to bardzo pogodna osoba, ciepła, 
życzliwa, dobrze ułożona i wokół siebie zawsze gromadzi grupę 

koleżanek. Bardzo pomaga matce 
w domu oraz cierpliwie opiekuje 
się babcią.

Druga córka - Małgorzata - dała 
się poznać już w szkole w Janusz-
kowicach jako pracowita i bardzo 
zdolna muzycznie dziewczyna. 
Każda akademia, konkurs czy 
spotkanie z rodzicami uświetniane 
było śpiewem z grupą wokalną lub 
solo piosenek w języku nie tylko 
polskim, ale także po angielsku 
o tematyce patriotycznej, żołnier-
skiej, biesiadnej. Były to piosenki 
wesołe i smutne z akompania-

mentem, jak również a capella. Od 11. roku życia uczęszczała 
na zajęcia muzyczne. Uczyła się grać na prywatnych lekcjach 
u pana Janusza Łąckiego, a potem uczęszczała śladem starszych 
z rodziny do szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Jaśle do 
klasy skrzypiec, a jej opiekunką jest pani Bukowiec. Edukację 
wokalną - emisję głosu, kształcenie słuchu, rytmikę - uczy się 

u pani Renaty Osikowicz, jak również u pani Małgorzaty Skrzy-
szowskiej-Bosak. Gra w orkiestrze szkolnej prowadzonej przez 
panów Pawła Oszajca i Mateusza Gałuszkę. Nasza muzycznie 
uzdolniona rodaczka Małgosia uczestniczyła w występach z tą 
orkiestrą w Jasielskim Domu Kultury, w kościele pw. św. Stanisława 
w Jaśle, na przeglądzie twórczości Przemysława Gintrowskiego, 
a na wakacjach w przeglądzie zespołów muzyki kameralnej 

z całej Polski. Obecnie jest już po egzaminie 
końcowym, na którym wykonała utwór Henryka 
Wieniawskiego „Legenda”. Jest zafascynowa-
na nie tylko muzyką współczesną, ale także 
uwielbia muzykę klasyczną, ponadto znana 
jest w środowisku z pracy w grupie oazowej 
w kościele parafialnym w Januszkowicach, gdyż 
czystym, pięknym głosem wyśpiewuje psalmy 
responsoryjne i z grupą wokalną wykonuje 
pieśni kościelne. Z zespołami muzycznymi 
występowała w większych miastach w Polsce, 
a najbardziej wspomina festiwal w Lublinie oraz 
kongres skrzypcowy w Poznaniu. I tak można by 
wymieniać jeszcze inne formy pracy muzycznej 
naszej Małgosi. Patrząc na sukcesy tej młodej 
dziewczyny, można powiedzieć, że muzyka nie 
tylko zbliża ludzi, nie tylko łagodzi obyczaje, 
ale wpływa także na wszechstronny rozwój 
osobowości człowieka. Od zawsze mówiło się, 
że kiedy ci smutno, grasz i śpiewasz lub słuchasz 
muzyki minorowej, a kiedy ci wesoło słuchasz 

skocznej lekkiej muzyki i wtedy ona wprowadza cię w ukojenie. 
Kiedy jesteś zmęczony, odpoczywasz przy muzyce, a kiedy nie 
możesz opowiedzieć o stanie ducha, słuchasz muzyki delikatnie 
przenoszącej cię w świat wymarzony.

Małgosia Gierut dużo w domu pomaga rodzicom, z wielkim 
sercem staje przy kuchence i wypieka wspaniałe ciasta. Opiekuje 
się też schorowaną i leciwą babcią, a wieczorem wczytuje się 
w literaturę science fiction.

Najmłodsze dzieci Aga-
ty i Zbigniewa Gierutów 
to Wojtek, uczeń 6. klasy 
i Gabrysia, uczennica kla-
sy 4. Jeszcze nie uczą się 
muzyki, ale bardzo lubią 
słuchać, jak grają siostry 
i zespół taty. Myślę, że i te 
dzieci pójdą w ślady sióstr, 
ojca, dziadka i będą grać na 
swoich wymarzonych instrumentach. I tak skromna i bogobojna 
rodzina Gierutów od pradziadka, dziadka, ojców i już własnych 
dzieci idzie swoimi niezwykłymi drogami przez życie, tworząc 
i dopełniając historię rodzinną.

Zuzanna Rogala

Kapela „Brzostowianie” Od lewej: Franciszek Zastawny, Czesław Gierut, Tadeusz 
Chudy, Eugeniusz Gierut, Zbigniew Gierut, Mieczysław Strączek

Małgosia Gierut ze swoim 
ukochanym instrumentem

Jeden ze szkiców Barbary

Barbara Gierut

Wojciech Gierut Gabriela Gierut
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Barwny ogród jesienią

Wrzesień kojarzy się głównie ze spa-
dającymi liśćmi i chłodnymi poran-

kami. W ciągu dnia wciąż cieszymy się 
promieniami słońca, ale w powietrzu czuć 
już nadchodzącą jesień. Powoli, powolutku 
końca dobiega również sezon ogrodniczy. 
Nie oznacza to jednak, że ogrody zaczynają 
obumierać. Wręcz przeciwnie, właśnie 
teraz rośliny w przydomowych zieleńcach 
kwiecą się z nową mocą. 
Dzięki zastosowaniu odpowiednich roślin, 
z końcem lata nasze ogrody mają szansę 
znów rozkwitnąć feerią barw. Wczesną 
jesienią zakwita bowiem wiele ozdobnych 
gatunków. Oto rośliny, które we wrześniu, 
październiku i listopadzie wyglądają naj-
piękniej:
Wrzosy 

Wrzosy to niekwestionowani królowie 
jesieni. Nieliczne odmiany zaczynają kwit-
nąć już od lipca, jednak większość rozkwita 
na przełomie sierpnia i września. Najlepiej 
sadzić je we wrześniu, jednak termin sadze-
nia nie jest w ściśle określony, gdyż rośliny 
sprzedawane są w doniczkach i mają dobrze 
rozrośnięty system korzeniowy. Można więc 
sadzić je praktycznie przez cały sezon pod 
warunkiem, że zapewnimy im odpowiednią 
wilgotność podłoża. Wrzosy najładniej 
wyglądają w grupach (minimum 10 - 15 
sztuk jednej odmiany), w odległości 20-30 
cm od siebie - około 10 - 15 krzewinek na 
m2. Rośliny sadzimy tak głęboko, by dolne 
gałązki dotykały ziemi. Wrzosy uwielbiają 
słońce, dlatego też błędem jest sadzenie 
ich w półcieniu i cieniu. Po posadzeniu 
rośliny obficie podlewamy, a ziemię wo-
kół nich ściółkujemy kilkucentymetrową 
warstwą rozdrobnionej kory sosnowej. 

Kora przeciwdziała nad-
miernemu parowaniu 
wody, ogranicza wzrost 
chwastów i zabezpiecza 
system korzeniowy przed 
przemarzaniem. Krzewin-
ki nie lubią zbyt mokrego 
podłoża, dlatego też na 
glebach ciężkich należy 

wykonać drenaż poprzez wysypanie war-
stwy grubego żwiru.
Astry

Astry uznawane są za jedne z najlep-
szych roślin do uprawy dla początkujących 
ogrodników. Przy niewielkim nakładzie 
pracy odwdzięczają się naprawdę bujnym 
kwitnieniem. Bylinowym gatunkom astrów 
należy zapewnić nasłonecznione stanowi-
sko, o przepuszczalnej glebie, której pH 
jest zasadowe lub lekko kwaśne. Wysoko 
rosnące gatunki marcinków (np. nowoan-
gielskie i nowobelgijskie) umieszczone na 
tyłach rabat będą ładnym tłem dla innych, 
niższych roślin. Równie efektownie będą 
prezentowały się posadzone wzdłuż ścieżek 
i obwódek. 
Aksamitki

Aksamitki to rośliny jednoroczne, które 
zawsze się udają. Jedyne, czego im trzeba 
do zdrowego wzrostu, to przepuszczalna, 
żyzna gleba oraz umiarkowane podlewanie. 
Rosną zarówno w słońcu, jak i półcieniu. 
Ich aromatyczne kwiaty są uwielbiane 
przez motyle. Aksamitki warto uprawiać 
w ogrodzie ze względu na ich allelopatycz-
ne właściwości. Dzięki zawartym w nich 
olejkach eterycznych zwalczają nicienie 
i odstraszają niektóre gryzonie.
Dalie

To wieloletnie byliny z rodziny astrowa-
tych. Osiągają nawet do 1,5 m wysokości. 
Charakteryzują się fantazyjnie uformowa-
nymi, pierzastymi liśćmi oraz niezwykłej 
urody kwiatami, które występują w wielu 
kolorach, począwszy od czerwieni i żółci, 
przez biel, fiolety i róże, na niebieskim skoń-
czywszy. Karpy dalii wysadza się do gruntu 
późną wiosną. Pierwsze 
pąki wykształcają już na 
przełomie czerwca i lipca, 
kwitną aż do później jesie-
ni. Rośliny najlepiej czują 
się w wilgotnej, przepusz-
czalnej glebie, w miejscu 
słonecznym, ale osłoniętym 
od wiatru. Warto dodać, że 
dalie to jedne z niewielu 
gatunków, które wyrosną 
w towarzystwie orzecha 
włoskiego.
Chryzantemy

Chryzantemy należą 
do rodziny astrowatych. 
Ich największą ozdobą są 
uformowane w koszyczek 
kwiatostany o różnej wiel-
kości i kolorach. Dzięki 
swoim intensywnym bar-
wom urozmaicą scenerię 
każdego ogrodu, również 
wtedy, kiedy na zewnątrz 
panuje smutna, jesienna 
szaruga. Rabatowe odmia-
ny chryzantem cechują się 

mrozoodpornością. Roślina preferuje 
glebę zasadową, żyzną, próchniczną oraz 
słoneczne stanowisko. Chryzantemy to 
rośliny stosunkowo łatwe w uprawie, o ile 
zapewni im się odpowiednie warunki. Naj-
lepiej rosną na stanowiskach słonecznych, 
w żyznym, przepuszczalnym podłożu 
o odczynie zasadowym. W czasie uprawy 
należy uważać, aby nie zalewać korzeni - 
zbyt obfite podlewanie może prowadzić 
do ich gnicia i wystąpienia chorób grzy-
bowych. Chryzantemy negatywnie reagują 
także na przesuszenie – kwiaty wtedy 
szybko więdną. Nawożenie chryzantem 
powinno być intensywne – zwłaszcza przed 
i w czasie kwitnienia. Chryzantemy sadzi 
się na miejsce stałe od maja aż do jesieni. 
Dobre rezultaty daje uprawa w pojem-
nikach. Po przekwitnieniu pędy można 
ściąć, a rośliny przenieść do chłodnego, 
jasnego pomieszczenia. Wtedy podlewanie 
ogranicza się do niezbędnego minimum. 
Odmiany drobnokwiatowe są bardziej 
odporne na niską temperaturę od odmian 
o większych kwiatach.q

Dorota Machaj – ukończyła agronomię oraz marke-
ting i zarządzanie na Uniwersytecie Rolniczym w Kra-
kowie, studia podyplomowe w zakresie kształtowania 
i pielęgnacji terenów zielonych, uczy w Technikum 
Architektury Krajobrazu w ZS w Brzostku

Porady eksperta
NASZE OGRODY
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DZIEŃ SPORTU NA ORLIKU ZA NAMI
9 września na Kompleksie Boisk Spor-

towych „Moje Boisko - Orlik 2012” 
w Brzostku odbyła się pierwsza sportowa 
impreza rodzinna mająca na celu integrację 
międzypokoleniową. Organizatorami tego 
wydarzenia byli animatorzy realizujący 
program Ministerstwa Sportu i Turystyki 
„Lokalny Animator Sportu 2017”, którego 
koordynatorem jest Fundacja Rozwoju 
Kultury Fizycznej. Do zorganizowania 
podobnego festynu sportowego zgłosiły się 
622 orliki z całej Polski. Fundacja Rozwoju 
Kultury Fizycznej wybrała 380 zgłoszeń 
(w tym nasz). 

Na wszystkich obiektach w tym samym 
czasie rodzice wspólnie ze swoimi pocie-
chami mogli wykazać się umiejętnościami 
sportowymi. Ważniejszy od wyników był 
jednak sam udział i dobra zabawa. Konku-
rencje rozgrywano w czterech kategoriach 
wiekowych. Po zakończeniu konkursów 
dzieci mogły korzystać z placu zabaw 
(zjeżdżalnie, trampoliny, basen z kulkami) 
oraz z animacji (malowanie twarzy, bańki 
mydlane, zabawy) przygotowanych przez 
Fabrykę Uśmiechu. W tym samym czasie 
na boisku piłkarskim trwały prezentacje 
klubów sportowych funkcjonujących na 
terenie gminy. Po zakończonych poka-
zach rozegrano mecz międzypokoleniowy 
pomiędzy drużyną młodych sportowców, 
w której zagrali zawodnicy LKS Brzo-
stowianki Brzostek oraz UKS Kyokushin 
Karate Brzostek, a ekipą samorządowców, 

w której wystąpili m.in.: Mateusz Doma-
radzki (przewodniczący Rady Miejskiej 
w Brzostku), Daniel Wójcik (radny Rady 
Miejskiej w Brzostku), Marcin Sas (sołtys 
Zawadki Brzosteckiej) i Robert Kolbusz 
(prezes UKS Kyokushin Karate Brzo-
stek). W tym pojedynku wynik nie był 
najważniejszy. Chodziło głównie o dobrą 
zabawę i integrację różnych pokoleń. 
Niemniej jednak sportowej pasji także nie 
zabrakło. Młodzi sportowcy od początku 
wypracowali sobie przewagę i do samego 
końca nie oddali prowadzenia (ostatecznie 
mecz zakończył się wynikiem 7:5 na rzecz 
młodszego pokolenia). 

W przerwie spotkania odbyła się miła 
ceremonia. Młodzi sportowcy pochodzący 
z terenu gminy z rąk kierownika OSiR-u An-
drzeja Piękosia oraz wieloletniego bram-
karza LKS Brzostowianki Brzostek Jana 
Sarneckiego otrzymali wyróżnienia za 
osiągnięcia sportowe. Uhonorowani zostali: 
Jakub Byś z Brzostku (łucznictwo), Nata-
lia Chrząszcz z Bączałki (tenis stołowy), 
Patrycja Kolbusz z Nawsia Brzosteckiego 
(karate), Karolina Prokuska z Brzostku (pił-
ka nożna), Łukasz Stanek z Siedlisk-Bogusz 
(piłka nożna) oraz Kacper Szymański 
z Kleci (piłka nożna). Festyn zakończył się 
późnym popołudniem. Przy pięknej pogo-
dzie rodzice ze swoimi dziećmi wspólnie 
spędzali wolny czas, ucząc się, że różne 
pokolenia może połączyć wspólna pasja. 

Wszystkim osobom, które przyczyniły 

się do organizacji festynu jeszcze raz ser-
decznie dziękujemy.

Szczegółowa klasyfikacja:
Kategoria „Krasnala” (2 - 3 latka):
1. Julia Cisoń
2. Zuzanna Baryłecka
3. Bartosz Kurek
Kategoria „Smyka” (4 – 6) lat:
1. Mateusz Kita
2. Bartosz Głus
3. Michał Bachara
Kategoria „Urwisa” (7 – 9) lat:
1. Damian Czech
2. Jowita Cisoń
3. Liliana Jędrzejczyk
Kategoria „Juniora” (10 – 12) lat:
1. Igor Juszczyk
2. Sebastian Kolbusz
3. Martyna Nawracaj

Magdalena Kawalec

CZYTELNICY PISZĄ
Sz. P. Redaktor

Przeczytałem w „Wiadomościach Brzosteckich” artykuł pt. 
„Tropem Niezwykłych – Prof. Władysław Zastawny” napisany 

ciekawie przez polonistkę Sz. P. Zuzannę Rogalę, która barwnie 
opisała brzostecki klimat przyrody. Mam propozycję, by ten 
artykuł uzupełnić o uszczegółowione informacje dotyczące prac 
naukowych Prof. Zastawnego. Uważam, że te prace winny zna-
leźć się w bibliotece brzosteckiej, aby młodzież mogła się z nimi 
zapoznać. Historię Brzostku powinno się celebrować, a pamięć 
o osobach, które w swoim życiu coś osiągnęły, nie powinna odejść 
w zapomnienie (dotyczy to całej gminy).

I jeszcze wspomnienie: ojciec W. Zastawnego w latach powo-
jennych z Pietrzyckim, dziadkiem lekarzy Mieczysława i Jerzego, 
przychodzili codziennie wieczorem do gospody na poczęstunek 
kolacyjny, gdzie mieli zawsze ten sam stolik. My, jako młodzi, 
mieliśmy miejsce na spotkania przy sąsiednich stolikach. Pa-
nowie byli niezwykle mili i weseli, i często opowiadali różne 
wspomnienia z lat młodości, okresu sprzed pierwszej wojny 
światowej i późniejsze – bardzo ciekawe. W Brzostku była 
tradycja, że w okresie świąt legioniści w moździerzu, który stał 
w rynku, ubijali proch do karabinów i oddawali salwy uroczyste. 
Po II wojnie światowej mieszczanie w rynku spotykali się przed 
piekarnią Krzysztyńskiego i debatowali.

Pozdrawiam serdecznie
Juliusz Stanek

Fot. Karolina Zegarowska
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Powiatowe Indywidualne 
Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce

22 września 2017 r. odbyły się w Dębicy powiatowe mistrzostwa 
w lekkiej atletyce. Bardzo dobre starty zaliczyli brzosteccy 

gimnazjaliści. W biegu na 600 m uczennica brzosteckiego gimnazjum, 
Wiktoria Kita, zajęła II miejsce, a Karina Augustyn – III miejsce. Na 
V pozycji uplasowała się Magdalena Oprządek. Łukasz Lisak zajął 
VI miejsce w biegu na 1000 m, a Marcin Jasicki VIII. Łukasz Lisak, 
wykonując udane skoki w dal, zakwalifikował się do serii finałowej, 
w której znalazło się sześciu najlepszych skoczków w powiecie. 
Niestety, podczas pierwszego skoku uległ kontuzji – co przyczyniło 
się do zajęcia V miejsca w powiecie. Dziękuję wszystkim naszym 
zawodnikom za trud przygotowania do zawodów i zdobyte miejsca.

Magdalena Machaj

GMINNY OTWARTY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SZKÓŁ
27 września w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu odbył 

się Gminny Otwarty Turniej Piłki Nożnej Szkół w kategorii 
szkół podstawowych. Zawody miały miejsce na boisku piłkarskim 
w Siedliskach-Bogusz, które zostało zmodernizowane (budowa 
piłkochwytów, trybun, boksów dla zawodników, ogrodzenie) 
w ramach dofinansowania na rozbudowę bazy sportowej w miej-
scowości Siedliska-Bogusz z programu pod nazwą Podkarpacki 
Program Odnowy Wsi. Organizatorem imprezy był Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Brzostku oraz Gmina Brzostek, zaś partnerami: KS 
Sokół Siedliska-Bogusz (obsługa sędziowska), Stowarzyszenie 
„Boguszanki” z Siedlisk-Bogusz (wyżywienie dla uczestników), 
OSP w Siedliskach-Bogusz (pomoc medyczna), Stowarzyszenia 
na Rzecz Edukacji w Siedliskach-Bogusz (pomoc organizacyjna). 
Do turnieju zgłosiło się 6 drużyn z terenu gminy. Rywalizacja 
odbywała się w dwóch grupach, gdzie grano systemem „każdy 
z każdym”. Po rozegranych meczach grupowych drużyny, które 
zajęły w grupach trzecią pozycję (SP Gorzejowa oraz SP Smar-
żowa) rozegrały mecz o 5. miejsce. Zwycięsko z tego spotkania 
wyszła Drużyna z Gorzejowej, która przegrywała 0:1, ale jeszcze 
w pierwszej połowie udało się wyrównać stan meczu. W drugiej 
części spotkania zawodnicy z Gorzejowej przeprowadzili udaną 
akcję zakończoną sukcesem w postaci bramki i tym samym 
wygrali całe spotkanie. W meczu o trzecie miejsce spotkały się 
zespoły z SP Brzostek oraz SP Siedliska-Bogusz. Spotkanie to 
dostarczyło dramaturgii, a miłośnicy futbolu mogli być usatys-
fakcjonowani. Po regulaminowym czasie gry wynik meczu był 
remisowy, więc zawodników czekał konkurs rzutów karnych. 
W trzeciej kolejce zawodnik z Siedlisk-Bogusz uderzył w sam 
środek bramki, gdzie stał golkiper z SP Brzostek. Po obronie 
karnego zawodnicy z Brzostku mogli się cieszyć z trzeciego 

miejsca w turnieju. W finale spotkały się drużyny SP Grudna 
Górna oraz SP Januszkowice, które w fazie grupowej nie prze-
grały żadnego spotkania. Po bardzo wyrównanym meczu lepsi 
okazali się zawodnicy z Grudnej Górnej, którzy wykorzystali rzut 
wolny i to oni mogli cieszyć się ze zwycięstwa w całym turnieju. 
Po zakończonym finale Burmistrz Wojciech Staniszewski oraz 
Kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś wręczyli nagrody dla najlep-
szych drużyn oraz nagrody indywidualne. Królem strzelców został 
Miłosz Chmura (SP Grudna Górna), który w turnieju ośmiokrotnie 
pokonywał bramkarzy przeciwników. Najlepszym Bramkarzem 
został Kacper Henzel-Zbylut, który niejednokrotnie ratował swój 
zespół przed utratą bramki. 

Szczegółowe wyniki:
Grupa „A”
SP Gorzejowa - SP Grudna Górna  (0:2) 0:5
SP Siedliska-Bogusz - SP Gorzejowa  (0:0) 2:0
SP Siedliska-Bogusz - SP Grudna Górna  (0:2) 1:3
Grupa „B”
SP Brzostek – SP Smarżowa  (5:0) 9:0
SP Januszkowice - SP Smarżowa  (1:0) 5:0
SP Brzostek - SP Januszkowice  (0:0) 0:1
Mecz o 5. miejsce:
SP Smarżowa – SP Gorzejowa  (1:1) 1:2
Mecz o 3. miejsce: 
SP Siedliska-Bogusz - SP Brzostek  (0:1) 1:1 k. 2:3
Finał:
SP Januszkowice – SP Grudna Górna (1:0) 1:0

Magdalena Kawalec
Fot. Nina Wodzisz



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 10/2017 35

II GRAND PRIX GMINY BRZOSTEK W BIEGACH 
PRZEŁAJOWYCH O PUCHAR BURMISTRZA BRZOSTKU
29 września na terenie stadionu Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Brzostku odbyło 
się II Grand Prix Gminy Brzostek w Bie-
gach Przełajowych o Puchar Burmistrza 
Brzostku w ramach Europejskiego Tygodnia 
Sportu (ETS), który jest inicjatywą Komisji 
Europejskiej mającą promować sport i ak-
tywność fizyczną w całej Europie. Zawody 
odbyły się przy słonecznej pogodzie, co nie 
przeszkodziło w walce na ostatnich metrach 
przed metą. Rozegrano biegi w czterech 
kategoriach wiekowych zarówno dla dziew-
cząt, jak i chłopców. W zawodach wzięła 
udział rekordowa liczba młodych sportow-
ców: 145. Tak duża liczba uczestników 
niezwykle pozytywnie zaskoczyła orga-
nizatorów. Oficjalnego otwarcia zawodów 
dokonał kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś. 
Zawody przebiegały w miłej atmosferze, 
sportowej rywalizacji z zasadami fair 
play. Na szczególną pochwałę zasługuje 
start Daniela Buczka (SP Brzostek), który 
zaraz po starcie zgubił swojego buta, nie 
zwracając na to uwagi w duchu rywalizacji, 
postanowił biec dalej. Tak przebiegł cały 
dystans (600 m), a przy okazji wyprze-
dzając kilku zawodników, ostatecznie na 
metę wbiegł na 22. miejscu (startowało 
w tej kategorii 30 osób). Po zakończonych 
biegach najlepszych sześciu zawodników 
z poszczególnych kategorii otrzymało z rąk 
kierownika OSiR-u Andrzeja Piękosia 
pamiątkowe medale i dyplomy. Okazałe 
puchary przyznano najlepszym szkołom 
w klasyfikacji drużynowej. Wszystkim 
startującym bardzo dziękujemy za udział 
w zawodach. Zachęcamy do szlifowania 
formy przed kolejnymi biegami.

Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach 
wiekowych:
KAT. KLASY I-III SP DZIEWCZĄT 
1. Szela Julia (SP Smarżowa)
2. Jedziniak Anna (SP Kamienica Górna)
3. Zięba Weronika (SP Brzostek)
4. Gawron Natalia (SP Nawsie Brzosteckie)
4. Kalina Aleksandra (SP Siedliska-Bogusz)
6. Staniszewska Julia (SP Brzostek)

KAT. KLASY I-III SP CHŁOPCÓW 
1. Papiernik Marcel (SP Przeczyca)
2. Szynal Tomasz (SP Gorzejowa)
3. Noga Adrian (SP Nawsie Brzosteckie)
4. Chmura Bartosz (SP Grudna Górna)
5. Berek Patryk (SP Brzostek)
6. Synowiecki Filip (SP Brzostek) 

KAT. KLASY IV-VI SP DZIEWCZĄT 
1. Wołowiec Magdalena (SP Kamienica Górna)
2. Czyż Ewa (SP Siedliska-Bogusz)
3. Kalina Patrycja (SP Siedliska-Bogusz)
4. Wstawska Kinga (SP Grudna Górna)
5. Nawracaj Martyna (SP Brzostek)
6. Szela Katarzyna (SP Siedliska-Bogusz)

KAT. KLASY IV-VI SP CHŁOPCÓW 
1. Chmura Miłosz (SP Grudna Górna)
2. Owsiak Szymon (SP Brzostek)
3. Jędrzejczyk Marcin (SP Siedliska-Bogusz)
4. Kolbusz Sebastian (SP Brzostek) 
5. Kluza Tomasz (SP Brzostek)
6. Pruchnik Krystian (SP Brzostek)

KAT. KLASA VII SP DZIEWCZĄT 
1. Rogaczewska Beata (SP Nawsie Brzosteckie)
2. Polańska Justyna (SP Brzostek)
3. Wójcik Maria (SP Siedliska-Bogusz)
4. Łętek Aleksandra (SP Gorzejowa)
5. Myszkowska Roksana (SP Smarżowa)
6. Sury Aleksandra (SP Przeczyca)

KAT. KLASA VII SP CHŁOPCÓW 
1. Szela Kamil (SP Grudna Górna) 
2. Machaj Bartosz (SP Brzostek)
3. Nowak Kacper (SP Nawsie Brzosteckie)
4. Markiewicz Daniel (SP Siedliska-Bogusz)
5. Wierzbicki Mariusz (SP Grudna Górna)
6. Noga Tomasz (SP Kamienica Górna)

KAT. GIMNAZJUM DZIEWCZĄT 
1. Kita Wiktoria (Gimnazjum Brzostek)
2. Augustyn Karina (Gimnazjum Brzostek)
3. Oprządek Magdalena (Gimnazjum Brzostek)
4. Jędrzejczyk Gabriela (Gimnazjum Siedliska-
-Bogusz)
5. Lemek Magdalena (Gimnazjum Brzostek) 
6. Dziadura Martyna (Gimnazjum Brzostek)

KAT. GIMNAZJUM CHŁOPCÓW 
1. Niedzielski Kamil (Gimnazjum Siedliska-
-Bogusz)
2. Nawracaj Dominik (Gimnazjum Brzostek)
3. Lisak Łukasz (Gimnazjum Brzostek)
4. Jasicki Marcin (Gimnazjum Brzostek)
5. Pruchnik Mateusz (Gimnazjum Brzostek)
6. Michoński Kacper (Gimnazjum Brzostek) 

KLASYFIKACJA SZKÓŁ PODSTAWO-
WYCH 
1. SP Brzostek (172 pkt.)
2. SP Siedliska-Bogusz (119 pkt.)
3. SP Kamienica Górna (99 pkt.)
4. SP Grudna Górna (96 pkt.)
5. SP Smarżowa (72 pkt.)
6. SP Przeczyca (71 pkt.)
6. SP Nawsie Brzosteckie (71 pkt.)
7. SP Gorzejowa (38 pkt.)

KLASYFIKACJA SZKÓŁ GIMNAZJUM 
1. Gimnazjum Brzostek (68 pkt.)
2. Gimnazjum Siedliska - Bogusz (61 pkt.)
3. Gimnazjum Nawsie Brzosteckie (10 pkt.)

Magdalena Kawalec
Fot. Nina Wodzisz
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Groch z kapustą
Plon niesiemy plon… 

We wrześniu miałam okazję uczestni-
czyć w dożynkach na drugim końcu 

Polski, w pobliżu niemieckiej granicy. 
W skład gminy wchodzi 12 sołectw, liczba 
ludności wynosi około 3,5 tys., większość 
gruntów stanowią lasy, a ziemia jest raczej 
słabej klasy. Upolowaną w lasach zwierzynę 
podaje się w restauracjach – pieczeń z dzika, 
gulasz z jelenia itp. Były to Eko-Dożynki 

wykorzystano je do szkolenia na temat 
nowych zasad segregacji śmieci, prezento-
wano worki, pojemniki, rozdawano broszu-
ry, propagowano wiedzę dotyczącą czasu 
rozkładu różnych odpadów. Sprzedawano 
miody, nalewki, soki, przetwory z leśnych 
zbiorów. Można było kupić smaczne ciasta 
regionalne, chleby, sery itp. Obok wejścia 
na teren dożynek gości witała potężna baba 
z bel słomy i równie duży kosz z plonami. 

Jedanak głównym punktem programu 
była Msza św. pod ustawioną brezentową 
wiatą, w rogach której i przed Stołem Ofiar-
nym prezentowały się dorodne plony zbóż, 
warzyw, owoców i kwiatów oraz wieńce 

dożynkowe z poszczególnych sołectw. 
Nieco dalej stał wóz konny z zadowolonym 
z dożynek gospodarzem w postaci kukły, 
otoczonego plonami i workami ze zbożem. 

Na pierwszej ławce przed ołtarzem siedzieli 
gminni radni z wójtem na czele, następnie 
pracownicy Urzędu Gminy, rzemieślnicy 
i mieszkańcy.

Muszę przyznać, że tych mieszkań-
ców nie zgromadziło się wielu, dopiero 
wieczorem na potańcówce frekwencja 
dopisała. Pracownice Urzędu Gminy miały 
na głowach wianki z kwiatów, kłosów 
i ziół i muszę przyznać, że był to piękny 
dożynkowy zwyczaj.

Podczas kazania ksiądz słusznie pod-
kreślił, że „im więcej chleba, tym mniej 
modlitwy” - czyli im więcej posiadamy dóbr 
materialnych, tym bardziej odchodzimy 
od Boga, którego wówczas spychamy na 
dalszy plan. W trakcie nabożeństwa ktoś 
zasłabł i nie wystarczyła karetka pogotowia 
– wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe, 
które zabrało chorego do szpitala.

Ksiądz celebrujący Mszę św. przerwał 
w tym momencie nabożeństwo i pomod-
liliśmy się o zdrowie dla tego chorego 

potrzebującego pomocy. Był to chwalebny 
gest wspólnotowy, bardzo dobrze przyjęty 
przez wiernych.

Po Mszy św. wystąpiły dzieci z przed-
szkola oraz grupa kobiet z pieśniami lu-
dowymi, około 20.00 odbył się pokaz 
sztucznych ogni, a kapela przygrywała do 
tańca do trzeciej nad ranem.

Zwróciłam uwagę na nietypowe dekora-
cje wystawione przed domami – kolorowe, 
dowcipne, eksponujące plony ziemi, a na-
wet zapraszające na Narodowe Czytanie 
„Wesela” Wyspiańskiego. Przed sklepem 
spożywczym wystawiono odpoczywających 
gospodarzy oraz świniaka zapraszającego 
na dożynki. Koło pracowni krawieckiej 

zapraszano na Narodowe Czytanie, znalazła 
się też scena z „500+” na której przybywa 
dzieci i piwa, ale nie jedzenia. Obok salonu 

fryzjerskiego wystąpił samotny staruszek 
sprzedawaniem kwiatów dorabiający do 

Dokończenie na str. 37
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skromnej emerytury, a przed mieszkaniem 
indywidualnym wystawiono lekki zarobek, 
raczej nie rolniczy.

Byłam ciekawa tego zwyczaju i okazało 
się, że jest on całkiem nowy, bo takie de-
koracje na dzień dożynek wystawiano po 
raz pierwszy. 

Były to naprawdę ciekawe, kolorowe, 
tradycyjne i jednocześnie nowe dożynki, 
i gratuluję pomysłodawcom.

Janina Słupek

Dokończenie ze str. 36

Sprzedam działkę rolną 

z możliwością przekształcenia 

na budowlaną.

Powierzchnia 1,80 ha, dojazd do 

działki, miejscowość Grudna Dolna.

Tel. 889952206

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
zaprasza dzieci i młodzież szkolną

 do uczestnictwa w zajęciach:

¾	Zajęcia plastyczne
– grupa młodsza (od I–VI klasy szkoły podstawowej) 

– poniedziałki godz. 14.00
– grupa starsza (uczniowie gimnazjum) – wtorki godz. 15.00

¾	Zajęcia teatralne
– Teatrzyk kukiełkowy „Brzostusie”  

(dzieci I–IV klasy szkoły podstawowej)  
– czwartki godz. 13.00

– Dziecięcy Teatr „Biedronki” (dzieci z klas V–VII)  
– piątki godz. 15.00

– Młodzieżowa Grupa Teatralna „ArTystokraci”  
– (uczniowie gimnazjum oraz szkół średnich)  
– soboty godz. 11.00.

¾	Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży  
– piątki oraz soboty – w godz. uzgodnionych z osobą prowadzącą

¾	Nauka gry na instrumentach muzycznych
(klawiszowe i gitara) w dniach i godz. uzgodnionych 
z instruktorem (zajęcia częściowo odpłatne)

¾	Aerobik dla dorosłych 
– poniedziałki i środy – godz. 18.00

¾	Zajęcia taneczne dla dzieci
prowadzone przez Studio Tańca Podkarpacie w Jaśle  
– wtorek – godz. 15.30 i 16.00 (odpłatne)

Zapraszamy!
Więcej informacji można uzyskać w Domu Kultury w Brzostku,  

tel. 14 6830 315

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

zaprasza dzieci i młodzież

na zajęcia nauki gry na instrumentach:

gitara akustyczna / elektryczna

pianino / keyboard

Więcej informacji pod numerem tel:

506 847 884
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Spotkanie z pożytecznymi mikroorganizmami cz. 22
Janusz Kolbusz - ukończył Pedagogikę Resocjalizacyjną na 
Uniwersytecie Rzeszowskim, od kilku lat zajmuje się wdra-
żaniem praktycznego zastosowania probiotyków na terenie 
Podkarpacia. Prowadzi Pogórzańskie Centrum Mikroorga-
nizmów w Brzostku.

Coś się zmienia w podejściu do uprawy roślin i hodowli zwie-
rząt. Coraz częściej zamiast o nowych rodzajach nawozów, 

maszyn, środków chemicznych - mówi się o tym, co jest podstawą 
rolnictwa: mianowicie o glebie. Gleba na ogół traktowana jest 
jak powietrze, normalnie nikt go nie zauważa. Wie, że go brakuje 
dopiero wtedy, gdy zaczyna się dusić. Z glebą bywa podobnie. 
Ma rodzić bez względu na traktowanie, dopiero gdy pomimo na-
szych wysiłków przestaje, zaczynamy się zastanawiać - co się jej 
stało? Uprawa prawidłowa, składniki pokarmowe na najwyższym 
poziomie, przebieg pogody przeciętny, a plony mizerne. Oddaj-
my głos nauce. Na stronie 294 i 295 książki „Gleboznawstwo” 
praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. dr hab. Saturnina 
Zawadzkiego, czytamy: „Znane jest zjawisko gwałtownego 
zmniejszenia plonów, mimo stosowania właściwej agrotechniki 
- określane jako „zmęczenie gleb”. Jego przyczyną jest okresowe 
załamanie równowagi biologicznej w środowiskach glebowych 
spowodowanych czynnikami natury biologicznej, chemicznej lub 
fizycznej w określonych warunkach ekologicznych ekosystemów 
polowych i trawiastych. Zjawisko „zmęczenia gleby” najczęściej 
przy uprawie roślin motylkowatych (np. wykoniczynienie, wylucer-
nienie), przy monokulturach chmielu, lnu, tytoniu i innych roślin, 
ale znane jest także w uprawie warzyw, w sadach oraz użytkach 
zielonych. Aktualnie przyjmuje się, że zjawisko to będące skutkiem 
naruszenia równowagi biologicznej w przyrodzie, a specjalnie 
w biocenozach gleb uprawnych, jest potencjalnie największym 
niebezpieczeństwem zagrażającym współczesnemu rolnictwu 
światowemu”. I dalej: „Utrzymanie więc gleb uprawnych w ich 
optymalnym stanie równowagi biologicznej powinno być naczel-
nym hasłem współczesnych metod agrotechnicznych związanych 
z intensyfikacją rolnictwa”.

Tylko nie hasłem, tylko nie hasłem - czas przystąpić do działania. 
Trzeba odbudować równowagę mikrobiologiczną w glebie, skoro 
jest najważniejsza. Mamy do tego doskonałe narzędzie w postaci 
Pożytecznych Mikroorganizmów (PM). Co to są PM? Jest to 
kompozycja wielu rodzajów mikroorganizmów wydobytych ze 
zdrowej gleby. Nie są modyfikowane genetycznie. Są absolutnie 
nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. Kompozycja tych mikroor-
ganizmów została opracowana przez prof. Teruo Higa z Japonii, 
a dziś wytwarzana przez Probiotics Polska w Bratuszynie koło 
Turka. Wyroby te poddawane są rygorystycznym badaniom ze 
względu na skład mikroorganizmów m.in. w Instytucie Tech-
nologii Mikroorganicznych w Turku. Preparat działa w glebie 
w dwóch zasadniczych kierunkach. Pierwszy to zamiana gnicia 
na próchnienie. Odtwarzanie próchnicy powoduje że gleba staje 
się pulchna, łatwa do uprawy i gromadzi ogromne ilości wody. 
Obecne kłopoty z wodą nie wynikają z braku opadów. Na skutek 
utraty próchnicy i utraty odpowiedniej struktury, gleba po prostu 
przestała chłonąć i magazynować wodę. Drugi kierunek działania 

to rozkład minerałów, z jakich składa się gleba i uruchamianie 
ogromnej ilości nieprzyswajalnych dotychczas składników. W ciągu 
sześciu tygodni przyswajalność fosforu i potasu może zwiększyć 
się kilkakrotnie. Zwiększa się chociaż wolniej ilość dostępnego 
azotu dzięki bakteriom, które wiążą go z powietrza. Również 
dostępność innych minerałów jest bardzo dobra, co zapewnia 
roślinom silny i zdrowy wzrost. Ta zdolność do uruchamiania 
niedostępnych dotychczas składników pokarmowych powoduje 
duże oszczędności w nawożeniu mineralnym. Również w miarę 
zdrowienia gleb, rośliny stają się zdrowsze i oszczędzamy na 
ochronie. Co podkreślają rolnicy stosujący PM od kilku lat, to 
wierność plonowania, nie ma lat suchych, nie ma lat mokrych, 
plony utrzymują się na stałym, wysokim poziomie. Zmniejsza to 
ryzyko prowadzenia gospodarstwa rolnego. Kiedy stosuje się PM? 
Od czasu, gdy gleba osiągnie temperaturę 8°C, do czasu aż gleba 
ostygnie poniżej tej temperatury. Określane dawki to dawki do 
stosowania na cały rok. Można je podawać jednorazowo, a można 
dawki dzielić. Dzielenie dawki preparatu daje dodatkowo efekt 
grzybobójczy. PM stosuje się przez okres czterech do sześciu lat 
i więcej w zależności od stopnia degradacji gleby. Po tym terminie 
w glebie ustala się prawidłowy skład mikrobiologiczny. Jeżeli 
mamy w gospodarstwie chów zwierząt, to najprościej stosować 
PM przez obory, chlewnie, kurniki. Opryskujemy odpowiednim 
roztworem PM stanowiska, gdzie stoją zwierzęta, wtedy obornik 
czy kurzak zamiast gnić i śmierdzieć, zaczyna próchnieć. Przestaje 
się wydzielać amoniak. Wszystkie składniki pokarmowe pozostają 
w oborniku. W takim oborniku namnożyła się również ogromna 
ilość mikroorganizmów które były w PM. Gdy tak przetworzony 
obornik wywieziemy w pol,e nie musimy dodawać PM z butelki. 
W ofercie jest również ProBiotyk stosowany do picia dla zwierząt, 
który jest unikalną kompozycją mikroorganizmów stymulującą od-
porność i chroniącą zdrowie. ProBiotyk ma zastosowanie w hodowli 
i pielęgnacji zwierząt. Używany jest także w profilaktyce chorób 
związanych z obniżeniem odporności i nieprawidłową przemianą 
materii oraz w czasie kuracji antybiotykowej. Jest naturalnym 
środkiem wzbogacającym i stabilizującym mikroflorę przewodu 
pokarmowego, odpowiedzialną za prawidłowy przebieg procesu 
trawienia. Stymuluje odporność organizmu oraz powstrzymuje 
działanie bakterii chorobotwórczych, dzięki działaniu pałeczek 
kwasu mlekowego i komórek drożdży. Probiotyczne działanie 
preparatu potęgują szczepy bakterii fototropicznych. Korzyści, jakie 
osiągamy, stosując ProBiotyk to: wzrost naturalnej odporności, 
poprawa zdrowotności i kondycji, ograniczenie chorób i upadków, 
mniejszy udział leków w czasie chowu, pełne wykorzystanie 
składników zawartych w paszy, zwiększenie przyrostów masy 
ciała, wzrost składników produkcyjności.
Podsumujmy. 

Preparaty PM stosowane są od kilkunastu lat. Początkowe obawy 
o to, czy będą działały, zastąpiła pewność, że działają wspaniale. 
PM dają często efekty większe od spodziewanych. Gleby stają się 
pulchne i łatwe do uprawy, magazynują duże ilości wody. Wzrasta 
zawartość składników pokarmowych, nie tylko tych podstawowych, 
ale i mikroelementów. W miarę stosowania, corocznie systema-
tycznie poprawia się zdrowotność roślin, plony stają się stabilne. 
W chowie zwierząt zamiast śmierdzącego i zgniłego obornika, 
który z gleb o nieodpowiednim składzie mikrobiologicznym jest 
wypłukiwany - przy pomocy PM otrzymujemy przyjemny kompost 
pełen przyswajalnych dla roślin składników. Świńska gnojowica, 
która normalnie jest trucizną dla gleby, po przefermentowaniu 
przy pomocy PM nadaje się nawet do zasilania pszenicy ozimej 
na wiosnę. Zwierzęta przebywające w pomieszczeniach, gdzie nie 
ma odorów, są zdrowe, spokojne, zużywają mniej paszy, zwłaszcza 
białka przy tej samej a nawet większej produkcji. 
Na koniec refleksja. 

Na ceny produktów rolnych nie mamy wpływu. Na ceny 
środków do produkcji nie mamy wpływu. 

Na koszty produkcji w naszym gospodarstwie mamy wpływ. 
Przy obecnych cenach środków produkcji w rolnictwie, technologia 
oparta na Pożytecznych Mikroorganizmach daje duże oszczędności.

Opracował Janusz Kolbusz

Dopiero żyć zaczniesz, gdy umrzesz, kochając.
Ks. Jan Twardowski

Wyrazy głębokiego współczucia dla Jana 
Sarneckiego, Radnego Rady Miejskiej w Brzostku 
z powodu śmierci Matki, śp. Józefy Sarneckiej, 
którą zapamiętamy jako Kobietę zawsze pogodną 
i życzliwą dla wszystkich.

Szczere kondolencje składa
Burmistrz Wojciech Staniszewski 

wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego
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ROZWIĄZANIE:
październik 2017

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej październik 2017

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za kulki?

"

"

październik 2017
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Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodni-
czej (Co to za gatunek? Fot. strona 47) wraz z wypełnionymi 
kuponami należy dostarczyć do 30 października 2017 r. do 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4.
Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu 
nagród książkowych.

POZIOMO:
1) Specjalista w dziedzinie nauki o Ziemi. 7) Składa jaja do gniazd innych pta-
ków. 11) Ułatwia oglądanie odległych przedmiotów. 12) Spadająca z nieba. 13) Ozna-
czenie czegoś umówionymi znakami (np. muzyczna). 14) Stolica Kenii. 15) Część 
pleców po obu stronach kręgosłupa, nad miednicą. 16) Chorobliwe zwiększenie 
apetytu, żarłoczność. 17) Dawniej: duży, niezgrabny, zniszczony powóz. 20) Antonim 
metali. 24) Domaganie się, żądanie. 28) Ślad pooperacyjny. 29) Prezenterka programu 
radiowego lub telewizyjnego. 30) Muzyczny wstęp do opery, baletu. 31) Element 
rakiety kosmicznej. 34) Stopniowe zwiększanie, potęgowanie się czegoś. 38) Dział 
geologii zajmujący się ruchami skorupy ziemskiej. 43) W parze ze skuwką. 44) Litew-
skie pierożki 45) Popularna przynęta wędkarska. 46) Miejsce zsyłki w Rosji. 47) Po-
ważanie, szacunek. 48) Mieszkanka Rzymu. 49) Szpital pełniący również funkcje 
naukowo-badawcze oraz prowadzący szkolenia studentów medycyny. 50) Satelita 
Jowisza, pierwszy wg oddalenia od planety. 51) Kilogramy do zrzucenia

PIONOWO:
1) Miasto znane z pieśni „Poszła Karolinka” 2) Zespół bloków 
mieszkalnych. 3) Polski przylądek. 4) Ciepła tkanina z delikatnym 
meszkiem. 5) Zbigniew, kompozytor filmowy 6) Dobra słyszalność 
dźwięków w pomieszczeniu; pogłos. 7) Ludożerca. 8) Uporządkowa-
ny zbiór plików komputerowych. 9) Podarte ubranie; strzęp tkaniny, 
szmata, łach. 10) Zasiłki, pieniądze na utrzymanie. 18) Kraina histo-
ryczna we wsch. Francji. 19) Pomoc 21) Zastój 22) Cel pielgrzymek 
muzułmanów z całego świata. 23) Owoc tarniny. 25) Skutek, rezul-
tat. 26) Promieniotwórczy metal; l.a. 89. 27) Litera Y 32) Zbiornik, 
pojemnik. 33) Szczerze, wprost. 34) Straż zbrojna, asysta honoro-
wa. 35) Łóżeczko na biegunach. 36) Zdobywca nagrody, konkur-
su. 37) np. … etniczna. 39) Wóz pogrzebowy. 40) Słynny uniwersytet 
w Anglii 41) Zbrojne wtargnięcie na obce terytorium. 42) Stan w USA, 
stolica Montgomery.
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Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w Domu Ludowym w Kamienicy Górnej stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie 
Księgi Wieczystej Nr 38567 - przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej działalności dla wsi. 
Lokal użytkowy położony jest na parterze w budynku Domu Ludowego w Kamienicy Górnej ( po lewej stronie od wejścia do budynku) na działce 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 470 o powierzchni 0,05 ha, stanowi własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 38567.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 32,76 m2 ( sala sprzedaży i zaplecze).
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, gaz i bieżącą wodę.
W lokalu brak węzła sanitarnego.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 10,00 zł + 23% VAT-u miesięcznie. 
 Wadium dla lokalu wynosi 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) i płatne będzie po ogłoszeniu przetargu na konto Urzędu Miejskiego 
w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006)
Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, odpady komunalne i podatek od nieruchomości, 
opłaty za wodę i kanalizację wliczone są w czynsz. 
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2017 rok)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem w/w lokalu nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
Brzostek, dnia 28.09.2017 r. 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 R.

 o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu - stanowiących własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony w Domu Ludowym w Bukowej stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie 
Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00040775/2 - przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej. 
Lokal użytkowy położony jest na parterze w budynku Domu Ludowego w Bukowej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 486/2 o po-
wierzchni 0,19 ha, stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00040775/2.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 55 m2. 
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, gaz i bieżącą wodę.
W lokalu brak węzła sanitarnego.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 11,00 zł + 23% VAT-u miesięcznie. 
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 
30 PAŻDZIERNIKA 2017 r. O GODZ. 1000 

Wadium dla lokalu wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 
32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) do dnia 26 października 2017r.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz oraz opłaty za odpady komunalne i podatek od nie-
ruchomości pod działalnością gospodarczą.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2017 rok)
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.2014. 1490) . Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na 
poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Brzostek, dnia 26.09.2017 r. 

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na wynajem lokalu użytkowego – stanowiącego własność Gminy Brzostek

Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma…

Wisława Szymborska

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowania Pracownikom Urzędu Miejskiego, Redakcji „Wiadomości 

Brzosteckich”, Gminnym Jednostkom Organizacyjnym, Samorządowcom, Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Szkołom, Instytucjom i Firmom, Znajomym, Sąsiadom oraz Mieszkańcom, którzy wspierali mnie i moją 
Rodzinę w trudnych chwilach, okazywali współczucie, życzliwość i nieśli pomoc. Dziękuję wszystkim 
za udział w uroczystości pogrzebowej śp. Włodzimierza Staniszewskiego – mojego Ojca, za modlitwę 
i intencje mszalne.

Wojciech Staniszewski, Burmistrz
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Działając na podstawie Uchwały Nr XXVI/183/2017 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie 
przetargowym działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 83/2 zabudowanej budynkiem garażowym położonej w Kamienicy Górnej, stanowiącej własność 
Gminy Brzostek ogłaszam z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość:
działka oznaczona nr ewid. 83/2 zabudowana budynkiem garażowym o powierzchni 0,04 ha położona w Kamienicy Górnej, objęta Księgą Wieczystą Nr 
RZ1D/00059594/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń.
Działka położona jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej i handlowo- usługowej w centrum wsi. Teren płaski na stoku uzbrojony w sieć elektryczną. Dojazd 
z gminnej drogi o nawierzchni asfaltowej. Najbliższe placówki użyteczności publicznej, przystanki komunikacji zbiorowej w promieniu 200 metrów. 
Działka nr 83/2 położona w Kamienicy Górnej nie jest objęta planem zagospodarowania Gminy Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/135/2012 z dnia 30.08.2012 roku w/w działka to teren zabu-
dowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi.
Działka zabudowana jest budynkiem garażowym o powierzchni zabudowy 64,32 m 2, powierzchni użytkowej 52,67 m 2 i kubaturze 144,76 m 3. Budynek w średnim 
stanie technicznym. Fundamenty betonowe, ściany z pustaka żużlobetonowego na zaprawie cementowo- wapiennej, strop żelbetonowy, dach drewniany pokryty blachą 
powlekaną, tynki wapienno- cementowe, posadzki z gładzi cementowej, stolarka drewniana, drzwi stalowe, instalacja elektryczna, elewacja z tynku cementowego. 

Nr działki Powierzchnia (m 2)
Wartość rynkowa prawa 
własności do nierucho-

mości gruntowej (zł)

Wartość budynku garażowego 
(zł)

Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

Cena wywoławcza nie-
ruchomości brutto (zł)

Wadium 
( zł) 

83/2 400 3 871,00 13 630,00 600,00 18 101,00 2 000,-

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2017r. O GODZ.10 
00 W SALI KONFERENCYJNEJ 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 2 300,00 (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) w formie pieniądza 
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział 
w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 23 października 2017 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Jeżeli uczestnik, który 
wygrał przetarg uchyli się od podpisania umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora przetargu 
w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. Nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic. 
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.
Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. Szczegółowe informacje 
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/
I Publiczny Przetarg Ustny wyznaczony na dzień 06 lipca 2017 roku na godzinę 10 00 nie odbył się z braku wpłaty wadium.
Brzostek, dnia 21.09.2017r.

Działając na podstawie Uchwały Nr XXVI/182/2017 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie 
przetargowym działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 127 zabudowanej położonej w Bukowej, stanowiącej własność Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość:
działka oznaczona numerem ewidencyjnym 127 zabudowana budynkiem jednokondygnacyjnym i garażowym o powierzchni 0,17 ha (1700 m 2) położona 
w Bukowej, objęta Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00059593/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń.
Działka położona jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej przy drodze krajowej nr 73 w odległości około 4 km od Brzostku. Teren uzbrojony w sieć 
elektryczną i gazową. Dobry dostęp do obiektów handlowo- usługowych. Dojazd z drogi krajowej nr 73 na odcinku Pilzno-Jasło. 
Działka nr 127 położona w Bukowej nie jest objęta planem zagospodarowania Gminy Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Brzostek, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/135/2012 z dnia 30.08.2012 roku w/w działka to teren zabudowy 
zagrodowej i mieszkaniowej.
Działka zabudowana jest budynkiem jednokondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym z poddaszem użytkowym z trzema lokalami mieszkalnymi. 
Budynek o powierzchni zabudowy 292,77 m 2, kubaturze 1712,71 m 3, powierzchni użytkowej 379,93 m 2 piwnica o wysokości 2,20 m o pow. 21,03 m 2, parter 
o wysokości 3,10 m o pow. 231,84 m 2, poddasze o wysokości 2,30 m o pow. 127,06 m 2 

Budynek w średnim stanie technicznym, ściany i posadzki zawilgocone, popękane. Instalacje do remontu kapitalnego. Brak ogrzewania parteru. Fundamenty 
żelbetowe, ceglane, ściany z cegły ceramicznej i pustaka betonowego na zaprawie cementowo- wapiennej, na poddaszu z płyt gipsowo-kartonowych, strop nad 
piwnicą ceglany, nad parterem żelbetonowy, na poddaszu drewniany, dach z drewnianą konstrukcją pokryty blachą ocynkowaną, tynki wapienno- cementowe 
i płytki ceramiczne, posadzki pokryte wykładziną PCV, płytkami ceramicznymi, w poddaszu parkiet i panele podłogowe, stolarka drewniana, okna PCV, instalacja 
elektryczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna, elewacja z tynku cementowo- wapiennego. 
Budynek gospodarczy parterowy o konstrukcji murowanej o powierzchni zabudowy 48,96 m2, powierzchni użytkowej 39,19 m 2 i kubaturze 146,88 m3. Funda-
menty żelbetowe, ściany z pustaka żużlobetonowego na zaprawie cementowo- wapiennej, stropodach żelbetowy pokryty papą na lepiku, posadzka gładź cementowa, 
instalacja elektryczna, elewacja z tynku cementowego. Budynek w średnim stanie technicznym, zużyty czasem prawidłowego użytkowania. 

Nr 
działki Powierzchnia (m 2)

Wartość rynkowa prawa 
własności do nierucho-

mości gruntowej (zł)
Wartość Bu-
dynku (zł) 

Wartość 
garażu (zł) 

Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

Cena wywoławcza 
nieruchomości 

brutto (zł)
Wadium (zł) 

127 1700 18 049,00 253 696,00 7 580,00 600,00 279 925,00 28 000,00

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU O GODZ. 
11 00 W SALI KONFERENCYJNEJ 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych) w formie 
pieniądza przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rze-
miosła Oddział w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 23 października 2017 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu. Wadium wpłacone 
przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu 
przetargu. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od podpisania umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym 
przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. 
Uwaga: nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji gruntów i budynków bez okazania granic. W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa 
kupujący. Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na stronie internetowej http://
bipbrzostek.mserwer.pl/

I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 127 położonej w Bukowej wyznaczony na dzień 
06.07.2017 r. na godz.11 00 nie odbył się z uwagi na brak wpłaty wadium. 
Brzostek, dnia 21.09.2017 r.

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bukowej – stanowiącej własność Gminy Brzostek

BURMISTRZA BRZOSTKU OGŁASZA
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kamienicy Górnej stanowiącej własność Gminy Brzostek 
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Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 2147 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr V/59/03 Rady Gminy w Brzostku z dnia 7 kwietnia 2003 roku, w sprawie 
ustalania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich 
wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata i Zarządzeniem Nr 65/10 Burmistrza Brzostku z dnia 31.08.2010 
roku w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów wykorzystywanych rolniczo, stanowiących 
własność Gminy Brzostek ogłaszam:

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają do wydzierżawienia na okres do 10 lat w trybie przetargowym 
następujące nieruchomości: 

Lp.
Oznaczenia nieruchomości Powierzchnia

(i użytki ha) Położenie
Przeznaczenie 
w planie zag. 

przestrzennego
Forma zbycia

Cena wywo-
ławczego 
rocznego 
czynszu 

dzierżawnego 
brutto (zł)

Wadium 
(zł)

Nr KW Nr działki

1 RZ1D/00015601/8 535 0,0606 ha
RIIIa - 0,0606 Brzostek - rolna Brak planu Dzierżawa - 

przetarg 30,- 10,-

2 RZ1D/00015601/8 537 0,0599 ha
RIIIa - 0,0599 Brzostek - rolna Brak planu Dzierżawa - 

przetarg 30,- 10,-

3 RZ1D/00020353/2 691/1
691/2

0,2298 ha
RIIIa - 0,2298 Brzostek - rolna Brak planu Dzierżawa - 

przetarg 55,- 10,-

4 RZ1D/00022079/1 cz.dz. 134/2 0,23 ha
IIVb-0,23 ha Bukowa - rolna Brak planu Dzierżawa - 

przetarg 55,- 10,-

5 RZ1D/00045257/0 88/10 0,25 ha
RIIIb -0, 25 Grudna Dolna - rolna Brak planu Dzierżawa - 

przetarg 55,- 10,-

6 RZ1D/00045257/0 88/12 0,06 ha
PsIII- 006 Grudna Dolna - rolna Brak planu Dzierżawa - 

przetarg 30,- 10,-

7 RZ1D/00016074/1 cz.dz.759 0,22 ha
RIVb-0,22 Januszkowice- rolna Brak planu Dzierżawa - 

przetarg 55,- 10,-

8 RZ1D/00016074/1 182 0,21 ha
RIVa 0,21 ha Januszkowice- rolna Brak planu Dzierżawa - 

przetarg 55,- 10,-

9 RZ1D/00016074/1 870/1 0,10 ha
RIVa-0,10 Januszkowice- rolna Brak planu Dzierżawa - 

przetarg 30,- 10,-

10 RZ1D/00031619/5 381/2
1,43 ha
RIIIb-0,64 ha,
RIVa-0,63 ha,
PsV-0,16 ha

Januszkowice- rolna Brak planu Dzierżawa - 
przetarg 180,- 20,-

11 RZ1D/00038567/ 353/1 0,23 ha
RIVa-0,23 Kamienica Górna- rolna Brak planu Dzierżawa - 

przetarg 55,- 10,-

12 RZ1D/00038567/
523/1, 525,
527,531/1,
531/4,531/6

0,83 ha
RIVb-0,03,
RV-0,23,PsV-0,47, 
PsVI-0,10

Kamienica Górna- rolne Brak planu Dzierżawa - 
przetarg 120,- 20,-

13 RZ1D/00026654/ cz.dz. 516/25 0,60 ha
RIVa- 0,60 ha Siedliska – Bogusz- rolna Brak planu Dzierżawa - 

przetarg 120,- 20,-

14 RZ1D/00026654 612/1
612/2

0,64 ha
RIVb-0,30
RV-0,34

Siedliska – Bogusz- rolna Brak planu Dzierżawa - 
przetarg 120,- 20,-

15 RZ1D/00022079/1 cz.dz. 691/15 0,35
PsIV-0,35 Przeczyca - rolna Brak planu Dzierżawa - 

przetarg 75,- 10,-

16 RZ1D/00039018/8 403 0,51 ha
PsIV-0,51 Przeczyca - rolna Brak planu Dzierżawa - 

przetarg 120,- 20,-

17 RZ1D/00022079/1 cz.dz.495
0,4652 ha
RIVb-0,2574
PsV-0,2078

Przeczyca - rolna Brak planu Dzierżawa - 
przetarg 75,- 10,-

18 RZ1D/00048274/6 450/8
0,73 ha
RV- 0,60; 
PsV- 0,13

Wola Brzostecka Brak planu Dzierżawa - 
przetarg 120,- 20,-

19 RZ1D/00048274/6 406
0,60 ha
RIVa-0,20, 
RIVb-0,09, 
RV-0,31

Wola Brzostecka Brak planu Dzierżawa - 
przetarg 120,- 20,-

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego stanowi kwotę brutto. Umowa może być zawarta na okres do trzech lat.
Czynsz płatny będzie rocznie do 30 września na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez 
prezesa GUS-u (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2017 rok)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na dzierżawę nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz 
na stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/. 
Brzostek dnia 15.09.2017r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2017 ROKU
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych 

w Brzostku, Bukowej, Grudnej Dolnej, Januszkowicach, Kamienicy Górnej, Przeczycy, Siedliskach-Bogusz i Woli 
Brzosteckiej stanowiących własność Gminy Brzostek, 
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BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Brzostku – stanowiących własność Gminy Brzostek

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r. Nr 2147 
z późn. zm) oraz Uchwały Nr XI/72/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych 
położonych w Brzostku oraz Uchwały Nr X/52/2015 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 października 2015 r. w sprawie obciążenia 
służebnością przejazdu i przechodu nieruchomości zabudowanej położonej w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek oraz 
Zarządzenia Nr 92/17 Burmistrza Brzostku z dnia 14 września 2017 roku ogłaszam: 
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają do sprzedaży w drodze przetargu następujące nieruchomości loka-
lowe nr 1 i 2 łącznie wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek mieszkalny. Lokale mieszkalne 
nr 1 i 2 stanowią własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00071327/3, położone są w budynku mieszkalnym 
nr 34 w Brzostku przy ulicy Rynek, zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 829/6 o powierzchni 0,0543 ha. 

Lp Wyszczególnienie Pow.
lokalu m2 

Udział 
w częściach 
wspólnych 
budynku 
i gruncie

Wartość 
rynkowa 
udziału 

w gruncie zł

Wartość 
rynkowa lokalu 
bez gruntu zł

Wartość rynkowa 
nieruchomości 

lokalowej (brutto)

Wadium 
zł

1 Lokal mieszkalny nr 1 położony w Brzostku przy ul. Rynek 34 
wraz z udziałem w działce nr 829/6 o pow.543 m 2 32,96 3296/7528 20 842,00 42 891,00 63 733,00 6 400,00

2. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Brzostku przy ul. Rynek 34 
wraz z udziałem w działce nr 829/6 o pow.543 m 2 42,32 4232/7528 26 760,00 55 072,00 81 832,00 8 200,00

Razem wartość nieruchomości 829/6 75,28 7528/7528 47 602,00 97 963,00 145 565,00 14 600,00

 LOKALE MIESZKALNE NR 1 i 2 SPRZEDAWANE SĄ ŁĄCZNIE.
Lokalizacja: Nieruchomość działka ewidencyjna 829/6 położona jest w Brzostku przy ulicy Rynek 34 w obrębie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i obiektów handlowo-usługowych w centrum miasta. Teren uzbrojony w sieć elektryczną, kanalizacyjną, gazową wodociągową. 
Dojazd z ulicy o nawierzchni asfaltowej. W budynku znajdują się dwa wyodrębnione lokale mieszkalne nr 1 o pow. 32,96 m 2 i nr 2 o pow. 
42,32 m2 oraz korytarz do wspólnego użytkowania o pow. 7,87 m 2. 
Stan techniczny budynku: Budynek drewniany, wybudowany początkiem XX wieku, parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieużyt-
kowym. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi posiadają doświetlenie naturalne i sztuczne. Obiekt spełnia warunki techniczne, posiada 
węzły sanitarne z bieżącą wodą. W pomieszczeniach wykonano wentylację grawitacyjną. Wysokość pomieszczeń 2,40 m. 
Dane techniczne: powierzchnia zabudowy: 102,00 m 2, kubatura: 275,40 m 2.
Dane konstrukcyjno-materiałowe: fundamenty: kamienne, ceglane, ściany: bale drewniane, cegła ceramiczna na zaprawie cementowo-
-wapiennej, płyty g-k,
strop: drewniany, stolarka: drewniana, częściowo okienna z PCV, posadzki: gładź cementowa, panele podłogowe, deski, tynki: wapienno –ce-
mentowe, okładziny panelami PCV, dach: drewniana konstrukcja pokryta blachą, instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, 
ogrzewanie piecowe, 
elewacja: deski pomalowane olejną farbą
Stan techniczny budynku: budynek w średnim stanie technicznym, do remontu kapitalnego w zakresie instalacji elektrycznej i pokrycia dachu. 
Dla obszaru objętego działką 829/6 w Brzostku nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek, wg za-
pisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr 
XIX/136/2012 z dnia 30.08.2012 r. działka nr 829/6 to tereny przewidziane pod zabudowę mieszkaniową z usługami.
Zaświadczeniem Starosty Dębickiego z dnia 27.08.2015 r. Nr AB.6740.27.2015 wyodrębnione zostały dwa samodzielne lokale mieszkalne 
w budynku nr 34 przy ulicy Rynek w Brzostku na działce nr 829/6. 
Działka 829/6 wraz z udziałem w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków miasta 
Brzostek i zlokalizowana w terenie układu urbanistycznego objętego wpisem do rejestru zabytków decyzją nr A-150 z dnia 11.03.1978 r. Zgod-
nie z Decyzją nr 37/2016 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Rzeszowie z dnia 15.02.2016 r. stosownie do przepisów 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz prawa budowlanego istnieje obowiązek prowadzenia wszelkich niezbędnych robót 
remontowo- konserwatorskich w obiekcie, w tym lokalach mieszkalnych oraz tzw. częściach wspólnych /dach, elewacje, klatki schodowe/ na 
podstawie stosownego pozwolenia konserwatorskiego. Główną zasadą prawidłowego użytkowania obiektu zabytkowego jest przeciwdziałanie 
czynnikom niszczącym zabytek, utrzymywanie go w dobrym stanie technicznym, utrwalanie jego wartości zabytkowych oraz wykonywanie 
doraźnych prac zabezpieczających i niezbędnych remontów o charakterze bieżącym- umożliwiających użytkowanie lokali zgodnie z przezna-
czeniem. Stosownie do art. 28 ust.4 ustawy o ochronie zabytków właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawiadomienia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków o zmianach dotyczących stanu prawnego nabytej nieruchomości nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich 
wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości. 
Na podstawie Uchwały Nr X/52/2015 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 października 2015 r. działka nr 829/6 o pow. 0,0543 ha, 
obciążona jest służebnością przejazdu i przechodu na czas nieokreślony na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej 
w Brzostku, oznaczonej numerem ewidencyjnym 831 o pow. 0,0658 ha.
Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księdze wieczystej.
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU 
O GODZ. 11 00 W SALI KONFERENCYJNEJ 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w łącznej wysokości na dwa lokale 14 600,00 zł (słownie: 
czternaście tysięcy sześćset złotych) w formie pieniądza przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 
0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 23 października 2017 
r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Jeżeli uczestnik, który wygrał 
przetarg uchyli się od podpisania umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora 
przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. 
Uwaga: nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji gruntów i budynków bez okazania granic. W razie wyniesienia granic na gruncie, 
koszty pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na stronie 
internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/
Brzostek, dnia 15.09.2017 r.

Burmistrz Brzostku
Wojciech Staniszewski
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39-230 Brzostek
ul. Szkotnia23

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

KASACJA POJAZDÓW TEL. 606 347 031, 666 842 379

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

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU
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Od redakcji
4 października przypada Światowy Dzień Zwierząt, a w ogóle 

cały październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt. I powin-
niśmy choć przez te kilka tygodni pochylać się, wzorem świętego 
Franciszka, nad naszymi braćmi mniejszymi.

Ale co zrobić w przypadku, gdy „Homo homini lupus est”, jak 
to Plaut pisał? Gdy człowiek człowiekowi wilkiem? Co zresztą 
nierzadko się zdarza, o czym mówi historia, literatura, a czasem 
i nasze doświadczenia. Wystarczy przypomnieć obozy zagłady 
w czasie II wojny światowej, Josefa Mengele (Anioła Śmierci) 
czy Ariberta Heima zwanego przez więźniów Doktorem Śmier-
cią, średniowieczne tortury albo różnych psychopatów licznie 
występujących we współczesnym świecie. Tu nawet nie trzeba 
podawać tak drastycznych przykładów. Wystarczy przyjrzeć się 
okrucieństwu dzieci czy młodzieży doprowadzających swoich 
rówieśników do samobójstwa przez nękanie psychiczne, cyber-
przemoc. Kto w takim razie jest morderczym drapieżnikiem? 
W tej sytuacji nazwanie człowieka wilkiem jest obraźliwe, ale 
dla wilka. Wilk to zwierzę, które kieruje się instynktem, które 
chce przetrwać. Jednak żeby przetrwać, musi zabijać. Robi to 
z konieczności, a nie dla rozrywki czy sportu. Najedzony wilk 
nie tropi ofiary, nie poluje.

A propos polowania. George Bernard Shaw zauważył pewną 
zależność: „ Gdy człowiek chce upolować tygrysa, nazywa 
to sportem; gdy tygrys chce upolować człowieka, mówimy 
o okrucieństwie”. Najwyraźniej człowiek bardzo wziął sobie do 
serca, że dostał świat we władanie. Zaraz okrzyknął się panem 
życia i śmierci wszystkich stworzeń. Zabijanie mu „pachnie”. 
Nie chodzi tu o myśliwych z prawdziwego zdarzenia, którzy 
mają stanowić obecnie – po wytępieniu drapieżników – czynnik 
utrzymujący równowagę w przyrodzie. Weźmy natomiast na 
celownik kłusowników – przecież nie zabijają z głodu, do tego 

pozbawiają zwierzęta życia w bardzo okrutny sposób. W tym 
miejscu pasowałoby przytoczyć słowa Artura Schopenhauera: 
„Kto jest okrutny w stosunku do zwierząt, ten nie może być 
dobrym człowiekiem”. To dotyczy też osób, które znęcają się 
nad zwierzętami domowymi.

Jednak żeby nie zafałszować obrazu, trzeba też przyjrzeć się 
drugiej stronie natury ludzkiej. Jest wśród nas wielu autentycz-
nych miłośników przyrody. Jeśli hodują zwierzęta, dbają o nie. 
Dokształcają się, by lepiej zrozumieć ich psychikę. Pomagają 
zwierzętom bezdomnym, czego przykładem mogą być udane 
adopcje zwierzaków z brzosteckiego „minischroniska”. Włączają 
się w akcje na rzecz ochrony gatunków zagrożonych. Nie zosta-
wiają śmieci w lesie czy na łąkach. Dokarmiają ptaki w zimie. 
Przykładów można dużo wyliczać. Są też tacy, którzy nie chcą jeść 
mięsa, żeby nie zabijać zwierząt. Ci myślą tak, jak wspomniany 
wcześniej George Bernard Shaw, który stwierdził: „Zwierzęta 
są moimi przyjaciółmi, a ja nie zjadam swoich przyjaciół.”

 Dobrze, że nie wszyscy uważają, że są najważniejsi na świecie. 
Potrafią krytycznie spojrzeć na nasz gatunek, jak np. Winston 
Churchill: „Psy patrzą na nas z szacunkiem, koty z pogardą, 
a świnie jak na równych sobie.”

 Celowo zostały przywołane tu wypowiedzi pisarzy, filozofów 
czy polityków, żeby dowieść, że relacje człowiek – zwierzęta 
zawsze, od starożytności począwszy, zaprzątały umysły wielkich 
myślicieli.

 Na koniec pasowałoby powtórzyć za Januszem L. Wiśniew-
skim, polskim naukowcem: „BOŻE, POMÓŻ MI BYĆ TAKIM 
CZŁOWIEKIEM, ZA JAKIEGO BIERZE MNIE MÓJ PIES.”

U. Kobak
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Co to za kulki?

Zagadka przyrodnicza

Fot. Arkadiusz Trychta z Nawsia Brzosteckiego Fot. Eryk Piękoś z Brzostku
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Fot. Michał Dziedzic z Bukowej

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM DOBROCI DLA ZWIERZĄT



Fot. Martyna Płaziak z Kleci

Fot. Arkadiusz Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Piotr Kawalec z Brzostku

Fot. Magdalena Zatorska z Brzostku

Fot. Józef Czekaj z KleciFot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej

Fot. Dominika Grodzka z Brzostku

Fot. Adrian Wójcik z Brzostku

Kącik fotograficzny
Masz aparat? Robisz zdjęcia? Pochwal 

się nimi. Prześlij je wraz z imieniem 
i nazwiskiem oraz miejscem zamieszka-
nia na adres: wiadomosci@brzostek.pl. 

Przesłanie tych danych oznacza zgodę na 
ich publikację w „Wiadomościach Brzoste-
ckich” w podpisie pod zdjęciem. U.K.


