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Józef Śliwa, skrzypek z Kapeli Zastawnych, zdobył I miejsce na „Ogólnopolskim festiwalu kapel i śpiewaków ludowych” 
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

Fot. Zbigniew Szczuciński



 
 

WAKACJE W DOMU KULTURY 

2018 
Dom Kultury w Brzostku zaprasza dzieci i młodzież 

w okresie wakacyjnym: 

 

 11 lipca w godz.11.00 - 13.00 zabawy plastyczno-manualne pod 
hasłem Przyroda wokół nas malowanie i tworzenie kwiatów, liści 
oraz figur przestrzennych z wykorzystaniem różnych technik 
plastycznych 
 13 lipca w godz. 11.00 - 13.00 Warsztaty zrób to sam – Cudeńka 
z soli i ziarenek 
 22 lipca od godz.15.00 - 18.00 - Rodzinna Niedziela z Tęczową 
Doliną - blok animacji pod nazwą W indiańskiej wiosce – tańce  
i śpiewy indiańskie, ceremonia powitania i nadawania imion, indiańskie 
malowanie twarzy, wykonywanie akcesoriów indiańskich (pióropuszy, 
opasek, naszyjników, malowanek), konkursy, rozgrywki sprawnościowe, 
wyścigi, wybór wodza i tworzenie TOTEM-u. Mile widziane kostiumy  
i stroje indiańskie 
 17 i 24 lipca  – wyjazdy do kina /więcej informacji i repertuar 
zostanie podane na stronie internetowej www.brzostek.pl/   
 19 sierpnia od godz. 15.00 - 18.00 – Rodzinna Niedziela z 
Tęczową Doliną Ahoj przygoda – pirackie spotkanie na wyspie 
skarbów – tańce i śpiewy pirackie, zabawy i konkursy sprawnościowe 
dla dzieci i rodziców, pojedynki wyścigi, strzelanie z procy, przenoszenie 
skarbu, bitwa morska, pirackie tatuaże, tropikalne zwierzęta z balonów, 
zabawy z chustą, pokaz ogromnych baniek, mega twister. Mile widziane 
kostiumy pirackie     

 

Wstęp wolny! 

Serdecznie zapraszamy! 
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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
1. Dobiegła końca gruntowna przebudowa 
Domu Ludowego w Zawadce Brzosteckiej. 
Za przeszło 280 tys. zł budynek uzyskał 
całkiem nowe oblicze. Wykonane zostało 
ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu, 
wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, 

przebudowano instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, 
c.o. oraz elektryczną. W wyniku prac modernizacyjnych 
budynek został dostosowany do obowiązujących przepisów, 
a dzięki budowie podjazdu i nowej toalety również osoby 
niepełnosprawne mogą z niego korzystać bez ograniczeń.

Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków pozyska-
nych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii 
rozwoju lokalnego 
kierowanego przez 
społeczność” obję-
tego Programem 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 
2014-2020, a wy-
konawcą prac była 
firma GOR-BUD 
s.c. z Gorlic.

2. W ubiegłym tygodniu zakończyła się budowa ostat-
niego z sześciu 
placów zabaw 
realizowanych 
w ramach zada-
nia pn. „Popra-
wa infrastruktu-
ry rekreacyjnej 
w gminie Brzo-
stek”. W ramach 
programu zrea-
lizowano nastę-
pujące obiekty:

Łączna wartość tych inwestycji to przeszło 313 tys., z czego 
63% pochodzi ze środków zewnętrznych Unii Europejskiej - 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego” w ra-
mach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3. Duże zmiany w Szkole Podstawowej im. KEN w Brzostku. 
Wraz z końcem wakacji mija termin wykonania prac zwią-
zanych z modernizacją energetyczną budynku. Wykonano 
już wszystkie prace rozbiórkowe, wyburzenia i ocieplenie 
ścian budynku w gruncie. Przez najbliższe dwa miesiące 
wykonawca zmodernizuje system centralnego ogrzewania. 
W ramach prac m.in. zamontowane zostaną nowe kotły 
grzewcze i 155 grzejników.

Inwestycja jest realizowana przy udziale środków pozy-
skanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - działanie 
3.2. Refinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Plac zabaw w SkurowejPlac zabaw w Januszkowicach

Plac zabaw w GorzejowejPlac zabaw w Smarżowej Plac zabaw w Grudnej Górnej

Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną 
w Kamienicy Górnej
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

14 czerwca br. Rada Miejska w Brzostku na XLI sesji przy-
jęła jednogłośnie Sprawozdanie z wykonania budże-

tu Gminy za 2017 rok. Uchwalony budżet na 2017 rok, po 
uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację 
dochodów w kwocie 59 051 549,54 zł. Dochody wykonano 
w kwocie 58 667 116,46 zł, co stanowi 99,34% planu, w tym 
wykonane dochody bieżące na kwotę 56 313 242,26 zł na 
plan 56 698 240,85 zł, co stanowi 99,32% planu. Wykonane 
dochody majątkowe stanowią kwotę 2 353 874,20 zł na 
plan 2 353 308,69 zł, co stanowi 100,02 % planu. Planowane 
dochody własne w wysokości 10 209 605,69 zł wykonane 
zostały w kwocie 10 047 866,62 zł, co stanowi 98,41 % planu 
i 17,29 % ogółu dochodów budżetu gminy. Plan wydatków 
budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku prze-
widywał kwotę 60 852 171,94 zł. Wydatki zrealizowano 
w wysokości 56 997 107,74 zł, co stanowi 93,66% planu. Na 
realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy Brzo-
stek kwotę 6 412 326,09 zł, a wydatkowano 4 334 221,55 zł, 
co stanowi 67,59% planowanych wydatków na inwestycje. 
Wydatki na inwestycje nie zostały w całości zrealizowane 
mimo zleconych prac ze względu na niekorzystne warunki 
pogodowe, jak to miało miejsce przy inwestycjach drogowych, 
które zostały wykonane i rozliczone z pozostałych wolnych 
środków w roku 2018. Główne wydatki budżetu to dział: 
rodzina, oświata i wychowanie oraz pomoc społeczna. Rada 
Miejska w Brzostku 11 głosami „za” i 4 głosami „wstrzymu-
jącymi się” udzieliła absolutorium za 2017 rok Wojciechowi 
Staniszewskiemu Burmistrzowi Brzostku. W dalszej części 
obrad radni przyjęli zmiany do uchwały budżetowej na 2018 
rok, co w konsekwencji spowodowało dokonanie zmian 
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek. Do-
chody budżetu zmniejszono o kwotę dotacji z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na 
lata 2014 -2020 w wysokości 1 310 530 zł. Wpływ tej dotacji 
przeniesiono do planu dochodów budżetu 2019 roku, w związ-

ku z wydłużeniem terminu wykonania zadania kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Bukowa. W planie wydatków 
zwiększono środki na: przebudowę dróg gminnych o kwotę 
136.101 zł, na ochotnicze straże pożarne o kwotę 27 400 zł 
(dotacja na wymianę bram garażowych i stolarki okiennej dla 
OSP Skurowa i zakup motopompy pożarniczej dla OSP Grudna 
Górna), w dziale oświata i wychowanie zwiększono wydatki 
bieżące o kwotę 12 000 zł i wydatki na termomodernizację 
budynku szkoły w Kamienicy Dolnej w wysokości 155 000 zł. 
Zadanie termomodernizacji budynku szkoły w Kamienicy 
Dolnej jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska. Na wykonanie tego zadania 
został rozstrzygnięty przetarg, a warunkiem podpisania umo-
wy z wykonawcą jest zabezpieczenie w budżecie gminy całej 
kwoty na to zadanie. Na wykonanie kanalizacji w Brzostku 
(ul. Polna, ul. Ks. Ostafińskiego, ul. Węgierska) z „Programu 
poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV”, prze-
znaczono 490 000 zł. Na remont pomnika w Siedliskach-
-Bogusz zabezpieczono 5000 zł oraz 14 000 zł na wykonanie 
odwodnienia boiska na OSiR w Brzostku. Zmiana statutu 
Centrum Usług Wspólnych dotyczyła poszerzenia zakresu 
prowadzonych spraw z ustawy o ochronie danych osobo-
wych i przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych. Realizując ustawowy 
obowiązek wynikający z ustawy o pomocy społecznej, Rada 
Miejska podjęła stosowną uchwałę, ustalając sposób spra-
wienia pogrzebu na koszt gminy zmarłej osobie samotnej. 
W celu regulacji stanu prawnego dróg gminnych Rada Miejska 
wyraziła zgodę na przyjęcie darowizny działek położonych 
w Grudnej Dolnej, Grudnej Górnej i Głobikówce.

Treść podjętych uchwał prezentowana jest na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej.

Opracowała E. Sz.

Ogromny sukces skrzypka Józefa Śliwy, prymisty Kapeli Zastawnych, na 52. „Ogólnopolskim festiwalu kapel i śpiewa-
ków ludowych” w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

JÓZEF ŚLIWA NAJLEPSZY W POLSCE!

W dniach 22-24 czerwca 2018 r. 
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą 

odbył się 52. „Ogólnopolski Festiwal 
Kapel i Śpiewaków Ludowych”. Jest 
to największa i najważniejsza impre-
za folklorystyczna tego typu w Polsce. 
W konkursie udział wzięło:

• 25 kapel,
• 29 zespołów śpiewaczych,
• 10 instrumentalistów,
• 25 solistów śpiewaków,
• 10 wykonawców w kategorii folk-
lor-kontynuacja,

• 21 grup w konkursie „DUŻY - MAŁY”.
Jury stwierdza, że w konkursie fe-

stiwalowym wzięło udział około 800 
artystów ludowych z 15 województw. 
Nie zabrakło również delegacji z naszej 
gminy. 

W konkursowej kategorii instru-
mentalistów udział wziął Józef Śliwa, 
skrzypek prymista kapeli ludowej Za-
stawnych z Brzostku. Jego występ na 
Kazimierzowskim Festiwalu przypadł 

na piątek 22 czerwca. Dwa dni 
później Jury, składające się 
z światowej klasy etnografów, 
etnomuzykologów i znawców 
folkloru, postanowiło przyznać 
mu I miejsce. Jest to wielki za-
szczyt i największe możliwe do 
zdobycia osiągnięcie w kraju. 
Warto wspomnieć, iż to nie 
jedyny sukces naszych pa-
sjonatów muzyki ludowej na 
festiwalu w Kazimierzu Dol-
nym: w roku 2016 III miejsce, 
również w kategorii solistów 
instrumentalistów, zdobył 
cymbalista kapeli Jakub Za-
stawny, natomiast rok temu, w 2017, cała 
Kapela Zastawnych zdobyła III miejsce 
w kategorii kapel ludowych. 

Wszystkim muzykantom z naszej 
kapeli życzymy dalszych, wspaniałych 
sukcesów, a Panu Śliwie gratulujemy 
szczególnie, zwracając uwagę na fakt, 
iż konkurs w Kazimierzu Dolnym był 

jego 4. z kolei solowym występem, gdzie 
każdy uwieńczony był I miejscem na 
podium. Powodem takich osiągnięć jest 
po prostu wieloletnie doświadczenie 
i samorodna autentyczność w wykony-
waniu naszych pogórzańskich melodii.

Red.

Fot. Zbigniew Szczuciński
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„NIE MA, NIE MA WODY NA PUSTYNI…”
A JAK JEST W BRZOSTKU?
Z Leszkiem 

Bieńkiem, 
Prezesem Zakładu 
Gospodarki Komu-
nalnej w Brzostku 
rozmawia Urszu-
la Kobak

W pierwszą sobotę czerwca miesz-
kańców Brzostku zaskoczył brak wody 
w kranach. Co było tego przyczyną? 

Tej wody nie brakło nagle. Złożył 
się na to szereg następujących po sobie 
wydarzeń, które  doprowadziły do sy-
tuacji, która nie powinna mieć miejsca. 
Maj był gorący, zwiększało się zużycie 
wody ze względu na podlewanie grzą-
dek, ogródków, trawników. Przez ostat-
nie 2 tygodnie maja pompy pracowały 
praktycznie 24 godz. na dobę, ponieważ 
zużycie wody było zwiększone o oko-
ło 50% w stosunku do standardowe-
go. Pompy pracowały nawet w nocy, 
żeby zapełnić zbiorniki wyrównawcze. 
Do tego pod koniec maja doszła sytu-
acja związana z napełnianiem basenów 
przydomowych przez odbiorców wody. 
Dawniej baseny miały pojemność 1-2 m3, 
w tej chwili mają 5-10 m3. To wszystko 
poskutkowało brakiem wody w końców-
ce długiego weekendu. Zużycie wody 
wynosi ok. 350 m3 na dobę dla wszyst-
kich odbiorców, przez wcześniejsze dni 
zwiększyło się o 50%. Burmistrz zamieścił 
na stronie gminy ogłoszenie o konieczno-
ści oszczędnego gospodarowania wodą, 
ale nie było żadnego odzewu ze stro-
ny użytkowników sieci wodociągowej. 
Każdy korzystał, ile chciał, nie zastana-
wiając się nad tym, że może pojawić się 
problem. Sugerowaliśmy oszczędność 
w zużyciu wody, ponieważ przy ciągłej 
pracy pomp w pewnym momencie wy-
dajność studni głębinowych zaczęła się 
zmniejszać. Dodatkowo długotrwała su-
sza wpłynęła na obniżenie poziomu wód 
w studniach, więc ilość podawanej wody 
była mniejsza niż standardowo. Dlatego 
wtedy w gospodarstwach domowych po-
łożonych wyżej zaczęło brakować wody. 
Mieszkańcy niższych terenów, np. na ul. 
Łukasiewicza, nie odczuli tego braku, bo 
pompy pracowały cały czas. Taka sytu-
acja się zdarzyła, ponieważ my, zgodnie 
z pozwoleniem wodno-prawnym, mamy 
możliwość poboru 28 m3 na godz. wody, 
z tym, że ta woda jest użytkowana nie 
tylko do podawania do sieci, ale również 
do czyszczenia filtrów na stacji uzdat-
niania wody. Bez czyszczenia filtrów, co 
dzieje się w sposób zautomatyzowany, 
bez sterowania ręcznego, jakość wody 
dostarczanej do sieci byłaby stosunkowo 
gorsza. Poza tym byłby problem z bieżącą 

eksploatacją zanieczyszczonych filtrów. 
Część wody więc była wykorzystywana 
do czyszczenia filtrów, co też wpłynęło 
na jej brak. Sytuacja taka nie powinna 
się wydarzyć. Gdyby wszyscy użytkow-
nicy przez 2 lub 3 dni z sercem podeszli 
do ogłoszenia burmistrza i oszczędnie 
gospodarowali wodą, to nie byłoby tych 
problemów. Sytuacja z brakiem wody 
zdarzyła się częściowo z przyczyn od nas 
niezależnych, ale wina zawsze jest po 
stronie dostawcy wody, więc przepra-
szamy odbiorców za to, że coś takiego 
miało miejsce.

W jakich miejscowościach jest obec-
nie sieć wodociągowa?

W Brzostku (oprócz części ul. Słonecz-
nej powyżej zbiorników wyrównaw-
czych), w Opacionce, Januszkowicach, 
Kleciach, Nawsiu Brzosteckim, Zawadce 
Brzosteckiej i w Kamienicy Dolnej. Teraz 
budowany jest wodociąg w Woli Brzo-
steckiej. W perspektywie jest jeszcze sieć 
wodociągowa w Bukowej. Jeśli wybu-
dujemy jeszcze jedną lub dwie studnie 
głębinowe, to wody starczy dla wszyst-
kich mieszkańców z tych miejscowości.

Kiedy zostaną oddane do użytku 
nowe studnie głębinowe?

Budowa kolejnych studni głębino-
wych jest w tej chwili na etapie wstęp-
nego planowania lokalizacyjnego. Chodzi 
o takie usytuowanie nowej studni głę-
binowej, aby jej działanie nie zakłócało 
eksploatacji już istniejących. Do tego 
dochodzi jeszcze cała procedura związana 
ze zmianą pozwolenia wodno-prawnego, 
żebyśmy mieli zwiększoną możliwość 
poboru wody z 28 m3 na godz. np. do 
35 m3 na godzinę. Wtedy będziemy mieć 
większy zapas wody w perspektywie 
rozbudowy sieci wodociągowej. Myślę, 
że w przyszłym roku ta studnia będzie 
oddana do użytku.

Czy nowa studnia rozwiąże problem 
niskiego ciśnienia w kranach?

Ciśnienie wody zależy m.in. od 
ukształtowania terenu, od wysokości, 
na jakiej posadowione są budynki miesz-
kalne, ponieważ górny poziom wody jest 
na wysokości wody w zbiornikach wy-
równawczych. Ciśnienie wody w kranach 
zależy od różnicy pomiędzy poziomem 
wody w zbiornikach wyrównawczych 
a poziomem budynku mieszkalnego. 
Ciśnienie w sieci wodociągowej w bu-
dynkach mieszkalnych, które są położone 
kilkanaście metrów poniżej zbiorników 
wyrównawczych będzie zawsze niższe 
niż w budynkach zlokalizowanych np. 
przy ul. Łukasiewicza. Tam różnica po-

ziomów wymaga zakładania m.in. re-
duktorów. W przypadku Januszkowic 
i Opacionki mamy na sieci wodocią-
gowej 2 przepompownie wody i one 
podnoszą ciśnienie na dalszych odcinkach 
i tutaj nie ma problemu. Przy blokach na 
ul. Gryglewskiego jest przepompownia 
zasilająca przysiółek Okrągła. Natomiast 
mniejsze ciśnienie w okresach porannych 
jest przede wszystkim związane z tym, 
że w jednym momencie korzysta wielu 
odbiorców, przez to pobór wody na da-
nym odcinku jest bardzo duży i ciśnienie 
troszeczkę spada. Nie możemy zwiększać 
ciśnienia, bo woda w zbiornikach by się 
przelewała. Jeśli w zbiornikach zostanie 
osiągnięty maksymalny poziom wody, 
to pompy automatycznie się wyłączają. 
Jeśli chodzi o Wolę Brzostecką, to w tej 
chwili jest tam budowany wodociąg 
z dwiema przepompowniami, ponieważ 
poziom terenu w kierunku Kamieni-
cy Górnej podnosi się i ciśnienie było-
by zbyt małe. Jest jeszcze obok Szkoły 
Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim 
budowany zbiornik, który będzie miał 
pojemność 100 m3 i on będzie dobowo 
zabezpieczał zapotrzebowanie na wodę 
odbiorców w Woli Brzosteckiej.

Ilu użytkowników brzosteckiej sieci 
wodociągowej przybyło w ciągu ostat-
niego roku? Czy może to wpłynąć na 
zwiększenie częstotliwości braku lub 
obniżenia ciśnienia wody w sieci?

W 2017 roku podłączyliśmy 23 odbior-
ców. W tej chwili mamy 1277 odbiorców. 
Nowi odbiorcy stanowią 1,5% obecnych, 
więc nie jest to znacząca liczba i nie ma 
wpływu na brak wody lub jej niskie 
ciśnienie.

W jakich okolicznościach niespodzie-
wanie (bez wcześniejszego ogłoszenia), 
oprócz suszy, może zabraknąć wody 
w kranach?

Wody może zabraknąć w przypadku 
wystąpienia awarii i wtedy nie jesteśmy 
w stanie wcześniej poinformować miesz-
kańców o brakach w wodzie. Awaria 
może się zdarzyć, ponieważ część sieci 
wodociągowej jest z lat siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku. Staramy się wy-
mieniać trójniki, zasuwy oraz hydranty, 
a także odcinki sieci z rur stalowych, 
które mają 20 lub 30 lat i one przepusz-
czają wodę poprzez swoje uszkodzenia 
materiałowe. Nie jesteśmy też w stanie 
przewidzieć tego, że ktoś, wykonując inne 
prace, uszkodzi naszą sieć wodociągową. 
Wtedy usuwamy awarię na bieżąco.

Dokończenie na str. 6

Fot. Paweł Batycki
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Dokończenie na str. 7

Dokończenie ze str. 5

PODSUMOWANIE II BIEGU ULICZNEGO W BRZOSTKU 
Za nami druga edycja Biegu Ulicznego w Brzostku. Tym 

razem w niedzielne popołudnie 17 czerwca o godzinie 16.00 
honorowy starter, którym był Wojciech Staniszewski, bur-
mistrz Brzostku, dał znak i biegacze wyruszyli na trasę. Tego-
roczny bieg zorganizowany był dla uczczenia 100-lecia odzy-
skania niepodległości przez Polskę. Organizator to Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Brzostku. Na bieg zapisało się ponad 
100 zawodników, ale nie wszyscy stawili się na starcie. Na 
5-kilometrową trasę wyruszyło 84 zawodników. Zawodnicy 
musieli zmagać się nie tylko z trudnym ukształtowaniem 
trasy, ale także z pogodą. Tym razem było gorąco, więc 
organizatorzy postanowili utworzyć aż trzy punkty z wodą, 
co bardzo rzadko się zdarza na tak krótkim dystansie. Kibice 
w tym roku dopisali, dopingując głośno zawodników na 
całej długości trasy, tworząc niezapomniany klimat biegu. 

Zwycięzcą w kategorii OPEN został Bartłomiej Machowski 
(Machoney Team) z Szczepańcowej, który pokonał dystans 
w niespełna 19 minut. Trzecie miejsce zajął reprezentant 

gminy Brzostek Patryk Smoleń, który przez większą cześć 
dystansu prowadził, ale w końcówce zabrakło sił i ostatecz-
nie rywalizację zakończył na najniższym stopniu podium. 
Wśród pań jako pierwsza linię mety przekroczyła Kamila 
Czajka (ULKS Technik Trzcinica) z Bieździedzy, której zajęło 
to 21 minut. W klasyfikacji generalnej kobiet na drugim 
miejscu uplasowała się Julianna Wojdyła. Oprócz wysokich 
miejsc w klasyfikacji generalnej biegacze z gminy Brzostek 
zdominowali kategorie wiekowe. W kategorii K1 (do 30 lat) 
całe podium zajęły zawodniczki z gminy Brzostek. Zwycię-
żyła Bogumiła Kawalec, a na drugim miejscu uplasowała 
się Paulina Wodzisz, zaś na trzecim miejscu Karolina Górka. 
W K2 (pow. 30 lat) zwyciężyła Katarzyna Kawalec, na trzecim 
miejscu znalazła się Karolina Kawalec. W kategorii M 2 (19- 
39 lat) na drugim miejscu bieg ukończył Dawid Czekaj, a na 
trzecim Paweł Smoleń (obaj z Brzostku). W kategorii powyżej 
40 lat w swoim debiutanckim starcie na 3. miejscu znalazł 

Mówi się o suszy w Polsce i zmniejsza-
jących się zasobach wodnych. Jak sytu-
acja przedstawia się w naszej gminie?

Jeśli chodzi o poziom wód w stud-
niach, to te wahania oczywiście są i do-
tyczą górnego zwierciadła w studniach. 
W przypadku występowania suszy i bra-
ku wody z własnych ujęć sprzedajemy 
wodę w ilościach kilku m3 mieszkańcom, 
którzy nie są podłączeni do naszej sieci 
wodociągowej. Nie jest to duży zakres. 
Jeśli brakowało wody w naszej sieci, to 
ograniczaliśmy jej sprzedaż tym miesz-
kańcom. Nie sprzedajemy wody do ba-
senów przydomowych.

Czego powinni unikać użytkownicy 
sieci wodociągowej podczas upałów 
lub dłuższych okresów suszy? 

Przede wszystkim, i to nie tylko ze 
względu na suszę, ale i własne wydatki 
finansowe, powinniśmy w miarę moż-
liwości systematycznie sprawdzać, czy 
w wewnętrznej instalacji wodociągowej 
nie ma niepotrzebnych wycieków, czy np. 
spłuczka nie przepuszcza. Cieknąca spłucz-
ka potrafi w ciągu doby przepuścić kilka 
metrów sześciennych wody i potem, 
przy rozliczeniu, jest „ból finansowy”, 
poza tym woda ta bezpowrotnie ucieka. 
Druga sprawa – jeśli gdzieś pojawiłyby 
się jakieś wycieki wody, to trzeba to do 
nas zgłaszać jak najszybciej, żebyśmy 
mogli usunąć awarię i ograniczyć straty 
wody. Trzeba też zwracać uwagę na nie-
uprawnione osoby, często spoza naszej 
gminy, które nielegalnie pobierają wodę 
z hydrantów umieszczonych na sieci. 
Jest to problem, ponieważ wtedy spada 
ciśnienie, a poza tym woda z wodocią-
gu nie ma służyć takim celom. Dlatego 
prosimy, aby nawet anonimowo zgłaszać 
takie sytuacje i my będziemy na ten pro-
ceder szybko reagować. Mamy częściowo 
zaplombowane  hydranty, więc wiemy, 

który w tej chwili może być użytkowany. 
W czasie długotrwałej suszy podlewanie 
powinniśmy ograniczyć do minimum. 
Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że 
my podlejemy trawnik lub grządki, a są-
siadowi może potem zabraknąć wody do 
gotowania czy mycia. Powinno się wtedy 
ograniczać zużycie wody do innych celów 
niż socjalno-bytowe.

Z jakiej głębokości jest pobiera-
na woda?

Nasze studnie mają 14 m głębokości.

Jak często przeprowadza się badanie 
jakości wody w naszej sieci? Kto tego 
dokonuje? Czy próbki wody do badań 
pobierane są tylko ze zbiorników przed 
podaniem do sieci, czy także z kranów 
np. u losowo wybranych odbiorców? 

Jeśli chodzi o badanie wody, to oczywi-
ście współpracujemy z Powiatową Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Dębicy, 
gdzie mamy corocznie ustalany harmono-
gram badań zlecanych przez nas. Oprócz 
tego Sanepid robi też niezapowiedziane 
badania. Korzystamy ponadto z labora-
torium Petrogeo w Jaśle, które również 
bada wodę raz na miesiąc, oczywiście 
w kilku punktach. Wodę bada się w stacji 
uzdatniania, w szkołach, w cukierni, także 
na końcówkach sieci w Januszkowicach, 
Opacionce, Nawsiu, Kleciach. Woda po-
bierana jest też u mieszkańców. Pracow-
nicy Sanepidu sami pobierają próbki.

Jaka jest jakość naszej wody z kranu? 
Czy jest duża różnica między jakością 
wody ze stacji uzdatniania a wodą 
w kranach w naszych domach?

Nie. Woda spełnia wszystkie normy 
określone przez Ministra Zdrowia. Trzeba 
przyznać, że woda ze studni głębino-
wych, czyli z tych pokładów, z których 
my czerpiemy, ma w sobie dużo żelaza 
i manganu. Jednak dzięki filtrom na stacji 

uzdatniania również pod tym względem 
nasza woda mieści się w normie. Kilkana-
ście lat temu wodę mieliśmy gorszą, jeśli 
chodzi o jej mętność, ale po modernizacji 
przeprowadzonej w 2009 roku woda 
wygląda dużo lepiej, jednak trzeba tego 
na bieżąco pilnować. Czasem mogą być 
zawirowania, gdy dany odbiorca ma rów-
nież swoje ujęcie wody, może przełączać 
wodę z sieci lub swoją. Wtedy, żeby nie 
było skażenia wody z sieci w przypadku 
niepoprawnego przełączenia, montujemy 
wszystkim zawory antyskażeniowe. Je-
śli chodzi o jakość wody, mieścimy się 
we wszystkich normach. Z bakteriami 
nie mamy problemu. Corocznie robimy 
płukanie sieci na pewnych odcinkach po 
wcześniejszym zawiadomieniu miesz-
kańców. Usuwamy wtedy osady tlenku 
żelaza. Wtedy jakość wody jest chwilowo 
gorsza, ale nie ma to nic wspólnego ze 
skażeniem bakteriami. Pobierana przez 
nas woda jest twarda, zawiera dużo ka-
mienia, ale obecnie nic z tym nie możemy 
zrobić.

Czy możemy pić nieprzegotowaną 
wodę z sieci wodociągowej?

Tak, ja piję wodę bezpośrednio z kranu.

Co jeszcze Pan Prezes chciałby dodać?
Miałbym prośbę do odbiorców wody. 

My sprzedajemy wodę, więc zależy nam, 
aby sprzedać jej jak najwięcej, bo wtedy 
szybciej  zdobędziemy środki na budowę 
nowych studni i na remonty istniejącej 
już sieci. Jednak proszę mieszkańców, 
żeby używali wody przede wszystkim do 
celów, do których jest przeznaczona, czyli 
do celów socjalno-bytowych. Szczególnie 
w okresach suszy, kiedy zwiększa się 
zapotrzebowanie na wodę, trzeba racjo-
nalnie korzystać z wody, żeby nikomu 
jej nie brakło. q
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się Zbigniew Machaj z Kamienicy Dolnej. W tegorocznej 
edycji nagrodzono również najstarszego (Czesław Furmanek 
– Jasło, Trzcinica) oraz najstarszą uczestniczkę (Anna Urbanik 
- Dębica) biegu.

Na wszystkich biegaczy, którzy szczęśliwie dotarli do mety, 
czekały pamiątkowe medale, a najlepsi w swoich kategoriach 
wiekowych otrzymali cenne nagrody. Po biegu odbyło się 
małe grillowanie, które było świetną okazją do zjedzenia 
kiełbaski i wymiany swoich wrażeń po biegu z innymi uczest-
nikami. Nie zabrakło także ciasta do kawy, bo niedziela bez 
ciacha to nie niedziela. W czasie imprezy oprócz sportowych 
emocji można było obejrzeć wystawę pt.: „Ojcowie Nie-

podległości”, którą dostarczył IPN w Rzeszowie. Po krótkim 
odpoczynku najlepsi zawodnicy otrzymali statuetki i nagrody 
rzeczowe z rąk burmistrza Wojciecha Staniszewskiego oraz 
kierownika OSiR-u Andrzeja Piękosia. 

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

Dokończenie ze str. 6

Wyniki kategoria OPEN M:
1. Bartłomiej Machowski (Szczepań-

cowa) 0:18:49
2. Józef Rojek (Ropczyce) 0:19:03
3. Patryk Smoleń (Brzostek) 0:19:24

Wyniki kategoria OPEN K:
1. Kamila Czajka (Bieździedza) 0:21:18
2. Julianna Wojdyła (Brzostek) 0:22:36
3. Wioletta Nowak (Dębica) 0:23:08

Wyniki kategoria M1 - 15 - 18 lat:
1. Piotr Jarecki (Błażkowa) 
2. Dawid Łukasik (Błażkowa)
3. Dominik Mosoń (Pilzno) 

Wyniki kategoria M2 - 19 - 39 lat:
1. Łukasz Kołodziej (Jasło
2. Dawid Czekaj (Brzostek)
3. Paweł Smoleń (Brzostek)

Wyniki kategoria M3 – pow. 40 lat:
1. Dionizy Szczudło (Dębica)
2. Stanisław Pruchnik (Błażkowa) 
3. Zbigniew Machaj (Kamienica Dolna)

Wyniki kategoria K1 – do 30 lat:
1. Bogumiła Kawalec (Brzostek) 
2. Paulina Wodzisz (Brzostek)
3. Karolina Górka (Brzostek)

Wyniki kategoria K2 - od 30 lat:
1. Katarzyna Kawalec (Brzostek) 
2. Alicja Bujak – Korzeń (Wielopole 

Skrzyńskie)
3. Karolina Kawalec (Brzostek)

Wyniki kategoria Mieszkanki Gminy 
Brzostek:

1. Julianna Wojdyła (Brzostek) 
2. Katarzyna Kawalec (Brzostek) 
3. Bogumiła Kawalec (Brzostek)

Wyniki kategoria Mieszkańcy Gminy 
Brzostek:

1. Patryk Smoleń (Brzostek) 
2. Dawid Czekaj (Brzostek)
3. Paweł Smoleń (Brzostek)

Magdalena Kawalec

Fot. Paweł Batycki
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Dokończenie na str. 9

Ze słabością uczmy łamać się za młodu…
A. Mickiewicz „Oda do młodości”

KONIEC GIMNAZJUM
Na początku był chaos

Politycy bardzo lubią reformować oświatę. Różne cele 
temu przyświecają, ale najwięcej zamieszania i kosztów jak 
zwykle jest na samym dole, czyli w samorządach lokalnych, 
a przede wszystkim w szkołach. 

Niecałe 20 lat temu postanowiono, że trzeba zmienić 
system edukacji, więc od 1999 roku działały sześcioletnie 
szkoły podstawowe, trzyletnie gimnazja, trzyletnie licea 
i czteroletnie technika. Organom prowadzącym postawiono 
twardy wymóg – gimnazja muszą być oddzielone od podsta-
wówek. Wójtowie i burmistrzowie na głowie stawali, aby ten 
warunek spełnić. Budowali nowe szkoły, dzielili istniejące 
na dwie części z osobnymi wejściami, co stanowiło olbrzy-
mie obciążenie finansowe dla gmin. Nauczycieli przerzucali 
z jednej placówki do drugiej. Gimnazja wraz ze szkołami 
ponadgimnazjalnymi miały stanowić całość edukacyjną 
przygotowującą młodzież do matury. To jednak nigdy nie 
zostało zrealizowane z prostej przyczyny, że obydwa typy 
szkół miały różne organy prowadzące – gminy i starostwa. 
Politycy wkrótce zaczęli zmieniać zdanie, pozwolili nawet, 
co początkowo było nie do pomyślenia, na łączenie podsta-
wówek i gimnazjów w zespoły, a to zapowiadało nadejście 
kolejnej reformy. Do tego wszystkiego dołączyły się media, 
prowadząc nagonkę na gimnazja, zwłaszcza na gimnazjalistów, 
których przedstawiano jako patologiczny element zagrażający 
społeczeństwu. Kolejni politycy podchwycili ten „medialny 
temat”, dolewając oliwy do ognia, co pomogło wprowadzeniu 
likwidacji gimnazjów do programu wyborczego. Niechęć, 
czasem wręcz nienawiść do szkół, a przede wszystkim do 
nauczycieli, jest nieomal powszechna, więc hasło chwyciło.

I jest nadal
Chaos jest nadal. Rządzący w wielkim pośpiechu wprowa-

dzili reformę. Wrócili do ośmioletnich podstawówek, czterolet-
nich liceów i pięcioletnich techników. I znów zamieszanie. Co 
zrobić z samodzielnymi gimnazjami? Co zrobić z budynkami, 
w których funkcjonowały gimnazja? Wszelkie zmiany pocią-
gają kolejne koszty. Nawet przystosowanie budynku gimna-
zjum do szkoły podstawowej wymaga choćby remontu toalet, 
by małe dzieci mogły z nich korzystać, zakupu odpowiednich 
mebli szkolnych, pomocy dydaktycznych itd. Nauczycieli 
od nowa przerzuca się z kąta w kąt, część z nich traci pracę, 
toczą się procesy sądowe. Gimnazjaliści martwią się o swoją 
przyszłość, bo ciągle zmieniają się im nauczyciele uczący. Nie 
wiedzą, jak będą wyglądać przyjęcia do wymarzonych szkół 
ponadgimnazjalnych, ponieważ wtedy kończą szkołę i oni, 
i ósmoklasiści. Uczniowie tegorocznych siódmych klas nagle 
dowiedzieli się, że nie idą do gimnazjów, do których chcieli 
iść (głównie ci z małych szkół). Na dodatek muszą uczyć się 
z podręczników dla gimnazjum różniących się jedynie okładką, 
bo napisanie dobrego, nowego podręcznika wymaga czasu, 
a tego w ostatniej reformie zabrakło. Dzieci znów są królikami 
doświadczalnymi. I czemu to wszystko ma służyć? Dalszemu 
ogłupianiu narodu? Poziom edukacji w Polsce obniża się 
w szybkim tempie. Potwierdzają to rozmowy z nauczycielami 
o dłuższym stażu pracy czy wykładowcami różnych uczelni. 
Dawniej w szkołach średnich obowiązywała zasada – albo 
się uczysz, albo żegnaj. Dziś natomiast obowiązuje masowość 
i w liceach, i na studiach. A wszystko jak zwykle rozbija się 
o pieniądze. Szkoły średnie już bardzo nie przebierają – im 
mają więcej uczniów, tym więcej pieniędzy i większe szanse 
na przetrwanie. To samo dotyczy uczelni – tylko niektóre, 
o bogatych tradycjach, mogą pozwolić sobie na „odsiew” 

kandydatów i studentów. I do czego to prowadzi? Nie bę-
dzie lepiej, dopóki polski rząd nie postawi na edukację na 
wysokim poziomie, dając na to pieniądze.

Dawno, dawno temu było sobie Gimnazjum im. Królowej 
Jadwigi w Brzostku

Tak się złożyło, że w kwietniu w 1999 r. podpisałam umowę 
o dzieło zobowiązującą mnie do zorganizowania Gimnazjum 
w Brzostku, którym miałam zarządzać. Poza tym papierem 
nie było nic. Przez pierwsze dwa lata uczyliśmy się w sta-
rym, wymagającym kompletnego remontu budynku szkoły 
podstawowej (obecnie mieści się tam brzosteckie przed-
szkole). Mieliśmy też oddziały zamiejscowe w Przeczycy 
i Nawsiu Brzosteckim. Po dwóch latach „wylądowaliśmy” 
na boisku szkolnym, gdyż stary budynek ponownie przeję-
ła podstawówka, która na krótko upchnęła nas po kątach. 
Ówczesny wójt Leszek Bieniek w wielkim pośpiechu adap-
tował niewykończony budynek obok ośrodka zdrowia na 
gimnazjum. I wreszcie w jesieni 2001 r. przenieśliśmy się na 
ul. Mysłowskiego 11. Długi korowód uczniów i nauczycieli 
z wielką radością szedł „na swoje”. Nawsie Brzosteckie już 
wtedy od nas się oddzieliło, ale i tak było po cztery oddziały 
w każdym roczniku, a większość z nich liczyła po 30 uczniów. 
W nowej szkole czekały na gimnazjalistów zaledwie stoliki 
i krzesła. Nie było żadnych mebli, nawet tablic szkolnych. 
Jednak dla nas zakończył się czas poniewierki. Wspólnymi 
siłami, przy bardzo dużym wsparciu rodziców, zwłaszcza ów-
czesnej przewodniczącej Rady Rodziców Lucyny Czarnawskiej, 
corocznie organizowaliśmy festyny środowiskowe, dzięki 
którym zdobywaliśmy środki na zakup podstawowych mebli 
i pomocy dydaktycznych. Było ciężko, ale nikt nie szczędził 
sił, bo tworzyliśmy coś nowego, naszego, coś, co dawało ol-
brzymie poczucie więzi wśród nauczycieli, uczniów i rodziców. 
Stworzyliśmy wręcz rodzinę. Wtedy nie miały miejsca żadne 
nieporozumienia czy wzajemna niechęć wśród nauczycieli. 
Uczniowie dbali o budynek jak o swoją własność, byli 
zdyscyplinowani i chętnie się uczyli. Rodzice zawsze służyli 
pomocą. Wszyscy czuliśmy się odpowiedzialni za gimnazjum, 
za to, jak funkcjonuje. Pierwszym odzwierciedleniem tej 
postawy stała się uroczystość oddania do użytku nowego 
budynku gimnazjum w 2002 r., która odbiła się szerokim 
echem w społeczeństwie oraz lokalnych i regionalnych me-
diach. Stanowiła też zapowiedź organizowanych przez nas 
barwnych imprez środowiskowych, gdzie często przewijał się 
wątek związany z patronką gimnazjum, Królową Jadwigą. 
Przechadzali się więc po Brzostku średniowieczni mieszczanie, 
rycerstwo, damy dworu i sama Jadwiga. Mieszkańcy chęt-
nie uczestniczyli w tych zabawach, wspierając jednocześnie 
działalność naszej szkoły. W tym tonie zorganizowaliśmy też 
10-lecie gimnazjum, a inscenizacja poświęcona patronce tak 
spodobała się gościom, że zostaliśmy zaproszeni z występem 
na Uniwersytet Rzeszowski, a następnie na zamek w Prze-
myślu. Brzosteckie gimnazjum było też organizatorem, przy 
współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, powiatowych 
konkursów ortograficznych, które cieszyły się dużą popu-
larnością wśród młodzieży i dorosłych uczestników. Odkąd 
przenieśliśmy się do nowego budynku, czyniliśmy starania 
o salę gimnastyczną przy gimnazjum. Po wielu latach krople 
wreszcie wydrążyły skałę i gmina Brzostek wiosną 2012 roku 
rozpoczęła budowę hali sportowej, która miała służyć naszym 
uczniom i wszystkim mieszkańcom. Ówczesny burmistrz 
Leszek Bieniek zgodził się również dobudować w łączniku 
szkoły z halą sportową – brakujące nam sale z przeznaczeniem 
na bibliotekę, pracownię fizyczną i nowoczesną pracownię 
informatyczną na 25 stanowisk uczniowskich, a przy samej 
hali scenę teatralną wraz z nagłośnieniem oraz garderobą na 
bogaty zbiór szkolnych kostiumów teatralnych. We wrześ-
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niu 2012 roku dyrektorem gimnazjum został Jacek Berek. 
Wkrótce też oddano do użytku halę widowiskowo-sportową. 
Gimnazjaliści mogą korzystać z niej w godzinach od 8.00 do 
15.00. Królowa Jadwiga, przewidując rychły koniec gimna-
zjum, odeszła w cień. Gimnazjaliści przerzucili się na orszak 
Trzech Króli, w którym corocznie obchodzą dookoła brzo-
stecki rynek. Mamy teraz rok 2018. Rada Miejska podjęła 
uchwałę o włączeniu Gimnazjum w Brzostku do tutejszej 
szkoły podstawowej. W związku z tym 22 czerwca po raz 
ostatni odbyło się zakończenie roku szkolnego, w którym 
uczestniczyli tylko gimnazjaliści. Gimnazjum utraciło swoją 
niezależność, a za rok przestanie istnieć. Od września 2018 r. 
do ostatniego rocznika gimnazjalistów w naszym budynku 
dołączą uczniowie klas VII i VIII.

Kiedy za jakiś czas absolwenci Gimnazjum im. Królowej 
Jadwigi w Brzostku zostaną babciami i dziadkami, będą 
swoim wnukom opowiadać: „Dawno, dawno temu było 
sobie gimnazjum…”

Gimnazjaliści są super!
Od prawie dwudziestu lat pracuję z gimnazjalistami i jeśli 

chodzi o młodzież – miło będę wspominać ten czas. Człowiek 
w wieku 13-16 lat jest najbardziej chłonny, świadomie dąży do 
poznania otaczającego świata. Wyrasta już z dziecinności, ale 
zachowuje jeszcze świeżość myślenia. Buntuje się, poszukuje 
swojej drogi. Nurtują go różne pytania, problemy. Bardzo lu-
bię rozmawiać z gimnazjalistami. Nieraz zaskakują dojrzałością 
obserwacji i wnioskowania, trzeźwym spojrzeniem na życie. 
Dużo rozumieją, z wieloma rzeczami się nie godzą. Często 
borykają się z przytłaczającymi trudnościami i nie zawsze 
mogą liczyć na pomoc najbliższego otoczenia. Najważniejsze, 
to zobaczyć w gimnazjaliście pełnowartościowego człowieka, 
który za kilka lat będzie dorosły, będzie wspólnie z nami 
pracował i tworzył społeczeństwo. Młodzieży trzeba pomóc 
w budowaniu własnego systemu wartości, trzeba się dzielić 
z nią wiedzą i doświadczeniem, poważnie ją traktować, nie 
zapominając o tym, że każdy z nas jest inny. Nawet jeśli 
się trafi „trudny” uczeń, zawsze pozostaje nadzieja, że z tego 
wyrośnie i sam wejdzie na drogę poprawy, i tak najczęściej 
się dzieje. (Szkoda, że w przypadku dorosłych ta nadzieja 
jest bardzo nikła.)

Jak już wcześniej wspomniałam, media i ci, co nie lubili 
gimnazjów, przedstawiali gimnazjalistów jako potworne 
dzieci, które piją, palą, zażywają narkotyki i dopalacze, de-
molują, biją i znęcają się nad wszystkimi dookoła. Na pewno 
są takie przypadki, ale nie tylko w gimnazjach. Takie rzeczy 

dzieją się również wśród ich dużo młodszych i starszych 
kolegów, tylko tego się tak nie nagłaśnia. Tu nie można 
uogólniać. Jeśli dziecko ma skłonności destrukcyjne, będzie 
je przejawiać niezależnie od tego, jak będzie nazywać się jego 
szkoła. Likwidacja gimnazjów w niczym nie pomoże. Zostanie 
zlikwidowany typ szkoły, ale problemy pozostaną te same: 
izolacja społeczna powodowana przez powszechnie dostępny 
Internet, ciągłe „trzymanie nosa” w smartfonie zastępujące 
bezpośredni kontakt z rówieśnikami, uzależnienie od portali 
społecznościowych i gier komputerowych, cyberprzemoc, 
dopalacze, eurosieroctwo, coraz większe zróżnicowanie za-
możności. Są to zagrożenia, które nie występowały przed 
rokiem 1999, kiedy wprowadzano gimnazja, a stanowią one 
główną przyczynę niewłaściwych, a nawet patologicznych 
zachowań uczniów.

Na koniec zastanówmy się, czy te nasze dzieci w wieku 
13 -16 lat, za czasów gimnazjów, naprawdę stanowiły zagro-
żenie społeczne?

Urszula Kobak

FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU „MŁODZI MAJĄ GŁOS!”
„Zmień swoje słownictwo, a zmienisz swoje życie” – 
Jacek Walkiewicz

Ostatnio miałem możliwość słuchania genialnego wykładu 
Jacka Walkiewicza, polskiego psychologa, mówcy mo-

tywacyjnego i mentora. Ów świetny mówca prawił tam, że 
nic nigdy w życiu się nie udaje, a wszystko wynika z czegoś. 
Nic nie jest dziełem przypadku. Zawsze należy mówić, że się 
„zdało, zwyciężyło, poniosło porażkę…”. Myślę, że można 
by śmiało wygrawerować powyższy cytat na statuetce za 
zwycięstwo w III edycji „Młodzi Mają Głos!”

Niezwykle układają się losy poszczególnych uczestników 
biorących udział w naszym projekcie i to tylko pokazuje, że 
nic w tym projekcie się nie udaje tak po prostu i na wszyst-
ko trzeba zapracować. Historie te naznaczone radością po 
zwycięstwie i goryczą związaną z porażką. W ubiegłym 
roku, wychodząc z sali kinowej po finale II edycji, usłysza-
łem buńczuczne zapewnienie pewnej uczestniczki „Za rok 
to my będziemy tutaj debatować w finale”. Bardzo było mi 
miło w tym roku wieszać tej debatantce srebrny medal na 
szyi, a chyba jeszcze przyjemniej było mi widzieć jej postęp, 
jaki zrobiła przez ten czas i ciągłą, niesłabnącą miłość do 

debatowania. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, cieszymy się, 
że wszyscy, którzy przez te trzy lata związali się na dłużej 
z debatami, przynajmniej raz w tym projekcie przegrali. Nie 
zawsze punktowo, czasami z samym sobą, z oczekiwaniami, 
jakie miała wobec nich drużyna, ale także i z tym, co sami 
chcieli zaprezentować. Jeśli wtedy się nie poddali, to teraz 
tylko bardziej rozumieją sens zwycięstwa i jeszcze bardziej 
poznali istotę debatowania.

Paweł Nowak, prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Mów-
ców i jedna z najważniejszych postaci w polskim ruchu debat 
oksfordzkich, opowiedział podczas finału historię, że na swojej 
pierwszej debacie w życiu popłakał się ze stresu, dzięki czemu 
poznał swoją przyszłą dziewczynę, której wówczas wydało 
się to bardzo urocze. Ciężko było ukryć wzruszenie, gdy na 
filmie z podziękowaniami nagranymi przez szkołę w Jodłowej 
jedna z uczestniczek mówi przy ściskających za serce kompo-
zycjach Yirumy, że dzięki temu projektowi jej zespół stał się 
„małą rodziną”. Osoba z innej drużyny zdradziła mi również, 
że przez czas trwania projektu przytyła trzy kilogramy i nie 
może już zliczyć kebabów zjedzonych podczas wspólnych 
przygotowań. To kolejna, niezwykle ważna funkcja tego pro-

Ostatnie zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum w Brzostku
Fot. Paweł Batycki
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jektu. Nie jedzenie kebabów oczywiście, tylko 
znajomości i przyjaźnie na całe życie. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy 
są z nami od początku, jak i tym, którzy dołą-
czają w trakcie. Mamy nadzieję, że udaje nam 
się przekonać coraz to szersze grono osób, że 
debatowanie w stylu oksfordzkim w szkołach 
podstawowych i średnich to świetna forma do 
nauczania merytorycznej dyskusji i poprawiania 
jakości polskiej debaty publicznej. Cieszymy 
się, że dzięki konsekwentnej pracy i zaanga-
żowaniu szkół, młodzieży i władz gminnych 
o projekcie „Młodzi Mają Głos!” wiedzą już 
od Żywca po Poznań i Gdańsk. Nie można 
teraz tego potencjału zaprzepaścić. Z kroni-
karskiego obowiązku należy odnotować, że 
w tym roku projekt po raz pierwszy wygrała 
szkoła w Nawsiu Brzosteckim, wyprzedzając 
po raz pierwszy debatującą w finale szkołę 
z Januszkowic. Obie szkoły zmierzyły się z tezą: „Ważne są 
tylko te dni, których jeszcze nie znamy”. Brąz zdobyła po raz 
pierwszy biorąca udział szkoła w Jodłowej, która pokonała 
kolejnych debiutantów ze Strzegocic. Najlepszymi mówcami 
(a jakżeby inaczej) po raz pierwszy zostały Anna Zegarowska 
i Natalia Nowak. W większości zwycięzcy III edycji byli już 
pokonanymi. I tylko słychać w uszach słowa piosenki, której 
fragment był tezą debaty finałowej:

„Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad,
Zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł,
Choć majątek prysł, on nie stoczył się,
Wytłumaczyć umiał sobie wtedy, wtedy właśnie, źe…
Że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy…”

Bartłomiej Ziaja – koordynator MMG

TEATRALNE IGRASZKI – BRZOSTUSIE I BIEDRONKI 
W SWYCH NOWYCH PRZEDSTAWIENIACH
W drugą niedzielę czerwca w brzosteckim domu kultury 

było niezwykle gwarno, radośnie i odświętnie. A to 
dlatego że dzieci uczestniczące w zajęciach teatralnych w bie-
żącym roku szkolnym miały możliwość zaprezentować swą 
kreatywną działalność w blasku scenicznych reflektorów.

Najwięcej emocji doświadczali najmłodsi, członkowie 
Teatrzyku kukiełkowego Brzostusie. Niewielka grupka, bo 
licząca zaledwie sześcioro bardzo młodych adeptów sztuki 
teatralnej wystawiła ponadpółgodzinne przedstawienie. 
Teatrzyk powstał dwa lata temu i zadebiutował bajką „Ca-
lineczka”. W tym roku jego członkowie (uczniowie od I do IV 
klasy szkoły podstawowej) pokusili się dodatkowo o żywy 
plan. Teatrzyk z założenia miał być kukiełkowy, lecz animacja 
lalką, wbrew pozorom, to trudna sztuka dla dziecka. Ponadto 
ono uwielbia być na planie, bo takie granie jest dla niego bar-
dziej wiarygodne. Dlatego też przedstawienie „Czarodziejski 
kot w butach” rozgrywało się dwutorowo - w tzw. żywym 
planie i w wersji kukiełkowej. A jego autorski scenariusz 
został oparty na motywach znanej baśni Charlesa Perraulta 
oraz na bajce Ezopa „Mysz miejska i mysz wiejska”. Mimo 
ogromnej tremy (niemal wszyscy to nowicjusze na scenie) 
dzieciaki spisały się znakomicie, były niezwykle naturalne 
i spontaniczne, pełne swego uroku. Powodem tego mógł być 
też fakt, że wiele w tym przedstawieniu było beztroskiej, 
dziecięcej zabawy.

Najmłodszą uczestniczką w grupie (uczennica I klasy szkoły 
podstawowej) była Marysia Nykiel, która niemalże brawu-
rowo zagrała rolę uroczej miejskiej myszki Toty, świetnie 
radząc sobie z dużą ilością tekstu, jak też z animacją pacynki 
baletnicy, co wcale nie było łatwym zadaniem. Natomiast jej 
mysią córeczkę Psoti wybornie odtworzyła Nikola Baryłecka, 
występując też jako świetna wokalistka śpiewająca znaną 
z dawien dawna piosenkę „Uciekaj myszko do dziury…” 
Równie sprawnie animowała kukiełkę myszki Miki I. Zaś 

Kinga Halz niezwykle czarująco odegrała postać wiejskiej 
myszki Słomianki oraz pacynki Kurki Złotopiórki. Rodzeństwo 
Aleksandra i Szymon Olszówka występowało już w zeszłym 
roku w bajce „Calineczka”. W tym roku Ola rezolutnie zagra-
ła wesołą myszkę Chichi i wybornie animowała kukiełkę 
myszki Miki II. Zaś jej brat Szymon brawurowo zaprezen-
tował postać złego kota Klakiera i wyśmienicie animował 

pacynkę chytrego klauna w cyrku. Główna, tytułowa rola 
kota w butach należała do Kacpra Nowaka, wprawdzie ucz-
nia IV klasy, ale dopiero debiutującego na scenie. Rolę swą 
zagrał fantastycznie i niczym zawodowy aktor zmierzył się 
z widownią w zaskakującym monologu. Naturalny, sponta-
niczny, pozbawiony paraliżującej tremy występ dzieci bardzo 
podobał się widowni, pośród której nie zabrakło rodziców, 
pedagogów, kolegów i koleżanek specjalnie przez nie zapro-
szonych. Sądząc po licznych oklaskach widowni, premiera 
wypadła ekscytująco.

Dokończenie na str. 11

Fot. Paweł Batycki
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Nieco inne przedstawienie zaproponowali widzom ich 
starsi koledzy i koleżanki z Teatru Biedronki, który działa 
przy domu kultury od 19 lat. To już był właściwie spektakl 
z dojrzałą grą aktorską podkreślony odpowiednim światłem 
i muzyką oraz rekwizytami. A co istotne, „Tajemnica kamie-
nicy” została przez dzieci przygotowana samodzielnie. Sami 
napisali scenariusz i samodzielnie go wyreżyserowali, co 
niewątpliwie świadczy o ich dużej dojrzałości i kreatywności, 
niespotykanej jak na uczniów klas VI szkoły podstawowej. 
Scenariusz został oparty na dziecięcych zabawach w tzw. pod-
chody, gdzie za pomocą pochowanych w różnych miejscach 
pisemnych wskazówek uczestnicy szukają ukrytego skarbu. 
W tym wypadku był to tajemniczy obraz, który w pewnej 
kamienicy dawno temu w niewyjaśnionych okolicznościach 
zaginął. Dzieci dowiedziały się o nim jednego deszczowego 
popołudnia, kiedy się bardzo nudziły, bo nie mogły wyjść 
na dwór i pobiegać lub pograć w berka. Za namową zaprzy-
jaźnionego z rodziną profesora zaczęły szukać tego obrazu, 
a przeszkadzały im w tym opiekunka i kucharka, pod których 
opieką dzieci pozostawały podczas nieobecności rodziców. 
Były więc tajemnicze zjawy, dziwne zagadki i liczne eks-
cytujące przygody. W końcu to dorośli znaleźli obraz, lecz 
go porzucili, bo nie znajdowali w nim nic cennego, a dzieci 
odkryły schowane w jego wnętrzu pieniądze – ukryty skarb. 
Końcowy moment przedstawienia, kiedy dzieci wysypują 
mnóstwo monet z lnianego worka, które spadają z łoskotem 
na widownię – był niezwykle spektakularny. Ostanie zaś 
słowo wypowiedziane przez profesora „…dzieci!” jest moim 
zdaniem znakomitą sentencją tego spektaklu. Wprawdzie 
dzieci, ale jakie roztropne i swą mądrością przerastające 
dorosłych. A tacy byli nasi aktorzy: niezwykle kreatywni, 
samodzielni i emocjonalnie dojrzali – spisali się jak prawdziwi 
artyści. Aldona Rams, autorka scenariusza dobrze wiedziała, 
w jaki sposób przekonująco zagrać Asię. Oliwia Halz ambitna 
i rozważna, posiadająca dobrą dykcję, mogła bez przeszkód 
wcielić się w najstarszą z rodzeństwa Kasię. Dżesika Gaweł 
dysponująca mocnym, wyrazistym głosem potrafiła sprostać 
wezwaniu i w fantastyczny sposób odtworzyć postać krzykli-
wej kucharki. Przemek Dziadura odznaczający się dobitnym 
sposobem mówienia świetnie zagrał rolę Wojtka, który ciągle 
sprzeczał się ze swą siostrą Asią. Adrianna Szarek swą de-
likatną aparycją kapitalnie utożsamiła się z rolą opiekunki. 

A Karolina Korzeń i Monika Dziedzic, wprawdzie do siebie 
niepodobne, ale stymulując swym zachowaniem, świetnie 
zagrały najmłodsze z rodzeństwa bliźniaczki Zosię i Gosię. 
Wiktoria Pietrzak własnym niemożliwym temperamentem 
brawurowo wcieliła się w postać zwariowanej dziewczynki 
z sąsiedztwa Gabrysi. Natomiast Mateusz Nowak niezwykle 
dojrzały i zrównoważony, niebywale przekonująco przeobra-
ził się w postać profesora. Trzeba dodać, iż był on głównym 
reżyserem tego przedstawienia, motorem napędzającym 
grupę do działania. Wszyscy wykazali wiele zaangażowania 
w tworzenie spektaklu, odznaczając się nieprzeciętną jak na 
swój wiek kreatywnością.

Dojrzałe Biedronki również zebrały od widowni wiele 
owacji za swój występ, na co sobie skrupulatnie zapracowały.

Dziękując dzieciom za zaangażowanie i aktywność, pragnę 
pogratulować ich rodzicom tak utalentowanych pociech. Za-
równo rodzicom, jak i wszystkim innym osobom, które przy-
czyniły się do współtworzenia tych przedstawień serdecznie 
dziękuję. Osobne słowa podziękowania kieruję pod adresem 
naszej lokalnej Telewizji Brzostek cierpliwie dokumentującej 
tę trwającą ponad dwie godziny zabawę z teatrem. Myślę, że 
pozostawiła ona niezatarty ślad wśród tych bardzo młodych 
jeszcze aktorów – amatorów i w jakiś sposób przygotowała 
ich do odbioru sztuk artystycznych w życiu dorosłym.

Opiekun grup
Elżbieta Michalik
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CENNIK REKLAM I OGŁOSZEŃ
Opłata za zamieszczenie czarno-białej reklamy 
lub ogłoszenia w jednym numerze:

1 strona A4 150 zł
½ strony A4 80 zł
¼ strony A4 lub mniej 50 zł

Opłata za zamieszczenie kolorowej reklamy lub 
ogłoszenia w jednym numerze:

1 strona A4 300 zł
½ strony A4 160 zł
¼ strony A4 lub mniej 100 zł

 ¾ Reklamy i ogłoszenia w kolorze będą zamiesz-
czane w przypadku wolnego miejsca na stronach 
kolorowych.

 ¾ Jeśli cały numer będzie wydany w kolorze, 
obowiązują opłaty za ogłoszenia lub reklamę 
czarno-białą.

 ¾ Reklamy zamieszczane będą wyłącznie w drugiej 
połowie miesięcznika.

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

 ¾ Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wydaje rachunki za zamieszczenie reklamy.

 ¾ Nie pobieramy opłat za podziękowania po-
grzebowe.

 ¾ Nie pobieramy opłat za ogłoszenia z jednostek 
organizacyjnych gminy.

Fot. Paweł Batycki

OD REDAKCJI
Otyłość grozi zdrowiu. Z tego po-

wodu nie mogliśmy zamieścić kil-
ku materiałów w lipcowym numerze 
„Wiadomości Brzosteckich”, który i tak 
cierpi na nadwagę, bo znów liczy 48 
stron. Kto choć raz próbował się od-
chudzić, wie, jakie to trudne. Nam też 
rzadko udaje się osiągnąć standardowy 
rozmiar 40 (stron).

Jak widać, czerwiec stał pod znakiem 
sportu. Kto chciał, to biegał. Inni grali 
w piłkę nożną czy siatkową. Prężnie 
działający Ośrodek Sportu i Rekreacji 
na wszelkie sposoby zachęca do aktyw-
nego spędzania wolnego czasu. Warto 
skorzystać z jego oferty na czas wakacji. 
Brzostecki dom kultury nie pozostaje 
w tyle i również zaprasza dzieci do 
udziału w przeróżnych zajęciach.

Trwa już sezon urlopowy. Do Brzost-
ku przyjechało wielu gości. Przyjezdni 

z braku innych atrakcji często spa-
cerują po brzosteckim rynku. Paso-
wałoby, żeby nasza młodzież, która 
najwyraźniej myli rynek z pastwi-
skiem, powstrzymała się od nocnego 
porykiwania, tarzania się w klom-
bach czy wyrywania kwiatów. Nie 
wiadomo, czy to części nadziemne są 
dla niej tak smakowite, korzonki czy 
świeże pędraki bytujące w glebie. 
Poranny obraz pobojowiska w cen-
trum miasteczka nie przysparza nam 
chluby. Raczej świadczy o tym, że 
pewnym grupom jeszcze daleko do 
w pełni ucywilizowanych zachowań. 
Codzienne sprzątanie góry śmieci 
i przywracanie klombów do porządku 
to wręcz syzyfowa praca. 

U. Kobak
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Fot. Dariusz Lechwar

„TWOJE PRZEBOJE”
„TWOJE PRZEBOJE” to hasło Mię-

dzyszkolnego Konkursu Piosenki Dzie-
cięcej, który odbył się 30 maja w Szkole 
Podstawowej w Siedliskach-Bogusz. 
Pomysłodawcą konkursu jest Dyrektor 
Stanisław Wójtowicz, natomiast funda-
torem nagród – Stowarzyszenie Wspie-
rania Edukacji w Siedliskach-Bogusz, 
które działa przy tutejszej szkole. 

W kategorii solista: 
• pierwsze miejsce zajęła Anna Bielecka 
(Przedszkole w Brzostku), 

• drugie miejsce - Eliza Markiewicz (SP 
w Siedliskach-Bogusz),

• trzecie miejsce Weronika Kudłacz (SP 
w Smarżowej). 

W kategorii zespół: 
• pierwsze miejsce zajęły „WESOŁE 

NUTKI” (Julia Hipszer, Julia Serafin, 
Julita Owca, Hanna Golonka, Michał 
Wójcik) ze SP w Kamienicy Dolnej, 

• drugie miejsce: duet „A-Z” (Aleksan-
dra Kapała i Zoja Natońska) ze SP 
w Brzostku, 

• trzecie miejsce: Zespół wokalny „2+2” 
(Kamila Jasicka, Aleksandra Matu-
szewska, Konrad Piekarczyk, Alek-
sander Dobosz) ze SP w Kamienicy 
Dolnej.

Konkurs cieszył się dużym zainte-
resowaniem, a z opinii wysłuchanych 
po rozdaniu nagród wnioskujemy, 
że uczestnicy byli bardzo zadowoleni 
i już czekają na następne „muzyczne 
spotkanie”. Konkurs poprowadził Jerzy 

Wojnarowski. Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy i życzymy wielu sukcesów 
scenicznych.

Jerzy Wojnarowski
Fot: Ks. Tomasz Gomulec

INKA PATRONUJE SZKOLE W GRUDNEJ GÓRNEJ
„Inko, powiedz jak szlachetną i oddaną być.

By tak bardzo kochać Polskę, tylko dla niej żyć…”

Społeczność lokalna, uczniowie, nauczyciele Szkoły Podsta-
wowej w Grudnej Górnej, która od 20 czerwca 2018 r. nosi 
zaszczytne imię Danuty Siedzikówny „Inki”, podziękowali 
Bogu, podczas uroczystej mszy świętej, za osobę patrona, za 
jej życie, za niezłomność, za to, że dzięki takim bohaterom 
jak ona, żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. 

Postać „Inki” już na zawsze „zamieszkała” w naszych szkol-
nych murach. Przyjęliśmy ją, jako nauczyciela wyjątkowego, 
nauczyciela wszystkich: dyrekcji, wychowawców, rodziców 
i dzieci. Przyrzekamy cześć i wierność jej ideałom, czyli Bogu 
i Ojczyźnie. 

Na uroczystość 
nadania imienia 
szkole przybyło 
wielu zaproszonych 
gości: parlamenta-
rzyści, przedstawi-
ciele urzędu miasta, 
Ochotnicza Straż Po-
żarna, emerytowani 
nauczyciele, sołtysi oraz rodzice.

Chwile te były wyjątkowe i niepowtarzalne. To momen-
ty, w których naturalnym odruchem serca było spojrzenie 
wstecz. Zaduma nad wcześniejszymi losami tego miejsca, 
nad drogą, która doprowadziła nas do momentu, w którym 
się znaleźliśmy. 

Jako społeczność szkolna podjęliśmy działania zmierzające 
do nadania imienia naszej placówce. Nadać imię szkole, to 
jakby ustalić jej tożsamość, wskazać wartości ważniejsze od 
innych, podkreślić kierunek działań dydaktyczno-wycho-
wawczych, a także wskazać społeczności szkolnej pewien 
autorytet, punkt odniesienia w jej działaniach. 

Jesteśmy dumni z tego, że naszym patronem została Danuta 
Siedzikówna „Inka”, której tak krótkie życie było świade-
ctwem tego, że kochała Polskę ponad wszystko, że prawda 
to wartość niezłomna, a powtarzając za Jarosławem Wrób-
lewskim „wolność jest kuloodporna”. 

O Ince napisano wiele pięknych słów, wśród nich takie:
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„Miałaś lat naście tylko
Sercem przy partyzantach
Oddana służbie, nieskazitelna
Życie poświęciłaś, by zwyciężyła 

prawda…”.

„Będziecie mieli wyryte nazwisko
Na waszych nieśmiertelnikach 
Godność i wiara została z Wami 
Ona nigdy nie znika”.

Odkrywanie osoby naszego patrona uka-
zało nam nie tylko wojowniczkę o wolność 
i prawdę, ale także prostą dziewczynę, któ-
ra miała marzenia, lubiła muzykę, chciała 
kochać i żyć, ale przede wszystkim dostrze-
gliśmy, że to mała żołnierka Pana, która 
„zachowała się jak trzeba”. To utwierdziło nas w przekonaniu, że 
Inka jest bez wątpienia wzorem dla nas wszystkich.

Poznając jej historię, uczyliśmy się wspólnie, my nauczyciele, ro-
dzice oraz uczniowie. Chcemy, jako społeczność szkolna, wychowanie 
młodego pokolenia oprzeć na mocnym fundamencie, na fundamencie 
postawy, jaką będzie dla nas niewątpliwie Danuta Siedzikówna. 
Na pewno nie jest to łatwa droga, jednak Inka także podjęła się 
trudnego zadania i jako nasza patronka będzie czuwać nad nami.

„Z woli własnej, z woli Nieba
Zachowałam się jak trzeba…”.
To motto, które obrali sobie, jako drogowskaz działań uczniowie 

i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej, deklarując 
w ten sposób, że pragniemy kierować się w życiu wartościami, za 
które Inka oddała najcenniejszy dar – życie.

„Inko! Nie zdradziłaś swych żołnierzy
Dzisiaj patrzysz na nas z nieba
Inko spraw bym w chwilach próby,
Zachowała się jak trzeba”.

Małgorzata Śliwa

ŁUKASZ TRAGARZ FINALISTĄ 
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ
Już po raz siedemnasty 

Zespół Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcą-
cych im. Stefana Bana-
cha w Jarosławiu oraz 
Stowarzyszenie „Nauka 
i Rozwój” organizowało Wojewódzki Konkurs Wiedzy 
Technicznej „Sapere Aude – odważ się być mądrym”. Jednak 
po raz pierwszy uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku zostali zaproszeni do udziału. I od razu bardzo 
duże osiągnięcie… Otóż, Łukasz Tragarz, uczeń klasy IV 
Technikum Mechanizacji został jego finalistą.

W styczniu 2018 r. odbył się szkolny etap konkursu i wzię-
ło w nim udział 6 uczniów naszej szkoły. Najlepsze wyniki 
wówczas otrzymali: Łukasz Tragarz z klasy IV TM, Jakub Ko-
walczyk i Damian Winiarski z klasy III TM. Uczniowie ci, tym 
samym, zakwalifikowali się do drugiego etapu KWT, który 
odbył się w lutym 2018 r. w siedzibie organizatora. I wtedy 
okazało się, że do trzeciego etapu konkursu, tj. finału został 
zakwalifikowany Łukasz Tragarz, a tym samym otrzymał 
tytuł Finalisty Konkursu Wiedzy Technicznej. Finał konkursu 
odbył się w marcu bieżącego roku również w Zespole Szkół 
w Jarosławiu.

Podczas wszystkich etapów uczestnicy musieli wykazać się 
dużą wiedzą w zakresie matematyki, fizyki, chemii, informa-

tyki i szeroko rozumianej techniki, poszerzonej o historię wy-
nalazków i współczesnych osiągnięć technicznych. Tematyka 
uwzględniała także zastosowania nowoczesnych technologii 
w zakresie elektroniki i telekomunikacji, ekologii, przemysłu 
maszynowego i samochodowego. 

Wszystkim uczestnikom gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Koordynator konkursu 
Małgorzata Batycka
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UCZNIOWIE ZS IM. JANA PAWŁA II W BRZOSTKU 
FINALISTAMI W KONKURSIE MIĘDZYSZKOLNYM

„Matematyka jest delikatnym kwiatem, który rośnie 
nie na każdej glebie i rozkwita nie wiadomo kiedy i jak” 
- to hasło Jeana Fabre, które przyświecało Międzyszkol-
nemu Konkursowi Matematyczno-Informatycznemu 
organizowanemu przez Zespół Szkół Ekonomicznych 
w Dębicy już po raz czternasty. Konkurs ten był prze-
znaczony dla uczniów klas pierwszych technikum z po-
wiatu dębickiego, mieleckiego i jasielskiego. W tym 
roku wzięło w nim udział około 60 uczniów z siedmiu 
szkół. W dwóch pierwszych etapach, które odbywały się 
w szkołach macierzystych uczniów 10 kwietnia i 22 maja, 
uczniowie mieli do rozwiązania po trzy zadania otwarte 
w czasie 45 minut. I tak po tych szkolnych zmaganiach do 
finału zakwalifikowała się dwójka uczniów Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzostku: Sylwia Marcinek z klasy 
I TŻ oraz Michał Dudek z klasy I TMRiA. Finał natomiast 
został przeprowadzony w siedzibie organizatora 12 czerwca 
2018 r., gdzie dziesięcioro najlepszych pierwszoklasistów 
technikum musiało rozwiązać miniarkusz egzaminacyjny, 
złożony z 10 zadań otwartych i 6 zamkniętych, w czasie 
120 minut. W tym samym dniu odbyło się podsumowanie 

konkursu i wręczenie nagród. Sylwia i Michał zostali uhono-
rowani tytułem Finalisty XIV Międzyszkolnego Konkursu 
Matematyczno-Informatycznego. Gratuluję sukcesu oraz 
życzę kolejnych!!!

Opiekun konkursu – Małgorzata Batycka

„POZNAJEMY NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ.”
WYCIECZKA SZKOLNA DO KROSNA I KREMPNEJ

Wycieczki są źródłem wiedzy, niewyczerpanych wrażeń, 
przeżyć i wzruszeń, uczą integracji, pozwalają wyko-

rzystać wiedzę w praktyce. Dlatego też 14 czerwca 2018 r. 
grupa 38 uczniów wraz z organizatorką Wiesławą Skocz 
i opiekunkami Haliną Lejkowską i Agatą Rachowicz udała 
się na wycieczkę do Krosna i Krempnej.

Celem wycieczki było zwiedzanie Huty szkła i warsztaty 
zajęciowe. Całe przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainte-
resowaniem, uczniowie nie wiedzieli, że mają w sobie tyle 
zdolności i pasji do malowania na szkle. O godz. 900 uczestnicy 
wyprawy pod opieką instruktorów mogli uczyć się prak-

tycznie tego rzemiosła. Warsztaty te okazały się wielką fraj-
dą i dostarczyły dzieciom wiele niezapomnianych wrażeń. 
Każdy uczestnik otrzymał medal własnoręcznie wybity na 
szkle i rysunek własnoręcznie wykonany. Stałym punktem 
naszych szkolnych wycieczek jest pobyt w McDonaldzie. 
Tym razem nie mogło być inaczej i o godz. 1300 całą grupą 
wyruszyliśmy na poszukiwanie zestawów i zabawek. Każdy 
uczestnik wycieczki mógł wybrać sobie to, co najbardziej lubi 
i po tak męczącej trasie posilić się i odpocząć w chłodzie. Ale 
to dopiero było preludium do dalszego poznawania małej 
ojczyzny. Następnym punktem wycieczki było zwiedzanie 

pętli bieszczadzkiej. Prezentuje 
się ona malowniczo zwłaszcza 
z okien autokaru. Następnie 
wyruszyliśmy do Krempnej 
na animację pt. „Cztery pory 
roku”. Dzieci z zachwytem oglą-
dały prezentacje komputerowe 
z poruszającymi się zwierzęta-
mi w jesieni, zimie, na wiosnę 
i w lecie.

Podsumowując, należy 
stwierdzić, że takie wspólne 
wyjazdy nie tylko integrują, 
ale też kształcą intelektualnie. 
W dodatku zadowolenie dzieci 
widoczne na zdjęciach znako-
micie odzwierciedlają klimat 
i charakter tej wycieczki. Moim 
zdaniem wyprawa była bardzo 
interesująca, dostarczyła dzie-
ciom wielu wrażeń i przeżyć. 
Była również ciekawą, żywą, 
lekcją przyrody. 

Wiesława Skocz Fot. Agata Rachowicz
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„Aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób starszych w Gminie Brzostek” 
Zadanie Publiczne finansowane ze środków otrzymanych od Gminy Brzostek, ul. Rynek 1, 

39- 230 Brzostek,
realizowane przez:  

STOWARZYSZENIE BYĆ DOBRYM JAK CHLEB, ul. Szkolna 23,  
39- 230 Brzostek

STOWARZYSZENIE „BYĆ DOBRYM JAK CHLEB” JUŻ DZIAŁA
„To Ty o Panie Chlebie nasz
Ty wieczne życie masz
Toś Ty, o Panie, złączył lud
Przez Zmartwychwstania cud…”

Pieśń eucharystyczna

Majowe i czerwcowe spotkania 
grup wiekowych mieszkańców 

naszej pięknej Ziemi Brzosteckiej 
weszły już do kalendarza Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Brzostku. Takie 
spotkania obserwujemy też – szczególnie 
w maju – w przedszkolach i szkołach, 
gdzie dzieci i młodzież spotykają się 
z okazji Dnia Matki. Tam też popisują 
się ciekawymi występami artystycz-
nymi, a potem zasiadają przy stolikach 
i razem konsumują sałatki, ciasta i cia-
steczka, popijając koktajlami, herbatą, 
kawą. Sportowcy spotykają się w tym 
miesiącu podczas biegów przełajowych 
lub ulicznych organizowanych w ce-
lach charytatywnych. Strażacy podczas 
święta swego patrona organizują popisy 
strażackie, prezentują nowoczesny sprzęt, 
później wspólnie biesiadują, często przy 
muzyce. Rozmodlone grupy dziewcząt 
i kobiet odbywają tzw. majówki przy 
małych kapliczkach, krzyżach, gdzie 
śpiewają pieśni maryjne znane już od 
wieków. I tak można by wymieniać 
różne grupy społeczne, które w tych 
szczególnie pięknych miesiącach chcą 
razem ze sobą posiedzieć, porozmawiać, 
powspominać, zatańczyć.

Grupa seniorów brzosteckich też do-
czekała się swojego miejsca w kalen-
darzu spotkań. Przy WTZ w Brzostku 
od drugiego maja 2018 roku działa sto-
warzyszenie „Być dobrym jak chleb”, 
którego prezesem i właściwie bardzo ak-
tywnym twórcą jest Kierownik WTZ dr 
Alicja Przetacznik-Kawalec. To właśnie 
ona, pracując z ludźmi potrzebującymi 
pomocy, postanowiła wyciągnąć rękę 
do osób samotnych, starszych, schoro-
wanych, będących w trudnej sytuacji 
życiowej, aby ich zintegrować i udzielać 
nieodpłatnej pomocy prawnej, aby or-
ganizować dla nich spotkania z lekarza-
mi, rehabilitantami, dietetykami w celu 
kształtowania zdrowych nawyków. Na 
tych spotkaniach będą też zapraszani 
przedstawiciele nauki i kultury, aby 
przekazywać tradycje ludowe wyrosłe 
w naszej polskiej kulturze, a szczególnie 
w naszym podkarpackim regionie.

Stowarzyszenie 
„Być dobrym jak 
chleb” działa już 
bardzo prężnie 
i realizuje projekt 
skierowany do 
seniorów, w któ-
rym uczestniczy 
30 osób. Pierwsze 

organizacyjne spotkanie odbyło się 
17 maja 2018 roku w sali konferencyjnej 
WTZ w Brzostku – w dawnej plebanii, 
a właściwie na dawnym plebańskim 
strychu. To odrestaurowane pomiesz-
czenie, a właściwie cały obiekt, przy-
stosowane jest do działania grup tera-
peutycznych WTZ. Tam też spotykają się 
grupy starszych ludzi z wykładowcami, 
psychologami, terapeutami i przy her-
batce otrzymują potrzebne im informacje 
do organizacji trudnych dni w życiu.

Chcę też przypomnieć pierwszego 
twórcę owej instytucji zwanej WTZ 
w Brzostku, a był nim niezapomniany 
do dziś ówczesny proboszcz brzosteckiej 
parafii ks. Czesław Szewczyk. Również 
w kolejnej parafii w Osobnicy podjął 
trud niesienia pomocy potrzebującym, 
przyczyniając się do powstania Gmin-
nego Dziennego Domu Pomocy, który 
służy opieką osobom, które ze względu 
na wiek, stan zdrowia lub niepełno-
sprawność potrzebują wsparcia.

Właśnie w dawnych obiektach ple-
bańskich mieszczą się Warsztaty Terapii 

Zajęciowej, a w nich ma miejsce Stowa-
rzyszenie „Być dobrym jak chleb”. Na 
pierwszym spotkaniu w ramach projektu 
prezes stowarzyszenia omówiła jego cele 
i założenia. Uczestnicy wsłuchiwali się 
w każdą informację, a potem żywo na 
ten temat dyskutowali. Z tej dyskusji 
można było wywnioskować, że takie 
stowarzyszenie jest bardzo potrzebne 
na naszym terenie, gdyż starsi ludzie, 
którzy poczuli się niepotrzebni w tym 
środowisku, nagle mają miejsce na spot-
kania i inne grupy społeczne korzystają 
z ich wiedzy i doświadczenia.

Już tydzień później, 22 maja, odbyło 
się drugie spotkanie uczestników pro-
jektu. Tym razem miało miejsce w sali 
widowiskowej Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Brzostku. Prelekcję „Zdrowi, 
bo aktywni” przygotowało małżeństwo 
mgr Beata Gronkiewicz i lek. med. Jerzy 
Gronkiewicz, który na co dzień pracuje 
w SGPZOZ w Brzostku. To małżeństwo 
przybyło do Brzostku ze Śląska i swoją 
bogatą wiedzę medyczną przekazuje nie 
tylko w gabinecie lekarskim, ale także 
podczas spotkań z różnymi grupami wie-
kowymi, które organizują stowarzysze-
nia, instytucje. Lekarz medycyny Jerzy 
Gronkiewicz na takie spotkania przywozi 
swój bogaty zbiorek poezji, którą nie tyl-
ko czyta, ale także śpiewa przy własnym 
akompaniamencie gitary. Ten rodzaj wy-
kładu i spotkania z osobami starszymi 
był odebrany bardzo ciepło. Wpłynął 
także na ożywienie się tej grupy ludzi 
i czynne uczestnictwo podczas wykła-
du. W wierszu pod tytułem „Polubiłem 
siebie” używa określeń „uciekłem przed 
sobą… spadając w czeluść przemyślałem 
życie… usiadłem na progu domu, po-
zbierałem swój świat…”. Odwołuje się 
do własnych przeżyć, a ponadto zmusza 
uczestnika do refleksji nad własnym ży-
ciem. Słuchając śpiewanej liryki doktora, 
można było łatwo powrócić do mło-
dzieńczych własnych lat oraz zadumać 
się nad pięknem przyrody naszych ziem. 
Uczucie miłości do własnej żony Beaty 
i ich wspólne skecze stały się przyczyn-
kiem do przemyśleń, że wspólne życie 
rodzinne jest spełnione nie tylko przez 
pracę, ale przede wszystkim przez miłość 
i zaufanie. To właśnie radość życia speł-
nionego czyni starość człowieka lepszą. 
Pani mgr Beata przedstawiła obrazy 

Fot. Alina Świerk

Fot. Alina Świerk
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piramidy żywieniowej oraz przygoto-
wała przekonujący wykład, iż jesteśmy 
tym, co jemy. Pani dietetyk zapraszała 
do zmiany nawyków żywieniowych, 
pożegnania się ze słodyczami, tłuszcza-
mi mięsnymi, białym pieczywem na 
rzecz warzyw, ryb, pieczywa ciemnego 
i częstego przepijania pięciu posiłków 
wodą. Namawiała też, aby ową dietę 
połączyć z aktywnością fizyczną zgodną 
z wiekiem, zwracając uwagę na spacery, 
nordic walking oraz gimnastykę dosto-
sowaną do indywidualnych możliwości 
każdej osoby.

Trzecie spotkanie w ramach projek-
tu prowadzonego przez stowarzyszenie 
odbyło się 7 czerwca 2018 roku w Hali 
Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej 
w Brzostku. Celem tego spotkania było 
rozbudzenie potrzeb aktywności rucho-
wej u seniorów. Te zajęcia prowadzo-
ne były przez instruktorkę fitnessu pa-
nią Barbarę Migoń. Przedstawiła ona 
ćwiczenia ruchowe przystosowane do 
możliwości i kondycji fizycznej uczest-
ników projektu. Uczestnicy brali udział 
w gimnastyce na materacach 
i krzesłach, a potem były gry 
zespołowe i zabawy z piłką. 
Wszystkie te zajęcia były pro-
wadzone w miłej atmosfe-
rze, a uczestnicy chętnie brali 
w nich udział.

Kolejne 4 spotkanie miało 
miejsce 14 czerwca w siedzibie 
WTZ i chociaż dzień był ponu-
ry i z nieba spływały stróżki 
drobnego deszczu, w amfi-
teatrze był komplet osób. 
Rozpoczynał się tam piknik 
rodzinny pod hasłem „Świę-
to Chleba” i brali w nim też 
udział uczestnicy WTZ, ŚDS 
wraz z opiekunami i rodzica-
mi oraz zaproszonymi gośćmi 
w osobach Dyrektora PCPR w Dębicy 
Piotra Niedbalca, ks. Piotra Filipka opie-
kuna koła Caritas przy Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Brzostku (Kleciach) 
oraz gospodarza naszej parafii, probosz-
cza, ks. Marka Mnicha. Powitania gości 
oraz uczestników owego spotkania do-
konali Kierownik WTZ w Brzostku dr 
Alicja Przetacznik-Kawalec i Kierownik 
ŚDS w Brzostku mgr Karol Staniszew-
ski, który jak przystało na gospodarza, 
wniósł okazały bochen chleba. Mottem 
imprezy były słowa św. Alberta „Być 
dobrym jak chleb”, które kilkakrotnie 
przywoływała prezes stowarzyszenia. 
W krótkiej biografii św. Alberta zwró-
ciła uwagę na dzieło niesienia pomocy 
najuboższym, zapomnianym i opuszczo-
nym ludziom. Po części wprowadzającej 
odbyły się występy przygotowane przez 
opiekunów ŚDS i WTZ oraz wspaniały 
poczęstunek chlebem pieczonym w do-
mowym piecu ze smalcem utopionym ze 

słoniny, a przyniesionym przez Cecylię 
i Józefa Krzyszczuków. Ponadto Zuzanna 
Rogala przypomniała historię chleba od 
czasów starożytnych do współczesności. 
Zwróciła uwagę na zasady przygoto-
wania prawdziwego, dobrego chleba 
z własnego zakwasu. Przypomniała też 
o chlebie pieczonym w popiele, z ziarna-
mi ziół oraz o tak zwanej polskiej pizzy, 
czyli podpłomykach, o których współ-
czesne pokolenie niewiele wie. Wszyscy 
obecni z wielkim smakiem degustowali 
pyszny chleb posmarowany smalcem 
domowym i popijany herbatą z cytry-
ną. Pani Cecylia Krzyszczukowa podała 
też przepis na ten wypiek domowy. 
Pani Krystyna Szukałowa przypomniała 
o szacunku do polskiego chleba, w jakim 
było wychowane jej pokolenie. Te opo-
wieści starszych osób o polskim chlebie 
i sposobie jego pieczenia przeplatane 
były niezwykle wzruszającymi i uro-
kliwymi występami uczestników WTZ 
i ŚDS, którzy przeobrażali się w polskich 
piosenkarzy i naśladując ich, odtwarzali 
znane przeboje. Było na co patrzeć i czym 
się wzruszać. 

Uczestnicy WTZ wcielili się w nastę-
pujące role: Seweryn Łukasik wykonał 
utwór Czerwonych Gitar „Anna Maria”, 
Leszek Łukasik zaprezentował „Miłość 
w Zakopanem” Sławomira, Bogusław 
Gliwa zaśpiewał piosenkę „Oczarowałaś 
mnie” zespołu Akcent, Patrycja Bandyk 
wykonała utwór „Mam tę moc” Kata-
rzyny Łaski, Iwona Białas zaśpiewała 
„Co Ty Królu Złoty” z repertuaru Moniki 
Borys, Beata Kmiecik i Mateusz Lipka 
wcielili się w Zdzisławę Sośnicką i Zbi-
gniewa Wodeckiego w utworze „Z Tobą 
chcę oglądać świat”, Piotr Rogala wyko-
nał piosenkę Andrzeja Rybińskiego „Nie 
liczę godzin i lat”, Adam Chajec zapre-
zentował „Do zakochania jeden krok” 
w oryginale śpiewany przez Andrzeja 
Dąbrowskiego. Rolę tancerzy i chórków 
pełnili: Wojtek Białas, Monika Barycza, 
Beata Grodzka, Sylwia Korda, Katarzyna 
Solecka, Justyna Zając, Justyna Stręk, 
Wawrzyniec Marczak, Roman Jarmusz.

Wśród uczestników ŚDS wystąpili: 
Grzegorz Urzędowski wykonał piosenkę 
zespołu MIG „Wymarzona”, Marek Mi-
jal zaśpiewał „Tańcz, tańcz” z repertuaru 
Teraz My oraz „Piękna młoda” zespołu 
TOMO, Bernard Nowicki zaprezento-
wał utwór „Zawsze z Tobą chciałbym 
być” zespołu Ich Troje, a Paweł Sypień 
zaśpiewał „Kamień z napisem LOVE” 
grupy Enej. Paweł Szczupak, Dariusz 
Ciastoń, Paweł Sypień, Bernard Nowi-
cki, Marek Mijal i gościnnie Bogdan 
Gliwa wystąpili w „Jeziorze łabędzim”. 
W rolę tancerzy wcielili się Maria Sta-
warz, Krystyna Krawiec, Elżbieta Mi-
choń, Agnieszka Wiejowska, Agnieszka 
Borowiecka, Maria Samborska, Elżbieta 
Myszkowska, Małgorzata Stojak, Anna 
Ochałek, Magdalena Lis, Maria Pie-
przycka, Adam Pieprzycki. Jako zespół 
zaprezentowali się: Andrzej Żygłowicz, 
Łukasz Lis, Henryk Krawiec, Damian 
Sendrowski, Kazimierz Mirus, Zdzisław 
Zastawny.

Do występów artystycznych przygo-
towali uczestników WTZ instruktorzy 
Zuzanna Stasiowska i Piotr Stasiowski. 

Dekoracje i stroje przygoto-
wali Iwona Grodzka, Anna 
Szczepanik-Barys, Monika Ja-
worowska, Agnieszka Bulsa 
i Jerzy Staniszewski. Wystawę 
sprzętów dawnych i wiejskie-
go stołu przygotowały Ali-
na Świerk, Agnieszka Nylec 
i Marek Wójcik, zaś poczę-
stunek włącznie z chlebem, 
pyszną grillowaną kiełbasą 
i pieczonymi ciastami przy-
gotowali Ewelina Koznecka, 
Jadwiga Kwiatkowska, Ag-
nieszka Nylec, Jerzy Płaziak, 
Sylwia Biduś, Dalia Dziedzic, 
Małgorzata Wal-Woźniak. 
Koordynatorami zadania: 
Aktywizacja ruchowa i inte-

gracja ze środowiskiem lokalnym osób 
w wieku 60+ w Gminie Brzostek są 
Alina Świerk i Agnieszka Nylec.

Czas pobytu na tym pikniku upływał 
w bardzo ciekawej atmosferze. Słuchacze 
nie tylko zasłuchani są w wykłady, ale 
także czynnie uczestniczą np. w tańcach 
podczas pikniku rodzinnego. Na tych 
zajęciach uczestnicy korzystają z różnych 
form aktywności fizycznej. Przebywa-
nie w grupie, wspólne zajęcia, muzy-
ka, tańce, dietetyka spożywanych pro-
duktów są przyczynkiem do poprawy 
kondycji i sprawności fizycznej seniorów 
oraz ich integracji we własnym gronie 
i w środowisku lokalnym. Oby takie 
stowarzyszenia powstawały w naszym 
rejonie, realizowały założone cele, coraz 
bardziej integrowały osoby potrzebujące 
takiej aktywizacji, a przy tym cieszy-
ły się przychylnością lokalnej władzy 
i życzliwych ludzi.

Zuzanna Rogala

Fot. Alina Świerk



PSY I KOT SZUKAJĄ DOMU
Jeśli ktoś poszukuje czworonożnego przyjaciela, to w brzo-

steckim schronisku kilka futrzaków oczekuje na odrobinę 
serca od nowego pana. Już raz przeżyły utratę domu, może 
w lipcu los się do nich uśmiechnie?

Wszystkie psy (i kot) 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 pod-
niesionej dłoni. 

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

SZUKAMY NOWYCH WŁAŚCICIELI DLA PRZEDSTAWIO-
NYCH W TYM NUMERZE „WB” ZWIERZAKÓW.

Oto krótkie informacje o poszczególnych pieskach i jed-
nym kocie:

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

 ¾ 5/2018 – duża czarna suka znaleziona w Skurowej w stycz-
niu 2018 r.,

 ¾ 6/2018 – średniej wielkości czarna suka znaleziona 
w styczniu w Siedliskach-Bogusz,

 ¾ 7/2018 – mała suczka czarna z podpalaniem znaleziona 
w lutym w Bączałce,

 ¾ 9/2018 – dość duży pies (zgłoszono, że po wypadku) 
znaleziony w lutym w Kamienicy Dolnej,

 ¾ 20/2018 – duży biało-brązowo-czarny pies znaleziony 
w marcu w Nawsiu Brzosteckim,

 ¾ 26/2018 – pies średniej wielkości, czarny z białymi łap-
kami, zabrany w marcu ze Skurowej,

 ¾ 28/2018 – brązowy pies średniej wielkości, znaleziony 
w marcu w Nawsiu Brzosteckim,

 ¾ 32/2018 – średniej wielkości, brązowy pies w wieku ok. 
3 lat, znaleziony w kwietniu w Brzostku,

 ¾ 37/2018 – młody, radosny, biało-bury kot znaleziony 
w maju w Januszkowicach.

Psy i kota można obejrzeć w Brzostku przy lecznicy wete-
rynaryjnej Kazimierza Kłęka.

Kontakt: Wojciech Pacana tel. 14 6803 006, Urząd Miej-
ski p. nr 8.
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ZAPRASZAMY NA PIKNIK RODZINNY „PO ZDROWIE” W ZAWADCE
Zapraszamy całe rodziny z Gminy 

Brzostek i nie tylko do wspólnego, 
miłego i kulturalnego spędzenia czasu 
podczas pikniku organizowanego przez 
nas już po raz czwarty. Atrakcji nie za-
braknie. Jak zwykle nasze pikniki mają 
jakąś myśl przewodnią i tak po „Baj-
kowym Świecie”, „Biało-Czerwonych”, 
„Powróćmy jak za dawnych lat” pora 
teraz na motyw „Po zdrowie”. 

W realizacji naszego pomysłu pomo-
gą nam SGPZOZ Brzostek i ich porady, 
i badania diagnostyczne, BONNE SANTE 
- bezpłatne konsultacje dietetyczne oraz 
najważniejsza akcja społecznościowa 
DKMS - pokonajmy wspólnie nowo-
twory krwi - prowadzona notabene 
przez naszą krajankę, Jolę Kitę z Kra-
kowa, i wolontariuszy. Jak ważne jest 
nasze zdrowie, nie trzeba chyba nikogo 
przekonywać, dlatego chcemy, aby jak 
największa liczba osób skorzystała z pro-
ponowanych akcji. Z tego powodu za 
pośrednictwem „Wiadomości Brzoste-
ckich” serdecznie zapraszam absolutnie 
wszystkich chętnych w sobotę 14 lipca 
już od godziny 16.00 na plac obok Domu 
Ludowego w Zawadce Brzosteckiej – 
w ostatnim czasie pięknie wyremon-
towanego. 

Równolegle do akcji „Po zdrowie” 
będzie odbywała się część kulturalno-
-rozrywkowa, na scenie zaprezentują się 
między innymi podopieczni Warsztatów 
Terapii Zajęciowej z Brzostku - jesteśmy 
im bardzo wdzięczni, że zechcieli przyjąć 
nasze zaproszenie. Dla fanów muzyki 
ludowej zapewne gratką będzie występ 

kapeli „Liwoczanie” z sąsiednich Brzysk. 
Nie zabraknie też licznych konkursów 
i zabaw z nagrodami dla uczestników 
naszej imprezy.

Dla najmłodszych profesjonalne ani-
macje prowadzone przez zaprzyjaźnione 
z nami animatorki z Dębicy Anią i Karo-
liną - zabawy z nagrodami, malowanie 
twarzy, bańki mydlane czy wspólne tań-
ce to tylko niektóre z atrakcji, które przy-
gotowujemy dla naszych milusińskich.

Coś dla ducha, ale i także dla cia-
ła… Nad kulinariami pieczę sprawować 
będą Panie ze Stowarzyszenia „Nasza 
Zawadka” – nie zabraknie domowych 
ciast, prozioków, wiejskiego pieczonego 
chleba ze smalczykiem i ogórkiem, grilla 
czy bigosu à la Czechowa co roku robią-
cego furorę. Niespodzianek kulinarnych 
zapewne będzie więcej, ale nie wszystko 
teraz możemy zdradzić - trzeba przyjść 
samemu i spróbować...

Nad bezpieczeństwem naszej imprezy 
czuwać będzie OSP Zawadka Brzostecka 
z niestrudzonym Prezesem Andrzejem 
Gilem jako współgospodarzem pikniku.

Rada Sołecka, a także prężnie działa-
jące Stowarzyszenie „Nasza Zawadka” 
dołożą wszelkich starań, aby ten dzień 
minął nam wszystkim w miłej i przy-
jaznej atmosferze.

Także i w tym roku zwieńczeniem pik-
niku będzie zabawa taneczna dla młod-
szej i „trochę starszej młodzieży” przy 
dźwiękach zespołu AKORD z Brzostku 
na czele z Januszem Łąckim... Mamy 
nadzieję, że jak zwykle do białego rana...

Jeszcze raz gorąco i serdecznie zapra-

szam mieszkańców do wspólnego ob-
chodzenia w gronie rodzin, przyjaciół czy 
znajomych naszego corocznego „małego 
zawadzkiego święta”.

Mamy nadzieję, że pogoda będzie dla 
nas łaskawa, a zabawa przednia tak, żeby 
nazajutrz po pikniku już odliczać dni do 
kolejnego w roku przyszłym...

Z pozdrowieniami 
Marcin Sas

Sołtys Zawadki Brzosteckiej

Tak bawiła się Zawadka rok temu:
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ZAGRANICZNI STUDENCI W BRZOSTKU

Po udanej, ubiegłorocznej wizycie grupy młodych ludzi 
pochodzących z Azji w naszym miasteczku w ramach 

projektu realizowanego przez międzynarodową organizację 
AIESEC, postanowiliśmy kontynuować tę współpracę. Efek-
tem tego był pobyt w Brzostku dwóch studentów-wolonta-
riuszy, który trwał dwa tygodnie. Tym razem zagościli u nas 
Seidu Chibsah pochodzący z położonej w Afryce Ghany oraz 
mieszkaniec Hongkongu Ringo Tye. 

Zakwaterowanie wolontariuszom oraz koordynację działań 
związanych z pobytem zapewniło Centrum Kultury i Czytelni-
ctwa w Brzostku, natomiast głównym celem ich pobytu było 
spotkanie z młodzieżą naszych szkół. W sumie Chibsah i Ringo 
odwiedzili trzy placówki edukacyjne na terenie naszej gmi-

ny – podstawówki 
w Siedliskach-Bo-
gusz i w Nawsiu 
Brzosteckim oraz 
Gimnazjum im. 
Królowej Jadwigi 
w Brzostku. W czasie 
spotkań z młodzieżą 
prezentowali kultu-
rę, geografię, historię 
swoich krajów, opo-
wiadali o działalno-
ści wolontariackiej w ramach projektów AIESEC, prowadzili 
prelekcje na temat zdrowia i zdrowego stylu życia. Zajęcia te 
odbywały się oczywiście po angielsku, co było doskonałą 
okazją dla młodzieży szkolnej, by wypróbować swoje umie-
jętności językowe w praktyce. Szkoły postarały się także 
o wyżywienie gości oraz zapewniły im atrakcje związane ze 
sportem, zwiedzaniem ciekawych miejsc w okolicy, zajęciami 
kulinarnymi i integracją z uczniami. Wolontariusze odwiedzili 
także remizę OSP w Brzostku, gdzie uczestniczyli w corocznej, 
tradycyjnej już, wizycie dzieciaków z Przedszkola Publicznego 
w Brzostku w murach jednostki. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przy-
gotowanie i pomoc organizacyjną podczas tej wizyty. Jesteśmy 
przekonani, że to nie ostatni tego typu projekt, który uda 
nam się wspólnie z AIESEC realizować. O kolejnych (które 
już planujemy) na pewno będziemy informować czytelników 
„Wiadomości Brzosteckich”.

Daniel Wójcik

TROPEM NIEZWYKŁYCH - KS. DR JERZY KRZANOWSKI
„Wybrawszy raz, ciągle wybierać 
muszę…”

Św. Augustyn 

Piękny, słoneczny lipiec roz-
syła zapach lipy i rozrzu-

ca jasnożółte barwy kwiecia, 
z którego owady sączą nek-
tar, przerabiając go w miód. 
Okazała, dorodna i stara lipa, 
jak przed laty ta renesanso-
wa, zaprasza do zatrzymania 
się i nawołuje do refleksji: 
„Jabłek wprawdzie nie rodzę, 
lecz mnie pan tak kładzie jako 
szczep najpłodniejszy w he-
speryskim sadzie…”. Po takim 
zaproszeniu przez zdrowotne 
drzewo lipy poddajemy się 
spokojowi i zadumie… Lekki 
wiatr porusza liśćmi, wśród 
których widnieją bogate 
koszyczki pachnących kwia-
tów. Tu i ówdzie spływają 
z wiatrem małe listeczki, 
to znowu w dali słychać 
brzęczenie owadów, które 
zwijają się, krążą, zanurzają 
główki i nóżki w kielichy 
kwiatowe, a potem głębiej 

i jeszcze głębiej, aż wreszcie 
wysuwają się i już całkiem 
ciężkie, okazałe odfruwają 
w dal. I tak niosą ze sobą 
pyłek kwiatowy, z którego 
potem wytwarzane są cudno-
ści zdrowotne. Wokół pszczół 
nie ma innych owadów, ale 
gdzieś w dali słychać lekkie 
brzęczenie trzmiela z czerwo-
nym odwłokiem, a potem 
głośniej i mocniej dźwięczy, 
aż wreszcie znika wśród kwia-
tów lipy. Uwijają się te istot-
ki i bardzo rytmicznie pracu-
ją. Odpoczywający człowiek 
może spokojnie obserwować 
te prace i cały poddawać się 
zadumie, bo przez wieki ta 
grupa owadów zawsze na-
leżała do najpracowitszych, 
o czym zdecydowanie pięk-
nie napisał Jan Kochanow-
ski: „pracowite pszczoły biorą 
miód, który potem szlachci 
pańskie stoły…”. Od zarania 
wieków miód znany był 
jako napój zdrowotny i tak 
zostało po dziś dzień. Po-
nadto wykorzystuje się też 

pyłki kwiatowe, kit pszczeli 
do produkcji leków, a w co-
dziennym życiu miód używa-
ny jest do aromatyzowania 
napojów oraz tworzenia róż-
nych specjałów medycznych 
i spożywczych. Siedząc pod 
lipą o tej porze roku, łatwo 
można obserwować zmienną 
przyrodę. Trawa jest równo 
wykoszona, szpalerami sto-
ją rzędy drzew owocowych, 
które w tym roku mają sporo 
małych owoców i świadczą 
o tym, że pewnie będzie do-
bry zbiór. Wokół nich kręcą 
się, bzykają chmary owadów, 
jak również stada drobnego 
ptactwa. Niżej widnieją rzę-
dy kwitnących ziemniaków, 
a wśród nich można zauwa-
żyć żerującą stonkę. Gdzienie-
gdzie gospodyni podbiera już 
spod krzaczków całkiem już 
okazałe młode bulwy ziem-
niaków. Z dzieciństwa jeszcze 
pamiętam, jakie to były wte-
dy smakołyki… Matka goto-
wała je w garnku, a na patelni 
skwierczało masło z cybusz-

kami. Na stole stał garnek 
gliniany z kwaśnym mle-
kiem. Cała rodzina siedziała 
w oczekiwaniu na pyszności, 
a zapach okraszanych mło-
dych ziemniaków roznosił się 
daleko po podwórku. I właś-
nie wśród pałaszujących takie 
młode ziemniaczki bywał też 
bohater mojej opowieści ks. 
dr Jerzy Krzanowski. Przez kil-
ka lat mieszkaliśmy w trzy ro-

Ślub rodziców Jerzego, Zofii 
i Edwarda Krzanowskich

Dokończenie na str. 20
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dziny razem w jednym domu 
i nikt nigdy nie ucierpiał 
w tej wspólnocie rodzinnej. 
Owszem cierpienie zaczęło się 
w momencie, kiedy siostra 
Zofia z domu Krzyżak Krza-
nowska, matka księdza, prze-
niosła się ze swoją rodziną do 
nowo wybudowanego domu 
w Tarnowie. Cierpienie było 
tym większe, że wraz z siostrą 
wyjechali też ojcowie Cecylia 
i Wojciech. Bardzo tęsknili-
śmy za nimi i brakowało nam 
najmłodszego członka rodzi-
ny, którym był ksiądz Jerzy, 
a wtedy mały Jurek.

Ks. dr Jerzy Krzanowski 
był pierwszym dzieckiem Zo-
fii i Edwarda Krzanowskich. 
Przyszedł na świat 11 kwiet-
nia 1971 roku w Jaśle. Jego 
przyjście na świat nie było 
takie zwyczajne. Zdawać by 

się mogło, że w szpitalu po-
winna być rzetelna opieka 
lekarska, ale tak nie było. 
Po bardzo ciężkim porodzie 
został szybko wypisany ze 
szpitala i po trzech dniach 
ponownie znalazł się na od-
dziale niemowlęcym. Cudem 
przez Opatrzność został ura-
towany. Księża franciszkanie 
z Jasła razem z całą rodziną 
modlili się gorliwie o uzdro-
wienie chłopca i tak się też 
stało. Wrócił pomału do zdro-
wia i po kilku tygodniach po-
nownie był w domu. Pewnie 
Bóg uratował go dla siebie 
– tak często myślałam. Od 
najmłodszych lat był bardzo 
delikatnym i wrażliwym na 
piękno przyrody chłopcem. 
Często z babcią chodził na 
spacer na działkę na Rów-
niach i właśnie pod lipą lubił 
siadać i obserwować wirujące 
płatki kwiatów, czy też bzy-
czące grupki owadów. Lubił 
też zrywać kwiaty, z których 

bukieciki przynosił dla mamy. 
Pomagał dziadkom przy kar-
mieniu królików, a w tym 
czasie dziadziu snuł mu cieka-
we opowieści i tak w spoko-
ju i w radości wzrastał mały 
Jurek. Przy tych spotkaniach 
często zasypiał i wtedy ukła-
dała go babcia pod małymi 
drzewkami owocowymi. 
Tam też na polu lubił zjadać 
małe kanapki, które zawsze 
miał przygotowane na taką 
wyprawę. Często też usypiał 
młodszą siostrę w wózku. Był 
zwykłym niejadkiem i całe 
długie minuty trzeba było 
opowiadać mu różne histo-
rie, aby zjadał choć odrobinę 
pożywienia. Wsłuchiwał się 
w każde słowo wypowiedzia-
ne przez dziadków, a kiedy 
był już większy, prowadzony 
był za rękę do kościoła pa-
rafialnego w Brzostku, gdzie 
uważnie uczestniczył w na-
bożeństwach i chłonął każde 
zdanie, które padło z ambony. 
Często zastanawiali się dziad-
kowie, kim będzie w życiu 
dorosłym i tutaj babcia wy-
powiadała słynną regułkę: 
„z niego będzie ksiądz…”. 
W Brzostku uczęszczał też do 
zerówki w szkole podstawo-
wej, a jego nauczycielką była 
pani Zuzanna Kutynowa, któ-
rą bardzo serdecznie wspomi-
na po dziś dzień.

Do pierwszej klasy uczęsz-
czał już w Tarnowie. Od 
pierwszych dni był uczniem 
bardzo zdyscyplinowanym 
i zdolnym. Zawsze bardzo 
solidnie przygotowywał 
się na każdą lekcję i dzięki 
temu z wyróżnieniem ukoń-
czył szkołę podstawową. Na-
stępnie podjął naukę w II LO 
w Tarnowie w klasie matema-
tyczno-fizycznej i zdał maturę 
z wyróżnieniem, z tak zwaną 
złotą tarczą i laurem. Nigdy 
nie miał kłopotów z na-
uką z żadnego przedmiotu. 
W szkole średniej był bardzo 
aktywnym uczniem, uczestni-
czył w pracach różnych kółek 
przedmiotowych, a potem 
w olimpiadach i konkursach. 
Ponadto bardzo dużo czytał, 
wręcz pochłaniał zapisy lite-
rackie – z literatury naukowej, 
przygodowej, historycznej. 
Uwielbiał narrację literacką, 
mówiąc: „książki to najlep-
si przyjaciele, nie wyśmieją, 
nie zdradzą, a nauczą wiele”. 
I tak zgłębiał opowieści hi-

storyczne, przyrodnicze, lite-
raturę faktu. Przez cały czas 
niezwykle mocno związany 
był z Kościołem katolickim, 
a w Tarnowie miał wielkie 
możliwości kształtowania 
swojej postawy chrześcijań-
skiej, uczestnicząc w różnych 
grupach i formacjach. I tak od 
trzeciej klasy szkoły podsta-
wowej był członkiem chóru 
„Pueri Cantores Tarnovien-
ses” działającego przy kate-
drze. Śpiewał, wielbiąc Pana 
Wszechrzeczy, a tym samym 
kształtował swoją osobo-
wość, coraz to bardziej zbliża-
jąc się Boga. Kiedy powstała 
nowa parafia tarnowska, do 
której należała jego rodzina, 
został ministrantem, potem 
lektorem i bardzo skrupulat-
nie uczestniczył w pracach 
różnych grup apostolskich 
kierowanych przez księży 
R. Miareckiego i F. Fąfarę. To 
właśnie te dwa wielkie auto-
rytety kościoła tarnowskiego 
miały wpływ na formowanie 
się osobowości ks. Jerzego. 
Dyskusje nad sensem ludz-
kiego życia, miejscem czło-
wieka w świecie, istotą Boga 
Stwórcy Wszechrzeczy, istotą 
wolności i odpowiedzialności 
człowieka, śmierci doczesnej 
i nieśmiertelności wiecznej 
– te i inne wielkie i trudne 

zagadnienia dla młodego 
człowieka były tematem 
spotkań grup apostolskich, 
w których brał czynny udział 
nasz Rodak. I tak z małego, 
skromnego chłopczyka wyra-
stał młodzieniec pełen pasji 
filozoficznej, a razem z tym ro-
dziło się powołanie kapłań-
skie. Po wielogodzinnych 
przemodlonych w kościele 
chwilach, po wieczornej za-
dumie przed obrazem Jezusa 

Miłosiernego, po odebraniu 
dyplomu ukończenia szkoły 
średniej postanowił i zgłosił 
się na rozmowę do Semina-
rium Duchownego w Tar-
nowie. W następnym dniu 
bardzo skromnie powiedział 
cierpiącej już wtedy babci 
Cecylii o swoim wyborze 
i postanowieniu – będę stu-
diował teologię… Radość 
w rodzinie była ogromna, ale 
też była permanentna mod-
litwa o gorliwe powołanie 
kapłańskie. 

Jak postanowił, tak też się 
stało. Rozpoczęła się sześcio-
letnia droga stawania się 
kapłanem i przez tę drogę 
szedł ksiądz Jerzy z pełną 
pokorą i świadomością do-
brego wyboru. Sam w udzie-
lonym wywiadzie ks. Mar-
kowi Łobuzowi powiedział: 
„Bóg delikatnie proponuje, 
zaprasza i pomaga, byśmy 
szli wybraną drogą, aż do 
Królestwa naszego Ojca 
w Niebie. To jest też moja 
droga, droga, która daje mi 
radość i siłę do życia i z któ-
rą w pełni się utożsamiam.”. 
Święcenia kapłańskie przyjął 
ks. Jerzy 25 maja 1996 roku, 
a na drugi dzień sprawował 
pierwszą, prymicyjną Mszę 
Świętą w swoim kościele 
parafialnym w Tarnowie. 

W brzosteckiej świątyni, 
w której był chrzczony, spra-
wował Mszę Świętą w na-
stępną niedzielę. Wcześniej 
odbywał praktykę kapłańską 
w Barciach koło Starego Są-
cza, a po święceniach kapłań-
skich skierowany został do 
pracy duszpasterskiej w koś-
ciele Matki Boskiej Szkaplerz-
nej na Burku w Tarnowie oraz 
w Wietrzychowicach. Następ-

Dokończenie na str. 29

Młody Jurek Krzanowski

Prymicje ks. Jerzego
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GMINNY DZIEŃ DZIECKA

TURNIEJ SIATKÓWKI O PUCHAR KIEROWNIKA OSIR

10. TURNIEJ KARATE W BRZOSTKU Fot. Katarzyna Janiga
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ZAWODY WĘDKARSKIE NA DZIEŃ DZIECKA Fot. Anna Rozwadowska



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 6/2018 29

Dokończenie na str. 30

nie był wikariuszem i katechetą w Farze 
w Mielcu. Tam też prowadził katechezę 
w szkołach: podstawowej, zawodowej, 
technikum i liceum. Prowadził też chór 
parafialny, kursy lektorskie oraz opieko-
wał się grupą ludzi starszych i chorych. 
Przygotowywał też dzieci i młodzież 
do pierwszej Komunii i bierzmowania. 
Codziennie pełnił posługę kapłańską 
w konfesjonale, przygotowywał 
kazania, a ponadto dużo pracował 
nad sobą, czytając nie tylko lite-
raturę, ale modląc się z różańcem 
w ręku. W mieleckiej Farze spra-
wował opiekę nad głuchoniemy-
mi. Ucząc się języka migowego, 
rozmawiał z tymi ludźmi oraz 
sprawował dla nich w ten spo-
sób nabożeństwa. Podczas wakacji 
prowadził oazy rodzin założone 
przez wybitnego tarnowskiego 
psychologa i antropologa ks. dr. 
Władysława Szewczyka. Za św. 
Janem Pawłem II mówił: „Panie, 
Ty dajesz łaskę powołań, tych których 
powołasz ześlij na nich moc Ducha 
Świętego…”. Myślę, że szczera i głębo-
ka modlitwa stała się przyczynkiem do 
tego, że nasz Rodak ks. Jerzy od 1997 
roku poddał się pasji naukowej. I tak 
ks. bp Józef Życiński skierował go na 
czteroletnie studia z zakresu psychologii 
i antropologii oraz filozofii pod kierun-
kiem ks. prof. Michała Hellera i ks. dra 
Władysława Szewczyka. Permanentna 
praca nad sobą, wykłady w każdą sobo-
tę, a od 1999 roku specjalistyczne studia 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
stały się podstawą do podjęcia studiów 
doktoranckich w katedrze filozofii ks. 
bp. prof. Stanisława Wielgusa. W 2008 
roku uzyskał tytuł doktora nauk huma-
nistycznych z zakresu filozofii.

W każde wakacje ks. Jerzy Krzanowski 
jako student wyjeżdżał za granicę, aby 
uczyć się języków, jak również pomagać 
w duszpasterstwie naszych rodaków 
żyjących na obczyźnie. I tak w latach 
2005-2006 pełnił funkcję kapelana Szpi-
tala Świętego Ducha w Bad Lippspringe 
w Niemczech i tam szlifował znajomość 
języka niemieckiego. Już podczas na-
stępnych wakacji był skierowany do 
pracy duszpasterskiej w Nowym Jorku 
w dzielnicy Brooklyn. Tam przez kilka 
miesięcy prowadził duszpasterstwo, wy-
jeżdżając do Bilefeld-Paderborn. Wy-
głaszał rekolekcje adwentowe, wielko-
postne oraz uczestniczył w spotkaniach 
z dziećmi uczącymi się języka polskiego 
w katolickich szkołach amerykańskich. 
Zapraszany też był do prowadzenia 
licznych rekolekcji w Norwegii, Fran-
cji, na Ukrainie. W Polsce też udzielał 
się w duszpasterstwie rekolekcyjnym 
w diecezjach: tarnowskiej, rzeszowskiej, 
przemyskiej, lubaczowsko-zamojskiej, 
zielonogórsko-gorzowskiej. Głosił Słowo 

Boże niemalże we wszystkich zakątkach 
Polski. Zawsze w spotkaniach z człowie-
kiem jest otwarty na udzielenie mu 
pełnej pomocy duchowej. Z ogromną 
cierpliwością wsłuchuje się w każdy 
problem, a potem udziela porady, po-
lecając penitenta Bożemu Miłosier-
dziu. Nasz Rodak zawsze otwarty jest 
na drugiego człowieka, jak Miłosierny 
Samarytanin.

Można się zastanawiać, skąd w tym 
młodym kapłanie - o wątłym zdrowiu 
od dziecka - jest taka siła woli i taka mą-
drość życiowa. Skąd biorą się pokłady 
zdolności językowych - sprawowanie 
Mszy Świętej w językach obcych jest 
też niezwykłą sztuką – umiejętność ko-
munikowania się w języku niemieckim, 
angielskim, francuskim, znajomość łaci-
ny. To są te dziedziny językowe, które 
bliskie są księdzu Jerzemu. Wiem na 
pewno, że są to niezwykłe dary Boże 
pieczołowicie pielęgnowane i potęgo-
wane przez nieustanną pracę nad sobą. 
Umiejętność modlenia się w ciszy, co 
często można zauważyć u księdza Jerze-
go, niezwykłe skupienie się przy Krzyżu 
Chrystusowym, czuwanie przy Jezusie 
Miłosiernym, liczne piesze pielgrzymki – 
w młodości – do naszej Królowej Polski 

Maryi potęgują nie tylko umiejętno-
ści filozoficzne i teologiczne, ale przede 
wszystkim kształtują niezwykłą oso-
bowość i wpływają na ciągłą formację 
tego Kapłana. Można w nim zauważyć 
wielkie pokłady filozoficznej zadumy 
nad życiem ludzkim, znaczeniem cier-
pienia, życia wiecznego i te jego myśli 
wypowiadane są w licznych artykułach 
naukowych, jak również w książce pt. 
„Prawda i miłość” wydanej w 2009 roku.

Już w roku akademickim 2007/2008 
był wykładowcą filozofii – adiunktem 
– w WSD w Tarnowie, a w 2012 roku 
prowadził wykłady w Papieskim Uni-
wersytecie Jana Pawła II w Krakowie. 
Wyjeżdżał też z tymi wykładami do 
WSD w Gródku Podolskim na Ukrainie. 
Samo przemieszczanie się po różnych 
krajach i wkomponowywanie w ich 
kulturę wymaga od człowieka wielkich 

umiejętności. Wygłaszanie Słowa 
Bożego w różnych językach oraz 
umiejętność przekazywania zawi-
łych myśli filozoficznych to wielki 
dar od Boga. A przy tym skromność 
i dobroć, która emanuje z posta-
wy tego Kapłana skłania mnie do 
stwierdzenia za św. Albertem: „Być 
dobrym jak chleb”- jest to myśl, 
którą można odnaleźć i w naszym 
Rodaku.

Decyzją Ordynariusza Tarnow-
skiego, ks. bp. dr. Andrzeja Jeża, 
ks. dr Jerzy Krzanowski od 9 sierp-
nia 2015 roku został powołany na 

proboszcza Parafii pw. św. Małgorzaty 
w Dębnie i jednocześnie na stanowisko 
dziekana Dekanatu Porąbka Uszewska. 
W kościele parafialnym i budynku ple-
bańskim w Dębnie dokonuje licznych 
remontów i modernizacji, a XVI-wiecz-
na świątynia wymaga sporo prac kon-
serwatorskich. Ponadto cmentarz oraz 
plebania są też w wielkiej potrzebie 
inwestycyjnej.

Sporo czasu poświęcił nasz Rodak 
przy organizowaniu Światowych Dni 
Młodzieży. Oprócz licznych spotkań 
z młodzieżą, konferencji z władzami 
samorządowymi i policją, z władzami 
kościelnymi, zorganizował także przyję-
cie w parafii młodzieży z Ukrainy, Kenii 
i Nigerii w ramach tygodnia misyjnego 
w lipcu 2016 roku. Rok wcześniej w sta-
rym budynku plebanii przyjmowali pa-
rafianie z Dębna młodych ludzi z Francji, 
z Morgon koło Lyonu. Ponadto kapłan 
sprawuje pieczę duszpasterską nad deka-
natem oraz jest przedstawicielem V Sy-
nodu Diecezji Tarnowskiej. Podziwiać 
należy ogrom prac, które podejmuje 
ks. Jerzy. W Dębnie prowadzi także ka-
techezę dzieci pierwszokomunijnych 
i ich rodziców, formację młodzieży przed 
bierzmowaniem, wysyła regularnie na 
szkolenie ceremoniarzy oraz przewod-
niczek Dziewczęcej Służby Maryjnej. 
Wprowadził także comiesięczne pierw-
szopiątkowe czuwanie eucharystyczne 
do godz. 21:00 z możliwością spowiedzi, 
nabożeństwo pierwszosobotnie z proce-
sją różańcową, a do pomocy ma tylko 
dwóch księży wikariuszy. Można byłoby 
się zastanawiać jak z teologa-filozofa 
mógł ten kapłan stać się proboszczem 
tej parafii. Odpowiedź jest prosta – 
niezwykłość ludzkiej możliwości jest 
w rękach Boga. Ciągłe niewiadome, co 
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Msza Święta prymicyjna ks. Jerzego w Tarnowie

Z matką chrzestną Zuzanną w Nowym 
Yorku. Czerwiec 2003
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jutro będzie, zamknięte jest w Bożym 
Miłosierdziu. Przed święceniami kapłań-
skimi śpiewamy psalm: „Oto jest kapłan 
wybrany, upodobał go sobie Bóg. By 
zawsze był mu oddany i z prawości nie 
zbaczał dróg. Spełniając swe przyrze-
czenie Niepojęty sam sprawił Pan, że 
wzrasta przez wyniesienie pośród ludu 
jak zboża łan…”. Jego siła i moc wynika 
z wierności Duchowi Świętemu i perma-
nentnemu polecaniu się woli Boga Ojca.

A w rodzinie – kim jest ksiądz Jerzy? 
Jest wrażliwym i kochającym synem, 
który zawsze jest przy często chorej swo-
jej matce, i którą uwielbia na tej ziemi 
ponad wszystko. Zawsze w spokojnej 
dyskusji rozważa z ojcem nad trudnymi 
problemami. Mocno związany jest z je-
dyną siostrą Dorotą, magistrem filologii 
polskiej i jej córką Karoliną uczenni-
cą 5. klasy szkoły podstawowej. Dla 
kuzynów i dalszej rodziny jest zawsze 
skromnym i oddanym krewniakiem. 

Zawsze otoczony jest sąsiadami, 
z każdym umie rozważnie dyskutować, 
cierpiących umie pocieszyć, a młodzież 
zachęcić do włączenia się w życie 
wspólnoty kościelnej.

Oby Miłosierny Pan nie skąpił mu 
sił do dalszej pracy duszpasterskiej. Oby 
„wybrawszy raz”, ciągle wybierał dobre 
rozwiązania dla wyzwań, które stawia 
przed nim Wszechmogący.

Zuzanna Rogala

Noah Gordon „Lekarze” 
Trzej młodzi lekarze rozpoczynają pracę na 

oddziale chirurgicznym okręgowego szpitala 
amerykańskiego. Są błyskotliwi, pełni ener-
gii, wiary w swoje umiejętności i przekonani 
o swojej szczególnej misji. Zetknięcie z trudnymi 
przypadkami i konieczność samodzielnego po-
dejmowania decyzji hartuje ich osobowość i uczy z pokorą 
przyjmować porażki, a kiedy w ich życiu pojawia się miłość, 
muszą się nauczyć dzielić swój czas między pasję zawodową 
i życie prywatne.
Ildefonso Falcones „Bosonoga królowa”

Opowieść o losach dwóch kobiet próbujących 
znaleźć swoje miejsce w życiu. W tle barwna 
mozaika osiemnastowiecznej Hiszpanii, w której 
po prawie trzystu latach panowania inkwizycji 
na nowo wybuchają nieskrępowane emocje, 
a tradycyjna surowość obyczajów ściera się 
z francuską modą na libertynizm.

Miłość i fanatyczna nienawiść, namiętność i niewyobra-
żalne okrucieństwo, bezwzględna wierność zasadom i zdrada, 
przepych pałaców w Sewilli i nędza dzielnic biedoty, sztuka 
rodząca się z natury i manierystyczne spektakle w madry-
ckim teatrze… Wszystko to Falcones łączy w epicką całość, 

doprawia szczyptą tabaki z Indii Zachodnich, zapachem 
pomarańczy z podsewilskich gajów, a przede wszystkim – 
solidną dawką tańca i muzyki, z której zrodziło się flamenco.

Aleksandra Zaprutko-Janicka „Piękno bez kon-
serwantów – sekrety urody naszych prababek”

Fotografie przedwojennych elegantek olśnie-
wają. Żyły niemal przed stuleciem, a przecież 
prezentują się często lepiej niż my same! Mają 
pięknie wypielęgnowane dłonie i perfekcyjnie 
ułożone fryzury. Ich cera promienieje. Aż trudno 
w to uwierzyć.

Nasze prababcie nie miały do dyspozycji koszmarnie 
drogich smarowideł, palet do makijażu z dziesiątkami odcie-
ni, przyborów do konturowania i hybrydowego manicure. 
A jednak posiadały sekret nieskazitelnej urody. Na czym on 
polegał?

Jak przygotować w domu ekologiczny krem z najprostszych 
składników? Jak zapobiec wypadaniu włosów i zdrowo 
schudnąć? Co zrobić, by uniknąć wcierania w ciało toksycz-
nych składników? Nasze prababki znały odpowiedzi na 
wszystkie te pytania.

WARTO PRZECZYTAĆ

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

Dwaj wariaci uciekają z zakładu. Jeden mówi:
- Ja ci poświecę latarką, a ty po promieniach wejdziesz 
na mur i zwiejesz.
- No głupi nie jestem, ty zgasisz, a ja spadnę.

J J J
Na lekcji polskiego pani pyta:
- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter?
Na to Jasiu:
- Kiedy mamy słaby wzrok!!!

J J J
Żona do męża rozkazującym tonem:
- Natychmiast wychodź spod tego stołu!
- Nie wyjdę!
- Mówię ci, wyłaź!
- Nie wyjdę!
- Wyłaź, tchórzu!
- Nie wyjdę! Facet musi mieć swoje zdanie!

J J J
Dzwoni telefon. Facet podnosi słuchawkę i słyszy:
- Mamy twoją teściową. Okup wynosi 100 tys. dolarów.
- A jak nie zapłacę?

- To ją sklonujemy!

jest kołem
ratunkowym
na morzu życia

Wybrała Maria Kawalec

Chwila na refleksję, czyli krótkie wypowiedzi zawiera-
jące uniwersalne prawdy. Sentencje.com.pl

 ¾ Rodzimy się dwa razy. Pierwszy raz fizycznie, a drugi raz 
wtedy, gdy poznamy powód, dla którego znaleźliśmy się 
na tej ziemi.

 ¾ To nie życie jest trudne, ale to ludzie są trudni, którzy je 
sobie utrudniają, niepotrzebnie komplikują i gmatwają…

 ¾ To, co człowiek czyta, słucha ogląda – odbiera i przyswaja 
zmysłami, odzwierciedla jego stan rozwoju osobistego – 
intelektualnego i duchowego, potem oddziałując na jego 
życie i otoczenie.

 ¾ Błędy postrzegaj pozytywnie jako zdobywanie doświadcze-
nia, okazję do nauki i lepszego działania następnym razem.

 ¾ Doświadczenie to nazwa, którą każdy nadaje błędom.  
/Oscar Wilde/

 ¾ Gdy pojawi się problem, nastaw swój umysł na znalezienie 
sposobu rozwiązania go, a nie ograniczone tragizowanie 
lub ucieczkę od problemu poprzez alibi wykrętu.

 ¾ Jako człowiek dojrzały i samodzielny, sam zadawaj sobie 
różne pytania i odpowiadaj na nie. Uwierz w swój rozum, 
wewnętrzną mądrość, rozsądek i intuicję, jako osoba doj-
rzała duchowo i intelektualnie.

 ¾ Mówcy powinni mieć na uwadze nie tylko to, by wyczerpać 
temat, ale także by nie wyczerpać słuchaczy.J

 ¾ Bądź elastyczny i traktuj każdego indywidualnie.
Wybrała

Maria Kawalec
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ROZWIĄZANIE:
lipiec 2018

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej lipiec 2018

"

"

"

"
KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za rodzaj? Fot. strona 28) wraz z wypełnionymi 
kuponami należy dostarczyć do 31 lipca 2018 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4.
Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za rodzaj?
lipiec 2018

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z CZERWCOWEGO NUMERU

Zagadka logiczna: 23 skarpety.
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Sekwoja chińska.
Hasło krzyżówki: Nie rada koza na targ, ale musi.

Nagrody książkowe wylosowali: Ewa Święch z Nawsia Brzo-
steckiego (krzyżówka), Natalia Wyłonas z Dęborzyna (zagadka 
logiczna), Stanisława Łukowicz z Opacionki (zagadka przyrodnicza).

POZIOMO:
2) Wielki poemat epicki, zwykle wierszowany; 
epopeja. 6) kompan Kokosza z komiksu 8) Ko-
bieta karmiąca piersią cudze dziecko. 9) Fidel 
komunistyczny przywódca Kuby. 11) Robotnik 
budowlany wykonujący posadzki. 13) Dawniejsze 
nosze. 15) Osoba towarzysząca orszakowi pogrze-
bowemu; żałobnik. 18) Puste miejsce 19) Łatwo 
topliwa masa, używana do pieczętowania listów 
i paczek. 20) Przedmiot dany w zastaw. 22) Ce-
dzak, przetak . 23) Ssak z rodziny kotowa-
tych. 25) ... w czyichś myślach; do jego nauki 
- elementarz 27) Kłótnia, sprzeczka, spór (np. słow-
na). 30) Stół sklepowy, kontuar. 31) Pomieszczenie 
pilota 34) Waga opakowania towaru. 36) Kuzyn 
żyrafy. 37) Pojazd cyklisty 38) Zawarcie umowy 
w sprawie kupna-sprzedaży; układ, porozumienie (np. 
handlowa). 39) Członkini rady gminy, wybierana 
w wyborach samorządowych. 40) (IX w.), legen-
darny protoplasta polskiej dynastii królów.
PIONOWO:
1) Cienki placek pieczony przez żydów na święto 
Paschy. 2) Wyciąg z substancji roślinnej lub zwie-
rzęcej; esencja, odwar. 3) Jedna z części obiadu, 
kolacji. 4) Wieczorowy strój męski. 5) Rzadki 
egzemplarz 7) Mieczysław (1903-83), poeta i eseista; 
„Godzina strzeżona”, Wolność wyboru”. 10) Sto-
lica Łotwy. 12) Konkrety, rzeczywistość, rzeczy 
istniejące. 14) Skąpiec z kawałów 16) Likier 
kminkowy 17) Pojazd gąsienicowy służący do 
ubijania śniegu na trasach narciarskich. 21) Pań-
stwo ze stolicą w Ottawie. 22) Potocznie: specja-
lista, fachowiec, znawca. 23) Krzątanina, biegani-
na, uganianie się za czymś. 24) imię żeńskie - 11 
V 25) Marek, piłkarz Widzewa lat 90. 26) Kwiat 
cięty o dużych, barwnych kwiatach i lancetowatych 
liściach. 28) Specjalista od wszystkiego. 29) Fo-
tograficzny lub słuchowy 32) Dokumenty, papiery 
urzędowe. 33) Śpiewak wędrowny. 34) Ptasie 
zaloty. 35) Słynny film M. Piwowskiego 37) Boleń 
lub muzyka Eminema.
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Dorota Machaj – ukończyła agronomię oraz marketing 
i zarządzanie na Uniwersytecie Rolniczym w Krako-
wie, studia podyplomowe w zakresie kształtowania 
i pielęgnacji terenów zielonych, uczy w Technikum 
Architektury Krajobrazu w ZS w Brzostku

Porady eksperta
NASZE OGRODY

Czas na lawendę 

Lawenda to zimozielona krzewinka 
o wąskich, ozdobnych, srebrzystych 

listkach i kwiatach zebranych w kłosy, 
która w ogrodzie wygląda bardzo deko-
racyjnie, a jej pielęgnacja nie jest trudna. 
Kwitnie od czerwca do października, a swój 
kształt zawdzięcza przycinaniu. Lawenda 
w ogrodzie nadaje się na obwódki ścieżek, 
rabaty, tarasy i balkony, ogródki skalne jak 
również dobrze komponuje się z różami, 
można też ją uprawiać w doniczce. Z po-
wodu zapachu lawenda wabi do siebie 
pszczoły, trzmiele i motyle, a odstrasza 
komary i mszyce. Najlepsze stanowisko dla 
lawendy to miejsca słoneczne o przepuszczalnym podłożu, 
najlepiej z dużą zawartością wapnia (zbyt kwaśną ziemię 
trzeba zwapnować kredą lub dolomitem). Krzewinka ta nie 
lubi podmokłego gruntu i przeciągów. Rośliny sadzi się 
w odstępach co 30–40 cm. Jednym z podstawowych zabiegów 
dotyczących pielęgnacji lawendy w ogrodzie jest jej przyci-
nanie. Młode, nierozkrzewione lawendy skraca się o połowę 
w pierwszym roku wzrostu. Takie cięcie lawendy sprawi, że 
wypuszczą dużo nowych pędów u podstawy, tworząc gęstą 
koronę. Wiosną, w marcu lub kwietniu, przycina się chore, 
złamane, wybujałe lub uszkodzone gałązki lawendy. Pozo-
stałe przycina się tak, by nadać roślinie regularny krzaczasty 
kształt i pobudzić powstawanie nowych pędów. Lawendę 
należy regularnie, co roku, przycinać, nie dopuszczając do 
jej nadmiernego zdrewnienia. Systematycznie formowane 
rośliny będą zwarte i gęste, a przez to mniej podatne na 
niszczycielskie działanie śniegu. 

Latem zbiera się lawendę do suszenia – gdy już widać kolor 
kwiatów, ale zanim całkowicie się one rozwiną. Zaraz po ścię-
ciu kwiatostany lawendy układamy w niezbyt grube pęczki 

i ściągamy najlepiej gumką 
recepturką. Tak przygotowane 
bukieciki wieszamy kwiatami 
w dół w pewnej odległości je-
den od drugiego, mocując (na 
przykład spinaczem do papie-
ru) do rozciągniętego sznurka 
bądź drutu. Najlepiej suszyć 
lawendę naturalnie, rozwie-
szoną w przewiewnym, zacie-

nionym, suchym, 
ale niezbyt cie-
płym miejscu. La-
wenda suszona na 
słońcu straci swój 
aromat, a także 
kolor kwiatów. 
Po wysuszeniu oddzielamy kwiaty od łodyżek, 
dbając o to, by ich nie rozkruszyć. Tak otrzymane 
kwiatki lawendy wkładamy do wcześniej przy-
gotowanych saszetek (np. lnianych) Można je 
też zamknąć szczelnie w szklanym pojemniku. 
Zasuszony bukiecik lawendy będzie wspaniale 
pachniał w szafie czy szufladzie, skutecznie od-

straszając mole. 
Późnym latem, tuż po kwitnieniu, tnie się uschnięte kwia-

tostany lawendy z 7-centymetrowymi fragmentami pędów. 
Co roku wiosną wokół lawendy w ogrodzie warto rozłożyć 
warstwę około 2 cm kompostu. Jesienią dół roślin warto 
obłożyć słomą lub suchymi liśćmi, a korony po pierwszych 
przymrozkach okryć stroiszem. Nasiona lawendy najlepiej 
kiełkują, gdy zostały poddane działaniu niskiej tempera-
tury. Można je posiać jesienią wprost do gruntu (miejsce, 
w którym rosną, trzeba zabezpieczyć przed mrozem). Można 
też nasiona lawendy wysiać wczesną wiosną, uprzednio 
poddając je stratyfikacji (czyli chłodzeniu). Nowe rośliny 
łatwo uzyskuje się również z odkładów. W tym celu kilka 
najniższych pędów lawendy należy przygiąć wiosną do ziemi, 
zakotwiczyć w niej (kawałkiem zagiętego drutu) i obsypać 
żyzną glebą. Trzeba pilnować, żeby podłoże wokół lawendy 
było stale lekko wilgotne. Pęd odkładu przywiązuje się do 
palika, by nowa roślina od początku rosła pionowo. Jesienią, 
gdy pędy lawendy wypuszczą korzenie, sadzonki należy 
delikatnie wykopać i odciąć. q

NAJLEPSI WĘDKARZE

3 czerwca 2018 r. odbyły się „Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka 
o Puchar Wójta Gminy Brzyska”. Zawody zorganizowało Koło Węd-

karskie nr 34 Wisłoka-Klecie, a wspaniałe nagrody sponsorowali: Wójt 
Gminy Brzyska, Zakłady „Gamrat” Solidarność, Zakłady Mięsne A. Leja 
Jodłowa, Jubiler Rubicello Brzostek, MEUS przynęty i zanęty Strzyżów, 
MCKARP Dębica, Sklep Wędkarski-Hitpol Zawadka Brzostecka, Nor-Bruk 
Kamienica Dolna.

Zwycięzcami w poszczególnych grupach wiekowych byli:

Kategoria do 9 lat:
I – Franciszek Dobosz 
II – Aleksandra Hawra
III – Dawid Misiołek 

Kategoria do 13 lat:
I – Anna Rakowska 
II – Julia Garduła 
III – Izabela Janiga 

Kategoria do 17 lat:
I – Dominik Wal 
II – Jakub Boroń 
III – Bogdan Piątek 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywność, a organi-
zatorom i sponsorom za sportową atmosferę. Zapraszamy za rok!

Zarząd Koła Wędkarskiego 34
Wisłoka-Klecie

Fot. Anna Rozwadowska



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 6/2018 33

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE BRZOSTEK 2018

3 czerwca 2018 roku stadion OSiR w Brzostku po raz kolejny stał 
się areną zmagań drużyn sportowo-pożarniczych reprezentujących 

jednostki OSP z terenu naszej gminy. Organizatorami zawodów byli 
Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Brzostku oraz Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski. Pomocy 
w ich przygotowaniu jak zawsze udzieliły Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Brzostku oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku, 
z którym współpracowaliśmy również przy organizacji, odbywa-
jącego się w tym samym czasie na obiektach sportowych przy ul. 
Okrągłej, Gminnego Dnia Dziecka. Swoim wsparciem wspomogła 
nas już tradycyjnie Marta Dodolak – pracownik UM do spraw 
wojskowych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

Początek zawodów zaplanowano na godzinę 14:00 i w tym 
samym czasie udostępnione zostały najmłodszym liczne przygoto-
wane z okazji ich święta atrakcje, wśród których wyróżnić trzeba 
przygotowany przez OSP w Brzostku strażacki tor przeszkód dla 
młodych adeptów pożarnictwa. Tymczasem na płycie głównej 
stadionu odbyło się losowanie numerów startowych, sprawdzo-
no przygotowanie wyznaczonych torów, a podczas zbiórki drużyn 
Komendant Gminny ZOSP RP dh Krzysztof Zegarowski złożył na 
ręce Burmistrza Brzostku Wojciecha Staniszewskiego meldunek 
o gotowości do przeprowadzenia zawodów. 

W tej edycji strażackich zmagań do udziału zgłosiło się 7 drużyn 
męskich oraz 4 drużyny żeńskie. Na czele komisji sędziowskiej zło-
żonej z przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Dębicy stanął mł. bryg. Artur Puzon. Słoneczna pogoda 
i mnogość atrakcji przygotowanych dla starszych i młodszych spra-
wiły, że trybuny stadionu wypełniły się dosyć szczelnie. Publiczność 
tradycyjnie już miała możliwość obserwowania i kibicowania dru-
żynom podczas 2 rozgrywanych konkurencji. Warto podkreślić, że 
wszystkie drużyny ukończyły obie konkurencje, w tym ćwiczenie 
bojowe w regulaminowym czasie. Świadczy to o wysokiej spraw-
ności i dobrym przygotowaniu zarówno do zawodów, jak i działań 
ratowniczych. Gratulacje należą się więc wszystkim zawodniczkom 
i zawodnikom, jednak szczególnie drużynom, które zajęły czołowe 

lokaty. Dużym sukcesem w tegorocznej edycji Gminnych Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych mogą pochwalić się druhny i druhowie OSP 
w Nawsiu Brzosteckim, gdyż zarówno drużyna żeńska, jak i męska 
zajęły pierwsze miejsca w swoich kategoriach, co bez wątpienia jest 
efektem wielu godzin spędzonych na sumiennym treningu. Poniżej 
prezentujemy pełne tabele wyników.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowa-
nia i sprawnego przeprowadzenia zawodów. Ukłony kierujemy 
w stronę licznie zgromadzonej i gorąco dopingującej zawodników 
publiczności. Oczywiście największe wyrazy uznania należą się 
zawodniczkom i zawodnikom, trenerom drużyn i wszystkim za-
angażowanym w przygotowania do zawodów w poszczególnych 
jednostkach. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się 
w jeszcze liczniejszym składzie.

Wyniki drużyn żeńskich
Miejsce Nazwa OSP Sztafeta Bojówka Razem pkt

1 OSP Nawsie Brzosteckie 79,56 52,45 132,01
2 OSP Brzostek 76,10 60,20 136,30
3 OSP Siedliska-Bogusz 92,60 77,00 169,60
4 OSP Skurowa 79,56 97,26 176,82

Wyniki drużyn męskich
Miejsce Nazwa OSP Sztafeta Bojówka Razem pkt

1 OSP Nawsie Brzosteckie 63,25 42,08 105,33
2 OSP Siedliska-Bogusz 69,15 45,12 114,27
3 OSP Grudna Dolna 70,85 46,35 117,20
4 OSP Grudna Górna 66,30 51,85 118,15
5 OSP Skurowa 63,90 55,00 118,90
6 OSP Brzostek 67,00 57,15 124,15
7 OSP Zawadka Brzostecka 69,15 54,25 125,45

Za Zarząd Gminny OSP
Daniel Wójcik

NAJMŁODSI PIŁKARZE ZAKOŃCZYLI SEZON

W ostatnią sobotę czerwca najmłodsi zawodnicy LKS Brzostowianka 
Brzostek wraz ze swoimi rodzinami spotkali się na zakończeniu sezo-

nu. Podczas całego spotkania chłopcy uczestniczyli w kilku konkurencjach 
sprawnościowych, podczas których byli dopingowani przez swoje rodziny. 
Po zakończeniu rywalizacji młodzi piłkarze otrzymali pamiątkowe medale 
oraz dyplomy, a najlepsi statuetki. Trener Marcin Juszkiewicz podziękował 
wszystkim zawodnikom za wykonaną pracę oraz zaangażowanie podczas za-
jęć, a także pochwalił poczynione postępy, które poskutkowały zwiększeniem 
umiejętności młodych adeptów piłki nożnej. Cały lipiec zawodnicy będą 
wypoczywać, a kolejny trening odbędzie się początkiem sierpnia. Wszyst-
kim zawodnikom oraz ich rodzicom trener życzy spokojnego i bezpiecznego 
wypoczynku podczas wakacji. Wszelkie informacje na temat pierwszego 
treningu w nowym sezonie będą umieszczone na fanpage Orlik Brzostek. 

LKS Brzostkowianka Brzostek

Fot. Jakub Zastawny
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DROGA DO PODWÓJNEGO SUKCESU OSP NAWSIE BRZOSTECKIE

Jak wiemy, sukces jest wynikiem ciężkiej i długotrwałej 
pracy. Sześć lat temu, jako młody członek Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim podjąłem pierwsze starania, 
by utworzyć Żeńską Drużynę Pożarniczą. Nikt wówczas nie 
wierzył w sukces tego przedsięwzięcia. Tak samo było rok 
później, gdy podjąłem się zorganizowania i wyćwiczenia 
dwóch drużyn, które miały wystąpić w Młodzieżowych 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Siedliskach-Bogusz 
w 2013 roku. W tamtym czasie nie posiadałem najmniejszego 
doświadczenia w sporcie pożarniczym. Jednak przy wielkim 
zaangażowaniu strażaków i młodzieży, dla której było to 
pierwsze zetknięcie się z działalnością OSP, udało się! Dwie 
startujące drużyny zdobyły wówczas jedno trofeum, które 
przypadło drużynie męskiej za zajęcie trzeciego miejsca. Te-
goroczny sukces należy uznać za schedę 
tamtego „nowego” początku.

Po Zawodach Młodzieżowych 
pozostał pewien niedosyt wynikający 
z jednej spornej kwestii i jak się póź-
niej okazało niesłusznie przyznanych 
punktów karnych dla drużyny żeńskiej, 
a w wyniku tego koniecznej dogrywki, 
która spowodowała zajęcie czwartego 
miejsca. Ta sytuacja niezwykle zapaliła 
dziewczyny do walki o zwycięstwo 
w Gminnych Zawodach Sportowo-
-Pożarniczych. Mieliśmy wówczas star-
tować na pełnym regulaminie, co było 
znacznie większym wyzwaniem. Po 
długich, ciężkich, pełnych poświęcenia 
i uporu treningach oraz małej regula-
minowej korekcie w składzie drużyny 
marzenia stały się rzeczywistością. Po 
raz pierwszy została rozegrana konku-
rencja drużyn żeńskich na zawodach gminnych, którą wygrała 
nasza drużyna. Duma rozpierała każdego, jednak to nie był 
koniec! Na tych samych zawodach drużyna męska, będąca 
mieszanką doświadczenia i młodości, również zostawiła 
w tyle swoich konkurentów z sąsiednich jednostek. Kolej-
ny raz miało miejsce wydarzenie bez precedensu w historii 
naszej jednostki OSP. Przywieźliśmy do naszej miejscowości 
dwa puchary za pierwsze miejsca, co nie zdarzyło się nigdy 

wcześniej. Wynik ten pokazał hart ducha, poświęcenie i wolę 
walki obydwu drużyn.

Przez kolejne lata los nie był dla nas tak przychylny. Rok-
rocznie startując obiema drużynami, zdobywaliśmy kolejne 
trofea. Niestety, zawsze musiała się powinąć noga jednej 
z drużyn i nie udawało się powtórzyć podwójnego sukcesu, 
lecz woli walki nigdy nam nie zabrakło. 

W tym roku zbudowaliśmy dwie silne drużyny, które były 
złożone z młodych strażaków, kandydatów i sympatyków 
OSP Nawsie Brzosteckie. Nikt z tegorocznych zawodników 
nie startował przed 2013 rokiem w takich zawodach. Już pod-
czas treningów jako doświadczony trener widziałem w tych 
drużynach niezwykły potencjał, zgranie i chęć walki. Każdy 
trening był dla mnie przyjemnością. Wszyscy zawodnicy 

wiedzieli, co mają robić i jakie elementy udoskonalać. Świetna 
atmosfera w drużynie i wzajemna współpraca przyniosła wy-
mierny efekt. Nareszcie udało się powtórzyć pamiętny wynik 
podwójnego zwycięstwa sprzed lat. Radości nie było końca.

Sport pożarniczy daje nam wiele, uczy pokory, poświęcenia, 
zgrania i dyscypliny. Tylko jako drużyna możemy myśleć 
o dobrych wynikach. Podczas startu błąd kogokolwiek staje 
się błędem wszystkich, sukces wszystkich staje się sukcesem 

każdego z osobna. Nie ma tutaj podziału na 
lepszych i gorszych, szybszych i wolniejszych, 
bezbłędnych i omylnych. Liczy się tylko i wy-
łącznie jedność drużyny. Właśnie dzięki tym 
wartościom pojawiają się nowe koleżeństwa 
i przyjaźnie, a nowe twarze, które pojawiły 
się na zawodach, z biegiem czasu stają się peł-
nowartościowymi strażakami jednostek OSP.

W tym miejscu należałoby podziękować 
tym, którzy pomagali nam przez te wszystkie 
lata w osiąganiu sukcesów. Począwszy od 
członków drużyn, przez młodszych i starszych 
strażaków, jak i kolegów z zaprzyjaźnionych 
jednostek. Każdemu, niezależnie czy pracował 
na ten sukces całe lata, czy wsparł nas dobrym 
słowem, należy się wielkie podziękowanie. 
Wszyscy jesteście wielcy i te sukcesy były 
możliwe dzięki Wam! Za rok postaramy się 
podnieść poprzeczkę wyżej i powalczyć na 
zawodach powiatowych o pierwsze miejsce. 
Byłoby to spełnienie naszych najskrytszych 
strażackich marzeń! 

Druh
Mateusz Domaradzki

Drużyny w 2018 r. Od lewej drużyna męska: Piotr Składanowski, Rafał Kobak, Łukasz Bik, 
Grzegorz Grygiel, Mateusz Domaradzki, Dominik Szpara, Patryk Mroczek, Adrian Jędrzejczyk. 

Od lewej drużyna żeńska: Gabriela Noga, Sylwia Nowicka, Izabela Kalina, Alicja Grodzka, 
Paulina Mroczek, Maria Fryc, Paulina Józefczyk, Joanna Wąsik 

Drużyny w 2013 r. Od lewej drużyna męska: Mateusz Domaradzki, Mateusz Furman, Jacek Trojan, 
Marek Gaweł, Damian Siwek, Marek Rutkowski, Rafał Baran, Piotr Cwynar, Janusz Buczek oraz Piotr 
Szczepkowicz i Krzysztof Zegarowski. Od lewej drużyna żeńska: Agnieszka Gwiżdż, Magdalena Wąsik, 
Joanna Wąsik, Barbara Buczek, Karolina Grygiel, Paulina Mroczek, Paulina Grygiel, Karolina Wodzisz
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Dokończenie na str. 36

GMINNA OLIMPIADA SPORTOWA DZIECI

IV Gminna Olimpiada Sportowa 
Dzieci przeszła do historii. Po raz 

kolejny do rywalizacji stanęli najmłodsi 
uczniowie szkół podstawowych (klasy 
1- 3). Pogoda dopisała, więc olimpiada 
odbyła się na Kompleksie Boisk Sporto-
wych „Moje Boisko – Orlik 2012” (w po-
przednich edycjach niezbyt łaskawa aura 
tylko raz pozwoliła na rozegranie impre-
zy na świeżym powietrzu). Uroczystego 
otwarcia zawodów dokonał kierownik 
OSiR-u Andrzej Piękoś. Przed rozpo-
częciem sportowej rywalizacji wszyscy 
uczestnicy olimpiady na czele z instruk-
torką sportu Niną Wodzisz uczestniczyli 
we wspólnej rozgrzewce. Organizatorzy 
przygotowali 7 konkurencji dla dzieci. 
Rywalizacja wśród najmłodszych była 
niezwykle wyrównana, a przy tym peł-
na zabawy. Dzieci fantastycznie radziły 
sobie z przygotowanymi konkurencjami, 
pokonując je niezwykle szybko i do-
kładnie (na miarę swoich możliwości). 
W sportowej rywalizacji wzięły udział 
dzieci z ośmiu szkół z terenu gminy. 
Najlepiej spisała się Szkoła Podstawowa 
z Nawsia Brzosteckiego, która o jeden 
punkt wyprzedziła brzostecką podsta-
wówkę. Nie wiadomo, jak wyglądałaby 

końcowa tabela, gdyby zawodniczka 
z Brzostku nie doznała kontuzji w jed-
nej z konkurencji, w której szkoła za-
jęła ostatnie miejsce, otrzymując tylko 
4 punkty. Na trzecim miejscu zakoń-
czyła rywalizację Szkoła Podstawowa 
w Smarżowej, która miała taką samą 
liczbę punktów co brzostecka szkoła, ale 
zgodnie z regulaminem w przypadku 
takiej samej liczby punktów o końcowej 
kolejności decydowała ilość zdobytych 
I miejsc w poszczególnych konkuren-
cjach. Po zakończonych konkurencjach 
i zliczeniu punktów najlepsze drużyny 
otrzymały puchary, ponadto uczestnicy 
zostali obdarowani pamiątkowymi me-
dalami oraz słodyczami, które pozwo-
liły szybko odzyskać utracone podczas 
sportowej rywalizacji siły. Dodatkowo 
najlepsza drużyna otrzymała darmowe 
wejściówki do cyrku, który właśnie 
przyjechał do Brzostku. Czas na olimpia-
dzie mijał szybko, humory dopisywały 
uczestnikom, a dzięki pięknej pogodzie 
wszyscy dobrze się bawili. Po raz kolej-
ny okazało się, że przedsięwzięcie było 
dobrym sposobem na spędzenie czasu 
w towarzystwie rówieśników, a także 
promowaniem aktywnego stylu życia. 

Radość i uśmiechy na twarzach dzieci 
utwierdziły nas w przekonaniu co do 
celowości podjętych działań. Serdecznie 
podziękowania składamy Marii Prze-
biędzie – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Brzostku za pomoc w organizacji. Na 
końcu należą się podziękowania dla 

GMINNY DZIEŃ DZIECKA ZA NAMI

Moc atrakcji dla małych i większych, znakomita atmosfera, 
uśmiechnięte dziecięce twarze. Tak w skrócie można 

opisać to, co się działo w niedzielę 3 czerwca br. na terenie 
stadionu OSiR w Brzostku. Organizatorzy festynu z okazji 
Dnia Dziecka tradycyjnie zadbali, żeby był to niezapomnia-
ny dzień. Po raz pierwszy festyn został zorganizowany przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku. Jeśli Dzień Dziecka, 
to nie mogło zabraknąć wesołego miasteczka. Basen z kul-
kami, zjeżdżalnia i dmuchana ścianka cały czas cieszyły się 
wielką popularnością wśród maluchów. Oczywiście wszystko 
udostępniono za darmo. W programie festynu znalazły się 
również animacje – gry, zabawy, pokaz megabaniek przygo-
towane przez animatora z Fabryki Uśmiechu. Dzieciom dużo 
radości dostarczyła zabawa z olbrzymią maskotką Myszką 
Miki oraz Minionkiem, które rozdawały najmłodszym balo-
ny oraz lizaki. W czasie festynu nie mogło zabraknąć ruchu 

na świeżym powietrzu, więc dla przyszłych gwiazd futbolu 
przygotowano miniboisko do piłki nożnej, które ani na chwilę 
nie stało puste. Również można było zagrać w badmintona 
oraz siatkówkę na dwóch boiskach. Najbardziej oblegano 
stanowiska ze smakołykami: watą cukrową, popcornem, 
napojami i lodami. Dodatkową atrakcją dla najmłodszych 
był przygotowany tor przeszkód przez strażaków, którzy 
w tym samym dniu dzielnie walczyli na sąsiednim boisku 
w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.  Biorąc pod 
uwagę liczbę dzieci, które odwiedziły nas w tym dniu, wie-
rzymy, że Gminny Dzień Dziecka sprawił radość wszystkim 
milusińskim bawiącym się w Brzostku i na długo zapadnie 
w ich pamięć. Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę. 
Mamy nadzieję, że spotkamy się znów za rok!

Magdalena Kawalec
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TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
„SPORTOWY DZIEŃ DZIECKA 2018”
7 czerwca w ramach Sportowego Dnia Dziecka 2018 rozegrano 

turniej piłki nożnej w kategorii szkół podstawowych. Do 
turnieju przystąpiło 7 szkół z terenu gminy. Tym razem rywa-
lizacja odbywała się na dwóch boiskach przygotowanych na 
płycie głównej stadionu OSiR w Brzostku. W grupie „A” grali: 
SP Kamienica Dolna, SP Smarżowa, SP Nawsie Brzosteckie, SP 
Gorzejowa, natomiast w grupie „B”: SP Przeczyca, SP Kamienica 
Górna, SP Grudna Górna. W grupie „A” pierwsze miejsce zajęła 
SP Nawsie Brzosteckie, zaś na drugim miejscu uplasowały 
się dwie drużyny (SP Kamienica Dolna, SP Gorzejowa), które 
miały taką samą liczbę punktów i taki sam bilans bramkowy, 
więc o awansie do półfinału musiały zadecydować rzuty kar-
ne. W tej statystyce lepsi okazali się zawodnicy z Gorzejowej, 
wygrywając 3:1. W grupie „B” bezapelacyjne pierwsze miejsce 
wywalczyła SP Grudna Górna, wygrywając oba spotkania 

bardzo wysoko, strzelając 15 bramek i tracąc tylko jedną. 
W pierwszym półfinale zmierzyły się szkoły z Nawsia Brzoste-
ckiego oraz Przeczycy. Wynik spotkania zmieniał się co chwilę, 
a sam mecz mógł przypominać przejażdżkę z emocjami jak 
na przysłowiowym „rollercoasterze”. Ostatecznie mecz zakoń-

czył się zwycięstwem zawodników z Nawsia Brzosteckiego. 
W drugim półfinale zmierzył się faworyt turnieju SP Grudna 
Górna oraz SP Gorzejowa. Od początku zawodnicy z Grudnej 
kontrolowali przebieg spotkania, ostatecznie wygrywając 
3:0. Po meczach półfinałowych rozegrano mecz o 5. miejsce, 
w którym spotkały się SP Kamienica Górna i SP Kamienica 
Dolna. Zwycięsko z tego pojedynku wyszła szkoła z Kamie-
nicy Górnej. W meczu o 3. miejsce zwyciężyła SP Przeczyca, 
pokonując 2:1 SP Gorzejowa. Zwycięzcy półfinałów rozegrali 
finał, który wyłonić miał triumfatorów całych rozgrywek. 
W finale lepiej spisywali się zawodnicy z SP Grudna Górna, 
wygrywając 4:0 i po ostatnim gwizdku mogli cieszyć się ze 
zwycięstwa w turnieju. Z grających zawodników wybrano 
najlepszego bramkarza, którym został Mateusz Wójcik (SP 
Gorzejowa), a królem strzelców został Miłosz Chmura (SP 

Grudna Górna). Po zakończeniu ostatniego meczu, wręczono 
drużynom pamiątkowe dyplomy, a najlepszym medale oraz 
puchary, czego dokonał Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Brzostku Andrzej Piękoś.
Szczegółowe wyniki:

wolontariuszek, bez których nie udałoby się tak sprawnie 
przeprowadzić rywalizacji. Oto one: Karolina Grygiel, Martyna 
Bielecka, Martyna Lisak, Klaudia Czerwińska, Kinga Kawalec, 
Justyna Polańska, Wiktoria Kobak, Julia Czarek, Weronika 
Dziedzic, Julia Zdziarska, Nikola Nawracaj. Gratulujemy 
zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom. Do zobaczenia na 

następnej olimpiadzie.
Klasyfikacja końcowa:
1. SP Nawsie Brzosteckie
2. SP Brzostek
3. SP Smarżowa
4. SP Kamienica Dolna

5. SP Grudna Górna
6. SP Przeczyca
7. SP Januszkowice
8. SP Gorzejowa

Magdalena Kawalec

Dokończenie ze str. 35
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TURNIEJ SIATKÓWKI O PUCHAR KIEROWNIKA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W BRZOSTKU
W piątek 8 czerwca Hala Sportowa im. Agaty Mróz-Ol-

szewskiej w Brzostku wypełniła się siatkarkami, które 
rywalizowały w trzeciej edycji Turnieju Siatkówki o Puchar 
Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku kat. szkół 
podstawowych oraz gimnazjum dziewcząt. Turniej został 
zorganizowany w ramach Sportowego Dnia Dziecka 2018. 
W turnieju w kategorii szkół podstawowych rywalizowało 
7 drużyn, zaś w kategorii gimnazjum 3 zespoły. Punktualnie 
o 9:00 nastąpiło oficjalne otwarcie z udziałem wszystkich 
startujących, a rozgrywki toczyły się na trzech boiskach rów-
nocześnie. Szkoły podstawowe rozgrywały mecze w dwóch 
grupach systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu meczów 
grupowych do fazy pucharowej awansowały dwa najlepsze 
zespoły z poszczególnych grup. W kategorii szkół podstawo-
wych zwyciężyła drużyna SP Brzostek, która w finale pokonała 
SP Nawsie Brzosteckie. Mecz o trzecie miejsce wygrała SP 
Kamienica Górna, wygrywając z SP Siedliska-Bogusz. Turniej 
w kategorii szkół gimnazjalnych ze względu na małą liczbę 
startujących drużyn został rozegrany systemem „każdy z każ-
dym”. W turnieju tym najlepiej spisywał się zespół Gimnazjum 
Brzostek I, który wygrał oba spotkania, nie przegrywając 
żadnego seta w swoich meczach. Na drugim miejscu również 
znalazł się zespół z brzosteckiego gimnazjum. Trzecie miejsce 
zajęły siatkarki z Siedlisk-Bogusz. Turniej sędziowali: Dawid 
Wodzisz, Łukasz Bik, Jakub Kalita. Rywalizację na zdjęciach 
uwieczniła Julianna Wojdyła. Wszystkie drużyny biorące 
udział w siatkarskich zmaganiach, otrzymały pamiątkowe dy-
plomy, najlepsze drużyny pamiątkowe puchary oraz medale. 
Nagroda indywidualna powędrowała do Moniki Kawalec 
(Gimnazjum Brzostek I) oraz Karoliny Grygiel (SP Brzostek). 
Wręczenie nagród dokonał Kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś. 
Wszystkim uczestnikom oraz kibicom dziękujemy za przybycie, 
sportową rywalizację oraz wiele ciekawych i efektownych 
akcji. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Szczegółowe wyniki kat. szkoła podstawowa:
Grupa „A”
SP Przeczyca – SP Kamienica Górna  0:2 (10:25, 18:25)
SP Gorzejowa – SP Brzostek  0:2 (7:25, 8:25)
SP Kamienica Górna – SP Gorzejowa  2:0 (25:17, 25:15)
SP Przeczyca – SP Brzostek  0:2 (8:25, 13:25)
SP Przeczyca – SP Gorzejowa  2:0 (22:25, 14:25)
SP Brzostek – SP Kamienica Górna  2:0 (25:17, 25:15)
Grupa „B”
SP Nawsie Brzosteckie – SP Siedliska-Bogusz  2:1 (17:25, 25:14, 15:8)
SP Smarżowa – SP Siedliska-Bogusz  0:2 (13:25, 5:25)
SP Smarżowa – SP Nawsie Brzosteckie  0:2 (8:25, 7:25)
Półfinał I
SP Brzostek – SP Siedliska-Bogusz  2:0 (25:19, 25:12)
Półfinał II
SP Nawsie Brzosteckie – SP Kamienica Górna  2:1 (23:25, 25:23, 15:6)
Mecz o 5. miejsce
SP Gorzejowa – SP Smarżowa  2:0 (25:20, 25:16)
Mecz o 3. miejsce
SP Kamienica Górna – SP Siedliska-Bogusz  2:0 (25:12, 25:18)
Finał
SP Nawsie Brzosteckie – SP Brzostek  0:2 (19:25, 15:25)
Klasyfikacja końcowa:
1. SP Brzostek
2. SP Nawsie Brzosteckie
3. SP Kamienica Górna
4. SP Siedliska-Bogusz
5. SP Gorzejowa
6. SP Smarżowa
7. SP Przeczyca
Szczegółowe wyniki kat. gimnazjum:
Gimnazjum Brzostek I – Gimnazjum Siedliska-Bogusz  2:0 (25:14, 25,11)
Gimnazjum Brzostek II – Gimnazjum Brzostek I  0:2 (13:25, 11:25)
Gimnazjum Brzostek II – Gimnazjum Siedliska-Bogusz  2:0 (25:16, 25:11)
1. Gimnazjum Brzostek I
2. Gimnazjum Brzostek II
3. Gimnazjum Siedliska-Bogusz

Magdalena Kawalec

Grupa „A”
SP Kamienica Dolna – SP Smarżowa  (1:0) 3:0
SP Nawsie Brzosteckie – SP Gorzejowa  (2:0) 3:0
SP Kamienica Dolna – SP Gorzejowa  (0:1) 1:1
SP Smarżowa – SP Nawsie Brzosteckie  (0:4) 0:8
SP Kamienica Dolna – SP Nawsie Brzosteckie  (1:1) 1:3
SP Gorzejowa – SP Smarżowa  (2:0) 4:0
Grupa „B”
SP Grudna Górna – SP Przeczyca  (3:0) 8:0
SP Kamienica Górna – SP Przeczyca  (0:2) 1:4

SP Kamienica Górna – SP Grudna Górna  (1:4) 1:9
Półfinał I
SP Nawsie Brzosteckie – SP Przeczyca  (3:3) 4:3
Półfinał II
SP Grudna Górna – SP Gorzejowa  (3:0) 3:0
Mecz o 5. miejsce
SP Kamienica Dolna – SP Kamienica Górna  (1:1) 1:2
Mecz o 3. miejsce
SP Gorzejowa – Przeczyca  (1:2) 1:2

Finał
SP Nawsie Brzosteckie – SP Grudna Górna  (0:1) 0:1
Klasyfikacja końcowa:

1. SP Grudna Górna
2. SP w Nawsiu Brzosteckim
3. SP w Przeczycy
4. SP w Gorzejowej
5. SP w Kamienicy Górnej
6. SP w Kamienicy Dolna
7. SP w Smarżowej

Magdalena Kawalec
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10. TURNIEJ KYOKUSHIN KARATE W BRZOSTKU 

2 czerwca 2018 roku w Brzostku odbył się 10. Turniej Karate 
Kyokushin o Puchar Burmistrza Brzostku. W zawodach tych 

wzięło udział około 80 zawodników z miejscowości takich 
jak: Gorzyce, Leżajsk, Nowa Sarzyna, Rzeszów, Straszęcin oraz 
Brzostek. Turniej zorganizował Uczniowski Klub Sportowy 
Kyokushin Karate w Brzostku wraz z Urzędem Miejskim oraz 
z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, pod patronatem medialnym 
Telewizji Brzostek. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach 
kata, czyli indywidualnym pokazie technik oraz kumite - 
walkach. Sędzią głównym turnieju był Branch chief Dariusz 
Burda 4 Dan. W turnieju tym został rozegrany pierwszy 
krok, w którym wzięli udział karatecy dopiero zaczynający 
swoją przygodę z karate. W pierwszym kroku wzięło udział 
17 karateka. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał Burmistrz 
Brzostku – Wojciech Staniszewski. Oprócz burmistrza zawo-
dy uświetnili swoją obecnością kierownik Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Andrzej Piękoś, Przewodniczący Rady Miejskiej – 
Mateusz Domaradzki oraz radny Rady Miejskiej w Brzostku 
– Daniel Wójcik. Puchary zawodnikom wręczali; Burmistrz 
Wojciech Staniszewski, Branch chief Dariusz Burda, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Mateusz Domaradzki oraz kierownik 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Andrzej Piękoś.

Zarząd UKS Kyokushin Karate w Brzostku składa serdeczne 
podziękowania za pomoc w organizacji turnieju Urzędo-
wi Miejskiemu w Brzostku, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji 
w Brzostku, obsłudze medycznej, Straży Pożarnej w Brzostku, 
Telewizji Brzostek, rodzicom oraz członkom klubu. Serdeczne 
podziękowania dla pomagających w organizacji turnieju, a są 
to: Paweł Fulara, Piotr Kramarz, Piotr Stasiowski, Waldemar 
Golinkiewicz, Mateusz Sowa, Katarzyna Janiga, Urszula Fi-
nek, Adrianna Mendoń, Paulina Bulsa, Krystyna Papciak, 
Agnieszka Maduzia.

Dziękujemy także sponsorom Turnieju Karate w Brzostku: 
Kazimierzowi Sarnie, Mateuszowi Domaradzkiemu, Leszkowi 
Bieńkowi, Jerzemu Potrzebie i Pracowni Złotniczej Rubicello.

Zawodnicy z Brzostku zdobyli łącznie 44 miejsc na podium, 
z tego 9 pierwszych miejsc, 17 drugich miejsc,18 trzecich miejsc 
oraz 1. miejsce drużynowo.

Puchary dla Brzostku w kumite (walki) zdobyli:
1. miejsce – Kolbusz Sebastian, Pietrzycka Wiktoria, Przewoź-

nik Krzysztof, Mendoń Bartosz, Kolbusz Dawid, Kawalec 
Kinga, Czaja Norbert.

2. miejsce – Kordek Kamil, Finek Krystian, Wątorek Klaudia, 
Kopera Bartłomiej, Czarnecka Kamila, Pruchnik Krystian, 
Szczepkowicz Kornelia, Finek Kinga.

3. miejsce – Olszówka Aleksandra, Przewoźnik Piotr, Janiga 
Jan, Kawalec Jan, Szczepkowicz Dawid, Kordek Kinga, Finek 
Aleksandra, Maduzia Julita, Kasprzyk Julita, Myszkowska 
Roksana, Golinkiewicz Przemysław, Kasprzyk Martyna.

Puchary dla Brzostku w kata (forma walki bez przeciw-
nika) zdobyli:
1. miejsce – Szczepkowicz Kornelia,
2. miejsce – Pietrzycka Wiktoria, Szczepkowicz Dawid, Kolbusz 

Sebastian, Kawalec Kinga, Finek Krystian,
3. miejsce – Czarnecka Kamila, Zastawny Michał, Finek Kinga, 

Zięba Aleksandra, Przewoźnik Piotr.

Wyniki pierwszego kroku:
1. miejsce – Mroczek Klaudia,
2. miejsce – Kolbusz Adrian, Kolbusz Laura, Zastawny Mi-

chał, Wanat Julia,
3. miejsce – Maduzia Marlena.

Puchar dla najlepszego zawodnika turnieju zdobył Gurdak 
Patryk z Gorzyc.

Puchar dla najlepszego zawodnika z Brzostku zdobył po 
raz kolejny Kolbusz Sebastian.

Puchar dla najmłodszej zawodniczki turnieju otrzymała 
Kolbusz Laura z Brzostku.

Puchar dla najmłodszego zawodnika turnieju otrzymał 
Kolbusz Adrian z Brzostku.

Dla wszystkich zawodników gratulacje!!!

Robert Kolbusz

Fot. Katarzyna Janiga
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16 czerwca 2018 roku w hali sa-
rzyńskiego MOSiR-u odbyła się 

VI edycja międzynarodowego turnieju 
karate Polish Karate Tournament „6th 
TATARIA CUP”, która zgromadziła 150 
karateka z 14 miejscowości z Polski tj.: 
Brzostku, Gorzyc, Góry Kalwarii, Nie-
połomic, Józefowa pod Warszawą, 
Ostrowa Mazowieckiego, Radomska, 
Rzeszowa, Rudnika nad Sanem, Nowej 
Sarzyny, Leżajska, Bielska-Białej, Sarzy-
ny, Michalina oraz zagranicznych klu-

bów z Łotwy – Salaspils i Rumunii – Plo-
eszti. Turniej zorganizował Leżajski klub 
Kyokushin Karate pod przewodnictwem 
sensei Dariusza Burdy. Sędzią głównym 
turnieju był Shihan Paweł Juszczyk, 
a technicznym sensei Sławomir Dubiel. 
Zawody odbywały się w formule kata 
i kumite full contact według przepi-
sów światowej organizacji karate WKB. 
Rywalizacja stała na bardzo wysokim 
poziomie i można było zobaczyć wiele 
widowiskowych i efektownych walk. 

Brzostecki Klub Karate 
reprezentowało 14 za-
wodników, którzy zdo-
byli łącznie 9 miejsc 
na podium oraz dwa 
czwarte miejsca, co 
dało nam czwarte 
miejsce drużynowo.

Puchary dla Brzost-
ku w kumite (walki) 
zdobyli:
1. miejsce – Kol-
busz Dawid,
2. miejsce – Kawalec 
Jan, Pietrzycka Wik-
toria, Finek Aleksan-
dra, Mendoń Bartosz, 
Myszkowska Roksana,

3. miejsce – Szczepkowicz Kornelia, Ma-
duzia Julita, Kawalec Kinga

oraz dwa medale za czwarte miejsca
4. miejsce – Pruchnik Krystian, Fi-

nek Kinga.

Klasyfikacja drużynowa:
Leżajski KKK – 68
Dubiel Dojo – Bielsko Biała – 55
KSW Bushi – Józefów, Michalin – 52
UKSKK Brzostek – 36
Rumunia – Ploeszti – 22
Niepołomicki KKK – 20
PRESTIGE – Rzeszów – 19
LKKL – WKB – Łotwa – 17
Gorzycki KKK – 16
KK „RANDORI” - Radomsko – 8
Ostrów Mazowiecki - 5
Fighters Dojo Góra Kalwaria – 2

Gratulujemy wszystkim zawodnikom 
postawy i walki do końca oraz godnego 
reprezentowania Gminy Brzostek.

Wyjazd na turniej był możliwy dzięki 
dotacji Gminy Brzostek w ramach reali-
zacji zadania publicznego z zakresu roz-
woju sportu „Szkolenie dzieci i młodzie-
ży, organizowanie współzawodnictwa 
sportowego w karate kyokushinkai”

Robert Kolbusz

MISTRZOSTWA EUROPY KARATE KYOKUSHIN

W dniach 19-20 maja 2018 r. w Łańcucie zostały zorga-
nizowane II Wagowe Mistrzostwa Europy Karate 

Kyokushin organizacji WKB. Do turnieju zgłosiło się 565 
karateka z 18 krajów: Armenii, Austrii, Azerbejdżanu, Biało-
rusi, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Izraelu, Kazachstanu, 
Łotwy, Rumunii, Rosji, Słowacji, Hiszpanii, Ukrainy, Polski 
i gościnnie z Chile. W pierwszym dniu, 19 maja, na matach 
rywalizowali zawodnicy w kategoriach 8-9 i 10-11 lat oraz 
juniorzy młodsi 12-13 i 14-15 lat. W drugim dniu mistrzostw 
wystąpili seniorzy, oldboy oraz juniorzy 16-17 lat. Mistrzostwa 
Europy WKB rozpoczęła konkurencja kata juniorów poniżej 
16 roku życia. Startowała w niej zawodniczka z Brzosteckiego 
Klubu Karate, Kornelia Szczepkowicz, która ostatecznie uplaso-
wała się na bardzo wysokiej 7. pozycji. Później przyszła kolej 
na walki, w których Brzostecki Klub Karate reprezentowało 

7 zawodników. Walki naszych zawodników choć, niestety, 
bez podium stały na bardzo wysokim poziomie sportowym. 
Nasi zawodnicy pokazali, że mogą rywalizować na równym 
poziomie z czołowymi zawodnikami Europy, co napawa 
optymizmem na przyszłość.

Turniej stał na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym 
i sportowym. Można było zobaczyć dużo ciekawych i efek-
townych pojedynków w wykonaniu aktualnych mistrzów 
świata i Europy.

Uczniowski Klub Sportowy Kyokushin Karate w Brzostku 
na Mistrzostwach Europy reprezentowali: Dawid Kolbusz, 
Jan Kawalec, Sebastian Kolbusz, Kornelia Szczepkowicz, 
Kinga Kawalec, Julita Maduzia oraz Wiktoria Pietrzycka.

Robert Kolbusz

IV MIEJSCE DLA BRZOSTKU W KARATE KYOKUSHIN
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Dokończenie na str. 41

GROCH Z KAPUSTĄ 
Och, góry do samego nieba…

…Nawet babcia z dziadkiem włącznie
Chcą wędrować nierozłącznie
Aż do kresu życia swego
By poznawać coś pięknego.
(Maciej Piekarski lat 8 - SP nr 6 Jastrzębie Zdrój)

W czerwcu już od pięciu 
lat jeździmy z przyja-

ciółmi (rodzice synowej) 
w różne ciekawe rejony Pol-
ski. Dotychczas zwiedziliśmy 
Roztocze, Kielecczyznę, Pieni-
ny, Podlasie, a w tym roku 
Zakopane i Tatry – przez 12 
dni mieszkaliśmy w domku 

góralskim w Witowie na Koj-
sówce, 12 km od Zakopanego. 
Śniadania i kolacje jedliśmy 
we własnym zakresie, a obia-
dy w regionalnych restaura-
cjach, barach mlecznych i bi-
stro, aby rozkoszować się 
urozmaiconym podhalańskim 
menu. Często odwiedzaliśmy 
też bacówki – żyntyca, bundz, 
bryndza i oscypki „prosto od 
owiec” były znakomite. Wy-
jazd planowałam już pół roku 
temu, a w tym czasie wysiad-
ły mi kolana – jednak chęć 
wyjazdu w góry zmobilizo-
wała podjęcie różnych dzia-
łań. I tak musieliśmy zrezyg-
nować w trudniejszych tras 
górskich, zadowalając się 
przejściem dolinami, korzy-
stając z dorożek, skracając 
trasy, zawsze z kijkami do 
nordic walking. 

Pomimo tych trudności 
w pierwszym dniu pobytu 
wybraliśmy się do Doliny 
Chochołowskiej, która ciągnie 
się na długości 8,5 km. 

Do najdalszego parkingu 
dojechaliśmy samochodem 

i nie wiedząc, jak daleko jest 
do schroniska, z wielką ocho-
tą podjęliśmy pieszą wę-
drówkę. Jednak nieco się 
przeliczyłam z moimi możli-
wościami zdrowotnymi – 
w drodze powrotnej koniecz-
ne było skorzystanie 
z dorożki konnej, a dalej z ko-
lejki „Rakoń”. Pomimo prze-
kropnej pogody dzięki pojaz-
dom udało się nam nie 
zmoknąć – burza nadeszła 
dopiero podczas obiadu. W in-
nym dniu przeszliśmy jeszcze 
malowniczą Doliną Strążyską 
o długości około 3 km – pro-
wadzi tędy szlak turystyczny 
na Giewont, dnem doliny 
płynie wartki potok, można 
schronić się przed deszczem 
w szałasach. Z Polany Strąży-
skiej krótki szlak prowadzi do 
Wodospadu Siklawica – mia-
łam przyjemność widzieć go 
i słyszeć szum spadającej 
z wysoka wody. Męska część 
wyprawy spróbowała swoich 
sił na trudniejszym szlaku 
w kierunku Giewontu, żeńska 
zadowoliła się pięknymi do-
linnymi widokami.

 Trzecią doliną, którą prze-
szliśmy, była Dolina Koście-
liska o długości 8 km, gdzie 
są liczne jaskinie, turnie, od-
chodzą wąwozy. Męska po-
łowa wyprawy doszła do 
schroniska, żeńska zawróciła 
przy końcu trasy. Znów oka-
zało się konieczne skorzysta-
nie z dorożki, aby przy scho-
dzeniu nie przeciążać stawów 
kolanowych. Piękne widoki 
były nagrodą za trud wcho-
dzenia cały czas lekko 
pod górę.

Pomiędzy wędrówką po-
szczególnymi dolinami zwie-
dzaliśmy Zakopane. Najpierw 
udaliśmy się na zabytkowy 
cmentarz na Pękowym Brzyz-
ku. Ten najstarszy cmentarz 
w stolicy Tatr zawdzięcza 
swoją nazwę ofiarodawcy 
ziemi Jana Penksa.

W gwarze góralskiej brzyg 
lub inaczej brzezeg oznacza 
urwisko nad potokiem. Zwa-
ny jest także starym cmenta-
rzem lub Cmentarzem Zasłu-
żonych. Powstał w połowie 
XIX wieku. Grobowce – nie-
które są arcydziełami sztuki 
– liczą ponad 150 lat, nawią-
zują do zawodu zmarłego 
wykonywanego za życia. 

Spoczywają w nich wybitni 
mieszkańcy Podhala, np. Sta-
nisław Witkiewicz, Włady-
sław Hasior, Kornel Maku-

szyński, Kazimierz Przerwa- 
-Tetmajer, Maciej Berbera, 
Władysław Orkan.

Co drugi dzień korzysta-
liśmy z basenów Chocho-
łowskie Termy, do których 
mieliśmy z kwatery 5 km. 
Ponieważ przebywaliśmy 
w okresie tzw. niskim, jeste-
śmy emerytami, korzystali-
śmy z wejść wieczornych (od 
18.00 do 22.00), mieszkaliśmy 
w gminie Kościelisko (gospo-
dyni przekazałam nam kody 
rabatowe), wchodziliśmy 
grupowo, to za wstępy pła-
ciliśmy tylko po 14,50 zł od 
osoby. Jest tam kilkanaście 
basenów z ciepłą wodą (32-
36oC), wydobywaną z głębo-
kości 3600 m. Skały, które są 
nią nasączone, oddają mnó-
stwo dobroczynnych mikro-
składników, takich jak siarka, 
wapń, magnez, potas, sód. 
Woda termalna, poza leczni-
czym składem mineralnym, 
ma również właściwości te-
rapeutyczne. Kąpiele cieplne 
działają rozluźniająco i po-
prawiają ukrwienie tkanek 
i narządów. Mnóstwo urzą-
dzeń, takich jak stanowiska 
z hydromasażem, rwąca rzeka, 
siatka do wspinaczki, gejzery 
wodne, bicze wodne itp. po-
zwalały zrelaksować się po 
trudach pieszych wędrówek.

Zwiedziliśmy również 
Galerię Władysława Hasio-
ra, którego sztuka pozostaje 
w pamięci przez długi czas 
i wywołuje burzę skrajnych 
emocji. Artysta w swoich 
rzeźbach i obrazach wykorzy-
stał różne przedmioty: widły, 
grabie, motyki, żelazka na wę-
giel, zegary, lalki, pasmante-
rię, a nawet szczęki z zębami 
zwierząt i piszczele, tworząc 
z tych przedmiotów niesamo-
wite instalacje przestrzenne. 
Nawiązuje przy tym do wy-
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darzeń biblijnych, świąt, życia 
i przemijania.

Odwiedziliśmy Centrum 
Edukacji Przyrodniczej Ta-
trzańskiego Parku Narodo-
wego, gdzie główna wysta-
wa składa się ze zdjęć, tablic 
informacyjnych, krótkich fil-
mików z fotopułapek, rea-
listycznych modeli zwierząt 
oraz okazów roślin i skał. Go-
dzinne zwiedzanie interak-
tywne przybliżyło nam Tatry 
po stronie polskiej i słowa-
ckiej, położenie szczytów oraz 
budowę skał.

Korzystając ze względnej 
pogody, postanowiliśmy 
wjechać na Kasprowy Wierch, 
co w sezonie nie jest takie 
łatwe. Bilety zakupiliśmy 
przez Internet, dojechaliśmy 
busem, zaczekaliśmy na naszą 
godzinę wjazdu i znaleźliśmy 
się w wymarzonym miejscu, 
skąd widać nagie szczyty, 

Dolinę Pięciu Stawów i liczne 

szlaki. Przy mojej sprawności 
zdołaliśmy osiągnąć tylko 
najbliższy szczyt, czyli Liliowe 
(1952 m) i napatrzyć się na 
inne szlaki. Po niecałych 
dwóch godzinach zjechaliśmy 
kolejką do Kuźnic.

Jednym z głównych punk-
tów programu było Morskie 
Oko, czyli największe jezioro 
w Tatrach. Samochodem do-
jechaliśmy do Palenicy Biał-
czańskiej, skąd góralskim 
wasągiem zaprzężonym 
w parę koni zabierającym na 
raz 14 osób (po 50 zł od oso-
by) dojechaliśmy do Włosie-
nicy (8 km). Po drodze mło-
dzież szkolna miała nam za 
złe, że przez nas konie się 
męczą, a powinniśmy iść pie-
szo. Odpowiadaliśmy, że ra-
tujemy konie przed rzeźnią… 

Ruch dorożek jest ściśle okre-
ślony prawem, konie w do-
brej kondycji (kontrola we-
terynaryjna), po wjeździe 
długi odpoczynek dla koni. 
Zjazd kosztuje 30 zł od osoby. 
Pozostałe 1700 m trzeba 
przejść pieszo. Będąc koło 

schroniska,  postanowiłam 
obejść dookoła Morskie Oko 
(2600 m) i jestem z tego 
dumna. Napatrzyłam się na 
strumienie, wodospady, gra-
nie zasnute częściowo chmu-
rami, cudne widoki…

Będąc w Zakopanem, nie 
sposób nie być w Sanktua-
rium Matki Bożej Fatimskiej 
na Krzeptówkach, gdzie by-
liśmy dwa razy na Mszy św. 
odprawianej z udziałem księ-
ży z Czarnego Lądu. Miejsce 
idealne na zatrzymanie się 
w biegu, na zadumę, modli-
twę i wspomnienie nauki 
świętego Jana Pawła II. Prze-
piękne stylowe tatrzańskie 

zdobienia. Tam nabraliśmy 
sił do dalszego zwiedzania 
pięknych Tatr.

Korzystając z pogody, po-
jechaliśmy na skocznię Wiel-
ka Krokiew – jest to duża 
skocznia narciarska o punkcie 
konstrukcyjnym K125 i roz-
miarze HS140, zlokalizowana 
na północnym stoku góry 

Krokiew. Wjechaliśmy tam 
i zjechaliśmy kolejką krzeseł-
kową. Dopiero z góry widać, 
z jak wysoka zjeżdżają za-
wodnicy.

Na zakończenie oktawy 
Bożego Ciała uczestniczyli-
śmy w wieczornej Mszy św. 
w Chochołowie. Byliśmy za-
chwyceni strojami góralskimi 

niosących baldachim, figurki 
świętych, strojami góralek, 
pięknymi dużymi wiankami 

z ziół, liści i kwiatów. Aż nie 
chciało się wychodzić z koś-
cioła po zakończeniu 
procesji…

Swój pobyt zakończyliśmy 
wyjazdem do Zębu – to duża 
wieś położona na północnym 
stoku Gubałówki, licząca 

2300 mieszkańców. Jest naj-
wyżej położoną miejscowoś-
cią w Polsce (najwyższy 
punkt 1013 m). Dopytywali-
śmy się w karczmie „U Zapo-
tocznego” (w menu baranina, 
potrawy z dziczyzny) o dom 
Kamila Stocha i z drogi obej-

rzeliśmy tę rezydencję. Wieś 
jest piękna, domy zadbane 
i bogate, wszędzie czyściutko, 
aż miło tam pojechać.

Na Gubałówce zrobiliśmy 
zakupy pamiątek – kapcie, 
chusty, czapki, wełniane skar-
pety itp., w szałasie koło go-
spodarstwa żyntycę, miód 
i oscypki, poszliśmy jeszcze 
do kapliczki św. Anny na Pła-

zówce, skąd roztacza się pięk-
ny widok na Tatry i w ten 
sposób pożegnaliśmy tę cu-
downą krainę.

Na osłodę muszę stwier-
dzić, że u nas też jest ładnie…

Janina Słupek 

Dokończenie ze str. 40
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Działając na podstawie Uchwały Nr XXXV/278/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 maja 2014r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki rolnej oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 341/3 położonej w Januszkowicach, stanowiącej własność Gminy Brzostek ogłaszam: z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze 
przetargu ograniczonego do osób uprawnionych do nabycia zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o ustroju rolnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2196) następująca nieruchomość: 
działka rolna oznaczona nr ewid. 341/3 o powierzchni 1,29 ha (12900m2) położona w Januszkowicach, objęta Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00016074/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, 
stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń. Użytki działki nr 341/3: RIVa - 0,55 ha, RIVb - 0,13 ha, PsIV - 0,05 ha, Lz-PsIV- 0,18 ha i Lz-RIVa-0,38 ha.
Działka ozn. nr ewid. 341/3 położona w Januszkowicach, stanowi grunty nieużytkowane, porośnięte samosiejkami różnych drzew. W pobliżu nieruchomości znajduje się siedlisko i kompleks leśny. 
Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Na działce sieć elektryczna. Placówki handlowo – usługowe, użyteczności publicznej w odległości ponad 1 km. 
Tereny rozproszonej zabudowy zagrodowej i grunty użytkowane rolniczo.
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek, działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem 1.R - to tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
z dopuszczeniem nowej zabudowy związanej z produkcją rolną i agroturystyczną w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących terenów zabudowy MN RM poza obszarami osuwiskowymi i powodziowymi.

Lp. Nr
działki

Pow.
(m 2)

Opis nieruchomości, tytuł 
własności

Przeznaczenie 
w planie Położenie Cena wywoławcza nieru-

chomości brutto (zł) Wadium (zł)

1 341/3 12900m2

(1,29 ha)
rolna

KW Nr RZ1D /00016074/1 brak Januszkowice 34 225,00 3 500,00

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 10 SIERPNIA 2018r. O GODZ.10 00 W SALI KONFERENCYJNEJ 
 

Wadium w wysokości 3500,00 (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) należy wpłacić 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 30 lipca 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu. 
Uzasadnienie do wyboru formy przetargu: Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego 
ograniczonego jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu 
ustroju rolnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2196). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko 
przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieru-
chomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003r.o kształtowaniu ustroju rolnego.
Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy 
złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzostku, ul. Rynek 1,39-230 Brzostek, w terminie do 
dnia 30.07.2018r., do godz. 15 00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa 
w przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 341/3 obręb Januszkowice”. 
Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:
1. złożą w wymaganym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem 
wymaganych dokumentów, 2. wniosą wadium w wysokości 3500,00 zł (słownie: trzy tysiące 
pięćset złotych) do dnia 30.07.2018r. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszona w Urzędzie Miejskim w Brzostku, przy ul. Rynek 1; 39-230 Brzostek, na tablicy 
ogłoszeń do dnia 03 sierpnia 2018 r. Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć 
niżej wymienione dokumenty: 1. dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co 
najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to 
gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na terenie której 
położone jest gospodarstwo rolne; 
2. oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących 
w skład jego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
gminy; 
3. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, 

na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospo-
darstwa rolnego; 
4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 
2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196) 
w związku z treścią § 6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 
2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 109); 
5. potwierdzenie wniesienia wadium, 
6. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – 
powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie 
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka 
przystępującego do przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę 
wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej 
niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości 
postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym zwraca się niezwłocznie 
po zakończeniu przetargu. Jeżeli uczestnik który wygrał przetarg uchyli się od podpisania umowy, 
w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora 
przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. 
Uwaga: nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych 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/
Brzostek, dnia 27. 06.2018 r.

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA
 I PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY (LICYTACJA) 

na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Januszkowicach stanowiącej własność Gminy Brzostek 
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TOMEK CZEKA NA TWOJĄ POMOC

Tomek Pacana z Kamienicy Górnej zapadł na bardzo 
groźną chorobę genetyczną SMA (rdzeniowy za-

nik mięśni), która nieleczona prowadzi do szybkiej 
śmierci. Jedyną szansą dla chłopca jest kosztowne 
leczenie za granicą. Do momentu pojawienia się 
pierwszych objawów choroby dziecko rozwijało 
się normalnie. Diagnoza jest ciosem dla niego 
i całej rodziny. Pomóżmy rodzicom ratować 
Tomusia. Nie pozwólmy, by choroba przekreśliła 
jego przyszłość. Trzeba zebrać dużo pieniędzy, by 
dać chłopcu szansę na ocalenie życia. 

Jeśli chcesz wesprzeć Tomka, dokonaj wpłaty na 
podane niżej konto Fundacji Śnieżki Twoja Szansa.

Mile widziana każda pomoc!

Fundacja Śnieżki Twoja Szansa
Podkarpacki Bank Spółdzielczy 
oddział w Dębicy
23 8642 1139 2013 3902 8554 0001
Tytułem: „Tomasz Pacana”

Wpłaty zagraniczne:
SWIFT: POLUPLPR

PL 23 8642 1139 2013 3902 8554 0001
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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

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





Fot. Michał Dziedzic z Bukowej

Fot. Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Beata Święch z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Ewa Boroń z Kleci

Fot. Krzysztof Szymański  
z Lipinek Łużyckich

Fot. Martyna Zastawny  
z Kamienicy Górnej

Fot. Arkadiusz Trychta z Nawsia Brzosteckiego
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Fot. Barbara Mosoń z Kowalowej


