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Odnowiony pomnik nagrobny Porfirego Zieniewicza, aptekarza i brzosteckiego burmistrza
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Widać już efekty pierwszej kwesty na 
cmentarzu, która odbyła się w ubie-

głym roku. Został odrestaurowany pomnik 
nagrobny jednego z zasłużonych brzosto-
wian. Jeśli uda się realizować tę inicjatywę 
przez kolejne lata, nasz cmentarz nabierze 

znaczenia. Poprzez zabytkowe, ale odno-
wione nagrobki przemówi do nas historia 
miasteczka. Nie będą to już tylko opowieści 
snute na kartach książek. Zobaczymy, że 
ci ludzie rzeczywiście żyli i zasłużyli się 
dla lokalnej społeczności. Na Ziemi Brzo-
steckiej zachowało się niewiele pamiątek 
historii, nie ma tu lokalnego muzeum, więc 
przynajmniej na cmentarzu będzie można 

poczuć tchnienie przeszłości.
Październik obfitował w jubileusze: 

120 lat szkoły w Nawsiu Brzosteckim, 15 
lat Warsztatów Terapii Zajęciowej i 10 lat 
Stajni Ułańskiej. O wszystkim można prze-
czytać w bieżącym numerze „Wiadomości 
Brzosteckich”. Zapraszamy do lektury.

U. Kobak

BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE

OD REDAKCJI

1. 850 tys. zł to łączny koszt wykonania re-
montu pięciu dróg: ok. 1500 m odcinka drogi 
Grudna Dolna – Bączałka, 380 m odcinka drogi 
gminnej w Kleciach (od mostu w kierunku drogi 
powiatowej do Januszkowic), drogi wewnętrz-
nej k. stadionu w Siedliskach-Bogusz, dwóch 

odcinków drogi prowadzącej na Laskowiec w Przeczycy 
oraz 200 m odcinka drogi wewnętrznej „na Rakowskiego” 
w Gorzejowej/Siedliskach-Bogusz (od drogi powiatowej). 
W wyniku prac na wszystkich 5 drogach wykonana zostanie 
nowa nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych. Prace wykona FHU Grzegorz Ligęzka ze Strze-
gocic, a termin wykonania (zgodnie z zawartą umową) został 
określony na 15 grudnia br.

2. Zakończono prace związane z budową i modernizacją dwóch 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W wyniku prac 
wykonano 350-metrowy odcinek drogi prowadzącej do pól 
uprawnych w Przeczycy tzw. „droga na Ramuta” (II etap).

3. Druga droga, tj. „na Ziębę” w Smarżowej to przeszło 440 
metrów drogi. Całkowita wartość wykonanych prac zamknęła 
się w kwocie 46.945,85 zł, z czego 37.000,00 zł pochodzi ze 
środków Samorządu Województwa Podkarpackiego. Wy-
konawcą prac był FHU Ligęzka Sp. cywilna ze Strzegocic.

4. Kolejne lampy hybrydowe jeszcze w tym miesiącu. W ostat-
nich dniach rozstrzygnięto przetarg na dostawę i montaż 
6 sztuk ulicznych, solarnych lamp hybrydowych – 2 sztuki 
zamontowane zostaną w okolicy mostu na rz. Wisłoce (w ciągu 
drogi powiatowej relacji Brzostek – Skurowa), a 4 sztuki na 
ul. Równie.

5. Do końca miesiąca zamontowana zostanie altana rekreacyjna 
przy Domu Ludowym w Bukowej. 20 października br. pod-
pisana została umowa z firmą Jamróz Hubert HUB-DREW 
z Dzikowca, zgodnie z którą powyższe zamówienie zostanie 
wykonane do końca listopada za kwotę 19.430,00 zł. Rea-
lizacja dofinansowana jest ze środków zewnętrznych Unii 
Europejskiej w ramach poddziałania „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.

6. W ubiegłym tygodniu rozpoczął się remont drogi powiatowej 
Brzostek-Smarżowa w km 6+230-7+630. Już za ok. dwa ty-
godnie odcinek od kościoła w Kamienicy Górnej do szkoły 
podstawowej uzyska nową nawierzchnię. Całość prac wykonuje 
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Dębicy.

7. W poprzednim numerze „Wiadomości Brzosteckich” infor-
mowałem o zamontowaniu u zbiegu ul. Południowej i ul. 
Słonecznej wiaty przystankowej – zgodnie z wnioskiem miesz-
kańców Brzostku złożonym na majowym zebraniu miejskim. 

8. Również podczas ww. zebrania złożony został wniosek 
o wykonanie poręczy przy ul. Stromej w Brzostku. Poręcz 
ma na celu ułatwienie komunikacji pieszej w tej części miasta 
w szczególności w zbliżającym się okresie zimowym.

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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Kwesta na brzosteckim cmentarzu po raz drugi
Po raz drugi kwestę na cmentarzu parafialnym 

w Brzostku swoim patronatem objęli pro-
boszcz brzostecki ks. Marek Mnich oraz burmistrz 
Wojciech Staniszewski. Bez życzliwej przychylności 
księdza proboszcza cała akcja nie byłaby możliwa, 
gdyż cmentarz jest własnością parafii i tylko pod 
jej auspicjami można prowadzić kwestę. 

Widoczny efekt ubiegłorocznej zbiórki to pięknie 
odnowiony pomnik nagrobny Porfirego Zieniewicza, 
wieloletniego aptekarza i brzosteckiego burmistrza. 
Warto wspomnieć, że w pełni profesjonalnej reno-
wacji zabytku dokonał mieszkaniec naszej gminy, 
a zarazem konserwator zabytków, Stanisław Czech. 
Efekt tych prac, który od kilkunastu dni możemy 
podziwiać, stał się motywacją, aby akcję konty-
nuować także w trakcie tegorocznej uroczystości 
Wszystkich Świętych. 

Wśród wolontariuszy nie zabrakło podobnie jak 
przed rokiem uczniów i nauczycieli Gimnazjum im. 
Królowej Jadwigi w Brzostku, samorządowców, 
strażaków OSP w Brzostku. Tym razem dołączyli 
do nich także przedstawiciele załogi Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Brzostku. Nie była to obecność przypadkowa, 
bowiem zebrane w tym roku środki przeznaczone 
zostaną na renowację nagrobka doktora Teodora 
Kaczyńskiego. 

Był on osobą zasłużoną dla Brzostku nie tylko ze 
względu na swą działalność społeczno-kulturalną, 
ale przede wszystkim poprzez poświęcenie, jakim 
wykazywał się w pracy lekarza. W trakcie epidemii 
ciężko pracował wśród chorych i w efekcie sam 
zaraził się tyfusem. Niestety, choroba okazała się 
śmiertelna. Teodor Kaczyński zmarł 3 maja 1882 
roku. Wdzięczni doktorowi mieszkańcy miasta 
ufundowali pomnik, który stanął w miejscu jego 
pochówku. Dziś, po ponad 130 latach, brzostecka 
społeczność również miała okazję, by uczcić pamięć 
o tym zasłużonym obywatelu.

O efektach tej szczytnej inicjatywy poinfor-
mujemy po podsumowaniu zbiórki, w kolejnym 
numerze „Wiadomości Brzosteckich”. Tymczasem 
prezentujemy zdjęcia nagrobka Porfirego Zienie-
wicza – te przed i po renowacji.

Daniel Wójcik

Z prac Rady Miejskiej
Rada Miejska w Brzostku obradowała w dniu 31 paździer-

nika br. na XXXV sesji pod przewodnictwem Mateusza 
Domaradzkiego – Przewodniczącego Rady. Realizując przyjęty 
porządek obrad, radni przyjęli zmiany do uchwały budżetowej 
na 2017 rok, dokonując zwiększenia planu dochodów budżetu 
o kwotę 8.233 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii urzą-
dzeń grzewczych w Przedszkolu w Brzostku. Zmiany w planie 
wydatków budżetu dotyczyły przeniesienia wydatków na drogi 
w wysokości 217.519 zł oraz na zakup przyczepy ratowniczej na 
potrzeby zarządzania kryzysowego w Gminie Brzostek w kwocie 
93.480 zł. Na wydatki związane z opłatą energii na obiektach 
sportowych uzupełniono środki o kwotę 12.000 zł. Zmniejszenia 
planowanych wydatków dotyczyły środków na budowę sieci 
wodociągowej w Woli Brzosteckiej oraz budowę oczyszczalni 
ścieków przy szkole w Kamienicy Górnej. Zadania te będą rea-
lizowane z udziałem środków unijnych przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej Spółka z o.o. w Brzostku. Konsekwencją dokonanych 
zmian w budżecie było przyjęcie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Brzostek. Rada Miejska przyjęła zmianę do 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Dębickiemu na remont drogi Nr 1319R Brzostek – Smarżowa, 
zwiększając środki na to zadanie o kwotę 86.119 zł, z uwagi na 
wzrost kosztów po przeprowadzonym przetargu na wykonanie 
tego zadania. Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na Konwencie 
wójtów i burmistrzów Gmin Powiatu Dębickiego, na zakup 
sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Dębicy w formie dotacji celowej przeznaczono 
kwotę 35.000 zł. Na realizację zadań w zakresie obsługi osób 
nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Brzostek do Izby 
Wytrzeźwień w Rzeszowie zaplanowano w budżecie na 2018 
rok kwotę 2.900 zł. Kolejno podjęte przez Radę Miejską uchwa-
ły w sprawie zmiany statutu Gminy Brzostek, zmiany uchwały 
w sprawie utworzenia jednostki samorządowej „Centrum Usług 
Wspólnych w Brzostku” oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 
regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli, porządkowały 
dokonane wcześniej zmiany nazw jednostek organizacyjnych 
w związku z reformą oświaty. 

Treść podjętych uchwał prezentowana jest na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej.

Opracowała E. Sz.
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Dokończenie na str. 6

Jubileusz 15-lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku
Cierpienie jest w świecie również po to, żeby wyzwolić w nas 
miłość, ów hojny i bezinteresowny dar z własnego „ja” na 
rzecz tych, których dotyka cierpienie.

(Jan Paweł II: List apostolski “Salvifici Doloris”, 1984 r.)

Ten dzień, 8 października 2017 roku, był 
zatopiony w szarość jesiennych dni. 

Niebo zasnuło się ciężkimi, nisko zwisa-
jącymi, ołowianymi chmurami, z których 
siąpił, to znowu zacinał mocniejszymi 
strugami deszcz. Wiatr jeszcze mocno 
pędził przez Ziemię Brzostecką i szarpał, 
strząsając z drzew pożółkłe liście i żołędzie 
z dębów. Tylko od czasu do czasu wśród 
rudych liści leżących na ziemi biegały 
szare wiewiórki niosące w pyszczkach 

swoje skarby. Ten wiatr i tak już spowolniał. Kilka dni wcześniej 
przeszedł przez nasze ziemie orkan, który z niespotykaną siłą 
łamał drzewa, zrzucał pokrycia dachowe, przywalając stojące 
samochody i doprawdy szczęściem wielkim były, iż nie powalił 
u nas ludzi, tak jak się to stało w innych miejscowościach. U nas 
w Brzostku świat jakby się ożywił po tych okropnych chwilach 
atmosferycznych. W niedzielę ludzie spokojnie, z parasolami w ręku 
spieszyli na sumę do kościoła parafialnego pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Z wielką radością szli, aby uczestniczyć w na-
bożeństwie koncelebrowanym pod przewodnictwem Ordynariusza 
Rzeszowskiego ks. bpa Jana Wątroby.

Cały kościół brzostecki był prześlicznie ozdobiony wiązanka-
mi kwiatowymi, koszyczkami florystycznymi przygotowanymi 
przez Waldemara Wójcika. Przy Stole Pańskim stał kobierzec 
jesiennych kwiatów, zaś przy figurze Matki Boskiej Różańcowej 
ułożono kwitnące orchidee. Wszystkie światła w świątyni jarzyły 
się bardzo mocno i odbijały złocone ołtarze, a świeżo pomalowany 
kościół w tym blasku wyglądał jak baśniowy pałac.

Przy dźwiękach dzwonów i pieśni „Pod Twą obronę” proboszcz 
parafii brzosteckiej ks. Marek Mnich, wprowadzał przed ołtarz 
główny dostojnego gościa, Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej 
ks. bpa Jana Wątrobę oraz pozostałych księży koncelebransów: 
ks. dra Piotra Potyrałę zastępcę dyrektora „Caritas” Diecezji 
Rzeszowskiej, sekretarza biskupiego ks. dra Łukasza Hendzla, 
dziekana brzosteckiego ks. Edwarda Pasionka, ks. prof. Bogdana 
Stanaszka, ks. Piotra Filipka i ks. Piotra Przypka - brzosteckich 
wikariuszy. W pierwszych ławkach przed ołtarzem siedzieli 
uczestnicy WTZ i ŚDS w Brzostku ze swoimi opiekunami, gdyż 
to właśnie w podziękowaniu za ich opiekę przez 15 lat w murach 
tej instytucji sprawowana była ofiara Mszy Świętej. Cały kościół 
zapełnił się parafianami i przybyłymi gośćmi, a wśród nich byli 
dyrektor PCPR w Dębicy Piotr Niedbalec, dyrektor Wydziału Kul-
tury, Turystyki, Sportu i Promocji Katarzyna Rokosz reprezentująca 
Starostwo Powiatowe w Dębicy, burmistrz brzostecki Wojciech 
Staniszewski oraz rodzice, opiekunowie, członkowie rodzin 
uczestników WTZ. Niezwykłość ofiary Mszy Świętej sprawowanej 
przez księdza biskupa wypełniona była wzorowym i perfekcyjnym 
czytaniem fragmentów Pisma Świętego przez działaczy Akcji 
Katolickiej - Jacka Samborskiego i Wiesława Tyburowskiego oraz 

lirycznym wyko-
naniem psalmu 
responsoryjnego 
przez Agnieszkę 
Bacharę, uczest-
niczkę  KSM. 
Homilię wygło-
sił ksiądz biskup, 
który w swoim 
kazaniu zwrócił 
uwagę na ofiarę 

niesienia pomocy ludziom cierpiącym oraz utwierdzał słuchaczy 
w przekonaniu, że dobroć dawana potrzebującym wraca do dawcy 
wielokrotnie. Swoje słowa podziękowania za trudną pracę opieku-
nów WTZ podsumował słowami: „Uczyńcie, co wam mówi Syn, 
przyobleczcie wiarę w czyn, niech się Słowo Boże stanie Ciałem 

w każdym z nas”. Po przyjęciu Komunii Świętej i otrzymaniu 
błogosławieństwa uczestnicy WTZ wraz z rodzicami i opiekuna-
mi udali się na dziedziniec starej plebanii, w której mieszczą się 
WTZ. Tutaj w rogu frontowej działki, pod rozłożystym orzechem 
stoi ulepiona z kamieni rzecznych skromna kapliczka – wygląda 
jakby była wydłubana ze ściany skalnej – a w niej mieści się fi-
gura Matki Boskiej. Jest to obiekt własnoręcznie wykonany przez 
obecnego księdza proboszcza Marka Mnicha. To właśnie tę kaplicz-

kę poświęcił ksiądz 
biskup, a wszyscy 
obecni odśpiewali 
pieśń maryjną: „Do 
Ciebie Matko Sza-
farko Łask błagalne 
pienia wciąż płyną. 
Twa dobroć świeci 
nad słońca blask, 
Nadzieją Tyś nam 
jedyną. W cierpie-
nia czas, pomocą 
darz, I nieustannie 
ratuj nas!” Patrząc 
na tę niezwykle 

skromną kapliczkę, wierzymy, że będzie to miejsce, w którym 
rozbrzmiewać będą pieśni nie tylko podczas majówki wraz z Li-
tanią Loretańską czy też z różańcową modlitwą w październiku, 
ale także będzie to miejsce na indywidualną modlitwę w ciszy, 
zadumie, polecając się Pani Świata. Na pewno będzie to miejsce, 
gdzie w samotności przed naszą Królową Polski wylejemy niejedną 
łzę, a kiedy nam braknie słów, będziemy patrzeć w jej litościwe 
oczy i tak modląc się, otrzymamy ukojenie. 

Następna część spotkania dostojnych gości z uczestnikami WTZ 
odbyła się w sali świetlicowej w wyremontowanym i zmoderni-
zowanym strychu starej plebanii – ileż to trzeba było mieć wyob-
raźni, ileż umiejętności i dobrej woli, aby stary strych, na którym 
składano siano, przystosować na sale do zajęć i pracownie WTZ.

Gorącym słowem przywitała kierownik WTZ dr Alicja 
Kawalec-Przetacznik wszystkich obecnych wraz z zaproszonymi 
gośćmi. Instruktorzy i opiekunowie uwijali się wokół stołów 
zastawionych własnymi wyrobami. Podano obiad przygotowany 
przez instruktorki Ewelinę Koznecką, Annę Sękowską, Zuzannę 
Stasiowską, Małgorzatę Wal-Woźniak, Annę Szczepanik-Barys, 
Monikę Jaworowską, Iwonę Grodzką, Agnieszkę Bulsę, Agnieszkę 
Nylec, Alinę Świerk. W kelnerów zamienili się zaś instruktorzy 
i opiekunowie: Jerzy Płaziak, Piotr Stasiowski, Jerzy Staniszewski, 
Piotr Staniszewski, Marek Wójcik. Przy swojskim cieście upie-
czonym przez instruktorów wraz z podopiecznymi - szarlotce, 
pierniku, kremówce papieskiej, cieście tortowym, kompocie, 
kawie i herbacie – rozpoczęła się część towarzysko-biesiadna. 

Kierownik WTZ przypomniała, jak przed 15 laty wraz z gru-
pą młodych ludzi 
z KSM-u i pod 
kierunkiem ów-
czesnego probosz-
cza ks. Czesława 
Szewczyka orga-
nizowała WTZ. 
Ta działalność wy-
nikła z potrzeby 
serca i obserwacji 
potrzeb zaistnia-
łych w rodzinach 
naszej parafii.

Wyrazy podziękowania za trud opiekuńczy instruktorów i opie-
kunów, księży proboszczów, katechetów i sióstr zakonnych złożyła 
przedstawicielka rodziców Zuzanna Rogala. Bardzo ciepło oceniła 
pracę współczesnych instruktorów ze szczególnym wyróżnieniem 
okresu, w którym pracowały siostry bezhabitowe - siostry Dorota, 
Gabriela, Teresa – które wykazały się gorącym, miłosiernym ser-

Fot. Paweł Batycki
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cem dla każdego podopiecznego. 
Odwiedzały chorych uczestników 
w domu, przynosząc im nie tylko 
słowa pociechy, ale także potrzebne 
lekarstwa. Zwróciła uwagę także 
na szerszą działalność sióstr, któ-
re organizowały pielgrzymki do 
miejsc świętych, a nade wszystko 
pielgrzymkę do Italii połączoną 
z odwiedzinami u ówczesnego pa-
pieża Benedykta XVI w Rzymie. Za 
te wielkie i małe - chociaż bardzo 
ważne – zajęcia opiekuńcze, za 
trud każdego dnia, za serce otwarte na każdą potrzebę „innych” 
też ludzi, po prostu Bóg Wam zapłać – mówiła. Za ciepłe i pełne 
zrozumienia podejście do każdego z uczestników, za uczciwą 
i rzetelną pracę, za dobre kierowanie WTZ wyjątkowe podzięko-
wania złożyła obecnej kierowniczce dr Alicji Kawalec-Przetacznik.

Było też dużo życzeń i podziękowań dla opiekunów i in-
struktorów WTZ od przybyłych gości. I tak ks. dr Piotr Potyrała 
złożył gratulacje za dobrą współpracę z diecezjalnym „Caritas”. 
Przedstawicielka Starostwa w imieniu starosty Andrzeja Reguły 
odczytała słowa podziękowania za dobrą pracę oraz wręczyła 
kronikę dla WTZ, dyrektor PCPR Piotr Niedbalec wyraził 

swoją życzliwość dla dzisiejszego 
jubileuszu i jubilatów, a burmistrz 
brzostecki Wojciech Staniszewski 
zapewnił o dobrej współpracy.

Uczestnicy WTZ czynnie włą-
czali się w biesiadowanie, śpiewając 
papieską „Barkę” oraz inne pieśni 
kościelne, jak również biesiadne. 
Piotr Rogala został ucharaktery-
zowany na Krzysztofa Krawczyka 
i z akompaniamentem odśpiewał 
piosenkę „Jak minął dzień”, a cała 
sala razem z nim wtórowała ten 
znany utwór.

Ksiądz biskup, żegnając się, 
złożył życzenia i gratulacje opiekunom i instruktorom za rzetelną 
pracę. Polecił podopiecznych i opiekunów za pośrednictwem św. 
Jana Pawła II Jezusowi Miłosiernemu i zapewnił, że częściej 
będzie odwiedzał tę placówkę. I tak w atmosferze wielkiej pogody 
ducha przeżyli uczestnicy kolejny dzień swojego pobytu w WTZ, 
a potem będzie kolejny i kolejny… Bóg zapłać wszystkim opie-
kunom, instruktorom, kierownikom placówki, proboszczom oraz 
ludziom dobrej woli za modlitwy i dary swojego serca na rzecz 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zuzanna Rogala

O działalności i jubileuszu WTZ pisze także kierownik Alicja Kawalec-Przetacznik.

Obchodzony Jubileusz 15-lecia działal-
ności Warsztatów Terapii Zajęciowej 

jest doskonałą okazją, aby szczególnie 
zaznaczyć obecność osób niepełnospraw-
nych w środowisku ludzi zdrowych. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy 
Parafii w Brzostku rozpoczęły swoją 
działalność 2 stycznia 2002 r., prowa-
dząc rehabilitację społeczną i zawodową 
w sześciu pracowniach: gospodarstwa 

domowego, ogrodniczej, wikliniarskiej, stolarsko-technicznej, 
krawieckiej i plastycznej. Następnie powiększono liczbę pracowni 
o ceramiczną i rolniczą, metaloplastyki, rękodzieła artystycznego 
i informatyczno-poligraficzną. Obecnie w placówce działa 11 pię-
cioosobowych pracowni, prowadzona jest również fizjoterapia 
i hipoterapia.

W tym szczególnym dla nas dniu otrzymaliśmy mnóstwo 
ciepłych życzeń i serdecznych wyrazów uznania dotyczących 
naszej pracy. Pod adresem Ks. Proboszcza Marka Mnicha zostały 
skierowane słowa podziękowania za pierwszy, wyjątkowy rok 
współpracy, rok dla niektórych pełen niespodzianek, może niespo-
dziewanych decyzji i zmian. Podkreślono, iż był to czas, w którym 
społeczność Warsztatów mogła poznać Księdza osobowość jako 
wyjątkową i niepowtarzalną wartość, która przyczynia się do 
jakości pracy zespołu: …to bycie sobą, bycie niepodobnym do 
innych jest receptą na sukces, to różnice wymagane na określonych 
stanowiskach, a nie identyczność poglądów i homogenizowanie 
zachowań, co dzisiaj wiemy, że wtłaczanie działań pracowników 
w sztywne ramy rutyny, nie jest już rolą przełożonego. 

Swoje słowo podczas uroczystej Mszy św. skierował do nas JE 
Biskup Rzeszowski Jan Wątroba, który podkreślił istotę pomocy 
ludziom wykluczonym społecznie. Serdeczny gest w postaci 
Jubileuszowego Dyplomu Wdzięczności otrzymaliśmy z rąk obec-
nego z nami w tym dniu ks. dra Piotra Potyrały, Wicedyrektora 
Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Wyrazy wdzięczności przekazał 
nam Starosta Powiatu Dębickiego Andrzej Reguła, pisząc w liście 
gratulacyjnym, m.in., iż … ten zacny Jubileusz to święto instytucji 
działającej dzięki ludziom i dla ludzi. Praca wykonywana przez 
Kadrę brzosteckich WTZ wymaga wyjątkowej wrażliwości i em-
patii. To zajęcie, które dostarcza wielu wzruszeń, ale jednocześnie 
zobowiązuje do zachowania dystansu i umiejętności obiektywnej 
oceny sytuacji… Swoją obecnością zaszczycił nas Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Piotr Niedbalec. To 
ważne, że w dzisiejszych czasach możemy spotkać osoby patrzące 
na trud pracy z innymi nie tylko z perspektywy urzędniczego 

biurka, ale z perspektywy empirycznego poznawania środowiska, 
w którym i dla którego pracujemy. Burmistrz Brzostku Wojciech 
Staniszewski pogratulował realizowanych przedsięwzięć, życząc 
dalszej owocnej pracy.

W imieniu Rodziców i Opiekunów słowa podziękowania, ale 
i wskazówek do dalszej pracy przekazała nam Zuzanna Rogala, 
której serdecznie dziękujemy za to, że od początku jest z nami, 
chce o nas pisać, wspiera nas mądrością i radą. Od 2001 r., od 
momentu tworzenia WTZ do chwili obecnej, Zuzanna Rogala jest 
zaangażowana w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
nie tylko w Warsztatach Terapii Zajęciowej, ale i w środowisku 
lokalnym.

Szczególne podziękowania pragnę złożyć Sponsorom i Partne-
rom, którzy przyczynili się do podniosłej oprawy uroczystości. Są 
to: BOGDAN SZUKAŁA, Firma Budowlano-Remontowa, Brzo-
stek; EKIW, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, 
Brzostek; HENRYKA KOLBUSZ Sklep Nasienno-Zaopatrzeniowy, 
Brzostek; IWONICZANKA, Sp. z o.o., Rzeszów; KRZYSZTOF 
WOLICKI, KOLIN - STYL, Brzostek; MAŁGORZATA DROZD, 
DELIKATESY CENTRUM, Brzostek; MAREK SMOŁA, PHUP 
Motor Port, Brzostek; MARIA GRZESIAKOWSKA, MARBET- 
PPHU, Brzostek; NADLEŚNICTWO KOŁACZYCE, Nawsie 
Kołaczyckie; PAWEŁ BATYCKI, TV BRZOSTEK; PAWEŁ 
SZUMOWICZ, OGRO-TRANS PHUP, Mokrzec; SEBASTIAN 
SMOŁA, Brzostek; STANISŁAW JĘDRZEJCZYK, Brzostek.

Dzisiaj, gdy zewsząd ogarnia nas brutalny i nieczuły na krzywdę 
świat, wspierając naszą Instytucję, dajecie Państwo świadectwo, 
że ludzie słabsi i potrzebujący nie są sami, że są z nami ludzie, 
którym leży na sercu szczęście innych, którzy troszczą się o nich 
i liczą z ich potrzebami.

Z perspektywy 15 lat funkcjonowania WTZ mamy satysfak-
cję, że nasza praca nie zamyka się w budynku WTZ, to również 
zmiana myślenia w środowisku rodzinnym naszych podopiecz-
nych, w środowisku lokalnym, wśród ludzi zdrowych. Osoby 
niepełnosprawne coraz więcej i odważniej uczestniczą w życiu 
zawodowym i społecznym. Nie są już tak bardzo ograniczane, 
izolowane i marginalizowane jak 15 lat temu.

Zapraszamy Państwa do współpracy, odwiedzania Warsztatów 
Terapii Zajęciowej i pomagania innym, jak nauczał Jan Paweł II 
…niech nasza droga będzie wspólna, niech nasza modlitwa 
będzie pokorna, niech nasza miłość będzie potężna, niech nasza 
nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może 
sprzeciwiać…

Alicja Kawalec-Przetacznik
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Nie jestem typem kanapowca.

KORONA MARATONÓW POLSKICH
Magdalena Kawalec i Katarzyna Kawalec, 
zdobywczynie Korony Maratonów Polskich, opowiadają o pasji 
biegania i podejmowania sportowych wyzwań.

Co kryje się pod nazwą Korona Maratonów Polskich? 
Magdalena Kawalec: Korona Maratonów Polskich to nic in-
nego jak ukończenie pięciu największych maratonów Polsce: 
Poznań Maraton, Cracovia Maraton, Wrocław Maraton, Maraton 
w Dębnie oraz Maraton Warszawski w ciągu 24 miesięcy, licząc 
od daty pierwszego ukończonego maratonu. U nas był to Ma-
raton w Poznaniu (2015 r). Kolejność maratonów jest dowolna 
i można nawet pokusić się o zrobienie wszystkich maratonów 
w jeden rok, co jednak według mnie jest niedobrym pomysłem. 
Maraton to bardzo wymagający bieg (w tym roku podczas ma-
ratonu zmarło 3 biegaczy) i jeżeli chcemy go pobiec jak najle-
piej, to po dwóch tygodniach nie będziemy gotowi na następny, 
a taki właśnie odstęp jest pomiędzy jesiennymi maratonami we 
Wrocławiu, w Warszawie i w Poznaniu. Czas, jaki uzyska się na 
mecie każdego z maratonów, nie ma znaczenia. Najważniejsze to 
podjąć wyzwanie i konsekwentnie startować we wspomnianych 
imprezach. No i dobiec do mety każdego z nich.
Katarzyna Kawalec: Aby uzyskać tytuł zdobywcy Korony 
Maratonów Polskich, należy ukończyć pięć maratonów: Mara-
ton w Dębnie, Cracovia Maraton, Wrocław Maraton, Maraton 
Warszawski, Poznań Maraton w ciągu 24 miesięcy, licząc od 
daty pierwszego ukończonego maratonu spośród wyznaczonych. 
Kolejność jest dowolna, nie liczy się czas ani miejsce na mecie, 
najważniejsze jest to, że podejmujesz wyzwanie i biegniesz w tych 
pięciu maratonach. 

Na czym polegają biegi maratońskie? Jaki to dystans? 
MK: Maraton to nic innego jak bieg długodystansowy. Jego nazwa 
pochodzi od miejscowości (Maraton) położonej niedaleko Aten. 
Według legendy, podczas wojny grecko-perskiej Grek Fejdip-
pides przebiegł 38-kilometrowy dystans dzielący Maraton (pod 
którym rozegrała się bitwa) od Aten, aby przekazać Ateńczykom 
informację o pokonaniu wroga. Gdy wykonał swoje zadanie, 
zmarł z wycieńczenia. Od 1896 roku maraton stał się dyscypliną 
olimpijską. Bieg maratoński mężczyzn tradycyjnie kończy każde 
igrzyska olimpijskie. Pierwsze maratony biegano na krótszych 
dystansach (od 38 do 40 km) dopiero podczas Igrzysk w Londynie 
w 1908 roku bieg miał odbyć się na dystansie 41,84 km, ale metę 
przesunięto na życzenie brytyjskiej królowej w pobliże miejsca, 
w którym miała zasiadać na trybunach. Dodano 385 jardów (352 
m). Dystans ten się przyjął i od tego czasu maratony rozgrywane 
są właśnie na dystansie 42,195 km.
KK: Bieg maratoński to bieg na dystansie 42 km 195 metrów. 
To bieg na dużej intensywności, dlatego trzeba bardzo dobrze 
przygotować się do takiego wysiłku. 

Na jakie największe trudności napotykają uczestnicy maratonów? 
Na czym polega przygotowanie się do udziału w tych biegach?
MK: Przygotowania do maratonu wymagają niezbędnego czasu 
i poświęceń. Przeważnie treningi do maratonu rozpoczynam 
15 tygodni przed startem. Tutaj liczy się systematyczność, jeśli 
zlekceważysz treningi, to na pewno podczas maratonu będziesz 
cierpieć. Same treningi to nic innego jak biegi w różnych posta-
ciach, zawierające w sobie elementy budujące wytrzymałość, siłę, 
szybkość, dynamikę. Oprócz samych treningów biegowych (często 
biegi powyżej 20 km) urozmaicałam swój trening jazdą na rowerze, 
w końcu nie samym bieganiem biegacz żyje (śmiech). Dodatkowo 
zadbałam o ogólną sprawność i nie zapomniałam o ćwiczeniach 
ogólnorozwojowych, dzięki czemu obyło się bez kontuzji. Jeśli 
chodzi o trudności, to na pewno, gdy źle się przygotujesz do bie-
gu, będziesz miał problem na trasie. Tak właśnie stało się u mnie 
podczas Wrocław Maraton. Moje przygotowania głównie opierały 
się na jeździe na rowerze (759 km), a biegania tylko 271 km. Do 
tego podczas maratonu temperatura powietrza wynosiła ok. 30 
stopni, natomiast termometry przy ulicach pokazywały, że przy 

samym asfalcie 
było grubo ponad 
40 stopni Celsju-
sza! Niestety, po 
26 km poddałam 
się i przeszłam do 
marszu. Miałam 
ochotę siąść na 
krawężniku i pła-
kać. Tyle przygo-
towań i pokonała 
mnie psychika. Wiedziałam, że jeśli usiądę, to będzie koniec, więc 
moją strategią było: opanować emocje i poruszać się do przodu. 
Maszerowałam dalej wściekła na siebie, aż na trasie spotkałam 
chłopczyka, który kibicował biegaczom. Przybiłam z nim piątkę 
i niczym superbohater odzyskałam siły i tak dobiegłam już do 
mety. Czas nie był rewelacyjny (powyżej 5 godzin), ale nie to 
było najważniejsze. Wrócę jeszcze do Wrocławia, by wyrównać 
rachunki. 
KK: Samo przebiegnięcie maratonu nie jest jakimś dużym 
wyczynem. Największą trudnością jest samo przygotowanie 
(przynajmniej dla mnie) zarówno psychiczne, jak i fizyczne. 
Przygotowanie do maratonu najlepiej zacząć od zbudowania 
porządnej bazy biegowej, później skupić się na wytrzymałości. 
Nie można pominąć też biegania z większą szybkością. Trzeba 
pamiętać również o sile biegowej, ćwiczeniach ogólnorozwojo-
wych, rozciąganiu, odżywianiu i odpoczynku. Dużo tego, ale kto 
powiedział, że będzie łatwo. 

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać medal świadczący 
o ukończeniu wszystkich pięciu maratonów?
MK: Po przebiegnięciu 5 maratonów należy uzupełnić wniosek, 
w którym trzeba podać datę biegu, czas ukończenia oraz miejsce, 
które się zajęło. Następnie wysłać wniosek do Zarządu Infrastruk-
tury Sportowej w Krakowie i czekać na pozytywne rozpatrzenie. 
KK: Po ukończeniu ostatniego biegu należy wysłać wniosek (do 
31 grudnia tego roku kalendarzowego, w którym ukończyło się 
piąty maraton) i czekać na weryfikację, której dokonuje Zarząd 
Infrastruktury Sportowej w Krakowie – organizator Cracovia 
Maraton. 

Co Panie skłoniło do podjęcia wyzwania zdobycia Korony Ma-
ratonów Polskich?
MK: „Jeśli chcesz coś wygrać, biegnij na 100 metrów. Jeśli 
chcesz czegoś doświadczyć, przebiegnij maraton” - tak mawiał 
legendarny czeski biegacz długodystansowy Emil Zatopek. Ale 
pokonując królewski dystans, aż pięciokrotnie w ciągu 2 dwóch 
lat, doświadczysz znacznie więcej. Kto mnie zna, wie, że ja nie 
jestem typem „kanapowca”. Od najmłodszych lat interesowałam 
się sportem. Przeważnie można mnie spotkać, gdy aktywnie 
spędzam czas. Nawet moja praca wiąże się ze sportem. Od 2012 
roku biorę udział w różnych biegach. W 2014 przyszedł czas na 
pierwszy maraton, po którym powiedziałam, że już więcej tego 
nie zrobię. Kilka miesięcy później podczas świąt wielkanocnych, 
gdy planowałyśmy z Kaśką, gdzie będziemy biegać w 2015 roku, 
padło hasło „Może by przebiec Korony Maratonów Polskich?” 
Dlaczego nie?! Kolejne wyzwanie i tak zaczęły się przygotowania 
najpierw do Maratonu w Poznaniu, w Krakowie, we Wrocławiu, 
w Dębnie i na końcu w Warszawie. 
KK: Decyzja o zrobieniu korony zapadła jakoś tak spontanicz-
nie i właściwie nie wiadomo kiedy. Zaczęło się od planowania 
kolejnego maratonu. 

Proszę opowiedzieć, jak Panie przygotowywały się do tego wy-
czynu? Czy było łatwo? 
MK: Przygotowania to systematyczne treningi, które trzeba było 
wykonać, bo bez nich nie udałoby się ukończyć żadnego z tych 
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maratonów. Ostatnio policzyłam, ile tych kilometrów było: 
1631 km biegu oraz 2330 km rowerem. Nie jest to tak imponująco 
jak u Kaśki, ale do ukończenia maratonów w przyzwoitym czasie 
wystarczyło (śmiech). Zdobyć Koronę Maratonów Polskich nie jest 
takim prostym wyczynem. Oprócz samych treningów trzeba było 
ogarnąć sprawy organizacyjne (pakiety startowe, nocleg, podróż). 
Największą trudność sprawił maraton w Dębnie pod względem 
organizacyjnym, natomiast pod względem sportowym maraton we 
Wrocławiu. Dębno to miejscowość leżąca niedaleko Szczecina, 
więc sama podróż to już wyzwanie. Związku z tym, że połączenia 
komunikacyjne były kiepskie, pojechałyśmy samochodem. W ciągu 
weekendu za kierownicą spędziłam prawie 1500 km (normalnie 
tyle kilometrów robię w 2 miesiące). Do tego jakby było mało, 
zdobycie pakietu startowego to jak polowanie. Limit miejsc to 
2500 osób, a że zapisy ruszyły wieczorem w sylwestra, więc 
priorytetem było zdobycie numeru startowego, a później wyjście 
na imprezę sylwestrową (pakiety startowe rozeszły się w 4 dni). 
KK: Ja trenowałam cztery razy w tygodniu. Do tego, żeby 
wzmocnić ciało, ćwiczyłam w domu, a po skończonym treningu 
wbiegałam po schodach. Statystycznie rzecz ujmując, to 3338 
wybieganych kilometrów, 427 godzin spędzonych na bieganiu 
i zużytych 5 par butów. Czy było łatwo? Zdecydowanie NIE. 
Zdobycie korony wymaga dużo samozaparcia i dyscypliny. To 
duża lekcja pokory i zmagania się ze swoimi słabościami. Bieganie 

w silnym wietrze, mrozie i deszczu nie należą do przyjemnych. 
Największą trudnością jest chyba zrobienie tych 5 maratonów 
bez większego uszczerbku na zdrowiu. U mnie takowe proble-
my pojawiły się tuż po maratonie w Krakowie. Zagrożone były 
kolejne starty, na szczęście udało się opanować sytuację na tyle, 
że można było kontynuować bieganie. Przygotowania do Wroc-
ławia opóźniły się mocno, a start w Warszawie przełożyłyśmy 
na 2017. Priorytetem był powrót do zdrowia. Moją dodatkową 
motywacją poza samym ukończeniem korony było przebiegnięcie 
maratonu poniżej 4 godzin i to chyba był cel numer jeden. Udało 
się, ale musiałam poczekać na to 24 miesiące, czyli do ostatniego 
maratonu w Warszawie (w Dębnie zabrakło 29 sekund). Jedno 
jest pewne, podejmując wyzwanie zdobycia korony, trzeba mieć 
sporo cierpliwości i wiary w to, że się uda. Korona Maratonów 
Polskich to także wyjazdy na biegi, organizacja noclegu, dojaz-
du. Przy okazji można pozwiedzać miasta, chociaż przeważnie 
brakuje na to czasu. 

Czy współudział rodziny lub przyjaciół w biegach działa moty-
wująco na biegacza?
MK: Na pewno tak. Dzięki temu, że razem z Kaśką przygotowy-
wałyśmy się do biegów, nawzajem się motywowałyśmy. Dodat-
kowo do Wrocławia pojechaliśmy większą ekipą. Podobnie było 
w Warszawie. Fajnie było usłyszeć na ostatnich metrach doping 
najbliższych, a po biegu świętować razem z nimi. 
KK: Tak, zawsze jest to dodatkowa motywacja, zwłaszcza w przy-

gotowaniach do startu. Można ponarzekać 
na pogodę, zmęczenie, wymienić się do-
świadczeniem albo zwyczajnie umówić się 
wspólne na bieganie. 

Co czuje maratończyk, który ukończy bieg? 
Jak było w przypadku Pań?
MK: Jeden z biegaczy długodystansowych, 
Jerome Drayton, powiedział kiedyś: „Opisać 
przeżycie, jakim jest maraton, komuś, kto 
nigdy tego nie doświadczył, to jak próba 
opisania koloru komuś, kto urodził się 
ślepy”. Nic dodać, nic ująć!
KK: Ciężko opisać słowami, czasem są 
to skrajne emocje, myślisz nigdy więcej. 
Jednak mimo dużego wysiłku, bólu i nieza-
leżnie, czy osiągnąłeś założony cel, zawsze 
gdzieś tam w głębi serca jest radość. Trzeba 
to zrobić, żeby zrozumieć. 

Co ludziom daje bieganie?
MK: Bieganie to najprostszy sposób na 
zachowanie zdrowia, szczupłej sylwetki 
i doskonałego samopoczucia. Jest wiele 
pozytywnych aspektów biegania, jak np. 
poprawienie samopoczucia, zredukowanie 

stresu, poprawa wydolność organizmu. Bieganie pomaga zgubić 
zbędne kilogramy, wzmacnia mięśnie. Długo można jeszcze wy-
pisywać pozytywne aspekty biegania. W Brzostku widać coraz 
więcej osób, które zaczynają swoją przygodę z bieganiem. To 
bardzo cieszy. 
KK: Prawdopodobnie każdemu coś innego. Mnie dodaje pew-
ności siebie.

Jakie plany na przyszłość? 
MK: Tak jak już wspomniałam, na pewno wrócę do Wrocławia. 
Co do innych planów? Hm. Po ukończeniu w tym roku biegu 
Rzeźniczka (bieg górski w Bieszczadach, dystans 28 km) planu-
ję w przyszłym roku udział w biegu ultra. Na początek 50 km, 
a w przyszłości przekroczyć magiczną 100, ale na razie odpo-
czywam. Co prawda po maratonie powiedziałam, że szybko nie 
pobiegnę tego dystansu, a już w głowie jest myśl o maratonie, 
tym razem za granicą. 
KK: Na pewno jakiś maraton prawdopodobnie na jesień. Mam 
również ogromną pokusę spróbować biegu na dystansie ultra, ale 
decyzję o takim starcie muszę poważnie przemyśleć. 

Wywiad przeprowadziła Urszula Kobak
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Dokończenie na str. 10

10 lat Stajni Ułańskiej
Stajnia Ułańska w Brzostku obchodziła swoje 10. urodziny. 

Dokładnie w 2007 roku trafiły tutaj pierwsze konie, od których 
rozpoczęła się historia jeździectwa w Brzostku. Jest ona nieroze-
rwalnie związana z osobą Piotra Staniszewskiego, który jeszcze 
jako uczeń Technikum Hodowli Koni w Żarnowcu tworzył ją 
wraz ze mną i dziadkiem. Początki były bardzo trudne, bowiem 
tego typu ośrodki charakteryzuje doświadczenie i praca kilku 
pokoleń. Wprawdzie bogatymi tradycjami jeździeckimi możemy 
się pochwalić, gdyż przodkowie Piotra to przedwojenni oficerowie 
kawalerii i sportowcy, jednak ośrodka jeździeckiego nikt wcześniej 
nie prowadził. Bazą, na której powstawała Stajnia Ułańska, stało 
się oczywiście gospodarstwo rolne prowadzone przez dziadka 
Włodzimierza Staniszewskiego, który w pierwszych latach funk-
cjonowania ośrodka zajmował się hodowlą koni. Trudnością był 
także brak tradycji jeździeckich w okolicach Brzostku. Praktycznie 
nikt tutaj nie jeździł konno i nie prowadzono edukacji jeździeckiej, 
a co za tym idzie, nie organizowano żadnych zawodów, zatem 
rynek jeździecki nie istniał. Ten stan zaczął się jednak szybko 
zmieniać. Odpowiednie programy wspierane na początku przez 
Gminę Brzostek dały oczekiwane rezultaty. Do ośrodka zaczęli 
trafiać pierwsi chętni i zaczęto organizować zawody, na które 

mieszkańcy przychodzili popatrzeć z zainteresowaniem, także 
z racji kultywowanych tutaj tradycji kawaleryjskich. Rósł poziom 
jeździectwa, pojawiały się kolejne konie, a grupa młodzieży za-
czynała odnosić coraz większe sukcesy. Na zawsze zapamiętamy 
nieoczekiwanie wygrane pierwsze zawody w Brzostku Moniki 
Grygiel i drugie miejsce rok później Roksany Kawalec. Dziś suk-
cesy osiągane przez Patrycję Sztorc, Martynę Kawalec, Grześka 
Grygla czy Konrada Ziębę już nikogo nie dziwią. Pojawiają się 
także młodzi zawodnicy, którzy coraz mocnej akcentują swoją 
obecność w podkarpackim światku jeździeckim. W poważnych 
ogólnopolskich zawodach zaczynają uczestniczyć zawodnicy, 
którzy trenowali w Brzostku, np. Wiktoria Owsiak, która startuje 
już w zawodach klasy C, a także bracia Piotr i Paweł Urbanowie, 

startujący dziś z powodzeniem 
w zawodach klasy P i N jako 
zawodnicy KJ Bór Toporzysko. 
Wszystko to zawdzięczamy pracy 
z naszymi zawodnikami wie-
lu wartościowych i uznanych 
w Polsce trenerów, jak chociażby 
Danuta Lusina, Robert Uchwat 
czy Robert Kukułka. Największe 
sukcesy zawodnicy Stajni Ułań-
skiej odnosili jednak w zawodach 
kawaleryjskich, które od samego 
początku były dla nich prioryte-
tem i nierozerwalnie kojarzyły się 
z dwoma nazwiskami: Grzegorz 
Wojtaczka i Piotr Staniszewski. 
Obaj zawodnicy poznali się i za-
przyjaźnili jeszcze w podkrakow-
skich Niepołomicach i do dziś 

wspólnie tworzą historię Stajni Ułańskiej. W 2014 roku wraz 
z Janem Znamcem i Janem Jabconiem wygrali w niemieckim 
Gotha koło Baxbergu tytuł Międzynarodowych Drużynowych 
Mistrzów Niemiec, a w słynnej węgierskiej stadninie koni Ba-
bolna tytuł Międzynarodowych Wicemistrzów Węgier. Na tych 
samych zawodach w Babolnej i w Gotha Grzegorz Wojtaczka 
został indywidualnie Międzynarodowym Mistrzem Węgier, a Piotr 
Staniszewski w niemieckich zawodach indywidualnie był trzeci. 
W latach 2012, 2013 i 2014 Grzegorz Wojtaczka nie miał sobie 
równych na podwórkach krajowych. Zostawał bowiem przez trzy 
kolejne lata i na trzech różnych koniach Kawaleryjskim Mistrzem 
Polski, pokonując między innymi zawodników Reprezentacyjnego 
Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego. Sukcesów w zawodach 
ogólnopolskich, regionalnych czy licznych memoriałach w wy-
konaniu Piotra i Grzegorza trudno policzyć. W ostatnich latach 
w funkcjonowaniu ośrodka zaszły istotne zmiany. Są one konse-
kwencją przyjęcia innych priorytetów. Ukończone kursy gospodarzy 
toru (są to osoby posiadające specjalne uprawnienia do budowy 
parkurów skokowych) przez 
Piotra i Grzegorza powodują 
większą aktywność w zakresie 
obsługi zawodów jeździeckich. 
Obu panów można zobaczyć 
dziś częściej jako asystentów 
gospodarzy torów na najwięk-
szych zawodach jeździeckich 
w Polsce np. Cavalida Tour niż 
na zawodach w roli uczestni-
ków. Dalej jednak prowadzone 
są w Brzostku treningi jeździe-
ckie i sporo czasu poświęca 
się na pracę z samymi końmi. 
Na 10-lecie ośrodka zorga-
nizowane zostały kameralne 
zawody sportowe, na których 
pojawili się zaprzyjaźnieni od 
lat z właścicielami zawodnicy 
z Wierzawic, Jasła, Dębicy i Kołaczyc. Ku radości gospodarzy 
konkurs L 105 cm wygrała zawodniczka Stajni Ułańskiej Patry-
cja Sztorc za Zamencie, a konkurs L 80 jej klubowa koleżanka 
Barbara Pierz na klaczy Jagoda. Zwycięzcą konkursu głównego 
Probiotics Polska L 100 została zawodniczka KJ Equistro Wie-
rzawice Natalia Kamińska na klaczy Landrynka, zgarniając z rąk 
Janusz Kolbusza, przedstawiciela firmy Probiotics Polska, główną 
nagrodę. Bezbłędnie swoje konkursy w klasie L 60 (konkurs na 
dokładność) przejechały dwie pozostałe reprezentantki Stajni 
Ułańskiej Aleksandra Sury i Paulina Przewoźnik. 

Zawody jeździeckie z okazji 10-lecia OJK Stajna Ułańska 
zamknęły pewien etap w naszej działalności. Są jednak rzeczy 
i wartości, które są niezmienne. Stajnia była i pozostanie miej-
scem, gdzie spotykają się ludzie kochający konie. Obowiązuje 
tutaj od zawsze zasada, że pomagamy sobie wzajemnie, uczciwie 

Wnętrze stajni

Stajnia Ułańska z lotu drona

Grzegorz Wojtaczka

Piotr Staniszewski

Fot. Rafał Godniak
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rywalizujemy, a towarzyszy temu zawsze uśmiech i empatia. Ośro-
dek był zawsze miejscem, gdzie można znaleźć pomoc w razie 
osobistych kłopotów, wsparcie poprzez chociażby korepetycje 

dla tych, którym akurat nie szło w szkole. Pomagaliśmy poprzez 
hipoterapię osobom, dla których los nie do końca był łaskawy, 
a o których wiedzieliśmy, jak jest to ważne dla nich i dla ich 
rodzin. Oddawaliśmy się wspólnie lekturze „Pana Tadeusza” 
podczas Narodowego Czytania, porządkowaliśmy groby osób 
zasłużonych dla miasta, o których już nieomal zapominano. Or-
ganizowaliśmy fantastyczne mikołajki, wigilie stajenne, ogniska, 
kuligi i konne wypady w teren. Przeżywaliśmy niepowodzenia, 
przegrane zawody, upadki z konia i wynikające z tego kontuzje, 
które są nieodłączną częścią życia każdego jeźdźca. Opłakiwali-
śmy odejście Karoliny Wodzisz, którą tak szybko zabrał Pan do 

siebie, ale której uśmiech jest z nami do dzisiaj. Stajnia nigdy 
nie była świadkiem awantur czy wrzasków, no chyba że kogoś 
zrzucił koń albo akurat odbywał się konkurs skakania z kalenicy 
stodoły na stertę siana. Krótko mówiąc: było fajnie! Oby następne 
10 lat znów upłynęło w Stajni Ułańskiej w radości, zabawie i na 
właściwym doskonaleniu umiejętności jazdy konnej. Wszak jest 
to sport elitarny i jeśli konno jeździ Daniel Olbrychski, Maja 
Komorowska, Kinga Rusin, Karolina Wajda czy Katarzyna 
Dowbor, o królowej angielskiej Elżbiecie nie wspominając, to 
musi to być coś eleganckiego. Dlatego, kiedy dziewczyny - zanim 
wyjadą ze stajni - „pucują” buty i nawet kopyta konia, a potem 
wyrzucają pod nogi sprzątane przeze mnie potem chusteczki, 
to w skrytości ducha jestem z nich dumny. Miło popatrzeć na 
eleganckiego jeźdźca oraz odczyszczonego i zadbanego konia. 
Jest glanc! Prawda, Rodzyn?

Wojciech Staniszewski

Dokończenie ze str. 9

INFORMACJA PŁATNA

Podziękowanie
W imieniu własnym, jak również pacjentów Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-

nej w Brzostku, serdecznie dziękuję wszystkim Osobom, które przyczyniły się do wprowadzenia sobotnich 
dyżurów lekarskich w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Brzostku. Dyżury te zostały zawieszone w 2010 roku, co 
znacznie ograniczyło możliwość korzystania z usług zdrowotnych osobom, które w tygodniu pracują czy też uczą 
się poza miejscem zamieszkania. Wpłynęło to także na zwiększenie kolejek, a w nagłych przypadkach pacjenci 
musieli udawać się na izbę przyjęć w Dębicy lub do prywatnych gabinetów. 

Jestem szczególnie wdzięczny, gdyż moja pierwsza interpelacja, jako nowego radnego, dotyczyła właśnie 
rozwiązania tego problemu. Wtedy się nie powiodło, ale po 7 latach i przy nowym „klimacie” sprawę udało się 
doprowadzić do szczęśliwego końca. Burmistrz Staniszewski, szukając pomysłów na wzbogacenie oferty ośrod-
ka, postanowił skorzystać z mojej podpowiedzi. Również Pani Kierownik Anna Klich podeszła do pomysłu ze 
zrozumieniem i w efekcie tego w każdą sobotę od godz. 8:00 do 11:00 (rejestracja do godziny 10:45) pacjenci 
z całej gminy, którzy zapisani są do publicznych ośrodków w Brzostku i Smarżowej, mogą korzystać z bezpłatnej 
porady lekarza POZ. Jak pokazały pierwsze tygodnie - zainteresowanie jest spore.

Pani Kierownik i Panu Burmistrzowi jeszcze raz dziękuję, a jednocześnie zapewniam o moim wsparciu dla 
wszystkich inicjatyw mających na celu podniesienie poziomu opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Brzostek. 
Pomysłów, jak pokazują ostatnie tygodnie, na pewno nie zabraknie.

Daniel Wójcik

Bóg wyznaczył na świecie dla każdego z nas szlak, którym musimy podążać.
Paulo Coelho

PODZIĘKOWANIE
Z całego serca dziękuję Burmistrzowi Brzostku, Pracownikom Urzędu Miejskiego, Radnym Rady Miejskiej, Sołtysom, 

Znajomym, Sąsiadom oraz Wszystkim, którzy okazywali współczucie, życzliwość, nieśli pomoc oraz byli przy mnie i przy 
mojej Rodzinie w tych trudnych chwilach. Dziękuję wszystkim za udział w uroczystości pogrzebowej mojej Mamy, śp. Józefy 
Sarneckiej, za modlitwę i intencje mszalne.

Jan Sarnecki
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SZCZEGÓLNY DZIEŃ W NAWSIU BRZOSTECKIM
Piątek 13 października 2017 r. był dla naszej szkoły dniem szczególnym z kilku 

powodów. Świętowaliśmy 120-lecie szkoły, 200. rocznicę śmierci jej patrona 
Tadeusza Kościuszki, a także Dzień Nauczyciela oraz pasowanie pierwszokla-
sistów. Podniosły, ale i radosny nastrój panował od rana i udzielał się kolejno 
przybywającym na uroczystości gościom. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. 
przedstawiciele lokalnych władz z burmistrzem Wojciechem Staniszewskim, 
przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Domaradzki, Radni Gminy Brzostek, 
Dyrektorzy Szkół z terenu gminy, byli nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice 
i absolwenci. Szczególnie ciepło powitany został pan Eugeniusz Ziaja - najstarszy 
przybyły absolwent, który specjalnie na tę imprezę przyjechał z Francji.

Uroczystości rozpoczęła Dyrektor Urszula Wojnarowska, serdecznie witając 
przybyłych gości z imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. Po odśpiewaniu 
hymnu Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu przypomniała historię edukacji 
w Nawsiu Brzosteckim i Woli Brzosteckiej, a uczennica klasy III, Aleksandra, 
odczytała fragmenty wspomnień śp. Zofii Jarmusz, sąsiadki szkoły, związane ze 
szkołą podstawową z pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej. 

Ważnym elementem akademii było przedstawienie postaci patrona szkoły - 
Tadeusza Kościuszki, ze szczególnym uwzględnieniem jego wkładu w walkę 
o niepodległość zarówno Polski, jak i Stanów Zjednoczonych. Również w tym 
dniu uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście przyjęci do grona uczniów 
i po złożeniu przysięgi dbania o honor i dobre imię szkoły otrzymali pamiątkowe 
dyplomy. Nie obyło się także bez życzeń dla nauczycieli, a nasi emerytowani 
pracownicy i zaproszeni goście otrzymali okazjonalne gry edukacyjne o naszej 
szkole i serduszka. Wszystko okraszone zostało wierszem, tańcem i piosenką. 
O nagłośnienie i oprawę muzyczną zadbali nasi absolwenci Artur i Krzysztof 
Tyburowscy, doznań artystycznych dostarczyły swoim śpiewem Paulina Zięba, 
Gabriela Noga, a także obecne uczennice Aleksandra i Małgorzata Dunajskie oraz 
Aleksandra Szczepkowicz. 

Końcowym akcentem oficjalnej części 
uroczystości w szkole było wspólne zdjęcie 
uczestników. Zaproszeni goście mogli rów-
nież oglądać okolicznościowe dekoracje, tabla 
absolwentów oraz wziąć udział w głosowaniu 
i wybrać ich zdaniem najładniejszą gazetkę 
tematyczną spośród przygotowanych przez 
uczniów klas IV-VII i gimnazjum w rocz-
nicowym konkursie szkolnym „Ja, moja 
szkoła, rodzina”. W dalszej części miało 
miejsce spotkanie przy kawie i jubileuszowym 
torcie. Zwieńczeniem uroczystości stała się 
okolicznościowa Msza Święta w kościele 
parafialnym, której oprawę przygotowali 
starsi uczniowie naszej szkoły, trzecioklasiści 
z kolei prowadzili rozważania różańcowe. Po 
zakończonej Mszy proboszcz parafii, ks. Ma-
rek Mnich, złożył całej społeczności szkolnej 
piękne okazjonalne życzenia i podarował 
figurę Matki Bożej Fatimskiej.

Pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Tadeusza Kościuszki w Nawsiu Brzo-
steckim składają serdeczne podziękowania 
Wszystkim, którzy zechcieli nas odwiedzić 
w tym szczególnym dla nas dniu.

U. Wojnarowska

Jesień Literacka
Na szlaku XXVII wędrówki, Międzynaro-

dowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej, 
pojawił się też Brzostek. 3 października w sali 
widowiskowej domu kultury odbyła się kolejna, 
można by rzec, Brzostecka Jesień Literacka. 
Spotkanie prowadził Kazimierz Burnat, poeta 
i Prezes Związku Literatów Polskich we Wrocła-
wiu. Niekwestionowanym liderem była Oksana 
Chukhlib z Ukrainy, kobiet,a która przy własnym 
akompaniamencie gitarowym śpiewała ballady. 
Zaimponowała świetnym kontaktem z młodzieżą, 
nieznającą przecież języka ukraińskiego. 

Dziękujemy Pani Zuzannie Rogalo-
wej - miłośniczce słowa poetyckiego 
i muzyki za piękną mowę, dziękujemy 
młodzieży z Brzostku, Nawsia Brzoste-
ckiego i Siedlisk-Bogusz. Dziękujemy 
za przybycie, za pytania, za kulturę 
i uśmiech. Myślę, że była to uczta 
literacka, uczta, która niesie ze sobą 
wartości wychowawcze - a takich nigdy 
za dużo. Mamy świat zdominowany 
przez media elektroniczne i należy 
mieć nadzieję, że żywe spotkania 
z kulturą nigdy się nie poddadzą. Do 
zobaczenia za rok.

Maria Kawalec
Fot. Piotr Sienkowski

Fot. Piotr Kwalec
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„Idźmy naprzód z nadzieją”
Pod takim hasłem 4 października 2017 roku odbyła się XVII Ogólnopolska Pielgrzymka 

Rodziny Szkół im. Jana Pała II na Jasną Górę, w której uczestniczyliśmy.
Na wspólną modlitwę przybyło ok. 14 tys. uczniów oraz nauczycieli i katechetów z około 

350 szkół w Polsce. Naszą szkołę reprezentowali przedstawiciele klas pierwszych, drugich 
i trzecich wraz z opiekunami Małgorzatą Jop i Małgorzatą Kmiecik.

Witając zgromadzonych, ojciec Sebastian Matecki powiedział: „Wszystkich was pozdrawiam 
w obecności pocztów sztandarowych, które jakby opasają Jasną Górę wokół piękną wstęgą.” 

Główną częścią uroczystości była Msza Święta pod przewodnictwem biskupa radomskiego 
Henryka Tomasika, który jest jednocześnie krajowym duszpasterzem Rodziny Szkół im. Jana 
Pawła II. W czasie modlitwy miało miejsce odczytanie Aktu Zawierzenia Matce Bożej oraz 

listu do Ojca Świętego 
Franciszka, a także po-
święcenie pamiątkowych 
różańców.

Był to nasz kolejny 
udział w tym niezwykle 
pięknym, duchowym 
przeżyciu, czas modlitwy 
i refleksji. Za każdym 
razem wzbudza w nas te 
same głębokie uczucia. 
Uświadamia, jak wielką 
Rodzinę tworzą szkoły z całej Polski noszące imię Jana Pawła 
II, jak wielki to zaszczyt, ale i zobowiązanie.

Małgorzata Jop

3 października – Święto Szkoły
Dzień 3 października na trwałe wpisał się w pamięć i serca całej 

społeczności szkolnej. Od wielu lat Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzostku w tym właśnie dniu obchodzi swoje Święto. 

Nauczyciele, pracownicy, uczniowie naszej szkoły oraz za-
proszeni goście zgromadzili się, aby wziąć udział w uroczystej 
akademii. Swoją obecnością zaszczycili nas dyrektorzy, nauczy-
ciele oraz uczniowie zaprzyjaźnionych szkół z gminy Brzostek; 
wśród nich byli: Stanisław Wójtowicz, dyrektor Zespołu Szkół 
w Siedliskach-Bogusz, Barbara Wojdyła – nauczycielka tej 
szkoły, Ryszarda Wajda, dyrektor Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Kamienicy Górnej, Małgorzata Wójtowicz, dyrektor 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamienicy Dolnej, Marzena 
Wal, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzejowej oraz 
Elżbieta Ryba-Stanek, nauczycielka Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Brzostku. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za 
przybycie i wspólne obchody tak ważnej dla nas uroczystości. Po 
powitalnym przemówieniu dyrektor Katarzyny Grygiel głos zabrali 
uczniowie klas maturalnych, którzy przedstawili krótką historię 
naszej szkoły. Wszyscy uczestnicy spotkania z zainteresowaniem 
wysłuchali, jak narodziła się, rozbudowywała i rozwijała nasza 
szkoła, jakim przemianom ulegały co pewien czas typy szkół, 
zależnie od polityki oświatowej i potrzeb gospodarki narodowej 
oraz środowiska. Podniosłym momentem obchodzonego święta 

było również uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, 
którzy z uniesionymi nad sztandarem szkoły dłońmi wypowiedzieli 
słowa roty, ślubując sumienne wykonywanie swoich obowiązków, 
osiąganie jak najlepszych wyników w nauce, szacunek nauczy-
cielom, pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom, a także 
dbałość o dobre imię szkoły. Ważnym punktem w uroczystych 
obchodach był program artystyczny przygotowany przez klasy 
maturalne pod kierunkiem swoich wychowawców Ewy Czyrni 
oraz Agnieszki Płaziak. Młodzież naszej szkoły w ciepły, spon-
taniczny, a zarazem wzruszający sposób wspominała postać Ojca 
Świętego Jana Pawła II, który zajął w ich sercach szczególne 
miejsce. Podczas akademii nie zabrakło wierszy ukochanego 
Patrona oraz piosenek religijnych.

Po uroczystościach w szkole uczniowie pod opieką nauczy-
cieli udali się do kościoła parafialnego w Brzostku. Mszę świętą 
w intencji pracowników szkoły, uczniów, a także zmarłych na-
uczycieli i uczniów koncelebrował ks. katecheta Piotr Filipek. 
Po mszy świętej społeczność szkolna udała się na cmentarz, aby 
uszanować pamięć zmarłych nauczycieli, pomodlić się nad ich 
grobami i złożyć kwiaty, a także zapalić znicze.

Agnieszka Płaziak
Fot. Grzegorz Kolbusz
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Ruszyła III edycja projektu „Młodzi Mają Głos!”
Sztuka dobrego argumentowania przydaje się zawsze. Nawet 

wtedy, kiedy chcecie podwyższyć swoje kieszonkowe, czy 
zaprosić gdzieś dziewczynę lub chłopaka, który wam się podoba 
– mówił podczas oficjalnej inauguracji projektu gość specjalny, 
Marcin Lewandowski, twórca Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, 
a także koordynator Akademickich Mistrzostw Polski w debatach 
oksfordzkich. 

Projekt „Młodzi Mają Głos” rusza już po raz trzeci. Tym razem 
dołączyła do nas Gmina Jodłowa, z której tamtejsza szkoła zmierzy 

się w pojedynkach grupowych z Januszkowicami i Brzostkiem. 
Ponadto w tej edycji udział biorą wszystkie szkoły z oddziałami 
gimnazjalnymi z Gminy Brzostek, a także szkoła ze Strzegocic. 
Daje nam to łącznie sześć szkół, cztery dni debatanckie i osiem 
debat w roku szkolnym 2017/2018, które zakończy debata finało-
wa, drugiego czerwca następnego roku. Młodzież zadecydowała 
w internetowym głosowaniu, że chce debatować między innymi 
o kłamstwie, pieniądzach, potędze wiedzy i o tym, czy tylko my 
mamy wpływ na własne życie.

Grupa A
1. Zespół Szkół w Siedliskach-Bogusz
2. Zespół Szkół w Strzegocicach
3. Zespół Szkół w Nawsiu Brzosteckim

17.11.2017 r.
A1 Siedliska-Bogusz
A2 Strzegocice

Teza

Lepsza smutna prawda niż dobre kłamstwo

02.03.2018 r.
A2 Strzegocice
A3 Nawsie Brzosteckie

Teza

Porażka przynosi więcej korzyści niż zwycięstwo

11.05.2018 r.
A1 Siedliska-Bogusz
A3 Nawsie Brzosteckie

Teza

Marihuana powinna być w Polsce zalegalizowana

Grupa B
1. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Januszkowicach
2. Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku

3. Oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej nr 1 
im. ks. F. Blachnickiego w Jodłowej

17.11.2017 r.
B1 Januszkowice
B2 Brzostek

Teza

Lepiej mieć wiedzę niż pieniądze

02.03.2018 r.
B2 Brzostek
B3 Jodłowa

Teza

Każdy jest kowalem własnego losu

11.05.2018 r.
B1 Januszkowice
B3 Jodłowa

Teza

Chcieć to móc

Debaty 2017/2018

Projekt rośnie w siłę, nie tylko jeżeli chodzi o liczbę gmin 
biorących w nim udział, ale także o liczne patronaty czy zain-
teresowanie medialne. W tym roku patronatem projekt objęło 
między innymi Krakowskie Stowarzyszenie Mówców, warszawska 
Fundacja Nowy Głos czy stowarzyszenie Nowe Przestrzenie. 
Medialnie współpracujemy z „Wiadomościami Brzosteckimi”, 
Radiem Trendy i „Obserwatorem Lokalnym”. Mamy także 
nadzieję, że lokalna telewizja TV Brzostek w niedługim czasie 
dołączy do tego grona. 

A my serdecznie dziękujemy Gminie Brzostek za ciągłe 
wspieranie projektu, a także Centrum Kultury i Czytelnictwa za 
udostępnienie pomieszczenia i pomoc techniczną w przygotowaniu 
debat. Pierwsze pojedynki już 17 listopada o godzinie 10:00 w sali 
obrad Rady Miejskiej w Brzostku. Wstęp wolny, zapraszamy 
wszystkich mieszkańców gminy Brzostek.

Organizatorzy
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„Bezpiecznie do szkoły”

W trosce o bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły 
w Szkole Podstawowej w Przeczycy w dniu 26.09.2017 r. 

odbyło się spotkanie społeczności szkolnej z policjantem dziel-
nicowym Jerzym Wojnarem. Podczas prelekcji zostały przy-
pomniane zasady ruchu drogowego, poruszania się pieszych 
po drodze, gdzie nie ma chodnika, omówiono przechodzenie 
przez jezdnię oraz jak bezpiecznie dojść do szkoły i wrócić do 
domu. Policjant przypomniał, jak ważne jest używanie opasek 
lub kamizelki odblaskowej szczególnie podczas poruszania 
się po drodze o zmroku, gdzie ograniczona jest widoczność. 
Po zakończonej prelekcji padały różne pytania dotyczące np. 
wyposażenia roweru, używania kasku, kary za łamanie przepi-
sów, na które uczniowie otrzymywali wyczerpującą odpowiedź. 
Następnie odbyła się próba ewakuacyjna uczniów na wypadek 
pożaru lub innych nieszczęśliwych wypadków. Uczniowie zostali 
poinformowani, jak klasy mają wychodzić na zewnątrz i którymi 
drzwiami. Wszystko przebiegło bardzo sprawnie. Uczniowie bez 
paniki, zachowując spokój, opuszczali sale lekcyjne, udając się 
na plac wokół szkoły. Miejmy nadzieję, że takie spotkanie będzie 
tkwiło w świadomości uczniów, aby uniknąć przykrych następstw 
nieszczęśliwych wypadków, które mogą wydarzyć się na drodze 
i w szkole w każdej chwili.

Jak ważne jest zdrowie i życie dla każdego człowieka, nikomu 
nie trzeba tłumaczyć. Ale ważniejsze jest przyjście z pomocą temu, 
kto szybko w danym miejscu i czasie jej potrzebuje. W związku 
z tym już następnego dnia, czyli 27.09.2017 r., w naszej szkole 
odbyły się ćwiczenia z ratownictwa medycznego. Mieszkający 
w naszej miejscowości ratownik medyczny placówki pogotowania 
ratunkowego w Dębicy, Marcin Barbarzak, przyszedł do naszej 
szkoły, aby udzielić wskazówek i pokazać, jak reanimować osobę 
poszkodowaną, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej 
ustalonej, jak uniknąć paniki w razie wypadku. Uczniowie mieli 
możliwość na fantomie udzielić pierwszej pomocy, dokonać 
próby reanimacji. 

Bardzo dziękujemy Panu Dzielnicowemu i Panu Marcinowi 
za ciekawe prelekcje dla naszej społeczności szkolnej.

U.P.

Szkolenie i pokazy w Januszkowicach
We wrześniu Szkoła Podstawowa w Januszkowicach po-

stawiła na edukację dla bezpieczeństwa. Z tej okazji 
miałem przyjemność dwukrotnie prowadzić zajęcia z dziećmi 
i młodzieżą tej szkoły. Jako ratownik medyczny podczas pierw-
szej wizyty zająłem się tematyką pierwszej pomocy. Na drugim 
spotkaniu została przeprowadzona została krótka prelekcja oraz 
pokazy strażackie. 

Dzień 4 września był bardzo pracowity. Klasy zostały podzie-
lone na cztery grupy ćwiczeniowe, aby dostosować zakres zajęć 
i język przekazu do wieku dzieci. Trzy starsze grupy szkoliły się 
z podstaw pierwszej pomocy po dwie godziny lekcyjne, najmłodsi 
zaś jedną. W tak krótkim czasie starałem się przekazać najbardziej 
potrzebne umiejętności niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy 
przy nagłym zatrzymaniu krążenia. Położyłem szczególny nacisk 
na uświadomienie, jak ważna jest pierwsza pomoc udzielona 
przed przyjazdem karetki pogotowia. Aby wiedza na długo została 
w pamięci, nie brakowało żartów, anegdot i słodkości. 

 18 września w Januszkowicach odbyły się pokazy strażackie. 
Tym razem OSP w Nawsiu Brzosteckim zawitało na płycie 
szkolnego boiska wraz z swym wozem bojowym GBA 2,5/25 
MAN. Pokazy rozpoczęły się od prelekcji dla grupy młodzieży 
na temat zachowania się podczas pożarów, wypadków komunika-
cyjnych czy w chwili, gdy zobaczą samochód uprzywilejowany. 
Następnie przystąpiliśmy do prezentowania zdolności bojowych 
wozu gaśniczego i naszych umiejętności, cały czas odpowiada-
jąc na dociekliwe pytania młodzieży. Nie zabrakło też atrakcji 

dla najmłodszych, którymi zainteresowały się i starsze dzieci. 
Największym zainteresowaniem cieszyła się zabawa w strącaniu 
pachołków prądem wody. 

Dziękuję bardzo Dyrektorowi Szkoły za zaproszenie do współ-
pracy, Gronu Pedagogicznemu za pomoc w przeprowadzeniu 
zajęć i pokazów oraz dzieciom i młodzieży za tak sympatyczne 
przyjęcie w murach szkoły. 

Mateusz Domaradzki 
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Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej – eliminacje gminne
Nie bez przyczyny ten niezwykle liryczny konkurs organizo-

wany jest w okresie późnej jesieni. Poezja religijna skłania 
bowiem do zadumy nad sensem życia i jego przemijaniem, a ta 
pora roku jest właściwa takim refleksjom. 

Jak co roku pod koniec października brzostecki dom kultury 
był organizatorem zmagań konkursowych na etapie gminnym. 
Należy nadmienić, iż pomysłodawcą i inicjatorem tego jakże 
pięknego konkursu jest Dom Kultury „Śnieżka” w Dębicy, gdzie 
odbywa się finał. W tym roku ze względu na przeprowadzany tam 
remont finałowe rozstrzygnięcie będzie miało miejsce w Domu 
Kultury i Kinie „Kosmos” Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.

Do eliminacji gminnych zgłosiło się 31 wykonawców ze szkół 
podstawowych: z Gorzejowej, Grudnej Górnej, Smarżowej, 
Przeczycy, Brzostku oraz Nawsia Brzosteckiego i z gimnazjów 
w Brzostku, w Siedliskach-Bogusz oraz Nawsiu Brzosteckim. 
Oprócz wyżej wymienionych swój udział w konkursie zgłosiły 
także dwie uczennice (siostry) zajęć wokalnych i muzycznych 
odbywających się w brzosteckim domu kultury. Wykonawcy 
brali udział w dwóch formach i kategoriach wiekowych: recytacji 
i poezji śpiewanej – uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI 
oraz kl. VII i gimnazjów.

Komisja konkursowa składająca się z nauczycieli – opiekunów 
merytorycznych wykonawców z poszczególnych szkół, miała za 

zadanie wyłonić maksymalnie ośmiu laureatów kwalifikujących 
się do finału. 

Biorąc pod uwagę dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa 
oraz ogólny wyraz artystyczny, komisja postanowiła zakwalifi-
kować do finału siedmiu recytatorów: Karolinę Grygiel i Annę 
Lemek, uczennice kl. VII Szkoły Podstawowej w Brzostku; 
Gabrielę Surdel z Gimnazjum w Brzostku; Bartłomieja Goneta 
z SP w Przeczycy; Patryka Pocicę z SP w Smarżowej; Michała 
Stręka z SP w Gorzejowej oraz Martynę Zimę z SP w Grudnej 
Górnej. Natomiast Małgorzata Dunajska - uczennica kl. VI Szkoły 
Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim, przeszła do finału jako 
jedyna laureatka w kategorii poezja śpiewana. Laureaci i pozo-
stali wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 
książkowe (tomiki wierszy) ufundowane przez Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku. 

Organizatorzy gminnych eliminacji serdecznie dziękują zarówno 
wykonawcom za zainteresowanie i liczny udział w konkursie, jak 
i pedagogom sprawującym opiekę merytoryczną nad uczniami za 
zaangażowanie i wkład pracy w komisji konkursowej.

Laureatom zaś życzymy sukcesów na dalszym etapie konkur-
sowych zmagań.

E.M.

Nowy Zarząd ZERiI w Brzostku
24 października 2017 r. odbyło się walne zebranie wyborcze 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Regional-
nego w Brzostku. Przewodnicząca Jadwiga Węgrzyn, otwierając 
zebranie, powitała zebranych i zaproszonych gości. W spotkaniu 
wzięło udział 54 członków związku na 74 osoby należące do Koła 
w Brzostku. Następnie Przewodnicząca zaproponowała uczczenie 
minutą ciszy zmarłych członków naszego Koła.

W części wyborczej Przewodnicząca zaproponowała członka 
naszego Koła, Kazimierza Florka na Przewodniczącego Zebrania, 
który wyraził zgodę i po przegłosowaniu (jednogłośnie) – prze-
jął przewodniczenie w punkcie 1. Przewodnicząca odczytała 
sprawozdanie z działalności związku w mijającej kadencji oraz 
podziękowała ustępującemu zarządowi za współpracę. Po czym 
przystąpiono do czynności związanych z wyborami nowego 
Zarządu. Ponieważ trzy członkinie dotychczasowego zarządu 
Koła zgłosiły rezygnację w osobach: Maria Stasiowska, Krystyna 
Szarek-Ryndak oraz Lucyna Górna, serdecznie tym paniom po-
dziękowano za dotychczasową pracę dla związku i przystąpiono 
do wyborów nowego Zarządu oraz dokonano wyboru zgodnie 
ze statutem Związku. Po ukonstytuowaniu się nowego Zarządu 
Przewodniczący Zebrania ogłosił skład nowo wybranego Zarządu 
w osobach: Jadwiga Węgrzyn – przewodnicząca, Wanda Szarek 
– sekretarz, Barbara Nawracaj – skarbnik, Zofia Szczepanik – 
członek, Cecylia Krzyszczuk – członek. 

W dalszej części spotkania częstowano się przygotowanymi 
przez członkinie Związku smakołykami: gorącymi daniami, ciastem 
i kawą. Prowadzono rozmowy towarzyskie oraz śpiewano piosenki 
i w miłej atmosferze spędzono czas do godzin wieczornych. 

Wyrażamy najserdeczniejsze podziękowania personelowi Domu 
Kultury w Brzostku za pomoc przy organizacji naszego spotkania.

J.W.

Fot. Piotr Sienkowski
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Dokończenie na str. 17

Tropem niezwykłych – Kordelowie z Siedlisk-Bogusz
Człowieczy los nie jest bajką ani snem.
Człowieczy los jest zwyczajnym, szarym dniem.
Człowieczy los niesie z sobą trudy żal i łzy.
Pomimo to można los zmienić w dobry lub zły…”

Alina Nowak: „Człowieczy los”

Ten dzień listopadowy 2017 roku był ponury i ciemny – zresztą 
podobny do każdego następnego dnia. Ranek, a właściwie 

przedpołudnie, był ciągle szary i nijaki. Całe niebo zasnuły ciężkie, 
ołowiane chmury, a wiatr mocno powiewał, jeszcze bardziej zacinał 
drobny deszcz, który chwilami zamieniał się w grudki zmarzniętego 
lodu. W dali nad ziemią wisiała czapa oparów i nawet ten piękny 
krajobraz rozciągający się wzdłuż trasy wiodącej ulicą Szkotnią 
i dalej do Siedlisk w tym dniu był prawie niewidoczny. W oddali 
lasy stoją jak zaczarowana kraina baśni i tylko od czasu do czasu 
wylatują stada rozwrzeszczanych gawronów, a głośne ich „kra, 
kra” przenika przez całą przestrzeń. Tu i ówdzie przydrożne 
krzewy stoją nagie i smutne, a ze 
zwisających gałązek, na których 
gdzieniegdzie jeszcze widnieją 
ślady suchych owoców, robią 
użytek małe szare wróble. Dalej 
na wzgórzu, przy szosie karmią 
się sarny i koziołek. Spokojnie 
skubią trawę i nic sobie nie robią 
z przejeżdżających samochodów. 
Rozglądają się i tylko koziołek 
od czasu do czasu bystro spo-
gląda tu i tam, jakby trzymał 
straż i chronił dorodne stadko 
sarenek. W dali pasą się nieliczne 
sztuki krów. Przed domami stoją 
puste, uporządkowane już na 
zimę ogródki kwiatowe i tylko 
na gankach widać jeszcze kwit-
nące pelargonie i inne kwiaty 
doniczkowe. Wszędzie cicho 
i spokojnie, jakby zamarło życie. Tylko psy w zamkniętych 
zagrodach biegają i głośno szczekają, a wokół ogrodów zbierają 
się sfory bezpańskich czworonogów i na siebie wściekle ujadają. 
Podwórka domostw są puste i zamknięte. Trzeba nie lada spo-
sobu, aby wejść do domu bez wcześniejszego zaanonsowania. 
W powietrzu unosi się lekki zapach dymu, a tu i ówdzie zamienia 
się ów zapach w bardzo przykry swąd, co świadczy o tym, że 
nie wszyscy gospodarze palą 
tylko drewnem i węglem, ale 
też starymi, zużytymi meb-
lami, butami, plastikowymi 
opakowaniami. Niedobrze, 
bo trując środowisko, trujemy 
także siebie. Przed niektóry-
mi domami stoją zapakowane 
worki z odpadami, które bardzo 
zgrabnie zbierają pracownicy 
gospodarki komunalnej, ukła-
dają je na samochód i szybko 
odjeżdżają. Może przyjdzie 
czas, kiedy wszyscy nauczymy 
się dbać o ekologię i swoje 
otoczenie.

Przyjeżdżam na podwór-
ko ogrodzone, zadbane, a za 
ogrodzeniem widnieje ogród 
warzywny już zaorany na zimę i tylko jeszcze zagon malin czeka 
na ścięcie. Wszędzie tu widać ład i wielki porządek. Stoję przed 
bardzo dużym, okazałym domem piętrowym, do którego wiedzie 
chodnik ułożony z gustownych płytek. Parter tego budynku jest 
okazały, efektownie umeblowany, pokój ozdobiony dywanami, 
widnieje duży ekran telewizora, kozetka, stół drewniany nakryty 
kolorowym obrusem, kwiaty w wazonie, fotele - to jest miejsce, 
gdzie gospodarze tych włości odpoczywają. Naprzeciw tego pokoju 

usytuowana jest obszerna kuchnia wyposażona w nowoczesny 
sprzęt AGD. Na środku stoi stół, wokół którego ułożone są krze-
sła. Przy stole zasiadają gospodarze wraz z córką. Będę słuchać 
opowieści o dziadkach, pradziadkach, dzieciach i wnukach tej 
rodziny. Na stoliku leżą okazałe albumy fotograficzne, a gospodyni 
przygotowała herbatę z sokiem malinowym i z czarnego bzu.

Jestem w domu Barbary z domu Jezior Kordelowej i Jana 
Kordeli, mieszkańców z dziada pradziada osiadłych w Siedliskach-
-Bogusz. Obok tego budynku stoi jeszcze stary poczciwy domek 
drewniany, w którym dawniej żyła ta rodzina.

Barbara z domu Jezior Kordelowa, córka Pelagii i Kazimie-
rza, wychowywała się właśnie w tej rodzinie. Razem z matką 
i ojcem pracowała w polu na rodzinnym gospodarstwie. Ojciec 
zaś pracował jako dróżnik i jeździł do pracy na rowerze, a potem 
na motocyklu. Po pracy zawodowej wykonywał cięższe roboty 
w gospodarstwie, na którym pozostała starsza siostra Lucyna. Brat 
Jan ożenił się w Woli Wielkiej koło Dębicy, gdzie po dziś dzień 

mieszka. Rodzeństwo to często 
spotyka się podczas uroczystości 
rodzinnych, świąt kościelnych 
czy też odpustu parafialnego 
z seniorką rodu Pelagią, która 
opowiada o tym, co przeżyli, jak 
również wsłuchuje się w opo-
wieści z czasów współczesnych, 
ogląda zdjęcia i filmy z Ameryki, 
gdyż tam właśnie emigrowało 
nie tylko starsze pokolenie tego 
rodu. Obecnie mieszkają tam 
trzy córki Barbary i Jana. Za 
oceanem pracują, założyły ro-
dziny i na stałe się zadomowiły. 
Seniorka rodu ciekawie słucha 
opowieści, czasami rozrzewnia 
się, a łzy radości i tęsknoty spły-
wają z jej oczu. W ubiegłym roku 
prababcia Pelagia obchodziła 

90. urodziny. Modlitwom, życzeniom, śpiewom i wspólnemu 
biesiadowaniu nie było końca. Były też z USA życzenia specjalne. 
Wnuczki pocztą kwiatową przesłały prababci kwiaty i owoce. 
Było dużo radości, łez, nie tylko za tymi, którzy wyjechali, ale 
także za tymi, których nie ma już na tej ziemi. Cała uroczystość 
była bardzo odświętnie i elegancko zorganizowana.

Jan Kordela, mąż Barbary, pochodzi z Siedlisk-Bogusz. Jego 
ojciec gospodarzył na 5-hek-
tarowym gospodarstwie wraz 
z żoną i wychowywali wspólnie 
pięcioro dzieci. W dzieciństwie 
Jan był chłopcem bardzo praco-
witym i chciał się dalej uczyć. 
Dlatego też rodzice wysłali go 
do dwuletniej szkoły rolniczej 
w Brzostku, a po uzyskaniu peł-
noletniości podjął pracę w Wy-
twórni Urządzeń Chłodniczych 
w Dębicy, gdzie przepracował 
25 lat. Codziennie dojeżdżał do 
pracy autobusem. Szczególnie 
zimą dojazdy te były bardzo 
uciążliwe i trudne. Ciężka praca 
w zakładzie, trudny dojazd 
coraz to bardziej wpływały na 
zdrowie Jana. Po 25 latach prze-

pracowanych w zakładzie przeszedł na rentę i w Siedliskach-Bogusz 
razem z żoną Barbarą otworzyli kiosk, w którym pracowali od 
świtu do nocy. Mieli na kogo pracować, gdyż z tego małżeństwa 
wyrosło sześcioro dzieci. Barbara - matka - prowadziła małe 
gospodarstwo warzywne, na 33 arach ziemi uprawiała głównie 
to, co potrzebne jej było w kuchni, a mianowicie warzywa, ziem-

Ślub Barbary i Jana Kordelów. Na fotografii wraz z rodzicami

Mirek Kordela przed domem rodzinnym w Siedliskach-Bogusz
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niaki i mały zagonik krzewów owocowych. Owoce te zbierała 
wraz z dziećmi i odwoziła do punktu skupu, a zarobione grosze 
były pomocne w gospodarowaniu. Obok starego drewnianego 
domu, w którym mieszkali Barbara i Jan z dziećmi, wybudowali 
duży, okazały budynek mieszkalny, który zawsze był gwarny, 
radosny i pełen życia. Dzieci chodziły do szkoły podstawowej 
w Siedliskach, a potem pomału opuszczały dom rodzinny, podej-
mowały pracę, budowały własne domy i osadzały się w nowej 
rzeczywistości. Wnuki rodziły się już w domach rodziców, a do 
dziadków przyjeżdżają tylko okazjonalnie.

Najstarsza córka Barbary i Jana Kordelów - Anna - po ukoń-
czeniu podstawówki rozpoczęła edukację w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej w Pilźnie. Razem z rodzicami mieszkała przez 6 lat. 
Wyszła za mąż za Zbigniewa Boronia z Głogowa, którego po-
znała na zabawie wiejskiej. Zbigniew był rozważnym i zdolnym 
technikiem i pracował jako budowlaniec, a dziś prowadzi już 

swoją firmę w Pilźnie. Tam też kupił działkę i wybudował dom, 
w którym mieszkają po dziś dzień wraz z dziećmi. Jest to bardzo 
zgodne i zapatrzone w siebie małżeństwo. Rodzina zaczęła się 
powiększać. I tak w 1994 roku Anna była brzemienna z pierwszym 
dzieckiem. Z ogromną radością czekała na rozwiązanie, lecz los 
chciał inaczej. W pierwszej połowie ciąży rozchorowała się na 
nerki, a lekarz podał jej bardzo mocny antybiotyk, który poczy-
nił spustoszenie w organizmie nienarodzonego jeszcze dziecka. 
Synek Mateusz urodził się w tarnowskim szpitalu na oddziale 
położniczym i nic nie wskazywało, iż dziecko przyszło na świat 
z jakimikolwiek powikłaniami. Urodził się duży, czterokilogra-
mowy chłopczyk, który otrzymał 10 punktów w skali Apgar. 
Jednak matka zauważyła, że dziecko wolniej reaguje na jej głos, 
a w czwartym miesiącu, kiedy lekarz badał 
stawy biodrowe, stwierdził, iż u dziecka jest 
wodogłowie i wysłał go do dziecięcej kliniki 
w Prokocimiu. Tutaj rozpoczął się wielki 
dramat rodzinny. Rodzice dowiedzieli się, 
iż dziecko jest chore na zespół Williamsa 
oraz ma obustronny niedosłuch i wadę 
serca. Rozpoczęła się straszna walka o życie 
i zdrowie chłopczyka. Poprzez niedosłuch 
bardzo wolno kształciła się wymowa. 
Dziecko cierpiało, a razem z nim matka 
i ojciec. Jeździli z chłopcem od lekarza do 
lekarza, od szpitala do szpitala, przeszedł 
pięć operacji na uszy w Rzeszowie. Oto-
czony był specjalną opieką laryngologiczną, 
kardiologiczną, psychologiczną i wyjeżdżał 
wraz rodzicami na turnusy rehabilitacyjne. 
A matka – no cóż – jak to matka Polka 
z różańcem w ręku wpatrywała się w obraz 
Matki Boskiej pocieszenia i wierzyła, że 
dziecko z tego wyjdzie. Nie dopuszczała do 
siebie myśli, że syn jest opóźniony. Szukała 

wszelkich dróg pomo-
cy dziecku, próbowa-
ła leczyć go ziołami 
i specyfikami natu-
ralnymi. Te pomogły 
chłopcu w wyleczeniu 
się z moczenia. Sta-
wiała bańki co tydzień 
przez 3 miesiące, co 
miało oczyścić or-
ganizm. Cierpiała 
i wierzyła, że będzie 
lepiej. Odprowadzała 
go do przedszkola do 
sióstr służebniczek 
w Pilźnie, a potem 
przez 3 lata chodził do 
szkoły podstawowej 
w tym mieście do 
klasy integracyjnej. 
Następnie uczęszczał 
do szkoły specjalnej 
w Dębicy i wreszcie 
do tarnowskiego ośrodka szkolno-wychowawczego. Jednak to nie 
koniec cierpienia dziecka. Po ukończeniu 18. roku życia znaleziono 
u niego guz nowotworowy w płucach. W Zakopanem zoperowano 
go, dokonano resekcji całego płatu płuca i znowu rozpoczęła się 
walka o życie Mateusza, z której wyszedł chłopiec pozytywnie. 
Dziś jest uczestnikiem WTZ w Brzostku i codziennie przyjeżdża na 
zajęcia w grupie komputerowej. Lubi słuchać muzyki i być blisko 
w grupie kolegów. Młodsze rodzeństwo bardzo ciepło traktuje 
starszego brata. To właśnie od nich uczy się powalony cierpieniem 
Mateusz życia. Razem spędzają czas, słuchają muzyki, a czasami 
Mateusz siedzi zadumany, jakby chciał zaśpiewać: „Panie zielo-
nooki, mój Boże jedyny, spraw, Dopóki ziemia toczy się, zdumiona 
obrotem spraw, Dopóki czasu i prochu wciąż jeszcze wystarcza 
jej, Dajże nam wszystkim po trochu, i mnie w opiece swej miej!”

Drugim dzieckiem Anny i Zbigniewa Boroniów jest Marcin 
urodzony w 1998 roku. Ten chłopczyk przebywał też w okresie 
wczesnego dzieciństwa w ochronce sióstr służebniczek w Pilźnie, 
a potem uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum w Pilźnie. 
Następnie podjął naukę w jednej z najlepszych szkół dębickich, 
w technikum mechanicznym i w tym roku zdaje maturę. Co potem 
ze swym życiem zrobi? Nie wiadomo.

Najmłodszym dzieckiem tego małżeństwa jest urodzona w 2000 
roku córka Patrycja. Podobnie jak bracia edukację wczesnego 
dzieciństwa odbyła w Pilźnie, a obecnie uczy się w technikum 
ekonomicznym w klasie o profilu gastronomicznym w Dębicy. 
Wszystkie dzieci razem otoczone są wielką miłością, są oczkiem 
w głowie rodziców, razem spędzają wolny czas i razem też z Ma-
teuszem wyjeżdżają na spotkania integracyjne i rehabilitacyjne. 
Bardzo ważną rolę w tej rodzinie spełnia matka, która przez cały 

czas wychowywania dzieci była osoba nie-
pracującą, opiekowała się i wychowywał 
trójkę potomstwa, a nade wszystko bez 
reszty pielęgnowała Mateusza, że i on stanie 
się zwykłym, zdrowym, silnym synkiem. 
Czasami oczy jej zapatrzone są gdzieś 
w dal, jakby chciała powiedzieć: „Ja się 
nie skarżę na swój los, Potulna jestem jak 
baranek. I tylko mam nadzieję, Że chyba 
wiesz co robić Panie?”. Obecnie dla Anny 
błysnęła nadzieja bycia potrzebnym nie 
tylko swoim dzieciom. Znając potrzeby 
innych dzieci z pewnymi dyskomfortami 
organicznymi, zorganizowała w Pilźnie 
stowarzyszenie rodzin z dziećmi niepeł-
nosprawnymi „Jesteśmy Razem”. Jest 
prezesem tego stowarzyszenia, w którym 
pracuje 30 osób. Ponadto współpracuje 
z firmą Forever Living Products. Uczestni-
czy też w wykładach uczących korzystania 

Dokończenie na str. 18

Dokończenie ze str. 16

Babcia Barbara z córką Anną, jej mężem i dziećmi

Barbara z córkami przy biesiadnym stole

Barbara i Jan Kordelowie przed 
Kapitolem w Waszyngtonie
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z naturalnych preparatów i minerałów. Dzisiaj rodzina Anny 
i Zbigniewa Boroniów żyje zgodnie, spokojnie i bogobojnie. Ro-
dzice wychowują rzetelnie dzieci w miłości do Boga i bliźniego, 
a dzieci zaś są radosne i pełne zaufania nie tylko do rodziców, ale 
także do dziadków, których lubią odwiedzać.

Syn Barbary 
i Jana Kordelów 
- Mirosław - po 
ukończeniu szko-
ły rozpoczął pracę 
w Pilźnie i tam 
się też ożenił, 
b u d u j ą c  d o m 
mieszkalny obok 
działki siostry 
Anny. Obecnie 
wraz z żoną wy-
chowują jedno 
dziecko i żyją 
w wielkiej sym-
biozie z siostrą 
Anną i jej rodziną. 

Drugi syn ro-
dziny Kordelów 
– Tomasz – po 
ukończeniu tech-
nikum rolniczego 
pracował jako kie-
rowca, a obecnie 

pracuje w dębickim Stomilu. On też osiedlił się niedaleko rodzeń-
stwa w Pilźnie. Ożenił się z Anną Krawiec i razem wychowują 
dwie córki, które uczęszczają do gimnazjum pilźnieńskiego. 

Pozostałe dzieci Barbary i Jana Kordelów: Urszula, Alina 
i Magdalena po ukończeniu szkół średnich wyjechały do Stanów 
Zjednoczonych i osiedliły się w Nowym Jorku. Tam razem prowa-
dzą agencję, która zajmuje się świadczeniem usług porządkowych. 
Ponadto Magdalena zakłada mały zakład fryzjerski. Urszula 
wyszła za mąż za Mariusza Mierzwińskiego z Białegostoku. 
Wspólnie dorobili się własnego domu, do którego zapraszają 
swoich rodziców.

Magdalena wyszła za mąż za Mariana Janigę i z tego małżeństwa 
wyrosły dwie dziewczynki. Razem z Ulą i Aliną tworzą bardzo 
zgraną rodzinę, co jest szczególnie ważne, będąc na emigracji z dala 
od rodzinnych stron. Wszystkie razem organizują święta, rodzinne 
uroczystości, na które starają się o zaopatrzenie z polskiej kuchni, 
a choinka jest zawsze pierwszym zakupem na święta Bożego 
Narodzenia. Z wielkim wzruszeniem witają rodziców, którzy rok-
rocznie przyjeżdżają do nich i tam opiekują się małymi dziećmi, jak 

również zwiedzają 
coraz to większe 
połacie Ameryki.

I tak o rodzi-
nie Barbary i Jana 
Kordelów można 
by było pisać wie-
le. Można się też 
zastanowić, jakimi 
metodami należy 
wychowywać dzie-
ci, aby tak się na-
wzajem wspierały 
i cieszyły swoją 
obecnością. Jest to 
zwyczajna rodzina, 
mieszkająca wśród 
nas, a jednak ma 
w sobie wielki dar 
niezwykłego wy-
chowania dzieci 
w miłości i szacun-
ku do siebie. Jest 
to rodzina, która 
na dobre i na złe, 
na chwile radości 
i smutku potrafi być 
razem. Potrafi sobie wzajemnie pomagać i całkiem po prostu 
razem trwać.

Zuzanna RogalaI Komunia Święta Urszuli. Na zdjęciu wraz 
z księdzem i rodziną

SZANOWNI CZYTELNICY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRZOSTKU

Biblioteka funkcjonująca dotychczas w budynku przy ul. Łukasiewicza będzie 
nieczynna od 13 listopada 2017 r. Około 24 tysiące książek, regały i mnóstwo 
innych rzeczy zostanie przewiezione do nowej siedziby w rynku (stare przedszkole). 
Można zaopatrzyć się w większą ilość pozycji książkowych oraz czasopism. 

Poinformujemy Państwa o wznowieniu działalności biblioteki. 
Przepraszamy za utrudnienia.

Barbara i Jan Kordelowie
w Nowym Jorku

I jeszcze raz Nowy Jork. Tym razem z córkami
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BRZOSTECKA LIGA SIATKÓWKI

RAJD SAMOCHODOWY W GMINIE BRZOSTEK Fot. Paweł Batycki
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MAGDALENA KAWALEC I KATARZYNA KAWALEC, ZDOBYWCZYNIE KORONY MARATONÓW POLSKICH

Maraton w Dębnie Poznań Maraton
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ŚWIĘTO ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZOSTKU Fot. Grzegorz Kolbusz

Fot. Piotr Kawalec

BRZOSTECKA JESIEŃ LITERACKA Fot. Piotr Sienkowski
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OSP Grudna Dolna
Inicjatorem powstania OSP w Grudnej Dolnej był ówczesny 

sołtys tej wsi, Julian Kwiatek. Do powołania jednostki doszło 
w 1968 roku. Pierwszym prezesem został właśnie Julian Kwiatek, 
a oprócz niego w skład zarządu weszli: I wiceprezes - Kazimierz 
Dopiłka, II wiceprezes - Włodzimierz Dryja, skarbnik - Andrzej 
Chmura, sekretarz - Bronisław Duda (od 1975 roku funkcję przejął 
Zbigniew Wierzbicki), gospodarz – Aleksander Wierzbicki, czło-
nek zarządu - Andrzej Piekarczyk. Komisję rewizyjną utworzono 
wówczas w składzie: przewodniczący - Stanisław Trojnar oraz 
członkowie – Józef Pocica, Andrzej Zygmunt, Jan Wierzbicki, 
Kazimierz Kasprzyk.

Pierwsza motopompa pożarnicza typu M-400 trafiła do jednostki 
14 lipca 1975 roku i została przekazana z jednostki w Smarżo-
wej. Sprzęt ten był przechowywany w prywatnym garażu druha 
Andrzeja Piekarczyka, ponieważ jednostka nie posiadała własnej 
siedziby. Remizę planowano wybudować na zakupionej w 1979 
roku od Andrzeja Świętonia działce o powierzchni 4 arów. Brak 
środków finansowych przesunął inwestycję w czasie, jednak na 
placu stanął drewniany budynek przekazany przez OSP Siedliska-
-Bogusz. Od tej pory tam przechowywano sprzęt i wyposażenie 
pożarnicze. Budowę remizy rozpoczęto na początku lat 80., a do 
użytku została oddana w 1983 roku. Z tej okazji strażacy z Grudnej 
Dolnej otrzymali też nową motopompę PO-5. Jednostką kierowali 
wówczas prezes - Andrzej Zygmunt, naczelnik - Roman Pocica, 
skarbnik - Andrzej Chmura, sekretarz - Zbigniew Wierzbicki. 

W 1988 roku postanowiono rozbudować remizę, a w dodat-
kowych pomieszczeniach umieszczono m.in. siedzibę urzędu 
pocztowego. W tamtym czasie prezesem OSP Grudna Dolna 
był Władysław Mirus, a funkcję naczelnika pełnił Włodzimierz 
Dryja. W 1992 roku nowym prezesem został Zbigniew Smagacz, 
który funkcję tę pełnił do roku 2010. Zmiany zachodziły także na 
stanowisku naczelnika. W 2001 roku zadanie to powierzono Jano-
wi Nowickiemu, a w roku 2006 zastąpił go Ryszard Wierzbicki. 

W 2003 roku pozyskano na potrzeby jednostki samochód po-
żarniczy marki Żuk. Został on przekazany przez OSP w Skurowej 
i był pierwszym w historii OSP w Grudnej Dolnej pojazdem. 
Wcześniej do transportu sprzętu na miejsce akcji druhowie uży-
wali prywatnych ciągników, których użyczali m.in. Kazimierz 
Dopiłka, Włodzimierz Dryja i Roman Pocica. Żuka dwukrotnie 
jeszcze - w 2008 i w 2011 roku - wymieniano na nowszy pojazd 
tej samej marki. Zawsze przekazywali go druhowie ze Skurowej.

W 2009 roku urząd pocztowy zaprzestał wynajmu pomieszczeń 
od OSP. Zapadła decyzja, aby budynek gruntownie wyremontować, 

tak by służył strażakom i społeczności całej wsi. Duży wkład 
pracy społecznej w remont został zniweczony przez powódź 
w 2009 i 2010 roku. W jej wyniku budynek został dwukrotnie 
zalany. I znów zaangażowaniem wykazali się strażacy i miesz-
kańcy Grudnej Dolnej, dzięki którym remiza odzyskała swoją 
funkcjonalność i może służyć społeczeństwu. W pracach tych 
wyróżnili się szczególnie: Grzegorz Pocica, Kamil i Ryszard 
Wierzbiccy, Damian, Kamil i Mateusz Wójtowiczowie, Tomasz 
i Paweł Stasiowscy, Gabriel Żurowski, Michał i Piotr Mirusowie, 
Józef Wierzbicki, Stanisław Sobczyk, Jan Sarna, Marek Halz, 
Ryszard Białas, Krystyna Wójtowicz, Agnieszka Wierzbicka, 
Zofia Wierzbicka, Małgorzata Halz, Anna, Justyna i Paulina 
Wierzbickie oraz Joanna Piekarczyk. 

W 2010 roku jednostka otrzymała do dyspozycji nową moto-
pompę szlamową przydatną w działaniach przeciwpowodziowych. 

W historii zapisało się kilka poważnych akcji ratowniczych 
z udziałem druhów z Grudnej Dolnej. Były to m.in. powodzie na 
terenie gminy Brzostek w latach 1980, 1997, 2009, 2010, a także 
pożary. Wśród tych ostatnich szczególnie pamiętny jest ten z 1994 
roku, kiedy spłonęła wraz z plonami i sprzętem rolniczym stodoła 
należąca do Władysława Mirusa z Grudnej Dolnej. W latach 90. 
paliła się również stodoła u Tadeusza Górzana. Mimo wysiłku 
kilkudziesięciu osób spalił się dach budynku i znajdujące się 
wewnątrz wyposażenie.

Przełomowym dla OSP w Grudnej Dolnej rokiem okazał się 
2017. Druhowie otrzymali zakupiony ze środków gminnych i so-
łeckich nowo karosowany samochód ratowniczo-gaśniczy marki 
Renault Mascott. Strażacy postarali się własnym sumptem o jego 
doposażenie w niezbędny sprzęt (np. pilarka spalinowa). Pojazd 
sprawdził się już w akcji, kilkakrotnie biorąc udział w działaniach 
m.in. przy usuwaniu skutków gwałtownych zjawisk pogodowych.

Członkowie i członkinie jednostki z Grudnej Dolnej biorą 
aktywny udział w życiu okolicznej społeczności. Włączają się 
w przygotowania uroczystości religijnych, patriotycznych, im-
prez okolicznościowych, jak np. odpust parafialny, Boże Ciało, 
warta przy Grobie Pańskim, pielgrzymka do Przeczycy, 3 Maja, 
11 Listopada. Jednostka wydaje także swój kalendarz, który 
rozprowadza wśród mieszkańców. Do jednostki należy obecnie 
ok. 40 druhen i druhów, którzy wspierani są aktywnie przez 
zasłużonych seniorów. Aktualny skład zarządu to: prezes - Piotr 
Mirus, naczelnik-wiceprezes - Ryszard Wierzbicki, wiceprezes-
-zastępca naczelnika - Ryszard Białas, wiceprezes - Marek Halz, 
skarbnik - Michał Mirus, sekretarz - Damian Wójtowicz, gospo-
darz - Stanisław Piekarczyk.

Daniel Wójcik

Siedzą od lewej: Stanisław Piekarczyk, Ryszard Białas, Zbigniew Smagacz, Kazimierz Kasprzyk, Roman Pocica, Zbigniew Wierzbicki, Włodzimierz Dryja, Ryszard 
Wierzbicki, Stanisław Sobczyk, Józef Wierzbicki. Stoją od lewej: Damian Wójtowicz, Piotr Mirus, Józef Gąsior, Stanisław Nowicki, Justyna Wierzbicka, Krystyna Wójtowicz, 
Joanna Piekarczyk, Gabriel Żurowski, Kamil Wierzbicki, Kamil Wójtowicz, Paweł Stasiowski. Widoczny historyczny żuk przekazany do OSP w Zawadce Brzosteckiej.
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Maria Kuberska „To było życie”
Wspomnienia Marii Kuberskiej to dokument wyjątko-
wy. Obejmują blisko siedemdziesiąt lat życia polskiej 
rodziny – od lat dwudziestych do dziewięćdziesiątych 
XX wieku – na Ukrainie i w Kazachstanie. Bieda i głód, 
wywózka, zakładanie pierwszych osiedli w kompletnej 
pustce stepów, zmaganie się z codziennym życiem 
w warunkach sowieckiej kołchozowej rzeczywisto-
ści – a jednocześnie intuicyjne przylgnięcie do wiary 
i języka polskich przodków, wierność przekazywa-
nym potajemnie obrzędom, przepisywanym odręcznie tekstom pieśni 
i nabożeństw.
Książka opowiada o trwaniu, sile i odwadze. Ma moc i wiarygodność 
świadectwa jednostkowego, chociaż jednocześnie mówi o doświadczeniu 
tysięcy Polaków. Tylko niewielkiej ich części udało się – tak jak autorce 
tych wspomnień – wrócić do Ojczyzny. 

Remigiusz Mróz „Świat który nie nadejdzie”
Były pięściarz, Ernest Wilmański, to człowiek bez 
przeszłości. Stracił wszystko, co miał do stracenia 
i w poszukiwaniu nowego życia wyjechał do stolicy. 
Znalazł się jednak w złym czasie i w złym miejscu. 
Zanim zaczął rozglądać się za pracą, praca znalazła 
jego i… nie miała nic wspólnego z uczciwym zarob-
kiem. Wilmański wbrew swojej woli został wciągnięty 

w świat Banników, grupy przestępczej, która swą nazwę zawdzięcza 
temu, że z przeciwnikami rozprawia się tak, jak robił to słowiański 
demon – topiąc ich w baniach.
Ernest wspina się po gangsterskiej drabinie, nie spodziewając się, że 
jedna kobieta może pokrzyżować wszystkie jego plany. Ani że zjawy 
z przeszłości dopomną się o uwagę… 

Karolina Lanckorońska „Wspomnienia wojenne”
Profesor Karolina Lanckorońska (1898 – 2002) 
była ostatnią przedstawicielką znakomitego rodu 
Lanckorońskich z Brzezia. Jako jedyna dziedziczka 
gromadzonej w XIX i XX wieku kolekcji, w 1994 
roku przekazała rodakom niezwykły dar – dzieła 
sztuki, których wartość artystyczna i historyczna 
nie ma sobie równej w Polsce.
O swoich dramatycznych losach z okresu II wojny 
światowej opowiedziała we „Wspomnieniach 
wojennych”. Zaczynają się one z chwilą zajęcia Lwowa przez wojska 
radzieckie w 1938 roku, a kończą na zwolnieniu z obozu koncentracyjnego 
w Ravensbrück w kwietniu 1945 roku. Pokazują niezwykłą osobowość 
autorki, jej temperament, zaradność, lwią odwagę i umiejętność dzia-
łania w ekstremalnych sytuacjach. To doskonały portret kobiety silnej 
i imponującej swą bezkompromisową postawą wobec zła.

ZAGADKA LOGICZNA
Okna w biurowcu
W pewnym biurowcu jest 200 okien. Rano otwartych 
było 60 okien. Po południu zamknięto co drugie 
otwarte okno, a następnie otwarto co drugie okno 
zamknięte. Ile okien jest teraz otwartych?

Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

Ze szkolnych zeszytów
• Wieś była samowystarczalna: kobiety dostarczały mleka, 

mięsa i skór.
• W komedii bohaterowie dążą do celu, powodując śmierć, 

często zakończoną szczęśliwie.
• Alkoholików dzielimy na pijących i niepijących.
• U Żeromskiego ludzie dzielili zapałkę na czworo i też im 

się zapalała.
• Konopnicka żyła od urodzenia aż po śmierć.
• Antek ciężko pracował rękami, a Boryna językiem.
• Zenon kochał Elżbietę, mimo że był w ciąży z Justyną.
• Ziembiewicz wyrzucał sobie to, że popełnił samobójstwo.
• W książce „Ten obcy” najbardziej podobał mi się Zenek, 

bo był głównym bohaterem i bez niego nie byłoby książki.
• August II był elektorem Saksonii.
• Cesarz Klaudiusz był nieśmiały, więc nie odważył się zabić 

swojej żony.
• Wars i Sawa zbudowali Warszawę z jednej i z drugiej strony 

ulicy.
• Anders był umundurowany aż po pas.
• Kara śmierci ma charakter nieodwracalny.

Sentencje
 ¾ Pozwól sobie na szczęście. Nie wymyślaj wyimaginowanych 
przeszkód. Nie czekaj na więcej. Nie uzależniaj swojego 
szczęścia od rzeczy czy ludzi. Pozwól sobie być szczęśliwym 
tu i teraz, z tym, co masz teraz. /A. Lincoln/

 ¾ Człowiek mądry to nie ten, który wie, tylko ten, który 
rozumie. /A. Majewski/

 ¾ Młodość jest potwornie ciężkim przypadkiem i chyba nie ma 
nikogo, kto by z tego wyszedł bez powikłań. /A. Osiecka/

 ¾ Człowiek, który kochając, nie zrobił z siebie durnia, nigdy 
nie będzie w stanie kochać mądrze. /T. Reik/

 ¾ W życiu nie chodzi o to, aby przeczekać burzę, a o to, aby 
nauczyć się tańczyć w deszczu. /M. Gandhi/

 ¾ Mądry człowiek uczy się od każdego. Głupi wie już wszyst-
ko. /autor nieznany/

 ¾ Nikt nie jest taki stary, by nie mógł się jeszcze czegoś 
nauczyć. /Ajschylos/

 ¾ Każdy objaw depresji powitaj z radością i entuzjazmem. 
Depresja pomyśli, że ma do czynienia z idiotą i ucieknie. 
/autor nieznany/

 ¾ Nigdy nie możesz popełnić tego samego błędu dwa razy, 
ponieważ za drugim razem, to nie będzie błąd, a Twój 
wybór. /autor nieznany/

Wybrała Maria Kawalec.

jest kołem

ratunkowym

na morzu życia

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z PAŹDZIERNIKOWEGO NUMERU
Zagadka logiczna: Dwadzieścia dwa = 2 + 1+ 1 +2 + 1 + 1 +1 +5 + 2 +1 + 
1 +2 + 1 + 1 
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Galasy (patologiczne narośla na 
liściach dębu zaatakowanych przez galasówkę dębiankę).
Hasło krzyżówki: Nic prędzej do dziatek nie przylgnie, jak przykład 
rodziców.
Nagrody książkowe wylosowali: Dariusz Szpak z Woli Brzosteckiej 
(krzyżówka), Filip Pietrzycki z Brzostku (zagadka przyrodnicza), Justyna 
Sztorc z Woli Brzosteckiej (zagadka logiczna).
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KIEROWNIK SGPZOZ W BRZOSTKU 
INFORMUJE

Lek. med. Kaja Ławniczek przyjmuje 
 w Ośrodku Zdrowia w Smarżowej:

WTOREK 8:00 - 11:00
ŚRODA 8:00 - 11:00

OGŁOSZENIE
O ZASADACH UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Wysokość opłaty za udostępnienie Dokumentacji 
Medycznej w Samodzielnym Gminnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzostku
Jednostronna kopia – 30 gr
Dwustronna kopia – 60 gr

Kserokopia dokumentacji medycznej do odebrania po 
złożeniu stosownego wniosku w ciągu 5 dni roboczych.
Wnioski do pobrania w rejestracji Ośrodka Zdrowia 

w Brzostku i Smarżowej

CZYTELNICY PISZĄ

BUDYNEK PO GIMNAZJUM TYLKO DLA OŚWIATY

Chociaż zmiany („reformy”), wprowadzane obecnie przez partię 
rządzącą, na moje dalsze krótkie życie nie wpłyną, jednak 

doznaję chęci zabrania głosu w sprawach, którymi jestem zain-
teresowany i które mnie nurtują, i dają mi dużo do przemyślenia.

 Szanowna Redakcjo „Wiadomości Brzosteckich”. W paź-
dziernikowym numerze „WB” została opublikowana ostatnia 
część cyklu moich wspomnień pt. „Powrót”. Serdecznie dzię-
kuję Szanownej Redakcji za udostępnienie mi swoich łamów. 
Ostatnia część zatytułowana była: „Moje wrażenia i refleksje 
po powrocie w rodzinne strony”. W ostatnim zdaniu tej części 
napisałem: „Kończąc opis mojego życia i wrażeń z powrotu do 
stron rodzinnych, wyrażam chęć współpracy z „Wiadomościami 
Brzosteckimi” w dzieleniu się uwagami i spostrzeżeniami z życia 
w naszej „MAŁEJ OJCZYŹNIE”.

 Jak wspomniałem na wstępie, że zmiany („reformy”) nie 
powinny mnie interesować, to jednak zmiany w oświacie wzbu-
dzają moje wielkie zaciekawienie. Powodem tego były moje 
długie i trudne lata zdobywania wiedzy. Rozpoczynałem naukę, 
mając 7 lat (rok 1938), zakończyłem ją studiami wyższymi (WAT 
w W-wie) w wieku 36 lat (1967 r.).

 Do napisania niniejszego listu zainspirował mnie materiał za-
mieszczony w październikowym numerze „WB” pt. „POCZĄTEK 
REFORMY OŚWIATY W GMINIE BRZOSTEK”. Na pytania 
Redakcji „WB” na ten temat wypowiedzieli się: p. Mateusz Do-
maradzki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzostku, p. Daniel 
Wójcik – Radny i Burmistrz p. Wojciech Staniszewski.

 Zaciekawiła mnie wypowiedź p. Burmistrza odnośnie wyko-
rzystania budynku gimnazjum w Brzostku i jaka jest szansa na 
utworzenie tam innej szkoły. Dziwi mnie obojętność społeczeń-
stwa w tej sprawie i niezdecydowanie osób odpowiedzialnych za 
wprowadzenie tych zmian. Pan Domaradzki mówi: „W tej chwili 
decyzja jest podjęta zgodnie z przepisami wprowadzającymi 
reformę. Uchwała została podjęta i związana z wygaszaniem tej 
placówki”. Czyli robimy tylko to, co nam „góra” każe, nic swojej 
inicjatywy i koncepcji. Nie zgadzam się również z p. Domaradz-
kim z tym, że budynek gimnazjum może mieć inne przeznaczenie 
niż szkoła, oraz że lepszym rozwiązaniem dla miasta Brzostek 
będzie pozostawienie jednej szkoły podstawowej. Nie chowajmy 
głowy w piasek i nie róbmy uników przed odpowiedzialnością. 
Budynek został wybudowany (plus sala sportowa) dla oświaty, 
to musi dalej służyć oświacie. Utworzenie drugiej szkoły podsta-
wowej jest najsensowniejszym rozwiązaniem zagospodarowania 
budynku, zaproponowanym przez p. Burmistrza. Konkurencja 
w oświacie jest bardzo ważnym elementem ze względu na pod-
noszenie poziomu nauczania. Na jej podstawie wyrosły renomo-
wane szkoły i wyższe uczelnie w kraju i na świecie. Znane są 
licea w Krakowie: Nowodworskiego czy Jana III Sobieskiego, 
uczelnie: Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet Warszawski, 

Mickiewicza w Poznaniu, Harvardy i Oxfordy itp., itd. Rodzice 
zdolnych i utalentowanych dzieci będą kierować ich do lepszej 
szkoły z wyższym poziomem nauczania. Mniej zdolne dzieci 
niech uczą się w szkołach, które dają podstawowe wykształcenie, 
bo naukowcy z nich nie wyrosną. Sam p. Domaradzki przyznaje 
się, że przejeżdżał do Kołaczyc koło liceum w Kleciach, ale go 
nie wybrał, bo było na niskim poziomie. Analizując opracowane 
przez inspektor ds. oświaty w Urzędzie Miejskim zestawienie 
liczby uczniów, liczby oddziałów i liczby nauczycieli w Gminie 
Brzostek dochodzę do wniosku, że w Brzostku powinny funkcjo-
nować 3 szkoły podstawowe. Ale mamy dwa obiekty szkolne, to 
skupmy się na nich.

 Liczba uczniów w szkole podstawowej w Brzostku w roku 
szkolnym 2017/18 wynosi 432. W pozostałych szkołach na terenie 
gminy od 60 w Gorzejowej do 236 w Siedliskach-Bogusz. Liczba 
oddziałów: Brzostek 21, w Siedliskach-Bogusz 13, pozostałych 
od 7 – 9. Te same proporcje odnoszą się do liczby nauczycieli. 
Biorąc pod uwagę liczbę uczniów w dwóch szkołach podstawo-
wych na terenie gminy: w Brzostku 432 uczniów i drugiej co do 
wielkości w Siedliskach-Bogusz 236 uczniów, to po rozdzieleniu 
szkoły w Brzostku na dwie, to obydwie liczyłyby średnio po 216 
uczniów i byłyby porównywalne ze szkołą w Siedliskach-Bogusz 
236 uczniów. To samo odnosi się do liczby oddziałów i nauczycieli. 
Zaproponowałbym inną wersję wykorzystania budynku gimna-
zjalnego, ale tylko w ramach oświaty. Gdyby z jakichś powodów 
nie wyszło utworzenie 2 szkół podstawowych, to wykorzystać ten 
budynek dla istniejącej szkoły podstawowej. Czas trwania nauki 
w szkole podstawowej i w gimnazjum skrócony zostaje o 1 rok. 
W dotychczasowej szkole (obiektach) zostawić od 1 – 5 klasy, 
a w budynku gimnazjum 6 – 8 klasy (lub odpowiednio 1 – 6 klasy 
i 7 – 8 klasy). Rozładowałoby to obecnego giganta (432 uczniów) 
w jednym obiekcie. Ale to rozwiązanie potraktujmy jako awaryjne 
i w tym się zgadzam z p. Burmistrzem.

  Nie mogę pojąć braku zrozumienia tak prostych rzeczy przez 
osoby odpowiedzialne za sprawy oświaty. Dziwi mnie wymiganie 
się od wypowiedzi na tematy najwyższej wagi samego przewod-
niczącego Komisji, w gestii której znajdują się problemy oświaty, 
p. Pawła Hipszera. To co on robi w Radzie Miejskiej? Niech powie 
swoim wyborcom.

 Panowie Radni! Myślcie, pracujcie, nie chowajcie głowy w pia-
sek i nie mówcie: „nie ma nas”. Kierujcie się swoim rozumem 
a nie legitymacją partyjną. Już to niedawno było przećwiczone. 
Czy dalej mamy cierpieć na ten syndrom, że: głupi Polak przed 
szkodą, a mądry po szkodzie, bo teraz wychodzi na to że „przed 
i po”.

Z poważaniem 
Bolesław Kowalski

Klecie
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Dorota Machaj – ukończyła agronomię oraz marketing 
i zarządzanie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, 
studia podyplomowe w zakresie kształtowania i pielęgnacji 
terenów zielonych, uczy w Technikum Architektury Krajo-
brazu w ZS w Brzostku

Porady eksperta
NASZE OGRODY

ZADBAJ O ROŚLINY BALKONOWE, ABY NIE ZMARZŁY

Mroźne, zimowe wiatry oraz wahania temperatury wysta-
wiają rośliny balkonowe na ekstremalne warunki. Przed 

nadejściem zimy często zastanawiamy się, które z naszych 
roślin można bezpiecznie zostawić na balkonie, a które trzeba 
przezimować w domu. W doniczkach na balkonie sadzimy nie 
tylko rośliny sezonowe, lecz także coraz częściej byliny, krzewy 
i drzewa.
Poddaj je kwarantannie

Gdy temperatura spadnie do 5°C, pelargonie, niecierpki i fuksje 
przenieś z balkonu lub tarasu do najchłodniejszego pomieszczenia 
w domu. Możesz skrócić im pędy do 15-20 cm (z kawałków z wierz-
chołkiem warto zrobić sadzonki, ukorzeniając je w wodzie). Podlewaj 
raz na 2-3 tygodnie. Kwiaty z tarasu i balkonu przez 2 tygodnie 
trzymaj z dala od roślin domowych, bo mogą być ewentualnym 
źródłem chorób. Uważnie obserwuj, czy nie ma na nich szkodników. 
Profilaktycznie możesz podlać je i opryskać, np. kroplami z grejpfruta.

Po pierwszych przymrozkach zetnij pędy i wykop bulwy dalii, 
pacioreczników i begonii bulwiastej. Bulwy oczyść z ziemi, reszty 
łodyg i liści, usuń uschnięte albo podgniłe. Przez 2-3 dni trzymaj 
je w chłodnym, suchym pomieszczeniu, aby przeschły, potem ułóż 
w skrzynce i przysyp piachem albo torfem. Do wiosny zostaw 
w piwnicy o temp. 5-8°C.
Zioła chroń od wilgoci

Już czas zabrać do domu rozmaryn, bazylię, niektóre odmiany 
szałwii, lawendy i tymianku, a także krzaczki lauru. Zioła nie lubią 
nie tylko chłodu, ale też wilgoci (namoknięte tracą aromat). W domu 
znajdź dla nich jak najjaśniejsze miejsce, z dala od kaloryfera, bo 
przesuszone powietrze też im szkodzi. Jeśli mieszkasz w chłodniej-
szym regionie kraju, zioła na rabatach okryj na zimę, np. igliwiem.
Egzotycznym znajdź ciepły kącik

Egzotyczne lantany, oleandry, datury, oliwki, cytrusy, pnące 
mandeville czy bungenwille, agawy i aloesy to rośliny wieloletnie. 
Możesz uprawiać je latami pod warunkiem, że na zimę zapewnisz im 

ciepły kącik. Już teraz przenieś je do widnego, suchego pomieszcze-
nia, np. holu czy garażu, o temperaturze ok. 10°C. Do wiosny roślin 
egzotycznych nie nawoź, podlewaj nie za często i w niewielkich 
ilościach, ale tak, by ziemia całkowicie nie wyschła.
Zabezpiecz nasiona

Do przechowywania nasion idealnie nadają się pojemniki po 
witaminach albo słoiki po kawie, takie, które mają w przykrywkach 
pochłaniacze wilgoci (zapobiegną zawilgoceniu nasion).

Jeśli nie masz takich pojemników, wsyp nasiona do płóciennych 
albo papierowych woreczków, do środka włóż liść laurowy – zapa-
chem odstraszy szkodniki.

Korzenie są wrażliwe na mróz - okryj doniczki
Korzenie roślin są znacznie bardziej wrażliwe na zimno niż czę-

ści nadziemne. Od niskich temperatur dzieli je zaledwie doniczka 
i cienka warstwa ziemi. Korzenie niektórych sosen (Pinus) i świer-
ków (Picea) wytrzymują spadek temperatury nawet do -20ºC, inne 
- tj. ognik (Pyracantha), berberys (Berberis) marzną już przy -10ºC, 
a róże (Rosa) nawet przy -7ºC. Niezabezpieczona doniczka i jej 
zawartość przemarzną zimą na wskroś. Dlatego bardzo ważne jest 
odpowiednie okrywanie doniczek. Można je osłonić styropianem, 
owinąć słomą lub tekturą falistą i umieścić w drewnianej skrzyni 
lub w kartonowym pudle wypełnionym korą, suchymi liśćmi lub 
gazetami. Wygodne w stosowaniu są zapinane na suwak pokrowce 
z włókniny. Takimi osłonami można owinąć rośliny i donice o do-
wolnym kształcie. Całość warto obwiązać ozdobnym sznurem lub 
kokardą. Taka osłona będzie ciekawą dekoracją balkonu, a naszym 
roślinom zapewni ochronę przed zimą. q

PSY SZUKAJĄ DOMU
„Weź mnie do siebie” – zdają się mówić psie oczy. Buda i miska 

jedzenia w schronisku to nie to samo, co własny Pan. Pies chce się 
czuć potrzebny, chce pracować. Potrzebuje kontaktu z człowiekiem. 
To mogą zapewnić porzuconym lub zagubionym czworonogom osoby, 
które zapragną zaopiekować się prezentowanym poniżej zwierzakom. 

Ludzie, którzy lubią psy i nie traktują ich jak maszynki do szczekania 
lub żywe maskotki dla swoich dzieci, wiedzą, że każdy przedstawiciel 
tego gatunku jest inny, jeśli nawet należy do tej samej rasy. Jeden bę-
dzie cierpliwie znosił dłubanie w nosie czy uchu, ciągnięcie za ogon 
zapalczywie dokonywane przez nasze pociechy; drugi będzie unikał 
takich pieszczot; jeszcze inny po nieudanych próbach zniechęcenia 
malucha do tego typu, często bolesnych, zabaw w ostateczności warknie 
(w znaczeniu: „odczep się wreszcie!”) lub przytrzyma zębami, nie 
gryząc. Podobnie jest ze szczekliwością. Niektóre ujadają bez prze-
rwy (zwłaszcza te mniejsze), inne od czasu do czasu ostrzegawczo 
szczekną lub jedynie zaburczą i na tym koniec (tak mają w zwyczaju 
np. czarne teriery rosyjskie, które jeśli to nie pomoże, obalają intruza 
na ziemię i po prostu sobie na nim siadają, a ważą co najmniej 50 
kg). Wiele psiaków można też zaliczyć do niezłych cwaniaków, które 
doskonale potrafią manipulować właścicielem, umieją otworzyć każdą 
bramkę, wyjąć każdą kłódkę, o ile tylko nie jest zatrzaśnięta (gdyby 
jednak został w niej kluczyk, prędzej czy później otworzyłyby ją, bo 
przecież widziały, jak to robił człowiek). Zdarza się im też położyć 
na kwitnących kwiatach, przekopać cały trawnik w pogoni za kretem, 
pogryźć buty nieopatrznie zostawione przez nas w nieodpowiednim 
miejscu. Jednak zawsze są na każde nasze zawołanie i z pokorą 
przyjmują karę, chociaż często nie rozumieją, z jakiego powodu 
„Pan się tak wścieka”. I na tym polega psi urok. Dlatego też jeśli 

ktoś z Państwa mimo wszystko chciałby zaopiekować się psem, to 
polecamy te, które wypatrują oczy za nowym panem, przebywając 
w brzosteckim schronisku.

Wszystkie psy oczekujące na nowych właścicieli są zdrowe, 
łagodne, mogą trafić do rodzin z dziećmi, tolerują inne osobniki 
swojego gatunku. Niektóre mogą przejawiać lękliwość wynikającą 
z traumatycznych przeżyć, związanych zwłaszcza z biciem. Jednak 
jeśli trafią w „dobre ręce” i będą łagodnie prowadzone, przestaną 
uciekać np. na widok podniesionej dłoni. 
DZIĘKUJEMY OSOBOM, KTÓRE JUŻ PRZYGARNĘŁY DO 
SWOICH DOMÓW ZAGUBIONE LUB WYPĘDZONE PSY.
SZUKAMY NOWYCH WŁAŚCICIELI DLA PRZEDSTAWIO-
NYCH W TYM NUMERZE „WB” ZWIERZAKÓW.

Oto krótkie informacje o poszczególnych pieskach (fot. na str. 39):
 ¾ 8/2017 – mały, czarny piesek znaleziony w kwietniu 2017 r. w Brzost-
ku na ul. Słonecznej,

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

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

 ¾ 20/2017 – mały, biało-czarny pies z dłuższym włosem, znaleziony 
w Januszkowicach,

 ¾ 21/2017 – pies średniej wielkości, jasnobrązowy, o kręconym włosie, 
znaleziony w lipcu 2017 r. w Kleciach,

 ¾ 31 – mała, czarna suczka znaleziona w Głobikówce.
Psy można obejrzeć w Brzostku przy lecznicy weterynaryjnej 

Kazimierza Kłęka.
Kontakt: Wojciech Pacana tel. 14 6803 006, Urząd Miejski p. nr 8.
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Spotkanie z pożytecznymi mikroorganizmami cz. 23
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.

Tym, co dziś pozytywnie wyróżnia nasz kraj spośród innych, 
jest wciąż bogata bioróżnorodność polskiej przyrody. Dlatego 

nasze państwo, ale i my wszyscy, ponosimy odpowiedzialność 
za ochronę posiadanego bogactwa bioróżnorodności. Stanowi to 
dzisiaj wielkie wyzwanie dla Polski. Bioróżnorodność Natury nie 
poddaje się opatentowaniu, nie ma więc żadnej wartości na gieł-
dach. Ale ma dla przyszłości Polski wartość istotną, której należy 
strzec. Fundamentem takiego myślenia jest troska o żyzność gleb. 
Jeśli wykażemy się rozsądkiem i świadomie zaplanujemy dzia-
łania na rzecz biologizacji, to ci, którzy wygrywają konkurencję 
w chemizacji rolnictwa, jutro z wielką uwagą a może i zazdrością 
będą patrzeć na polskie biologicznie zróżnicowane rolnictwo. 
Rodzi się więc pytanie, jaki związek z bioróżnorodnością mają 
spotkania z pożytecznymi mikroorganizmami, a przypomnę, 
że ProBio Emy to między innymi wyroby zwiększające bez-
pieczeństwo pracy rolnika i konkurencyjność rolnictwa. Po 
pierwsze bioróżnorodność to uniwersum praw Natury, która jest 
zaprzeczeniem globalnej unifikacji, świadectwem życiodajnej siły 
wielości form. Po drugie z wielości i różnorodności pierwiastków 
Ziemi wiedzie ścieżka ewolucji bioróżnorodności świata mikro-
organizmów. To tu jest początek ogniw bioróżnorodnego życia, 
rozstrzygającego o wspaniałości królestwa roślin. To z niego 
wyrasta królestwo świata zwierząt. Zwieńczeniem królestwa 
życia jest człowiek. Jego kondycja i pespektywy trwałego oraz 
zdrowego rozwoju są uzależnione od wielości i różnorodności 
pierwiastków życia świata mikroorganizmów, roślin i zwierząt. 
My wszyscy, a zwłaszcza rolnicy, wyciągnijmy wnioski właściwe 
dla rozwoju rolnictwa z tego faktu, że płody życia polskich gleb 
- owoce i warzywa - także zwierzęta hodowane na tych płodach, 
cieszą się, jeszcze zasłużenie, na Zachodzie i Wschodzie dobrą 
sławą. Już sam fakt, że pochodzą z Polski, daje im dobrą markę. 
Tajemnica źródeł tej opinii tkwi w ciągle jeszcze żywej tradycji 
regionalnie zróżnicowanych upraw roślin i hodowli zwierząt 
dzięki zachowanej bioróżnorodności gleb i środowiska. Dzisiaj 
atutem polskich płodów rolnych jest również mniejsze zużycie 
syntetycznej chemii w ich wytwarzaniu. Niski stopień chemizacji 
rolnictwa wzmacnia bezcenną bioróżnorodność edafonu, w tym 
mikroflory, która zwiększa dobrostan polskich gleb (analogicznie 
jest w przypadku markowych win i francuskich serów o niepowta-
rzalnych, wysublimowanych smakach i jakości). Fakt ten stanowi 
dziś niestandardową wartość dodaną dla polskiego rolnika. Genezą 
specyficznych polskich smaków jest właśnie zachowana jeszcze 
naturalna żyzność gleb w większości uprawnych pól, o którą dbał 
żywy (do dzisiaj nieopisany!) obyczaj polskiej wsi traktowania 
ziemi jako matki rodzicielki. Jeśli o to zadbamy, może to być 
cenny wkład Polski w niezbędne uzupełnienie Kodeksu Dobrej 
Kultury Rolnej o innowacyjne dziś zasady biologizacji. Nauka, 
niestety, zgubiła prawdę, nie umie odnaleźć do niej drogi. Być 
może dlatego, mimo wielu spektakularnych sukcesów chemiza-
cji, wraz z wydajnością spada dochodowość i rośnie banalizacja 
rolnictwa. Traci ono prestiż, spychane jest na margines. Spły-
cana jest jego rola jako warunku zdrowego rozwoju ludzkości. 
A przecież już profesor Sergiusz Winogradzki (1856-1955), 
powszechnie uznany za ojca mikrobiologii glebowej, wykazał, 
że niewidzialne gołym okiem organizmy są odpowiedzialne 
za wiele procesów biologicznych zachodzących w glebach 
i wodach, w tym za przemiany związków azotu, siarki, wę-
gla oraz obiegu składników biogennych, potrzebnych dla 
wzrostu i rozwoju życia roślin i zwierząt. Aby wiedzieć, jaki 
jest potencjał pożytecznej mikroflory w naszych glebach, przy-
datna byłaby kartografia mikrobiologiczna gleb - jej siły rodnej. 

Wskazywałaby na ich potencjał wydajności oraz właściwości 
organoleptycznych, pozwoliłaby określać marki płodów, pod 
warunkiem, że byłaby opisywana aktywność mikrobiologiczna 
gleb. Byłby to też praktyczny powód do głębszego rozpoznawa-
nia przez naukę, co dzieje się między korzeniem i włośnikami 
służącymi roślinie jako łącza płodu z łożyskiem matki, czyli 
glebą. Rozwój technosfery, w tym szczególnie chemii rolnej, 
sprawił, że zatraciliśmy umiar w szaleńczym wyścigu z wydaj-
nością z 1 ha i DJP (duża jednostka przeliczeniowa inwentarza). 
Tymczasem współczesne rolnictwo potrzebuje tanich, prostych 
w użyciu, skutecznych i przyjaznych technologii, które trwale 
likwidują przyczyny rozwoju a nie objawy chorób i szkodników. 
Za zwiększanie wydajności w nieskończoność - płacimy wysoką 
cenę. Proporcjonalnie do osiąganych wyników rośnie bowiem 
niszczenie naturalnych zasobów Ziemi. Intensyfikacja rolnictwa, 
wysoka chemizacja, doprowadziły do unifikacji rolnictwa, całko-
wicie dezawuując bioróżnorodność, która stanowi podstawowy 
mechanizm naturalnej selekcji zdrowych i silnych form życia. 
Co osłabia bioróżnorodność? Syntetyczna chemia wymaga po-
tężnych ilości chloru, a do jego produkcji niezbędne są elektrody 
rtęciowe. Spowodowało to w skali świata wzrost zużycia rtęci ok. 
4000%. Rtęć przedostaje się do wód, z której bakterie (składnik 
planktonu) w procesach metabolizmu wytwarzają metylortęć. 
Plankton to naturalna karma ryb. Tak biologicznie skoncentro-
wana rtęć w ogniwach łańcucha pokarmowego przekazywana 
jest smakoszom rybnych dań. Zanieczyszczenie rtęcią sprawia, 
że ibisy białe przejawiają homoseksualne skłonności. Wobec 
nowych wyzwań potrzebna jest więc odnowa starych prawd. 
Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych wyrasta z bogatej tradycji 
rolniczej. W niej zakodowane są naturalne prawa i zasady, które 
określają relacje gospodarza z Ziemią i Naturą. To są ponadcza-
sowe, sprawdzone zachowania i postawy, prawdy przekazywane 
z pokolenia na pokolenie oparte o szacunek dla praw i tajemnic 
Natury i obowiązki wobec niej. Narzędzia do likwidowania 
przyczyn naruszania ładu i harmonii agroekosystemów zawsze 
były i są dostępne w Naturze - tu, na naszej Ziemi. Dostępna 
i zweryfikowana przez Naturę alternatywa - wśród wielu 
dobrych i zawsze sprzyjających środowisku rozwiązań - to 
naturalne technologie mikrobiologiczne. Nasuwa się więc ważne 
pytanie: Dlaczego tak mało uwagi poświęca się rozpoznawaniu 
procesu próchnicotwórczego? Dlaczego instytucje nadzorujące, 
zarządzające i certyfikujące gospodarstwa rolne kompletnie nie 
interesują się zawartością próchnicy w glebie? Nauka to twórczy 
proces, w którym wszelkie granice stawiane ludzkiemu poznaniu 
prędzej czy później są przekraczane. Mieszczą się w tym również 
istotne zmiany w podejściu do ochrony środowiska. Oznaczają 
one prawdziwą rewolucję w ewolucji myślenia o naszej odpowie-
dzialności za świat, w którym żyjemy i w którym żyć będą nasze 
przyszłe pokolenia. Przykładem mogą być: tzw. Zazielenianie 
Wspólnej Polityki Rolnej UE, Zasady Wzajemnej Zgodności, 
Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, Ramowa Konwencja Na-
rodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu. Oznacza to 
początek nowego etapu rozwoju nauk rolniczych, szczególnie 
chemii rolnej, która z racji swojej specyfiki nie interesowała się 
mechanizmami życia mikroorganizmów. Wniosła jednak duży 
dorobek w rozpoznawaniu ich metabolitów jako niezbędny etap 
w lepszym rozumieniu biofizykochemicznych mechanizmów 
aktywności życiowej mikroflory. Ufać należy, że zapowiada to 
rozwój biologizacji, a może nawet biochemii rolnej i powszechność 
stosowania naturalnych technologii, w tym mikrobiologicznych, 
opartych na specjalnie kompletowanych zespołach niemodyfiko-
wanych pożytecznych mikroorganizmów. To właśnie naturalne 
technologie probiotyczne pozytywnie wpisują się w realizację 
trwałego rozwoju kultury życia - jak mówią dyrektywy UE - in-
tegrowanego rolnictwa.

Opracował Janusz Kolbusz

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

Materiały niezamówione będą drukowane w miarę możliwości.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 11/201728

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

ROZWIĄZANIE:
listopad 2017

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej listopad 2017

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?

"

"

listopad 2017
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Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodni-
czej (Co to za gatunek? Fot. strona 39) wraz z wypełnionymi 
kuponami należy dostarczyć do 30 listopada 2017 r. do Centrum 

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

POZIOMO:
1) Bada ptaki i ich wędrówki 6) Urządzenie do podnoszenia cięża-
rów. 11) Zakład produkujący oleje z surowców roślinnych. 12) Rę-
kodzieło, drobna wytwórczość o charakterze przemysłowym. 13) Od-
ległość ogniska od soczewki lub zwierciadła. 14) Kiwnięcie, mach-
nięcie. 15) Miasto w woj. katowickim. 16) Twardy cukierek o smaku 
owocowym. 17) Dostosowanie 22) Opłata za użytkowanie telefo-
nu 27) Wodewil; sztuka teatralna ze śpiewami. 28) Do przechowy-
wania płazów i gadów. 29) Przejście oddziału wojska. 30) Powieść F. 
Dostojewskiego „Bracia ...”. 31) Osoba, która ukończyła wyższe studia 
zawodowe 32) Sprawowanie władzy, panowanie, władanie; zarządzanie, 
rozporządzanie czymś. 33) Największy instrument smyczkowy. 34) Juan 
Antonio hiszp. działacz sportowy; prezydent MKOl.

PIONOWO:
1) Hanna (ur. 1904), pisarka; „Złota kula”, „Ucho od śledzia”. 2) Za-
targ, sprzeczka, kłótnia. 3) Przewóz ludzi lub ładunków. 4) Żołnierz 
pełniący służbę na froncie; frontowiec. 5) Poręczenie, zapewnienie, 
rękojmia, zabezpieczenie. 6) Parasol damski, zwykle kolorowy i ozdob-
ny. 7) Mały kawałek drewna. 8) Do smarowania olejem pracujących 
powierzchni elementów maszyn. 9) Stan zadowolenia, pragnienia cze-
goś. 10) Ktoś, kto wykonuje części produktów dla głównego wytwórcy; 
koproducent. 18) Hiszpanski klub piłkarski 19) Osoba wygłaszająca 
prelekcję, mająca odczyt. 20) Zuchwała pewność siebie połączona 
z lekceważeniem innych. 21) Imię żeńskie - 21 I 23) Sportsmenka 
uprawiająca biegi. 24) Kraina historyczna we Francji. 25) Rodzaj 
kiełbasy. 26) Człowiek pracujący naukowo, pracownik nauki.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 11/2017 29

Fot. Paweł Batycki

Rajdowcy znów w Gminie Brzostek - Super Oes Brzostek 2017
22 października odbyła się ostatnia eliminacja Pucharu Au-

tomobilklubu STOMIL w Dębicy o nazwie Super Oes 
Brzostek, będąca również 6. rundą Mistrzostw Galicji. Konku-
rencje rozgrywane były o trofeum, jakim jest Puchar Burmistrza 
Brzostku. Dzięki słonecznej, jesiennej pogodzie, którą organiza-
torzy wykorzystali do maksimum, udało się rozegrać naprawdę 
udane zawody. 

 Na starcie stanęło 43 załogi startujące w 5 klasach oraz w „Klasie 
Gość”. Kierowcy i ich piloci mieli okazję ścigać się na suchym, 
szybkim i ambitnym odcinku drogowym udostępnionym przez 
władze gminne. Warunki te sprawiły, że osiągane rezultaty były 
satysfakcjonujące zarówno dla zawodników, jak i dla licznie 
zgromadzonych wzdłuż trasy kibiców i sympatyków sportów 
motorowych. Bazę rajdu stanowił podobnie jak przed rokiem 
Dom Ludowy w Gorzejowej, który udostępniony został dzięki 
życzliwości Rady Sołeckiej na czele z sołtys Edytą Krzywińską. 
Wymagająca trasa musiała zebrać swoje żniwo w postaci 2 uszko-
dzonych samochodów. Na szczęście załogom nic się nie stało. 
Oczywiście przez cały czas nad bezpieczeństwem uczestników 
i kibiców oprócz policji czuwali także strażacy OSP w Brzostku 
i OSP w Grudnej Górnej.

 Impreza nie mogłaby odbyć się bez wsparcia sponsorów pry-
watnych (Automobiles, Meble Akton, Internet Cheeloo, Tarcze 
Hamulcowe Rotinger, Agregaty Pex-Pool Plus oraz Hotel Mil-
lenium) oraz bez pomocy organizacyjnej i finansowej Gminy 
Brzostek, a także Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. 
Obsługę medialną imprezy zapewniał portal Ziemia Dębicka, 
TV Brzostek oraz „Wiadomości Brzosteckie”.

 Poniżej prezentujemy nazwiska załóg, które stanęły na podium 
w poszczególnych klasach. Dekoracji zdobywców poszczególnych 
miejsc dokonali przedstawiciele Automobilklubu STOMIL oraz 
burmistrz Wojciech Staniszewski. Liczymy, że już w przyszłym 
roku znów będziemy mogli gościć podobną imprezę na naszym 
terenie.

Daniel Wójcik

klasa K1
1. Daniel Sokołowski / Dagmara Sanocka - Suzuki Swift GTI
2. Dariusz Gajdosz / Jakub Czoch - Fiat Cinquecento
3. Mariusz Dubanik / Grzegorz Dubanik - Fiat Seicento

klasa K2
1. Przemysław Pomprowicz / Sławomir Podraza - Honda Civic
2. Jerzy Niemiec / Tomasz Saganowski - Citroen Saxo
3. Jarosław Wełna / Kamil Turek - Citroen Saxo

klasa K3
1. Wojciech Kędzior / Mateusz Trznadel - Renault Clio
2. Grzegorz Olszewski / Łukasz Patla - Opel Astra GSi
3. Dominik Przywara / Kinga Cesarz - Renault Clio Sport

klasa K4
1. Piotr Kudłacz / Adrian Wodzisz - Mitsubishi Lancer EVO
2. Andrzej Kaczmarek / Dariusz Gawlik - Seat Leon
3. Andrzej Dykas / Waldemar Ulak - Subaru Impreza STI

klasa K5
1. Kamil Sakłak / Klaudia Durołek - Fiat 125p PROTO
2. Patryk Setlak / Sebastian Niemiec - Fiat 126p
3. Karol Chalibożek / Łukasz Hycnar - Fiat 126p

klasa Gość
1. Jerzy Suder / Krzysztof Świstak - Mitsubishi Lancer EVO X
2. Kamil Momola / Nikoletta Wiktor - Fiat Cinquecento
3. Krzysztof Schenk / Kamil Boda - Suzuki Swift
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ZGRUPOWANIE WKB POLAND
PRZED MISTRZOSTWAMI EUROPY KYOKUSHIN KARATE 

1 października 2017 r. odbyło się zgrupowanie kadry WKB 
Poland - Józefów koło Warszawy, w którym brali udział zawodnicy 
oraz trenerzy Brzosteckiego Klubu Karate. Młodzież uczestniczyła 
w treningach, konsultacjach, zajęciach z psychologiem sportu, 
a trenerzy w kursie sędziowskim. Pięciu naszych zawodników 
zostało powołanych do kadry narodowej i będą reprezentować 

Brzostek w Mistrzostwach Europy w Rzeszowie, których Brzo-
stecki Klub Karate jest współorganizatorem.

Powołanie do kadry dostali: Michał Krupka, Kinga Kawalec, 
Sebastian Kolbusz, Jan Kawalec Jan oraz Dawid Kolbusz.

Robert Kolbusz

5. Międzynarodowy Turniej Karate „5th Tataria CUP”
W sobotę 23 września 2017 r. w Nowej Sarzynie odbył się 

5. Międzynarodowy Turniej Karate „5th Tataria CUP”. 
Organizatorem był Leżajski Klub Kyokushin Karate. W zawo-
dach uczestniczyło 214 karateka z czterech krajów - Białorusi, 
Ukrainy, Łotwy i Polski z 19 miejscowości tj.: Bielska-Białej, 
Michalina, Mielca, Oświęcimia, Radomska, Rzeszowa, Józefowa 
nad Wisłą, Gorzyc, Brzostku, Nowej Sarzyny, Leżajska, Sarzyny, 
Rudnika nad Sanem, Tarnobrzega TKKK, Tarnobrzega 
Oyama, Zielonki, Brześcia z Białorusi, Rygi i Salaspils 
z Łotwy oraz z Krzywego Rogu z Ukrainy. Sędzią głów-
nym zawodów był Shihan Paweł Juszczyk członek zarządu 
Polskiego Związku Karate z Warszawy. Turniej, w którym 
rywalizowano w 37 konkurencjach kumite i kata, stał na 
bardzo wysokim poziomie organizacyjnym i sportowym.

Brzostecki Klub Kyokushin Karate reprezentowało 18 
zawodników, z czego siedmiu zdobyło miejsca medalowe, co 
dało nam ostatecznie 6. miejsce w klasyfikacji drużynowej.

Miejsca medalowe naszych zawodników w kumite:
1. miejsce Julita Maduzia 
2. miejsce Jan Kawalec 
3. miejsce Michał Krupka 
3. miejsce Mateusz Kordek 
3. miejsce Kinga Kordek 
4. miejsce Kornelia Szczepkowicz 
4. miejsce Piotr Przewoźnik 

Gratulujemy wszystkim zawodnikom bardzo wysokiego po-
ziomu sportowego.

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

Robert Kolbusz
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MICHAŁ KRUPKA NA PODIUM
Michał Krupka, zawodnik z Brzostku, zdobył brązowy medal w Mistrzostwach 

Europy w Karate Kyokushin.
W dniach 14 – 15 października 2017 r. w Rzeszowie odbyły się Mistrzostwa Europy 

Kyokushin Karate, w których udział wzięło kilkadziesiąt drużyn z całego świata. Była to 
pierwsza tej rangi impreza World Kyokushin Budokai w Polsce. Zawody rozegrano w 44 
kategoriach wagowych, a udział w nich wzięło aż 425 zawodników z Rumunii, Ukrainy, 
Białorusi, Węgier, Słowacji, Łotwy, Niemiec, Hiszpanii, Belgii, Szwecji, Rosji, Grecji, 
Azerbejdżanu, Algierii, Nepalu, Iranu oraz z Polski. Brzostek reprezentowało pięcioro 
zawodników: Dawid Kolbusz, Jan Kawalec, Sebastian Kolbusz, Kinga Kawalec oraz 
Michał Krupka. Był to nasz pierwszy udział w Mistrzostwach Europy, a także pierwszy 
zdobyty medal brązowy przez Michała Krupkę. Cała nasza piątka pokazała się z bardzo 
dobrej strony, wszystkie walki naszych zawodników odznaczały się wysokim poziomem, 
a jeśli już przegrywali, to po bardzo wyrównanych walkach, gdzie o zwycięstwie decy-
dowały dogrywki. Brzostek reprezentowali również poprzez sędziowanie sensei Tomasz 
Mendoń 3Dan, sensei Tomasz Papciak 2Dan, a sekundował naszym zawodnikom sensei 
Robert Kolbusz 1Dan. Dla wszystkich ogromne gratulacje!!! 

Robert Kolbusz

BRZOSTECKA LIGA SIATKÓWKI
Pod koniec października ruszył pierwszy sezon Brzosteckiej Ligi 

Siatkówki. Jest to nowy projekt sportowy realizowany przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku oraz Gminę Brzostek. W lidze 
udział bierze 5 zespołów, które grają w systemie „każdy z każdym”  
w dwóch rundach (mecz i rewanż). Koniec rozgrywek zaplano-
wany jest na 7 stycznia 2018 r., gdzie zostanie rozegrany mecz 
finałowy oraz mecz o 3. miejsce. Na uroczystym zakończeniu ligi 
wręczone zostaną medale i puchary oraz nagrody dla drużyn bio-
rących udział w rywalizacji. Mecze odbywają się w każdy piątek 
o godzinie 18.00 w Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej 
w Brzostku. Poniżej prezentujemy aktualny terminarz Brzosteckiej 
Ligi Siatkówki. Serdecznie zapraszamy wszystkich fanów siat-
kówki i kibiców grających drużyn, by dopingować zawodników 
z trybun. Zapewniamy świetną zabawę i dużo emocji!

Magdalena Kawalec

DATA GODZINA MECZ

RUNDA I

KOLEJKA I

20.10.2017 18.00

VOLLEY TEAM - WYREWOLWEROWANI REWOLWEROWCY 3:0 (25:15, 
25:21, 25:21)

GIMNAZJUM BRZOSTEK - SZCZELNY BLOK 0:3 (10:25, 15:25, 13:25)

PAUZA DZIKA EKIPA 

KOLEJKA II

27.10.2017
18.00

SZCZELNY BLOK – VOLLEY TEAM 3:2 (22:25, 25:21, 23:25, 25:22, 15:9)

DZIKA EKIPA - WYREWOLWEROWANI REWOLWEROWCY 3:0 (25:21, 
26:24, 25:23)

PAUZA GIMNAZJUM BRZOSTEK 

KOLEJKA III

03.11.2017
18.00

WYREWOLWEROWANI REWOLWEROWCY - GIMNAZJUM BRZOSTEK

DZIKA EKIPA - VOLLEY TEAM

PAUZA SZCZELNY BLOK 

KOLEJKA IV

10.11.2017
18.00

4 - 2 DZIKA EKIPA - SZCZELNY BLOK

5 - 1 VOLLEY TEAM - GIMNAZJUM BRZOSTEK

PAUZA WYREWOLWEROWANI REWOLWEROWCY 

KOLEJKA V

17.11.2017
18.00

1 - 4 GIMNAZJUM BRZOSTEK - DZIKA EKIPA

2 - 3 SZCZELNY BLOK - WYREWOLWEROWANI REWOLWEROWCY 

PAUZA VOLLEY TEAM

RUNDA II

KOLEJKA VI

24.11.2017
18.00

VOLLEY TEAM - WYREWOLWEROWANI REWOLWEROWCY 

GIMNAZJUM BRZOSTEK - SZCZELNY BLOK

PAUZA DZIKA EKIPA 

KOLEJKA VII

01.12.2017
18.00

SZCZELNY BLOK – VOLLEY TEAM

DZIKA DRUŻYNA - WYREWOLWEROWANI REWOLWEROWCY

PAUZA GIMNAZJUM BRZOSTEK 

KOLEJKA VIII

08.12.2017
18.00

WYREWOLWEROWANI REWOLWEROWCY - GIMNAZJUM BRZOSTEK

DZIKA DRUŻYNA - VOLLEY TEAM

PAUZA SZCZELNY BLOK 

KOLEJKA IX

15.12.2017
18.00

DZIKA EKIPA - SZCZELNY BLOK

VOLLEY TEAM - GIMNAZJUM BRZOSTEK

PAUZA WYREWOLWEROWANI REWOLWEROWCY 

KOLEJKA X

22.12.2017
18.00

GIMNAZJUM BRZOSTEK - DZIKA EKIPA

SZCZELNY BLOK - WYREWOLWEROWANI REWOLWEROWCY 

PAUZA VOLLEY TEAM

MECZE FINAŁOWE

07.01.2018
14.00 MECZ O 3 MIEJSCE 

16.00 FINAŁ 

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

L.p. 

Oznaczenie nieruchomości
Powierzchnia 

nieruchomości (ha)
Opis Nieruchomości 

(użytki - ha)

Przeznaczenie 
nieruchomości 

i sposób jej 
zagospodarowania

Cena wywoławcza 
rocznego czynszu 

dzierżawnego 
netto (zł)

Zasady nabycia 
nieruchomości

Wadium 
(zł) Nr KW Nr działki ewid. Położenie

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

przetargowym
10,-

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

przetargowym
10,-

3. RZ1D/00020353/2 691/1, 691/2 Brzostek 0,2298 RIIIa - 0,2298 rolna 55,-
dzierżawa w trybie 

przetargowym
10,-

4. RZ1D/00022079/1 cz.dz. 134/2 Bukowa 0,23 RIVb-0,23 rolna 55,-
dzierżawa w trybie 

przetargowym
10,-

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

przetargowym
10,-

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

przetargowym
10,-

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

przetargowym
10,-

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

przetargowym
10,-

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

przetargowym
10,-

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

rolna 180,-
dzierżawa w trybie 

przetargowym
20,-

11. RZ1D/00038567/ 353/1 Kamienica| Górna 0,23 RIVa-0,23 rolna 55,-
dzierżawa w trybie 

przetargowym
10,-

12. RZ1D/00038567/
523/1, 525, 527, 531/1, 

531/4, 531/6
Kamienica| Górna 0,83 

RIVb-0,03; RV-0,23; 
PsV-0,47; PsVI-0,10

rolna 120,-
dzierżawa w trybie 

przetargowym
20,-

13. RZ1D/00026654/ cz.dz. 516/25 Siedliska – Bogusz 0,60 RIVa- 0,60 rolna 120,-
dzierżawa w trybie 

przetargowym
20,-

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

przetargowym
20,-

15. RZ1D/00022079/1 cz.dz. 691/15 Przeczyca 0,35 PsIV-0,35 rolna 75,-
dzierżawa w trybie 

przetargowym
10,-

16. RZ1D/00039018/8 403 Przeczyca 0,51 PsIV-0,51 rolna 120,-

dzierżawa w trybie 
przetargowym 
dotychczasowy 
dzierżawca MG

20,-

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

rolna 75,-
dzierżawa w trybie 

przetargowym
10,-

18. RZ1D/00048274/6 450/8 Wola Brzostecka 0,73 RV- 0,60; PsV- 0,13 rolna 120,-

dzierżawa w trybie 
przetargowym 
dotychczasowy 
dzierżawca D.L

20,-

19. RZ1D/00048274/6 406 Wola Brzostecka 0,60
RIVa-0,20, RIVb-0,09, 

RV-0,31
rolna 120,-

dzierżawa w trybie 
przetargowym

20,-

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU 
W SALI KONFERENCYJNEJW DNIU 23 LISTOPADA 2017 r. OD GODZ. 900 

Uczestnicy przetargu, którzy wpłacą wadium z poz. nr 1 - 10 przetarg odbędzie się od godz. 900 do 930; z poz. nr 11-19 przetarg odbędzie się od godz. 9 30 do 1000 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium na wyszczególnione działki w wyżej wymienionej wysokości do dnia 
20.11.2017 r. 

Uwaga! przy wpłacie wadium należy podać nr działki Wadium płatne w formie pieniądza, które należy wnosić do kasy Urzędu Miejskiego lub na konto: 
BSR O/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006). Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek banko-
wy Urzędu Miejskiego w Brzostku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym 
uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego stanowi kwotę brutto. Jeżeli uczestnik 
przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. 

Umowa może być zawarta na okres trzech lat. Czynsz płatny będzie rocznie do 30 września na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu 

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

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

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

Brzostek, dnia 18.10.2017r. 

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na dzierżawę gruntów - stanowiących własność Gminy Brzostek
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BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na wynajem lokalu użytkowego –stanowiącego własność Gminy Brzostek
Przedmiotem przetargu 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 gospodarczej. 
Lokal użytkowy położony jest na parterze w budynku Domu Ludowego w Kamienicy Górnej (po lewej stronie od wejścia do budynku) na działce oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym 470 o powierzchni 0,05 ha, stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 38567.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 32,76 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 10,00 zł + 23% VAT-u miesięcznie. 
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 06 GRUDNIA 2017 r. O GODZ. 1000 

Wadium dla lokalu wynosi 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 
2020 0006) do dnia 01 grudnia 2017r.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz oraz opłaty za odpady komunalne i podatek od nieruchomości pod działalnością go-
spodarczą. Opłata za wodę wliczona jest 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)
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 31.10.2017 r.

Działając na podstawie Uchwały X/57/2015 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokali użytkowych położonych 
w budynku wielorodzinnym w Brzostku, stanowiących własność Gminy Brzostek ogłaszam: 
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu lokale użytkowe Nr 9 o powierzchni użytkowej 56,28 m2 oraz lokal Nr 10 
o powierzchni użytkowej 100,25 m2 położone w budynku wielorodzinnym Nr 5 A przy ulicy Aleksandra Gryglewskiego w Brzostku, posadowionym na działce o numerze 
216/3 o powierzchni 0,4835 ha. 
Z lokalem Nr 9 związany jest udział: 5628/121263, zaś z lokalem Nr 10 udział: 10025/121263 w częściach wspólnych budynku oraz w gruncie działki ewidencyjnej nr 
216/3. Lokale użytkowe stanowią własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00044589/9. W/w lokale zgodnie z przedłożonym zaświadczeniem 
Starosty Dębickiego z dnia 02.06.2015 r., znak: AB.6740.9.2015 stanowią samodzielne lokale w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. 
Działka 216/3 jest zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi Nr 5 i Nr 5A. W budynku 5A znajduje się część magazynowo – usługowa. Budynek o zróżnico-
wanej wysokości: dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony w części mieszkaniowej, zaś w części usługowej parterowy, niepodpiwniczony. Pomieszczenia 
przeznaczone na pobyt ludzi posiadają doświetlenie naturalne i sztuczne. Obiekt spełnia warunki techniczne, posiada węzły sanitarne z bieżącą wodą. W pomieszczeniach wyko-
nano wentylację grawitacyjną. Wysokość pomieszczeń w lokalu Nr 9 wynosi 2,5 m, w lokalu Nr 10 wynosi 3 m. Lokale położone są na parterze, w średnim stanie technicznym 
przeznaczone do remontu kapitalnego. W obecnym stanie technicznym mogą być użytkowane jako warsztat, garaż lub magazyn. 
Obecnie nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Brzostek. Według zapisów studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Brzostek zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30.08.2012r. Nr XIX/135/2012 działka nr 216/3 położona w Brzostku – oznaczona symbolem 
1MW -to obszar zabudowy wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi dla mieszkańców lub drobną wytwórczością. Teren uzbrojony w sieć elektryczną, kanalizacyjną, ga-
zową, wodociągową. Dojazd z drogi o nawierzchni asfaltowej. Działka nr 216/3 położona w Brzostku zlokalizowana jest na terenie układu urbanistycznego – zgodnie z Rejestrem 
zabytków Decyzją Nr A-150 z dnia 11.03.1978 r. 
Dane konstrukcyjno- materiałowe: fundamenty – żelbetonowe; ściany – pustak gazobetonowy, cegła ceramiczna na zaprawie cementowo-wapiennej; strop- żelbetonowy; posadzki: 
lastrico, gładź cementowa, dach – drewniana konstrukcja pokryta blachą nad częścią mieszkalną, stropodach pokryty papą na lepiku nad lokalem Nr 10/5A; stolarka - drewniana, 
stalowa; tynki – wapienno-cementowe; instalacje – elektryczna; gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna, elewacja- tynk gładki cementowy.

Lp Wyszczególnienie
Pow. 

lokalu m2 

Udział w częściach 
wspólnych budynkui 

gruncie

Wartość rynko-
wa gruntu

Wartość 
rynkowa lokalu 

bez gruntu

Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

Wartość rynkowa 
nieruchomości lokalowej 

(brutto) 
Wadium zł

1
Nieruchomość lokalowa Nr 9 położona w Brzostku 
przy ul. Gryglewskiego wraz z udziałem w działce nr 
216/3 o pow.4835 m2 

56,28 5628/121263 4 666,- 23 076,- 300,00 28 042,- 2 800,-

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

100,25 10025/121263 7 480,- 41 994,- 300,00 49 774,- 5 000,-

Przetarg przeprowadza się na każdy lokal oddzielnie.
III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU (sala konferencyjna) W DNIU 10 LISTOPADA 2017 r.
O GODZ. 1000 NA LOKAL NR 9,  O GODZ. 10 30 NA LOKAL NR 10. 
1. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 06.11.2017 r. na konto Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 
0210 2020 0006). Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. 
2.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej 
w ustalonym terminie, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Brzostek. 
3.Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania 
przetargu; zamknięcia przetargu; unieważnienia przetargu; zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
4. Gmina Brzostek zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca lokalu o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku 
uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie przystąpienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny do dnia 
zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
5. Lokale użytkowe wolne są od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Obowiązek 
dostosowania lokalu do prowadzenia w nim działalności nieuciążliwej dla mieszkańców bloku Nr 5A oraz uzyskania w tym zakresie stosownych pozwoleń, jeżeli takie będą 
wymagane, spoczywa na Nabywcy. 
6. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej ponosi Nabywca.
7. Burmistrz Brzostku ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny. 
8. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo NIP, aktualny odpis 
z właściwego rejestru, pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
9. Podana cena w myśl art.43 ust.1 pkt 10a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwolniona z podatku VAT.
10.Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Przetarg będzie ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie 
powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
11. 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/
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony w dniu 16 maja 2017 roku zakończył się wynikiem negatywnym. II Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony w dniu 24 sierpnia 
2017 r., zakończył się wynikiem negatywnym.
Brzostek, dnia 05.10.2017 r.

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA
III PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

NA SPRZEDAŻ LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W BRZOSTKU
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Groch z kapustą
Czego najbardziej żałujemy przed śmiercią?

Żyjemy na tym świecie prawdopodobnie tylko raz (wiara w re-
inkarnację występuje m.in. w hinduizmie, buddyzmie, dopuszcza 
ją islam) i jak się tak dobrze zastanowić, jest to dla nas bardzo 
ważne. Bo już nic nie będziemy mogli zmienić po śmierci, po 
której będziemy rozliczeni z pobytu na ziemi. Więc jak przeżyć 
nasze życie? Czy wycisnąć je jak cytrynę, korzystając w pełni 
z nadarzających się okazji, a nawet je kształtując, biorąc z życia 
pełnymi garściami – bo przecież po to Bóg dał nam życie i taki 
piękny świat, abyśmy z niego korzystali i przekształcali go dla 
naszych potrzeb. I jeżeli przeżyjemy go, nie krzywdząc innych, 
to właśnie będzie naszą zasługą w końcowym rozliczeniu?

A może pobyt tu na ziemi to tylko chwilowa niedogodność, 
krótki okres (w stosunku do wieczności), kiedy musimy jakoś 
znieść pobyt „na tym łez padole”, to okres przygotowania się do 
wieczności, a wszystko, co piękne i dobre czeka nas dopiero po 
śmierci jako nagroda za ziemskie wyrzeczenia?

A co będzie, jak Bóg nas rozliczy za bierność, za niedocenienie 
pięknego świata, olbrzymiego bogactwa natury, różnorodności 
ludzi, zjawisk, odkryć naukowych? Przecież Pan Bóg powie-
dział: „Czyńcie sobie Ziemię poddaną”, a my tylko na tej ziemi 
przetrwaliśmy?

Znalazłam kiedyś w Internecie interesujący artykuł na temat, 
czego ludzie najbardziej żałują przed śmiercią, kiedy już nic 
nie można zmienić (https://kobieta.onet.pl/czego-najbardziej-
-zalujemy-przed-smiercia-odpowiedzi-dadza-ci-do-myslenia/
yzsvr63) i przytaczam go niemal w całości.
1. Miej odwagę być sobą

Żyj tak, jak chcesz tego ty. W zgodzie ze swoimi prawdziwymi 
pragnieniami i marzeniami. Nawet jeśli oznacza to ryzyko pono-
szenia przez pewien czas konsekwencji czyjegoś niezadowolenia 
a nawet ostracyzmu. Wciąż warto. Spełnianie przede wszystkim 
oczekiwań innych jest jednym z najczęściej wymienianych 
życiowych błędów. I dotyczy to wszystkiego. Zarówno wyboru 
życiowego partnera, ścieżki zawodowej, jak i sposobu spędzania 
wolnego czasu. Na jakimkolwiek etapie życia teraz jesteś, zadaj 
sobie pytanie, czy twoje decyzje i wybory są naprawdę twoje. Jeśli 

nie, wiesz już, że – prędzej czy później – będziesz tego żałować.
2. Nic nie jest ważniejsze od miłości

A z pewnością nie praca ani stanowisko, ani największe 
pieniądze. Dlatego najczęstszą prośbą śmiertelnie chorych jest 
chęć naprawienia zaniedbanych relacji z bliskimi i przyjaciółmi. 
Ale nie tylko. Równie często w ich słowach pojawia się żal do 
samego siebie z powodu niewykorzystanych szans z okresu mło-
dości, kiedy o zakochanie było łatwiej niż o cokolwiek innego. 
Często towarzyszy temu również złość, że niektóre słowa, choć 
przecież powinny, to jednak nie padły. Brak odwagi, poza oraz 
skrywanie prawdziwych emocji – tych zachowań wolałaby nie 
mieć na sumieniu większość tych, którzy nie mają już czasu na 
naprawienie czegokolwiek.
3. Nie odkładaj planów, zwłaszcza tych przyjemnych, na 
później

„Byłem przekonany, że będę miał jeszcze mnóstwo czasu na 
spełnianie marzeń. A tymczasem z niczym nie zdążyłem” – te 
słowa także padają bardzo często podczas ostatnich rozmów. 
Czasem oznaczają podróż w egzotyczne miejsca na świecie, 
niekiedy zwykłe banalne przyjemności, jak chociażby ciągle 
przekładane spotkanie ze starymi znajomymi albo oddanie 
się swojej prawdziwej pasji. Niezależnie od tego, jakie twoje 
plany nie zostały jeszcze zrealizowane, wniosek jest więcej niż 
oczywisty – zbyt często zdarza się, że „później” niepostrzeżenie 
zamienia się w „zbyt późno”. A na potem warto odkładać tylko 
niepotrzebne zmartwienia. 
4. Jeśli musisz coś wyolbrzymiać, niech to będą dobre rzeczy 

Bo szczęście jest również twoim wyborem. A zamartwianie 
się (zwłaszcza na zapas) to jedynie czasochłonna strata energii. 
Do niczego nie prowadzi, za to bardzo mocno deformuje praw-
dziwy obraz sytuacji. „Dlaczego nie wiedziałem, jak bardzo 
szczęśliwym człowiekiem byłem. Straciłem zbyt wiele czasu na 
wypatrywanie zagrożeń tam, gdzie ich nie było” – mówią często 
ci, przed którymi zostało już tylko ostatnie pożegnanie. Nagle 
okazuje się, że wcześniejsze „problemy” nigdy nimi w istocie 
nie były. Wystarczyłoby przestać się nimi przesadnie zajmować, 
nie nadawać im przez to znaczenia, a życie stałoby znacznie 
łatwiejsze. Jak mawiał Oscar Wilde: „Życie jest zbyt poważne, 
aby traktować je serio”. 
5. Nie żyj przeszłością ani przyszłością tylko w teraźniejszości 

Miej szeroko otwarte oczy na świat, który cię otacza 
i ludzi. Odrzuć to, co wydarzyło się dawno temu, a pośpiech 
zastąp świadomym przeżywaniem, byciem tu i teraz. Jeśli 
pod koniec dnia nie jesteś w stanie przypomnieć sobie, co 
robiłeś, to ten dzień uznaj za bezpowrotnie stracony. „Żyłem 
jak we śnie. Każdy dzień był podobny do poprzedniego, 
a ja jedynie wyobrażałem sobie, że pewnego dnia, kiedyś 
w przyszłości, wszystko się jakoś samo zmieni” – mówią ci, 
którzy pozwolili na to, aby życie przeciekło im przez palce. 
Jeżeli chcesz zmian, przestań czekać na sprzyjającą okazję. 
Ta może bowiem nigdy nie nadejść. Wprowadź zmiany sam, 
na swoich warunkach. Natychmiast. 
6. Nie myśl tylko o sobie. Egocentryzm ogranicza bardziej 
niż sądzisz 

„Gdybym tylko więcej po sobie zostawił” – żałują ci, 
których życie ograniczało się do hedonistycznego spełniania 
własnych potrzeb lub zachcianek. Często towarzyszy temu 
przypuszczenie, że przez to nie byli dla nikogo prócz siebie 
ważni. Samotność i poczucie bezsensu dotychczasowych 
działań pojawiają się w rozmowach z odchodzącymi nad 
wyraz często i to nawet jeśli udało im się założyć rodzinę. 
Ale to nie musi być twoja historia. Pomyśl, czy jest coś, co 
można zrobić dla innych. A zawsze jest. Pamiętaj, że tyle 
jesteśmy warci, ile zostawimy wspomnień w sercach ludzi, 
cała reszta przemija.
7. Przestań chować urazę 

„Chciałbym wybaczyć wszystkim, którym powinienem był 
wybaczyć dawno temu” – zapewniają w ostatnich chwilach 
ci, których przez lata toczył robak nienawiści. I przychodzi 
ulga, serce staje się lżejsze. Tyle że niekiedy jest to naprawdę 
ostatni moment. A przecież można znacznie wcześniej. Duma, 
a znacznie częściej pycha, nie są najlepszymi z doradców. 
Nie popełniaj tego błędu.”

Janina Słupek
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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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Co to za gatunek?

Zagadka przyrodnicza

Wspomnienie złotej jesieni wg Stanisława Szukały z Brzostku

Psy szukają domu
(opis na str. 26)

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI RELIGIJNEJ Fot. Piotr Sienkowski



Fot. Patryk Pocica ze Smarżowej

Fot. Arkadiusz Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Natalia Kawalec z Woli Brzosteckiej

Fot. Adrian Wójcik z Brzostku

Fot. Patrycja Straciło z Siedlisk-Bogusz

Fot. Aneta Kolbusz-Wachel z Brzostku

Fot. Józef Czekaj z KleciFot. Dagmara Płaziak z Kleci

Fot. Marcin Zięba z Przeczycy

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.


