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W tę noc, co nie wiedziała jeszcze, że jest święta (…)
kiedy rozsądni się gorszyli

Bóg wszechmogący stał się ludzkim dzieckiem
z wyciągniętymi bezradnie rękami

i świat się wcale nie zawalił
ale zgarbiony uśmiechnął się i zaczął się prostować

Ks. Jan Twardowski „Bóg się rodzi, moc truchleje”

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku wszystkim Czytelnikom 
„Wiadomości Brzosteckich” życzymy siły w pokonywaniu własnych słabości i piętrzących 
się problemów. Życzymy także uśmiechu świata, małych i dużych radości zwykłego dnia 
oraz świąt szczęśliwie spędzonych wśród najbliższych

Zespół redakcyjny „WB”



Fot. Paweł BatyckiGMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? (…)
Dlatego, żeby się uczyć miłości od Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.

Ks. Jan Twardowski

Zbliżają się najbardziej rodzinne święta – Boże 
Narodzenie. Życzę Państwu, aby atmosfera życzliwości, 
przebaczania, ufności i miłości tych pięknych dni objęła 
również cały Rok 2018. Niech zawsze towarzyszy 
Państwu Boże błogosławieństwo, zdrowie oraz szczęście 
w życiu rodzinnym i zawodowym.

Wojciech Staniszewski
Burmistrz Brzostku
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Dokończenie na str. 4

1. Po przeszło trzech 
miesiącach dobiegły 
końca prace związane 
z termomodernizacją 
Szkoły Podstawowej 

w Grudnej Górnej, realizowane w ra-
mach partnerskiego projektu „Moder-
nizacja energetyczna budynków uży-
teczności publicznej na terenie gmin 
należących do Związku Gmin Dorzecza 
Wisłoki”. Wartość wykonanych prac 
to ponad 500 tys. zł, a wykonano m.in. 
ocieplenie styropianem ścian, funda-
mentów oraz stropu poddasza. Ponadto 
wymieniono okna i drzwi zewnętrzne 
oraz zmodernizowano system centralne-
go ogrzewania. Firma UR-B „Kol-Bud” 
Anna Grygiel-Kolman profesjonalnie 
przeprowadziła prace remontowe. Miło 
mi dodać, że uznanie dla Wykonawcy 
wyraził również Związek Gmin Dorze-
cza Wisłoki, gdzie bardzo wysoko oce-
niono tak wykonanie, jak cały przebieg 
prac termomodernizacyjnych. Bardzo 
się cieszę, że fatalny stan tego budynku 
jest już tylko historią. Inwestycja zo-
stała wykonana przy udziale środków 
pozyskanych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 
działanie 3.2. Refinansowanie wynosi 
85% kosztów kwalifikowanych.

2. 22 listopada br. Związek Gmin Dorzecza 
Wisłoki ogłosił przetarg na Zakres II 

projektu partnerskiego, w ramach któ-
rego wykonana zostanie m.in. termomo-
dernizacja budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. KEN w Brzostku. 
Zakres prac obejmuje ocieplenie ścian 
budynku w gruncie styropianem o gru-
bości 11 cm, ocieplenie stropu poddasza 
styropianem o grub. 10 cm, wymiana 
okien piwnic, modernizacja systemu 
centralnego ogrzewania (w tym wymiana 
155 grzejników wraz z zaworami termo-
statycznymi), wymiana i izolacja prze-
wodów, wymiana kotłów grzewczych na 
2 wysokosprawne, kondensacyjne kotły 
gazowe o mocy 120 kW. Zgodnie z za-
łożeniami przetargu termin wykonania 
prac został ustalony na koniec sierpnia 
przyszłego roku.

3. Zakończono remont drogi powiatowej 
Brzostek-Smarżowa w odcinku przez 
Kamienicę Górną. W wyniku prac wy-
remontowano 1400 mb drogi na podbu-
dowie o gr. 35 cm wykonanej metodą 
recyklingu głębokiego, położono nową, 
dwuwarstwową nawierzchnię asfaltową 
o łącznej grubości 9 cm, umocniono 
pobocza warstwą kruszywa łamanego, 
oczyszczono przepusty i przydrożne 
rowy, ułożono kosze siatkowo-kamienne 
oraz ok. 100 m barier ochronnych. Prace 
wykonane zostały przez Przedsiębior-
stwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dębicy 
za kwotę 1.112.237,22 zł. Jestem bardzo 
zadowolony z szybkości i jakości wy-
konanych prac, ale przede wszystkim 

z faktu, że mieszkańcy Kamienicy 
Górnej mają chociaż przez swoją wieś 
drogę o odpowiednich standardach.

4. Jest ogromna szansa, że pod koniec 
przyszłego roku będą Państwo mogli 
przejechać całym łącznikiem od drogi 
krajowej nr 73 do ul. Mysłowskiego. 
30 listopada Wojewoda Podkarpacki Ewa 
Leniart opublikowała ostateczną listę 
rankingową wniosków o dofinansowanie 
w ramach Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019 (tzw. „schetynówek”). 
Wniosek Gminy Brzostek o przyznanie 
środków na dofinansowanie budowy 
II etapu drogi, tj. odcinka łączącego 
drogę krajową nr 73 z ul. Królowej Ja-
dwigi uzyskał najwyższą liczbę punktów 
spośród wszystkich wniosków złożonych 
przez samorządy gminne naszego woje-
wództwa! Przewidywane dofinansowane 
w ramach ww. programu wynosi 50% 
wartości kosztów kwalifikowanych.

5. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmo-
sferyczne (bardzo deszczowy listopad) 
nie udało się zakończyć niektórych prac 
związanych z remontami dróg. W chwili 
obecnej nie jest wskazane dalsze ich 
kontunuowanie, stąd decyzja o wstrzy-
maniu prac związanych z kładzeniem 
asfaltu. Prace zostaną wznowione, gdy 
tylko pogoda pozwoli – prawdopodobnie 
dopiero na wiosnę.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Drodzy Mieszkańcy,
1 grudnia minęło trzy lata od objęcia przeze mnie stanowiska 

burmistrza Brzostku. Wybór, jakiego Państwo dokonaliście 
w listopadzie 2014 roku, odczytywałem od samego początku jako 
oczekiwanie zmian, stąd od pierwszego dnia tak zarządzam gminą, 
byście Państwo mogli te zmiany zauważyć. Najszybciej przyszły 
one w sferze komunikacji między burmistrzem a mieszkańcami. 
Jestem cały czas dla Was dostępny pod telefonem, na portalach 
społecznościowych i mailowo. Nie stronię od spotkań, zebrań 
czy innej formy kontaktu z Wami, ponieważ uważałem, uważam 
i uważał będę, że macie prawo do pełnej informacji o każdej 
inwestycji oraz możliwości przekazania każdego problemu. Dla 
pełnej informacji i transparentności postanowiłem umożliwić 
Wam wgląd w obrady Rady Miejskiej poprzez rejestrację obrad 
i udostępnianie ich w Internecie. Każdy z Was może dzisiaj poprzez 
stronę brzostek.pl oglądnąć wszystkie sesje Rady Miejskiej, jakie 
odbyły się w tej kadencji. Dla lepszej wiedzy o tym, co dzieje 
się w Brzostku, powołałem TV Brzostek, która publikuje infor-
macje o bieżących wydarzeniach w gminie, a która szczególnie 
pozytywnie jest odbierana przez pracujących poza granicami 
kraju. Dobrze funkcjonują „Wiadomości Brzosteckie”, które 
mimo odejścia nieocenionego Józefa Nosala są dalej poczytne 

i otwarte na udział w ich tworzeniu dla mieszkańców gminy. 
Wzrost nakładu świadczy o tym, że gazeta spełnia swoje zadanie, 
zachowując obiektywizm i pozwalając na jej łamach wypowiadać 
się wszystkim, także i tym, którzy mają zupełnie inne poglądy czy 
oceny. Także i mnie przytrafiło się nieraz czytać w „Wiadomoś-
ciach Brzosteckich” informacje i opinie dla mnie nieprzychylne. 
Ale rzetelność dziennikarska i obiektywizm powinien wyznaczać 
działanie dzisiejszych mediów. Należy pamiętać jednocześnie 
o tym, że gazeta nie może być miejscem publikowania pomówień 
i oczerniania innych.

Wraz z moim przyjściem do urzędu kategorycznie została 
ukrócona „polityka dynastyczna”, która do tej pory kwitła 
w niektórych gminnych jednostkach organizacyjnych. Jest rzeczą 
naganną, a nawet obrzydliwą, kiedy pracę znajdują osoby tylko 
takie, które są z rodziny lub wykazały się odpowiednim uniżeniem 
i wcześniej dowiodły swojej lojalności względem pracodawcy. 
Takie działanie jest akceptowalne w firmach prywatnych, ale 
niedopuszczalne w gminnych jednostkach organizacyjnych. Nie 
twierdzę, że proceder udało się zupełnie zakończyć, gdyż dziwi 
mnie sytuacja, kiedy np. w arkuszu organizacyjnym szkoły nie 
wykazuje się pełnych wakatów, a potem nagle znajdują się tam 
etaty np. dla rodziny prominentnych miejscowych samorządow-



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 12/20174
Dokończenie ze str. 3

ców, podczas gdy młodzi nauczyciele dalej szukają pracy, ale 
np. w Urzędzie Miejskim wszystkie konkursy rozstrzygnięte 
zostały tylko i wyłącznie w oparciu o kwalifikacje i merytoryczną 
wiedzę, co stało się skądinąd także źródłem pretensji ze strony 
tych samorządowców, którzy nie rozumieją, że coś się skończyło. 

Tak jak deklarowałem w kampanii wyborczej, jesteśmy otwarci 
na wszelkie inwestycje. Otwartości nie traktowałem i nie traktuję 
jako gotowości do notorycznego umarzania podatków - chociaż 
jest to czasami zrozumiałe w sytuacji, gdy przedsiębiorca inwe-
stuje. Otwartość to działanie polegające na nie tworzeniu barier, 
a na zachęcaniu do tego, by powstawały inwestycje czy firmy. 
Dlatego z satysfakcją dziś patrzę na kolejne inwestycje prywatne, 
jakie powstają w naszej gminie. Przedsiębiorcy, którzy są obrotni, 
mają źródło finansowania i chcą sami zarabiać, a jednocześnie 
rozwijać miasto, są zawsze chętnie witani w moim gabinecie. 
Natomiast o tym, że będę hamował rozwój miasta i gminy, dla-
tego że komuś może to uszczuplić dochody, nie ma i nie będzie 
mowy. Konkurencja jeszcze nikomu nie zaszkodziła, a jest tylko 
i wyłącznie korzystna dla mieszkańców. Wystarczy dziś zoba-
czyć na nasz ośrodek zdrowia. Nowe logo, nowa jakość, nowa 
oferta, brak kolejek do lekarzy, dyżury sobotnie (o które radny 
Wójcik walczył bezskutecznie od 2010 roku), nowy sprzęt me-
dyczny i kolejny pakiet promocyjny w przygotowaniu. Do tego 
lada dzień ruszy remont wewnątrz ośrodka, by dopasować go 
do współczesnych standardów. A wystarczyła tylko informacja 
o tym, że powstanie konkurencyjna placówka. I wreszcie na 
koniec wspaniała wiadomość: Samodzielny Gminny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku osiągnie na koniec roku 
nadwyżkę w wysokości około 300 tys. zł, a był kiedyś taki rok, 
że ośrodek znalazł się na minusie. Co oznacza taki dochód? To, 
że znów będzie można część tych środków przeznaczyć na zakup 
sprzętu lub kolejne remonty, ponieważ ośrodek nie jest placówką 
prywatną tylko publiczną, więc i nadwyżka nie stanowi własności 
prywatnej tylko publiczną, a dokładnej naszą, brzostecką.

Minione trzy lata to także okres udanych inwestycji w naszej 
gminie. Do najważniejszych zaliczam remont budynku starej 
szkoły w Brzostku i jego rozbudowę oraz adaptację na potrzeby 
przedszkola. Dziś w sytuacji, kiedy planowane było prywatne 
przedszkole w budowanym pasażu handlowym, znaczenie tej 
inwestycji jest ogromne, bowiem nie wyobrażam sobie konkurencji 
starego przedszkola z taką inicjatywą. Znaczącą inwestycją była 
wyremontowana droga „Na Podkonie”. Prawie 5 km nowego 
asfaltu pozwoliło skomunikować nasze sołectwa w Grudnej 
Górnej, Grudnej Dolnej, Bączałce i Kamienicy Górnej. Poprawiło 
to także naszą komunikację z sąsiednią gminą Wielopole Skrzyń-
skie. Łącznie wykonaliśmy kilkanaście kilometrów dróg, w tym 
całkowity remont płyty rynku w Brzostku. W oczekiwaniu na 
rewitalizację miasta możemy już jakoś wyglądać na tle naszych 
sąsiadów w Kołaczycach i Pilźnie, chociaż daleki jestem od 
stwierdzenia, że jest pięknie. Mamy także za sobą pierwszy etap 
budowy łącznika ul. Mysłowskiego – DK 73. Z radością słucham 
opinii wielu mieszkańców, którzy są zachwyceni inwestycją 
i zaskoczeni tym, że w takim miejscu udało się wybudować taką 
drogę. Mam nadzieję, że drugi etap, o którym piszę powyżej, 
pozwoli Państwu właściwie ocenić całą inwestycję. Wykonaliśmy 
też wiele mniejszych prac i projektów. Wyremontowano placówkę 
szkolną w Grudnej Górnej, Gorzejowej, przeprowadzono remont 
domu ludowego i budowę mostu w Kleciach, i wiele innych, 
drobnych inwestycji na terenie gminy. Przez cały czas w Urzędzie 
Miejskim trwały prace przy projektach kanalizacyjnych, wodo-
ciągowych i drogowych. Dziś ta trzyletnia działalność znajduje 
odzwierciedlenie w zaproponowanym Radzie Miejskiej projekcie 
budżetu na 2018 rok. To nie do wiary, że nasz budżet inwestycyjny 
na 2018 rok jest zaledwie o niewiele ponad milion zł mniejszy 
od takiego samego budżetu potężnej Gminy Dębica pana wójta 
Stanisława Rokosza. Na nasze gminne inwestycje chcemy wydać 
prawie 17 mln zł i jest to o ponad dwa razy więcej, niż było to 
w budżetach ostatnich latach. Jest to z jednej strony konsekwencją 
pozyskanych środków unijnych na wodociąg w Woli Brzosteckiej, 
na kanalizację Bukowej, części Kleci i sporej części Brzostku, 
wreszcie środków pozyskanych na OZE (solary i fotowoltaika) 
oraz na budowę II etapu łącznika ul. Mysłowskiego – DK 73, 

a z drugiej strony konsekwentną polityką polegającą na nieza-
dłużaniu gminy, która teraz pozwala na takie inwestycje. Na 
ukończeniu jest też w Urzędzie Miejskim projekt budowy drogi 
Nawsie Brzosteckie – WTZ – ul. Szkolna – ul. Mysłowskiego, 
który zostanie zaproponowany do budżetu na 2019 rok. Jak już 
Państwo wiecie, w ramach tego projektu zostanie przebudowany 
most koło pana Madejczyka i powstanie droga wraz z chodnikiem 
i oświetleniem przez działki położone na terenie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, pozyskane w tym roku umową notarialną 
z Parafią Rzymskokatolicką w Brzostku. Następnie jedna część 
drogi zostanie przebudowana w kierunku ulicy Słonecznej, a druga 
w kierunku ul. Szkolnej skręci między posesją pana Franciszka 
Ogrodnika a budynkiem szkoły i pójdzie poniżej boiska Orlik. 
Tam powstaną parkingi i następnie droga poprowadzona zostanie 
w kierunku ul. Mysłowskiego i połączy się z nią w okolicach 
budynku dawnego Koła Łowieckiego „Lis”. Warto jeszcze dodać, 
że pomimo trudnej sytuacji,  jaka miała miejsce w polityce powia-
towej, udało nam się wspólnie z powiatem wyremontować kilka 
odcinków dróg: Siedliska-Bogusz – Smarżowa (wraz z budową 
nowego mostu ), drogę przez Kamienicę Górną oraz odcinek ul. 
Słoneczna – Opacionka. 

Drodzy Państwo,
kończąc to podsumowanie, chcę Wam powiedzieć, że niestety, nie 
wystarczy tylko chcieć coś zrobić. Niektóre inwestycje kosztowały 
mnie dużo zdrowia i zawziętości, by mogły powstać. Nie jest to 
łatwe, kiedy idziesz pod prąd przekonany o tym, że to, co chcesz 
zrobić ma sens, gdyż sprawdziło się w innych miastach i musisz 
czekać, aż wykonanie obnaży krótkowzroczność krytyków. 
Czasem niestety – i to chyba jest najbardziej przykre – wiadomo, 
że pomysł jest dobry, a próbuje się go „utrącić” tylko dlatego, 
by burmistrz nie miał żadnych osiągnięć. To smutne, bo tak na-
prawdę to wszystko, co powstaje, jest zasługą Rady Miejskiej, 
która aprobuje pomysł i uchwala środki, oraz burmistrza i jego 
urzędników, którzy pomysł wykonują i realizują. Zatem łatwo 
zobaczyć, że jest to sukces wspólny. Ja wiem, że jestem trudnym 
dyskutantem. Wiadomo powszechnie, że trafiają do mnie tylko 
merytoryczne i sensowne argumenty. Nie znoszę pustosłowia 
i kolorowych przemówień o „czynieniu dobra”, „pięknym dzię-
kowaniu” i metafizycznych rozważań nad faktem, że dwa plus 
dwa jest cztery. Tu nie ma o czym gadać i na czczą paplaninę 
szkoda czasu. Nie lubię krawatów i garniturów poza miejscami, 
gdzie faktycznie należy swoim strojem i wyglądem dopasować 
się do sytuacji, chociaż jest zrozumiałe, że trzeba zawsze wyglą-
dać schludnie i czysto. Nie biegam za notablami, by mieć z nimi 
zdjęcie i podkreślić w ten sposób swoją pozycję, co nie zmienia 
faktu, że zawsze, kiedy mam taką możliwość, rozmawiam z nimi 
i staram się, by dobrze reprezentować na zewnątrz naszą gminę 
i wesprzeć projekty i pomysły, które realizujemy. „Nie trawię” 
niekompetentnych i niedoświadczonych ludzi, którzy wyglądają 
jakby kij połknęli i więcej uwagi zwracają na własną aparycję 
i badanie, czy ich obecność wywarła odpowiednie wrażenie na 
obecnych, niż na wypowiadane treści. Najczęściej takie „even-
ty” kończą się komicznie, kiedy zabierają głos jako autorytety 
w sprawach, których w życiu „nie przerabiali”. Ja po prostu jestem 
synem dobrego gospodarza i w domu mnie nauczono, że jak coś 
robisz, to tak, by miało to sens i przynosiło pożytek, a do tego 
porządnie wyglądało. A jeśli czegoś nie umiesz, czy czujesz, że 
cię to przerasta, to się za to nie bierz. Dlatego uwielbiam ludzi, 
którzy są dynamiczni, z pomysłem, z dowcipem, zaangażowani 
w prowadzone prace. Cenię kompetencje, kwalifikacje, dystans 
do siebie i dobry humor. Z takimi ludźmi mam zawsze po drodze 
i tak się jakoś składa, że w tym, co robię, spotykam ich wielu. 
Może właśnie dlatego tyle nam się udaje. 

Wreszcie na koniec jeszcze raz chcę powiedzieć, że zgodnie 
ze złożonym ślubowaniem dla mnie najważniejszą rzeczą jest 
działanie w interesie gminy i jej mieszkańców oraz przestrzeganie 
obowiązującego prawa niezależnie od tego, czy ono mi się po-
doba czy nie. Nie ma to dla mnie znaczenia, czy sprawa dotyczy 
mojej rodziny, znajomych czy kolegów. Zawsze działam tak, jak 
nakazuje mi prawo i interes gminy, i nie ma co liczyć na to, że 
coś się w tej materii u mnie zmieni. 

Wojciech Staniszewski
Burmistrz Brzostku
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Szpital w Dębicy zmienia się dla pacjentów
W bieżącym roku dębicki szpital (pełna nazwa to Zespół Opie-

ki Zdrowotnej w Dębicy) obchodzi 70. rocznicę swojego 
istnienia. Uroczyste jej obchody odbyły się w sobotę 25 listopada 
i były okazją do wielu wspomnień dotyczących ważnych osób 
i wydarzeń w historii placówki. Wiele w ostatnim czasie wska-
zuje na to, że znacząca część problemów, z jakimi do tej pory 
borykała się dyrekcja, personel i pacjenci dębickiego szpitala, 
wkrótce również przejdzie do historii. Jako przedstawiciel Gminy 
Brzostek w Radzie Społecznej ZOZ w Dębicy postaram się przy-
bliżyć Państwu kilka faktów dotyczących wprowadzonych lub 
będących w trakcie wprowadzania pozytywnych zmian w naszym 
szpitalu powiatowym.

Na początku zaznaczę, że Rada Społeczna, w której zasiadam 
od 2015 roku dzięki zaufaniu Rady Powiatu Dębickiego, jest or-
ganem opiniodawczym, inicjującym i doradczym w stosunku do 
władz ZOZ, a zasiadanie w niej nie wiąże się z otrzymywaniem 
wynagrodzenia, diety bądź innych korzyści finansowych. 

Nie jest tajemnicą, że podobnie jak cała służba zdrowia, 
borykamy się w naszym powiecie z niedoborem środków na 
finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia. Niepokojąca dla 
nas była szczególnie wiadomość, że w wyniku ostatniej reformy 
(tzw. Sieć szpitali) dębicka placówka znalazła się w grupie o naj-
niższym stopniu finansowania. W mojej osobistej opinii jest to 
w dużej mierze efekt niedofinansowania i traktowania szpitala po 
macoszemu przez poprzednie władze powiatowe, które przez 8 lat 
do 2014 roku, niepodzielnie rządziły powiatem. Obecnie jednak 
Zarząd Powiatu na czele ze Starostą Andrzejem Regułą, jak i Rada 
Powiatu podejmują skuteczne działania i dzięki współpracy z dy-
rekcją szpitala wiele zaległości ma szansę zostać nadrobionymi. 

W mijającym roku z budżetu powiatowego dla szpitala wydzie-
lona została kwota ponad miliona złotych, którą w całości przezna-
czono na cele inwestycyjne, zakupując nowoczesny sprzęt, m.in. 
kardiomonitory, sztuczne nerki, pompy strzykawkowe, aparaturę 

do operacji laparoskopowych. Również wójtowie i burmistrzowie 
poszczególnych gmin powiatu dzięki przychylności rad gminnych/
miejskich mogli z budżetów swoich jednostek przeznaczyć środki 
na te zakupy, co solidarnie uczynili w trosce o mieszkańców gmin, 
a jednocześnie pacjentów szpitala. Z budżetu Gminy Brzostek 
przeznaczono 35 tys. zł. Wsparcie takie z budżetu powiatowego 
i gminnych planowane jest również w kolejnych latach.

Obecnie najważniejszą i największą realizowaną inwestycją jest 
rozbudowa szpitala o nowoczesny blok operacyjny, lądowisko dla 
helikoptera, centralną sterylizację, stację łóżek. Całość inwestycji 
opiewa na kwotę niemal 20 mln złotych, z czego prawie 10 mln 
pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej, za pośrednictwem 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpa-
ckiego. Rozbudowa już trwa i ma zakończyć się pod koniec 2018 
roku. W jej ramach utworzono już nowoczesną aptekę szpitalną.

Kolejny właśnie realizowany ważny zakup to nowy, 64-rzędowy 
tomograf, który zastąpi dwurzędowego poprzednika. Nowoczesne 
urządzenie ma trafić do Zespołu Opieki Zdrowotnej już w grudniu. 
Skróci czas wykonywania badań, pozwoli na uzyskanie bardzo 
dokładnych zdjęć, a tym samym pomoże w postawieniu precyzyjnej 
diagnozy. Koszt zakupu to prawie 3 mln złotych, z czego ponad 
2 mln to środki, które powiat pozyskał z budżetu wojewody. Za tę 
cenę szpital w Dębicy dysponował będzie najnowocześniejszym 
tomografem w naszym województwie.

Dyrektor ZOZ Przemysław Wojtys nawiązał w ostatnim czasie 
dobre stosunki z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
co w najbliższym czasie powinno skutkować przekazaniem przez 
tę instytucję charytatywną środków na kolejne zakupy sprzętu do 
ratowania życia i zdrowia.

Mniej spektakularną, ale ważną dla pacjentów zmianą jest 
wprowadzenie już jakiś czas temu telefonicznej rejestracji do 
szpitalnych przychodni specjalistycznych. Znacznie ułatwia to 
dokonanie zapisu, usprawnia funkcjonowanie systemu i pozwala na 
rozładowanie kolejek. Szczegóły dotyczące rejestracji znajdziecie 
Państwo na stronie internetowej ZOZ w Dębicy.

Kończąc mój artykuł, pragnę wyrazić uznanie dla dyrekcji 
ZOZ w Dębicy, członków Rady Społecznej, władz powiatowym 
za dotychczasową współpracę i działania dla realnej poprawy 
sytuacji szpitala i pacjentów. Życzę dalszej aktywności i kolejnych 
sukcesów, a przede wszystkim zdrowia.

Daniel Wójcik
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NASZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE DLA POLSKI I BRZOSTKU
W kwestii życzeń dla Polski i naszego 

miasteczka czy gminy na prośbę 
„Wiadomości Brzosteckich” wypowie-
działy się anonimowo dwie grupy respon-
dentów: młodzież (wiek 18-) oraz osoby 
nieco bardziej zaawansowane wiekowo 
(18+, 18++, a może i 18+++).

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI 
ODDAJEMY GŁOS MŁODSZYM:

Czego życzysz Polsce z okazji zbliża-
jących się świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku?
• Bezpiecznych świąt. Pokoju. Szczęścia. 

Aby spełniły się wszystkie obietnice 
posłów.

• Zrealizowania ustaw, ale tylko tych 
dobrych.

• Aby Polacy zwolnili i spędzili trochę 
więcej czasu ze swoją rodziną,

• Aby wszyscy wzajemnie się wspierali 
i spędzali ze sobą czas bez kłótni,

• Spokoju, aby nie przyjeżdżali uchodźcy,
• Dalszego pokoju w kraju,
• Żeby nie było wojen,
• Aby panował spokój i aby ludzie byli dla 

siebie bardziej mili,
• Aby nie było wojen i konfliktów, 
• Darmowych leków dla emerytów, braku 

terrorystów,
• Aby Polska rozwijała się tak, jak to robi 

do tej pory,
• Poprawy Polski, nowych lepszych ustaw, 

żeby Polska pomagała biednym a nie 
bogatym,

• Większego szacunku na świecie,
• Mniej sporów o wszystko w rządzie,
• Aby politycy na okres świąteczny dali 

sobie spokój i się nie kłócili,
• Rozwijania się i zmiany demokracji,
• Żeby była jednym z najlepszych krajów 

świata i żeby była częściej odwiedzana,
• Więcej sprawiedliwości,
• Wygrania na Eurowizji,
• Bezpieczeństwa,
• Większych finansów,
• Większej jedności narodu, sprawiedli-

wych rządów,
• Większego znaczenia w Unii Europej-

skiej,

• Aby reprezentacja Polski osiągała duże 
sukcesy w sporcie,

• Żeby była potęgą światową,
• Pokoju do końca świata,
• Pokoju w rządzie (chodzi o brak kłótni 

PO vs PiS), polepszenia bytu wszystkich 
mieszkańców,

• Aby miała dobrych polityków, aby zmie-
niała na coraz lepsze swoje prawo,

• Dobrych rządzących,
• Postępu, lepszych polityków, mniej 

przestępstw,
• Przedłużenia 500+,
• Aby dalej rosła w siłę, rozwijała się i była 

spokojnym państwem,
• Żeby Polska była krajem sprawiedliwym 

i solidarnym,
• Rozwoju gospodarki i zmiany Sejmu,
• Pokoju i dobrych stosunków z innymi 

krajami, a także żeby z każdym rokiem 
coraz szybciej się rozwijała,

• Aby wszyscy się szanowali, chwalili 
polską ziemię i pokazali, że Polska jest 
wspaniała.

Czego życzysz Brzostkowi (gminie) 
z okazji zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku?
• Braku sporów, spełnienia wszystkich 

wyznaczonych celów,
• Ukończenia wszystkich przedsięwzięć,
• Rozwoju kultury,
• Większych funduszy na rozbudowę 

całej gminy,
• Dobrego burmistrza i władzy, spokoju 

i rozwoju,
• Aby w niedługiej przyszłości był dużym 

miastem,
• Wyremontowania wszystkich dróg,
• Aby mieszkańcom żyło się tutaj dobrze, 

aby Brzostek i gmina rozwijała się i uno-
wocześniała,

• Nowej, obiecanej drogi prowadzącej 
z Brzostku na Nawsie Brzosteckie. 
Chodnika, aby bezpieczniej iść. Lamp, 
które oświeciłyby drogę wieczorem. 
Aby wszystkie obietnice burmistrza się 
spełniły,

• Zrealizowania wszystkich planów w 2018 
roku,

• Odpoczynku od ciężkiej pracy i uśmiechu 
na twarzy wszystkich mieszkańców,

• Żeby powstał basen,
• Żeby była galeria w Brzostku,
• Aby ktoś w zarządzie pomyślał o dzie-

ciach i ich pomysłach,
• Aby wszystkie rodziny spędziły święta 

razem przy kolędach,
• Aby się bardziej rozwijał, poszerzał 

horyzonty. Ukończenia galerii,
• Aby było więcej sklepów,
• Aby Brzostek pomagał innym biedniej-

szym ludziom,
• Ogromnych funduszów oraz żeby nie 

przebudowywali plantów, bo są piękne,
• Wielkich sportowców,
• Aby nasza gmina była tak nowoczesna 

jak np. stolica Polski,
• Mniej przykrych incydentów,
• Aby stał się znanym miastem w Polsce, 

żeby powstawały tu przepiękne budow-
le i struktury. Gminie zaś życzę, aby 
się rozwijała i żeby nikt w tym jej nie 
przeszkodził,

• Żeby młodzież mniej paliła i piła,
• Przeczycy życzę, aby dostała oświetlenie, 

bo ciemno. A całej gminie życzę spokoju 
i życzliwości wszystkich obywateli,

• Pieniędzy i Biedronki,
• Życzę Januszkowicom rozrośnięcia 

się, przepychu, dofinansowania z Unii. 
Lepszej młodzieży i przyszłości,

• Światłowodów dla mieszkańców,
• Dobrej, świątecznej atmosfery w całej 

gminie.

A TERAZ ŻYCZĄ BARDZIEJ 
DOŚWIADCZENI ŻYCIOWO:

• Czego życzy Pani/Pan Polsce z okazji 
zbliżających się świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku?

• Polsce życzę, by była podmiotem oraz 
kreatorem zmian i rozwoju w UE a nie 
dziwactwem, nad którego fenomenem 
debatować będą kiedyś naukowcy i stu-
denci starych europejskich uczelni.

• Aby nadchodzący 2018 rok był dla nasze-
go kraju czasem spokoju, porozumienia, 
tolerancji i życzliwości. Dla naszych rzą-
dzących niech to będzie czas pokoju oraz 
realizacji planów, które będą spełnieniem 
oczekiwań wszystkich obywateli, a nie 

Z prac Rady Miejskiej
24 listopada 2017 r. Rada Miejska w Brzostku obradowała na 

XXXVI sesji pod przewodnictwem Mateusza Domaradzkie-
go – Przewodniczącego Rady. Zgodnie z przyjętym porządkiem 
obrad, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych radni przyjęli 
zmianę do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Dębickiemu. W nazwie zadania zmieniono określenie 
rozbudowa na „przebudowa” oraz zmniejszono środki o kwotę 
6.000 zł z uwagi na obniżenie kosztu wykonania robót po prze-
prowadzonym przetargu. Konsekwencją tego było zmniejszenie 
w planie wydatków budżetu Gminy na 2017 rok środków na 
tym zadaniu i przeniesienie kwoty 6.000 zł na bieżące remonty 
na drogach gminnych. Na wniosek Burmistrza Brzostku, na 
poziomie obowiązującym w bieżącym roku przyjęto stawki do 
obliczenia podatku rolnego i podatku od nieruchomości na 2018 

rok. W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wy-
branych frakcji odpadów, dotyczącą łącznego zbierania frakcji 
odpadów metalu i tworzyw sztucznych, które będą odbierane 
w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale 
i tworzywa sztuczne”, przyjęto zmiany do obowiązujących uchwał 
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach. W uchwałach tych zmieniono zapisy dotyczące zbieranych 
frakcji metalu i tworzyw sztucznych. W dalszej części obrad Rada 
Miejska w Brzostku podjęła uchwałę w sprawie metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia 
stawki tej opłaty. Przyjęto również uchwałę w sprawie zasad 
udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji 
celowej z budżetu Gminy udzielanej spółkom wodnym.

Treść podjętych uchwał prezentowana jest na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej.

Opracowała E. Sz.
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tylko garstki należącej do „pierwszego 
sortu”. Dobrze byłoby również, aby 
w nadchodzącym roku nasze władze 
nie wprowadzały już żadnych „rewo-
lucyjnych” reform i nie wyprowadziły 
Polski z UE.

• Pokoju, lepszych zarobków, lepszego 
rządu.

• Życzę wszelkiego dobra. Niech te Święta 
zaowocują refleksją, radością i spokojem. 
W Nowym 2018 Roku, wytrwałości, 
szczęścia i powodzenia, aby każdy dzień 
był pełen optymizmu.

• Polsce i Polakom życzyłbym rozsądnego 
i odpowiedzialnego rządu dbającego 
o dobro wszystkich obywateli, a nie tylko 
o interesy swoich partii, jej członków 
i sympatyków.

• Mądrych i spokojnych polity-
ków, którzy będą zacierali po-
działy, jakie powstały wśród 
polskiego społeczeństwa. 
Polityki zagranicznej, która 
będzie jednoczyła nasz kraj 
z UE. Tolerancji dla innych 
narodów i wyznań. Faktycz-
nego rozwoju, który sprawi, 
że nasze życie stanie się ła-
twiejsze i będziemy spokojni 
o los i byt naszych dzieci.

• Polsce życzę, by świąteczna 
atmosfera pozwoliła w No-
wym Roku zlikwidować po-
działy, które targają krajem, 
a nawet przebiegają na wskroś 
przez polskie rodziny.

• Z okazji świąt Bożego Narodzenia Polsce 
życzę, aby Polacy nie byli tak „zajadli” 
w wierze jak talibowie, aby uwzględnili, 
że wyznania są różne, ale jeden Pan Bóg, 
który nie jest ich wyłączną własnością. 
Aby „My chcemy Boga” było bardziej 
w sercu niż na ustach i plakatach. Życzę 
też, abyśmy w wyborach samorządowych 
wybrali ludzi według ich umiejętności 
i przydatności, a nie przynależności 
partyjnej. A ogólnie, żebyśmy nie zaprze-
paścili dorobku ostatnich 28 lat.

• Aby politycy zaczęli być życzliwi wobec 
siebie, a partii rządzącej, aby kierowała 
się wartościami chrześcijańskimi (a nie 
tylko o nich mówiła) i zaprzestała pro-
pagowania nienawiści wobec drugiego 
Polaka, drugiego człowieka, drugiego 
polityka…

• Więcej zdrowego rozsądku w ocenie 
obecnej sytuacji i rządzących. Wyrów-
nania szans młodych, aby w przyszłości 
nas źle nie oceniali za obecną sytuację.

• Aby Polska była najzdrowszym, najmą-
drzejszym i bogatym krajem w świecie, 
z narodem mądrze korzystającym z wol-
ności i podejmującym konstruktywne 
decyzje, zwłaszcza w tak ważnych re-
sortach jak medycyna czy edukacja oraz 
pamiętającym o tym, że: „Im gorsze spo-
łeczeństwo, tym więcej prawa. W piekle 
będzie już tylko prawo” (Grant Gilmore).

• Aby Polska przetrwała spokojnie kolejną 
po komunie prawicową nawałnicę.

• Wigilijnej atmosfery w każdy dzień, 
zrozumienia i pojednania w kierunku 
budowania lepszej i silniejszej Ojczyzny 
przez rząd i opozycję.

• Polsce - życzę nieustannego Błogosła-

wieństwa BOŻEJ DZIECINY przez 
cały świąteczny czas. W Nowym Roku 
mądrości chrześcijańskiej i obywatelskiej 
w dalszym działaniu dla dobra Ojczyzny 
oraz opamiętania dla współczesnych 
„Europejczyków”.

• Życzę Polsce i wszystkim obywatelom, 
aby politycy zaczęli nam służyć 
i „szanowali bliźnich swych jak siebie 
samych”, a jak to się stanie, to mam 
nadzieję, że i nasze miasteczko i gmina 
się odmłodzi. Powrócą z obcych krajów 
emigranci, by swoje gniazda budować na 
swoich siedliskach w jedności braterskiej. 
Abyśmy się mniej kłócili, będzie więcej 
czasu na pracę - wtedy wszystko zacznie 
się opłacać.

Czego życzy Pani/Pan Brzostkowi (gmi-
nie) z okazji zbliżających się świąt Boże-
go Narodzenia i Nowego Roku?
• Naszemu miastu życzę dalszego rozwoju, 

kolejnych inwestycji i aktywnych obywa-
teli, którzy rozumieją, co służy rozwojowi 
miasta i gminy, a co ten rozwój hamuje.

• Aby nadchodzący rok był łaskawy dla 
naszej gminy i obfity w nowe drogi 
i inwestycje dające nowe miejsca pracy, 
ponieważ za niedługo wszyscy, kto tylko 
da radę, wyjedzie za granicę. Powinien 
być to okres wzajemnego zrozumienia 
i pomocy zarówno ze strony gminnych 
władz, jak i mieszkańców. Bądźmy uczci-
wi i nie dajmy się „podpuścić” jeden na 
drugiego. Niech tam na przysłowiowej 
„górze” się kłócą, jeżeli pomaga im się 
to dowartościować, ale my powinniśmy 
działać, robić to, co jest dobre dla nas tutaj 
mieszkających. Nam wszystkim życzę 
powrotu do prawdziwych, a nie udawa-
nych autorytetów, na których zawsze 
można się oprzeć i dla których zawsze 
najważniejsze było dobro wszystkich 
Polaków. Spokoju i zrozumienia proble-
mów, od których nikt nie jest wolny. Oraz 
przysłowiowego zdrowia, które jest, jak 
się okazuje na wagę złota – to może się 
spełnić, będziemy mieć niedługo drugi 
ośrodek zdrowia.

• Aby młodzież z naszego regionu nie 
musiała wyjeżdżać w poszukiwaniu pracy 
za granicę lub do dużych miast w Polsce, 
co zagraża stopniowym wyludnieniem 
naszej miejscowości.

• Rozsądnych radnych, aby w podejmowa-
niu decyzji nie kierowali się przynależ-
nością do partii, ale dobrem mieszkańców 
gminy. Utworzenia drugiej szkoły pod-

stawowej, aby mieszkańcy mieli wybór 
metod, sposobów i miejsca kształcenia 
swoich dzieci.

• Odsunięcia od podejmowania decyzji 
osób uległych, niekompetentnych lub 
chorych z nienawiści. Utworzenia dru-
giej szkoły podstawowej – nowoczesnej, 
całkowicie wolnej od polityki. Lepszego 
promowania młodych, jak to robi np. 
Zawadka Brzostecka.

• Z okazji świąt Bożego Narodzenia ży-
czę wszystkim mieszkańcom gminy 
Brzostek spokoju, pogody ducha oraz 
odpoczynku od codziennych zmartwień 
i trosk, a w nadchodzącym Nowym 
Roku dużo zdrowia, radości, życzliwości 
i optymizmu.

• Naszemu miastu życzę, aby rozwijało 
się i piękniało z roku na rok. 
Niech Brzostek będzie miastem, 
które słynie z dobrej edukacji 
dzieci i młodzieży, opartej na 
wzajemnym szacunku i zdrowej 
rywalizacji. Nowych inwestycji, 
które sprawią, że życie stanie 
się łatwiejsze, a miasto będzie 
przyciągało nowych mieszkań-
ców. Wzajemnego szacunku 
i zrozumienia.
• Gminie Brzostek i jej Miesz-
kańcom życzę w 2018 roku 
samych dobrych wyborów i prze-
myślanych decyzji.
• Przyznaję, że jestem bardzo 
zadowolona z naszego miastecz-

ka i całej Gminy - życzę, aby zdobycze 
cywilizacyjne dotarły do każdego jej 
zakątka (instalacja wodna, kanalizacyj-
na, kolektory słoneczne, fotowoltaika, 
światłowód itp). Aby władzom i samorzą-
dowi nie zabrakło wytrwałości w realiza-
cji zamierzeń. Aby powstał jakiś większy 
zakład umożliwiający zatrudnienie dla 
młodych i starszych. Życzę też powro-
tów z emigracji – ale żeby powroty nie 
wiązały się z rozczarowaniem. Z okazji 
świąt Bożego Narodzenia życzę podtrzy-
mywania tradycji, kolędowania, śniegu, 
radości i optymizmu. 

• Życzliwości, wzajemnego zrozumienia 
wśród ludzi, lepszych nawierzchni dróg, 
obwodnicy i więcej imprez okolicznoś-
ciowych.

• Niech naszą małą, lokalną ojczyznę 
buduje serdeczna współpraca owocująca 
trafnymi decyzjami władz gminnych, 
opierającymi się nie na własnych korzyś-
ciach, ale na pragnieniu rozwoju miasta 
i dobra jego mieszkańców. 

• Oby duch Bożego Narodzenia zstąpił 
i odnowił zatęchłość wśród kadr kierow-
niczych instytucji państwowych.

• Gminie Brzostek – życzę wielkiej Bożej 
Radości i Miłości oraz prawdziwego 
Pokoju w świąteczny czas Bożego Naro-
dzenia, a w Nowym Roku tegoż samego 
i ponadto twórczego poszukiwania naj-
lepszych wyborów oraz rozwiązań w imię 
Prawdy, Dobra i Piękna.

• Nowych miejsc pracy, konstruktyw-
nych działań radnych i burmistrza na 
rzecz gminnej społeczności.

Opracowała Urszula Kobak.

Fot. Paweł Batycki
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CZY BYŁEŚ GRZECZNY?
Grudzień to miesiąc, który daje wie-

le okazji, aby wręczyć lub dostać 
prezent. Dawniej św. Mikołaj, zanim 
przekazał podarek, pytał: „Czy byłeś 
grzeczny?”. Teraz podobno z braku 
czasu zaniechał procedury „przeświet-
lania” kandydata do otrzymania paczki. 
Gwiazdka jak zwykle ogranicza się do 
mrugania, więc tu szanse na obdarowanie 
się nie zmieniły. 

„Wiadomości Brzosteckie” po-
stanowiły sprawdzić, co słychać wśród 
gimnazjalistów w kwestii prezentów. Po-
niżej przedstawiamy wyniki anonimowego 
sondażu:

Co chciałbyś dostać na mikołajki lub 
gwiazdkę?

•	 Jakąś gierkę i atrybuty piłkarskie 
np. strój z własnym nadrukiem, 
piłkę i buty.

•	 Dla mnie nie jest ważne, co dosta-
nę. Ważne, abyśmy spędzili święta 
razem.

•	 Więcej pieniędzy i więcej słodyczy.
•	 Książkę Szymona Hołowni.
•	 Chciałabym móc spotkać się z ro-

dzinami, które mieszkają za granicą 
i spędzić z nimi święta.

•	 Wymarzone źrebię.
•	 Co bym nie dostał, będzie super.
•	 Nowy telefon.
•	 Bezprzewodową prostownicę, la-

kiery do paznokci.
•	 Gitarę, żeby potem nauczyć się na 

niej grać.
•	 Nowy komputer.
•	 Więcej wolnego czasu, bo jest dużo 

nauki w szkole.
•	 Laptop lub tablet graficzny.
•	 1 dzień spokoju.
•	 Słuchawki albo 400 zł, żebym mógł 

je kupić.
•	 Kigurumi.
•	 Kocham świeczki, więc chciałabym 

dostać ogromny zestaw wypełniony 
świecami.

•	 Pieniądze, psa, quad.
•	 Szczerze mówiąc, w tym roku długo 

zastanawiałam się, co chciałabym 
dostać, ale doszłam do wniosku, 
że mam już wszystko, czego po-
trzebuję.

•	 Rower sportowy.
•	 Paliwo (95), rower, laptop, kaktusa, 

kabel do internetu i kartę Messi 
w Fifie.

•	 Keyboard.
•	 Łyżwy.
•	 Siłę w pokonywaniu własnych 

słabości, dobre zdrowie.
•	 Nową płytę mojego ulubionego 

piosenkarza.
•	 Dużo paliwa albo motor.
•	 Drona.

•	 Pieniądze, bo będę mogła sama 
zadecydować, co sobie kupić.

•	 Chciałabym dostać święta w gronie 
osób, które kocham. Nie z 10 ciot-
kami i wujkami, ale z mamą, tatą 
i rodzeństwem.

•	 Nowe łóżko.
•	 Chęci do nauki.
•	 Zdrowie i szczęście dla całej ro-

dziny.
•	 Dowód osobisty, samochód, prawo 

jazdy.
•	 Wszystko.
•	 Rolki i jakieś smaczne jedzenie, acz-

kolwiek ucieszę się z wszystkiego, 
co dostanę.

Co dostałeś w ubiegłym roku na miko-
łajki lub gwiazdkę?

•	 3 gry na xboxa i skarpetki.
•	 Słodycze, perfumy, naszyjnik, ram-

kę na zdjęcia, głośniki.
•	 Pieniądze i dużo słodyczy.
•	 Głównie ciuchy, jedzonko, kapcie.
•	 Mnóstwo słodyczy, miłości, ciepła, 

radości i różne rzeczy materialne.
•	 Bransoletkę.
•	 Mysz i podkładkę pod mysz.
•	 Nic.
•	 Nowoczesny zegarek.
•	 Książki.
•	 Od wszystkich dostaję pieniądze.
•	 MP3.
•	 Piżamę i zestaw do robienia bran-

soletek.
•	 Biżuterię, tablet.
•	 Warcaby.
•	 Zestaw 48 kredek ołówkowych, 

małe piłkarzyki, kolorowankę an-
tystresową.

•	 Fotel do komputera.
•	 Rolki.
•	 Pieniądze, rózgę z kolcami, PSC.
•	 W ubiegłym roku to ja kupowałam 

prezenty, a poza tym nie lubię ich 
dostawać.

•	 Opony do quada.
•	 Nie pamiętam.

Co chciałbyś dać swoim rodzicom na 
mikołajki lub gwiazdkę?

•	 Mamie kosmetyki i biżuterię, a tacie 
rzeczy, które przydadzą się w garażu 
lub elektryczne urządzenia.

•	 To, co jest im potrzebne.
•	 Dużą sumę pieniędzy, aby udało 

im się dokończyć budowę naszego 
nowego domu w szybszym czasie. 
Wiem, że bardzo chcieliby się już 
przeprowadzić, ten dom jest owo-
cem ich ciężkiej pracy, a budujemy 
go już ponad 10 lat.

•	 Lepszy samochód.

•	 Euro i żebym ich słuchał.
•	 Jakiś drobny upominek.
•	 Ulubione perfumy, nową sypialnię, 

bon.
•	 Czekoladę lub jakieś drobiazgi.
•	 Telefon, filmy, płyty.
•	 Dużo cierpliwości, siły, wytrzy-

małości.
•	 Zdrowie i szczęście.
•	 Wszystko, czego sobie życzą.
•	 Wycieczkę do ciepłych krajów.
•	 Tacie telewizor, mamie nową to-

rebkę.
•	 Chcę im dać miłość i sprawić im 

radość.
•	 Dokładam się do nowego piekar-

nika.
•	 Magiczny kubek.
•	 Coś, uświadomi im, że święta nie 

są tylko dla dzieci i że dorośli też 
mogą poczuć magię świąt.

•	 Dużo cierpliwości do nas (czyli 
dzieci) i czego sobie życzą.

•	 Coś wyjątkowego.
•	 Ciepłe skarpety.
•	 Torebkę, głośnik, radio.
•	 To, o czym marzą.
•	 Żeby się pogodzili.
•	 Tacie golarkę elektryczną, a mamie 

biżuterię.
•	 Książkę kucharską, ponieważ bar-

dzo pyszne obiady gotują.
•	 Święty spokój.
•	 Coś zrobionego przez siebie.
•	 Los lotto z bardzo dużą wygraną.
•	 Aby byli dumni ze mnie.
•	 Książkę pt. „Jak mówić aby dzieci 

słuchały i jak słuchać żeby dzieci 
mówiły”.

•	 Żeby się mną cieszyli.
•	 Najdroższe brylanty.

Opracowała Urszula Kobak

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

Materiały niezamówione będą drukowane w miarę możliwości.

Fot. Paweł Batycki
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Sylwester - zabawa nie dla wszystkich
Znaczna większość posiadaczy zwierząt, 

głównie psów, powoli zaczyna martwić 
się o swoich podopiecznych. Nieuchronnie 
zbliża się czas sylwestrowych zabaw, a co 
za tym idzie, fajerwerkowych szaleństw. 
I gdyby to był tylko jeden 
dzień w roku! Niestety, 
zwyczaj strzelania z pe-
tard możemy obserwo-
wać już na kilkanaście 
dni przed Nowym Ro-
kiem i kilka dni po nim. 
Te nieusprawiedliwione 
niczym bardzo głośne 
i długotrwałe zacho-
wania potęgują obawy 
właścicieli o kondycję 
ich czworonożnych przy-
jaciół.

Psy posiadają o wiele czulszy słuch niż 
człowiek, dlatego potrafią słyszeć dźwięki 
o częstotliwości albo tonacji, która dla czło-
wieka jest całkowicie niesłyszalna. Zasięg 
słuchu psa, gdy porównamy słuch psa ze 
słuchem człowieka, jest zdecydowanie 
większy. Ostrość słuchu psa jest przy naj-
mniej dziesięć razy większa niż człowieka, 
czyli jeśli człowiek potrafi usłyszeć szmer 
z odległości od 2 do 4 metrów, to pies 
usłyszy go z odległości 25 – 30 metrów. 
Niestety, ta większa wrażliwość słuchu tak 
przydatna w służbie człowieka, może także 

sprawić, że dźwięk o dużym natężeniu 
wywoła u psa duży ból. Nie wszystkie psy 
reagują na dźwięk wystrzału tak samo. Psy 
myśliwskie są wręcz przyzwyczajone do 
huku, natomiast dla wielu innych stanowi on 

mocny bodziec budzący 
przestrach. By zapobiec 
tym niepożądanym skut-
kom, możemy oczywi-
ście podawać psom pre-
paraty uspokajające na 
czas nocy sylwestrowej, 
ale one tylko otumaniają 
zwierzę, nie tępią jed-
nak wrażliwego słuchu 
psa. Mniej inwazyjnym 
sposobem łagodzącym 
takie stresujące sytuacje 
jest wpuszczenie psa do 

zamkniętych pomieszczeń, które ograniczą 
dźwięk wystrzałów. W domu możemy 
podgłosić np. telewizor. Jeśli pies się 
przestraszy, pozwólmy mu się schować. 
Nie wyciągajmy go na siłę z jego kryjówki. 

Aby nie wzmacniać strachu psa, nie 
pocieszajmy go, nie przytulajmy i nie 
uspokajajmy. Pies musi widzieć, że my 
zachowujemy się normalnie i że nie ma 
się czego bać. 

Najbardziej skutecznym sposobem jest 
jednak ograniczenie zabawy fajerwerkami 
do samej nocy sylwestrowej, jak to jest 

w zwyczaju, który każdy z nas lubi bardziej 
oglądać niż słuchać. 

Osobiście, jako współwłaścicielka 
3 psów uważam, że zwyczaj ten powi-
nien zostać ograniczony. Niektóre miasta 
w Polsce, jak i na świecie, wprowadzają 
zakazy używania petard lub ogranicza-
ją ich stosowanie tylko w określonych 
dniach i godzinach. Pokazy fajerwerków 
zamieniane są na pokazy świetlne. O ile 
piękniejsze i milsze dla ucha ludzi i zwie-
rząt?! Może warto i u nas o tym pomyśleć? 
Właścicieli płochliwych zwierząt nie muszę 
przekonywać, ale odwołuję się do empatii 
pozostałych. 

Życząc wszystkiego najlepszego 
w Nowym Roku ludziom, nie zapomnijmy 
o zwierzętach. Wiwatujmy w sylwestra, 
niekoniecznie przez tydzień lub dwa.

Lek. wet. Dagmara Wojnarowska

Narodowe Święto Niepodległości 2017 w Brzostku
„Wolność i niepodległość jest konieczna dla rozwoju każdego 
narodu”

Wincenty Witos

Zgodnie z wieloletnią tradycją, która wrosła już w brzostecką 
rzeczywistość, 11 listopada br., w 99. rocznicę wydarzeń 

z 1918 roku, odbyły się w naszym miasteczku gminne obchody 
Narodowego Święta Niepodległości. 

Zwyczajowo obchody te rozpoczęły się zbiórką delegacji 
i pocztów sztandarowych na placu przed pomnikiem smoleńsko-
-katyńskim, na terenie Żywego Pomnika Jana Pawła II. Tam 
nastąpiło złożenie symbolicznych wiązanek oraz zniczy, a także 
sformowanie szyku, który przemaszerował do brzosteckiej 
świątyni parafialnej. W kościele odbyła się uroczyście konce-
lebrowana Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny, a Słowo 
Boże do licznie zebranych wiernych wygłosił proboszcz ks. 
mgr Marek Mnich. Przywołał w swoim kazaniu wiele istot-
nych faktów historycznych, a nade wszystko wyeksponował 
wartości nierozerwalnie związane z ponadtysiącletnią historią 
chrześcijaństwa w Polsce.

Po zakończeniu nabożeństwa zgromadzeni byli świadkami 
niezwykle lirycznego i wzruszającego przedstawienia. Mowa tu 
o zaprezentowanym przez uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
II w Brzostku (siedziba w Kleciach) montażu słowno-muzycznym 
o tematyce patriotycznej i niepodległościowej. Dobór utworów 
poetyckich i muzycznych prezentowanych przez młodzież oraz 
ich brawurowe wykonanie wywołały wśród publiczności silne, 
lecz pozytywne emocje i spotkały się z gorącymi oklaskami. 
Uznanie, na jakie zasłużyli sobie uczniowie i nauczyciele, pod 
których kierunkiem przygotowany został spektakl, wyrazili 
w swoich wystąpieniach zarówno ks. proboszcz, jak i burmistrz 
Wojciech Staniszewski. 

W dalszej części uroczystości nastąpił przemarsz do usytuo-
wanych na terenie Brzostku Miejsc Pamięci Narodowej, gdzie 

przedstawiciele samorządu, strażacy, uczniowie i nauczyciele szkół 
z terenu gminy, delegacje organizacji społecznych i politycznych 
oddawali hołd zasłużonym i poległym za Ojczyznę. Zapłonęły 
kolejne znicze, złożono kwiatowe wiązanki. Okolicznościowe 
wystąpienie do zgromadzonych skierował brzostecki burmistrz. 
Dziękując za pamięć o ważnym święcie i patriotyczną postawę, 
przypomniał także o ideach, jakie przyświecały Polakom wal-
czącym o niepodległość na przestrzeni wieków.

Tegoroczny listopad i związane z nim Święto Niepodległości 
już za nami. Jednak za rok czeka nas wydarzenie wyjątkowe, 
jakim będzie okrągła, 100. rocznica odtworzenia niepodległego 
bytu państwowego przez Polaków. Cały kraj już dziś zaczyna 
przygotowania do tego wielkiego jubileuszu. Dołóżmy wszelkich 
starań, zaangażujmy wiele sił, by i w naszym środowisku godnie 
uczcić tak zacną rocznicę.

Daniel Wójcik

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki
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Jedna jest Polska jak Bóg jeden w niebie
Święto upamiętniające rocznicę od-

zyskania niepodległości to bardzo 
ważne wydarzenie dla całego Narodu. 
Jest to dzień, w którym wspominamy 
i oddajemy hołd tym, którzy polegli 
w walce o wolność, którzy złożyli 
największą ofiarę i dzięki nim Oj-
czyzna nasza i Naród polski cieszą 
się wolnością. Jest to dzień, w którym 
wspomina się rozbiory, zrywy narodo-
wowyzwoleńcze, zwycięstwa i klęski. 
Wspomina się wielkich bohaterów 
narodowych oraz tych, o których nikt 
już nie pamięta - zwykłych bohaterów, 
powstańców poległych dla chwały 
i wolności Ojczyzny.

Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzostku w 99. rocznicę 
odzyskania niepodległości taki hołd 
poległym w walce o wolność złożyli 
poprzez przygotowanie montażu poe-
tycko-muzycznego. Młodzież zapre-
zentowała piękne klasyczne utwory m.in. Norwida, Tuwima, 
Wierzyńskiego, a także wiersze naszego patrona Jana Pawła II. 
Zaśpiewali wzruszające, niebanalne pieśni patriotyczne, które 
niejednemu wycisnęły łzy z oczu. Pełen wzruszenia montaż 
został również przedstawiony po mszy świętej odprawionej 
w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Brzostku podczas 
obchodów święta niepodległości.

Cieszymy się, że mogliśmy wzruszyć, wycisnąć łzy, a przede 
wszystkim zaprezentować społeczności lokalnej, jak wspaniałą 
mamy młodzież, która wiele potrafi i może się w naszej szkole 
wszechstronnie rozwijać.

Dziękujemy za wysłuchanie montażu, za wyrazy uznania 
i podziękowania.

M. Augustyn

SPOTKANIE GIMNAZJALISTÓW Z WIELKĄ SZTUKĄ
16 listopada 2017 r. brzostecka młodzież gimnazjalna uczest-

niczyła w koncercie muzyki symfonicznej w Europejskim 
Centrum Muzyki w Lusławicach. Ten imponujący współczesną 
architekturą obiekt powstał dzięki staraniom naszego światowej 
sławy kompozytora – Krzysztofa Pendereckiego. Centrum jest 
miejscem spotkań młodych muzyków z doświadczonymi mistrzami 
i kompozytorami, a także wybitnymi postaciami z całego świata. 
Sala koncertowa należy do najznakomitszych tego typu w Europie. 
To wszystko w zasięgu ręki w oddalonych o 50 kilometrów od 
Brzostku Lusławicach. 

Gimnazjaliści wysłuchali koncertu muzyki filmowej zorgani-
zowanego w ramach międzynarodowego projektu symfonicznego. 
Niesamowicie zabrzmiały suity do filmów „Gwiezdne Wojny”, 
„Dracula” oraz „Szerszeń” skomponowane przez światowej sławy 
kompozytorów: Dymitra Szostakowicza, Wojciecha Kilara i Johna 

Williamsa. W or-
kiestrze zasiadała 
młodzież złożona 
ze studentów Akade-
mii Muzycznej w Kra-
kowie, Akademii 
w Karlsruhe (Niemcy) 
oraz Konserwatorium 
w Maastricht (Holan-
dia) pod kierowni-
ctwem Rafała Jacka 
Delekty oraz Willa 
Sandersa.

Organizatorom wyjazdu, nauczycielom Ignacemu Wojdyle 
oraz Katarzynie Machowskiej przyświecała idea przygoto-
wania młodzieży do odbioru sztuki, która w stopniu nie do 
przecenienia wzbogaca jakość naszego życia. Młodzi ludzie, 
znajdujący się w większości po raz pierwszy w filharmonii, 
mieli satysfakcję z udziału w koncercie i wyrazili nadzieję, że 
takie wyjazdy do Centrum w Lusławicach czy też Filharmonii 
w Rzeszowie będą w przyszłości częściej organizowane.

Ignacy Wojdyła

Fot. Grzegorz Kolbusz

Centrum w Lusławicach

Fot. Paweł Batycki
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UCZMY SIĘ OD GIMNAZJALISTÓW
Obchodzenie polskich świąt narodowych, 

zwłaszcza Święta Niepodległości, za-
zwyczaj kojarzy się z poważnymi, uroczy-
stymi, nieraz wzruszającymi akademiami, 
pochodami, wystąpieniami samorządowców 
i polityków różnego kalibru. Jednym się 
taka forma podoba, innym nie lub jest im to 
obojętne. Jedni mają okazję do „pokazania 
się”, inni idą z ciekawości lub poczucia 
obowiązku, a jeszcze inni wykorzystują ten 
czas do nadrabiania zaległości w pracach 
w domu czy ogrodzie. 

Polacy mają to do siebie, że lubią roz-
pamiętywać klęski, upadki, ciemiężenie, 
ale nie potrafią wyrazić radości. Odzy-
skanie niepodległości po ponad stu latach 
niewoli, powrót Polski na mapę Europy 
to naprawdę wielki powód właśnie do 
radości. A tę radość powinna wzmacniać 
jeszcze świadomość, że od kilkudziesięciu 
lat nie są prowadzone działania wojenne na 
terenie naszej Ojczyzny. Trzeba pamiętać 
o tragediach z przeszłości naszego narodu, 
o poświęceniu przodków, ale przede wszyst-
kim powinniśmy cieszyć się z możliwości 
życia w wolnej Polsce i robić wszystko, aby 
tę wolność jak najdłużej utrzymać i pro-
wadzić kraj do zasobności gospodarczej. 
Być może z czasem nauczymy się radośnie 
świętować Dzień Niepodległości tak, jak to 
robią np. w Stanach Zjednoczonych, które 
mają swój Independence Day 4 lipca. Tam, 
w USA, obchodzą ten dzień już od 1870 r., 
więc w ciągu tylu lat nauczyli się cieszyć. 
Poza tym lipiec jest zdecydowanie przyjem-
niejszym miesiącem niż listopad. A u nas? 
Dość, że święta narodowe co kilkadziesiąt 
lat się zmieniają (w zależności od ustroju 

politycznego), to jeszcze listopad sprzyja 
bardziej zadumie niż radosnym nastrojom.

Jednym z obowiązków szkół jest kształ-
cenie u dzieci i młodzieży postawy patrioty-
zmu, dlatego też zwłaszcza z okazji Święta 
Niepodległości nauczyciele i uczniowie 
przygotowują montaże słowno-muzyczne 
często wzbogacone prezentacjami multime-
dialnymi. Zazwyczaj występuje grupka tych 
samych dzieci, a i programy wystawiane co-
rocznie są bardzo podobne. W brzosteckim 
gimnazjum w bieżącym roku postanowiono 
przeprowadzić eksperyment mający na celu 
zaangażowanie jak największej liczby ucz-
niów w obchody 99. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Ogłoszono 
konkurs, w którym poszczególne klasy mia-
ły przygotować program będący najlepszą 
wizytówką naszej Ojczyzny. Nagrodą dla 
zwycięskiej klasy był darmowy wyjazd 
do kina. Początkowo do konkursu zgłosiły 
się tylko drugie klasy, z czasem wyzwanie 
podjęli też trzecioklasiści. Rozgorzała 
prawdziwa rywalizacja, wizja zdobycia 
nagrody zeszła na drugi plan. Aż „serce ro-
sło” na widok gimnazjalistów samodzielnie 
pracujących z wypiekami na twarzach nad 
scenariuszami, wielokroć udoskonalanymi. 
W drugich klasach wszyscy zaangażowali 
się w przygotowanie programu o Polsce. 
Trzecie klasy reprezentowały grupy (widać 
– starość nie radość i pewnie niektórym 
trzecioklasistom reumatyzm albo i inne 
dolegliwości uniemożliwiły uczestniczenie 
w występach). Ostatecznie w konkursie 
wzięło udział 6 klas i zaprezentowało 
6 różnych wizytówek. Efektom pracy 
młodzieży przyglądali się m.in. powołani 

do komisji konkursowej: Daniel Wójcik 
– absolwent gimnazjum zapamiętany 
jako uczeń o szczególnie szerokiej wiedzy 
humanistycznej oraz Jan Sarnecki, który 
wspiera działalność tej szkoły od początku 
jej istnienia. A rzeczywiście było się czemu 
przyglądać. Gimnazjaliści przygotowali 
najbardziej znane polskie tańce, piosenki, 
scenki kabaretowe, gwarowe rozmówki, 
atrakcje kulinarne, prezentacje multime-
dialne oraz przeróżne stroje i rekwizyty. 
W treści przewijała się historia Polski, 
osiągnięcia naukowe, literackie i sportowe 
naszych rodaków, walory turystyczne kraju. 
Naprawdę należy podziwiać kreatywność 
uczniów brzosteckiego gimnazjum, ich 
świetną organizację, współpracę w grupie, 
wzajemne motywowanie się do wysiłku, 
zwłaszcza jeśli chodzi o drugie klasy. Dzięki 
temu w obchodach Święta Niepodległości 
wzięła aktywny udział nie garstka młodzie-
ży, a ponad setka, i to dobrowolnie. Niektó-
rzy uczniowie po raz pierwszy wystąpili na 
scenie. Co najważniejsze – gimnazjaliści 
wszystko przygotowali sami, bez pomocy 
nauczycieli, na dodatek zgłosili chęć udzia-
łu w takim przedsięwzięciu w przyszłym 
roku, mimo że wcale to nie był dla nich 
łatwy temat. Na pewno ten dzień na długo 
pozostanie w ich pamięci. 

A my – uczmy się od naszej młodzieży 
otwartości na nowe rozwiązania, pomy-
słowości, energicznego i skutecznego po-
dejmowania inicjatywy oraz tak świeżego 
i pozytywnego spojrzenia na Polskę.

U. KobakFot. Paweł Batycki
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MICHAŁ DZIEDZIC NA PODIUM  
w konkursie fotograficznym 
„Przyroda Powiatu Dębickiego”
W poniedziałek 20 listopada 

2017 w Starostwie Powiato-
wym w Dębicy uczestniczyliśmy 
w rozdaniu nagród i dyplomów 
w powiatowym konkursie foto-
graficznym „Przyroda Powiatu 
Dębickiego”. Reprezentantem 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
II w Brzostku był Michał Dzie-
dzic, uczeń klasy III ZSZ, któ-
ry uzyskał wysokie III miejsce 
pośród prawie 100 pozostałych 
u c z e s t n i k ó w .  S e r d e c z n i e 
gratulujemy Michałowi wygranej, 
ale także niesamowitego talentu 
fotograficznego i cierpliwości 
w wykonywaniu pięknych zdjęć. 
Mamy nadzieję, że będzie rozwijał swoją pasję i osiągał same sukcesy!!

Monika Sieradzka-Łukowicz
PS

Fotografie wykonane przez Michała prezentujemy na s. 19 oraz w ka-
lendarzu „Wiadomości Brzosteckich” na rok 2018 (zdjęcie z motylem) 
– dopisek redakcji.

Próby 
poetyckie
Magdalena Wal

* * *
Kiedy wyglądam przez okno,
nie widzę kolorowych liści.
Kiedy wyglądam przez okno
nie widzę łąki pełnej kwiatów.
Kiedy wyglądam przez okno,
widzę biel i głowy, które mokną.
A ja wyglądam przez okno,
bojąc się srogiej zimy.

* * *
Jest taka pora roku,
która kiedy przychodzi,
nie pytając nas o zgodę,
całkowicie zmienia pogodę.
Bo przecież tak niedawno
mieliśmy jesień ładną
i lato pełne słońca,
które może trwać bez końca.
Ale my zimę lubimy,
do koca się tulimy.
Śnieżyca wcale nie jest zła,
A zaspa też swój urok ma.

Prze Pana, ale po co mi to?
Od września w Szkole Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim 

przy współpracy ze Stowarzyszeniem Dorośli Dzieciom 
w Nawsiu Brzosteckim realizujemy projekt „Co ma piernik do 
wiatraka, czyli matematyka na co dzień w domu i w ogrodzie”. Jest 
on finansowany ze środków fundacji mBanku w ramach projektu 
mPotęga. Cel projektu to przedstawienie uczniom zastosowania 
matematyki do zadań praktycznych w różnych dziedzinach życia 
codziennego poprzez wykonywanie różnorodnych obliczeń, jak 
i zauważanie analogii matematycznych w otaczającym nas świecie. 

Jako pierwsi rozpoczęli działania uczniowie klasy czwartej, 
poznając symetrię, m.in. dzięki zakupionym zestawom do symetrii, 
oraz fraktale na przykładzie otaczającego świata, np. kalafiora 
i brokułu. Poznali, gdzie obecnie wykorzystuje się fraktale oraz 
sami je tworzyli w pracowni 
komputerowej.

Klasa szósta zajęła się 
m.in. powiązaniem matema-
tyki i drewna. Odwiedziliśmy 
tartak, gdzie uczniowie poznali, 
czym różni się metr sześcienny 
drewna od metra przestrzenne-
go. Pomierzyli ułożone kan-
tówki, a następnie policzyli, 
ile mają metrów sześciennych 
oraz koszt ich zakupu. Dzięki 
zakupionemu drewnu ucznio-
wie odremontowali skocznię 
w dal – pytanie, gdzie w tym 
matematyka? Ucinanie desek 
uczniowie wykonali pod kątem 
prostym przy pomocy kątow-
nika, następnie poprzez zmierzenie przekątnych sprawdzili, czy 
wyszedł nam prostokąt. Wykopany pod piaskownicę dołek został 
zmierzony i policzono jego objętość, którą następnie przeliczono 
na tony piasku – zastosowaliśmy przelicznik: objętość prostopad-
łościanu razy 1,6. Deskę odbiciową zabetonowaliśmy – obliczając 
wcześniej, ile potrzeba betonu do dwóch rur 110 mm. My wykona-
liśmy obliczenia w litrach, a uczniowie usłyszeli kilka opowieści, 

jak to „dzięki” źle policzonemu betonowi 
można połowę garażu wybetonować, bo 
jest go za dużo. Generalnie grupa poznała, 
jak ważne jest, aby prawidłowo stosować 
zamianę jednostek długości.

Największym hitem okazała się część 
projektu wykonywana przez klasę siódmą 
– wędzenie. Starzy masarze do wyrobu 
kiełbas dodają soli i pieprzu poprzez próbowanie, jednak ci po-
czątkujący muszą wspierać się jednostkami wagi i objętości. Do 
wędzenia przeznaczyliśmy schab, szynkę oraz pierś indyczą. Dwa 
pierwsze mięsa zapeklowaliśmy metodą na mokro, obliczając 
ilość wody według przepisu 0,4 l na każdy kilogram mięsa, a ilość 
peklosoli odczytując z tabeli Dziadka (znanej z użycia m.in. na 
stronie wedlinydomowe.pl). Dodatkowo (z racji różnych pozio-
mów słoności) skonfrontowaliśmy to z przepisem mówiącym 

o ok. 125 - 130 g peklosoli na 
1l wody. Sporo trudności spra-
wił przepis na pierś z indyka, 
w którym mowa jest o 0,0008 kg 
pieprzu na 1 kg piersi. I tak we 
wtorek 14 listopada uczniowie 
klasy siódmej od rana doglądali 
na zmianę wędzarni, czuwając 
nad prawidłowym przebiegiem 
procesu wędzenia i roznosząc 
za sobą woń dymu po szkolnych 
korytarzach. Tymczasem mięso 
zakupione w cenie około 12 zł 
za kilogram szynki zostało ma-
gicznie przetworzone na wyrób, 
który w sklepie kosztuje około 
35 zł za kilogram. Następnego 
dnia cała społeczność szkolna 

skosztowała wyrobów – okazało się, że ponad 5 kg mięsa rozeszło 
się jak „świeże bułeczki”. 

Na zakończenie grantu w dniu 13 grudnia 2017 r. zaplano-
waliśmy konkurs związany z układaniem tangramów. Więcej 
informacji o projekcie na stronie www.zsnawsie.hekko.pl 

Piotr Kawalec
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Dzień pełen wrażeń - czyli jak połączyć smaczne z pożytecznym
29 listopada 2017 r. w Szkole Podsta-

wowej im. T. Kościuszki w Nawsiu 
Brzosteckim odbył się charytatywny kier-
masz słodkości pod hasłem „POSMAKUJ 
RADOŚCI Z POMAGANIA”. Celem tej 
akcji była zbiórka pieniędzy na pomoc 
dzieciom z Syrii w ramach realizacji pro-
jektu edukacyjnego UNICEF.

Dla dzieci z Syrii nadchodzi trudny 
czas – zima. Większości rodzin w Syrii 
i w obozach, w krajach ościennych, ta-
kich jak Jordania, Liban czy Irak nie stać 
na zaspokojenie podstawowych potrzeb 
swojego potomstwa. Chore, pozbawione 
bezpiecznego schronienia i często ranne 
dzieci walczą o każdy dzień. Zimą grozi im 
śmierć. Fundusze zebrane przez UNICEF 
Polska w ramach zimowej kampanii zostaną 
przekazane na zapewnienie najmłodszym 
ciepłych ubrań, koców termalnych oraz 
ogrzewania klas, w których przebywają 
i uczą się dzieci. 

Pomysłodawcą i wykonawcą kiermaszu 
byli uczniowie kl. VII wraz wychowawczy-
nią. Większą cześć wypieków przygotowali 
sami uczniowie, a były to: mufinki, pacz-
ki, różne ciasta i pyszne gofry (smażone 
na bieżąco) z bitą śmietaną i owocami. 
Co prawda szkoła na co dzień promuje 
zdrowy styl odżywiania, ale tym razem 
zrobiono wyjątek. Wiemy, że nasze dzieci 
i młodzież to wielkie łasuchy, więc ciasto 
bardzo przypadło im do gustu. Przez cały 
dzień uczennice ze szkolnego wolonta-
riatu sprzedawały ciasta na przerwach 
międzylekcyjnych oraz podczas dyskoteki 

„andrzejkowej”. Słodkości 
kupowali uczniowie, dzieci 
z przedszkola, nauczycie-
le oraz pracownicy naszej 
szkoły, a także pracownicy 
Urzędu Gminy wraz z burmi-
strzem Brzostku. Wszystkie 
ciasta zostały sprzedane, za 
co należą się wielkie i gorą-
ce podziękowania uczniom 
kl. VII, którzy wykazali się 
dużą kreatywnością i profe-
sjonalizmem oraz rodzicom, 
którzy wsparli prace związane 
z wypiekami oraz atrakcyjną 
formą ich sprzedaży. Naj-
bardziej zasłużyły się panie: 
Dorota Jędrzejczyk, Bernarda 
Rogaczewska, Sylwia Nowak, 
Agata Grzesiak, Józefa Nowi-
ckiej i Irena Gągała.

Był to dobry początek wie-
lu różnych akcji realizowa-
nych w ramach tego projektu, 
którego zakończenie nastąpi 
w marcu przyszłego roku. 
Z wielką niecierpliwością 
czekamy na pomysły zdobycia 
funduszy na ten szczytny cel 
przez pozostałe klasy, które 
(wg nieoficjalnych źródeł) zapowiadają 
się również bardzo ciekawie.

Pamiętajmy, że bezinteresowna pomoc 
innym nadaje życiu głębszy sens, sprawia, 
że można poczuć, po co się żyje. Miłosier-
dzie, zrozumienie, słuchanie drugiego czło-

wieka pozwalają też dowiedzieć się wiele 
o nas samych, odkryć i poznać siebie, swoje 
ukryte talenty i możliwości.

Opiekun szkolnego 
wolontariatu M. Grygiel

Przedszkolny drogowskaz magicznego ołówka 
„Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której 
powinniśmy pisać.” 

Peter Rosegger 

23 listopada 2017 roku o godz. 10.00 w Przedszkolu w Brzostku 
przy ulicy Szkolnej odbyła się pierwsza ważna uroczystość 

dla dzieci najmłodszych – Pasowanie na Przedszkolaka. Maluszki 
zakończyły w ten sposób proces adaptacyjny do warunków i zasad 
panujących w przedszkolu.

Podczas uroczystości „Gwiazdki” swoim zachowaniem po-
twierdziły, że dobrze czują się w nowych warunkach i niestraszne 
im są tajemnicze spojrzenia nowych pluszowych ulubieńców. 
Z uśmiechem na twarzach i nutką odwagi zaprezentowały Ro-
dzicom piosenki, wiersze i tańce, których nauczyły się w ciągu 
pierwszych kilku miesięcy wraz ze swoją Panią. Odświętny strój 
dzieci i piękna dekoracja sali podkreśliły doniosłość wydarzenia, 
dając dorosłym okazję do przywołania w pamięci wspomnień 
pierwszych dni w przedszkolu. Czy było się czego bać?

W dalszej części przedstawienia dzie-
ci złożyły uroczyste ślubowanie, a Pani 
Dyrektor za pomocą „czarodziejskiego 
ołówka” dokonała pasowania. Od tego 
momentu „Gwiazdki” oficjalnie prze-
stąpiły przedszkolny próg, za którym 
kryje się bogactwo dzieciństwa i nieza-
pomniane lekcje życia. Na pamiątkę tej 
ważnej chwili każde dziecko otrzymało 
dyplom i rożek obfitości. Po części 
oficjalnej dzieci zostały zaproszone 
do wspólnego zdjęcia, aby uwiecznić 
chwilę radości i wzruszeń.

23 listopada 2017 roku był jednym 
z tysięcy ludzkich dni, jednak w na-
szym przedszkolu zostanie zapamiętany 
szczególnie, nie tylko na fotografii, ale 
w sercu każdej „Gwiazdki”. Dzień pe-
łen radosnych uśmiechów i głębokich 
wzruszeń zarówno dla dzieci, rodziców, 
jak i nauczycielek.

Wychowawca grupy „Gwiazdki” 
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100-lecie edukacji w Kamienicy Dolnej
19 listopada 2017 roku odbyła się w Kamienicy Dolnej uro-

czystość 100-lecia edukacji. Główne obchody poprzedziła 
Msza Święta, którą odprawił absolwent Szkoły Podstawowej 
w Kamienicy Dolnej ks. dr Tomasz Maziarka wraz z ks. probosz-
czem Markiem Marcićkiewiczem. W Mszy Świętej uczestniczyli 
zaproszeni goście, absolwenci, rodzice oraz uczniowie, którzy 
brali aktywny udział w liturgii. Po nabożeństwie wszyscy zebrani 
udali się do szkoły.

Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu 
państwowego i powitaniem zaproszonych gości przez Dyrektor 
Małgorzatę Wójtowicz. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. 
Burmistrz Wojciech Staniszewski, Leszek Bieniek - były Bur-
mistrz Brzostku, Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzostku 
- Mateusz Domaradzki wraz z Radnymi oraz Irena Nosal - były 
kierownik GZOSiP, dyrektorzy ze szkół naszej gminy, wnuczka 
patrona szkoły Barbara Filipiak, byli dyrektorowie, nauczyciele 
i pracownicy szkoły, absolwenci i mieszkańcy. Kolejnym punktem 
programu było przedstawienie historii edukacji przez absolwenta 
Pawła Hipszera. W następnym punkcie scena stała się miejscem 
sentymentalnej podróży z przeszłości ku współczesności, wzbo-
gaconej recytacjami, pięknym śpiewem i muzyką. Dalszą część 
uroczystości prowadziła absolwentka szkoły, Magdalena Machaj, 
która mówiła o uznaniu dla byłych dyrektorów, nauczycieli, 
pracowników szkoły oraz sponsorów. Wszyscy z wymienionych 
gości otrzymali pamiątkowe medale.

Była radość i łzy wzruszenia. Następnie uczniowie szkoły pod-
stawowej zaprezentowali budzące duży zachwyt układy taneczne 
i pokazy akrobatyczne w barwnych strojach. Wszyscy goście 
zostali poczęstowani jubileuszowym tortem. Wielką niespodzian-

ką było zaprezentowanie przez muzyka naszej szkoły - Jerzego 
Wojnarowskiego, utworu Andrzeja Rosiewicza pt. „Pytasz mnie”. 
Za wykonanie tak wspaniałej piosenki, której słowa idealnie pa-
sowały do charakteru obchodzonego jubileuszu, otrzymał owacje 
na stojąco. Ostatnim akordem części oficjalnej były przemówienia 
zaproszonych gości. Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący 
Rady Miejskiej Mateusz Domaradzki, następnie głos zabrała była 
dyrektor szkoły Danuta Kaczka. Momentem szczególnie wzrusza-
jącym było wystąpienie wnuczki patrona szkoły Barbary Filipiak. 
W atmosferę minionych lat przeniosła nas wszystkich w swoich 
wspomnieniach Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzostku Maria 
Przebięda – absolwentka. Po zakończonych występach wszyscy 
zebrani zostali zaproszeni przez Dyrektor Małgorzatę Wójtowicz 
na poczęstunek. Były wspólne rozmowy, wspomnienia, wielka 
radość ze spotkania i oglądanie galerii czarno-białych zdjęć 
przedstawiających 100-letnią historię edukacji. Na korytarzach 
czas jakby stanął w miejscu. Ławki, niby takie jak każdego dnia, 
a na nich kroniki będące symbolem i pamięcią tamtych czasów, 
pokazywały, że wspólnie tworzymy historię. Obchodom naszego 
jubileuszu towarzyszyła również wystawa poświęcona Józefowi 
Berkowi, patronowi szkoły. Delegacja uczniów wraz z Panią 
Dyrektor i radnym złożyła wiązanki kwiatów na grobie patrona 
szkoły Józefa Berka i byłego dyrektora Tadeusza Podrazy oraz 
na tablicy przy szkole.

Niezwykła atmosfera oraz nastrój tej uroczystości pozostanie 
na długo w pamięci wszystkim uczestnikom, tym starszym oraz 
tym młodszym.

Organizatorzy
Fot. Paweł Batycki
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Pasowanie na uczniów w Szkole Podstawowej w Przeczycy
Corocznie w naszej szkole jest taki dzień, którego bohaterami są 

pierwszoklasiści.
W galowych strojach, w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej 

składają uroczyste ślubowanie na flagę naszej Ojczyzny, przyrzekając 
być dobrymi Polakami i sumiennie wykonywać swoje obowiązki. To 
wydarzenie poprzedzają duże przygotowania. Uczniowie zapoznają 
się ze starszymi kolegami, poznają prawa i obowiązki ucznia, a także 
swoje możliwości. Po bliższym zapoznaniu się z wychowawcą wspólnie 
przygotowują całą uroczystość. Aby wystąpić jak najlepiej, muszą stanąć 
na wysokości zadania i wspaniale wyćwiczyć scenariusz, bo przecież 
na tę uroczystość zaprosili drogich rodziców, dyrektora, nauczycieli 
i całą społeczność szkolną.

W tym roku wydarzenie to odbyło się 14 listopada pod kierunkiem 
Wiesławy Skocz. Po powitaniu przybyłych gości dzieci zaprosiły do 

obejrzenia części artystycznej składającej się z wierszy, piosenek 
i pięknej gry na skrzypcach utworu „Ćwierkają wróbelki”, którą 
przygotowała Wiktoria Kordek. Dzieci z klasy pierwszej zapre-
zentowały wspaniały występ, którym udowodniły, że są gotowe 
do przyjęcia w poczet stuprocentowych pierwszaków. Zebrani 
nagrodzili serdecznymi i gromkimi brawami, co świadczyło o tym, 
że występ bardzo się podobał. Po ślubowaniu dyrektor Joanna 
Przewoźnik dużym ołówkiem pasowała ich na pełnoprawnych 
uczniów. Temu wydarzeniu zawsze towarzyszą rodzice, równie 
przejęci jak ich pociechy. Następnie dzieci otrzymały z rąk dyrektora 
pamiątkowe książeczki, od wychowawczyni dyplomy, a rodzice 
przygotowali dla nich słodki poczęstunek w postaci rogów obfi-
tości. Dzień ten z pewnością pozostanie na długo w ich pamięci.
Wszystkim pierwszakom życzymy zdrowia i wielu sukcesów na 
nowej drodze obowiązków szkolnych.

W.S.

Sukcesy recytatorskie brzosteckich uczniów w powiecie
W poprzednim numerze „Wiadomości 

Brzosteckich” pisaliśmy, iż ośmiu 
laureatów eliminacji gminnych Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Religijnej zakwa-
lifikowało się do finału. Przesłuchania na 
szczeblu powiatowym odbyły się w połowie 
listopada w Miejskim Ośrodku Kultury 
i Kinie Kosmos w Dębicy. Miło mi poin-
formować, że aż czterech wykonawców 
z naszej gminy zostało tam nagrodzonych. 

W kategorii szkoły podstawowe w tur-
nieju poezji śpiewanej jako jedyna (wię-
cej nagród tu nie przyznano) otrzymała 
nagrodę Małgorzata Dunajska ze Szkoły 
Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim za 
znakomitą interpretację wokalną utworu 
„Hymn o krzyżu”. 

Natomiast w kategorii uczniowie gim-
nazjum i kl. VII w turnieju recytatorskim 
– Gabriela Surdel, uczennica brzosteckiego 
gimnazjum znakomicie zadeklamowanym 
utworem Zbigniewa Herberta „Domysły 
na temat Barabasza” „wywalczyła” sobie 
zaszczytne II miejsce, co przy liczbie 28 
recytatorów w jej kategorii wiekowej jest 

dużym sukcesem. Należy nadmienić, że 
już na etapie gminnym zachwyciła komisję 
oceniającą i uczestników niezwykle prze-
konującą, a zarazem swobodną interpre-
tacją tego wiersza. Podobnie sugestywnie 
przedstawiła utwór Bolesława Leśmiana 
„Urszula Kochanowska” - Anna Lemek, 
uczennica VII klasy z SP w Brzostku, 
za który w powiatowych eliminacjach 
w Dębicy dostała wyróżnienie. Nagrodą – 
wyróżnienie II stopnia w kategorii - szkoły 

podstawowe w turnieju recytatorskim - 
uhonorowany został też Bartłomiej Gonet 
z SP w Przeczycy za utwór ks. Jana Wala 
„Jezu ufam Tobie”. 

Zważywszy na rangę konkursu - powia-
towe i zarazem finałowe eliminacje, dużą 
liczbę wykonawców oraz profesjonalną 
komisję oceniającą, w której zasiedli: 
Robert Chodur – aktor Teatru im. Wandy 
Siemaszkowej w Rzeszowie, Maciej Ma-
łozięć – dyrektor Katolickiego Centrum 
Edukacyjnego „Kana” w Dębicy, Aneta 
Wiater – kulturoznawca o specjalizacji tea-
tralnej oraz pracownicy MOK w Dębicy – 
finałowe osiągnięcia brzosteckich laureatów 
są niezwykle imponujące. Serdecznie im 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
w tej dziedzinie.

E.M.
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Opozycja górą!
Pierwsza tura debat w III edycji projektu „Mło-

dzi Mają Głos” była pod wieloma względami 
pierwsza. Pierwszy raz drużyna składała się nie 
z pięciu, a czwórki debatantów, pierwszy raz głosy 
publiczności nie wliczały się w ogólny wynik de-
baty, pierwszy raz można było zgłaszać w trakcie 
debaty „ad vocem”, pierwszy raz mowy pierwszych 
mówców trwały nie cztery, a pięć minut, pierwszy 
raz debaty były transmitowane na żywo w Internecie 
i w końcu pierwszy raz, w swojej piątej debacie, 
zwycięstwo odniosła szkoła z Januszkowic!

W pierwszym pojedynku, w którym teza brzmiała 
„Lepsza smutna prawda niż dobre kłamstwo” na-
przeciwko siebie stanęli debiutanci ze Strzegocic 
i drużyna ze szkoły z Siedlisk-Bogusz. Dla siódemki 
uczniów (jedynie Wiktor Misielak brał wcześniej 
udział w debatach) było to pierwsze zetknięcie się 
ze stresem. Po bardzo wyrównanej debacie, stojącej 
na wysokim poziomie merytorycznym, lepsze okazały się Strze-
gocice, które czterema punktami pokonały swoich oponentów ze 
strony propozycji (211:215).

„Wystarczyło zgłosić ad vocem” – dało się słyszeć od przegra-
nej strony po porażce i rzeczywiście, ciężko było się z nimi nie 
zgodzić, bo jedyne czego zabrakło w tej debacie, to wzajemnej 
interakcji i dociekliwych pytań.

Po krótkiej przerwie miejsca przy stolikach zajęli wicemi-
strzowie drugiej edycji, czyli Gimnazjum z Brzostku i szkoła 
z Januszkowic. Tym razem teza wypowiedziana na początku 
przez marszałka debaty, Dominika Surdela, brzmiała: „Lepiej 

mieć wiedzę niż pieniądze”. Gimnazjum z Brzostku wylosowa-
ło stronę propozycji, a żeńska drużyna z Januszkowic musiała 
udowodnić, że pieniądz ma wyższą wartość. Skończyło się hi-
storycznym zwycięstwem dziewczyn (189:234) i dziką radością 
tuż po ogłoszeniu wyniku. Były łzy, był pot i tylko kropli krwi 
zabrakło, ale może to i lepiej.

Jakie wnioski po pierwszej turze III edycji „Młodzi Mają 
Głos”? Na pewno, że gdyby nie wiedza i pieniądze, to tych debat 
by nie było. No i że być może pieniądze szczęścia nie dają, lecz 
kufereczek stóweczek daj Boże.

Organizatorzy

PLEBISCYT 
ESKULAP

Trwa głosowanie w XVII 
Plebiscycie Eskulap. Pa-

cjenci wybierają najlepszych 
lekarzy rodzinnych, specja-
listów i dentystów. SGPZOZ 
w Brzostku zachęca do odda-
wania głosów na naszych le-
karzy, zwłaszcza Panią Doktor 
Danutę Stanek

Lek. med. Danuta Stanek 
od wielu lat służy swoją radą 
i pomocą pacjentom naszego 
ośrodka i trudno szukać osoby 
bardziej zasłużonej dla naszej 
społeczności w dziedzinie 
ochrony zdrowia.

Głosy oddawać można 
za pośrednictwem strony 
internetowej www.plebiscy-
teskulap.pl, telefonicznie lub 
za pomocą kuponów, które 
wraz z instrukcją głosowa-
nia dostępne są w SGPZOZ 
w Brzostku.

PROGNOZA POGODY 
NA ŚWIĘTA

 ¾ Boże Narodzenie po wodzie, Wielkanoc po lodzie.

 ¾ Gdy na Narodzenie pluta, dość się w zimie nadrzesz 
buta.

 ¾ Gdy w Boże Narodzenie pola są zielone, na Wiel-
kanoc będą śniegiem przyprószone.

 ¾ Gdy w Narodzenie pogodnie, będzie tak cztery 
tygodnie.

 ¾ Ile tygodni przed Bożym Narodzeniem marzną 
kałuże, tyle tygodni po Godach bydełko w oborze.

 ¾ Jeśli w pierwszy dzień po Narodzeniu dopiekało, 
będzie zima długo białą. 

 ¾ Na Boże Narodzenie masz lutego widzenie.

 ¾ Na Boże Narodzenie mróz, szykuj chłopie wóz.

 ¾ Na Boże Narodzenie roztajanie, szykuj chłopie sanie.

 ¾ Zielone Boże Narodzenie, a Wielkanoc biała, w polu 
uciecha mała.

(Źródło: „Księga przysłów polskich” 
pod red. D. i W. Masłowskich)
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PODZIĘKOWANIE

Wyrazy serdecznej wdzięczności kierujemy do bliskiej i dal-
szej rodziny, do sąsiadów, przyjaciół, znajomych, nauczycieli, by-
łych współpracowników i do tych wszystkich, którzy okazali nam 
wiele serca i duchowego wsparcia, dzielili z nami smutek i żal 
w niezmiernie trudnym dla nas czasie śmierci i pogrzebu, naszego  

Kochanego Męża i Ojca

śp. Józefa Serwińskiego.
Szczególną wdzięczność wyrażamy czcigodnym Księżom:

Ks. proboszczowi Markowi Mnichowi 
Ks. prof. Bogdanowi Stanaszkowi
Ojcu Kazimierzowi Manieckiemu z Jasnej Góry 
Ks. proboszczowi Markowi Marcićkiewiczowi
Ks. proboszczowi Sylwestrowi Krużlowi
Ks. proboszczowi Czesławowi Szewczykowi
Ks. Piotrowi Filipkowi
Ks. Pawłowi Smoleniowi
Ks. Patrykowi Smoleniowi

za koncelebrę Mszy Świętej pogrzebowej, wygłoszoną homilię i od-
prowadzenie śp. Józefa na miejsce wiecznego spoczynku. 

Dziękujemy wszyskim, którzy przybyli tak licznie, aby pożegnać 
naszego drogiego Zmarłego i wziąć udział w uroczystości pogrzebowej. 
Dziękujemy za modlitwę, hojnie ofiarowane intencje Mszy Świętych, 
za szczere wyrazy współczucia, wieńce i kwiaty.

Niech Bóg Wam to dobro stokrotnie wynagrodzi.

Żona z synami
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PASOWANIE BRZOSTECKICH PRZEDSZKOLAKÓW

FOTOGRAFIE KONKURSOWE MICHAŁA DZIEDZICA



Fot. Paweł Batycki„A TO POLSKA WŁAŚNIE” W BRZOSTECKIM GIMNAZJUM
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BRZOSTECKA LIGA SIATKÓWKI Fot. Karolina Zegarowska

MATEMATYKA RZĄDZI W NAWSIU BRZOSTECKIM
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Psy szukają domu (opis na str. 27)

32 /2017

33 /2017



Fot. Paweł Batycki100 LAT EDUKACJI W KAMIENICY DOLNEJ

BRZOSTECCY GIMNAZJALIŚCI W WARSZAWIE Fot. Paweł Batycki
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UWAGA!
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpo-
wiada. Publikując materiał nadesłany 
redakcja nie bierze odpowiedzialności 
za treść, która może być sprzeczna z na-
szymi poglądami. Korespondencji i ma-
teriałów niezamawianych nie zwracamy! 
Redakcja zastrzega sobie możliwość 
skracania materiałów.

Czytelnicy piszą…

TWÓRZMY POMNIKI HISTORII ZIEMI BRZOSTECKIEJ

W ubiegłym miesiącu (23.11.2017 r.) Prezydent Andrzej Duda 
wydał rozporządzenie uznające nowe obiekty zabytkowe za 

„Pomniki Historii” Na liście tej znalazła się m.in. miejscowość 
– Szalowa w powiecie gorlickim, z kościołem pw. Św. Michała 
Archanioła. Czy nasza – przed wiekami – starsza parafia pw. 
Św. Leonarda w Kleciach, słynąca z cudów – w początkowych 
wiekach naszego państwa – nie tylko w kraju, ale i za granicą, 
nie zasługuje na miano „Pomnika Historii” choćby na razie jako 
ZIEMI BRZOSTECKIEJ, a później starać się o miano krajowe? 
W czym rzecz? Mamy w Brzostku i w sąsiednich Kleciach oraz 
w okolicznych miejscowościach obiekty, które zaliczone są już 
lub mogą być zaliczone jako zabytki. (O to trzeba się starać). Są 
to: 1. Kościół parafialny w Brzostku z najstarszym zabytkiem 
historycznym „Ołtarzem Św. Leonarda”, 2. Kaplica pw. „Św. 
Leonarda” i cmentarz wojenny w Kleciach, 3. Dworek w Kleciach 
z budynkami folwarcznymi, które jeszcze się zachowały.

Obiekty te, tworząc kompleks zabytkowy, można by było 
wyeksponować jako „Pomnik Historii ZIEMI BRZOSTECKIEJ” 
uchwałą Rady Miejskiej. Poddaję tę myśl władzom Miasta i Gminy 
Brzostek oraz władzom kościelnym i Redakcji oraz Czytelnikom 
„Wiadomości Brzosteckich”. 
Zróbmy coś dobrego, aby 
uczcić tę przebytą 650. rocznicę 
MIASTA BRZOSTKU. Apeluję 
do pracowników i działaczy 
Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku, do Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Brzoste-
ckiej, uczyńcie naszą MAŁĄ 
OJCZYZNĘ sławną, otwartą, 
a nie zaściankową, schowaną 
„U Pana Boga za piecem”.

Mam wiele pomysłów, co 
wykonać w tym kierunku, któ-
rymi mogę podzielić się, jeżeli 
znajdą się entuzjaści do ich 
realizowania. Jednym z nich jest 
pomysł wykonania rekonstruk-
cji pierwotnego, drewnianego 
kościoła parafialnego w Kle-
ciach. W materiałach zawartych 
w opracowaniu ks. Stanaszka: 
„Z DZIEJÓW BRZOSTKU” 
znajdują się opisy tego kościoła, 
zawierające stan budowli i wy-
posażenia w czasie wizytacji 
władz kościelnych (np. wizy-
tacja z 20 października 1610 
r. t. II str.236). Z lokalizacją 
usadowienia tego kościoła (rekonstrukcji) nie byłoby problemu, 
bo obok cmentarza z I wojny światowej i kaplicą jest na tyle 
powierzchni (zadrzewionej) żeby można go tam ulokować (za-
łączam szkic). Rekonstrukcja ta wraz z zachowanymi zabytkami 
w Brzostku stanowiłaby kompleks zabytkowy. Do niego należałoby 
dołączyć zachowany dworek w Kleciach wraz z jego budynkami 
gospodarczymi i mieszkalnymi (oficyna, obora, stajnia, gorzelnia).

Do proboszcza Parafii Brzosteckiej ks. Marka Mnicha miałbym 
propozycję, jak wyeksponować kościół parafialny w Brzostku. Kilka 
lat temu byłem w południowej Anglii, odwiedziłem tam kościół 

zabytkowy na terenie wiejskim (może to było małe miasteczko). 
W kościele tym znajdowały się różne materiały opisujące dzieje 
kościoła oraz księga, w której dokonywane były wpisy przez 
osoby zwiedzające wraz z intencjami modlitewnymi. Mamy 
w kościele najcenniejszy zabytek, jakim jest późnorenesansowy 
ołtarz Św. Leonarda. Można urządzić w kościele stoisko przed 
tym ołtarzem z opracowanymi materiałami opisowymi w krótkim 
zarysie: „Z dziejów ołtarza” oraz różnymi folderami i „Księgą” 
do dokonywania wpisów przez zwiedzających.

Administracji Urzędu Miejskiego proponuję wykonanie tablic, 
którymi oznaczyć kamienice oraz budynki drewniane, podając 
ich wiek (forma do uzgodnienia). Wszystko to można zrobić 
w ramach rewitalizacji rynku.

Na naszej Ziemi znajdują się cmentarze poległych żołnierzy 
w „Bitwie o Brzostek” – rok 1915 między wojskami zaborców 
Polski: cesarstwami Austrii i Rosji. Należałoby je wyeksponować 
i nawiązać kontakty z organizacjami i miejscowościami w Austrii, 
z którą mamy dobre stosunki, zainteresować ich tymi obiektami.

Te wszystkie opisane przedsięwzięcia spowodowałyby oży-
wienie zainteresowania i turystyki do naszej „ZIEMI BRZOSTE-

CKIEJ”. Mogłaby powstać na 
terenie gminy „BAZA TURY-
STYCZNA”. Tylko turystyka 
może wpłynąć na rozwój go-
spodarczy naszej gminy i utrzy-
mać młodych ludzi, dając im 
zatrudnienie na miejscu, a nie 
namawiać ich do pracy za grani-
cą, jak głoszą plakaty na rynku 
w Brzostku. W Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzostku-
-Kleciach prowadzić szkolenie 
pracowników z dziedziny ob-
sługi turystycznej.

Mamy wiele rzeczy i wy-
darzeń dobrych i złych z hi-
storii opisanych w pracach ks. 
Stanaszka: „Z DZIEJÓW 
BRZOSTKU” (t. I-IV), ale 
żeby to nie pozostało tylko literą 
zawartą w książkach. Czytelni-
ctwo nie utrwala tak pamięci jak 
wizualizacja – pamięć wzroko-
wa. Koszty opisanych powyżej 
przedsięwzięć na wykonanie 
ekspertyz i projektów można 
wygospodarować z własnego 
budżetu Miasta i Gminy oraz 
ze wsparcia społeczeństwa. 

Na wykonawstwo, mając projekty i ekspertyzy, można się starać 
o subwencje w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
mającym pieniądze z UE na rozwój kultury.

W tych sprawach opisanych powyżej wyrażam chęć spotkania 
się osobiście z kompetentnymi osobami celem omówienia ww. 
moich propozycji, jeżeli będą one uznane za słuszne.

Z poważaniem 
Bolesław Kowalski
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Tropem niezwykłych - Ziębowie z Woli Brzosteckiej
„Każda rodzina jest jak drzewo
Łamie się chwieje, czas je zmienia
Jak w „Porach roku” Vivaldiego
Szczypta zachwytu, łyk cierpienia

Życie, życie jest nowelą,
której nigdy nie masz dosyć
Wczoraj biały, biały welon
Jutro białe, białe włosy…”

Jacek Cygan: „Życie jest nowelą”

Puchową pierzyną okryty jest cały świat. 
Pola równo zasypane są i zaścielone 

bielą, a w słońcu iskrzą się jak światełka 
choinkowe. Błyszczą grudki śniegowe 
złotem, srebrem, różem jak diamenty w bi-
żuterii kobiecej. Tu i ówdzie widnieją ślady, 
tropy zajęcze, to znowu ścieżki wyznaczone 
racicami saren i koziołków, to znowu ratka-
mi dzików, a gdzieniegdzie jeszcze można 
odnaleźć tropy lisów czy nawet wilków. 
Nigdzie zaś na polach nie widać śladów 
ludzkiej stopy. Nad polami wiruje lekki 
wietrzyk, który zdmuchuje płatki śniegowe, 
to podnosi je do góry, to znowu goni gdzieś 
w dal, a one kręcą się, tańczą, podnosząc 
się do góry, to znowu spadają w dół, aż 
wreszcie gdzieś giną. Drogi prowadzące 
prosto do domu są czyste i odśnieżone, 
a wokół nich widnieją dostojne zagrody 
domowe. Te zaś są kolorowe i piękne. 
Ozdobione są migoczącymi światełkami 
choinkowymi, a na środku podwórka 
widnieją duże okazałe choinki, również 
ozdobione, ale nie tylko światełkami, lecz 
także bombkami, gwiazdkami i innymi 
kolorowymi świecidełkami. Tu i ówdzie 
błyszczą kolorowe zwierzątka wprawną 
ręką stworzone przy użyciu ledowych 
„węży”. Są wśród nich sarenki, renifery, 
jelonki, ale także bajkowe postacie, takie 
jak bałwanki, krasnoludki, chochliki. Na 
drzwiach w niektórych domach widnieją 
błyszczące wianuszki ozdobione gwiazdą 
betlejemską i białoczerwoną kokardą. 
Wszystkie ozdoby błyszczą, mienią się 
i zachęcają do odwiedzenia gospodarzy. 
Pięknie tu, niezwykle, baśniowo, jakby 
w przedziwnej krainie legend.

Jestem w Woli Brzosteckiej w rodzinie 
Jana Zięby, którego całe domostwo jest 
okryte jakby białym płaszczem. Drzewa 
stojące wokół pochyliły swoje gałęzie i są 
całe okryte śniegowym puchem, a w słońcu 
mienią się, błyszczą i „mrugają”. Tam 
w dali widnieje potężny las, który wygląda 
jak duża ściana broniąca wejścia dalej. 
I pomyśleć, że jeszcze kilka tygodni temu 
swoimi kolorami żółto-złotymi zapraszał do 
odwiedzin, a odwiedzających obdarowywał 
koszami borowików, koźlaków, kurek, 
maślaków, a potem rydzów. Częstował 
też owocami jeżyn, a nie tak dawno 
pachniał wieloma zapachami malin, 
borowin, później sosnowym aromatem 
jakby ogłuszał zmysł węchu. Dziś ten las 
stoi jak żołnierz na warcie, a z czapami 
śniegowymi na głowie wygląda jeszcze 
potężniej. Od czasu do czasu mocny 
powiew wiatru delikatnie porusza tymi 
okrytymi śniegiem wierzchołkami drzew, 

zaś w środku lasu można się zachłysnąć 
zapachem sosny, świerku, jodły. Wszędzie 
tu cicho i dostojnie. Nawet sikorki, wróble, 
jemiołuszki, sójki cicho przelatują do 
swoich jadłodajni, a potem wracają. Cisza 
i spokój panują w tym zimowym, jakby 
baśniowym świecie.

Stoję przed dużym, okazałym domem 
wokół którego widnieje duże gospodarstwo, 
a w nim zamknięta obora, stodoła, szopa 
z maszynami rolniczymi i tylko pies od 
czasu do czasu wychodzi z budy, oszcze-
kuje nas i daje znać, że jest niezadowolony 
z obecności obcych ludzi. Do tego oka-
załego domu prowadzą schody i korytarz 
obudowany nowoczesnymi płytkami, który 
wprowadza do trzech pokoi, toalety, kuchni 
i wreszcie wiedzie też klatką schodową na 
piętro. Kuchnia jest duża, jasna, okazała. 
Na środku ustawiony jest stół, przy którym 
dawniej zasiadała cała rodzina do spożywa-

nia posiłków. Dzisiaj w tej rodzinie pozostał 
senior rodu - ojciec, dziadek i pradziadek 
- Jan Zięba oraz dwoje niepełnosprawnych 
dzieci, gdyż żona Kazimiera odeszła już 
do Domu Ojca. Dobrze, że na ojcowiznę 
wróciła najstarsza córka Maria wraz z mę-
żem i to właśnie ona podjęła się opieki nad 
tatą i rodzeństwem. Z tej okazałej kuchni 
jest wejście do pokoju seniora rodziny, 
którego życie było bardzo bogate w różne, 
często bolesne przeżycia, ale zawsze z nich 
wychodził dzięki Boskiej Opatrzności na 
prostą drogę. I chociaż kilka razy już prawie 
tracił życie, był na skraju swoich ludzkich 
możliwości, to jednak przetrwał i wracał 
do rodziny. Kiedy 14 września 2017 roku 
dzieci, wnuki i prawnuki zebrały się na 
Mszy Świętej dziękczynnej z okazji 90. 
rocznicy urodzin Jana, wzruszenie było 
ogromne. A On, Jubilat, Senior podszedł 
do ołtarza po Komunię Świętą, a potem 
odebrał od proboszcza brzosteckiego ks. 
Marka Mnicha obraz niezwykły, na którym 
namalowana jest Matka Boska obejmująca 
swoimi rękami św. Jana Pawła II. Na tym 

obrazie, z tyłu, zapisana jest dedykacja: 
„W 90. rocznicę urodzin Jana Zięby Bło-
gosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej 
i obfitości łask przez wstawiennictwo św. 
Jana Pawła II oraz zdrowia i radości na 
dalsze lata życia…”. W pokoju Seniora 
nad łóżkiem wisi portret ślubny Jana i Ka-
zimiery, w który jeszcze dziś wpatruje się 
płomiennym wzrokiem. Tak, tak, bo Jan 
był oddanym mężem i ojcem, a po śmierci 
żony jakby świat się zawalił. Poczuł pustkę 
i zimno wokół siebie. Tęsknota i cierpienie 
okryły jego twarz, jego wyobraźnię i wszyst-
ko wokół niego. Jednak patrząc na swoje 
dzieci będące z nim w domu, pomyślał, 
że trzeba dla nich dalej żyć. Wziął się za 
siebie - jak sam mówi - i dziś jest znowu 
pogodnym ojcem i spokojnym człowie-
kiem. Spójrzmy na biografię i środowisko 
rodzinne, z którego wyrósł.

Jan Zięba urodził się w 1927 roku w Woli 
Brzosteckiej, a jego rodzicami byli Woj-
ciech i Jadwiga z Nawracajów. Pochodził 
z wielodzietnej - siedmioro dzieci - rodziny. 
Wola Brzostecka to teren, na którym nie 
ma zbyt urodzajnej ziemi, a jeszcze do tego 
przed laty te gospodarstwa były prowadzone 
jedynie dzięki sile konia i ludzkich rąk. 
Niedostępne były nowoczesne maszyny 
rolnicze ułatwiające prace. Ponadto go-
spodarstwa te były bardzo rozdrobnione, 
a to ze względu na wielodzietność rodzin, 
które utrzymywały się tylko z roli. Przy 
każdym ożenku dzieci wydzielana była mała 
scheda na własność nowej rodziny, stąd 
gospodarstwa stawały się coraz to mniejsze 
i mniejsze. We wsi była całkiem po prostu 
bieda i ogarnęła też ona rodzinę Ziębów. 
Tutaj z pomocą przychodziła babcia, która 
dwukrotnie była w Ameryce i przywoziła 
zarobione pieniądze, które zawsze odda-
wała na unowocześnienie gospodarstwa. 
Było siedmioro własnych dzieci i ziemie 
rodzinne zostały podzielone pomiędzy nich, 
stąd dzieciństwo Jana było bardzo ubogie 
i nędzne. Jak wszystkie dzieci tamtego 
czasu boso pasał bydło, poganiał konia, 
pielił ziemniaki, zbierał kłosy po żniwach, 
pomagał przy żęciu i omłotach. A do tego 
jeszcze był uczniem szkoły podstawowej 
w Nawsiu Brzosteckim, w której ukończył 
tylko 5 klas, gdyż wybuchła II wojna świa-
towa, która pokrzyżowała wszelkie plany 
młodym ludziom. Szukając środków do 
życia, jako trzynastoletni chłopiec w 1940 
roku poszedł na służbę do Heleny Kolbusz 
w Januszkowicach. Tam pracował w go-
spodarstwie, przede wszystkim robiąc na 
polu koniem. Było mu tam dobrze - jak 
sam opowiada - bo dostawał pożywienie 
i jakie takie ubranie. Był tam trzy lata. Jako 
młody chłopak widział wiele okropności, 
które przynosiła wojna. A to w 1941 roku 
był z nakazu okupanta skierowany do 
wywozu drzewa z rozbieranej karczmy 
nawsieńskiej i przewożenia go do szkoły 
i niektórych gospodarzy. W 1942 roku 
z nakazu hitlerowców uczestniczył Jan 
w niszczeniu kirkutu – cmentarza żydow-

Jan i Kazimiera z synem Adamem oraz 
ojcem Kazimiery Antonim i bratem Janem
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skiego – i wywożeniu płyt grobowcowych 
(steli), by następnie wyrzucić je w bagna 
w Woli i Kamienicy Górnej. Widział też, 
jak niektórzy Polacy dostawali te stele 
i wywozili do własnych gospodarstw, 
przeznaczając je na przykład na ogrodzenie 
hodowli lisów czy też na mostki wiodące do 
gospodarstw przez cieki, potoczki. Pamięta 
też okropne wydarzenia, kiedy Niemcy 
wywozili Forysia do obozu w Auschwitz 
i w Jaśle w parku psy niemieckie roz-
szarpały go na śmierć tak, że nawet kości 
nie można było dobrze pozbierać po tym 
męczeństwie. W pamięci jubilata są jeszcze 
inne straszne obrazy, takie jak wywożenie 
Żydów czy też zabijanie małych dzieci 
żydowskich. O roku 1944 opowiada tak, 
że kiedy zbliżał się front rosyjski, a stojący 
na naszych ziemiach Niemcy szykowali się 
do ucieczki, w swoich bunkrach, fortyfika-
cjach zakładali miny, zaś ludność cywilną 
wysiedlali za Wisłokę. Rodzina Jana Zięby 
znalazła się w Błażkowej, gdzie została 
przyjęta przez niezwykle dobrego gospo-
darza Nocka. Ale i tutaj Niemcy podczas 
łapanki wychwytywali nie tylko mężczyzn, 
ale także młodych chłopców i prowadzili 
ich do Sieklówki i Gogołowa, gdzie budo-
wali duże fortyfikacje. W tym czasie bieda 
była tak duża, że głód dziesiątkował ludzi. 
Brakowało też środków higienicznych, 
a wysiedlone rodziny mieszkały w oborach 
i stajniach i zapanowała wszawica. Było to 
niebezpieczne, gdyż te insekty przenosiły 
choroby zakaźne, m.in. tyfus brzuszny 
zwany czerwonką. Podczas łapanki Jan 
został przeprowadzony do Gogołowa i tam 
zaraził się tą chorobą. Wraz z grupą chorych 
został odizolowany od reszty Polaków. Sie-
dział w piwnicy jednego z właścicieli. Tam 
słyszał, jak Rosjanie dla swoich przewozili 
zupę, a wieczorem głośno wyśpiewywali 
„Grenada maja”. Mężczyźni przywiezieni 
z łapanki byli zatrudnieni na polach fol-
warcznych w Gogołowie do wydzierania 
pastewnych buraków, często z tych buraków 
gotowali zupę. Tam też dostawali deputat 
dzienny - mały bocheneczek czarnego 
chleba i kostka margaryny, a że wszyscy 
byli zawszeni, to i choroba zwana durem 
brzusznym szybko się rozprzestrzeniała. Do 
chorych ludzi został przywieziony lekarz 
austriacki, którego jedynym posiadanym 
lekarstwem był nakaz zlikwidowania ich, 
aby nie zarażać innych. Ot i całe lekarstwo 
i nadzieja na wyleczenie. Chorzy wstrząś-
nięci byli tą „receptą” na życie. Wieczorem 
wyprowadzono całą grupę wycieńczonych 
i ostrupiałych biedaków i prowadzono ich na 
stracenie i wtedy miało miejsce niezwykłe 
wydarzenie. W dali gdzieś głośno śpiewali 
żołnierze rosyjscy, zaś Niemcy do rozpo-
znania terenu wystrzelili rakiety świetlne. 
Zrobiło się ogromne zamieszanie. W głowie 
Jana pojawiła się myśl o ucieczce. Zaczął 
uciekać, co prawda pilnował ich żołnierz, 
który był potężnych rozmiarów, miał twarz 
tatarską, ale jego serce było miękkie. Nie 
gonił uciekinierów, nie strzelał do nich, 
udawał, że nie widzi. Jan skorzystał z tej 
okazji i ostatkami sił dowlókł się aż do 
Błażkowej. Tutaj padł bez sił. Cały był 

we krwi, a strupy ruszały się, gdyż były 
w nich insekty. Oczy miał owrzodzone 
i zapuchnięte, że prawie nie widział. Jed-
nak chłopi błażkowscy szybko dokonali 
dezynfekcji. Do beczki z kapusty nalali 
nafty, tam wstawili Jana, który nacierał 
płynem skórę. Odpadły strupy, zginęło 
robactwo i w ten sposób zdezynfekowany 
został wyciągnięty z owej kadzi. Dostał 
liche okrycie i onuce na nogi. Z dnia na 
dzień nabierał sił, będąc wśród swoich, 
a całe brudne zawszone odzienie zostało 
spalone, aby nie zarażać następnych. I tak 
nasz bohater umknął śmierci po raz pierw-
szy, a potem jeszcze nieraz był prawie na 
stracenie, ale zawsze dzięki Opatrzności 
wracał do żywych. Zawsze szedł swoją 
niezwykłą drogą życiową, z zakrętami 
i zawirowaniami, zawsze dochodząc do 
wyznaczonego sobie celu.

Pamięta, jak Niemcy już w ostatnich 
dniach wojny łapali młodych mężczyzn 
i wywozili do Wrocławia, aby budować 
barykady przeciwko Rosjanom. Wtedy też 

uciekł przed łapanką w kalesonach i tylko 
w onucach na nogach. Biegł przez leśne, 
zaśnieżone tunele, nacierał się śniegiem, 
a że był bardzo osłabiony, coraz to leciała 
mu krew z nosa, którą też tamował śniegiem. 
W stanie wielkiego wycieńczenia znaleźli 
go w lesie partyzanci. Byli to mężczyźni 
ubrani w zielone uniformy i czapki. Wśród 
tych partyzantów byli znajomi mężczyźni 
tacy jak Jan Trojan, Stanisław Pruchnik 
i Żyd, którego Jan z nazwiska nie pamięta, 
ale jest ot ważna postać, gdyż ów Żyd ura-
tował mu życie, za co po latach uratowany 
złożył ofiarę mszalną w intencji owego 
człowieka.

Po wojnie wracał Jan na Wolę Brzoste-
cką, jak i wszyscy pielgrzymi wracali do 
swoich domów. Widział ruiny i zgliszcza. 
Widział spalone zagrody gospodarskie 
i tylko kominy sterczały z gruzów, a domy 
były bez drzwi, okien, dachów. Pola pod 
lasem były zaminowane i coraz to było 
słychać wybuch, jęk ludzki, a po polach 
były rozrzucone części ludzkich ciał. Zima 
tego roku była surowa i sroga, a wysiedleni 

wracali głodni. Dlatego też zbierali zmarz-
nięte ziemniaki i piekli z nich tzw. żelazne 
placki. Rodzina Jana Zięby nie przyszła cała 
do domu, w którym pachniał ugotowany 
groch - te ziarna pozostały z jesieni i matka 
je zebrała - ale ojciec i brat Władysław 
byli jeszcze w partyzantce. Jednak rodzina 
pomału scalała się, ale głód zmusił matkę 
i Jana, aby iść na żebry i przynieś cokolwiek 
do zjedzenia. Pieszo udali się daleko, bo aż 
pod Przeworsk, gdyż w tamtych terenach 
były bardziej urodzajne ziemie i stamtąd na 
plecach przynieśli ziarna różnego kalibru, 
które posłużyły do wiosennych zasiewów. 
W lasach stali partyzanci, którzy ze sobą 
walczyli. Byli to AL-owcy wspierani przez 
sowietów i AK-owcy wierni Rządowi Lon-
dyńskiemu. Te walki czasem trwały długo 
i kończyły się krwawo… Jan Zięba udał się 
do Brzezin w poszukiwaniu pracy, gdzie 
trafił na bardzo bogate gospodarstwo i za-
ciągnął się na służbę. Za 9 miesięcy pracy 
dostał 400 kg zboża, które przywiózł do 
domu. Posłużyło ono od pieczenia chleba 

i utrzymania gospodarstwa. Opowiadając 
o swoich wojennych przeżyciach, Jan 
często wzrusza się, przerywa opowieść, 
zastanawia się, to znowu snuje ją dalej, 
a mówi tak barwnie, jakby to przeżywał 
wczoraj. A przecież czas - 72 lata od wojny 
- powinien zamazać obrazy. Jednak tamte 
przeżycia pozostały u naszego Seniora jak 
żywe. Zwraca też uwagę opowiadający, 
iż po wojnie ludzie tworzyli pewną sym-
biozę. Bardzo sobie pomagali, byli sobie 
życzliwi, wspólnie robili w polu, jeden 
z drugim trwali. Wspólnie też biesiadowali 
przy uroczystościach rodzinnych, a każdy 
dom był otwarty i przyjazny dla sąsiada. 
Tego nie ma w dzisiejszej rzeczywistości 
nie tylko w Woli Brzosteckiej, ale także 
w całym naszym kraju. Dzisiaj „każdy 
sobie rzepkę skrobie”…

W 1948 roku Jan został powołany do 
wojska, do Trzebiatowa nad Regą, gdzie 
była karna kompania i panowała bardzo 
surowa dyscyplina. Po wysłużeniu w wojsku 
zamieszkał u starszego brata Władysława 

Jan i Kazimiera Ziębowie z synem 
Wiesławem i jego chrzestnymi

Kazimiera z wnuczką Kasią
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w Nowej Hucie, gdzie pracował bardzo 
ciężko przy ładunku żwiru i był tam 3 lata. 
Za zarobione pieniądze kupił konia w Pil-
źnie i wrócił do swojej wsi. Jednak miał 
świadomość, że należy do bardzo biednej 
grupy ludzi, a upatrzył sobie i zakochał się 
w ładnej i zgrabnej dziewczynie Kazimierze 
Kobak, której rodzice uprawiali 10 morgów 
ziemi. Wyjechał za nimi na Pomorze, tam 
ożenił się i zamieszkał. Tam też kilka lat 
pracował w cukrowni, aż wreszcie z rodziną 
wrócił w swoje rodzinne strony.

Z małżeństwa Kazimiery z domu Kobak 
i Jana Zięby wyrosło siedmioro dzieci, które 
razem po dziś dzień tworzą jedną zgraną 
rodzinę. I chociaż dzisiaj Jan owdowiał 
i został z dwójką niepełnosprawnych 
dzieci, to nie jest sam. Najstarsza córka 
Maria wraz z mężem Stanisławem wróciła 
z Siemianowic Śląskich i opiekuje się leci-
wym ojcem, rodzeństwem i gospodaruje na 
ojcowiźnie. Pozostawiła na Śląsku własny 
dom i pięcioro dzieci. Sama jednak wróciła, 
aby opiekować się rodziną.

Drugim dzieckiem Kazimiery i Jana 
był Józef. Człowiek o bardzo sprawnych 
rękach i wielkim sercu. Po ukończeniu 
szkoły zrobił kurs samochodowy i pracował 
w kółku rolniczym. Pomagał też rodzicom 
w prowadzeniu gospodarstwa oraz przy 
skupie truskawek. Po odbyciu służby woj-
skowej podjął pracę w Pektowinie w Jaśle, 
następnie przeniósł się do tamtejszego 
PKS-u. Pracował też w Libii, a zarobione 
pieniądze ulokował we własnej firmie. 
Jednak los chciał inaczej. Podczas jazdy 
z towarem do sklepu uległ śmiertelnemu 
wypadkowi w Kamienicy Dolnej. Po dziś 
dzień żona i dzieci świecą znicze przed 
kapliczką w Kamienicy, w miejscu, gdzie 
zginął ich ukochany mąż i ojciec.

Trzecim dzieckiem w tej rodzinie jest 

Pelagia, która w czwartym roku życia tak 
przestraszyła się rozwścieczonego psa, iż 
doznała ciężkiego urazu psychicznego, 
który spowodował powstanie choroby 
trwającej po dziś dzień. Obecnie Pelagia 
jest uczestniczką Warsztatów Terapii Za-
jęciowej w Brzostku.

Czwartym dzieckiem jest Irena, która 
ukończyła gastronomiczną zasadniczą 
szkołę zawodową i dzisiaj pracuje w kuchni 
w przedszkolu w Nawsiu Brzosteckim. 
Jej brat bliźniak żył tylko pół roku i jest 
pochowany na brzosteckim cmentarzu.

Są jeszcze synowie Krzysztof, Wiesław 
i Adam. Krzysztof od dziecka jest naznaczo-
ny jest cierpieniem i ciężką chorobą i razem 

z Pelagią uczęsz-
czają do brzoste-
ckich WTZ. Dwaj 
najmłodsi synowie 
Wiesław i Adam 
znaleźli sobie pracę 
w Niemczech i tam 
pracują od lat.

Sędziwy ojciec, 
dziadek i pradzia-
dek tej rodziny, 
dziś wdowiec sie-
dzi przy stole, pije 
herbatę i z senty-
mentem oraz roz-
rzewnieniem opo-
wiada o swoim 
niezwykłym życiu. 
Opowiada o chwi-
lach pełnych gro-
zy, strachu, bólu, 
o chwilach radości i upojenia. Wspomina 
powojenne czasy - sam nazywa je czasami, 
kiedy rządziła komuna - jako te najgorsze. 
Gorzko wspomina obowiązkowe dostawy 
żywca i płodów rolnych. Było czasem tak 

- mówi – że trzeba było dokupić od innych 
brakujące kilogramy np. żywca po to, aby 
oddać państwu. I to trzeba było oddać w wy-
znaczonym czasie, bo każde spóźnienie 
było karane. Z goryczą też wspomina lata 

reglamentacji towarowej i kartki żywnoś-
ciowe, bo rolnikowi niewiele się należało 
i trzeba było sobie samemu wyprodukować, 
a nie zawsze były możliwości. Pamięta, jak 
po kryjomu zabijali ludzie trzodę chlewną, 
a potem nią się dzielili – tylko nie daj Bóg, 
aby o tym się dowiedział ormowiec, bo 
było ich dużo. Każdy donos kończył się 
represjami i wielką karą. Pamięta też, kiedy 
półki sklepów wypełniły się, ale panowała 
ogromna drożyzna i chłop nie miał za co 
kupić owego towaru. Jan zwykle dorabiał, 
aby utrzymać wielodzietną rodzinę i tak 
pracował przy wycince i zwózce drze-
wa z lasu, a potem pracował w cegielni 
w Tarnowie, w Dębicy, a wszystko to robił 

z myślą, aby jego dzieci nie czuły głodu, tak 
jak on czuł go w dzieciństwie. Twardą ręką 
wychowywał też potomstwo. Nauczył je 
miłości do Boga i bliźniego, posłuszeństwa 
w rodzinie, ale także patriotyzmu i rzetelnej 
pracy. Często powtarzał myśl „módl się 
i pracuj”, gdyż było to hasło jego życia. 
Kochał swoją rodzinę i umiał dla niej się 
poświęcać. Takich historii wysłuchałam 
wiele i można by było z nich napisać dłu-
gą opowieść… A tu na polu lecą drobne 

gwiazdki z nieba i zasypują pola i drogi, 
tworzą wielkie czapy na krzewach i spa-
dają na twarz człowieka. I tak idąc w ten 
piękny, zimowy dzień, można się zadumać 
i myśleć o przemijaniu, o śmierci oraz 
o tym, że każdy z nas idzie swoją zwykłą, 
bądź niezwykłą drogą wyznaczoną przez 
Opatrzność. I nie zmienisz jej, tylko idziesz 
i idziesz, tak jak ma być. I tak szedł swoją 
niezwykłą drogą nasz bohater Jan Zięba. 
Dziś ma 90 lat i życzyć mu należy, aby 
jeszcze długo szedł prostą drogą, która 
doprowadzi go do ostatecznego celu.

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze str. 25

Syn Jana i Kazimiery Józef w wojsku 
(stoi z prawej)

Kazimiera z córkami i wnuczkami

Pelagia i Krzysztof na wycieczce

Kazimiera z synem Adamem  
i wnuczką Patrycją

Jan Zięba z wnuczką Basią  
i swatkiem Adamem
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Z działalności brzosteckiego koła gospodyń…
Tradycją tej organizacji stały się spotkania towarzyskie odby-

wające się w okolicach dnia świętego Andrzeja Nie zabrakło 
go i w tym roku, choć z pewnych względów odbyło się ono nieco 
wcześniej niż zwykle. Członkinie jak zawsze dopisały, bowiem 
wzięło w nim udział około trzydziestu kobiet. 

Andrzejkowe spotkanie było też okazją do podsumowania 
działalności koła, choćby ze względu na zbliżający się koniec 
roku. Przewodnicząca Kazimiera Gotfryd wspomniała, między 
innymi, o wrażeniach przedstawicielek zarządu z udziału w Powia-

towych Dożynkach w Dębicy z własnoręcznie uwitym wieńcem 
dożynkowym. Dyskutowano też o wrześniowej wycieczce do 
Wilna zorganizowanej przy dużej pomocy burmistrza Wojciecha 
Staniszewskiego. Szczególną uwagę zwrócono na późniejszą 
(zaledwie o tydzień) wizytę w Pikieliszkach, w gminie Bujwi-
dze na Litwie, w której wzięła udział delegacja zarządu wraz 
z przedstawicielami samorządu, kapelą ludową Zastawnych oraz 
mediami brzosteckimi. Wymienieni reprezentanci mieli możliwość 
uczestniczenia w tamtejszych obchodach święta plonu (u nich 

zbioru ziemiopłodów) i zostali tam niezwykle 
serdecznie przyjęci. Szczegółowo informował 
o tym październikowy numer „Wiadomości Brzo-
steckich”. Zebrane gospodynie z zadowoleniem 
przyjęły wiadomość o zaproszeniu kobiet z Bujwi-
dze na obchody 70-lecia powstania kół gospodyń 
na Ziemi Brzosteckiej, które będą miały miejsce 
przyszłym roku. Mimo jeszcze odległego czasu 
już zastanawiano się nad organizacją tej imprezy.

Oprócz tego jak zwykle nie mogło zabraknąć 
degustacji przygotowanych przez zarząd potraw, 
wspólnego śpiewania pieśni biesiadnych, licznych 
wspomnień i dyskusji na aktualne tematy.

Spotkanie upłynęło w miłej, serdecznej atmo-
sferze i po raz kolejny dowiodło słuszności jego 
organizacji, bowiem jest to przykład znakomitej 
integracji lokalnego środowiska kobiet.

E.M.

PSY SZUKAJĄ DOMU
DZIĘKUJEMY OSOBOM, KTÓRE JUŻ PRZYGARNĘŁY DO 

SWOICH DOMÓW ZAGUBIONE LUB WYPĘDZONE PSY.
SZUKAMY NOWYCH WŁAŚCICIELI DLA PRZEDSTAWIO-
NYCH W TYM NUMERZE „WB” ZWIERZAKÓW.

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

Oto krótkie informacje o poszczególnych pieskach (fot. na 
str. 21):

 ¾ 4/2017 – mały, czarny, długowłosy pies znaleziony w Bu-
kowej w marcu,

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

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

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

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

 ¾ 31/2017 – mały, czarno-brązowy pies znaleziony w paździer-
niku w Kleciach,

 ¾ 32/2017 – duży, czarno-brązowy pies znaleziony w listopadzie 
na ul. Węgierskiej w Brzostku,

 ¾ 33/2017 – duży, buro-czarny pies znaleziony w listopadzie 
w Kamienicy Dolnej.

Psy można obejrzeć w Brzostku przy lecznicy weterynaryjnej 
Kazimierza Kłęka.

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

Podsumowanie drugiej kwesty na brzosteckim cmentarzu
Jak informowaliśmy w poprzednim numerze Wiadomości 

Brzosteckich, 1 listopada w święto Wszystkich Świętych, na 
cmentarzu parafialnym w Brzostku miała miejsce druga kwesta, 
której celem była zbiórka środków finansowych na ratowanie 
zabytkowych pomników nagrobnych. 

Po dokładnym przeliczeniu wszystkich zebranych pieniędzy 
i wymianie walut obcych okazało się, że dzięki życzliwości 
odwiedzających cmentarz udało się zgromadzić sporą kwotę, bo 
aż 5460 zł. Drugą dobrą wiadomością jest to, że według naszych 
szacunków te środki są wystarczające, by poddać renowacji  
pomnik nagrobny doktora Teodora Kaczyńskiego. 

Jeszcze raz składamy wyrazy wdzięczności wszystkim orga-
nizatorom, wolontariuszom zaangażowanym w zbiórkę, a przede 
wszystkim ofiarodawcom, którzy wykazali się wielką hojnością. 
I tak po ponad 130 latach lokalna społeczność po raz kolejny przez 
swoje zaangażowanie, przyczyniła się do utrwalenia pamięci po 
zasłużonym dla Brzostku i okolic lekarzu i społeczniku. O pracach 
renowacyjnych i ich efektach będziemy informować.

Daniel Wójcik
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Zbigniew Korpolewski „Hanka Bielicka. Umarłam ze śmiechu”
Autor z właściwym sobie poczuciem humoru 

przedstawia jedną z najwybitniejszych artystek 
polskiej sceny. Przybliża jej życie zawodowe, 
drogę do kariery, trudne wybory sceniczne, a po-
tem okres, w którym niepodzielnie królowała na 
polskiej estradzie. Pisze o dotychczas ukrytym 
za kulisami życiu osobistym Pani Hanki – o jej 
charakterze, upodobaniach i rozterkach, o rela-
cjach z mężczyznami i jej niekłamanej miłości 
do kapeluszy.

Randy Susan Meyers „Wypadki małżeńskie”
Jakie są konsekwencje przemocy emocjonalnej? Jak radzić sobie 
z nadzwyczajnym kryzysem?

Maddy i Ben są małżeństwem od piętnastu lat. 
Ona stara się pogodzić pracę zawodową z wycho-
waniem trójki dzieci i obowiązkami żony. On jej 
w tym niespecjalnie pomaga. Jest wybuchowy 
i z byle powodu wpada w gniew. Maddy nigdy 
nie wie, co wyprowadzi męża z równowagi, 
więc dla spokoju i dla dobra dzieci stara się nie 
dolewać oliwy do ognia. Pewnego dnia, kiedy 

jadą razem samochodem, dochodzi do kolejnej awantury, która 
kończy się groźnym wypadkiem. Maddy zapada w śpiączkę. Udaje 
się ją uratować, ale ma przed sobą długą rekonwalescencję. To 
początek radykalnych zmian w życiu ich rodziny.

Danuta Stenka „Flirtując z życiem”
Piękna, emocjonalna, temperamentna, ko-

bieta sukcesu, gwiazda ekranu. Wykreowany 
przez media wizerunek Danuty Stenki nawet 
w połowie nie oddaje prawdy o jej niezwy-
kłej osobowości. Pełne szczerości rozmowy 
z Łukaszem Maciejewskim odsłaniają jej 
inne, nieznane oblicze. Aktorka opowiada 
o swoim dzieciństwie spędzonym w maleńkiej 
kaszubskiej wsi, o wyboistej ścieżce kariery, 
która zaprowadziła ją na najważniejsze sceny stolicy, wreszcie 
o fascynującej pracy w teatrze, na planie filmowym, w telewizji. 
Anegdoty z życia ludzi kina i teatru przeplatają się z wyznaniami 
na temat prywatnych spraw.

ZAGADKA LOGICZNA
Gra
W tej grze każdy uczestnik ma 16 punktów na starcie 
i odpowiada na 16 pytań. Jeżeli odpowiedź jest dobra, 
wygrywa 1 punkt. Jeżeli odpowiedź jest zła, traci 1 punkt. 
Kasia kończy grę z dwudziestoma punktami. Ile ona 
udzieliła złych odpowiedzi? 

Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

HUMOR LUDOWY
J J J

Do jednego dochtora przychodzi górnik i pado:
- Panie dochtorze, leczą oni lepiej niż ten ostatni?
- A jak ten ostatni leczył?
- A dyć na co innego leczył, a na co innego ludzie 
umierali.
- O nie, tak u mnie nie jest. U mnie na to umierają, na 
co ja ich leczę.

J J J
Siedzieli se tak raz wszyscy przy stole i opowiadali. 
Wtedy zaczął rozprawiać ojciec i powiada do swoich 
dzieci:
- No, my se tak dobrze nie mieli jak to wy. Downi w do-
mie ino słoma była, terozki na łóżkach leżycie. Downi 
ino kartofle i zsiadłe mleko jedli, teroz różne cuda… 
No i, wiecie tak to rozprawioł i rozprawioł, a te małe 
dzieci ino słuchają, aż tu najmłodszy Karlik pado:
- Patrzcie, tato, jak wy se to teroz dobrze przy nos mocie!

J J J

Sentencje
Na dobrym poziomie – przeczytane.

 ¾ Kto umie przeprosić jest odważny.
Kto umie wybaczyć jest silny.
Kto potrafi zapomnieć jest szczęśliwy. /temysli.pl/

 ¾ Twój czas jest ograniczony, a więc nie marnuj go na życie cudzym 
życiem. 
Nie daj się złapać w pułapkę przeżywania życia, będąc sterowanym 
przez innych.
Nie pozwól, by zgiełk opinii innych zagłuszył twój wewnętrzny głos.
I co najważniejsze, miej odwagę podążać za swoim sercem i intui-
cją.
One jakimś cudem już wiedzą, kim tak naprawdę chcesz zostać.
Wszystko inne ma wartość drugorzędną. /Steve Jobs/

 ¾ We wszystkim musimy zauważać dobre strony, a wtedy łatwiej będzie 
nam pogodzić się z tym, co nas spotkało. /temysli.pl/

 ¾ Człowiek może znieść bardzo dużo, lecz popełnia błąd, sądząc, że 
potrafi znieść wszystko. /temysli.pl/

 ¾ Szczęście jest wtedy, gdy bliscy ludzie są zdrowi. Resztę można na-
prawić, wyrzucić, kupić, zapomnieć. /temysli.pl

Wybrała Maria Kawalec.

jest kołem

ratunkowym

na morzu życia

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI 
Z LISTOPADOWEGO NUMERU

Zagadka logiczna: 115 okien. 
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Salamandra plamista.
Hasło krzyżówki: I mądry głupieje, gdy pałkę zaleje.

Nagrody książkowe wylosowali: Krystyna Kawalec z Brzostku 
(krzyżówka), Wiktoria Sroczyńska z Nawsia Brzosteckiego (zagadka 
przyrodnicza), Justyna Ignarska z Januszkowic (zagadka logiczna)



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 12/2017 29

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 29 30

ROZWIĄZANIE:
grudzień 2017

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej grudzień 2017

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?

"

"

grudzień 2017

Ś
W

IĄ
T

E
C

Z
N

A
 M

A
G

IC
Z

N
A

 
K

R
Z
Y

Ż
Ó

W
K

A
 Z

 N
A

G
R

O
D

Ą

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodni-
czej (Co to za gatunek? Fot. strona 39) wraz z wypełnionymi 
kuponami należy dostarczyć do 31 grudnia 2017 r. do Centrum 

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

POZIOMO:
1) Na wino 4) Stare, wysokie drzewo iglaste; chojak. 8) Pogoda 
ducha, harmonia wewnętrzna, zrównoważenie, łagodność. 9) Ob-
chodzi imieniny 3 lutego. 10) Kiszeniak, korniszon. 11) Kra-
jobrazy, panoramy, pejzaże, perspektywy, scenerie. 18) Włók.: 
drobny haft; podłużny ornament wyhaftowany na wąskim pasku 
tkaniny. 19) Pierwsza odcięta z bochenka kromka; przylep-
ka. 20) Irene ...-Curie (1897-1956), fr. fizyk i chemik; nagroda 
Nobla 1935. 21) Obchodzi imieniny 4 września. 22) Konkrety, 
rzeczywistość, rzeczy istniejące. 23) Koń maści białej w plamy 
kare, gniade lub kasztanowate, owalne lub o nieregularnych 
kształtach.

PIONOWO:
1) Na wino. 2) Pogoda ducha, harmonia wewnętrzna, zrów-
noważenie, łagodność. 3) Kiszeniak, korniszon. 5) Włók.: 
drobny haft; podłużny ornament wyhaftowany na wąskim 
pasku tkaniny. 6) Irene ...-Curie (1897-1956), fr. fizyk i che-
mik; nagroda Nobla 1935. 7) Konkrety, rzeczywistość, rzeczy 
istniejące. 12) Stare, wysokie drzewo iglaste; chojak. 13) Ob-
chodzi imieniny 3 lutego. 14) Krajobrazy, panoramy, pejzaże, 
perspektywy, scenerie. 15) Pierwsza odcięta z bochenka kromka; 
przylepka. 16) Obchodzi imieniny 4 września. 17) Koń maści 
białej w plamy kare, gniade lub kasztanowate, owalne lub o nie-
regularnych kształtach.
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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

Dekorujemy ogród na Boże Narodzenie

Boże Narodzenie to czas, w którym szczególnie dbamy o wygląd 
naszego otoczenia. Dekorowanie domu i ogrodu na Boże 

Narodzenie to idealny sposób na to, by oczarować wszystkich 
już w przysłowiowym „progu”. Często czerpiemy inspiracje 
z amerykańskich, świątecznych filmów, a w naszych ogrodach 
pojawiają się świetlne iluminacje i ozdoby. Przyprószone białym 
śniegiem zimozielone drzewa i krzewy stanowią idealne tło dla 
kolorowych dekoracji, które będą przebijać się spod lekkiego 
puchu. Jeżeli natomiast zimowa aura nie zdąży zagościć u nas 
przed świętami, możemy nasz ogród udekorować za pomocą 
światełek, które nadadzą mu bajeczny charakter tuż po zmroku.

Najprostszym sposobem na udekorowanie świątecznego ogro-
du są różnego rodzaju lampki. Możemy ozdobić za ich pomocą, nie 
tylko choinkę w domu, ale także drzewka i krzewy na zewnątrz. Naj-
bardziej efektownie wyglądają dekoracje z lampek rozrzuconych, 

jakby przy-
padkowo, 
na niskich 
drzewkach. 
Świecące 
wieczorem 
światełka, 

rozwieszone na obsypanych śniegiem drzewach, będą tworzyć 
tajemniczą i bajeczną scenerię, a dodatkowo rozświetlą drogę do 
domu. Aby nasz ogród wyglądał świątecznie, wesoło i kolorowo, 
warto na drzewkach czy iglakach zawiesić ozdoby choinkowe takie 
jak bombki, girlandy, łańcuchy, kokardy czy inne dekoracje. 
Najważniejsze jest to, by świątecznymi dekoracjami nie zaburzyć 
harmonii panującej w przyrodzie. Delikatne i proste ozdoby 
wniosą do naszego ogrodu niesamowitą aurę, a nas wprowadzą 
w świąteczny nastrój.

Wieszając wieniec adwentowy na drzwiach, nie tylko ozda-
biamy nasz dom, ale także dbamy o symbolikę dekoracji na 
Boże Narodzenie. Światło świec na wieńcu oznacza nadzieję. 
Zieleń stanowi symbol trwającego życia. Natomiast kształt kręgu 
symbolizuje wieczność. Wieniec adwentowy wykonuje się prze-
ważnie z gałązek szlachetnych drzew iglastych, takich jak świerk 
srebrzysty, jodła, sosna czy daglezja. Możemy go ozdobić dodat-
kowo lampkami, kokardami, szyszkami, a nawet korą cynamonu 
lub plasterkami suszonej pomarańczy. Tak ozdobiony wieniec 
będzie nie tylko piękną dekoracją domu na Boże Narodzenie, 
ale zachwyci także świątecznym aromatem.

Parapet okienny to miejsce, które jest przez nas wykorzysty-
wane, ale często jedynie od strony wewnętrznej. Zapominamy, 
że w okresie świąt warto go udekorować także od zewnątrz. 
To świetny pomysł zwłaszcza, gdy okna na parterze są dostępne 
dla wzroku i usytuowane blisko ziemi. Na parapecie pięknie wy-
glądać będzie czerwony lampion, kilka gałązek drzew iglastych 
oraz porozrzucane szyszki 

Dobrze wiemy, że nie ma Świąt Bożego Narodzenia bez 
szopki. Zaaranżowanie jej w naszym ogrodzie to dobry pomysł 
na niebanalny wygląd wokół domu. Dzięki temu wprowadzimy 
do niego element prawdziwych świąt. Jeżeli w naszym domu są 
dzieci - szopka będzie idealnym sposobem na opowiedzenie im 
historii i znaczenia Bożego Narodzenia.q

Zabezpieczenie Słonego
Już po raz kolejny, również tego roku, 

przy rzece w Nawsiu Brzosteckim 
były prowadzone prace zmierzające do za-
bezpieczenia potoku. Tym razem zarówno 
decyzje, jak i wykonawcy dopisali. Ważną 
rolę odegrała współpraca z samorządem. 
W dwóch miejscach w Nawsiu Brzosteckim 
zostały zbudowane kosze kamienne, które 
na lata zabezpieczą nasze drogi przed nisz-
czycielskim działaniem wezbranej wody. 
Inwestycja ta była finansowana w całości 
ze środków Podkarpackiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych. Podczas 
realizacji inwestycji do współpracy włączył 
się samorząd naszej gminy. Dzięki temu 
na sąsiadujących do inwestycji odcinkach 
dróg została zebrana skarpa, poprawiła się 

w ten sposób widoczność na łuku drogi. 
Wykonano nowe pobocza, poszerzono 
drogę oraz właściwie odprowadzono wodę 
od drogi. Efekt końcowy cieszy oko, bo 
i rzeka przestała zagrażać na lata, a droga 
nabrała nowego, lepszego wyglądu oraz 
stała się bezpieczniejsza. Prawdą jest też, 
że w tych miejscach ciągle brakuje barier 
energochłonnych, o które będę czynił 
starania.

Cieszy mnie fakt, że po raz kolejny 
udało się zrobić coś potrzebnego dla na-
szej wspólnoty, bez zbędnego obciążania 
gminnego budżetu. Zadowolony jestem 
również z tego, że rzeszowscy urzędnicy 
zatwierdzający takie inwestycje w końcu 
zrozumieli, że kosze kamienne nie robią 

krzywdy rybkom. Dzięki temu nie nakazali 
wykonania umocnień faszynowych, jak to 
miało miejsce w latach poprzednich. 

Mateusz Domaradzki 
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Spotkanie z pożytecznymi mikroorganizmami cz. 24
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.

„Zdrowie jest dobrostanem ciała, ducha oraz sytuacji socjalnej 
człowieka, a nie tylko brakiem choroby lub ułomności. Zdrowie nie 
może być jedynie celem, ale jest źródłem siły, którą posiłkujemy 
się w naszym codziennym życiu.” 

WHO (Światowa Organizacja Zdrowia)

Mam zaszczyt przedstawić Państwu nowe produkty wytwórni 
Probiotics Polska. Nasze wyroby powstają dzięki współpracy 

różnych gatunków mikroorganizmów, w tym przede wszystkim 
z rodzaju: Lactobacillus i Bifidobacterium. To właśnie probiotyki, 
które zasiedlają przewód pokarmowy zdrowego człowieka, głównie 
jelita. Ich pożyteczna rola polega na tym, że uczestniczą w proce-
sie trawienia, syntezie niektórych witamin, rozkładzie substancji 
toksycznych, stymulacji systemu immunologicznego człowieka 
oraz kontrolowaniu ilości mikroorganizmów chorobotwórczych. 
Badania naukowe potwierdzają, że mikroorganizmy probiotyczne: 
-przywracają naturalną, właściwą mikroflorę jelitową, 
-hamują rozwój wielu mikroorganizmów chorobotwórczych, 
-zmniejszają częstość występowania biegunek, 
-łagodzą przebieg i skracają czas trwania niektórych biegunek 
bakteryjnych i wirusowych, 

-zapobiegają wystąpieniu lub łagodzą przebieg biegunek poan-
tybiotycznych, 

-zmniejszają nasilenie bigunek popromiennych, 
-likwidują lub zmniejszają objawy nietolerancji laktozy, 
-normalizują zaburzenia motoryki jelit.

1.Prebiotyczny puder do kąpieli INITIALE PROBIOTICA. 
Kozie Mleko, Zielona Herbata, Dziki Ryż
Bazą naszych Prebiotycznych Pudrów do kąpieli jest naturalna 
glinka (probio puder). ProBio Puder absorbuje zanieczyszczenia, 
a tym samym aktywuje pożyteczną mikroflorę skóry, łagodzi po-
drażnienia, reguluje pH skóry i działa przeciwutleniająco. Bogaty 
w sole mineralne i mikroelementy sprawia, że kąpiel nabiera 
właściwości nie tylko pielęgnacyjnych, ale także zdrowotnych. 
Luksusowy Prebiotyczny Puder do kąpieli to ukojenie dla ciała 
i ducha. Widocznym efektem już po pierwszym użyciu jest od-
żywiona, gładka i długotrwale miękka skóra. Linia INITIALE 
PROBIOTICA™:
- wyroby w pełni naturalne,
- perfekcyjnie dobrane i wyselekcjonowane z najczystszych eko-
logicznie terenów, certyfikowane składniki aktywne,

- technologie przygotowania opracowane w taki sposób, by 
wydobyć z roślin to, co najlepsze i ochronić składniki aktywne 
przed utlenianiem, 

- bez parabenów, wolne od GMO i SLS, 
- skład w pełni biodegradowalny – korzyści dla człowieka w ści-
słym związku z ochroną środowiska. 

RODZAJE PREBIOTYCZNYCH PUDRÓW DO KĄPIELI:
KOZIE MLEKO: 
-Głęboko nawilża i odżywia, 
-Stymuluje mikrokrążenie, 
-Wygładza powierzchnię skóry
DZIKI RYŻ: 
-Rozjaśnia przebarwienia skóry, 

-Nawilża i tonizuje, 
-Działa antyoksydacyjnie

ZIELONA HERBATA: 
-Głęboko oczyszcza, 
-Łagodzi podrażnienia skóry, 
-Pobudza naturalną regenerację komórek
ŁATWY SPOSÓB UŻYCIA:
-1/3 opakowania pudru wsypać do napełnionej 

ciepłą wodą wanny,
- rozmieszać do rozpuszczenia,
- zażywać kąpiel do 10-15 minut

- spłukać ciało po kąpieli

2.Suplement diety SCD Xtra Life® spray
Prebiotyczny ekstrakt wspomagający ak-
tywność pożytecznych mikroorganizmów. 
Jama ustna - gardło – krtań. Certyfikat: 
GIS-BŻ-Ż-4230-1519-4/MM/09 SCD Xtra 
Life® została stworzona w efekcie przeprowa-
dzenia selektywnego procesu fermentacji ekolo-
gicznych: otrębów ryżowych, ryżu brunatnego, 
owoców papai, wodorostów laminaria digitata z zastosowaniem 
probiotycznej technologii SCD, a następnie poddana procesowi 
filtracji od 50 do 0,3 mikrona. Selektywnie fermentowane skład-
niki poprawiają aktywność pożytecznych mikroorganizmów 
występujących w jamie ustnej. Zaleca się stosowanie SCD Xtra 
Life® w przypadku wystąpienia pieczenia, suchości, bólu w obrębie 
jamy ustnej. SCD Xtra Life® przywraca prawidłową mikroflorę 
w obrębie błony śluzowej gardła, krtani, górnych dróg odde-
chowych. SKŁADNIKI: Użyte w procesie fermentacji: woda 
niechlorowana, ekstrakt probiotyczny (otręby ryżowe, naturalny 
ryż brunatny, owoc papai, naturalne wodorosty).

3.Olejek MEDIGREEN 
Suplement diety zawierający naturalną witami-
nę D, z dodatkiem ekstraktu z konopi siewnych 
w zawiesinie z nasion konopi siewnej tłoczonych 
na zimno (Cannabis Sativa L). Dzięki najwyższej 
jakości użytych składników posiada pełne spek-
trum kannabinoidów, nienasyconych kwasów 
tłuszczowych a także witamin. MediGreen to 
produkt nie poddany obróbce cieplnej (rafinacji) ani nie mody-
fikowany w żaden inny sposób, bez zbędnych dodatków i syn-
tetycznego CBD. Zawiera bardzo niewielką ilość THC (poniżej 
0,19%) i nie ma działania psychoaktywnego. Oprócz witaminy 
D oraz CBD i CBDa zawiera także: CBN, CBC, CBG, CBGA, 
THC <0,19%, terpeny, chlorofil, potas, magnez, wapń, żelazo, 
witaminy - witamina D, E, A, tiamina(B1), ryboflawina(B2), 
witamina K, flawonoidy oraz kwasy tłuszczowe(omega 3,6,9). 
Zawartość potwierdzają certyfikaty analizy. Olejek MEDIGREEN 
jest stworzony z najlepszej jakości surowców z asekuracją ProBio 
technologii. Wiemy to, ponieważ jako jedna z niewielu firm kon-
trolujemy cały proces powstawania naszego olejku oraz stworzony 
przez nas produkt jest wykonany ręcznie. Odrzucając najprostsze 
i najtańsze rozwiązania, ręcznie sprawdzamy i selekcjonujemy 
surowiec do ekstrakcji, aby w MediGreen znajdowało się tylko to, 
co najlepsze. Zdecydowaliśmy się nie modyfikować naturalnego 
profilu rośliny poprzez odparowywanie poszczególnych skład-
ników, czyli przegrzanie w wysokiej temperaturze. Dzięki temu 
MediGreen jest olejkiem surowym (RAW) z większą zawartością 
formy kwasowej CBD.
Co leczy olej z kwiatów konopi? Jego działanie jest jeszcze 
silniejsze niż olejku z nasion. Olejek z kwiatów konopi zawiera 
ok. 500 substancji organicznych, m.in. kannabinoidy, flawonoidy 
i terpeny. Prawie 100 z nich to unikalne związki, znajdujące się 
tylko w marihuanie. Najważniejszy to kannabidiol (CBD). W prze-
ciwieństwie do słynnego THC, nie uzależnia i nie wywołuje tzw. 
haju, strach przed tą substancją jest więc całkowicie nieuzasadniony. 
Tym bardziej, że ma ona właściwości terapeutyczne. Udowodniono 
naukowo, że związek ten posiada szereg pozytywnych właściwości, 
między innymi: neuroaktywne i neuroprotekcyjne, przeciwnowo-
tworowe, przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwpsychotyczne, 
przeciwwymiotne i inne. Preparat znajduje zastosowanie w kura-
cji większości chorób cywilizacyjnych i neurodegeneracyjnych 
takich jak: rak, padaczka, autyzm, stwardnienie rozsiane, 
borelioza, parkinson, alzheimer, depresja, lęki, schizofrenia, 
bezsenność, ból, migreny, astma, jaskra, cukrzyca, reumatyzm, 
osteoporoza, miażdżyca, zapalenia, uzależniania, anoreksja, 
alergie, stres oraz wiele innych. 100% legalny, 100% organiczny, 
bez odurzenia, bez recepty.
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4.Probiotyczna pasta do zębów ProBioDentis
100% organicznych składników: minerały- zioła- metabolity mikro-

organiczne. Baza pasty jest skomponowana z kredy, ziemi 
okrzemkowej, probiopudru oraz ziół fermentowanych 
z pomocą pożytecznych mikroorganizmów (ProBioEmy 
na licencji SCD). Na takim gruncie osadzony został 
dodatkowo preparat mikroorganiczny o wysokim po-
tencjale regeneracyjnym - Esencja Probiotyczna. Całość 
stanowi delikatną substancję - pastę, której głównym 
celem jest wprowadzenie równowagi mikrobiologicznej 
w jamie ustnej. Stawiamy na stymulację ekosystemu 
w jamie ustnej i utrzymanie właściwego jej mikrobiomu. 

W opozycji do past z flourem i wybielaczami ProBioDentis nie 
przeszkadza w remineralizacji szkliwa, dbając o wzmacnianie tego 
naturalnego procesu. Szczególnie polecana dla osób, które mają 
problemy z krwawieniem i chorobami dziąseł.
Nie zawiera:
-Substancji GMO, -SLES,SLS, -Parabenów, -Fluoru, -Ftalanów, 
-Pochodnych ropy naftowej, -Produktów pochodzenia zwierzęcego
Skład INCI: Calcium Carbonicum, Aqua, Silica, Glycerin, SCD 
Probiotica, Xantan Gum,Sodium Cocoyl Glutamate, Stewia 
Rebaudiana, Salvia Officinalis, Cetraria islandica, Callendula of-
ficinalis, Aloe Vera, Mentha piperate, SCD Xtra Life, Sal, Oleum 
Caryophyllorum, Oleum Mentha Piperate.

Opracował Janusz Kolbusz

III Otwarte Grand Prix Beskidów Karate Kyokushin 
25 listopada 2017 roku w Wilkowicach koło Bielska-Białej 

odbyło się III Otwarte Grand Prix Beskidów Karate Kyokus-
hin. W turnieju tym uczestniczyło 227 zawodników. Do Wilkowic 
przybyły ekipy z 24 ośrodków karate z całej Polski, a także z Łotwy 
oraz z Ukrainy. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach kata 
oraz kumite. Sędzią głównym był 
shihan Paweł Juszczyk. Brzostek 
reprezentowało 13 zawodników 
startujących w kumite, z czego 5 sta-
nęło na podium. Nasi zawodnicy po 
raz kolejny nie zawiedli i pokazali 
wysoki poziom wyszkolenia oraz 
wielkiego ducha walki. 

Szczególnie na wyróżnienie 
zasługuje 3 zawodników, którzy 
walczyli w finałach, a są to:

Jan Kawalec, który zdobył 1. 
miejsce, dwie walki wygrane przed 
czasem oraz dwie walki wygrane 
zdecydowanie na punkty.

Julita Maduzia zdobyła 1. miej-

sce, wszystkie walki wygrane zdecydowanie z dużą przewagą 
nad przeciwniczkami.

Dawid Kolbusz zdobył 2. miejsce, wszystkie walki eliminacyjne 
wygrał przed czasem, przegrał dopiero w finale, oczywiście po 
bardzo wyrównanej walce.

Gratulacje należą się także 
dwóm zawodniczkom, które sta-
nęły na najniższym podium, a są 
to: Kinga Finek i Kinga Kawalec 
– obydwie na 3. miejscu.

Sędziował sensei Robert Kol-
busz, sekundowali Tomasz Fic 
oraz Mateusz Sowa. Dla wszyst-
kich zawodników duże gratulacje 
oraz życzenia powodzenia w ko-
lejnym turnieju, który już wkrótce 
w Jaśle (Puchar Podkarpacia). 
Wyjazd na zawody został częś-
ciowo opłacony z dotacji Gminy 
Brzostek.

Robert Kolbusz

KOLEJNY SUKCES ZAWODNIKÓW BRZOSTECKIEGO KLUBU KARATE!!!
18 listopada 2017 r. w Gorzycach odbył się X Powiatowy Turniej 

Karate Kyokushin. Organizatorem tego turnieju był Gorzycki 
Klub Karate Kyokushin i Tarnobrzeski Klub Karate Kyokushin 
Kokoro. W turnieju brali udział zawodnicy z klubów takich jak: 
Brzostek, Gorzyce, Leżajsk, Rzeszów oraz Tarnobrzeg. Brzostek 
reprezentowało 32 zawodników, z czego 29 stanęło na podium, 
zdobywając łącznie 36 pucharów. Nasi zawodnicy wywalczyli 
11 pierwszych miejsc, 11 drugich miejsc oraz 14 trzecich miejsc.

Puchary dla Brzostku w kumite zdobyli:
1. miejsce:
Maduzia Marlena, Pietrzycka Wikto-
ria, Szczepkowicz Kornelia, Kawalec 
Kinga, Kolbusz Sebastian, Finek Kinga, 
Kordek Kamil.
2. miejsce:
Wanat Julia, Kolbusz Wiktoria, Mysz-
kowska Roksana, Kasprzyk Martyna, 
Kolbusz Dawid, Kawalec Jan, Krupka 
Piotr.
3. miejsce:
Kordek Kinga, Czarnecka Kamila, 
Maduzia Julita, Kasprzyk Julita, Łącki 
Nikodem, Szczepkowicz Dawid, Pruch-
nik Krystian, Czapla Mateusz, Finek 
Krystian, Czaja Norbert, Krupka Michał

Puchary dla Brzostku w kata zdobyli:
1. miejsce:
Kolbusz Dawid, Szczepkowicz Kor-

nelia, Finek Kinga, Przewoźnik Piotr.
2. miejsce:
Pietrzycka Wiktoria, Kawalec Kinga, Zięba Aleksandra, Finek 
Krystian.
3. miejsce:
Zięba Kamila, Finek Aleksandra, Myszkowska Roksana

Wyjazd na turniej był opłacony z dotacji Gminy Brzostek w ra-
mach realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu: 
„Szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie współzawodnictwa 
sportowego w karate kyokushinkai”. Robert Kolbusz
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II miejsce w Ogólnopolskich Finałach Klubów Sportowych 
Orange w Warszawie

W dniach 27-28 października 2017 roku zawodnicy UKS 
Hercules - Brzostek zmierzyli się z 10 najlepszymi Klubami 

Sportowymi Orange w Warszawie. Była to nagroda za trzyletnią 
aktywność i zbierane punkty w różnych grywalizacjach. W pierw-
szym dniu wszystkie kluby zostały zaproszone przez firmę Orange 
do zwiedzania Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Odwiedzili 
również Stadion Narodowy, a wieczorem spotkali się na wspólnej 
kolacji w trzygwiazdkowym hotelu „Sangate”. Po kolacji nastąpił 
brifing drużyn i ostatnie przygotowania do zawodów. 

W sobotę odbywały się zawody sportowe 
na Ośrodku Sportu i Rekreacji - Włochy. Po 
wejściu na halę, wszystkich zawodników powi-
tały gwiazdy sportu takie jak: wioślarka Natalia 
Madaj – złota medalistka Igrzysk Olimpijskich 
w Rio, szczypiornista Artur Siódmiak, siatkarka 
Milena Radecka, piłkarz Jerzy Dudek, koszykarz 
Tomasz Jankowski, lekkoatleta Marcin Urbaś oraz 
dwudziestu trenerów klubów sportowych Oran-
ge. Rywalizacja odbywała się w dwóch etapach. 
W pierwszym z nich do pokonania było aż 10 
ćwiczeń ogólnorozwojowych. Z tej bardzo ciężkiej 
i wyczerpującej dla zawodników rywalizacji, Brzo-
stek wyszedł zwycięsko. Zdobyliśmy największą 
liczbę punktów, co dało nam wejście do czwórki 
finałowej z pierwszej pozycji. Następnie zawodnicy 
brali udział w warsztatach prowadzonych przez 

II Grand Prix Podkarpacia Seniorów w tenisie stołowym

W ostatnią niedzielę listopada w Hali Sportowej im. Agaty 
Mróz-Olszewskiej w Brzostku rozegrano zawody z cyklu 

Grand Prix Podkarpacia w kategorii seniorów. Organizatorem 
zawodów był Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa stołowego 
oraz LKS „Brzostowianka” Brzostek. 

W klasyfikacji końcowej kategorii seniorek Katarzyna Lech 
wyprzedziła: Martynę Motykę (UKS GIM-TIM 5 Stalowa Wola), 
Dominikę Banaś (KSTS Krosno) oraz Weronikę Puzio (UKS 
GIM-TIM 5 Stalowa Wola). Wśród seniorów natomiast wyż-
szość Piotrka Cyrnka musieli uznać sklasyfikowani na kolejnych 
miejscach: Kamil Zdzienicki (GMKS Strzelec Frysztak), Karol 
Wiśniewski (KSTS Krosno) i Piotr Zdzienicki (GMKS Strzelec 
Frysztak). Zawodnicy gospodarzy również wzięli udział, jedyna 

seniorka Natalia Chrząszcz zajęła 8. miejsce. Wśród seniorów 
najlepiej spisali się Adam Piekarczyk oraz Kazimierz Andreasik, 
kończąc zawody w przedziale miejsc 21-24. 

Dobrze się stało, że miejscowi zawodnicy mogli zweryfikować 
swoje umiejętności w starciu z zawodnikami z wyższych lig. 
Powinno to skutkować jeszcze większą determinacją i zaanga-
żowaniem przy tenisowych stołach. 

Turnieje zostały zorganizowane z dotacji Gminy Brzostek 
w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu 
– „Szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie współzawodnictwa 
sportowego w tenisie stołowym”.

Zarząd LKS „Brzostowianka” Brzostek

Fot. Paweł Batycki
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Sport w ubiegłym roku szkolnym
„Życie ludzkie - to jakby olbrzymie zawody sportowe, 

w których jesteśmy zarówno uczestnikami jak i widzami.” 
(Antoni Gołubiew)

9 listopada 2017 roku w Dębicy odbyło się powiatowe podsu-
mowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży 

za rok szkolny 2016/17. Wśród ośmiu nagrodzonych uczniów 
z całego powiatu znalazł się Dominik Nawracaj reprezentujący 
Gimnazjum w Brzostku. Największe osiągnięcia Dominika to: 
III miejsce w Rejonowych Zawodach w Piłkę Ręczną, III miejsce 
w Rejonowych Indywidualno-Drużynowych Biegach Przełajo-
wych, I miejsce w Powiatowych Indywidualno-Drużynowych 
Biegach Przełajowych, I miejsce w Powiatowych Indywidualnych 
Biegach Przełajowych. Wśród ośmiu wyróżnionych nauczycieli 
wychowania fizycznego w powiecie za inicjatywę i osobiste 
zaangażowanie w rozwój kultury fizycznej uczniów znalazła 
się nauczycielka brzosteckiego gimnazjum, Magdalena Machaj. 
Dzięki zdobywanym wynikom brzosteccy gimnazjaliści przy-
czynili się do osiągnięcia drugiego miejsca powiatu dębickiego 
w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym.

M. Machaj

Bieg Niepodległości
10 listopada 2017 r. w Brzeźnicy odbył się Powia-

towy IX Bieg Niepodległości, który upamiętnił 
99. rocznicę odzyskania przez Polskę wolności. Bieg 
ten to szlachetny pomysł na spotkanie się obywateli 
polskiego narodu razem, w jednym celu i dobrej 
sprawie, tak jak to było w 1918 roku, gdy Polacy 
nie poddali się i wywalczyli sobie wolną Polskę. Bo 
jak powiedział Józef Piłsudski: „Naród, który traci 
pamięć, przestaje być Narodem - staje się jedynie zbio-
rem ludzi zajmujących dane terytorium”. Inicjatywa 
Biegu Niepodległości daje nadzieję na to, że Polacy 
pamiętają i będą pamiętać, że dzień 11 listopada to 
nie tylko dzień wolny od pracy i szkoły…

Rywalizacja w biegu odbywała się w pięciu kate-
goriach wiekowych. W pierwszej pobiegły dziewczęta 
i chłopcy z przedszkola i pierwszej klasy szkoły 
podstawowej, w drugiej - uczniowie klasy II-IV 
szkoły podstawowej, w trzeciej V i VI klasy szkoły 
podstawowej, w czwartej klasy VII i gimnazjaliści, 
a w piątej osoby dorosłe. Uczniowie z Gimnazjum 
w Brzostku doskonale zaprezentowali się w tych 
zawodach, zdobywając następujące miejsca: I miejsce Karina 
Augustyn, II miejsce Wiktoria Kita, IV miejsce Magdalena 
Lemek, V miejsce Magdalena Oprządek, VI miejsce Gabriela 
Płaziak. W grupie chłopców II miejsce Dominik Nawracaj, III 
miejsce Łukasz Lisak, VI miejsce Marcin Jasicki. Bardzo dobry 
start zaliczyli Mateusz Pruchnik i Karol Zastawny, plasując się 

w pierwszej dziesiątce. W tej kategorii startowało 50 zawodników. 
Ciekawostką jest to, że najstarsza osoba biegająca miała 97 lat, 
a najmłodsza 3 lata.

Gratulacje dla wszystkich zawodników.
11 listopada – pamiętamy!!!

M. Machaj

gwiazdy sportu. Po nich nastąpiła druga faza zawodów, w której 
wszystkie zdobyte wcześniej punkty zerowały się. Podobnie jak 
w pierwszej fazie, zawodnicy z wielkim zaangażowaniem i du-
żym poświęceniem podeszli do kolejnych serii nowych ćwiczeń 
z piłki ręcznej, z piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej 
i ćwiczeń ogólnorozwojowych. Na koniec zostały rozegrane mecze 
sprawnościowe pomiędzy drużynami systemem „każdy z każdym”. 
Ten etap dał nam ostatecznie wysokie II miejsce w Polsce wśród 
10 najlepszych klubów Orange. Nagrody, które nasi zawodnicy 
wywalczyli, to piękny duży puchar, medale, koszulki, bon na sprzęt 
sportowy dla klubu w wysokości 2 tysięcy złotych. Dwudniowy 
pobyt w Warszawie wraz z przygotowanymi atrakcjami (około 
700 zł na uczestnika) poniosła firma Orange. Dodatkowo chłopcy 

otrzymali od Burmistrza Wojciecha Staniszewskiego sportowe 
koszulki za rozsławianie Brzostku w świecie sportu.

Dla uczniów był to niepowtarzalny wyjazd, najlepsze zawody, 
na jakich byli. Na ich twarzach, było widać ogromne zmęczenie, 
ale przede wszystkim radość i szczęście, że mogli brać udział 
w tak wspaniałej sportowej imprezie. Opłaciła się wszystkim 
trzyletnia praca i duże zaangażowanie w realizację projektu oraz 
podejmowane wyzwania. Zawodnicy z Brzostku to: Marcin 
Jasicki, Łukasz Lisak, Rafał Sołtys, Patryk Trucina, Mateusz 
Pruchnik, Piotr Bałucki, Karol Zastawny, Miłosz Zyguła, 
Bartłomiej Mroczkowski, Szymon Szarek, Wiktor Wojdyła, 
Dominik Nawracaj. Trener Magdalena Machaj i Paweł Batycki.

Magdalena Machaj 

Dokończenie ze str. 33



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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Groch z kapustą
Dlaczego nie potrafimy się cieszyć?

W listopadzie mieliśmy okazję cieszyć się z 99. rocznicy Od-
zyskania Niepodległości i w miejscowym kościele o godz. 

11.00 została odprawiona Msza św. Było 8 pocztów sztandaro-
wych, trochę szkolnej młodzieży, sporo ludzi w emerytalnym 
wieku, kilkunastu nauczycieli, no i władze naszej gminy. Ale 
były również wolne miejsca w ławkach. Ksiądz na szczęście nie 
wygłaszał politycznego kazania, co pozwoliło na skupienie się 
na tym, co dla wierzących jest najważniejsze.

Po zakończeniu Mszy św. odbyła się okolicznościowa aka-
demia w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku-Kleciach. Muszę przyznać, że dostarczyła ona 
splendoru i uświetniła ten tak ważny przecież dla nas wszystkich 
dzień. Cieszyłam się z występujących pięknych dziewcząt, jed-
nakowo ubranych w czarne spódnice i białe bluzki, trzymających 
w rękach czerwone róże, oraz z przystojnych chłopców w od-
świętnych garniturach (jeden w żołnierskim mundurze). Młodzi 
wzruszająco deklamowali wiersze, zrozumiałe dla wszystkich, 
a udział chłopców – w wieku żołnierzy i powstańców z II wojny 
światowej – pozwolił w pełni docenić szczęście, że większość 
zgromadzonych nie doznała osobiście okrucieństwa wojny. 

Szczególnym momentem do wzruszeń był piękny, przejmujący 
śpiew duetu damsko-męskiego, powodujący, że większość zgro-
madzonych ocierała łzy z oczu. Śpiew i słowa pieśni pozwalały 
wczuć się w atmosferę minionych lat i przywoływały wdzięczność 
dla tych, co zginęli, odzyskując wolność dla nas.

Jestem od kilku lat na emeryturze, w tej szkole przepracowałam 
22 lata i z dumą stwierdzam, że nadal to szkoła nasza, środowi-
skowa, o najlepszych tradycjach, szanująca rodzinę, patriotyczna, 
urozmaicona, nowoczesna, ale nie ogłupiająca, krzewiąca trwałe 
i godne wartości.

A jak społeczeństwo świętowało ten dzień? Ksiądz Proboszcz 
w niedzielę apelował, aby wywiesić flagi narodowe w tym dniu. 
Okazało się, że tych flag było „jak na lekarstwo” – czyżby nie 
było ich w domach? Kosztują niewiele, można bez problemu 

kupić je na poczcie w Brzostku i pewnie nie tylko. 
Więc może problem jest w tym, że najpierw nie było nas na 

mapie Europy, potem była krótka radość z odzyskanej niepodle-
głości, ciężkie wojenne czasy, następnie straszne prześladowania, 
wprowadzanie na siłę innego ustroju i to, co było najpierw dobre, 
okazało się powodem do więzienia lub emigracji. Przez 44 lata 
żyliśmy w narzuconym nam systemie socjalistycznym, w tym czasie 
kształciliśmy się i pracowali, o paszport nie każdy mógł się starać. 
Wreszcie rok 1989 – pozbycie się zniewolenia, radość, euforia 
– jednak nie dla wszystkich. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników 
PGR straciło pracę, inflacja szalała, ludzie wyprzedawali się, aby 
spłacić kredyty. To, co było dobre w poprzednim systemie, stało 
się teraz złe, wyśmiewane, a przecież większość nigdy nie żyła 
jeszcze w kapitalizmie, co umożliwiało cwaniakom dorobienie 
się na państwowym majątku i niejasnych interesach. Ale przez 26 
lat Polska stopniowo się zmieniała, piękniała, młodzi otrzymali 
możliwość szukania lepszego miejsca na ziemi i niestety, skwapli-
wie z tego skorzystali. Od dwóch lat ta siermiężna socjalistyczna 
przeszłość jest rozkładana na czynniki pierwsze – to, co kiedyś 
było dobre, znów jest złe i karalne, na naszych oczach następuje 
zmiana ustroju – na jaki? To się dopiero kształtuje, kotłuje, w Mar-
szu Narodowców idzie kilkadziesiąt tysięcy młodych, przeważnie 
mężczyzn i aż skóra cierpnie, że może to jest wstęp do wojny, 
której młodzi nie przeżyli – urodzili się już we względnym do-
brobycie, na ustach hasła nacjonalistyczne, rasistowskie a nawet 
faszystowskie. A w kraju reforma goni reformę – obrady w nocy, 
w Wigilię, w sylwestra, zburzono dawny porządek, a nowy jesz-
cze nie ustabilizował się i nie wiadomo, dokąd nas zaprowadzi 
ta rewolucja. Na dokładkę jesteśmy rozbrojeni i nie wyciągamy 
wniosków z 1939 roku.

Więc może dlatego nie cieszymy się z Wolności, nie bierzemy 
udziału w świętowaniu z obawy, że znów historia zatoczy koło 
i dobre zamieni się w złe. Szkoda, że nie możemy zjednoczyć się 
jako Naród i wspólnie wybrać najlepszego dla Ojczyzny kierunku.

Niech Boże Dzieciątko pomoże nam w trafnych społecznych 
i gospodarczych przemianach.

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

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

Nr działki
Powierzch-
nia (m 2)

Wartość rynkowa prawa 
własności do nierucho-

mości gruntowej (zł)
Wartość budynku (zł) Wartość garażu (zł) 

Koszt sporzą-
dzenia doku-
mentacji (zł)

Cena wywoławcza nie-
ruchomości brutto (zł)

Wadium (zł) 

127 1700 17 408,00 244 681,00 7 311,00 600,00 270 000,00 27 000,00
III PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 12 STYCZNIA 2018 ROKU O GODZ. 11 00 W SALI KONFERENCYJNEJ 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych) w formie pieniądza 
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Brzostku 
w taki sposób, aby w dniu 08 stycznia 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza 
się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od 
podpisania umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium 
nie podlega zwrotowi. 
Uwaga: nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji gruntów i budynków bez okazania granic. W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący. Nabywca 
pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/
I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony (Licytacja) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 127 położonej w Bukowej wyznaczony 
na dzień 06.07.2017 r. na godz.11 00 nie odbył się z uwagi na brak wpłaty wadium. II Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony (Licytacja) na sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 127 położonej w Bukowej wyznaczony na dzień 26.10.2017 r. na godz.11 00 nie odbył się z uwagi na brak wpłaty wadium. 
Brzostek, dnia 29.11.2017 r.

Działając na podstawie Uchwały Nr XXVI/183/2017 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działki 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 83/2 zabudowanej budynkiem garażowym położonej w Kamienicy Górnej, stanowiącej własność Gminy Brzostek ogłaszam z zasobu nie-
ruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość:

działka oznaczona nr ewid. 83/2 zabudowana budynkiem garażowym o powierzchni 0,04 ha położona w Kamienicy Górnej, objęta Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00059594/5 pro-
wadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń. Działka położona jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej i handlowo- usługowej 
w centrum wsi. Teren płaski na stoku uzbrojony w sieć elektryczną. Dojazd z gminnej drogi o nawierzchni asfaltowej. Najbliższe placówki użyteczności publicznej, przystanki 
komunikacji zbiorowej w promieniu 200 metrów. 

Działka nr 83/2 położona w Kamienicy Górnej nie jest objęta planem zagospodarowania Gminy Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Brzostek, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/135/2012 z dnia 30.08.2012 roku w/w działka to teren zabudowy mieszkaniowej z usługami 
nieuciążliwymi. Działka zabudowana jest budynkiem garażowym o powierzchni zabudowy 64,32 m 2, powierzchni użytkowej 52,67 m 2 i kubaturze 144,76 m 3. Budynek w średnim 
stanie technicznym. Fundamenty betonowe, ściany z pustaka żużlobetonowego na zaprawie cementowo- wapiennej, strop żelbetonowy, dach drewniany pokryty blachą powlekaną, 
tynki wapienno- cementowe, posadzki z gładzi cementowej, stolarka drewniana, drzwi stalowe, instalacja elektryczna, elewacja z tynku cementowego. 

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

mości gruntowej (zł)

Wartość budynku 
garażowego (zł)

Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

Cena wywoławcza nie-
ruchomości brutto (zł)

Wadium (zł) 

83/2 400 3 406,00 11 994,00 600,00 16 000,00 1 600,00
III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 12 STYCZNIA 2018 r., O GODZ.10 00  

W SALI KONFERENCYJNEJ 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 1 600,00 (słownie: tysiąc sześćset złotych) w formie pieniądza przelewem na rachunek 

bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 
08 stycznia 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, zaś pozostałym zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od podpisania umowy, w szczególności nie 
stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. Nieruchomość 
sprzedawana jest według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic. W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.

Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. I Publiczny Przetarg Ustny Nie-

ograniczony (Licytacja) wyznaczony na dzień 06 lipca 2017 roku na godzinę 10 00 nie odbył się z braku wpłaty wadium. II Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony 
(Licytacja) wyznaczony na dzień 26.10.2017 r. na godz. 10 00 nie odbył się z braku wpłaty wadium.

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 29.11.2017r.

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA
III PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) 

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

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA
III PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) 

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

Lp Wyszczególnienie
Pow. 
lokalu 
m 2 

Udział w częściach 
wspólnych 

budynku i gruncie

Wartość 
rynkowa udziału 
w gruncie (zł)

Wartość rynko-
wa lokalu bez 

gruntu (zł)

Wartość rynkowa 
nieruchomości 

lokalowej (brutto – zł)
Wadium (zł)

1
Lokal mieszkalny nr 1 położony w Brzostku 
przy ul. Rynek 34 wraz z udziałem w działce 
nr 829/6 o pow. 543 m 2 

32,96 3296/7528 19 819,00 40 786,00 60 605,00 6 060,00

2.
Lokal mieszkalny nr 2 położony w Brzostku 
przy ul. Rynek 34 wraz z udziałem w działce 
nr 829/6 o pow. 543 m 2

42,32 4232/7528 25 963,00 53 432,00 79 395,00 7 940,00

Razem wartość nieruchomości dz.nr 829/6 75,28 7528/7528 45 782,00 94 218,00 140 000,00 14 600,00

LOKALE MIESZKALNE NR 1 i 2 SPRZEDAWANE SĄ ŁĄCZNIE.
Lokalizacja: Nieruchomość działka ewidencyjna 829/6 położona jest w Brzostku przy ulicy Rynek 34 w obrębie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i obiektów handlowo-usługowych w centrum miasta. Teren uzbrojony w sieć elektryczną, kanalizacyjną, gazową wodociągową. 
Dojazd z ulicy o nawierzchni asfaltowej. W budynku znajdują się dwa wyodrębnione lokale mieszkalne nr 1 o pow. 32,96 m 2 i nr 2 o pow. 
42,32 m2 oraz korytarz do wspólnego użytkowania o pow. 7,87 m 2. 
Stan techniczny budynku: Budynek drewniany, wybudowany początkiem XX wieku, parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieużyt-
kowym. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi posiadają doświetlenie naturalne i sztuczne. Obiekt spełnia warunki techniczne, posiada 
węzły sanitarne z bieżącą wodą. W pomieszczeniach wykonano wentylację grawitacyjną. Wysokość pomieszczeń 2,40 m. 
Dane techniczne: powierzchnia zabudowy: 102,00 m 2, kubatura: 275,40 m 2.
Dane konstrukcyjno-materiałowe: fundamenty: kamienne, ceglane, ściany: bale drewniane, cegła ceramiczna na zaprawie cementowo-
-wapiennej, płyty g-k, strop: drewniany, stolarka: drewniana, częściowo okienna z PCV, posadzki: gładź cementowa, panele podłogowe, deski, 
tynki: wapienno-cementowe, okładziny panelami PCV, dach: drewniana konstrukcja pokryta blachą, instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, 
elektryczna, gazowa, ogrzewanie piecowe, elewacja: deski pomalowane olejną farbą.
Stan techniczny budynku: budynek w średnim stanie technicznym, do remontu kapitalnego w zakresie instalacji elektrycznej i pokrycia dachu. 
Dla obszaru objętego działką 829/6 w Brzostku nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek, wg za-
pisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr 
XIX/136/2012 z dnia 30.08.2012 r. działka nr 829/6 to tereny przewidziane pod zabudowę mieszkaniową z usługami.
Zaświadczeniem Starosty Dębickiego z dnia 27.08.2015 r. Nr AB.6740.27.2015 wyodrębnione zostały dwa samodzielne lokale mieszkalne 
w budynku nr 34 przy ulicy Rynek w Brzostku na działce nr 829/6. 
Działka 829/6 wraz z udziałem w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków miasta 
Brzostek i zlokalizowana w terenie układu urbanistycznego objętego wpisem do rejestru zabytków decyzją nr A-150 z dnia 11.03.1978 r. Zgod-
nie z Decyzją nr 37/2016 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Rzeszowie z dnia 15.02.2016 r. stosownie do przepisów 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz prawa budowlanego istnieje obowiązek prowadzenia wszelkich niezbędnych robót 
remontowo- konserwatorskich w obiekcie, w tym lokalach mieszkalnych oraz tzw. częściach wspólnych /dach, elewacje, klatki schodowe/ na 
podstawie stosownego pozwolenia konserwatorskiego. Główną zasadą prawidłowego użytkowania obiektu zabytkowego jest przeciwdziałanie 
czynnikom niszczącym zabytek, utrzymywanie go w dobrym stanie technicznym, utrwalanie jego wartości zabytkowych oraz wykonywanie 
doraźnych prac zabezpieczających i niezbędnych remontów o charakterze bieżącym- umożliwiających użytkowanie lokali zgodnie z przezna-
czeniem. Stosownie do art. 28 ust.4 ustawy o ochronie zabytków właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawiadomienia Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków o zmianach dotyczących stanu prawnego nabytej nieruchomości nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich 
wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości. 
Na podstawie Uchwały Nr X/52/2015 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 października 2015 r. działka nr 829/6 o pow. 0,0543 ha, obciążona 
jest służebnością przejazdu i przechodu na czas nieokreślony na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Brzostku, ozna-
czonej numerem ewidencyjnym 831 o pow. 0,0658 ha.
Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księdze wieczystej.
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU 
W DNIU 12 STYCZNIA 2018 ROKU O GODZ. 10 30 W SALI KONFERENCYJNEJ 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w łącznej wysokości na dwa lokale 14 000,00 zł (słownie: 
czternaście tysięcy sześćset złotych) w formie pieniądza przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 
0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 08 stycznia 2018 r. 
wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Jeżeli uczestnik, który wygrał 
przetarg uchyli się od podpisania umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora 
przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. 
Uwaga: nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji gruntów i budynków bez okazania granic. W razie wyniesienia granic na gruncie, 
koszty pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na stronie 
internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/
I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony (Licytacja) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 829/6 po-
łożonej w Brzostku wyznaczony na dzień 26.10.2017 r. na godz. 11 00 nie odbył się z uwagi na brak wpłaty wadium. 
Brzostek, dnia 29.11.2017 r.

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA 
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) 

na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Brzostku – stanowiących własność Gminy Brzostek
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Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Arkadiusz Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Gabriela Czekaj z Kleci

Fot. Agnieszka Kawalec z Woli Brzosteckiej

Fot. Stanisław Szukała z BrzostkuFot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej

Fot. Filip Czekaj z Kleci
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Zagadka przyrodnicza

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.


