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A TO NASZA GMINA WŁAŚNIE... CORAZ ŁADNIEJSZA

Łącznik Bączałka - Grudna DolnaSzkoła w Grudnej Górnej

Przedszkole w BrzostkuPomnik grunwaldzki w Siedliskach-Bogusz

Plac zabaw i siłownia przy SP w Kamienicy GórnejDroga powiatowa w Kamienicy Górnej

Droga na PodkonieDom Ludowy w Zawadce Brzosteckiej
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1. Znamy oferty cenowe firm chętnych do 
wykonania kolejnych odcinków dróg. Nowe 
nawierzchnie bitumiczne otrzymają nastę-
pujące drogi: koło pomnika w Siedliskach-

-Bogusz (440 m.b.), na Działy w Bukowej (395 m.b. – z uwagi 
na budowę gazociągu część drogi zaplanowana została do wy-
konania na wiosnę, po zakończeniu inwestycji Gaz-Systemu), 
„na Włodarza” w Januszkowicach (206 m.b.), „na Rzońcę” 
w Kleciach (230 m.b.), remont drugiej części drogi Brzostek-
-Klecie (227 m.b. - do skrzyżowania z drogą powiatową Klecie-
-Januszkowice), „na Przewoźników” w Przeczycy (320 m.b.), 
„na Kozneckich” w Smarżowej (270 m.b.). Całkowita wartość 
robót wyniesie 672 tys. zł. Zgodnie z warunkami określony-
mi w przetargu roboty bitumiczne zostaną zakończone do 
26 października, a reszta prac do 16 listopada br.

2. Znamy również oferty cenowe na wykonanie przebudowy 
drogi powiatowej 1319R Brzostek - Kamienica Górna - Smar-
żowa w km 3+440 – 4+640. Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
firma Eurovia Polska S.A. za kwotę 1.298.420,32 zł. Po badaniu 
i ocenie ofert zostanie zawarta umowa, zgodnie z którą prze-
budowana zostanie nawierzchnia (wraz z podbudową) 1,2 km 
drogi (odcinek od Woli Brzosteckiej w kierunku Kamienicy 
Górnej) metodą recyklingu głębokiego. Zakres prac przewi-
duje ponadto umocnienie poboczy kruszywem, oczyszczenie 
rowów i przepustów oraz przebudowę przepustów w km 
3+670 i 4+030. Zgodnie z warunkami zamówienia prace 
powinny zakończyć się do 15 listopada, a roboty bitumiczne 
do 15 października br.

3. Od połowy września kasa Urzędu Miejskiego w Brzostku 
akceptuje płatności bezgotówkowe. Ta forma płatności jest 
coraz bardziej popularna. W związku z tym wprowadziliśmy 
możliwość zapłaty podatków właśnie taką metodą.

4. Przebudowa ul. Zielonej w Brzostku zakończona. Koszt 
prac wykonanych przez Załadunek-Usługi-Handel Gałuszka 
Joanna z Jaworza 
Dolnego wyniósł 
125 tys. zł, za które 
wykonano 123 m 
odcinek z kostki 
brukowej. Zapla-
nowane zostało 
ponadto wykona-
nie oświetlenia.

5. Trwa przetarg na wykonanie kolejnych trzech zadań dro-
gowych: 

 - remontu ul. Mickiewicza – remont nawierzchni oraz chodni-
ka od skrzyżowania z ul. 20 Czerwca do komisariatu policji,

 - budowy prawostronnego chodnika przy ul. Królowej 
Jadwigi (od ul. Zielonej do mostu na Słonym Potoku), 

 - budowy lewostronnego chodnika przy ul. M.N. Mysłow-
skiego – od mostu do skrzyżowania z nowo powstałym 
łącznikiem. 

8 października będą znane oferty cenowe wykonawców ubie-
gających się o wykonanie ww. prac. Realizacja poszczególnych 
zadań będzie uzależniona od wyniku przetargu. Zgodnie z wa-
runkami przetargu wykonanie robót bitumicznych przewidziane 
jest do 31 października, natomiast całość robót (dla wszystkich 
zadań) do 14 grudnia br.
6. Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. KEN 
w Brzostku zakończona. Wykonano m.in. ocieplenie ścian 
budynku styropianem w gruncie, ocieplenie stropu podda-
sza, wymieniono okna piwnic, zmodernizowano system c.o. 
(w tym wymieniono 155 grzejników), wymieniono przewody 
i kotły grzewcze. Prace przebiegły sprawnie i bezproblemowo, 
wszystko za sprawą wykonawcy Irosława Zięciny z Tarnowa 
działającego pod nadzorem Inżynierów Kontraktu z Bico 
Group. Całość prac zamknęła się w kwocie 799.500,00 zł. 
Refinansowanie zakresu ww. zadań wyniosło 85% kosztów 
kwalifikowanych.

7.  Rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i wybudowa-
nie I etapu oświetlenia drogowego przy drodze krajowej 
73 – odcinek od domu ludowego w Bukowej do końca 
Bukowej (granicy gminy). Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
Firma Usługowa „EL-MAG” Magdalena Mysona z Czarnej. 
Program Funkcjonalno-Użytkowy zakłada budowę sieci 
elektroenergetycznej kablowej z układem sterowniczym 
oraz montaż 18 słupów oświetleniowych wraz z wysięgni-
kami i oprawami LED. Mam nadzieję, że prace projektowe 
pójdą sprawnie i jeszcze w tym roku zamówienie zostanie 
zrealizowane. 

8. Dokonano rozbiórki budynku przy ul. M. N. Mysłowskiego – 
tzw. „domku myśliwskiego” - rozpoczynając tym samym prace 
przygotowawcze związane z budową łączników z ul. Szkolną 
(o szczegółach tej inwestycji informowałem w poprzednim nu-
merze „Wiadomo-
ści Brzosteckich”). 
W październiku 
rozpocznie się ko-
rytowanie odcin-
ka od mostu koło 
Madejczyków do 
Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej.

9. Trwają prace związane z bieżącym utrzymaniem rowu 
melioracyjnego R-A przy ul. Równie w Brzostku. Zakres 
prac obejmuje wy-
koszenie porostów, 
wykop rowu i plan-
towanie skarp i dna, 
ścinanie i karczowa-
nie krzewów oraz 
oczyszczenie z na-
mułu przepustów 
rurowych. Zadanie 
w 90% jest finanso-
wane z dotacji celo-
wej Gminy Brzostek 
udzielonej Gmin-
nej Spółce Wodnej 
w Brzostku zrzeszo-
nej w Rejonowym 
Związku Spółek 
Wodnych w Dębi-
cy. Prace potrwają 
do 30 listopada br.

10. Dotacje z WFOŚiGW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o dofinanso-
wanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. 
Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w terminie 
od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do 
godz. 24.00.
Dofinansowaniu (lub dotacji) podlegają następujące przed-
sięwzięcia:

a) Demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe,
b) Instalacja kotłów na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy 

ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe 
kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła 
odbierające ciepło z gruntu lub wody, 

c) Montaż kolektorów słonecznych lub mikroinstalacji fo-
towoltaicznych,

d) Wykonanie termomodernizacji budynków jednoro-
dzinnych.

Więcej informacji o naborze i szczegółowych warunkach do-
finansowania można uzyskać pod adresem www.bip.wfo-
sigw.rzeszow.pl lub u koordynatora projektu pod numerem 
tel.: 17 853 63 61 wew. 222 lub 333.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
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ŁĄCZNIK OKIEM BURMISTRZA

Zakończono wszystkie procedury związane z odbiorem 
II etapu łącznika ul. Królowej Jadwigi – DK73. Nie ukry-

wam satysfakcji z faktu, że ta inwestycja została zakończona. 
Owszem, była bardzo trudna, ale na stanowisku burmistrza 
masz wybór: albo unikasz trudnych decyzji i nie prowadzisz 
potrzebnych inwestycji, albo przyjmujesz ewentualną kry-

tykę i realizujesz projekt. Od samego początku byłem zde-
terminowany, by ten łącznik wybudować, ponieważ byłem 
absolutnie przekonany o tym, że jest on w perspektywie 
rozwoju miasta niezbędny. Jestem pewien, że już najbliższe 
dni pokażą, jak bardzo potrzebna jest ta droga. 

Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się 
do powstania pierwszego i drugiego etapu inwestycji, ale 
zwłaszcza tym radnym, którzy mimo rozterek, a czasami 
nawet nacisków, potrafili wznieść się ponad nie i stanąć po 

stronie interesu mieszkańców. Chcę też wyrazić 
zrozumienie dla właścicieli nieruchomości, którzy 
pomimo sporej kwoty odszkodowania nie chcieli 
się zgodzić na budowę łącznika. Rozumiem to 
stanowisko, chociaż uległo ono w trakcie trwania 
procesu inwestycyjnego niepotrzebnemu zaost-
rzeniu. Mam nadzieję, że upływający czas ostudzi 
emocje, a nowa droga służyć będzie wszystkim 
mieszkańcom. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej 
zaproponuję nazwanie łącznika ul. Legionów, 
by uczcić rocznicę 100-lecia odzyskania niepod-
ległości. Wierzę, że ta nazwa uzyska akceptację 
radnych. Jestem pewien, że za kilka lat nikt nie 
będzie sobie już wyobrażał Brzostku bez ulicy 
Legionów.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 – PRZYDATNE INFORMACJE
1. Wybory samorządowe zostaną przeprowadzone 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.
2. Każdy wyborca z naszej gminy ma do dyspozycji tylko 4 głosy – 1 głos na kandydata na burmistrza, 1 głos 

na kandydata na radnego do rady miejskiej, 1 głos na kandydata do rady powiatu i 1 głos na kandydata 
do sejmiku wojewódzkiego.

3. Aby oddać ważny głos należy zagłosować zgodnie z informacją zamieszczoną na karcie do głosowania:
¾	Znajdź kandydata, na którego chcesz zagłosować,
¾	Postaw znak „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku tego kandydata,
¾	Jeżeli postawisz znak „X” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata, Twój głos będzie nieważny,
¾	Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się wewnątrz kratki.

4. Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) określiła wzory kart do głosowania w wyborach samorządowych. 
Będą to karty w postaci tzw. płachty o różnych rozmiarach, zadrukowane jednostronnie. Karty - w zależności 
od tego, kto przy jej pomocy będzie wybierany, będą się różnić wielkością oraz sposobem zadrukowania. 
Wszystkie będą wydrukowane na białym papierze, ale nazwiska kandydatów znajdą się na tłach o róż-
nych kolorach: 

¾	na karcie do głosowania w wyborach do rady miejskiej nazwiska kandydatów wydrukowane 
będą na szarym tle, 

¾	na karcie do głosowania w wyborach do rady powiatu nazwiska kandydatów wydrukowane 
będą na żółtym tle, 

¾	na karcie do głosowania w wyborach do sejmiku województwa nazwiska kandydatów wydru-
kowane będą na niebieskim tle, 

¾	na karcie do głosowania w wyborach burmistrza nazwiska kandydatów wydrukowane będą na 
różowym tle. 

5. Aby zagłosować, każdy wyborca musi okazać dokument tożsamości członkom Obwodowej Komisji 
Wyborczej, którzy sprawdzą, czy wyborca jest ujęty w spisie wyborców i po złożeniu przez niego podpisu, 
wydadzą mu karty do głosowania.

6. Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy z orzeczeniem o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. 
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie miejskim najpóźniej do 
12 października br. 

Redakcja

UWAGA! Na stronach 6-22 zamieszczamy (w kolejności zgłoszeń do redakcji) infor-
macje o kandydatach na burmistrza i radnych w wyborach samorządowych.
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TERMINY ZEBRAŃ PRZEDWYBORCZYCH
¾	6 października (sobota) Brzostek godz. 18.00 Dom Kultury w Brzostku
¾	7 października (niedziela) Głobikówka godz. 9.00 (po Mszy św.) Dom Ludowy w Głobikówce
¾	7 października (niedziela) Nawsie Brzosteckie godz. 18.00 Dom Ludowy w Nawsiu Brz.
¾	8 października (poniedziałek) Siedliska-Bogusz godz. 18.00 Remiza Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Siedliskach-Bogusz
¾	9 października (wtorek) Grudna Dolna godz. 19.00 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
¾	9 października (wtorek) Grudna Górna godz. 17.00 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej 
¾	10 października (środa) Kamienica Górna godz. 19.00 Dom Ludowy
¾	10 października (środa) Bączałka godz. 17.00 Dom Ludowy
¾	11 października (czwartek) Smarżowa godz. 17.00 Szkoła Podstawowa 
¾	11 października (czwartek) Gorzejowa godz. 19.00 Dom Ludowy
¾	12 października (piątek) Kamienica Dolna godz. 17.00 Szkoła Podstawowa
¾	12 października (piątek) Zawadka Brzostecka godz. 19.00 Dom Ludowy
¾	13 października (sobota) Skurowa godz. 17.00 Dom Ludowy
¾	13 października (sobota) Przeczyca godz. 19.00 Dom Ludowy
¾	14 października (niedziela) Wola Brzostecka godz. 15.00 Dom Ludowy
¾	14 października (niedziela) Bukowa godz. 17.00 Dom Ludowy
¾	14 października (niedziela) Klecie godz. 19.00 Dom Ludowy
¾	15 października (poniedziałek) Opacionka godz. 17. 00 Dom Ludowy
¾	15 października (poniedziałek) Januszkowice godz. 19.00 Dom Ludowy

Na zebrania zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz kandydatów na burmistrza, na radnych 
do rady miejskiej, rady powiatu oraz sejmiku województwa, którzy chcą zaprezentować swoje 

kandydatury.

OKRĘGI WYBORCZE W GMINIE BRZOSTEK
Nr okręgu 

wyborczego Granice okręgu wyborczego
Liczba radnych 
wybieranych 

w okręgu

1

Brzostek, ulice: Gryglewskiego, Winia-
rza, Królowej Jadwigi, Ks. Jałowego, 
Ks. Niezgody, Mysłowskiego, Woronie-
ckiego, Okrągła, Polna, Przedmieście, 
Szkolna, Szkotnia, Furgalskiego, Zielona, 
Żydowska

1

2
Brzostek, ulice: Łukasiewicza, Ks. Osta-
fińskiego, Ogrodowa, Połaczówka, Po-
łudniowa, Rynek, Słoneczna, Wąska, 
Węgierska

1

3
Brzostek, ulice: 11 Listopada, 20 Czerw-
ca, Mickiewicza, Równie, Schedy, Stara 
Droga, Stroma, Targowa
Zawadka Brzostecka

1

4 Klecie 1
5 Bukowa 1

6 Januszkowice
Opacionka 1

7 Nawsie Brzosteckie 1
8 Wola Brzostecka 1

9 Kamienica Górna
Bączałka 1

10 Grudna Górna
Grudna Dolna 1

11 Smarżowa
Głobikówka 1

12 Siedliska-Bogusz 1
13 Gorzejowa 1
14 Kamienica Dolna 1

15 Przeczyca 
Skurowa 1

OD REDAKCJI

Tym razem osiągnęliśmy rekord w objętości „Wiadomości Brzo-
steckich”. Jednak stan „opasłości” jest w pełni uzasadniony – po 

pierwsze wybory samorządowe to niecodzienne zdarzenie, a po drugie 
zaś za to, że część egzemplarzy wrześniowego numeru była wadliwie 
złożona, otrzymaliśmy od drukarni rabat. W takiej sytuacji możemy 
sobie pozwolić na „odrobinę” szaleństwa. 

Nastał gorący czas wyborów samorządowych. Na pewno wzbu-
dzają większe zainteresowanie wśród wyborców niż wybory do 
parlamentu, ponieważ znamy, często nawet osobiście, kandydatów 
na burmistrza czy radnych. Wiemy, jakimi są ludźmi, czego już doko-
nali. Teraz wystarczy przyjrzeć się ich programom wyborczym – czy 
są realne, konkretne i służące dobru społeczeństwa, czy też oparte 
na pogrywaniu na emocjach, pełne wzniosłych haseł i uogólnień, 
polegające na idealizowaniu własnego wizerunku, przyrzekające, że 
wszelkie działania będą zgodne z powszechnie uznanymi zasadami, 
po prostu – obiecujące wszystko wszystkim. Kiedyś przedstawiciel 
polskiego rządu wypowiedział się w radiowej „Trójce”, że ci, co pro-
wadzą kampanię negatywną, nie mają swojego sensownego progra-
mu. Zazwyczaj nie robią tego osobiście, tylko posługują się „swoimi 
ludźmi”, którzy rozpuszczają wszelkiego rodzaju plotki i pomówienia, 
przedstawiają fałszywy i oczywiście negatywny obraz działań „prze-
ciwnika”. Jest dużo racji w tych słowach. Warto więc przyjrzeć się, 
kto postępuje w ten sposób i zastanowić się, jaki mu przyświeca cel 
i czyje interesy reprezentuje. Nie dajmy się zmanipulować!

W tym numerze zamieściliśmy fotkę relaksacyjną dedykowaną 
wszystkim, którzy poczują przesyt i zmęczenie wyborami. Polecamy 
usiąść sobie wygodnie, otworzyć gazetę na stronie 34 i wpatrzeć się 
w błękit jesiennego nieba, mieniące się złotem liście, biało-czarne 
pnie brzóz… Od razu lepiej?

Na szczęście nie samymi wyborami człowiek żyje, dlatego zamieś-
ciliśmy szereg innych artykułów, m.in. relacje z gminnych dożynek, 
obchodów podwójnego jubileuszu brzosteckiej OSP i Koła Gospodyń. 
Można się także zapoznać z historią tych organizacji, przemyśleniami 
młodzieży na temat oświaty czy z przygodą z szerszeniami. Życzymy 
miłej lektury.

U. Kobak
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Wojciech Staniszewski, 51 lat, żonaty, ma dwoje dzieci, burmistrz Brzostku w latach 2014-2018, 
wcześniej kierownik oddziału krakowskiego w Towarzystwie Inwestycyjnym ART, dyrektor regionalny 
w firmie Dom Finansowy QS, manager ds. usług w Mix Electronics SA, prowadził także działalność 
gospodarczą w sektorze bankowym. Był członkiem prestiżowego GE Golden Club zrzeszającego 
największych klientów amerykańskiego GE Money Bank SA. Prywatnie pasjonat koni i jeździectwa.

KANDYDACI NA BURMISTRZA

Materiał wyborczy KWW Samorząd dla Mieszkańców Gminy Brzostek
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DRODZY MIESZKAŃCY GMINY BRZOSTEK!

Dobiega końca moja obecna kadencja na stanowisku Burmistrza Brzostku. Za ten wspólnie spędzony czas chcę 
Państwu serdecznie podziękować. Było dla mnie wielkim wyróżnieniem i powodem do dumy, że mogłem 

sprawować tak zaszczytne stanowisko. 

Mijająca kadencja to okres nowych doświadczeń i nie ukrywam, że kończę go usatysfakcjonowany tym, co udało 
nam się wspólnie zrobić. Miasto i Gmina Brzostek bardzo się zmieniły. Przez mijające 4 lata przyzwyczailiśmy się 
już do widoku pracującego sprzętu budowlanego i powstających nowych inwestycji. Przez cały czas odbieram od 
Was ogromną ilość pozytywnych sygnałów świadczących o tym, że akceptujecie Państwo kierunek zmian i sposób 
zarządzania gminą. Najcieplej wypowiadają się zawsze przyjezdni, którzy czasem z niedowierzaniem patrzą na nowe 
rozwiązania komunikacyjne i inwestycje, które na lata zmieniły krajobraz Brzostku i Gminy. Sukcesy potwierdza 
statystyka. Wzrost w tej kadencji inwestycji o ponad 15%, wzrost pozyskanych środków unijnych o prawie 57% 
i wzrost wpływów podatkowych (bez podwyższania podatków) o 27% najlepiej świadczy o właściwym kierunku 
rozwoju. O 30% zmniejszyło się także w tej kadencji zadłużenie gminy.

Drodzy Państwo,

sukcesy zachęcają mnie do dalszej pracy. Mam energię, chęć i wolę, by dalej zmieniać gminę. Mam entuzjazm 
i siłę, by stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Wiele inwestycji właśnie się rozpoczyna, kilka ma gotową doku-
mentację, a niektóre są w fazie gotowych koncepcji. Bardzo dużo można jeszcze zrobić w obszarze społecznym 
i kulturalnym. Przez ostatnie 4 lata poznałem gruntownie potrzeby gminy i mieszkańców, a także zbudowałem 
zespół ludzi, który wykonaną pracą udowodnił swoje kompetencje i umiejętności. Dlatego podjąłem decyzję, że 
jeszcze raz będę kandydował na urząd Burmistrza Brzostku. Miasto i Gmina potrzebują doświadczonego mene-
dżera, osoby, która ma realne, a nie wyimaginowane umiejętności zarządzania. Menedżera, który doświadczenie 
kierownicze wyniósł z pracy dla prestiżowych firm obecnych od wielu lat na polskich i światowych rynkach 
finansowych. Potrzebuje osoby, która ma wizję rozwoju i która uniesie ciężar odpowiedzialności, posiadając jed-
nocześnie odpowiedni dorobek zawodowy potwierdzający te umiejętności. Burmistrz to osoba, która musi umieć 
godzić empatię, otwartość i bezpośredniość z wymaganymi na takim stanowisku stanowczością, konsekwencją 
i umiejętnością prowadzenia negocjacji.

Szanowni Mieszkańcy,

pragnę Wam oświadczyć, że tak jak w roku 2014, tak i teraz gwarantuję ze swojej strony czystą i uczciwą kam-
panię wyborczą. Liczę na taką samą ze strony mojego kontrkandydata i jego współpracowników. Ufam, że będzie 
merytoryczna i dostarczy Państwu pełnych informacji do podjęcia właściwych decyzji. Wierzę też głęboko, że uda 
mi się jeszcze raz przekonać Was do mojej kandydatury i mojej wizji Gminy. Zapraszam wszystkich na wybory 
21 października i liczę na Wasz głos!

Wojciech Staniszewski

PROGRAM GŁÓWNYCH INWESTYCJI GMINNYCH  
NA KADENCJĘ 2018-2023

a) Rozwiążę skutecznie wszystkie najważniejsze problemy związane ze stanem dróg gminnych oraz dokończę 
regulacje ich stanów prawnych. Nadal energicznie będę zabiegać o budowę obwodnicy Brzostku i remonty 
znajdujących się w naszej gminie dróg powiatowych. 

b) Głównym punktem programu dotyczącego naszej gminy w obliczu problemów z zaopatrzeniem w wodę jest 
dalsze wodociągowanie. Gotowa jest już koncepcja, która została kilka miesięcy temu przekazana do Urzędu 
Miejskiego. Zakłada ona powstanie magistrali wodociągowej od Zawadki Brzosteckiej przez Gorzejową – 
Siedliska-Bogusz - po Głobikówkę. Od głównej sieci zaplanowano nitki odchodzące na pozostałe miejscowości. 
Osobną sieć tworzy ciąg Przeczyca - Skurowa. Złożony jest wniosek o dofinansowanie wodociągu w Bukowej, 
który pozytywnie przeszedł już ocenę formalną. 

Materiał wyborczy KWW Samorząd dla Mieszkańców Gminy Brzostek
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c) Opracowano również koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej dla reszty gminy. Ponieważ po podłączeniu do 
oczyszczalni ścieków w Kleciach kanalizowanej obecnie Bukowej, reszty Kleci i Brzostku zostanie tam osiąg-
nięty maksymalny poziom odbioru ścieków, niezbędna staje się budowa nowej oczyszczalni, która obsłuży 
pozostałe miejscowości. 

d) Dokończę modernizację placówek szkolnych oraz zadbam o wyposażenie ich w nowoczesne pomoce naukowe 
i bazę sportową. Rozumiem, jakie znaczenie w dzisiejszej rzeczywistości ma dobra edukacja i sport. Do współ-
pracy obok dyrektorów szkół i nauczycieli, zaproszę także rodziców.

e) Doposażę Zakład Gospodarki Komunalnej w odpowiedni sprzęt do wykaszania poboczy, obcinania sterczących 
konarów i drzew zasłaniających widoczność. Zakład będzie mógł świadczyć takie usługi zarówno Gminie Brzostek, 
jak i osobom prywatnym. Częstsze wykaszanie poprawi estetykę w gminie, a obcinanie konarów zasłaniających 
widoczność i niszczących samochody poprawi bezpieczeństwo użytkowników dróg. Zakup kosiarki bijakowej 
do wykaszania jest już postanowiony.

f) Ważny jest dla mnie rozwój programów Odnawialnych Źródeł Energii i montaż lamp hybrydowych.
g) Zwiększę poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Rozbudujemy system monitoringu, poprawimy poziom 

oświetlenia, wybudujemy chodniki w miejscach niebezpiecznych, wzmocnimy współpracę z policją, zwiększymy 
finansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zwłaszcza na doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

h) Będę wspierał Starostwo Powiatowe i współpracował z przewoźnikami w zakresie rozwiązania problemu 
transportu zbiorowego.

i) Gwarantuję pełną swobodę gospodarczą inwestorów prywatnych, gdyż doskonale wiem, jak ważne znaczenie 
mają oni dla rozwoju gminy.

j) Jako urząd deklarujemy pomoc rolnikom w naszej gminie. Wszelkie działania mające na celu poprawę bytu 
rolników i rozwój ich gospodarstw, które prowadzone są przez rząd, będą przez nas wspierane i promowane.

k) Nadal będę się troszczył o rozwój i stabilność Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Brzostku i Smarżowej. Mieszkańcy muszą mieć gwarancję dostępu do bezpłatnej opieki medycznej 
– fachowej, konkurencyjnej i na wysokim poziomie. Będę zabiegał o wdrażanie programów prozdrowotnych.

l) Budowa międzypokoleniowych więzi społecznych powinna się rozwijać także poprzez koła gospodyń wiejskich 
i poprzez udział rodziców dzieci w procesie edukacji szkolnej. Będziemy takim procesom sprzyjać. W tym celu 
będę kontynuował rozpoczęte już projekty realizowane dla seniorów.

Szczegóły programu wyborczego przedstawię Państwu podczas zebrań i w kontakcie bezpośrednim z wyborcami.

Wojciech Staniszewski

Materiał wyborczy KWW Samorząd dla Mieszkańców Gminy Brzostek
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Paweł Hipszer, lat 38, żonaty, dwie córki. Ukończył politologię o specjalności administracja pub-
liczna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz rachunkowość i finanse na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie. Posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministerstwo Finansów. Od 14 lat 
pracuje na stanowisku kierowniczym jako księgowy w firmie pozabudżetowej, ponadto prowadzi biuro 
rachunkowe. Radny Rady Miejskiej w Brzostku, Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społeczno-
-Oświatowych. Jako członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej prowadzi rozliczenia projektów 
i obsługę księgową Towarzystwa. Przedstawiciel gminy Brzostek w Lokalnej Grupie Działania Liwocz, 
członek Rady Parafialnej oraz sekretarz Parafialnego Zespołu Synodalnego w Przeczycy. Aktywnie uczest-
niczy w działalności stowarzyszeń i klubów sportowych. Współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy 
aktywizując młodzież oraz absolwentów poprzez staże i prace interwencyjne w stowarzyszeniach. Jako 
finansista i księgowy jest niezwykle skrupulatny i dokładny. To zapewne jego wielkie atuty w kontekście 
ubiegania się o urząd burmistrza Brzostku. Doświadczenie zdobyte w pracy, kontakty z instytucjami takimi 
jak: ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski są gwarancją sprawnego poruszania 
się w dziedzinach administracji i biznesu oraz rozwiązywania problemów wspólnoty samorządowej.
Jego plan działania dla Gminy Brzostek będzie oparty na pięciu filarach:

Rozwój i bezpieczeństwo

Rodzina i ochrona zdrowia

Oświata, kultura i sport

Rolnictwo i ochrona środowiska

Przedsiębiorczość i praca

Szczegóły programu będą prezentowane na bezpośrednich spotkaniach z mieszkańcami oraz na stronie 
internetowej www.hipszer.pl

Materiał Wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość
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SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY BRZOSTEK!

20 września 2018r. na dębickim Rynku, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl zaprezen-
tował moją kandydaturę na burmistrza Brzostku.

Długo zastanawiałem się nad podjęciem decyzji o kandydowaniu. Świadom wielkiego wyzwania i odpowiedzial-
ności przedyskutowałem swoją decyzję z najbliższymi, odbyłem dziesiątki rozmów z mieszkańcami. Uznałem, 
że skoro tyle osób z różnych środowisk społecznych i zawodowych, przedstawicieli wielu organizacji pożytku 
publicznego, przedsiębiorców, rolników, ludzi oświaty, służby zdrowia, oferuje mi pomoc - zgodziłem się podjąć 
to wyzwanie.

Jestem politologiem i ekonomistą. Od 14 lat zajmuję funkcję kierowniczą w prywatnej firmie, jestem też współ-
właścicielem biura rachunkowego. Cztery lata temu zostałem radnym w naszej gminie. Starałem się w sposób 
merytoryczny podejmować decyzje, zadawałem trudne pytania, po to – by rozwiązywać problemy, a nie „wymą-
drzać” się na sesjach Rady Miejskiej. Z racji zawodu – finansisty i księgowego, jestem niezwykle skrupulatny 
i dokładny. To zapewne wielkie atuty mojej osoby w kontekście ubiegania się o urząd burmistrza Brzostku. Praca 
w finansach uczy także pokory, oszczędności, działania lege artis.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Brzostek kandyduję na stanowisko burmistrza nie z chęci realizowania indywi-
dualnych interesów, żądzy władzy, pogoni za stanowiskami. Kandydowanie motywowane jest kontynuacją mojej 
działalności publicznej i poczuciem służby drugiemu człowiekowi. Widzę te miejsca, gdzie musi się działać uczciwie, 
sprawiedliwie i bezkonfliktowo, lepiej, bezpieczniej, profesjonalnie. Wszystko to kwestia dialogu ponad podziałami, 
z każdym człowiekiem. W sprawach trudnych należy uzgadniać i zapraszać do negocjacji ludzi doświadczonych, 
praktyków i najlepszych ekspertów z gminy Brzostek.

Uważam, że największym kapitałem Naszej Gminy są jej Mieszkańcy, dlatego też moja propozycja i plan dzia-
łania będą opierać się przede wszystkim na dialogu z Wami. Działania inwestycyjne i społeczne będę realizował 
poprzez uważne wsłuchiwanie się w ludzkie problemy i potrzeby, zgodną współpracę z Radą Miejską, powiatem 
i województwem.

Proszę Państwa o dobrą decyzję podczas nadchodzących wyborów samorządowych. Państwa głos ma ogromne 
znaczenie. Możemy wspólnie zmienić rzeczywistość – także tę bliską Wam i Waszym sercom. Wierzę, że w decy-
dujących chwilach potrafimy zjednoczyć się ponad podziałami. Wykorzystajmy ogromną szansę na to, aby nasza 
gmina, powiat i województwo dynamicznie się rozwijały. 

Mam ambitne plany na lata 2019 – 2023 i chcę je zrealizować dla dobra nas wszystkich - Mieszkańców Gminy 
Brzostek.

Proszę o Państwa głos w zaplanowanych na 21 października 2018 roku wyborach na burmistrza Brzostku.

Paweł Hipszer

Materiał Wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość
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Józef Krzyszczuk 
Kandydat do Rady Miejskiej w Brzostku, 
okręg nr 1 - Brzostek

Mam 62 lata. Jestem związany z gminą 
Brzostek od ponad pół wieku. W 1966 roku 
zamieszkałem wraz z rodzicami w Janusz-
kowicach. Od 1974 roku podjąłem pracę 
w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Brzostku, 
z czasem obejmując obowiązki brygadzisty. 
Podczas pracy w spółdzielni w 1981 roku 

zdobyłem średnie wykształcenie i zdałem maturę. Od 1996 roku rozpo-
cząłem pracę jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzostku. Wykazywałem się również uczestnictwem 
w życiu społecznym. Należałem do Rady Sołeckiej, uczestniczyłem 
aktywnie jako mieszkaniec w sesjach Rady Gminy oraz spotkaniach 
wyborczych. Równolegle byłem kilkukrotnie wybrany przez wiernych 
parafii Brzostek, do uczestnictwa w organie Rady Duszpasterskiej. 
Obecnie jestem emerytem, w związku z czym posiadam dużo wolnego 
czasu, który mogę i chcę przeznaczyć na działalność społeczną. Zdecy-
dowałem się na start w wyborach do Rady Miejskiej w Brzostku, gdyż 
zależy mi na dynamicznym rozwoju naszego miasta.

Wybrane postulaty:
- racjonalizacja zarządzania mieniem miasta
- realizacja propozycji zgłaszanych przez mieszkańców
- dbałość o gospodarkę zieleni miejskiej
- wsparcie budowy infrastruktury światłowodowej 
- kompleksowa modernizacja, rozbudowa i przebudowa dróg 

dojazdowych wraz z chodnikami (priorytetowo osiedle „Działki”)
- budowa drogi łączącej stadion w Brzostku z ul. Gryglewskiego
- troska o tworzenie nowych miejsc parkingowych

Maria Zatorska 
Kandydat do Rady Miejskiej w Brzostku, 
okręg nr 2 - Brzostek

Mam 59 lat, jestem mężatką. Wspólnie 
z mężem wychowaliśmy dwójkę doro-
słych już dzieci. Mieszkam w domu przy 
ul. Słonecznej już od 31 lat. Nie należę 
do żadnej partii politycznej. Zakończyłam 
pracę zawodową i jestem emerytką z dużą 
ilością wolnego czasu. Ten czas i swoją 

aktywność chcę poświęcić dla dobra wspólnego naszej lokalnej 
społeczności. Chcę wspierać zmiany w naszym mieście, które 
poprawiają komfort życia Mieszkańców. Dlatego zdecydowałam 
się na start w wyborach samorządowych, w których ubiegam się 
o mandat do Rady Miejskiej w Brzostku w okręgu nr 2 obejmującym 
ulice: Łukasiewicza, Ks. Ostafińskiego, Ogrodową, Połaczówkę, 
Południową, Rynek, Słoneczną, Wąską i Węgierską.

Jeżeli udzielicie mi Państwo swojego zaufania, zajmę się na-
stępującymi sprawami:
- budowa we współpracy z powiatem chodnika przy ul. Słonecznej
- budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Ks. Ostafińskiego 

i Południowej
- budowa brakującego wodociągu i kanalizacji przy ulicy Słonecznej 

i Południowej
- stworzenie wspólnie z parafią nowoczesnej infrastruktury 

cmentarza
- podjęcie starań w celu zaprojektowania chodnika wzdłuż ul. Wę-

gierskiej
- aktywizacja seniorów z terenu naszego miasta
- modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Łukasiewicza
- dbałość o rozwój gminnej służby zdrowia

Marcin Sas 
Kandydat do Rady Miejskiej w Brzostku, 
okręg nr 3 - Brzostek, Zawadka Brzostecka

Mam 41 lat, jestem prywatnym przed-
siębiorcą. Mieszkam w Zawadce Brzo-
steckiej, gdzie dałem się poznać jako 
osoba zaangażowana w sprawy Małej 
Ojczyzny i skuteczny w działaniu sołtys. 
Potrafię mieć i wyrażać swoje zdanie, ale 
jednocześnie jestem otwarty na dialog. 

Umiem jasno precyzować cele i wytrwale do nich dążyć. Praca na 
rzecz Mieszkańców to dla mnie obowiązek i jednocześnie spore 
wyróżnienie. Dzięki współpracy z Nimi, swoją kreatywność i energię 
potrafię wykorzystać dla dobra ogółu. Zdecydowałem się na start 
w wyborach, bo zależy mi na dynamicznym rozwoju naszej gminy. 
Chcę zdobyte doświadczenie wykorzystać w kierunku dalszej po-
prawy komfortu życia Mieszkańców zarówno Zawadki Brzosteckiej, 
jak i części Brzostku wchodzącej w skład okręgu nr 3.

Jeżeli obdarzycie mnie Państwo swoim zaufaniem, to zajmę 
się w pierwszej kolejności:
– Dalsza poprawa infrastruktury drogowej, m.in. wykonanie nowej 

nawierzchni od Domu Ludowego do DK 73
– Budowa drogi asfaltowej i parkingu koło cmentarza wojennego
– Oświetlenie chodnika przy DK 73 od krzyżówki do stacji Orlen
– Instalacja monitoringu przy Domu Ludowym
– Remont nawierzchni drogowej ul. Równie
– Budowa oświetlenia ul. Schedy
– Remont nawierzchni ul. Mickiewicza

Jan Sarnecki 
Kandydat do Rady Miejskiej w Brzostku, 
okręg nr 4 - Klecie

Mam 69 lat, jestem żonaty. Obecnie 
jestem emerytem i jednocześnie radnym 
oraz sołtysem Kleci w upływającej ka-
dencji. Nie należę do partii politycznej. 
W tegorocznych wyborach ponownie 

ubiegam się o mandat radnego Rady Miejskiej w Brzostku z okręgu 
nr 4 – Klecie. Myślę, iż moją dotychczasową pracą w Radzie udo-
wodniłem, że potrafię skutecznie zabiegać o sprawy Mieszkańców 
naszego sołectwa. 

W mijającej kadencji wykonaliśmy wspólnie z samorządem 
Gminy Brzostek wiele inwestycji poprawiających komfort życia 
w naszej miejscowości. Jeżeli otrzymam od Was, szanowni Pań-
stwo, mandat zaufania zapewniam, że dołożę wszelkich starań, by 
w jeszcze większym stopniu wpływać na dynamiczny rozwój gminy 
z szczególnym uwzględnieniem Kleci.

Najważniejsze zadania, którymi chcę się zająć:
- przebudowa dróg na Stawiska i na Poręby
- budowa w naszej miejscowości placu zabaw dla dzieci
- remont drogi na Zawodziu
- rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego
- podjęcie tematu budowy chodników wzdłuż drogi powiatowej

Kandydaci na Radnych do Rady Miejskiej - 
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Zofia Roś 
Kandydat do Rady Miejskiej w Brzostku, 
okręg nr 5 - Bukowa

Mam 55 lat i od urodzenia mieszkam 
w Bukowej. Jestem wieloletnim pra-
cownikiem Samodzielnego Gminnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Brzostku. W mijającej kadencji peł-
niłam funkcję Radnej Rady Miejskiej 
w Brzostku. W tym czasie pozyskaliśmy 

dofinansowanie na budowę kanalizacji w naszej miejscowości, która 
to inwestycja jest na etapie wykonania. Rozstrzygnięto przetarg na 
wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi „na Pieknika”. Wybrano 
także wykonawcę pierwszego odcinka oświetlenia wzdłuż drogi 
krajowej (od Kluczowej do Domu Ludowego). Te prace zostaną 
wykonane jeszcze w tym roku. Zdecydowałam się ponownie kandy-
dować w wyborach do Rady Miejskiej w Brzostku, bo moim zdaniem 
jest jeszcze wiele do zrobienia w kwestii poprawy komfortu życia 
Mieszkańców Bukowej. W dążeniu do tego celu chcę wykorzystać 
swoją energię i dotychczasowe doświadczenie.

Jeżeli udzielicie mi Państwo swojego zaufania, to moimi prio-
rytetami uczynię:
- Budowa wodociągu w naszej miejscowości (złożono już wniosek 

o dofinansowanie)
- Budowa dalszej części oświetlenia wzdłuż DK 73, aż do Kleci
- Budowa placu zabaw dla dzieci
- Remont i zagospodarowanie niewykorzystanych pomieszczeń 

w Domu Ludowym
- Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg we właściwym stanie 

Anna Nowicka 
Kandydat do Rady Miejskiej w Brzostku, 
okręg nr 8 – Wola Brzostecka

Mam 34 lata, jestem mężatką, matką 
dwóch córek. Nie należę do żadnej partii 
politycznej. Posiadam wykształcenie 
wyższe i jestem osobą uczciwą, życzliwą 
oraz szanującą poglądy wszystkich ludzi. 
Jako radna wsi Wola Brzostecka dążyłam 
do poprawy bytu i bezpieczeństwa za-

równo moich wyborców, jak również mieszkańców całej gminy. 
Wspierałam inwestycje gminne, a w szczególności te najważniejsze 
w Woli Brzosteckiej, czyli montaż lamp hybrydowych, budowę 
wodociągu oraz remont drogi powiatowej. Angażowałam się 
w rozwój mieszkańców, organizując kurs języka angielskiego oraz 
kurs florystyczny. Postanowiłam ponownie ubiegać się o mandat 
do Rady Miejskiej w Brzostku, gdyż chcę nadal wspierać inwestycje 
w naszej gminie oraz dbać o dobro mieszkańców Woli Brzosteckiej.

Jeżeli obdarzycie mnie Państwo swoim zaufaniem, to zajmę się 
następującymi sprawami:
- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Nawsiu Brzo-

steckim
- modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Nawsiu Brzo-

steckim
- remont kolejnych odcinków drogi powiatowej oraz dróg we wsi
- budowa placu zabaw przy domu ludowym
- modernizacja domu ludowego
- aktywizacja mieszkańców Woli Brzosteckiej poprzez organizację 

spotkań i imprez integracyjnych

Grażyna Cabaj
Kandydat do Rady Miejskiej w Brzostku, 
okręg nr 9 – Kamienica Górna, Bączałka

Mam 55 lat, jestem mężatką i mamą 
czwórki dzieci. Posiadam wykształcenie 
średnie i przez 16 lat pracowałam jako 
księgowa. Obecnie prowadzę gospodar-
stwo rolne. W mijającej kadencji pełniłam 
funkcję radnej Rady Miejskiej w Brzostku 
oraz sołtysa Kamienicy Górnej. Dzięki 

dobrej współpracy z Urzędem Miejskim wykonaliśmy na terenie 
sołectw Kamienica Górna i Bączałka kilka kilometrów nawierzchni 
bitumicznych na drogach. Inne odcinki zostały umocnione kru-
szywem, destruktem. Kontynuowany był proces regulacji statusu 
prawnego dróg. Ważną inwestycją był remont drogi powiatowej, 
który będzie kontynuowany w kolejnych latach. Zadbaliśmy też 
o poprawę infrastruktury edukacyjnej i rekreacyjnej. Przy szkole 
dzięki środkom unijnym i gminnym powstał nowy plac zabaw, 
siłownia zewnętrzna, a w trakcie budowy jest oczyszczalnia ścieków. 

Jeżeli dzięki Państwa zaufaniu uzyskam mandat radnej, to moimi 
priorytetami w działaniu będą:
- dalsza modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych
- rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego
- przebudowa boiska szkolnego w kierunku stworzenia obiektu 

wielofunkcyjnego
- współpraca z powiatem w celu dokończenia remontu drogi 

powiatowej
- rozwiązanie problemu zaopatrzenia szkoły w wodę
- modernizacja domu ludowego

Krystyna Wójtowicz
Kandydat do Rady Miejskiej w Brzostku, 
okręg nr 10 – Grudna Dolna, 
Grudna Górna

Mam 52 lata, jestem mężatką. W upły-
wającej kadencji władz samorządowych 
pełniłam funkcję sołtysa wsi Grudna Dol-
na oraz radnej Rady Miejskiej w Brzostku 
z okręgu nr 10 obejmującego Grudną 
Górną i Grudną Dolną. Na przestrzeni 

ostatnich lat nasze wioski niewątpliwie się zmieniły. Zostało wy-
konanych bardzo dużo inwestycji, co wyraźnie poprawiło nasze 
warunki funkcjonowania. Rozpoczęte prace muszą zostać dokoń-
czone, by mogły służyć naszym Mieszkańcom. Dlatego biorąc 
pod uwagę moje doświadczenie i zaangażowanie, postanowiłam 
ponownie ubiegać się o mandat do Rady Miejskiej. Chcę nadal 
służyć sprawom naszych sołectw.

Zamierzenia musimy realizować wspólnymi siłami, dlatego 
deklaruję wolę współpracy z każdym, komu zależy na poprawie 
jakości życia w naszych miejscowościach i w naszej gminie. 

Sprawy, którymi chcę się zająć: 
- przebudowa i remonty dróg gminnych i wewnętrznych oraz 

infrastruktury technicznej w Grudnej Górnej i Grudnej Dolnej
- rozbudowa i modernizacja infrastruktury boiska szkolnego oraz 

przebudowa podjazdu i obejścia wokół budynku szkoły
- pomoc w zakupie sprzętu oraz wspieranie działalności jednostek 

OSP Grudna Górna i Grudna Dolna
- podnoszenie poziomu bezpieczeństwa Mieszkańców

Kandydaci na Radnych do Rady Miejskiej - 
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Alfred 
Nawracaj
Kandydat do Rady 
Miejskiej w Brzostku, 
okręg nr 15 – Prze-
czyca, Skurowa

Urodz i ł em 
się w Przeczycy 
i tutaj mieszkam 
przez całe życie, 

z dwuletnią przerwą spowodowaną odby-
waniem czynnej służby wojskowej. Je-
stem emerytem i prowadzę gospodarstwo 
rolne o powierzchni 10 ha. Dzięki wielo-
letniej pracy w samorządzie poznałem 
doskonale problemy sołectw Przeczyca 
i Skurowa. Wykorzystując moje doświad-
czenie, chcę nadal służyć pomocą i radą 
w sprawach naszych miejscowości. Dla-
tego zdecydowałem się ubiegać o mandat 
radnego Rady Miejskiej w Brzostku.

Zadania, jakimi chcę się zająć: 
- dalsza dbałość o Sanktuarium w Prze-

czycy i jego otoczenie
- remont elewacji zabytkowego budynku 

szkoły
- wykonanie utwardzonego parkingu przy 

Domu Ludowym w Przeczycy
- przebudowa brakujących odcinków 

dróg „na Szpaka” i „na Przewoźników” 
(Przeczyca)

- wykonanie nawierzchni bitumicznej dróg 
„koło Chajca”, „na Dąbrowę” (Skurowa)

- przebudowa ważnej ze względów powo-
dziowych drogi od Ramuta „na Budy”

- remont drogi Skurowa - Przeczyca

Jerzy Kmiecik 
Kandydat do Rady Miejskiej w Brzostku, 
okręg nr 11 – Smarżowa, Głobikówka

Mam 56 lat i jestem mieszkańcem 
Głobikówki. Nie należę do żadnej partii 
politycznej. Od 1990 roku jestem soł-
tysem tej wsi, a od 1994 roku radnym 
Rady Gminy i następnie Rady Miejskiej. 
Lata pracy w samorządzie sprawiły, że 
doskonale znam problemy i potrzeby 

mieszkańców Głobikówki i Smarżowej. Wiem też, jak je rozwią-
zywać. Jestem rolnikiem i wiem, jak ciężka i trudna jest to praca. 
Zawsze staram się być blisko ludzi, którzy potrzebują pomocy. Dla 
dobra Mieszkańców naszych sołectw potrafię nawiązać współpracę 
z każdą osobą i instytucją. Biorąc pod uwagę moje doświadczenie 
i wsłuchując się w głos Mieszkańców, postanowiłem ponownie 
ubiegać się o mandat w Radzie Miejskiej. Chcę nadal działać 
w interesie Głobikówki i Smarżowej.
Jeśli otrzymam od Was, szanowni Państwo, mandat zaufania, 
to zajmę się następującymi sprawami podnoszącymi komfort 
życia na wsi:
- dalsza modernizacja infrastruktury dróg gminnych
- współpraca z powiatem w zakresie remontu dróg powiatowych
- poprawa warunków pracy i nauki w Szkole Podstawowej w Smarżowej
- rozwój służby zdrowia w gminie
- podjęcie starań w celu budowy sieci wodociągowej

Bogdan Stanek 
Kandydat do Rady Miejskiej w Brzostku, 
okręg nr 12 – Siedliska-Bogusz

Mam 46 lat i jestem mieszkańcem 
Siedlisk-Bogusz. Wspólnie z żoną wycho-
waliśmy trójkę dzieci. Na co dzień pracuję 
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej 
w Brzostku. Cechują mnie pracowitość, 
sumienność i rzetelność. Każde powierzo-
ne zadanie staram się wykonać najlepiej, 

jak potrafię. Zdaję sobie sprawę, że praca w samorządzie to przede 
wszystkim odpowiedzialność i służba. W relacjach międzyludzkich 
stawiam na komunikatywność i otwartość na drugiego człowieka, 
co jest niezwykle ważne w rozwiązywaniu wszelkich problemów. 
Mając na uwadze dobro Mieszkańców i moje dotychczasowe za-
angażowanie w sprawy społeczne, postanowiłem w najbliższych 
wyborach ubiegać się o mandat do Rady Miejskiej.
Jeżeli dzięki Państwa zaufaniu wejdę w skład Rady Miejskiej, 
to z godnie z hasłem „Inwestycje, Bezpieczeństwo, Rozwój”, 
zajmę się następującymi sprawami:
- przebudowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na 

terenie sołectwa
- budowa sieci wodociągowej na terenie Siedlisk-Bogusz
- remont i adaptacja budynku przedszkola
- dbałość o zabytki
- wsparcie OSP w Siedliskach-Bogusz

Edyta Krzywińska 
Kandydat do Rady 
Miejskiej w Brzostku, 
okręg nr 13 - Gorzejowa

Mam 37 lat i od 
dzieciństwa miesz-
kam w Gorzejowej. 
Od ośmiu lat pełnię 
funkcję sołtysa na-
szej miejscowości, 

co pozwoliło mi dokładnie poznać potrzeby 
i problemy Mieszkańców. Swoim dotych-
czasowym działaniem udowodniłam, że je-
stem skutecznym samorządowcem i potrafię 
współpracować z innymi dla dobra naszego 
sołectwa. Mając na uwadze moje doświad-
czenie, chęć do pracy, a przede wszystkim 
dobro naszej społeczności, zdecydowałam 
ubiegać się o mandat radnej Rady Miejskiej 
w Brzostku. Praca z ludźmi sprawia mi sa-
tysfakcję i przyjemność. Jestem przekonana, 
że tylko dzięki dobrej współpracy pomiędzy 
radnym, Urzędem Miejskim, Burmistrzem 
i Mieszkańcami uda nam się poprawić komfort 
życia w naszej wsi.

Jeśli dzięki Państwa głosom wejdę w skład 
Rady Miejskiej, to zajmę się:
- modernizacją dróg gminnych (m.in. „na 

Marchot”, „na Kiecę”, „na Podlas”) oraz 
dalszą regulacją prawną kolejnych odcinków

- remontem drogi gminnej „na Kościół”
- budową nowoczesnego boiska wielofunk-

cyjnego przy szkole podstawowej
- rozbudową systemu oświetlenia ulicznego
- pozyskaniem środków na termomoderni-

zację domu ludowego

Irena Wantuch
K a n d y d a t  d o  R a d y 
Miejskiej w Brzostku, 
okręg nr 14 – Kamienica 
Dolna

Mam 38 la t . 
Mieszkanką Ka-
mienicy  Dolne j 
jestem od pięciu 
lat. W bieżącym 

roku szkolnym zostałam wybrana na funk-
cję przewodniczącej Rady Rodziców Szko-
ły Podstawowej im. Józefa Berka w naszej 
miejscowości. Zdecydowałam się na start 
w wyborach do Rady Miejskiej w Brzostku, 
gdyż na sercu leży mi wspólne dobro naszej 
społeczności. Chcę zatroszczyć się zwłaszcza 
o poprawę warunków edukacyjnych naszych 
dzieci, stworzenie bogatej oferty spędzania 
wolnego czasu oraz podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa na terenie sołectwa. Równie 
ważny będzie dla mnie dalszy rozwój infra-
strukturalny w tym przebudowa i remonty 
dróg.

Jeżeli uzyskam od Państwa mandat zaufa-
nia, to w pierwszej kolejności zajmę się 
następującymi sprawami:
- modernizacja istniejącego boiska szkolne-

go w kierunku obiektu wielofunkcyjnego
- przebudowa niszczejącego placu zabaw
- instalacja monitoringu i odpowiedniego 

oświetlenia na tych obiektach
- budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi 

powiatowej w kierunku Gorzejowej
- wymiana nawierzchni szutrowej dróg na 

masę asfaltową (m.in. koło Śliża i koło Berka)

Kandydaci na Radnych do Rady Miejskiej - 



Okręg nr 6: Januszkowice, Opacionka

Okręg nr 2: Brzostek – ulice: I. Łukasiewicza, 
Ks. K. Ostafińskiego, Ogrodowa, Połaczówka, Po-
łudniowa, Rynek, Słoneczna, Wąska, Węgierska

Okręg nr 1: Brzostek – ulice: Gryglewskiego, Winia-
rza, Królowej Jadwigi, Jałowego, Niezgody, Mysłow-
skiego, Woronieckiego, Okrągła, Polna, Przedmieście, 
Szkolna, Szkotnia, Furgalskiego, Zielona, Żydowska.

Agnieszka Maduzia
41 lat, mężatka, dwie córki, za-

mieszkała w Brzostku. Wykształcenie 
- średnie. Prowadzi wspólnie z rodziną 
firmę handlową, dzięki temu ma bardzo 
dobry kontakt z ludźmi. Zainteresowa-
nia: sport, podróże, muzyka.

Barbara Szweda
62 lata, mężatka, zamieszkała 

w Brzostku, emerytowana położna, 
prowadzi działalność gospodarczą pro-
mującą zdrowie.

Piotr Wal
45 lat, żonaty, trzech synów, zamiesz-

kały Klecie
Specjalista do spraw sprzedaży, kwa-

lifikowany pracownik ochrony fizycznej, 
kwalifikowany pszczelarz. Należy do 
Polskiego Związku Wędkarskiego i Pogó-
rzańskiego Związku Pszczelarzy w Jaśle.

Wiesław Kowalski
Lat 62, zamieszkały Bukowa, członek 

PiS, z wykształcenia mechanik samo-
chodowy, działa w Radzie Parafialnej, 
członek NSZZ Rolników Indywidual-
nych „Solidarność”.

Ryszard Chajec
45 lat, żonaty, zamieszkały Opa-

cionka, wieloletni radny Rady Miejskiej 
w Brzostku, prowadzi własne gospo-
darstwo rolne.

Elżbieta Zapał
34 lata, mężatka, dwoje dzieci, 

zamieszkała Wola Brzostecka, 
wykształcenie wyższe, fizjoterapeuta 
w gabinecie rehabilitacji w Brzostku.

Marta Przewoźnik
38 lat, mężatka, zamieszkała Ka-

mienica Górna, zawód wykonywany: 
krawcowa. Należy do Stowarzyszenia 
„Kamienica” oraz do Parafialnego 
Oddziału Caritas.

Okręg nr 4: Klecie 

Okręg nr 5: Bukowa 

Okręg nr 8: Wola Brzostecka

Okręg nr 9: Kamienica Górna, 
Bączałka

Andrzej Augustyn
31 lat, zamieszkały Grudna Dolna, 

z wykształcenia technik spedycji. Pro-
wadzi własną działalność gospodar-
czą: remonty i wykończenia domów. 
Interesuje się zabytkową motoryzacją 
i antykami.

Piotr Samborski
Lat 44, żonaty, zamieszkały Smar-

żowa, prowadzi własną działalność 
gospodarczą w zakresie usług budow-
lanych i remontowych.

Okręg nr 10: Grudna Górna, 
Grudna Dolna

Okręg nr 11: Smarżowa, 
Głobikówka

Gustaw Hołowicki
68 lat, żonaty, radny Rady Miejskiej 

w Brzostku, zamieszkały Gorzejowa, 
rolnik emeryt, prowadzi działalność go-
spodarczą w zakresie produkcji i han-
dlu mięsnymi wyrobami regionalnymi.

Paweł Hipszer
38 lat, żonaty, dwie córki, radny 

Rady Miejskiej w Brzostku, zamieszkały 
Kamienica Dolna, wykształcenie wyższe 
– specjalność administracja publiczna 
oraz rachunkowość i finanse. Pracuje 
jako główny księgowy w firmie prywat-
nej, prowadzi też biuro rachunkowe.

KANDYDACI 
DO RADY MIEJSKIEJ
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Okręg nr 13: Gorzejowa
Głobikówka

Okręg nr 14: Kamienica Dolna

Piotr Mroczek
35 lat, żonaty, zamieszkały Przeczy-

ca, z zawodu inżynier, projektant oraz 
handlowiec w branży elektrycznej. Za-
interesowania: motoryzacja, sport i po-
dróże. Członek Podkarpackiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa oraz 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Okręg nr 15: Przeczyca, Skurowa

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość
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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 ogło-
szenia 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 zamieszcza-
ne w przypadku wolnego miejsca na stronach ko-
lorowych.

 ¾ Jeśli cały numer będzie wydany w kolorze, obowią-
zują 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 pogrzebowe.
 ¾ Nie pobieramy opłat za ogłoszenia z jednostek or-
ganizacyjnych gminy.

 KANDYDACI NA RADNYCH DO RADY MIEJSKIEJ - KWW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ

Kandydat na radnego do Rady Miejskiej - KWW BARTŁOMIEJA ZIAI
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Drodzy Mieszkańcy Nawsia Brzosteckiego,
Mam 23 lata. Ukończyłem studia licencjackie na kierunku Politologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 

Obecnie jestem na ostatnim roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
Od urodzenia jestem mieszkańcem Nawsia Brzosteckiego, gdzie od 2015 czynnie działam w Radzie Sołeckiej.

Z mojej inicjatywy w naszej miejscowości powstały takie wydarzenia jak: Wiejskie Kluby Tańca, Kino pod 
Chmurką czy RockSesja. Ponadto byłem współorganizatorem Pikników Rodzinnych, Ferii na Wesoło i wielu 
innych wydarzeń, które odbywały się na przestrzeni ostatnich lat w Nawsiu Brzosteckim. Wcześniej pracowa-
łem jako dziennikarz sportowy w Radiu Egida i redaktor naczelny TV Bzostek. W czasie studiów licencjackich 
pełniłem także funkcję wiceprezesa Koła Politologów Uniwersytetu Śląskiego, gdzie zajmowałem się organizacją 
konferencji naukowych i pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

Obecnie jestem koordynatorem projektów edukacyjnych takich jak Młodzi Mają Głos!, czy Debatuj z sercem, 
a także członkiem elitarnego Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców z ramienia którego prowadzę w całej 
Polsce szkolenia z wystąpień publicznych. 

Wszystkie te aktywności pozwoliły mi rozwinąć umiejętności negocjacyjne, tak ważne w pracy samorzą-
dowca, zdobyć wiedzę nt. realizacji projektów społecznych, a także poznać specyfikę lokalnego środowiska, 
dzięki czemu dobrze rozumiem potrzeby mieszkańców Nawsia Brzosteckiego i całej Gminy Brzostek. 

Mój #PlanDlaNawsia zakłada:
- Budowę chodnika na drodze powiatowej 1319R na całej długości wsi
- Budowę sieci kanalizacyjnej
- Likwidację osuwisk przy Słonym Potoku
- Budowę drogi łączącej Nawsie Brzosteckie z ul. Słoneczną od strony pól
- Asfaltowanie dróg do powstających osiedli mieszkalnych
- Jak najlepszą realizację planowanej budowy parkingu przy szkole
- Organizację cyklicznych wydarzeń na terenie naszej miejscowości

Ponadto będę się starał o:
- Zwiększenie liczby miejsc parkingowych przy Domu Ludowym
- Większą ilość lamp oświetleniowych na terenie naszej miejscowości
- Aktywizację młodych mieszkańców Nawsia Brzosteckiego w życie wsi
- Dobrą współpracę Radnego Rady Miejskiej z Dyrekcją Szkoły, 

Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, 
Sołtysem i Urzędem Miejskim.

- Wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego na terenie 
Gminy Brzostek 

- Pomoc Samorządu Gminy Brzostek dla rozwoju 
lokalnego biznesu

Oprócz konkretnych celów przedstawionych 
powyżej, moją misją jako radnego będzie działanie 
w trzech sferach: edukacji, kultury i infrastruktury 
technicznej. 

Kandyduję do Rady Miejskiej ponieważ 
uważam, że moje kompetencje zdobyte 
podczas studiów i dotychczasowa działal-
ności w organizacjach i stowarzyszeniach 
prospołecznych, a także entuzjazm i zami-
łowanie do mojej rodzinnej miejscowo-
ści pozwolą mi sumiennie pełnić funkcję 
Radnego Rady Miejskiej w okręgu Nawsie 
Brzosteckie. Jestem zdania, że działalność 
w sferze publicznej zawsze powinna wynikać 
z pobudek godnych, a nie z chęci łowienia ryb 
w mętnej wodzie. 

Bartłomiej Ziaja

Bartłomiej Ziaja - kandydat do Rady Miejskiej 
w Brzostku z okręgu Nawsie Brzosteckie

Materiał pochodzi i jest finansowany przez KWW Bartłomieja Ziai
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Daniel Wójcik – ur. 23.01.1990 r. w Dębicy. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek administracja. Interesuje się historią, polityką, sportem. Aktywnie 
uczestniczy w pracach wielu stowarzyszeń i organizacji społecznych. Czynny strażak-ratownik OSP w Brzostku. 
Pracownik Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. Z samorządem terytorialnym związany od 2010 roku. 
Radny Rady Miejskiej w Brzostku w kadencji 2010-2014 i ponownie w kadencji 2014-2018. Od 01.12.2014 do 
18.12.2015 przewodniczący Rady Miejskiej. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzostku, sekretarz 
Rady LGD „Liwocz”, wiceprezes struktur powiatowych PSL w Dębicy oraz członek Zarządu Wojewódzkiego 
PSL Województwa Podkarpackiego. Od 2015 roku zasiada w Radzie Społecznej ZOZ w Dębicy. W Wybo-
rach Samorządowych 2018 ubiega się o mandat w Radzie Powiatu Dębickiego jako lider listy PSL w okręgu 
nr 2 obejmującym gminy Brzostek i Jodłowa.

Praca w samorządzie i działalność społeczna to moja pasja, która przynosi mi wiele radości i satysfakcji. Swój 
zapał, zaangażowanie, dotychczasowe doświadczenie i zdobytą wiedzę chciałbym spożytkować dla wspólnego 
dobra Mieszkańców naszego powiatu. Zależy mi na jego zrównoważonym rozwoju ze szczególnym 
uwzględnieniem gmin Brzostek i Jodłowa. Dlatego zachęcam wszystkich Państwa do udziału w wyborach 
w dniu 21 października oraz do wsparcia mojej kandydatury.

Wybrane postulaty programowe:

1. Kompleksowa przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2. Rozbudowa sieci chodników wzdłuż dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa.
3. Współpraca z gminą w zakresie oświetlenia drogowego.
4. Dalsza modernizacja Szpitala Powiatowego w Dębicy. Poprawa dostępności usług medycznych i jakości 

obsługi pacjenta.
5. Stworzenie programu wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych.
6. Podjęcie działań na rzecz poprawy jakości transportu zbiorowego.
7. Rozwój bazy dydaktycznej i oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych. Kontynuowanie współpracy 

z Zespołem Szkół w Brzostku (Kleciach).
8. Zwiększenie wsparcia dla stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych.
9. Dalsze usprawnienie pracy Starostwa Powiatowego w Dębicy oraz powiatowych służb, inspekcji i straży 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
10. Budowa zaufania do samorządu powiatowego poprzez transparentność działania.

Więcej na:
www. daniel-wojcik.pl  www.facebook.com/RadnyWojcik

Materiał pochodzi i jest finansowany przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

KANDYDACI NA RADNYCH DO RADY POWIATU
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Kandydaci do Rady Powiatu Dębickiego
Okręg nr 2 (gminy Brzostek i Jodłowa)

Lista nr 2 KW Polskie Stronnictwo Ludowe
Daniel Wójcik, lat 28, zam. Brzostek
Wykształcenie wyższe, kierunek administracja. Radny Rady Miejskiej w Brzostku dwóch kadencji, 

prezes gminny OSP, członek wielu stowarzyszeń i organizacji społecznych. 
Startuję, gdyż praca w samorządzie i działalność społeczna to moja pasja. Chcę wykorzystać swoją 

energię i zdobyte doświadczenie dla rozwoju powiatu i podniesienia komfortu życia Mieszkańców 
gmin Jodłowa i Brzostek. Moje priorytety to: modernizacja infrastruktury drogowej, współpraca 
z samorządami gminnymi przy wspólnych przedsięwzięciach, wsparcie jednostek OSP w celu 
podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Stanisław Warzecha, lat 67, zam. Jodłowa
Były wieloletni Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Jodłowej. W czasie swojej aktywno-

ści zawodowej był nauczycielem w szkole zawodowej, pracownikiem Urzędu Gminy w Jodłowej, 
ławnikiem sądu w Dębicy, radnym gminnym i powiatowym. 

W Radzie Powiatu Dębickiego swoją uwagę chciałbym poświęcić rozwojowi oświaty na poziomie 
ponadpodstawowym i usprawnieniu służby zdrowia. Zależy mi także na poprawie bezpieczeństwa 
Mieszkańców poprzez budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych, zwłaszcza w miejscach 
uczęszczanych przez dzieci podążające do szkoły.

Elżbieta Gąsior, lat 74, zam. Siedliska-Bogusz
Wieloletni sołtys wsi Siedliska-Bogusz oraz radna Rady Gminy kilku kadencji. Zaangażowana 

w życie społeczne swojej miejscowości. Aktywnie wspiera działalność miejscowej OSP oraz innych 
organizacji pozarządowych. Skutecznie zabiega o poprawę infrastruktury drogowej i edukacyjnej.

Kandyduję, bo leży mi na sercu równomierny rozwój wszystkich gmin i miejscowości naszego 
powiatu. Będę zabiegać o dalszą poprawę infrastruktury drogowej, zwłaszcza w północnej części 
gminy Brzostek. Chcę zwiększyć ofertę kulturalną i rozrywkową skierowaną głownie dla Seniorów. 
Uważam, że samorząd powiatu powinien wesprzeć gminy w zakresie oświetlenia dróg powiatowych.

Zbigniew Smagacz, lat 62, zam. Grudna Dolna
Wykształcenie średnie rolnicze. Przedsiębiorca i właściciel dużego gospodarstwa rolnego. Przez 

wiele lat sołtys wsi Grudna Dolna oraz wieloletni radny Rady Gminy w Brzostku. 
Znam problemy rolnictwa i małej przedsiębiorczości. Biorę udział w wyborach do Rady Powiatu 

Dębickiego, ponieważ chcę działać na rzecz poprawy opłacalności produkcji rolnej oraz tworzenia 
dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Będę zabiegał o usprawnienie 
pracy Starostwa Powiatowego i innych instytucji oraz o pozyskiwanie środków na inwestycje 
z funduszy unijnych i krajowych.

Irena Hals, lat 53, zam. Bączałka
Wykształcenie średnie, mężatka, aktywna zawodowo. Zaangażowana w sprawy swojej miejsco-

wości i najbliższej okolicy. Dobrze zna problemy z jakimi borykają się Mieszkańcy.
Kandyduję, bo chcę wpłynąć na poprawę jakości i komfortu życia mieszkańców mniejszych 

miejscowości. Nasz powiat powinien rozwijać się równomiernie. Nie można skupiać się jedynie na 
miastach i dużych miejscowościach. Należy zadbać także o te najmniejsze sołectwa. Moim prioryte-
tem będzie podjęcie starań o przebudowę dróg powiatowych na terenie Bączałki, Kamienicy Górnej, 
Smarżowej i innych mniejszych miejscowości. Chcę zadbać także o usprawnienie funkcjonowania 
komunikacji zbiorowej, by mieszkańcy oddalonych od centrum gminy i powiatu wiosek mogli 
spokojnie dotrzeć do lekarza, do sklepu czy urzędu.

Anna Mikrut, lat 64, zam. Dzwonowa
Sołtys sołectwa Dzwonowa, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej, szefowa 

Kapeli „Jodłowianie”, Członkini Zarządu Powiatowej Rady Kobiet w Dębicy. Matka 4 synów.
Zdecydowałam się na start w wyborach, gdyż chcę poprawić system wsparcia seniorów i kobiet 

na terenie powiatu, zwłaszcza w zakresie dostępności do służby zdrowia. Zależy mi także na więk-
szym wsparciu ze strony samorządu dla organizacji społecznych i pozarządowych. Chcę zabiegać 
o efektywną współpracę pomiędzy samorządem powiatowym i gminami oraz o prowadzenie kon-
sultacji z Mieszkańcami przed podjęciem ważnych decyzji. Będę zabiegać także o wsparcie dla osób 
niepełnosprawnych i poprawę systemu pomocy społecznej.

Zapraszamy na wybory 21 października i dziękujemy za każdy głos.

Materiał pochodzi i jest finansowany przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe
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KANDYDACI DO RADY POWIATU DĘBICKIEGO
Z LISTY KWW POWIAT DĘBICKI 

W OKRĘGU NR 2 (GMINY BRZOSTEK I JODŁOWA)

Szanowni Mieszkańcy Gmin Brzostek i Jodłowa!

KWW Powiat Dębicki to ponadpartyjna inicjatywa, której celem jest wpłynięcie na rozwój gospodarczy 
naszego powiatu, poprawę komfortu życia, podniesienie poziomu bezpieczeństwa, wyrównywanie szans.
Cele te chcemy osiągać poprzez:
- tworzenie korzystnych warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej
- zwiększenie opłacalności produkcji rolnej
- budowę i modernizację infrastruktury drogowej
- budowę chodników i oświetlenia ulicznego
- dbałość o odpowiedni poziom edukacji w szkołach ponadpodstawowych

Zapraszamy wszystkich Państwa na wybory 21 października i zachęcamy do wsparcia naszych kandyda-
tów. Dziękujemy za każdy głos.

Z wyrazami szacunku
KWW Powiat Dębicki

Materiał pochodzi i jest finansowany przez KWW Powiat Dębicki
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Mateusz Domaradzki 
– pozycja nr 1 na liście

Wykształcenie wyższe – magister 
administracji oraz kwalifikacje ratow-
nika medycznego, lat 27. Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Brzostku, 
strażak OSP Nawsie Brzosteckie, 
działacz brzosteckiego Caritasu, czło-
nek Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Brzosteckiej oraz Rady Społecznej 

SGPZOZ w Brzostku. Organizator i współorganizator wielu 
wydarzeń w Nawsiu Brzosteckim takich jak: koncert, pikniki, 
zabawy taneczne, imprezy okolicznościowe dla dzieci i senio-
rów. Pracuję w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie przy 
dotacjach unijnych. Wcześniej zdobywałem doświadczenie za-
wodowe w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Proszę o poparcie mojej kandydatury, aby „Twój głos w po-
wiecie dębickim” został usłyszany

Kazimierz Sarna 
– pozycja nr 3 na liście

Żonaty, troje dzieci, zamieszkały 
w Brzostku. Wykształcenie średnie 
– Technik Technologii Przetwórstwa 
Mięsnego. Pracuje w branży mięsnej 
od 46 lat – od ucznia do przedsiębiorcy. 
Działacz związkowy i społeczny od 
lat 80. Przewodniczący Komitetu 
Gminnego Prawa i Sprawiedliwości 
ubiegłej kadencji, obecnie członek 

zarządu. Radny Rady Powiatu Dębickiego w obecnej kadencji. 
Członek LGD Liwocz.

Zofia Rogowska 
– pozycja nr 5 na liście

Emerytowana nauczycielka wy-
chowania fizycznego z uprawnie-
niami mediatora sądowego, lat 
62, wdowa. Matka dwóch synów 
i dwóch córek – wykształconych 
i pracujących, zamieszkała w Nawsiu 
Brzosteckim.

Andrzej Witek 
– pozycja nr 6 na liście 

Andrzej Witek 58 lat, żonaty, oj-
ciec dwójki dorosłych dzieci. Za-
mieszkały w Siedliskach-Bogusz. 
Wykształcenie średnie. Od 38 lat 
pracuje w Nadleśnictwie Dębica, 
obecnie jako leśniczy leśnictwa 
Brzostek. Radny ostatnich dwóch 
kadencji. Komunikatywny, chętny 
do niesienia pomocy. 

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
Czesław Łączak – pozycja nr 2 na liście nr 10
63 lata, żonaty, ekonomista, biegły rewident. Pracuje w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. 
w Dębicy. Organizowałem NSZZ „Solidarność” oraz Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Byłem 
Delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Internowany 13 grudnia 
1981 r. w Załężu/Rzeszowa. 

Po 1989 r. byłem radnym Rady Miejskiej w Dębicy i radnym Rady Powiatu 
Dębickiego. Obecnie jestem Wiceprzewodniczącym Sejmiku, członkiem Komisji Budżetu 
Mienia i Finansów

W najbliższej kadencji szczególnie zadbam o:
- Kontynuację budowy dróg wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi
- Dokończenie budowy łączników autostrady z drogą krajową a także budowę zjazdu z autostrady w rejonie 
Jastrząbki 

- Modernizację drogi 73 wraz budową obwodnic Pilzna i Brzostku. 
- Budowę infrastruktury przeciwpowodziowej w zlewni rzek Wisłoki i Wielopolki
- Przywrócenie do pełnego użytkowania linii kolejowej L-25 Dębica – Tarnobrzeg 
- Wsparcie dla samorządów gminnych i powiatowych w korzystaniu ze środków unijnych na inwestycje i poprawę 
jakości życia mieszkańców Podkarpacia.

Kandydaci do Rady 
Powiatu Dębickiego z listy 

Prawa i Sprawiedliwości

Materiał Wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość
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JUBILEUSZ 130-LECIA OSP W BRZOSTKU ORAZ 70-LECIA 
KOŁA GOSPODYŃ W BRZOSTKU
16 września bieżącego roku Brzostek 

był świadkiem niecodziennej uroczy-
stości. W jednym bowiem dniu dwie duże 
i prężnie działające organizacje społeczne 
obchodziły wyjątkowe święto. Druhny 
i druhowie OSP w Brzostku świętowali 130. 
rocznicę założenia ich jednostki, natomiast 
panie zrzeszone w Kole Gospodyń w Brzost-
ku cieszyły się z 70. rocznicy powołania do 
życia tej organizacji. 

To, że te dwa jubileusze zbiegły się w jed-
nym czasie, stało się przyczynkiem do zacieś-
nienia współpracy i wspólnej organizacji 
wydarzenia, które miało nadać obchodom 
szczególny wymiar. Z pomocą finansową i or-
ganizacyjną w tym przedsięwzięciu przyszły 
strażakom i gospodyniom także instytucje: 
LGD „Liwocz” oraz Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Brzostku.

O godzinie 11:00 na płycie brzosteckiego 
Rynku zebrali się zaproszeni goście, delegacje 
kilkunastu jednostek OSP wraz z pocztami 
sztandarowymi, Ogniowa Kompania Ho-
norowa OSP Kołaczyce, Orkiestra OSP Sze-
rzyny wraz z zespołem mażoretek, druhny 
i druhowie OSP w Brzostku oraz członkinie 
Koła Gospodyń w Brzostku. Po ustawieniu 
w odpowiedni szyk dowódca uroczystości 
dh Grzegorz Kłęk wydał komendę do wy-
marszu. Przy dźwiękach orkiestry piękny 
i liczny korowód przemaszerował do brzoste-
ckiego kościoła parafialnego, gdzie odbyła się 
uroczysta Msza Święta w intencji członków 
i członkiń obu obchodzących jubileusz orga-
nizacji oraz ich rodzin. Uświetniała ją zapro-
szona Orkiestra OSP Szerzyny. W wygłoszo-
nym kazaniu i późniejszym przemówieniu 
Ks. Proboszcz Marek Mnich podkreślił ważną 
rolę, jaką odgrywają strażacy i gospodynie 
w życiu lokalnej społeczności, także tej para-
fialnej. Nie zapomniał również nawiązać do 
przykładu świętego Floriana – patrona stra-
żaków i świętej Marty – patronki gospodyń. 
Po zakończonym nabożeństwie ponownie 
odbył się przemarsz, tym razem w odwrot-
nym kierunku. Mieszkańcy Brzostku mogli 
podziwiać popisy mażoretek, piękną grę 
orkiestry, poczty sztandarowe, maszerują-
cych strażaków, ustawione na Rynku wozy 
bojowe, odświętnie ubrane w stroje ludowe 
gospodynie.

Z płyty Rynku zebrani przemieścili się 
pojazdami na stadion przy ul. Okrągłej, 
gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. 
Przybyłych gości powitał gospodarz Gminy 
Brzostek Burmistrz Wojciech Staniszewski. 
Wygłosił też okolicznościowe przemówienie, 
w którym podkreślił, jak ogromne znaczenie 
ma działalność organizacji pozarządowych, 
a zwłaszcza tych z tak piękną i długą trady-
cją jak OSP w Brzostku i Koło Gospodyń 
w Brzostku. Następnie Przewodnicząca Ka-
zimiera Gotfryd dokonała przedstawienia 
rysu historycznego Koła Gospodyń. Odbyła 

się także ceremonia 
wręczenia odzna-
czeń zasłużonym 
działaczkom tej or-
ganizacji. Dyrektor 
Biura Podkarpackiej 
Izby Rolniczej Arka-
diusz Bęben za dłu-
goletnią działalność 
i aktywne wspiera-
nie rozwoju Koła 
odznaczył Odznaką 
Honorową św. Izy-
dora Oracza: Geno-
wefę Piłat, Helenę 
Krajewską, Eugenię 
Tomaszewską, Irenę Ogórek, Władysławę 
Żygułę, Janinę Spichę. Wręczono także pa-
miątkowe dyplomy z podziękowaniem 
dla osób wspierających działalność Koła 
Gospodyń.

Następnie rozpoczęła się strażacka część 
uroczystości, która przebiegała zgodnie 
z przyjętym ceremoniałem. Dowódca uroczy-
stości dokonał wprowadzenia pododdziałów 
na płytę stadionu i złożył meldunek o go-
towości do przeprowadzenia uroczystości. 
Poczet flagowy przemaszerował w kierunku 
pełniącej funkcję masztu 30-metrowej dra-
biny strażackiej i dokonano podniesienia 
flagi państwowej. Jednocześnie odegrany 
został hymn państwowy. Prezentacji rysu 
historycznego jednostki dokonał druh Pa-
weł Batycki. 

Kolejnym punktem było wręczenie od-
znaczeń i wyróżnień zasłużonym druhom 
i druhnom OSP w Brzostku. W dowód ofiar-
nej służby i zasług w dziedzinie pożarnictwa 
odznaczeni zostali:

 ¾ Odznaką „Strażak Wzorowy”: Dawid 
Grygiel, Marcin Wójcik, Magdalena 
Grygiel, Piotr Staniszewski, Piotr No-
wiński, Szymon Kukla, Karol Berek, 
Magdalena Kolbusz,

 ¾ Brązowym Medalem za Zasługi dla Po-
żarnictwa: Piotr Pietrzycki,

 ¾ Srebrnym Medalem za Zasługi dla Po-
żarnictwa: Paweł Batycki, Krzysztof Ka-
walec, Jarosław Stanisz,

 ¾ Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarni-
ctwa: Łukasz Czachara, Michał Kuczwara, 
Bogdan Wójcik.

Ponadto listy gratulacyjne od Prezesa Od-
działu Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie 
z podziękowaniem za wieloletnią służbę 
otrzymali Druhny i Druhowie Seniorzy: 
Edward Cholewiak, Stanisława Cholewiak, 
Maria Smoroń, Sławomir Piątek, Julian Za-
stawny, Zdzisław Tułecki.

Nie wszyscy z nich mogli być obecni na 
uroczystości. Wręczenia listów tym osobom 
dokona w najbliższym czasie delegacja Za-
rządu OSP w Brzostku.

Następnie Prezes OSP w Brzostku Jan Kra-
jewski wręczył pamiątkowe statuetki wraz 
ze słowami podziękowania osobom i insty-
tucjom wspierającym działalność jednostki.

Ważnym momentem było poświęcenie 
nowo zakupionej ze środków budżetu Gminy 
Brzostek przyczepy ratowniczej, która służy 
do zapobiegania i walki ze skutkami powodzi 
oraz do neutralizacji zagrożeń chemiczno-
-ekologicznych. Na prośbę strażaków poświę-
cenia tego nowoczesnego sprzętu dokonał 
Ks. Proboszcz Marek Mnich.

Po tej części uroczystości przyszedł czas 
na wystąpienia zaproszonych gości, którzy 
licznie przemawiali, składając gratulacje i po-
dziękowania oraz zapewniając o chęci wspie-
rania działalności zarówno OSP w Brzostku, 
jak i Koła Gospodyń w Brzostku. Ostatnim 
akcentem oficjalnej części uroczystości było 
złożenie meldunku o gotowości do jej za-
kończenia oraz odegranie przez orkiestrę 
hymnu „Rycerze Floriana”. Po nim nastąpiło 
rozwiązanie szyków.

Jednak na tym nie kończyły się wy-
darzenia tego dnia. Rozpoczął się festyn, 
który z minuty na minutę gromadził co-
raz liczniej przybywających uczestników. 
W jego trakcie odbywał się pokaz zabytko-
wej, konnej sikawki strażackiej, szkolenie 
pierwszej pomocy, animacje i atrakcje dla 
dzieci, koncertowała Kapela Ludowa Za-
stawnych z Brzostku oraz Orkiestra OSP 
Szerzyny. Duże zainteresowanie wzbudzały 
też stoiska z produktami regionalnymi oraz 
bogata oferta gastronomiczna.

Atrakcją wieczoru, która tłumnie zgro-
madziła publiczność, był koncert zespołu 
TerazMy. Przy skocznych, góralskich i folk-
lorystycznych rytmach zgromadzeni kon-
certowicze bawili się naprawdę świetnie. 
Ten nastrój udzielił im się na dalszą część 
imprezy. Po zakończeniu koncertu rozpoczęła 
się zabawa taneczna z zespołem ANDANTE 
i mimo że była to niedziela, trwała ona 
do późnych godzin nocnych. W taki właś-
nie sposób brzostecka społeczność uczciła 
podwójny jubileusz, jaki obchodzili nasi 
strażacy i gospodynie.

Daniel Wójcik

Fot. Paweł Batycki
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DOŻYNKI GMINNE 2018 W SIEDLISKACH-BOGUSZ

Dożynki – Święto Plonów są jednym z najmocniej za-
korzenionych w tradycji ludowej świąt, jakie sprawo-

wane są w naszym kraju. Swoje korzenie na terenach Polski 
mają jeszcze w czasach przedchrześcijańskich, a dziś dosko-
nale wpisały się w religijność i obrzędowość chrześcijańską. 
Obecnie dożynki są rolniczym świętem dziękczynienia za 
zebrane plony. Są ukoronowaniem całorocznego rolniczego 
trudu, którego kulminację stanowią żniwa. Stwarzają też 
okazję dla wszystkich, by okazać wdzięczność Tym, którzy 
dziś żywią, a na przestrzeni wieków żywili i bronili nasz 
naród podczas dziejowych zawieruch. 

Tradycja dożynkowa na terenie Podkarpacia, a co za tym 
idzie również Gminy Brzostek, jest ciągle bardzo żywa. 
Miało to swoje odzwierciedlenie także w przebiegu tego-
rocznego Święta Plonów, które obchodziliśmy 9 września. 
Gospodarzem Dożynek Gminnych 2018 było Sołectwo Sied-
liska-Bogusz, a organizatorem – Urząd Miejski w Brzostku 
we współpracy z Centrum Kultury i Czytelnictwa, OSP 
w Siedliskach-Bogusz przy wsparciu pozostałych sołectw, 
miejscowej parafii, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz mieszkańców. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym 
w Siedliskach-Bogusz, którą koncelebrowali miejscowy Proboszcz ks. 
Ryszard Radoń oraz Proboszcz z Grudnej Górnej ks. Zygmunt Ogórek. 
W trakcie Eucharystii rolnicy i zgromadzeni wierni wysłuchali Słowa 
Bożego wygłoszonego przez kapłanów oraz złożyli dziękczynienie 
za zebrane z pól tegoroczne plony. Wyrazicielami tego dziękczynie-
nia byli Starostowie Dożynkowi wraz z Burmistrzem oraz Sołtys 
Elżbietą Gąsior, którzy u stóp ołtarza, na ręce celebransa złożyli dary 
eucharystyczne. Po zakończonym nabożeństwie oraz poświęceniu 
wieńców dożynkowych wielobarwny i radosny korowód przema-
szerował przez centrum Siedlisk-Bogusz trasą z placu kościelnego na 
stadion sportowy. Tutaj na pieczołowicie przygotowanym obiekcie 
odbyła się dalsza część uroczystości.

Zebranych gości i przybyłych mieszkańców, a szczególnie gorąco 
rolników, powitał gospodarz Gminy Brzostek, Burmistrz Wojciech 
Staniszewski. W swoim przemówieniu nawiązał do rolniczych 
i historycznych tradycji Ziemi Brzosteckiej ze szczególnym uwzględ-
nieniem Siedlisk-Bogusz. Przypomniał także o ważnej roli chłopów 
(dziś zwanych rolnikami) w historii Polski. Po tym wystąpieniu 
rozpoczął się tradycyjny ceremoniał dożynkowy. Najważniejszą 
rolę w tym punkcie odegrali Starostowie Dożynkowi Państwo 
Bernadeta i Andrzej Czyżowie z Siedlisk-Bogusz. 

Państwo Czyżowie wspólnie z rodzicami oraz dziećmi prowa-
dzą gospodarstwo rolne o powierzchni 6 ha, w którym uprawiają 
rośliny okopowe i zboża. Przewagą są zboża, które wykorzystują 
jako pokarm dla hodowanych zwierząt. W swoim gospodarstwie 
Państwo Starostowie hodują dwie krowy, pięć świń oraz drób: kury 
i kaczki. W pracach gospodarskich rodziców wspiera czwórka dzieci. 
Córka Angelika ma 23 lata i w nadchodzącym roku akademickim 
ukończy studia o kierunku Prawo i Administracja. Córka Maria 
ukończyła 18 lat i uczęszcza do klasy maturalnej II LO w Dębicy. 
Najmłodsza córka Ewa ma 12 lat i rozpoczęła naukę w VII klasie 
Szkoły Podstawowej w Siedliskach-Bogusz, natomiast syn Jaro-
sław to 19-latek, uczeń IV klasy ZS nr I w Dębicy, który podobnie 
jak siostra Maria w tym roku szkolnym przystąpi do egzaminu 
maturalnego. Wszystkie dzieci chętnie pomagają w prowadzeniu 
gospodarstwa, a w szczególności najmłodsza córka Ewa, która kocha 
pracę na roli, a najwięcej satysfakcji przynosi jej dokarmianie krowy 
o wdzięcznym imieniu Matylda.

Starościna - Pani Bernadeta - ma 43 lata i z wykształcenia jest 
krawcową. Pracuje jednak jako kucharz w restauracji. Jej mąż - Pan 
Andrzej – ma 51 lat, posiada wykształcenie rolnicze, które zdobył 
w Zespole Szkół w Brzostku. Poza pracą w gospodarstwie pracuje 
również w Urzędzie Pocztowym w Brzostku. Gospodarstwo prowadzą 
wspólnie od 26 lat, korzystając z dotacji na restrukturyzację małych 
gospodarstw. Państwo Bernadeta i Andrzej zostali wytypowani na 

Starostów przez mieszkańców, jako rolnicy bardzo lubiani i szano-
wani w społeczeństwie. 

Starostowie Dożynek po uczynieniu znaku Krzyża przekazali na 
ręce Burmistrza Wojciecha Staniszewskiego bochen chleba upieczony 
z tegorocznych zbóż. Jednocześnie prosili, by kołacz ten dzielony był 
sprawiedliwie i równo. Przyjmując chleb z rąk Starostów, gospodarz 
gminy ucałował go i przyrzekł, że dołoży wszelkich starań, by dzielić 
nim sprawiedliwie, tak by nie brakło go na żadnym stole w Gminie 
Brzostek. Następnie wspólnie ze Starostami Dożynek oraz Sołtys 
Elżbietą Gąsior pokroili bochen. Przy wsparciu uczennic i uczniów 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku częstowali nim przyby-
łych gości i mieszkańców. Chwilę tę swoim występem umilała znana 
i utytułowana Kapela Ludowa Zastawnych z Brzostku. 

Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia zaproszonych 
gości lub ich przedstawicieli. Byli wśród nich parlamentarzyści, sa-
morządowcy, osoby reprezentujące instytucje wspierające rolnictwo. 
Wszyscy w ciepłych słowach zwracali się do rolników, dziękując im za 
ich pracę i życząc wszelkiej pomyślności w prowadzeniu gospodarstw. 

Przyszedł wreszcie czas na prezentacje wieńców i delegacji wień-
cowych, których w tym roku było na Dożynkach Gminnych aż 19. 
Oprócz poszczególnych sołectw wieniec zaprezentował zgromadzo-
nym także Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleciach. Uczniowie 
i nauczyciele tej placówki przygotowali także dla odwiedzających 
stoisko gastronomiczno-promocyjne. Poszczególne delegacje naj-
częściej z sołtysami na czele prezentowały różnorodne, kunsztownie 
wykonane wieńce, a prezentacji towarzyszyła ludowa muzyka 
w wykonaniu Kapeli Zastawnych. Jako materiałów do wykonania 
tych dzieł sztuki tradycyjnie użyto kłosów, ziaren i innych płodów 
rolnych zebranych z pól na terenie naszej gminy. Przybyli miesz-
kańcy i goście każdą delegację nagrodzili zasłużonymi brawami. 

Po zakończeniu oficjalnej części uczestnicy mogli skorzystać z licz-
nych przygotowanych atrakcji takich, jak wspomniane stoisko Ze-
społu Szkół, atrakcyjne stoisko firmy Gaz-System, animacje i zabawy 
dla dzieci, dmuchane zjeżdżalnie, bogaty bufet. Przy biesiadnych 
stołach do zabawy przygrywały lokalne kapele i zespoły muzyczne. 
Dopisująca tego dnia pogoda sprawiła, że na siedliskim stadionie 
pojawiły się tłumy, jakich dawno ta miejscowość nie widziała. 
Kulminacyjnym punktem wieczoru był koncert zespołu MILA, gra-
jącego i śpiewającego muzykę z dużą dawką góralskiego folkloru. 
Ta stylistyka wyraźnie przypadła do gustu zgromadzonym, którzy 
świetnie się bawili i głośno oklaskiwali artystów. Po zakończeniu 
koncertu biesiada trwała przy dźwiękach wygrywanych przez zespół 
ANDANTE. Zabawa taneczna w rytm tej muzyki trwała do późnych 
godzin nocnych i była doskonałym podsumowaniem udanej i do-
brze zorganizowanej imprezy, która zapewne na długo pozostanie 
w pamięci jej uczestników.

Daniel Wójcik

Fot. Paweł Batycki
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Dokończenie na str. 26

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRZOSTKU
Rok powstania OSP 1888

Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce należą 
do najstarszych, a zarazem do najbardziej 

zasłużonych dla społeczeństwa organizacji. Nie 
tylko skutecznie walczyły z niszczycielską plagą 
pożarów, ale również, powstając i rozwijając się 
w okresie zaborów, spełniały wielorakie funkcje 
w życiu społeczeństwa. Będąc jedyną organizacją 
społeczną w danym mieście, miasteczku czy wsi, 
odgrywały rolę czynnika inspirującego i orga-
nizacyjnego środowiska w zakresie działalności 
społecznej i kulturalno-oświatowej, a nierzadko 
nawet i gospodarczej.

Historia
W latach 1474, 1522 i 1657 miały miejsce groźne 

pożary Brzostku. Po pożarze w roku 1657 oca-
lało tylko 6 domów. I wówczas zaczęto sobie 
coraz bardziej uświadamiać potrzebę tworzenia 
organizacji do gaszenia pożarów, odpowiedniego przygotowania 
ludzi w tym zakresie oraz gromadzenia narzędzi ratowniczych. Jak 
wynika z zapisów o dziejach naszej miejscowości, już w 1870 roku 
w czasie zaborów Rada Miejska zaopatrzyła Brzostek w sprzęt gaś-
niczy – lecz nie było jeszcze nadal zorganizowanej straży ogniowej. 
Dopiero w roku 1888, po groźnym pożarze browaru i okolicznych 
drewnianych domów, staraniem Andrzeja Tułeckiego i Aleksandra 
Bochnaka zorganizowano Straż Ogniową w Brzostku. Rok 1888 
przyjęto jako rok jej założenia. Wówczas do oddziału wpisało się 
kilkunastu ochotników, którzy dla pogłębienia wiedzy uczęszczali 
na kursy do Pilzna, Jasła i Tarnowa. Członkowie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w roku 1889 to: Jan Szymański – Naczelnik, Aleksander 
Bochnak, Jakub Michalski, Józef Śniegowski Wiktor Karliczek, Fran-
ciszek Konieczny, Jan Ziernicki, Jan Drożański, Oskar Passendorfer, 
Michał Szwaja, Jan Szybist, Jan Nowak, Jan Dziedzic, Jakub Kałuski, 
Józef Nowak, Franciszek Reutt i Józef Michalski. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Brzostku posiada zdjęcia założycieli Straży Ogniowej 
w Brzostku wraz z podpisami, które są wyeksponowane w strażnicy. 
Już w roku 1889 straż brzostecka została zaopatrzona w jednolite 
umundurowanie. Utworzono też orkiestrę dętą, która występowała 
jeszcze w latach pięćdziesiątych po II wojnie światowej. W 1938 
roku wyposażenie OSP Brzostek stanowiły cztery sikawki, w tym 
jedna motorowa.

W okresie międzywojennym straż w znacznym stopniu była 
wspierana przez władze miasteczka. Fundusze na potrzeby bieżące 
zdobywano z różnego rodzaju imprez – festynów, przedstawień, 
których organizatorami byli nie tylko strażacy, lecz także grono na-
uczycielskie szkoły powszechnej. Z takich dochodów wybudowano 
obok budynku ówczesnego magistratu pierwszą remizę drewnianą, 
w której umieszczono posiadany sprzęt gaśniczy. W czasie okupacji 
niemieckiej Straż Pożarna w Brzostku nie zaprzestała działalności. 
Strażacy walczyli o wolność ojczyzny, a po zakończeniu II wojny 
światowej czynnie włączyli się w usuwanie zniszczeń wojennych 
i odbudowę kraju. W tym miejscu należy wspomnieć o bohaterze 
OSP Brzostek, druhu Józefie Szybowiczu. W latach okupacji z naraże-
niem życia swojego i rodziny przechowywał sztandar OSP Brzostek. 
Ponieważ jednak była groźba zniszczenia sztandaru, więc został on 
zakopany w ziemi. W wyniku bardzo niesprzyjających warunków 
przechowywania sztandar uległ częściowemu zniszczeniu, ocalały 
jedynie wizerunki Matki Boskiej i św. Floriana. W 1948 roku został 
ufundowany przez społeczeństwo brzosteckie nowy sztandar, w który 
zostały wszyte ocalałe ze starego sztandaru wizerunki.

W 1955 roku strażacy przystąpili do gromadzenia materiałów 
i środków finansowych na budowę murowanej remizy strażackiej 
- garaży. W dowód uznania i za wyniki osiągnięte w pożarnictwie 
Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała swój pierwszy samochód „Star 21” 

oraz motopompę. Strażacy podjęli dalsze działania - wybudowali 
i oddali do użytku Dom Strażaka, tj. biuro, świetlicę i salę narad. 
W tym okresie OSP Brzostek otrzymała drugi samochód – żuk. 
Jednostka stała się wiodącą na terenie gminy Brzostek. Posiadany 
sprzęt, zaangażowanie w akcjach ratowniczych, zawodach pożarni-
czych i ćwiczeniach sprawiły, że straż stała się jedną z najlepszych 
jednostek na terenie powiatu jasielskiego. W 1968 roku powołano 
żeńską drużynę pożarniczą. Pierwsze ochotniczki to żony, córki, 
siostry strażaków: Janina Szczepańska, Ryszarda Kobak, Stanisława 
Sieradzka-Patla, Wiesława Konieczna-Sieradzka, Teresa Stanek, Maria 
Świder, Zofia Świder, Zofia Socha, Maria Hajduk, Stanisława Oprzą-
dek, Barbara Szpak, Maria Pietrzycka, Maria Roszkowska-Smoroń. 
Druhny działały na rzecz prewencji, współpracowały z innymi 
organizacjami działającymi w naszym środowisku np. ze szkołami. 
Dzięki temu stworzono młodzieżowe drużyny pożarnicze (żeńskie 
i męskie) przy Szkole Podstawowej w Brzostku, które odniosły wiele 
sukcesów w zawodach sportowo-pożarniczych. Od 20 lat przygoto-
wujemy wspólnie z nauczycielami szkoły podstawowej i gimnazjum 
turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

W 1988 roku na uroczystość 100-lecia istnienia jednostki OSP 
w Brzostku ufundowano nowy sztandar, który został odznaczony 
Złotym Znakiem Związku w dowód uznania dla działalności na-
szych strażaków.

Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce Krajowy System 
Ratowniczo-Gaśniczy zorganizowany przez Państwową Straż Po-
żarną, do którego jako jedna z pierwszych w Polsce jednostek OSP 
została włączona nasza Jednostka. Podstawowym celem tego sy-
stemu jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: 
walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo 
techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo 
ekologiczne i medyczne.

Ważniejsze akcje ratownicze
Strażacy z OSP Brzostek brali udział w akcjach ratowniczych na 

terenie gminy, sąsiednich gmin, powiatu i województwa. Wyjeżdżali 
do pożarów, wypadków i kolizji drogowych oraz innych zagrożeń 
miejscowych. W 2010 roku pomagaliśmy ludziom podczas akcji po-
wodziowej w gminach Brzostek, Jodłowa, Pilzno, Dębica w powiecie 
tarnobrzeskim, w Gorzycach, w okolicach Sandomierza, w gminie 
Borowa. Oprócz wyżej wymienionych akcji ratowniczych nasi druho-
wie brali udział w dużych akcjach gaśniczych: największego pożaru 
w powiecie jasielskim w latach 70. XX w., kiedy w miejscowości 
Cieklin spłonęło 70 budynków mieszkalnych i gospodarczych, po-
żaru zabytkowego drewnianego kościoła w Sieklówce w latach 80., 
podczas pożaru hali przemysłowej w Dębicy.

Fot. Jakub Batycki
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Sprzęt, jakim dysponuje Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku
W 2008 roku oddano do użytku nową strażnicę zwaną popularnie 

remizą, zakupiono nowy sprzęt, podniesiono jakość wyszkolenia 
strażaków, podczas uroczystości 120-lecia jednostki OSP Brzostek 
otrzymało figurę św. Floriana, której fundatorem był proboszcz 
parafii Brzostek ks. dr Jan Cebulak.

Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku jest Jednostką 
Operacyjno-Techniczną kategorii JOT – I (zdolną do podjęcia w czasie 
dysponowania do 5 min. następujących działań: działania ratow-
nicze w czasie pożarów, działania ratownicze w czasie katastrof, 
wypadków i awarii technicznych, szczególnie komunikacyjnych, 
udzielanie zgodnie z obowiązującymi procedurami pierwszej po-
mocy medycznej, działania zabezpieczające w czasie innych działań 
ratowniczych, w sile plutonu z własnym obszarem chronionym 
obejmującym teren powiatu), jednostka typu S-4 (wyposażona 
w 4 samochody), zostaliśmy włączeni do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego w 1995 roku. Jednostka liczy obecnie 68 
druhów, w tym 34 druhów w Jednostce Operacyjno-Technicznej 
uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Wszyscy posia-
dają przeszkolenie podstawowe, kurs ratownictwa technicznego, 
a ponadto 2 ratowników medycznych, 7 kierowców operatorów, 
8 dowódców, 18 ratowników kwalifikowanej I-pomocy, 3 ratow-
ników BLS-AED (mających uprawnienia do używania urządzeń 
defibracyjnych do przywracania akcji serca). Przy Jednostce działają 
również dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – Żeńska i Męska. 

Od 2013 roku Jednostce Operacyjno-Technicznej OSP Brzostek 
przydzielono zadania utworzenia Jednostki Specjalistycznej KSRG 
w zakresie podstawowym. Po doposażeniu w brakującym sprzęt 
Jednostka OSP Brzostek specjalizuje się w dziedzinach:

- Ratownictwo medyczne,
- Ratownictwo techniczne,
- Ratownictwo chemiczno-ekologiczne,
- Ratownictwo poszukiwawczo-ratownicze.

Obecnie jednostka OSP Brzostek ma następujący sprzęt:
Cztery ratowniczo-gaśnicze samochody:
 ¾ 429[R]01 - Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 3/28 Iveco,
 ¾ 429[R]09 - Średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/25 
Man z funkcją ratownictwa technicznego,

 ¾ 429[R]61 - Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy GLBAR-t Peu-
geot Boxer z funkcją ratownictwa technicznego, 

 ¾ 429[R]09 - Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy SLRR 
Renault Kangoo,

 ¾ 429-Ł1 - Łódź patrolowo-ratownicza 410 na przyczepie wraz 
z potrzebnym osprzętem wymaganym do ratowania osób 
i mienia podczas podtopień i powodzi,

 ¾ 429-P1- Przyczepa Specjalna Ratownictwa Ekologiczno-Przeciw-
powodziowego, DMSiG „Neptun”.

Działalność na rzecz środowiska lokalnego: sportowa, kulturalna, 
społeczna, religijna itp.

Jednostka bierze również czynny udział w życiu codziennym 
naszej gminy, tu należy wymienić udział strażaków w świętach 
państwowych, resortowych, uroczystościach środowiskowych, 
świętach i uroczystościach kościelnych, we współpracy ze szkołami 
i instytucjami (turnieje wiedzy pożarniczej, pokazy ratownictwa 
drogowego, dni otwarte w remizie dla dzieci i młodzieży z przed-
szkoli i szkół naszej gminy). 

Z inicjatywy Naczelnika OSP Brzostek Rafała Godniaka cyklicznie 
organizowane są warsztaty i ćwiczenia ratownicze dla strażaków 
OSP i PSP pn. „Pożary Wewnętrzne Brzostek 2017, Rescue Brzostek 
2018”, które już się odbyły. Warsztaty organizowanie przez OSP 
Brzostek mają na celu pogłębienie wiedzy przez strażaków w sze-
roko pojętym temacie ratownictwa oraz doskonalenie umiejętności.

Każdego roku jednostka OSP Brzostek wydaje kalendarz, a następ-
nie druhowie odwiedzają mieszkańców Brzostku i okolic, składając 
życzenia świąteczne i noworoczne, a przy okazji rozprowadzając 

kalendarze strażackie. Uzyskany w ten sposób dochód, pochodzący 
z wolnych datków mieszkańców, przeznaczany jest na doposażenie 
strażaków, szkolenia, działalność kulturalną, nagrody dla dzieci 
i młodzieży biorącej udział w turniejach pożarniczych. Oprócz akcji 
ratowniczych i uroczystości strażacy doskonalą i prezentują swoje 
umiejętności także podczas gminnych i powiatowych zawodów 
sportowo-pożarniczych. W 2015 roku odbyły się coroczne obchody 
„Dnia Strażaka” w Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej, które były 
również okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień, a także do 
podziękowania podkarpackim strażakom ochotnikom i strażakom 
zawodowym za ich pełną poświęcenia służbę i nieustanną goto-
wość niesienia pomocy w ratowaniu ludzkiego życia i dobytku. 
W tych uroczystościach uczestniczyła również delegacja OSP Brzostek 
z Prezesem Janem Krajewskim na czele, który podczas uroczystości 
został odznaczony Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadanym przez Prezydium 
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej w Warszawie. Od 1993 - jest to najwyższe 
odznaczenie Związku OSP RP.

Społeczność gminy pozytywnie ocenia strażaków za odwiedzanie 
strażaków – seniorów, za pamięć o tych, którzy już nie biorą czynne-
go udziału w akcjach ratunkowych, ale nadal wspierają młodszych 
druhów radą, dzielą się z nimi swoim strażackim doświadczeniem.

„Emerytowani” zasłużeni strażacy OSP Brzostek: Edward Chole-
wiak, Sławomir Piątek, Julian Zastawny, Jerzy Sieradzki, Zdzisław 
Tułecki, Stanisława Cholewiak, Ryszarda Dziedzic, Zofia Źwięk, 
Wiesława Sieradzka, Zofia Socha, Stanisława Oprządek, Maria 
Smoroń, Maria Świder, Zofia Świder, Barbara Szpak, Maria Hajduk.

Pamiętamy także o tych, którzy odeszli na wieczną służbę, ale 
dzięki nim funkcjonowała i rozwijała się nasza jednostka. Co roku 
w listopadzie delegacja strażaków odwiedza ich groby, zapala znicze, 
oddaje hołd.
Nieżyjący zasłużeni strażacy OSP Brzostek:

druh Jan Szymański, druh Jakub Michalski, druh Józef Śniegow-
ski druh Wiktor Karliczek, druh Franciszek Konieczny, druh Jan 
Drożański, druh Oskar Passendorfer, druh Jan Nowak, druh Jan 
Dziedzic, druh Jakub Kałuski, druh Józef Nowak, druh Franciszek 
Reutt, druh Józef Michalski, druh Andrzej Tułecki, druh Aleksander 
Bochnak, druh Jan Ziernicki, druh Michał Szwaja, druh Mizerski, 
druh Karol Kwiatkowski, druh Adam Niewodowski, druh Potok, 
druh Jan Szybist, druh Barnaś, druh Stanisław Nowiński, druh 
Jan Konieczny, druh Józef Zastawny, druh Adam Szczepanowski, 
druh Andrzej Roszkowski, druh Ludwik Roszkowski, druh Tadeusz 
Konieczny, druh Władysław Lis, druh Stanisław Piotr Cholewiak, 
druh Franciszek Pietrzycki, druh Bronisław Ziomek, druh Czesław 
Rozwadowski, druh Zdzisław Kwiatkowski, druh Kazimierz Szy-
bowicz, druh Andrzej Szybowicz, druh Edward Oprządek, druh 
Władysław Piłat, druh Eugeniusz Kania, druh Kazimierz Grygiel, 
druh Kazimierz Kamiński, druh Mieczysław Lisowski, druh Jan 
Piątek, druh Kazimierz Sieradzki, druh Kazimierz Patla, druh Jan 
Trojan, druh Stanisława Patla, druh Czesław Rozwadowski, druh 
Pietrzycki Franciszek, druh Wacław Kaczka, druh Józef Niklewicz.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku to jednostka, która ciągle się 
rozwija i doskonali, aktywnie włącza się w życie lokalnej społecz-
ności, a przede wszystkim niesie pomoc i ratunek poszkodowanym 
w pożarach, wypadkach, powodziach. Do realizacji zamierzeń dopro-
wadziło zaangażowanie druhów OSP, dobra współpraca z władzami 
miejskimi, pomoc sponsorów i ludzi dobrej woli.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku działa od 1888 roku – czyli 
już 130 lat! – niosąc pomoc i ratunek nie tylko naszym mieszkańcom, 
ale wszystkim potrzebującym w najbliższej okolicy.

Zarząd OSP w Brzostku

Dokończenie ze str. 25



GMINNE DOŻYNKI 2018 - WIEŃCE Fot. Paweł Batycki



GMINNE DOŻYNKI W SIEDLISKACH-BOGUSZ



GMINNE DOŻYNKI W SIEDLISKACH-BOGUSZ Fot. Paweł  i Jakub Batycki



JUBILEUSZ 130-LECIA OSP BRZOSTEK I 70-LECIA BRZOSTECKIEGO KOŁA GOSPODYŃ



JUBILEUSZ 130-LECIA OSP BRZOSTEK I 70-LECIA BRZOSTECKIEGO KOŁA GOSPODYŃ Fot.  Paweł Batycki i Jakub Batycki
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Fot. Paweł Batycki
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Fot. Zbigniew Szczuciński
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Dokończenie na str. 36

HISTORIA KOŁA GOSPODYŃ W BRZOSTKU

Rolę kobiet w kształtowaniu życia wiejskiego doceniano 
w naszym kraju od zarania. To one tworzyły swoisty 

charakter polskiej wsi.
Kobiety wiejskie wyróżniają się specyficznymi cechami, 

które w dużej mierze są konsekwencją wielofunkcyjno-
ści ról, jakie pełnią w swoich rodzinach i gospodarstwach 
domowych. Musiały zajmować się szerokim wachlarzem 
czynności od prac związanych z żywieniem rodziny, pro-
dukcją, magazynowaniem i przetwarzaniem produktów 
żywnościowych, konserwacją odzieży, wyposażeniem miesz-
kania i utrzymania porządku w domu jak i jego otoczeniu, 
po czynności opiekuńczo-wychowawcze względem swoich 
dzieci czy wnuków. Do tego wszystkiego potrzebna im była 
wiedza, a więc zachodziła potrzeba tworzenia różnorodnych 
form pracy oświatowej. Z uwagi na fakt, że w grupie - raź-
niej, kobiety zaczęły się jednoczyć w koła, aby wymieniać 
się doświadczeniami i działać na rzecz swego środowiska. Koła te 
tworzyły się głównie przy Kółkach Rolniczych, które sprawowa-
ły nad nimi opiekę merytoryczną, wspomagały finansowo oraz 
służyły fachowym instruktażem.

Pierwsze Kółko Rolnicze powstało już 1862 rok w Piasecznie 
koło Gniewna na Pomorzu w woj. gdańskim założone przez 
włościanina Juliusza Kraziewicza (1829-1895). Cztery lata później 
powołano tzw. „Oddziały kobiece”. W roku 1918, kiedy Polska 
odzyskała niepodległość, powstaje Małopolskie Towarzystwo Rol-
nicze w Krakowie i przy nim Związek Kółek Gospodyń Wiejskich. 
Natomiast od 1925 r. Koła Gospodyń Wiejskich na terenie powiatu 
jasielskiego miały już fachową opiekę instruktorską i zaczęły 
rozwijać różnorodne kierunki działalności.

W Brzostku taka organizacja została założona w 1948 r. przy 
miejscowym Kółku Rolniczym i najpierw działała pod patronatem 
Związku Samopomocy Chłopskiej. Aktywność swą członkinie koła 
opierały na corocznych planach opracowanych i zatwierdzanych 
na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych miejscowego koła 
Samopomocy Chłopskiej. 

W pracy Koła Gospodyń Wiejskich widać było troskę o postęp 
produkcji rolnej ze szczególnym skoncentrowaniem na uprawę 
warzyw w ogródkach przydomowych, podniesienie kwalifikacji 
kobiet poprzez szkolenie rolnicze, kursy gospodarcze, żywienia, 
przetwórstwa domowego, kroju i szycia. W centrum uwagi znalazły 
się sprawy opieki nad dziećmi. W okresie letnim i natężonych 
prac polowych organizowano wiejskie dziecińce. Zajmowano się 
również odchowalnią kurcząt i rozprowadzaniem ich wśród gospo-
dyń wiejskich. Prowadzono jednocześnie działalność kulturalną 
poprzez propagowanie rodzimej tradycji. Kobiety brały udział 
w dożynkach z własnoręcznie uwitym wieńcem, organizowały 
ludowe przedstawienia teatralne, tworzyły zespoły śpiewacze 
itp. Wówczas to nieocenione zasługi w pracy brzosteckiego koła 
miała Genowefa Niekowal – pracownica Gminnej Spółdzielni 
Samopomoc Chłopska w Brzostku, która aktywnie angażowała 
się w działalność gospodyń wiejskich.

Pod patronatem Samopomocy Chłopskiej organizacja brzostecka 
działała do października 1956 r. Wtedy to bowiem reaktywowano 
Kółka Rolnicze, które znów przejęły merytoryczną opiekę nad Ko-
łami Gospodyń Wiejskich. Wówczas przewodniczącą brzosteckiej 
organizacji została Zofia Kaczka, która wraz ze swymi koleżankami 
pokonywała wiele trudności, prowadząc działalność oświatową 
w trudnych powojennych czasach. Podobnym zaangażowaniem 
odznaczały się kolejne przewodniczące: śp. Anna Piękoś, Wanda 
Strączek, śp. Zofia Staniszewska, śp. Helena Gotfryd oraz Helena 
Krajewska, która ten urząd sprawowała przez 33 lata i nadal jest 
czynną członkinią koła. Równie aktywnymi działaczkami koła 
pracującymi w jego zarządzie były wtenczas: Emilia Czechowska, 
Genowefa Tomaszewska, Maria Smalara, Krystyna Szukała, Ge-
nowefa Piłat, Stanisława Lemek, śp. Zofia Grygiel, śp. Stanisława 
Szybist, śp. Genowefa Sieradzka i inne.

Koło Gospodyń Wiejskich pod Zarządem Związku Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych prowadziło prężną i różnorodną działalność 
ukierunkowaną na szeroką edukację z zakresu gospodarstwa do-
mowego: kursy gotowania, kroju i szycia, pogadanki, wystawy, 
wycieczki edukacyjne, dziecięce kolonie, wieczornice, dożynki, 
wieczory wigilijne, konkursy wielkanocne (malowanie pisanek). 
Odbywały się doroczne spotkania z okazji Dnia Babci, Dnia 
Kobiet, Dnia Matki, andrzejki, herbatki i wieczorki taneczne. 
Kiedy w 1964 r. z inicjatywy Sekcji Kobiet przy Radzie Nadzorczej 
GS„SCH” utworzono pierwszy w powiecie jasielskim Ośrodek 
Nowoczesnej Gospodyni, którym przez 18 lat kierowała śp. Sta-
nisława Szybist, działalność ta jeszcze bardziej się wzmocniła. Do 
rozwoju jej wysoce przyczyniła się śp. Genowefa Szerląg instruk-
torka Powiatowego Związku Kółek Rolniczych w Jaśle, a także 
instruktorka ds. racjonalnego żywienia przy Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Brzostku Janina Fryc. Poskutkowało to organizacją 
jeszcze większej ilości edukacyjnych spotkań oraz szkoleń z zakresu 
racjonalnego żywienia i zdrowej żywności, kształceniowych wy-
cieczek do specjalistycznych zakładów doświadczalnych, kursów 
zdrowego żywienia, przetwórstwa, dziergania, szydełkowania, 
haftu i makramy (artystyczne wyroby ze sznurka). 

W 1994 r. przy KGW w Brzostku powstał Klub Seniora, któ-
rego przewodniczącą została Genowefa Niekowal, zastępcą zaś 
Stanisława Lemek. Pozostali członkowie zarządu Klubu Seniora 
to: Emilia Czechowska, Helena Krajewska, Weronika Piątek.

Różne były koleje losu lokalizacji brzosteckiego koła. Najpierw 

spotkania odbywały się w pomieszczeniach, GS„SCH”, potem 
w wynajętym u Zofii Pietruchy lokalu, gdzie mieścił się Ośrodek 
„Nowoczesnej Gospodyni”, później, gdy gminna spółdzielnia 
zrezygnowała z prowadzenia rzeczonego ośrodka, w pomiesz-
czeniach Banku Spółdzielczego tzw. „Starej Kasie”, a kiedy i ten 
trzeba było opuścić - w Domu Kultury w Brzostku. Wreszcie 

Kurs dziewiarstwa (lata osiemdziesiąte)

Członkinie KGW na dożynkach (koniec lat sześćdziesiątych)
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z inicjatywy nowego zarządu we współpracy z Marią Przebiędą 
– dyrektorką Szkoły Podstawowej w Brzostku oraz dzięki przy-
chylności ówczesnego Burmistrza Brzostku Leszka Bieńka, koło 
pozyskało własny lokal w harcówce dawnej szkoły podstawowej, 
który zajmuje do dziś.

18 lutego 2009 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 
dotychczasowy Zarząd koła w składzie: Helena Krajewska – prze-
wodnicząca, Genowefa Tomaszewska – skarbnik, Emilia Czechow-
ska – sekretarz, Krystyna Szukała i Maria Smalara – członkinie 
zarządu – złożył rezygnację z zarządzania kołem, motywując 
ten zamiar swym podeszłym wiekiem. Wybrano nowy Zarząd 
w składzie: Kazimiera Gotfryd – przewodnicząca, Krystyna Szarek-
-Ryndak – sekretarz, Władysława Żyguła – skarbnik oraz Janina 
Spicha i Elżbieta Michalik – członkowie zarządu. W skład Komisji 
Rewizyjnej wchodziły: Maria Rozwadowska – przewodnicząca, 
Zuzanna Wójcik i Danuta Pruchnik – członkowie.

W lipcu 2009 r. odbyła się promocja książki „Kobiety jasielskiej 
wsi w XX wieku”, w której to znalazło się 14 artykułów członkiń 
KGW z gminy, w tym cztery przedstawicielek brzosteckiego koła. 
Główną promotorką książki była śp. Genowefa Szerląg. W tym 
czasie zmieniono też nazwę własną organizacji na Koło Gospodyń 
z uwagi na fakt, że Brzostek uzyskał prawa miejskie, więc nazwa 
„Koło Gospodyń Wiejskich” była już nieadekwatna. Rok później 
w marcu 2010 r., aby móc starać się o dofinansowanie w realiza-
cji projektów koło zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie, 
przyjmując nazwę Stowarzyszenie „Nasz Los w Naszych Rękach” 
w Brzostku i przeprowadziło się do własnego lokum w byłej 
harcówce przy Szkole Podstawowej w Brzostku. 

Nieżyjące członkinie: Anna Piękoś, Stanisława Szybist, Stefania 
Stanek, Helena Gotfryd, Maria Szybowicz, Irena Cisoń, Genowefa 
Sieradzka, Emilia Domaradzka, Józefa Sarnecka, Anna Sarnecka, 
Zofia Chudy, Zofia Grygiel, Maria Lemek, Amalia Dachowska, Adela 
Samborska, Zofia Szpak, Janina Szybist, Janina Piłat, Władysława 
Skórska, Helena Ziarnik i inne.

Koło gospodyń działa jako stowarzyszenie „Nasz Los w Naszych 
Rękach” w Brzostku już ponad 8 lat. Jest dobrze postrzegane nie 
tylko w swoim środowisku, ale i poza jego granicami. Prezes sto-
warzyszenia Kazimiera Gotfryd jest członkiem Powiatowej Rady 
Kobiet w Dębicy, jak również przewodniczącą Parafialnego Koła 
CARITAS. Zarząd stowarzyszenia bierze aktywny udział w różno-
rodnych konkursach, zdobywając liczne nagrody: I miejsce za stół 
wielkanocny w Powiatowym Konkursie Wielkanocnym - Dębica 
2010; I miejsce za wystrój stołu w konkursie „Zasmakuj w trady-
cji” organizowany przez LGD LIWOCZ - Brzyska 2010; II miejsce 
za „stół bożonarodzeniowy” oraz I miejsce za potrawę wigilijną 
„pstrąg faszerowany” w Wojewódzkim Konkursie Bożonarodze-
niowym organizowanym przez Urząd Marszałkowski - Rzeszów 
2010, w którym brzostecka organizacja reprezentowała LGD 
LIWOCZ; III miejsce za stoisko wielkanocne na Powiatowym Kon-
kursie Wielkanocnym - Dębica - 2011; I miejsce w Powiatowym 

Konkursie na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową – Dębica 
2012; II miejsce za stół wielkanocny – w konkursie „Zasmakuj 
w tradycji” - Brzyska 2013; Wyróżnienie w Konkursie na Pisankę 
Ludową i Plastykę Obrzędową - Dębica 2013; I miejsce w między-
gminnym Konkursie „Świąteczne smaki” organizowanym przez 
LGD LIWOCZ - Skołyszyn 2013; I miejsce za najlepszy koszyk 
jajek w Wojewódzkim Konkursie Wielkanocnym „Świąteczne 
smaki” - Nowa Dęba 2013; III miejsce za Pisankę Współczesną na 
Powiatowym Konkursie Wielkanocnym - Dębica 2014; I miejsce 
w Konkursie „Liwockie zapusty” - Jodłowa 2015; Wyróżnienie 
za stół wielkanocny w Powiatowym Konkursie Wielkanocnym 
- Dębica 2015; III miejsce za stół wielkanocny i wyróżnienie za 
dekorację tortu w Powiatowym Konkursie na Pisankę Ludową 
i Plastykę Obrzędową - Dębica 2017. 

Realizując zadania statutowe z zakresu kultywowania tradycji 
oprócz uczestnictwa w wymienionych konkursach, rokrocznie 
zarząd staje u stóp Matki Bożej Przeczyckiej na Wielkim Odpuście 
Parafialnym z własnoręcznie uwitym wieńcem dożynkowym, 
z którym później bierze udział w dożynkach gminnych, powia-
towych oraz diecezjalnych, reprezentując miasto Brzostek. Do 
kalendarza imprez stowarzyszenia na stałe weszło organizowanie: 
Dnia Babci, Dnia Kobiet, Dnia Matki, andrzejek, wieczorów wigi-
lijnych oraz uczestnictwo w: Powiatowym Opłatku Kół Gospodyń, 
Powiatowym Dniu Matki, Powiatowym Zjeździe Kół Gospodyń 
w Zawadzie, Forum Kobiet Wiejskich w Trzcianie. Popularne 
stały się też wycieczki turystyczno-krajoznawcze np. do Lichenia, 
Torunia, Kalwarii Pacławskiej, Częstochowy, a ostatnio, nawet 
zagraniczne - na Litwę i Ukrainę .

Obecnie stowarzyszenie liczy 40 członkiń, a Zarząd aktualnie 
przedstawia się następująco: Kazimiera Gotfryd - Prezes Zarządu; 
Wanda Szarek – Z-ca Prezesa; Elżbieta Michalik – sekretarz; Wła-
dysława Żyguła – skarbnik; Janina Spicha, Bogusława Pietrzycka, 
Irena Ogórek - członkowie zarządu.

Ponadto Komisję Rewizyjną reprezentują: Zuzanna Wójcik – 
przewodnicząca; Barbara Nawracaj i Stanisława Lemek – człon-
kowie komisji.

Należy nadmienić, iż w działalność stowarzyszenia od lat 
czynnie angażują się wszystkie wymienione osoby z zarządu i ko-
misji rewizyjnej, a także Janina Skórska prowadząca księgowość 
oraz Zofia Skórska, radna miejska z Brzostku, jak również wiele 
innych kobiet z tej organizacji.

Znakomicie układa się współpraca z miejscowymi instytucjami 
i organizacjami społecznymi: Spółdzielczym Bankiem Rzemiosła 
w Brzostku, Szkołą Podstawową w Brzostku, Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku, Burmistrzem i Przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Brzostku, Proboszczem Parafii, Ochotniczą Strażą Po-
żarną, Warsztatami Terapii Zajęciowej i Środowiskowym Domem 
Samopomocy w Brzostku.

Stowarzyszenie obrało sobie za patronkę Świętą Martę – opie-
kunkę wszystkich gospodyń, której to pięknie udekorowany 
obraz zdobi jego siedzibę. Z tym obrazem członkinie uczestniczą 
rokrocznie w Powiatowym Zjeździe Kół Gospodyń w Zawadzie 
oraz we wszystkich ważniejszych obchodach i spotkaniach.

E.M.

Dokończenie ze str. 35

Genowefa Niekowal na spotkaniu  Klubu Seniora

Spotkanie w pomieszczeniach GS SCH w Brzostku 
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STRACHY NA 
LACHY

Zapewne ci, którzy interesują się 
sprawami brzosteckiej oświaty, 

pamiętają, jakie niedawno toczyły 
się zażarte boje, żeby wszystko zo-
stało po staremu. Najpierw grupa 
radnych Rady Miejskiej odrzuciła 
wniosek złożony przez Gimnazjum 
w Brzostku, a poparty przez burmi-
strza, o utworzenie drugiej szkoły 
podstawowej. W takiej sytuacji 
burmistrz zaproponował, by włą-
czyć, tak jak sugerowała ustawa, 
wygaszane brzosteckie gimnazjum 
do szkoły podstawowej. Ci sami 
radni wspierani przez tę samą gru-
pę nauczycieli i kilka innych osób 
zaciekle walczyli, by do tego nie 
dopuścić. Padały górnolotne hasła, że nie wolno tego robić ze 
względu na dobro dziecka, które ma być traktowane podmio-
towo, że wszyscy uczniowie szkoły podstawowej zmieszczą 
się w jednym budynku itd. Wyglądało na to, że budynek 
gimnazjum, gimnazjaliści, a zwłaszcza tamtejsi nauczyciele 
to potwory, które przy najbliższej okazji urządzą rzeź niewi-
niątek. Kuratorium oświaty pochwaliło pomysł połączenia 
obu szkół i wykorzystywania w dalszym ciągu budynku 
gimnazjum na cele oświatowe. Nie przekonało to jednak 
tych radnych i jak jeden mąż znów głosowali przeciwko. 
Na szczęście nie wszyscy radni ulegli demagogii obrońców 
dobra, niekoniecznie – dziecka, i uchwałą Rady Miejskiej 
ostatecznie włączono gimnazjum do szkoły podstawowej. 
Do budynku gimnazjum przeniesiono pięć oddziałów i jak 
się okazuje, wciąż w budynku tejże szkoły podstawowej 
brakuje sal lekcyjnych, by dzieci mogły się uczyć w odpo-
wiednich warunkach. I co z tymi zapewnieniami, że wszyscy 
się pomieszczą w jednym budynku?

Poza tym jak zwykle nikt nie zapytał uczniów, co w takiej 
sytuacji byłoby dla nich dobrem. Dlatego teraz udzieliliśmy 
głosu ósmoklasistom, którzy od 1 września uczą się w budynku 
nr 2, czyli w dawnym gimnazjum.

Czy jesteś zadowolony, że uczysz się w budynku gimnazjum?
 ¾ Tak, ponieważ szkoła jest dużo bardziej nowoczesna niż 
podstawówka oraz jest tu też duża sala gimnastyczna, 
która daje dużo możliwości.

 ¾ Tak, bo w tej szkole jest lepsze wyposażenie niż w po-
przedniej.

 ¾ Tak, jestem zadowolona, ponieważ mam w gimnazjum 
osoby zaufane, które są w starszych klasach. Spotykamy 
się na przerwach. Większość nauczycieli jest bardzo mi-
łych. W klasach jest czysto, są komputery i kran, żeby nie 
trzeba było specjalnie moczyć gąbki w toalecie. Szkoła 
jest bardzo ładna.

 ¾ Jestem zadowolona, bo ta szkoła jest zdecydowanie 
bardziej cicha, bardziej można się skupić, podoba mi się 
także numeracja klas.

 ¾ Tak, ponieważ na przerwach panuje spokój, a w poprzed-
niej szkole był chaos.

 ¾ Tak, na przerwach jest przyjemniejsza atmosfera niż w pod-
stawówce. Klasy są lepiej wyposażone. Sale lekcyjne nie 
są demolowane na przerwach, dlatego że są zamknięte. 
Jesteśmy traktowani jak młodzież. Na przerwach nie ma 
bójek, zaczepek itd.

 ¾ Tak. Na przerwach jest ciszej, klasy są dobrze wyposażone 
i dostosowane do poszczególnych przedmiotów.

 ¾ Czuję się w gimnazjum bardzo dobrze, bo są fajne klasy 
i nauczyciele, jest fajny klimat szkolny i uczniowie.

 ¾ TAK – nauczyciele są w porządku. Na korytarzu można 
sobie usiąść. Nie ma młodszych z klas 1-4. W klasie in-
formatycznej jest komputer dla każdego z osobna.

 ¾ Pół na pół. Jest to nowy budynek i jestem tu minimalnie 
zagubiona. Bardzo podoba mi się sala informatyczna, 
ponieważ jest lepsza niż w mojej poprzedniej szkole, oraz 
hala, która jest większa. Lubię także nauczycieli. Wszystkie 
klasy są dobrze wyposażone. Podoba mi się tu.

 ¾ Tak, ponieważ w tym budynku nie ma aż tyle małych 
dzieci, nauczyciele są wymagający, ale są lepsi od tych 
w podstawówce.

 ¾ Chodzenie do szkoły w budynku gimnazjum nie sprawia 
mi problemu. Wiem, że nauka potrzebna jest w życiu, 
w szkole nie mam żadnych wrogów. Jest fajnie.

 ¾ Jestem zadowolona, ponieważ szkoła ta jest o wiele 
bardziej funkcjonalna, ma wiele sal wyposażonych w po-
trzebne sprzęty, komputery i wyświetlacze. Atmosfera jest 
lepsza, a małe dzieci nie krzyczą na korytarzu.

 ¾ Częściowo, ponieważ jest tu wiele możliwości, nowy 
sprzęt i hala sportowa i dużo przestrzeni. Nie podoba mi 
się ze względu na zmianę nauczycieli, dlatego że musimy 
przyzwyczaić się do ich sposobu nauczania i oceniania.

 ¾ Jest tu więcej osób, które znam i lubię, niż poprzednim 
budynku. Niektórzy nauczyciele lepiej uczą.

 ¾ Bardzo się cieszę, poznałem nowych przyjaciół. Przerwy 
w szkole podstawowej nie były takie same, w gimnazjum 
są lepsze. Klasy są lepsze i z lepszym wyposażeniem. 
Jedyne, czego mi brakuje z podstawówki, to młodzi 
przyjaciele.

 ¾ Tak, ponieważ są tu klasy przedmiotowe.
 ¾ TAK, ponieważ jest bardziej prestiżowo, na przerwach 
jest cicho, znajduje się tu też lepsza hala sportowa niż 
w tamtym budynku.

 ¾ Tak, bo jest blisko Biedronka. Klasy są przygotowane do 
zajęć, fajni koledzy. Jest po prostu fajnie.

 ¾ Tak, ponieważ nie ma tu małych dzieci biegających.
 ¾ Tak, bo na przerwach nie jest tak głośno jak w pod-
stawówce.

 ¾ Tak, ponieważ jest więcej miejsca, lepiej są wyposażone 
klasy, no i hala, na której mogą się pomieścić trzy klasy, 
a w tamtej tylko dwie i jedna klasa nie ma wychowania 
fizycznego.

 ¾ Tak, ponieważ są pracownie fizyczna i chemiczna. Spokój 
na korytarzach. Lepsza atmosfera.

Urszula Kobak

Nie wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice zmieścili się w sali gimnastycznej 
SP w Brzostku podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego

Fot. Paweł Batycki
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DNI ADAPTACYJNE W BRZOSTECKIM PRZEDSZKOLU

Wraz z zakończeniem wakacji dzieci 
i młodzież powracają do szkolnej 

rzeczywistości. Sytuacja wygląda podob-
nie w odniesieniu do przedszkolaków, 
zarówno weteranów doskonale orien-
tujących się w zasadach panujących 
w znanej im społeczności, jak i malusz-
ków, które po raz pierwszy wkraczają 
do takiego środowiska. Aby przełamać 
początkową nieśmiałość i obawy, Przed-
szkole w Brzostku co roku organizuje dni 
adaptacyjne. Podczas podejmowanych 
wspólnie aktywności wzajemnie się po-
znajemy i rozbudzamy zaciekawienie po-
ciech nowym otoczeniem. Miła i rodzinna 
atmosfera, jaką udaje się nam wytworzyć, 
sprzyja niwelowaniu początkowego na-
pięcia czy zdenerwowania. Możliwości 
oferowane najmłodszym pozytywnie 
wpływają na ich indywidualny rozwój 
oraz poszerzają posiadaną wiedzę i umie-
jętności. Największą radość sprawiają 
uśmiechnięte i pogodne twarze naszych 
wychowanków. Są motywacją do dalszej, 
efektywniejszej pracy. 

Beata Barbarzak 

CZY CHCIAŁBYŚ BYĆ NAUCZYCIELEM?

Wrzesień i październik to miesiące, w których najwięcej 
mówi się o edukacji. Po pierwsze rozpoczyna się wtedy 

nowy rok szkolny, który niesie ze sobą wiele niewiadomych 
z racji nieustabilizowanej sytuacji w oświacie spowodowanej 
wprowadzoną reformą. Wiele szkół boryka się z brakiem miej-
sca dla wszystkich uczniów, dzieci uczą się w nieodpowiednich 
pomieszczeniach lub na dwie zmiany. Program nauczania 
dla VII i VIII klas przeraża swoim ogromem, a egzamin już 
w kwietniu. Przyszli absolwenci szkół podstawowych i gim-
nazjów martwią się o przyjęcie do liceów i techników, których 
budynki już teraz są w pełni wykorzystane i może wystąpić 
problem z pomieszczeniem podwójnych klas I (muszą być 
osobne oddziały dla absolwentów gimnazjów i szkół pod-
stawowych). Po drugie w październiku obchodzi się Dzień 
Edukacji Narodowej, zwany potocznie Dniem Nauczyciela. 
To święto prowokuje do niekończących się dyskusji o przed-
stawicielach tego zawodu. Sytuację jednak najlepiej znają 
ci, którzy w szkole codziennie spędzają kilka godzin, czyli 
nauczyciele i… uczniowie.
Zapytaliśmy więc gimnazjalistów, którzy notabene całkiem 
trzeźwo patrzą na życie, czy chcieliby być nauczycielami:
• W przyszłości chciałbym być kimś innym. Nie chciałbym 

do tego wracać. Jestem uczniem i nie chciałbym oceniać 
innych.

• Nie, bo wolałbym pracować przy komputerze, a nie przy 
książkach.

• Nie, bo nie chce mi się uczyć i nie mam powołania do tego.
• Nie, ponieważ nauczyciele większość swego czasu spędzają 

przy tablicy.
• Nie! Nie chciałbym się użerać z tymi bachorami, spraw-

dzać zadania, robić przykrość, stawiając słabe oceny, być 
nielubiany.

• Nie, bo nie miałabym cierpliwości do tych uczniów.
• Nie, bo to nudne.
• Nie, ponieważ posiadam zbyt mało cierpliwości do dzi-

siejszej młodzieży.
• Tak, ponieważ dużo kasy się dostaje  A tak naprawdę 

to bardzo lubię integrację z młodszymi.
• Nie wiem, chyba że miałbym uczyć wf-u, ponieważ móg-

łbym uczyć tego, co kocham, czyli piłkę nożną.
• Tak, od małego chciałam uczyć innych, np. wf-u i dzielić się 

swoją wiedzą z innymi. Jeśli ktoś by czegoś nie umiał, to 
pomagałabym, uczyła go danej rzeczy. Myślę, że w przed-
szkolu byłoby super z małymi dziećmi pracować i dawać 
im swój czas. W roli nauczyciela czułabym się spełniona.

• Tak, dlatego że zawsze lubiłam szkołę i chciałabym na-
uczyć małych ludzi jakiejkolwiek wiedzy i szacunku do 
ludzi i do siebie.

• Opiszę to krótko: nie chciałabym być nauczycielem, ponie-
waż nie miałabym nerwów do tych dzieci i nie użerałabym 
się z nimi (chyba bym ich pozabijała).

• NIE, ponieważ młodzież jest głośna, nie słucha i nie wy-
trzymałabym tego ciągłego upominania oraz życia w za-
mieszaniu. Za duża odpowiedzialność oraz zdenerwowanie.

• Tak, ponieważ mogłabym uczyć wiele przydatnych rzeczy. 
I byliby podporządkowani. 

• Nie, ponieważ nauczyciel ma dużo obowiązków np. ze 
sprawdzaniem sprawdzianów i kartkówek. Również cięż-
ko jest zapanować nad tyloma uczniami, a to jest bardzo 
wyczerpujące. Ten zawód po prostu mi się nie podoba, 
ponieważ jest zbyt ciężki.

• Nie, ponieważ to nie mój typ pracy.
• Raczej nie, ponieważ nie lubię pracować z dziećmi, lecz 

jest to nawet fajna praca.
• Nie, ponieważ nie wszyscy są zainteresowani lekcją i wte-

dy trudno edukować młodsze pokolenie. Jest to ciężka 
praca, bo trzeba też zażywać dużo tabletek na gardło.

• Nie, ponieważ jest to zła praca i żyłbym w biedzie.

Urszula Kobak



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 10/2018 39

BEZPIECZNE 
ZACHOWANIA
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego dzieci 

uczęszczają do placówek oświatowych 
i stają się aktywnymi uczestnikami w ru-
chu drogowym. By ta droga była bezpieczna, 
a powrót do domu nie sprawiał kłopotu, jak 
co roku w Szkole Podstawowej w Przeczycy 
policjanci edukują uczniów i uczą właściwych 
zachowań na drodze i nie tylko.

Dlatego 13 września 2018 roku w tutejszej 
szkole zagościł nasz dzielnicowy asp. sztab. Je-
rzy WOJNAR, by spotkać się z najmłodszymi 
uczniami i dziećmi z oddziału przedszkolnego. 
Podczas spotkania najpierw dzieci z wielkim 
zainteresowaniem obejrzały film pt. „Bez-
pieczne zachowania”. Następnie dzielnicowy 
przeprowadził pogadankę na temat bezpiecz-
nej drogi do i ze szkoły, o jeździe na rowe-
rze po drogach tylko pod opieką dorosłych 
i o konieczności noszenia elementów odbla-
skowych po zmroku. Przypomniał wszystkim 
o zasadach zachowania w przedszkolu, szkole 
i w domu, a także o zachowaniu ostrożności w kontakcie 
z osobami obcymi oraz błąkającymi się bezpańskimi psami 
czy kotami. Policjant mówił także o ostrożności z prądem, 
gazem, czadem. Dzieci z zainteresowaniem słuchały rad 
i wskazówek zaproszonego gościa, później zadawały pytania, 
na które dzielnicowy chętnie odpowiadał.

Tego typu działania mają na uwadze uczenie dzieci od 
najmłodszych lat prawidłowego zachowania i kształtowania 
właściwych postaw społecznych oraz nabywania dobrych 
nawyków i życia zgodnego z prawem w trosce o ich bez-
pieczeństwo.

H. Lejkowska

OGÓLNOPOLSKI LAUREAT

20 września br. w warszawskim Muzeum Katyńskim od-
było się uroczyste wręczenie nagród za udział w Ogól-

nopolskim konkursie „SPRZĄCZKI I GUZIKI Z ORZEŁKIEM 
ZE RDZY”. 

Była to już IX edycja tego współzawodnictwa, w którym 
wzięło udział 450 uczestników z całej Polski, a napłynęło 
260 prac. Plakaty konkursowe wykonali brzosteccy gim-
nazjaliści Agata Samborska i Jakub Batycki pod opieką 
Katarzyny Machowskiej. Ich prace upamiętniają bohaterów, 
zgładzonych podczas Morderstw Katyńskich. Praca Agaty 
dotyczyła Wincentego Pietrykowskiego, a Jakub za swoją 
pracę poświęconą Franciszkowi Selwińskiemu (Serwińskie-

mu) znalazł się w gronie 59 laureatów. Nagrodą 
za najlepsze plakaty był wyjazd do Warszawy na 
podsumowanie konkursu. Oprócz uroczystej gali 
uczniowie wzięli udział w warsztatach upamięt-
niających Bohaterów Katyńskich. Wysłuchali także 
prelekcji na temat gułagów radzieckich oraz obejrzeli 
film o poszukiwaniach osób zgładzonych w Katyniu. 
Wspomniany wyżej Franciszek Serwiński uro-
dził się w Bukowej w 1899 roku, gdzie uczęsz-
czał do Szkoły Powszechnej. W latach mię-
dzywojennych wstąpił do Szkoły Policyjnej 
w Krośnie, skąd został internowany na Litwę, 
a następnie zgładzony w Miednoje w 1940 roku. 
Uczniowie brzosteckiego gimnazjum kilkakrotnie 
brali już udział w tym konkursie i mając na uwadze 
zainteresowanie tą tematyką, planują wykonanie 
następnych prac na przyszłoroczny konkurs. 

J.B.
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KAPELA ZASTAWNYCH NAJLEPSZA NA POGÓRZU
9 września 2018 r. w Ryglicach odbył się „XII Festiwal 

Kultury Pogórzańskiej”. Z racji przynależności naszych 
ziem do makroregionu Pogórza, udział wzięła w nim 
również nasza brzostecka Kapela Zastawnych. Konkurs 
ten ma na celu przybliżanie i propagowanie kultury 
grupy etnicznej Pogórzan, zamieszkujących fragmenty 
województwa podkarpackiego, małopolskiego oraz część 
Śląska. Warto zaznaczyć, że na Rzeszowszczyźnie oprócz 
Pogórzan żyją jeszcze dwie grupy etniczne – Lasowiacy 
i Rzeszowiacy.

Uczestnicy konkursu występowali w trzech kategoriach: 
grupy śpiewacze, zespoły regionalne i kapele ludowe. 
Nasza kapela wystąpiła w składzie: Józef Śliwa- skrzypce 
prym, Leszek Zastawny - klarnet, Jakub Zastawny - cym-
bały, Aneta Wójtowicz - skrzypce sekund, Jan Zastawny 
- kontrabas. Jak się okazało, ten tradycyjny skład kapeli, 
autentyczny sposób gry oraz archaiczny repertuar zostały 
docenione przez jury i przyczyniły się do zdobycia na-
grody głównej - Złotej Podkowy Pogórza, o którą starały 
się zespoły ze wszystkich trzech kategorii konkursowych.

Jakub Zastawny

Dokończenie na str. 41

NARODOWE CZYTANIE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W BRZOSTKU

7 września 2018 r. nasza bibliote-
ka po raz kolejny włączyła się 

w obchody ogólnopolskiej akcji 
Narodowego Czytania, której ce-
lem było propagowanie bogactwa 
polskiej literatury, popularyzacja 
czytelnictwa, zwrócenie uwagi na 
potrzebę dbałości o polszczyznę 
i wzmacnianie narodowej toż-
samości. 

W roku, w którym obchodzimy 
100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości, uczniowie kl. I TŁ 
(Justyna Kudłacz, Karolina Wróbel, 
Izabebela Zbylut, Łukasz Matya-
sik), II TŻ (Dominika Płaziak), III TŻ (Julia 
Żygłowicz, Aldona Michońska, Wiktor Jar-
musz), IV TM (Wojciech Zastawny) czytali 
w obecności całej społeczności szkolnej frag-

menty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego 
traktujące o odradzającej się i odrodzonej 
Polsce. Wspólna lektura pozwoliła nam przy-
bliżyć się do doświadczeń sprzed wieku, 

wzbudzić refleksję nad dziejami ojczystymi, 
a zarazem uczcić Jubileusz. 

T. Młyniec, J. Betlej

Fot. Zbigniew Szczucińsk

Z DZIAŁALNOŚCI BRZOSTECKIEGO KOŁA GOSPODYŃ…

Działalność kobiecych organizacji w pewnej mierze uzależniona 
jest od pór roku. Najaktywniejsza jest w okresie jesienno-

-zimowym, kiedy gospodynie mają najwięcej wolnego czasu. 
Wówczas zazwyczaj organizuje się wiele spotkań oraz bierze udział 
w różnorodnych konkursach kultywujących tradycje i obyczaje. 
Niemniej jednak i w okresie wiosenno-letnim członkinie zarządu 
brzosteckiego koła też „miały ręce pełne roboty”. Aktywność swą 
rozpoczęto od zorganizowania wycieczki zagranicznej do Lwowa 
przy dużej pomocy burmistrza Wojciecha Staniszewskiego, który 
znając dobrze tamte tereny, wraz ze swą żoną Bernadetą znakomicie 
przewodził wyjazdowi. W tej kilkudniowej eskapadzie wzięło udział 
wiele członkiń koła i innych mieszkańców Brzostku. Nie upłynęło 
dużo czasu, kiedy delegacja zarządu uczestniczyła w Powiatowym 
Dniu Matki w Dzwonowej, gdzie Wanda Szarek - zastępca prze-
wodniczącej, została uhonorowana „Orderem Serca Matkom Wsi” 
przyznawanym co roku z okazji tego święta przez Krajowy Związek 
Kółek i Organizacji Rolniczych.

Jak co roku od wielu lat, tradycyjnie nie mogło zabraknąć udzia-
łu przedstawicielek koła w uroczystej sumie na Wielkim Odpu-
ście w Przeczycy z własnoręcznie uwitym wieńcem dożynkowym 
W zorganizowaniu transportu tegoż wieńca aktywnie pomagali 
Piotr Borowiecki i Jan Grygiel, użyczając potrzebnych materiałów 
i środków, dzięki czemu można było efektownie zaprezentować się 
podczas niezwykle ważnej, odpustowej procesji. Za ten bezintere-
sowny gest życzliwości przewodnicząca zarządu Kazimiera Gotfryd 
serdeczne im dziękuje. Wyrazy wdzięczności kieruje również pod 
adresem członkiń, które aktywnie pomagały w wiciu wieńca i jego 
dekoracji. Kilka dni później można było z nim uczestniczyć w Po-
wiatowych Dożynkach w Jodłowej, a w następnie w Gminnych 
Dożynkach w Siedliskach-Bogusz. Natomiast w kolejną niedzielę 
września wszystkie członkinie zarówno z brzosteckiej organizacji, jak 
też z innych zaproszonych z terenu naszej gminy oraz z ościennych 
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ANNA I JUSTYNA, 
PASJONATKI FOTOGRAFII
Na przełomie sierpnia i września w brzosteckim 

domu kultury można było oglądać trzy wy-
stawy fotograficzne. Pierwsza przedstawiała zdjęcia 
wykonane przez grupę fotograficzną „LENS”, w której 
działają młode i zdolne mieszkanki Brzostku. Dwie 
kolejne wystawy to już ich indywidualne prace.

Anna Paściak, studentka III roku grafiki i Justyna 
Paściak, studentka V roku grafiki na Uniwersyte-
cie Rzeszowskim – to one są autorkami dwóch in-
dywidualnych wystaw fotograficznych w Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku zatytułowanych 
„THE LIGHT” i „IDENTITY”. Fotografia jako przedmiot 
zainteresowania towarzyszyła im od dziecka. Począt-
kowo starsza Justyna, a następnie Anna wykazywały 
skłonności względem fotografii. Pierwszy aparat, z ja-
kim przyszło im się zapoznać, to była najzwyklejsza 
cyfrówka. Z czasem zaciekawienie fotografią rosło, 
szczególnie w czasach liceum, co zaważyło na wyborze 
studiów graficznych, zawierających w sobie elementy 
właśnie fotografii i coraz większym angażowaniu się 
w tej dziedzinie sztuki. A tak one same opowiadają 
o swoich zainteresowaniach i pasjach:

„W mojej opinii fotografia nie jest jedynie odtwarza-
niem rzeczywistości, ale kreowaniem zupełnie nowej, 
nieodkrytej dotąd przestrzeni oraz wartości poszczegól-
nych kształtów. Dajmy na to portrety. Wydawać by 
się mogło temat pospolity, zwyczajny, nic nowego. Za 
pomocą doboru odpowiedniego światła, jego koloru 
i natężenia jesteśmy w stanie wykreować sytuację, któ-
ra w swym przekazie nie przypomina zupełnie tego, co 
zastali byśmy na planie zdjęciowym” – mówi Justyna.

„W zaprezentowanych portretach przedstawiam ciało 
ludzkie, które jest rzeźbione światłem. To ono nadaje 
mu charakter i jest decydentem osobistych wrażeń 
odbiorcy. Fotografia (nie reportażowa) pozwala na 
stworzenie atmosfery wizji zaistniałej w głowie ar-
tysty. Czasami oddaje rzeczywistość, innym razem 
skutecznie nią manipuluje. Jest zabawą i przyjemnym 
doświadczeniem, które daje ciekawe efekty. W swoich 
pracach skupiłam się na przedstawieniu kultury 2 róż-
nych krajów - Maroka i Meksyku poprzez stworzenie 
unikatowych portretów wolontariuszek z organizacji 
AIESEC, które zaprezentowały się w swoich trady-
cyjnych strojach. Efektem są zdjęcia o bardzo różnej 
ekspresji” – opowiada o swoich pracach Anna.

J. Z.

miejscowości, mogły wspólnie ze strażakami świętować Ju-
bileusz 70-lecia powstania KGW oraz 130. rocznicę utworze-
nia OSP w Brzostku. Od tej niecodziennej imprezy upłynęło 
kilka dni i ponownie wystapiła sprzyjająca okoliczność do 
wykazania swej kreatywności na inauguracji roku akade-
mickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie, gdzie 
prezentowano osobiście przygotowane regionalne potrawy.
Reasumując, należy stwierdzić, że mimo letniej kanikuły 
w brzosteckim kole gospodyń wiele się działo.

E.M.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 10/201842

CZTELNICY PISZĄ…

JESZCZE RAZ O OŚWIACIE W BRZOSTKU I GMINIE 
W PIERWSZYCH LATACH POWOJENNYCH (1945-1950)

W moich wspomnieniach z cyklu „POWRÓT” w „Wia-
domościach Brzosteckich” (miesięcznik lipiec 2017) 

opisałem moje wspomnienia z lat szkolnych w ww. okresie.
W poprzednim numerze „WB” (wrzesień 2018) pani Zu-

zanna Rogala w artykule „Tropem Niezwykłych – Wincenty 
Mikrut” opisała wkład, jaki włożył mój brat cioteczny Win-
centy w rozwój oświaty w mojej rodzinnej wsi i utworze-
nie w niej szkolnictwa średniego - liceum rolniczego, pod 
dyrekcją Tadeusza Rączki. W artykule pani Zuzanny Rogali 
mylnie jest opisany rodowód rodziny Mikrutów. Ponieważ 
rodzina Mikrutów i moja rodzina są najbliżej i bezpośrednio 
spokrewnione i znam bardzo dobrze nasz rodowód, pragnę 
wnieść pewne sprostowania. W opisie pominięto jedną oso-
bę, a mianowicie wspólnego przodka – babcię Marię Stanek 
z domu Jałowy pochodzącą ze Skurowej. Była to babcia 
Wincentego i moja, bo urodziła mamę Wincentego i moją 
mamę – Zofię Kowalską z domu Stanek. Babcia nasza z domu 
Jałowy wyszła za mąż za Macieja Stanka – naszego dziadka. 
Tak moja ciocia Mikrut i moja mama Zofia Kowalska z domu 
nosiły nazwisko Stanek, a nie Jałowy. Babcia Stanek z domu 
Jałowy była ciotką księdza Józefa Jałowego. Jeszcze jedno 
sprostowanie: mama Gieni Tomaszewskiej i Marysi Tokarz, 
żona Wincentego: Helena z domu nosiła nazwisko Zięba, a nie 
Samborska. Tyle sprostowań w ramach dygresji od tematu.

Teraz do rzeczy: o oświacie w pierwszych latach powo-
jennych.

Co można było niedobrego zarzucić ustrojowi powstałemu 
w Polsce po II wojnie światowej, że brak było wolności, ale 
do rozwoju oświaty nie można było mieć pretensji. Tempo 
rozwoju oświaty i likwidacji analfabetyzmu od pierwszych 
lat wyzwolenia było szalone. Miałem szczęście, że po wyzwo-
leniu liczyłem 14 lat życia i tylko dwa lata opóźniony byłem 
w nauce – w czasie okupacji przerwa (1942 – 1944) dwa lata. 
W 1945 po przejściu frontu i skończeniu wojny ukończyłem 
piątą klasę szkoły podstawowej zamiast ukończyć 7 klas 
i pełną szkołę podstawową. W rodzinie jestem najmłodszym 
dzieckiem spośród siedmiorga. Moje rodzeństwo: starsze 
siostry i bracia pokończyli w latach przedwojennych od 2 do 
4 klasy szkoły powszechnej. Tak było w większości rodzin 
wiejskich w naszej gminie. W mieście Brzostek było więcej 
ludności wykształconej w latach przedwojennych. Dzieci 
i młodzież z rodzin inteligenckich: nauczycieli, pracowników 
sądownictwa (był sąd grodzki), urzędników, kupców i in. 
zawodów i pracowników umysłowych uzyskiwały pełne 
wykształcenie podstawowe, średnie a nawet wyższe, któ-
re było opłacane. W wyzwolonym kraju oświata była za 
darmo. Koszty były związane tylko z wyposażeniem ucznia 
w pomoce naukowe: książki, zeszyty i in. przybory szkolne 
oraz z dojazdami i mieszkaniami (internat lub stancja). Szkoły 
były przepełnione młodzieżą. Był brak kadry nauczycielskiej. 
Jeden nauczyciel był wychowawcą dwóch i trzech klas. Pro-
wadził lekcje przed południem i po południu, ponad 8 godzin. 
Starsze klasy w szkole w Brzostku były liczne, bo szkoły 
w Nawsiu Brzosteckim, Januszkowicach, Bukowej i Przeczycy 
były 4-klasowe. W starej szkole (dzisiejsze przedszkole) była 
ciasnota. Nauczycieli było tylko 7: małżeństwo – K. Świt-
kowski kierownik szkoły i żona Maria polonistka oraz panie: 
Władysława Twardusiowa, Helena Wnękowa, Anna Waw-
szczakowa, Maria Wawszczakówna i pan Stefan Traciłowski. 
Wszyscy pedagodzy przedwojenni. Później przyszły młode 
nauczycielki po kursach pedagogicznych: Maria Radoniewicz 

i Anna Landorf obydwie z Jasła. Katechetą był ks. Ludwik 
Sieradzki. Pierwsze lata mojej nauki w szkole podstawo-
wej w Brzostku opisałem szeroko w moich wspomnieniach 
„Powrót” w miesięczniku „WB” – lipiec 2017. W roku 1948 
ukończyłem ósmą klasę szkoły podstawowej. Od pierwszych 
dni po wyzwoleniu w 1945 roku w sąsiednim miasteczku – 
Kołaczycach, najbliższej sąsiadującą miejscowością z naszą 
gminą utworzono liceum ogólnokształcące. Koleżanki i ko-
ledzy z mojego rocznika (1931) po ukończeniu 7 klas szkoły 
podstawowej rozpoczęli naukę w liceum w Kołaczycach, 
a z bogatszych rodzin w Jaśle. Z moich kolegów do Kołaczyc 
uczęszczał m.in. Ryszard Jakubowski i Władysław Piłat. 

Kołaczyce oddalone są od Brzostku 7 czy 8 km. Koszty 
z dojazdami i mieszkaniem w internacie były duże. Nie 
każdą rodzinę było stać na poniesienie tych kosztów. Wła-
dze miasta i gminy Brzostek oraz rodziny mające dzieci 
w wieku szkolnym szukały możliwości kształcenia ich na 
miejscu w swoim środowisku. Rozparcelowany majątek po 
Pawłowskich w Kleciach i pozostały budynek – dworek wraz 
z oficyną i zabudowania gospodarcze, oraz pozostały obszar 
ziemi – 25 ha stanowiły bazę na utworzenie szkoły rolniczej 
typu średniego – Liceum Rolnicze. Tak staraniem społecz-
ności wsi Klecie powstało Liceum Rolnicze. Dyrektorem 
liceum został Tadeusz Rączka. Nauczycielami – profesorami 
byli dojeżdżający profesorowie liceum w Kołaczycach m.in. 
p. Maria Rączka – polonistka – siostra dyrektora, profesor 
chemii – p. Śledź. Z zawodów rolniczych: był prof. Mitelsztet, 
a z przedmiotów ogrodnictwa prof. A. Marecki. W pierwszym 
i drugim roku nauki uczniami liceum były osoby starsze, ma-
jące ukończone 7 klas kilka lat wcześniej, nawet przed wojną.

W roku szkolnym 1947/48 w szkole podstawowej w Brzost-
ku utworzono ósmą klasę z zamiarem utworzenia liceum, 
które nie powstało z powodu braku pedagogów szkolnictwa 
średniego i braku budynku na pomieszczenie szkoły oraz 
mieszkań dla kadry nauczycielskiej. Budynek starej szkoły 
(dzisiejsze przedszkole) był przepełniony uczniami. W starszych 
klasach V-VIII – lekcje odbywały się do południa w godzinach 
8.00 -13.00, w młodszych I-IV – po południu 13.00 - 16.00. 
Dojazdów nie było, brak transportu, komunikacji. Dojście do 
szkoły i powrót do domu tylko pieszo. Ale za to poprawa 
kondycji, bo była dobra zaprawa fizyczna. W roku szkolnym 
1946/47 w klasie VII było tyle młodzieży, że powstały 2 od-
działy: oddział chłopców i oddział dziewcząt. Dużo było 
młodzieży opóźnionej w nauce z czasów okupacji. Ja np. 2 lata. 
Mimo opóźnienia nauka od VI klasy przychodziła mi łatwo 
i wyniki miałem dobre i bardzo dobre. W VII i VIII klasie 
sprawowałem funkcję wójta szkolnego – przewodniczącego 
samorządu szkolnego.

W liceum rolniczym był niższy poziom nauki w przedmio-
tach ogólnokształcących, bo doszły przedmioty zawodowe. 
Młodzież – pierwsi uczniowie ze starszych roczników mają-
cy duże braki, co zdolniejsi uczniowie po VII klasie szkoły 
podstawowej, w roku szkolnym 1947/48 wybrali VIII klasę. 
Gienia Mikrutówna, córka mojego brata ciotecznego Win-
centego z niechęcią wybrała liceum rolnicze w Kleciach, bo 
zaliczała się do grona uczniów bardzo zdolnych i dobrych, 
konkurująca ze mną w matematyce i innych przedmiotach, 
w których zdobywaliśmy bardzo dobre oceny. Ja wybrałem 
VIII klasę, bo miałem perspektywę dalszej nauki w liceum 

Dokończenie na str. 43
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Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

zaprasza

dzieci i młodzież szkolną

do uczestnictwa w zajęciach:

Zajęcia plastyczno-techniczne – piątek godz. 16.00

Zajęcia teatralne 

- grupa młodsza (dzieci klas młodszych szkoły podstawowej)

- środa godz. 13.00- 14.00

- grupa starsza (uczniowie kl. VII i VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół 

średnich) – piątek w godz.16.00 – 18.00

Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży – dni i godz. do uzgodnienia z osobą 

prowadzącą – tel. 507352982

Zajęcia muzyczne – dni i godz. do uzgodnienia z osobą prowadzącą tel. 506847884

Zajęcia taneczne – czwartek godz. 16.00 – dzieci w wieku 4 – 5 lat godz. 16.30 – 

dzieci od lat 6

Aerobik (zajęcia prowadzone w hali sportowej) – poniedziałek i środa godz. 18.00

Zapraszamy

Więcej informacji można uzyskać w Domu Kultury w Brzostku, tel. 14 6830315.

pedagogicznym w Szklarskiej Porębie. Niestety wiek – prze-
kroczenie 1 roku – był powodem nieziszczenia tej nadziei. 
Dalszej nauki ogólnokształcącej do matury nie mogłem 
kontynuować ze względów rodzinnych – brak warunków 
materialnych.

Po skończeniu VIII klasy przeszedłem do Liceum Rolniczego 
w Kleciach i rozpocząłem naukę w nim od II klasy. Razem 
uczęszczałem w tej samej klasie z Gienią. Tak nieszczęśliwie 
układał się mój los w kształceniu, że w 1949 roku zlikwidowano 
liceum rolnicze w Kleciach i na tym skończyłem edukację. 
Gienia Mikrutówna przeszła do liceum w Kołaczycach i tam 
skończyła maturę. Ja za dwa lata powołany z poboru do wojska 
wybrałem szkołę oficerską. Maturę zdałem, będąc oficerem 
w 1958 roku w Liceum Wieczorowym dla pracujących. Było 
to II Liceum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie. Później 
studia w wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – 
Bemowo uzyskałem dyplom inżyniera elektronika sprzętu 
wojskowego. 

Mimo wielkich starań takich społeczników jak Wincenty 
Mikrut nasza gmina i miasto Brzostek nie posiadają dużych 
osiągnięć w rozwoju oświaty. Coś zaczynało się tworzyć, to 
w krótkim czasie upadało – „jeden krok w przód, dwa kroki 
w tył”. Teraz mamy powtórkę z historii tamtych lat. Były 

gimnazja przez kilka lat – zostały zlikwidowane. Był Zespół 
Szkół Zawodowych w Kleciach, będzie szkoła rolnicza z niż-
szym poziomem nauczania oraz jednym kierunkiem.

Reforma polega na rozwoju, unowocześnianiu, a nie na po-
wracaniu do starych metod. Mimo wielkiego zaangażowania 
i wkładu społeczeństwa Ziemi Brzosteckiej w rozwój oświaty 
w pierwszych latach powojennych w Brzostku, w następ-
nych latach ani w starym ustroju do 1989 roku, ani później 
w nowym nie powstała szkoła średnia w pełnym znaczeniu, 
jaką jest liceum ogólnokształcące. Tutaj winę przypisuję wła-
dzom gminy i później władzom miejskim po przywróceniu 
Brzostkowi praw miejskich. Władze miejskie, uzyskujące 
prawa miejskie powinny jednocześnie postawić sobie za cel 
i podjąć starania o utworzenie szkoły średniej. Takie starania 
czynione były właśnie przez Burmistrza pana Wojciecha 
Staniszewskiego po likwidacji Gimnazjum w Brzostku, ale 
sprawa nie przeszła, bo natrafiła na opór wyższych władz 
– kuratorium i władz wojewódzkich, bo partii rządzącej to 
nie odpowiadało. Partii tej zależy na schlebianiu takiemu 
społeczeństwu jak w porzekadle: „z miastaście a głupiście”. 
Myślę, że tak dalej nie musi być. Nadzieja jest w młodym 
pokoleniu. Tego życzę Redakcji „WB” i Czytelnikom.

Z poważaniem
B. Kowalski

Klecie

Dokończenie ze str. 42
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TROPEM NIEZWYKŁYCH… - EMILIA I STANISŁAW WODZISZOWIE
„Jest miłość
za nic
nie chce listów
spotkań
cielęciny bez kości
piernika
ani form wyklepanych
jelenie przy spotkaniu kłaniają się rogami
ani głosu w telefonie
- zapnij palto żeby nie zatkało
tak mało potrzeba tak mało

jest wielka miłość
uczyła święta babcia
pozostaję jej wierny
miłość za Bóg zapłać”

ks. Jan Twardowski: Wiersze „Tak mało”

I znowu przyszedł październik – ciężki, 
szary, ponury – i taki nijaki. Ołowiane 

chmury suną nisko nad naszym mia-
steczkiem, które pomimo tej jesiennej 
aury żyje gwarem, wędrówką do skle-
pów, przemarszem dzieci i młodzieży 
do szkół czy też spacerem do kościoła. 
Tu i ówdzie stoją mężczyźni z rowerami 
i perorują głośno o polityce, o sąsiedz-
kich sprawach, o tym i tamtym, a ulicą 
pędzą jak szalone ciężarówki, tiry zała-
dowane po górny brezent towarami. 
To znowuż szybko mkną samochody 
osobowe, nie zważając na to, że tutaj 
w zabudowie należy ograniczyć pręd-
kość do 50 km/h. Ruch duży na jezdni 
w stronę Jasła, w stronę Pilzna, w kie-
runku Nawsia Brzosteckiego czy też ul. 
Szkolnej. To znowu podjeżdżają samo-
chody niemalże pod sklepy mieszczące 
się w rynku. Oj, za szybko i niebezpiecz-
nie robi się na głównej ulicy. Zbierają 
się piesi i czekają przy przejściach, to 
znowu kobiety przeprowadzają dzieci, 
ale ruch na ulicy trwa dalej. Dopiero 
kobieta stojąca ze znakiem stop zatrzy-
muje tę całą kolumnadę aut, motocykli, 
quadów i przeprowadza przechodniów. 
Już bardzo przydałaby się obwodnica 
niżej rynku brzosteckiego, aby można 
było spokojnie przechodzić przez ulicę 
i spokojnie też mieszkać we własnych 
domach, aby kościół nasz nie ulegał też 
coraz to pęknięciom ścian. Szczególnie 
w taki szary dzień jesienny czy pod-
czas zimowej aury, kiedy jezdnia jest 
śliska, robi się tutaj na naszym brzoste-
ckim rynku niebezpiecznie. Trudno jest 
przejść na ul. Słoneczną i Węgierską, 
chociaż na tych ulicach jest w miarę ci-
cho i spokojnie. Najczęściej przejeżdżają 
tam mieszkańcy na rowerach i wiozą 
zrobione zakupy. Na tej ulicy bezpiecz-
nie jest, a szerokie brukowane chod-
niki są bardzo wygodne dla pieszych, 
zwłaszcza dzieci. Chociaż przydałoby 
się je przedłużyć zarówno w kierunku 

Opacionki, jak i wzdłuż ul. Węgierskiej. 
Ulica ta prowadzi do osiedla, w którym 
wybudowane są domki jednorodzinne, 
a wszystkie powstały na przełomie XX 
i XXI wieku na dawnych polach plebań-
skich, na których wcześniej rosły ziem-
niaki, kukurydza, tytoń, buraki cukrowe, 
warzywa czy też szumiały łany zbóż. 
Dziś są to już tylko działki budowla-
ne z nowoczesnymi domami, a wokół 
nich rosną iglaki, drzewka owocowe 
i ogrodzone są wymyślnymi parkanami 
z dużymi bramkami, przez które wjeż-
dżają do garażów okazałe samochody 
osobowe. Wszędzie tu cicho i bardzo 
przyjaźnie. W domach żyją albo bardzo 
młode rodziny, albo starsi ludzie, zwykle 
sami. Wszędzie wokół tych domów jest 
idealny porządek i tylko jeszcze gdzie-
niegdzie kobiety pracują przy rabatach 
różanych. Wszystko już z poletek uprząt-
nięto i nadciągają zimne, mroźne dni.

Jestem przed posesją Emilii i Stanisła-
wa Wodziszów i podziwiam otoczenie 

ich gospodarstwa. Na podwórku ułożo-
ne są stosy drzewa opałowego na zimę, 
wokół wykoszona jest trawa. Wszędzie 
tutaj spokój i cisza. Dziś stoją zamknięte, 
puste budynki gospodarcze. W oborze 
nie słychać odgłosów wydawanych 
przez bydło, ani też „chrumkania” trzo-
dy chlewnej. Po podwórku nie chodzą 
okazałe kury, ani kogut nie pieje. Gołym 
okiem widać, że wraz z gospodarzami 
postarzała się i ta gospodarka. Niby nic 
się nie zmieniło, jest tu zwyczajnie jak 
w każdej rodzinie. Rodzice posunęli się 
w wieku, dzieci poszły na swoje, wnuki 
są w szkołach. Ot i to nasza współczesna 
zwyczajność. A jednak w tej rodzinie 
noce i dnie, radości i smutki, chwile 
upojenia i cierpienia przeplatają się ze 
sobą coraz to. Z wieloma problemami 
radzą sobie sami, bo jest to rodzina za-

topiona w wielkiej miłości, takiej zwy-
kłej, prostej, „za Bóg zapłać”. Jak inaczej 
można nazwać miłość do matki, która 
urodziła i wychowała ośmioro dzieci 
i każde z nich - jak sama mówi – jed-
nakowo traktowała, jednakowo dbała 
i jednakowo kształciła na miarę swoich 
możliwości. Przy każdym z nich stała, 
jak dojrzewały i zakładały swoje ro-
dziny. Z radością witała każde wnuczę 
i prawnuczę. Cieszyła się ich radościami, 
współczuła, kiedy przychodziły smutki 
i cierpienia… Jak można taką miłość 
nazwać? Przecież nie ma na nią ceny. 
Jest to zwyczajna miłość i parafrazując 
Jana Twardowskiego, powiem, że jest to 
„wielka miłość za Bóg zapłać”.

Jak można nazwać miłość ojca – męż-
czyzny, który od świtu do nocy pracuje 
zawodowo, potem wykonuje ciężkie 
prace w gospodarstwie, a międzyczasie 
zakochuje się w pięknej, uśmiechnię-
tej, pogodnej, młodej kobiecie. Potem 
kobieta ta zaokrągla się, staje się coraz 
bardziej otaczana dziećmi i problemami 
domowymi, a on – wybranek ciągle 
odsunięty jakby na dalszy plan. I ten 
mężczyzna dalej kocha, dwoi się i troi, 
zabiega i tak z dnia na dzień łączy ze 
sobą całą rodzinę i to też jest piękna 
miłość, wielka miłość, „miłość za Bóg 
zapłać”. Jak to dobrze, że na naszej Zie-
mi Brzosteckiej takich starszych rodzin 
jest bardzo dużo i winniśmy z nich brać 
przykład.

Przyglądnijmy się dokładnie kolej-
nym okresom życia Emilii i Stanisława 
Wodziszów, a dowiemy się, że ich życie 
toczyło się bardzo niezwykłymi droga-
mi. Emilia z domu Przewoźnik Wodzisz 

tak samo jak jej mąż Stanisław pochodzą 
z wielodzietnych rodzin z Siedlisk-Bo-
gusz. Ojciec Stanisława od najmłodszych 
lat przebywał na emigracji we Francji, 

Emilia i Stanisław Wodziszowie 
z wnukiem Arkiem

Bronisława i Józef Wodziszowie przed 
domem w Siedliskach
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a potem pracował w Niemczech i tam dorabiał się grosza, 
aby zakupić ziemię i powiększyć swoje gospodarstwo. Wojna 
zrujnowała te wszystkie marzenia i zaczęła się egzystencja 
z dnia na dzień, aby tylko przeżyć. Żyło się w gospodarstwach 
siedliskich bardzo ubogo. Mimo mizernych warunków go-
spodarowania na niskiej klasy gruntach gospodarze jednak 
prowadzili uprawy, jak również hodowali bydło i trzodę 
chlewną. Większość produktów była rekwirowana przez 
Niemców, a ponadto strach i tragedie towarzyszyły każde-

mu dniowi. Jednak gospodarze nocami pomagali przetrwać 
partyzantom ukrywającym się w okolicznych lasach. Każdy 
następny dzień podczas wojny przynosił coraz to cięższe 
przeżycia, strach i niepokój. Schyłek lata 1944 roku przyniósł 
przesunięcie się frontu wschodniego w okolice naszych ziem. 
Okupant wysiedlił mieszkańców za Wisłokę, a oni w po-
śpiechu brali małe dzieci, jak również węzełki ze skromnym 
dobytkiem i szli jak pielgrzymi na łaskę do mieszkańców 
Przeczycy, Skurowej, Błażkowej, Dębowej, Jodłowej, a czasami 
jeszcze dalej. Rodzina Wodziszów dotarła do Przewoźników 
za Wisłoką i tam przetrwała czas wojny. W ciągłym strachu, 
biedzie, w ciężkich warunkach higienicznych i jeszcze do tego 
w niepokoju o przyszłość. Już w styczniu 1945 roku wracali 
wysiedleńcy do swoich zrujnowanych domów. Szybko na-
prawiali szkody, bo zima tego roku była mroźna. Deskami 
zabijali okna, robili prowizoryczne drzwi, naprawiali dziurawe 
dachy, kominy, bo na ogrzewanie czekały całe rodziny w iz-
bach. Po wojnie rozpoczęła się wędrówka w poszukiwaniu 
pracy. I tak też stało się w rodzinie Wodziszów. Stanisław 
wyruszył na Śląsk i tam pracował przy odbudowie miasta, 
a zarobione grosze skrzętnie składał na urządzenie sobie 
własnego domu, z własną rodziną. W Brzostku nadarzy-
ła się okazja do wynajęcia starego domu wraz z dużym 
areałem ziemi u Trześniowskich, obecnie ul. Węgierska, 
którzy wyjechali w Bieszczady, zaś swoje dobra brzosteckie 
postanowili wynająć. I tak nowa, młoda rodzina Emilii 
i Stanisława Wodziszów zamieszkała w tym domu i chociaż 
nie było tutaj ogrzewania, wody, prądu elektrycznego, to 
jednak kącik był własny. Stanisław zmienił miejsce pracy 
i zatrudnił się w Stomilu dębickim, zresztą w tym zakładzie 
pracy zatrudnili się sąsiedzi, jak również ojciec Stanisława. 
Do pracy dojeżdżali autobusem, a po pracy wracali do ro-
boty we własnym gospodarstwie. Tak też było i u rodziny 
Wodziszów, którzy postawili na uprawę tytoniu, buraków 
cukrowych. Produkty te sprzedawali. Oprócz tego siali zbo-
że, sadzili ziemniaki, a na podwórzu było coraz to gwarniej. 
Emilia hodowała kurczęta, gęsi, dwie maciory i wszystkie 

wyprodukowane sztuki sprzedawała na targu brzosteckim. 
W oborze były dwie krowy, a mleko też odnosiła do zlewni. 
Ciężko pracowała ta kobieta, bo przecież był to czas, kiedy 
też przychodziły na świat małe dzieci. Stanisław po pracy 
zaprzęgał konika i uprawiał nim zagony. Największą radość 
sprawiały jednak dzieci, których był coraz większy krąg. Oś-
mioro dorodnych dzieciaków, w tym trzech chłopców i pięć 
dziewczynek, tworzyło bardzo zgraną grupę. Ale też i było na 
kogo pracować. Miłość rodzinna rodzi się w chwili przyjścia 
na świat dziecka i jest to miłość najpiękniejsza i najtrwalsza. 
Dzieci Wodziszów były bardzo udane, grzeczne i niezwykle 

pracowite. Starsze pasały krowy, pieliły z matką 
w ogrodzie, a chłopcy razem z ojcem poganiali 
konia, kosili trawę, pomagali w uprawie i pielęg-
nacji plonów. Emilia utrudzona była często do 
granic wytrzymałości. Jednak, kiedy dzieci położyła 
wieczór do snu, zasiadała przy maszynie do szycia 
i obszywała dziewczynki wymyślnymi spódniczka-
mi, bluzeczkami, sukienkami. Większość przerabiała 
z ubrań, które przychodziły jako pomoc z zachodu. 
„Ciocia Unra” pomagała mniej zamożnym rodzi-
nom i można było na jarmarku w Brzostku kupić 
używane ubrania, płaszcze, buty czy też bieliznę. 
Z płótna prześcieradłowego szyła Emilia bieliznę 
dla dzieci – majteczki, koszulki – ot i tak czasami 
pierwsze koguty piały, kiedy matka dopiero kładła 
się chociaż na chwilę do łóżka. Zwykle po dwóch, 
trzech godzinach snu trzeba było szybko wstawać, 
wydoić dwie krowy ręcznie, odnieść mleko do 
zlewni, nakarmić trzodę, drób i dopiero potem 
gotować śniadanie dla dzieci. Potem wysyłała je 
do szkoły czy też przedszkola. I tak dzień za dniem 

upływał na ciągłej pracy w domu i w gospodarstwie. Kiedy 
przychodziło matczysko na wywiadówki zawsze skromnie 
wyczekiwała na informacje od wychowawców, a kiedy 
odbyła kilka wywiadówek w jednym dniu, już naprawdę 
bardzo zmęczona – ale szczęśliwa – wracała do domu, bo 
w szkole zwykle nie było skarg na jej dzieci. Były to dzieci 
bardzo grzeczne, bardzo pracowite i mogą być wzorem dla 

innych rodzin. Wychowywane były w domu pełnym mi-
łości, nauczone były wzajemnej odpowiedzialności za siebie 
i umiały pomagać nie tylko rodzicom, ale także sobie nawza-
jem. A kiedy nadchodziły wakacje – zwykle dzieci jadą na 
odpoczynek, kolonie, obozy – dzieci rodziny Wodziszów brały 
koszyczki i szły do sąsiadów do prac polnych. Do zbierania 
truskawek, zielonego groszku, ogórków, porzeczek, wczes-
nych malin – wszystkie te plony w tamtych czasach były 
zakontraktowane w Pektowinie jasielskim, a skup produktów 

Ślub Emilii i Stanisława Wodziszów

Emilia i Stanisław Wodziszowie z dziećmi przed domem 
w Brzostku
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odbywał się u pana Włodzimierza Staniszewskiego. I tak 
nawet dzieci pomagały w dofinansowaniu rodziny, a nade 
wszystko zbierały pieniążki na zakup książek i przyborów 
szkolnych. Nic też dziwnego, że z tych dzieciaków wyrośli 
odpowiedzialni dorośli ludzie.

Stanisław Wodzisz nie tylko był wzorowym ojcem, mę-
żem, pracownikiem Stomilu, ale także był złotą rączką we 
własnym gospodarstwie. Umiał nie tylko nauczyć chłopców 
prac polowych koniem, ale także nauczył ich naprawiać 
wszystkie urządzenia gospodarcze. Mężczyzna ten ciągle był 

bardzo zapracowany od świtu do późnych godzin nocnych, 
ale święta i niedziele były w tej rodzinie Dniem Pańskim. 
Razem z żoną prowadzili gromadkę dzieci przed ołtarz do 
brzosteckiej świątyni. Pieczołowicie rodzice dbali o naukę 
pacierza, pomagali w przygotowaniu dzieci do pierwszej 
Komunii, bierzmowania i nic też dziwnego, że żadne z nich 
nie zbłądziło po dziś dzień z uczciwej drogi i tak też wycho-
wują kolejne pokolenie.

W jesienne wieczory w kuchni Emilii zbierały 
się kobiety, zasiadały wokół stołu, nabierały 
pióra gęsie do dużych przetaków i obskubywały 
je, przygotowując pierze na pierzyny i poduszki. 
Dziewczynki w tej rodzinie, a było ich pięć, 
w posagu otrzymywały właśnie te pieczołowi-
cie przygotowane i niezbędne w każdym domu 
efekty pracy przy podskubkach. Na zakończenie 
tych prac były organizowane tak zwane oskub-
kowe spotkania. Przy śpiewaniu ludowych 
pieśni, zjadaniu upieczonych przez gospodynię 
smakołyków, tańcach przy skrzypcach i akorde-
onie kończyły się te jesienne prace. W długie 
zimowe wieczory matka brała druty, na których 
robiła skarpety, czapki, rękawice, szaliki i tak 
cały rok kalendarzowy wykorzystywała bardzo 
starannie do opieki nad dziećmi. Często też 
musiała siadać z młodszymi dziećmi do odra-
biania zadań domowych oraz włożyła wielki 
trud w higieniczne utrzymanie rodziny, gdyż 
wodę nosiła od sąsiada ze studni. Prała bieliznę 
i pościel w balii na tarze. Na stole stała lampa naftowa, przy 
której dzieci odrabiały lekcje. Nie było lekko w tej rodzinie, 
ale pogodne spojrzenie matki, jej uśmiech i zrozumienie 
motywowały dzieci do pracy. Po latach Emilia i Stanisław 
wzięli pożyczki, doliczyli złożone pieniążki i wykupili od 
Trześniowskich dzierżawione pole i dom. Trzeba było pilnie 

budować nowy dom jednorodzinny i to jest ten budynek, 
w którym obecnie mieszkają sami rodzice, a obok nich stoją 
jeszcze trzy domy wybudowane przez dzieci. Ile trzeba mieć 
w sercu miłości rodzinnej, aby chcieć mieszkać całe życie ra-
zem dom przy domu? W trudzie życia były dni pełne radości, 
dzieci rosły i stawały się coraz to bardziej samodzielne, aż 
wreszcie założyły własne rodziny.

Najstarsza córka Maria po ukończeniu szkoły średniej pra-
cowała na poczcie. Potem ukończyła studium ekonomiczne, 
wyjechała na Śląsk, gdzie pracowała ponad 30 lat w księ-
gowości na kopalni. Tam też wyszła za mąż i urodziła troje 
dzieci. Córka Sylwia jest magistrem pedagogiem, syn Damian 

po ukończeniu szkoły budowlanej pracuje 
w zawodzie, a najmłodsza Joasia jest ma-
gistrem ekonomii i obecnie robi doktorat. 
Maria wraz z mężem wybudowała okazały 
dom mieszkalny w Janiszowicach i dobrze 
się im tam wiedzie. Tylko tęsknota do 
rodzinnych stron sprowadza ją czasem do 
domu rodzinnego, a obowiązkowo jest 
tutaj podczas świąt i każdego urlopu.

Drugim dzieckiem Emilii i Stanisława 
Wodziszów jest Jan, absolwent technikum 
w Tychach. Ożeniony z Haliną wychowuje 
trójkę dzieci – bliźniaczki Agnieszkę i Kasię 
oraz syna Konrada. Rodzina żyje spokojnie 
i tylko od czasu do czasu sentyment do 
rodzinnego domu prowadzi ich na Ziemię 
Brzostecką.

Trzecim dzieckiem jest córka Krystyna, 
która po ukończeniu technikum rolniczego 
w Kleciach pracowała jako ekspedientka 
i wyszła za mąż za Mieczysława Sambor-
skiego, który pracował w kopalni. Następ-

nie wybudował dom na ul. Węgierskiej w Brzostku i mieszka 
tutaj wraz z rodziną. Z tego małżeństwa wyrosły dwie córki 
– Roksana, która jest ekonomistką i Milena, która również 
pracuje w finansach.

Czwartym dzieckiem jest córka Grażyna Kołodziej, która 
ukończyła liceum ekonomiczne i przez cały czas pracowała 
jako ekspedientka w sklepach. Długie lata dała się poznać 
jako bardzo pracowita i życzliwa dla klientów w delikate-

sach u państwa Golców, a obecnie poszła na wcześniejszą 
emeryturę i częściej opiekuje się leciwą już matką i ojcem. 
Często przynosi obiad czy też łakocie, jak również pomaga 
matce walczyć z chorobą zwyrodnieniową stawów. To ciężka 

Synowie i córki Emilii i Stanisława Wodziszów
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choroba w gospodarstwie domowym stała się przyczynkiem 
do licznych zmian w organizmie matki. Dzieci dokładnie pa-
miętają, ile trudu włożyła w ich wychowanie i dziś bardzo 
ciepło i życzliwie są przy niej. Ojciec Stanisław też jest już 
bardzo leciwy – 91 lat – a każdy rok to ogrom prac, które po-
dejmował w rolnictwie – technika w pracach gospodarskich 
wprowadzana była w naszym regionie bardzo późno, a drobne 
gospodarstwa prowadzone były metodami tradycyjnymi 
i tylko silne, sprawne ręce i koń towarzyszyły w pracach po-
lowych. W czasach powojennych, kiedy bieda tylko piszczała 
w naszym kraju, każda połeć ziemi była wydzierana przyro-
dzie, a produkty potrzebne do życia rodzin lub sprzedaży były 
pieczołowicie wytwarzane. Dlatego każda rodzina pochłonięta 
była w ciężkiej pracy, w której brały udział także małe dzieci. 
Z tego małżeństwa wyrosły dwie córki. Ewelina ukończyła 
studia ekonomiczne i podjęła pracę w jednej z korporacji. 
Wyszła za mąż i wraz z mężem wychowują córeczkę. Wioleta 
ukończyła studia kosmetologiczne w Rzeszowie i pracuje 
w tym zawodzie. Wraz z mężem, pracownikiem branży bu-
dowlanej, wychowują synka.

Jerzy jest kolejnym dzie-
ckiem Emilii i Stanisława Wo-
dziszów. Już jako młody chło-
pak wyjechał na Śląsk i tam 
ukończył szkołę górniczą, a po-
tem podjął się ciężkiej pracy 
górniczej w kopalni, w której 
pracował do wieku emerytal-
nego. Tam też na Śląsku ożenił 
się ze Ślązaczką Renatą, kobie-
tą bardzo pracowitą i oddaną 
rodzinie. Z tego małżeństwa 
wyrosło czworo dzieci, a każ-
de z nich uczy się i studiuje 
na Śląsku. Tam też Jerzy dużo 
pracował społecznie i związał 
się z Lędzińskim Stowarzysze-
niem na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych i Ich Rodzin, gdzie pełni funkcję wiceprezesa. 
Ochoczo pomaga rodzinom dzieci niepełnosprawnych i jest 
współorganizatorem zajęć z tymi osobami. Ma dla nich ciepłe 
i otwarte serce. Jednak na emeryturze wrócił do Brzostku 
i tuż koło domu rodziców wybudował jednorodzinny, funk-
cjonalny budynek. Często też odwiedza matkę i ojca w ich 
gospodarstwie.

Kolejnym dzieckiem Emilii i Stanisława jest 
syn Wiesław. On to od dzieciństwa związany 
jest z naszym regionem. W technikum rolni-
czym w Kleciach podjął naukę, potem odbył 
służbę wojskową w Tarnowskich Górach, 
a po jej ukończeniu rozpoczął pracę zawo-
dową w Stomilu. Wraz z pochodzącą z Woli 
Brzosteckiej żoną Ireną wybudowali dom 
jednorodzinny przy ul. Ostafińskiego i wraz 
z dziećmi bardzo często odwiedzają dom ro-
dziców – dziadków. Wiesław jest przykładem 
wzorowego ojca i męża, pomaga prowadzić 
gospodarstwo żonie. W rodzinie tej panuje 
wielka zgoda i przyjaźń. Patrząc na rodzinę Wo-
dziszów, za poetą możemy zapytać: „Ile razem 
dni przebytych? Ile ścieżek przedeptanych?... Ile 
w trudzie nieustannym wspólnych zmartwień, 
wspólnych dążeń? Ile chlebów rozkrajanych? 
Pocałunków? Schodów? Książek?...”. W tej ro-
dzinie na te pytania odpowiada życie zgodne, 
pełne zwykłej miłości „za Bóg zapłać”. Ta 
rodzina żyje w wielkiej symbiozie, która czyni 

ją rodziną niezwykłą, mogąc wzbudzać podziw. 
Najmłodsza córka Emilii i Stanisława Renata ukończyła 

szkołę krawiecką w Dębicy i w tym zawodzie pracuje. Wyszła 
za mąż za Krzysztofa Łazowskiego z Łęk Dolnych – zawodo-
wego strażaka – i tam też wybudowali dom jednorodzinny, 
w którym wychowują troje dzieci. A że są to dzieci bardzo 
zdolne, to też rodzice pieczołowicie wspierają ich edukację.

I tak o rodzinie Emilii i Stanisława Wodziszów można by 
było napisać jeszcze bardzo wiele, ale są to niezwykle skrom-
ni ludzie, którzy cenią sobie spokojne, rodzinne życie i nie 
oczekują wyniesienia w oczach ludzi. Obecnie do dziadków 
Wodziszów przyjeżdża 23 wnucząt i 6 prawnucząt, którzy 
najchętniej spotykają się z dziadkami podczas uroczystości ro-
dzinnych i jubileuszowych. Przywożą wtedy upominki zwykle 
wykonane własną ręką, piękne kwiaty i wyśpiewują swoim 
dziadkom liryczne piosenki. Spotykają się przy dużym rodzin-
nym stole, siedzą jak dawniej, częstują się, a opowieściom nie 
ma końca. Babcia Emilia Wodzisz na pytanie, które wnuczę 
najbardziej kocha i którym najbardziej się cieszy, odpowiada: 
wszystkie dzieci i wnuki traktuję jednakowo, żadnego nigdy 
nie wyróżniam, ani też nie kocham więcej ani mniej. Dlatego 

też wszyscy przyjeżdżają radoś-
nie do domu. Nie prowadzą 
rywalizacji między sobą, nie 
ma gniewów ani dąsów, jest 
prawdziwa życzliwość i wiel-
ka miłość. Nad łóżkiem Emi-
lii Wodzisz wisi piękny, stary 
obraz - przywieziony jeszcze od 
matki z Siedlisk – z naszą Polską 
Madonną. Od lat przed tym 
obrazem cała rodzina wyciszała 
się. W maju śpiewali maryjne 
pieśni, w październiku odma-
wiali różaniec i tak to jest po 
dzisiejszy dzień. I cóż jeszcze 
można byłoby opowiedzieć? 
– takich opowieści byłoby bar-
dzo dużo, bo też i ta rodzina 
szła niezwykłą i bardzo trudną 

drogą, ale wspólnie zawsze przeżywała radości i smutki, 
szczęście i cierpienie, a pracowitość, życzliwość, bogobojność, 
szacunek do każdego człowieka i myśl, że każdy dzień może 
być tym ostatnim w ich szczęściu rodzinnym idzie z nimi 
nieustannie co dnia.

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze str. 46

Ślub Jerzego i Renaty

Babcia Emilia Wodzisz z wnukami
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Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?
październik 2018

POZIOMO:
1) Cherlak, mizerota, chudeusz. 5) Bliźniaczy brat 
Romulusa, zabity przez niego w kłótni. 10) Ceremo-
nia grzebania, składania do grobu zmarłych; ostat-
ni obrzęd. 14) Kobieta występująca w filmie, nie 
będąca aktorką. 15) Odmiana klusek. 16) Rzym-
ska bogini ogniska domowego, odpowiednik gr. 
Hestii. 17) Krzysztof (ur. 1930), aktor film. i teatr.; 
role dramat.; „Kazimierz Wielki”. 18) Precel lub baj-
giel. 21) Obok mirry i złota. 24) Sprawuje nad-
zór, kontroluje. 27) Gadka świadka. 31) Opuścił 
ojczyznę. 35) Pleciuch, szczebiotka, papla, gadu-
ła, pleciuga. 41) Artystka sceniczna. 42) Pisze 
wiersze. 43) Imię męskie - 28 V 44) Ładny dro-
biazg. 45) Ucisk, despotyzm. 46) Odbijana przez 
badmintonistów. 47) Stolica stanu Georgia (USA).

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z WRZEŚNIOWEGO NUMERU

Zagadka logiczna: 13 983 816.
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Szałwia powabna.
Hasło krzyżówki: Za jednym zasiadem kolacja z obiadem.

Nagrody książkowe wylosowali: Renata Foryś z Nawsia 
Brzosteckiego (krzyżówka), Monika Pietrzycka z Brzostku 
(zagadka logiczna), nikt nie udzielił prawidłowej odpowiedzi 
na zagadkę przyrodniczą.

Martyna Zastawny z Kamienicy Górnej

PIONOWO:
1) Rozważany w całości układ. 2) Organ władzy publicznej 
o określonym zakresie działania. 3) Solica Wietnamu. 4) Uparte 
zwierzę pociągowe. 5) ... Mazowiecka, miasto 6) Dawniej uży-
wany do narkozy. 7) Gryzoń z wąsikami. 8) Milczą, gdy dusza 
śpiewa. 9) Iowa lub Alaska. 10) Do zabijania much. 11) Uczest-
nik gry. 12) Kolekcja. 13) Przestarzale: księgowość. 19) Pojazd 
żaglowy na płozach. 20) Zwolennik Dmowskiego. 22) Wiktor, 
autor telewizyjnego cyklu „Piórkiem i węglem”. 23) Stopień 
mistrzowski w dżudo. 25) Luty ma ich 28 albo 29 26) Zie-
lony ..., np. Shrek 28) Hamuje ruch uliczny. 29) Arcykapłan 
Izraelitów. 30) Ojczyzna Odyseusza. 32) Jeżowska, piosenkar-
ka 33) Chodzi w kierpcach. 34) Stolica Jordanii. 36) Wezwanie, 
odezwa; odwołanie się. 37) Zabawka ze szpulką i nawiniętym 
na nią sznurkiem. 38) Owca lub hrabstwo w Anglii. 39) Ob-
wódka oficerskiej czapki. 40) Kościelna kwesta.

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za gatunek? Fot. strona 33) wraz z wypełnionymi 
kuponami należy dostarczyć do 31 października 2018 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4.
Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.
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Joanna Opiat-Bojarska „Gra pozorów”
Mogłoby się wydawać, że wiadomość o zagi-

nięciu męża i jego śmierć to najgorsze, co spot-
kało Aleksandrę – matkę dwójki dzieci. Okazuje 
się jednak, że to dopiero początek.

Aleksandra pada ofiarą porwania. Po uwol-
nieniu, mimo niebezpieczeństwa i wbrew zdro-
wemu rozsądkowi, postanawia na własną rękę rozwikłać 
zagadkę morderstwa. Zbierając nowe fakty, powoli wyciąga 
na światło dzienne bolesną prawdę. Lawina zdarzeń urasta 
do niespodziewanych rozmiarów, a przeszkodą w rozwiązaniu 
wszystkich tajemnic jest pamięć…

Casey Watson „Dziewczyna która musi uciekać”
Adrianna nie zna angielskiego, nie ma żadnych 

rzeczy osobistych, sama zgłosiła się do opieki 
społecznej. Co się działo z nią wcześniej – nie 
wiadomo. Wiadomo tylko, że jest Polką i ma 
czternaście lat, że przez jakiś czas zostanie u Casey.

Casey Watson prowadzi dom zastępczy dla dzieci z naj-
większymi problemami psychologicznymi i wychowawczymi. 
Ratuje dzieci, z którymi nikt już nie mógł sobie poradzić, 
narażając spokój, zdrowie i życie swojej rodziny.

Adrianna zachowuje się inaczej niż dzieci, którymi Casey 
opiekowała się wcześniej. Jest cicha, grzeczna i przerażona.

Casey niepokoi coś jeszcze. Dziewczyna wygląda na chorą. 
Kiedy jednak Watsonowie wzywają lekarza, Adrianna rea-
guje histerią. Nie pozwala się zbadać. Nie mówi o swojej 
przeszłości. Co spotkało to dziecko? Dlaczego tak przeraża ją 

czyjś dotyk? Czego tak bardzo się boi? Miną tygodnie, za-
nim Casey pozna szokującą odpowiedź. Postanawia walczyć 
o dziewczynkę, która musiała uciekać przed molestowaniem 
i przemocą, która nie ma gdzie uciekać. Lecz wtedy Adrianna 
znika… 

Henryk Cybulski „Krwawy Wołyń 43”
Wiosna 1943, dawne województwo wołyń-

skie. Banderowcy wyrzynają polskie wioski, 
jedna po drugiej. Dla niektórych początkiem 
bezprzykładnego bestialstwa było wymordo-
wanie własnych żon – Polek. Wobec obojętno-
ści, a często przyzwolenia niemieckich władz 
okupacyjnych, polska ludność cywilna staje na 
krawędzi całkowitej zagłady.

W niewielkiej wiosce, leśnik i uciekinierzy z Syberii, Hen-
ryk „Harry” Cybulski, organizuje lokalną samoobronę. Do 
Przebraża ściągają polscy uciekinierzy z całego Wołynia. Po-
wstaje samorządna republika z własną armią, policją, sądami, 
siecią zaopatrzenia i fabrykami broni. Przez wiele miesięcy 
nieustraszeni obrońcy będą desperacko odpierać ataki tysięcy 
banderowców, zadając im ciężkie straty. Wszystko to po to, 
aby rok później z ich własnej ziemi, której tak zaciekle broni, 
wysiedlili ich Sowieci…

Hary ratuje życie żydowskiej dziewczynie, a wielu Polaków 
zawdzięcza przetrwanie swoim ukraińskim sąsiadom.

Jest to lektura przejmująca i niezwykle uciekająca od 
czarno-białej wizji historii i świata.

WARTO PRZECZYTAĆ

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

nawesoło.pl 
Zakupy poprawiają humor? Byłam po ziemniaki. Nie 
pomogło.
Panienka idzie po plaży. Nagle zobaczyła starą butelkę. Pod-
niosła, otarła z brudu, a tu wyskakuje duszek. Panienka pyta:
- Czy będę mogła mieć trzy życzenia?
Duszek:
- Nie, przykro mi, ale ja jestem duszek spełniający tylko 
jedno życzenie.
Panienka bez wahania:
- To proszę o pokój na Bliskim Wschodzie. Widzisz tę mapę? 
Chcę, żeby te wszystkie kraje przestały ze sobą walczyć, żeby 
Żydzi i Arabowie pokochali się między sobą, żeby kochali 
Amerykanów i odwrotnie, żeby wszyscy tam żyli w pokoju 
i harmonii.
Duszek popatrzył na mapę i mówi:
- Kobieto, bądź rozsądna, te kraje się biją i nienawidzą od 
tysięcy lat, a ja po 1000 latach siedzenia w butelce też nie 
jestem w najlepszej formie. Jestem dobry, ale nie aż tak 
dobry. Nie sądzę, żebym mógł to zrobić. Pomyśl i daj jakieś 
sensowne życzenie.
Panienka pomyślała przez chwilę i mówi:
- No dobrze, przez całe życie chciałam spotkać właściwego 
mężczyznę, żeby wyjść za niego za mąż. Wiesz, takiego, który 
będzie mnie kochał, szanował, bronił, dobrze zarabiał i od-
dawał pieniądze, nie pił, nie palił, pomagał przy dzieciach, 
w gotowaniu i sprzątaniu, był wierny i nie patrzył tylko 
w telewizor. Takie mam życzenie.
Duszek westchnął głęboko i powiedział:
- Pokaż mi tę cholerną mapę…

		

MOTYWUJĄCE.PL
 ¾ Tyle nieszczęść Cię spotkało, tyle bólu musiałeś znieść, 
tyle cierpienia doświadczyć. A jednak, kiedy widzisz 
smutną minę ludzką na swej drodze, to potrafisz się 
uśmiechnąć. Tylko po to, by poprawić humor niezna-
jomej Ci osobie. Mimo tylu łez, które widziałem spły-
wające po twych policzkach, dalej masz siłę wykonać 
ten drobny gest. Naucz mnie tego, a stanę się silniejszy.

 ¾ Możesz zadać komuś ból i poprawić sobie humor, lecz 
przez swoją zazdrość i tak nie staniesz się lepszy od 
osoby, którą próbujesz zniszczyć.

 ¾ Nie pogoda odpowiada za nasz humor, lecz ludzie nas 
otaczający.

 ¾ Błąd lepiej poprawić, aniżeli bronić.

 ¾ Dobra piosenka nie zmieni Twojego życia na lepsze, 
zmieni tylko Twój humor, a humor jest w stanie zmie-
nić życie.

Wybrała Maria Kawalec

Wybrała Maria Kawalec

jest kołem
ratunkowym
na morzu życia

ZAGADKA LOGICZNA
SZEREG
Jaka jest następna liczba szeregu?
147, 144, 12, 9, 3, …. ?

Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.
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Trawy ozdobne w ogrodzie

Zima to najdziwniejsza pora roku w naszym zmiennym kli-
macie. Możemy mieć wichry, deszcz, grad, szadź, szron, zaspy 

śniegu, ale również temperaturę +15 stopni C. Taka aura z jednej 
strony jest trudna dla roślin, z drugiej dodaje im urody. Ponieważ 
zimą raczej nie korzystamy z ogrodu, chętniej zostając w domu, 
dlatego zadbajmy, by widok z okien cieszył oczy przez długie zi-
mowe miesiące. Dobierzmy zatem takie rośliny, które wyglądają 
ładnie przez cały rok. Mogą nimi być trawy ozdobne, do których 
umownie zalicza się też m.in. turzycowate (głównie rodzaje 
Carex i Scirpus) i sitowate (rodza-
je Juncus i Luzula). Trawy ozdob-
ne są wyjątkowe. Zdobią ogród, 
a zimą chronią siebie i inne rośliny 
przed mrozem. Trawy to rośliny 
uniwersalne i długowieczne - nie 
mają specjalnych wymagań, można 
je sadzić w większości ogrodów, 
a w tym samym miejscu mogą 
być nawet kilkadziesiąt lat. Przy 
tym mają niewielkie wymagania, 
rzadko chorują i nie są atakowane 
przez szkodniki. Trawy ozdobne 
w zależności od ich wyglądu, fi-
nalnego rozmiaru i wymagań moż-
na wykorzystywać w różnorodny 
sposób w aranżacji ogrodu. Zielo-
ne trawy dobrze komponują się 
z bylinami ozdobnymi z kwiatów. 
Natomiast gatunki traw o barwnych, często wielokolorowych 
liściach, najlepiej wyglądają uprawiane w wyeksponowanym 
miejscu. Ponadto rośliny dobiera się do typu ogrodu i oczywiście 
własnych preferencji. Większość gatunków traw ozdobnych 
do ogrodu toleruje różne typy gleb i szeroki zakres pH. Tylko 
niektóre gatunki traw mają specyficzne wymagania. Z reguły 
rośliny preferują przepuszczalne, umiarkowanie suche podłoża. 
Wtedy są mniej narażone na przemarzanie. Gatunki i odmiany 
tworzące okazałe kępy najładniej wyglądają posadzone po-
jedynczo, zwłaszcza jeśli mają duże i efektowne kwiatostany. 
U wielu traw są one bardzo trwałe i długo pozostają na roślinie 

(między innymi u miskantów, traw pampasowych, rozplenic). 
Ich zaletą jest to, że są dekoracyjne przez cały rok, także zimą 
po zaschnięciu liści. Można je uprawiać w donicach. Trawy 
ozdobne do ogrodu warte polecenia:
Kostrzewa Gautiera – trawy ozdobne o sztywnych szczotkowatych 
liściach. Tworzy kępki wysokości 10 cm, które rozrastają się 
w kobierce. Jest zimozielona. Starsze rośliny zamierają od środka 
kępy, trzeba więc odmładzać je co dwa-trzy lata.
Kostrzewa popielata (sina) – trawy ozdobne tworzące kępki 
niebieskawych liści. Jest zimozielona. Nie zadarnia powierzchni 
i jest krótkowieczna, ale wygląda bardzo efektownie. Łatwo 
się rozsiewa.
Miskant chiński ‚Silberfeder’ – trawy ozdobne, których kępy 
mają około 150 cm wysokości. Jego liście są zielone z białym 
nerwem, a kwiaty zebrane w duże, puszyste, srebrzystobiałe 
wiechy. Może przemarzać. 
Rozplenica włosowata ‚Rubrum’ – trawa ozdobna, która ma 
brązowe liście i miotlaste wiechy kwiatostanów barwy burgunda 
(ukazują się w czerwcu i pozostają do późnej jesieni). Dorasta 
do 90 cm wysokości. Nie jest zupełnie odporna na mróz.

Rozplenica japońska – trawa ozdobna dorastająca do 80 cm 
wysokości, tworzy zwarte kępy. Liście ma wąskie i szarozielone. 
Kwitnie od lipca do końca września, tworząc czerwonobrązowe 
kłosy. Jest odporna na mróz. Dekoracyjne są też odmiany: 
‹Compressum’ (o kłosach czerwonobrązowych), ‚Hameln’ (o zie-
lonych liściach i brązowawych kwiatostanach), ‚Little Bunny’ 
(o brązowych liściach i burgundowych wiechach, osiąga zaledwie 
20 cm wysokości).
Trzęślica modra ‚Variegata’ – ma zielono-biało-żółte liście 
tworzące kępy wysokości 60 cm. W sierpniu pojawiają się 
czerwonawe kłoski. q

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

W kolejnym odcinku chcę zaprezentować Państwu wy-
roby partnerskie przygotowane na zlecenie ProBiotics 

Polska™ przez zewnętrznych wytwórców.

1. AGRO-SORB® Folium to stymulator wzrostu z biologicznie 
aktywnymi 18-wolnymi aminokwasami (L-alfa) z dodatkiem 
mikroskładników pokarmowych do stosowania dolistnego. 
Stymuluje procesy życiowe roślin, neutralizując stres wynikający 
z niekorzystnych warunków uprawy. Aminokwasy są łatwo 

przyswajalne przez rośliny i kierowane w miejsca ich deficytu.
AGRO-SORB® Folium zawiera lewoskrętne ami-

nokwasy uzyskane z białek w skomplikowanym 
procesie wysoko zaawansowanej hydrolizy enzy-
matycznej. Metoda ta polega na rozkładzie białka 
przez ściśle określone enzymy, które rozkładają 
połączenia pomiędzy aminokwasami. W efekcie 
uzyskuje się wolne i nieuszkodzone aminokwasy 
biologicznie aktywne, które są łatwo przyswajalne dla rośliny 
i szybko tworzą jej nowe struktury.

AGRO-SORB® Folium, działanie: wspomaga regenerację 
po okresach stresowych, wpływa pozytywnie na wyrastanie 
owoców, powiększa ilość kwiatów i pąków, zwiększa poziom 

SPOTKANIE Z POŻYTECZNYMI MIKROORGANIZMAMI cz. 32
Janusz Kolbusz - ukończył Pedagogikę Resocjalizacyjną 
na Uniwersytecie Rzeszowskim, od kilku lat zajmuje się 
wdrażaniem praktycznego zastosowania probiotyków 
na terenie Podkarpacia. Prowadzi Pogórzańskie Centrum 
Mikroorganizmów w Brzostku.

Dokończenie na str. 51
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owocowania, powoduje wzrost intensywności fotosyntezy, 
powoduje wzrost chlorofilu w liściach.

Dawkowanie przykłady:
Uprawa Zalecana dawka Termin stosowania

Rzepak ozimy
1-2 L/ha zabieg w 200-300 l wody Jesienią w fazie 2-4 liści
1-2 L/ha zabieg w 200-300 l wody Wiosną po wznowieniu wegetacji
1-2 L/ha zabieg w 200-300 l wody Przed kwitnieniem/Początek kwitnienia

Zboża ozime
1,5-2 L/ha zabieg w 200-300 l wody Jesienią w fazie 2-4 liści
1,5-2 L/ha zabieg w 200-300 l wody Wiosną po wznowieniu wegetacji
1,5-2 L/ha zabieg w 200-300 l wody W fazie liścia flagowego/Początek kłoszenia

Soja
1,5-2 L/ha zabieg w 200-300 l wody Między fazą rozwiniętych pierwszych liści właści-

wych, a fazą rozwiniętej drugiej pary trójlistków
1,5-2 L/ha zabieg w 200-300 l wody W fazie pąków/Początek kwitnienia
1,5-2 L/ha zabieg w 200-300 l wody Koniec kwitnienia/Zawiązywanie strąków

2. AGRO-SORB® L-Amino+ to organiczny na-
wóz biostymulujący nowej generacji wytwarzany 
w procesie hydrolizy enzymatycznej do wszystkich 
rodzajów upraw (w gruncie i pod osłonami).

Preparat może być stosowany dolistnie - w formie 
oprysku lub dokorzeniowo - przy użyciu odpo-
wiednich systemów nawadniania (nawadnianie kropelkowe, 
bezpośrednie podlewanie pod korzeń). Zawiera w swoim skła-
dzie wolne aminokwasy (L-alfa) – aktywatory wzrostu stymu-
lujące procesy życiowe roślin, neutralizujące stres wynikający 
z niekorzystnych warunków uprawy. Aminokwasy są łatwo 
przyswajalne przez rośliny i kierowane w miejsca ich deficytu.  
AGRO-SORB® L-Amino+ działanie: łagodzi warunki stresowe, 
na jakie narażone są rośliny (susza, grad, przymrozki, upały, 
niedobory składników pokarmowych), zapewnia optymalne 
warunki wzrostu i rozwoju roślin, stymuluje zwiększoną od-
porność roślin na choroby.

AGRO-SORB® L-Amino+ zawiera lewoskrętne aminokwasy 
uzyskane z białek w skomplikowanym procesie wysoko za-
awansowanej hydrolizy enzymatycznej. Metoda ta polega na 
rozkładzie białka przez ściśle określone enzymy, które rozkła-
dają połączenia pomiędzy aminokwasów. W efekcie uzyskuje 
się wolne i nieuszkodzone aminokwasy biologicznie aktywne, 
które są łatwo przyswajalne dla rośliny i szybko tworzą jej 
nowe struktury. W wyniku zastosowania L-aminokwasów 
można zaobserwować: szybsze tempo przyrostu liści i ich 
lepsze wybarwienie, szybszą regenerację i lepszy wzrost roślin, 
zwiększenie masy i średnicy owoców oraz polepszenie ogólnego 
zdrowia i kondycji rośliny. 

Dawkowanie:
Zboża 
jare

1-2 L/ha zabieg w 200-300 l wody W fazie 3-4 liści
1-2 L/ha zabieg w 200-300 l wody W fazie liścia flagowego/Początek kłoszenia

Ogórek 2 L/ha zabieg w 200-400 l wody co 
7-14 dni 1% stężenie

W całym okresie wegetacji
W przypadku wystąpienia warunków stresowych

Trawniki 0,5-1,0% (50-100 ml stymulatora 
wzrostu w 10 litrach wody)

Po rozpoczęciu wegetacji oraz 2-3 krotnie po 
koszeniu lub wystąpieniu 

3. AGRO-SORB® Radiculum to stymulator 
wzrostu z biologicznie aktywnymi 18-wolnymi 
aminokwasami (L-alfa) do stosowania doglebowego.

Nawóz dokorzeniowy AGRO-SORB® Radicu-
lum stymuluje i wpływa na rozbudowę systemu 
korzeniowego, co wpływa na lepsze pobieranie 
i szybszy transport składników pokarmowych, 
zwiększa udział plonu pierwszej jakości w plonie ogólnym. Ami-
nokwasy są łatwo przyswajalne przez rośliny. Są prekursorem 
syntezy witamin, nukleotydów i alkaloidów. 

AGRO-SORB® Radiculum zawiera lewoskrętne aminokwasy 
uzyskane z białek w skomplikowanym procesie wysoko za-
awansowanej hydrolizy enzymatycznej. Metoda ta polega na 
rozkładzie białka przez ściśle określone enzymy, które rozkła-
dają połączenia pomiędzy aminokwasów. W efekcie uzyskuje 
się wolne i nieuszkodzone aminokwasy biologicznie aktywne, 
które są łatwo przyswajalne dla rośliny i szybko tworzą jej 
nowe struktury

AGRO-SORB® Radiculum działanie: zwiększa plonowanie, 
wspomaga regenerację po okresach stresowych, powoduje 
lepszy wigor i silniejszy wzrost, wolne aminokwasy szybciej są 

przyswajane przez rośliny, wzmaga rozwój systemu korzenio-
wego, polepsza wykorzystywanie składników pokarmowych 
z pożywek nawozowych, wpływa korzystnie na kwitnienie 
roślin i zawiązywanie owoców.

Dawkowanie przykłady:
Uprawa Cel Zalecana dawka Termin stosowania
Pomidory
Papryki
Ogórki

Rozsada 4-10 ml / L wody Nawadnianie
Rozwój korzeni
Zwiększona produkcja

10-20 L / ha co 7-14 dni
Stężenie 0,2-0,4%

Wzrost wegetatywny
Kwitnienie i owocowanie

Truskawki
Maliny

Przesadzanie 5-8 ml / roślina Sadzenie
Rozwój korzeni
Zwiększona produkcja

10-20 L / ha co 7-14 dni
Stężenie 0,2-0,4%

Wzrost wegetatywny
Kwitnienie i owocowanie

Rośliny ozdobne
Doniczkowe
Róże
Goździki i inne

Rozsada 40-80 ml / 10L wody
0,4-0,8%

Ukorzenianie sadzonek
Nawadnianie

Rozwój korzeni
Zwiększona produkcja

8-15 L/ha / zabieg
0,4-0,8% 

Co 10 dni, pierwszy zabieg po 
przyjęciu się roślin (2 tygodnie 
po posadzeniu)

Produkty z grupy AGRO-SORB® zawierają w swoim składzie 
następujące wolne aminokwasy: alanina, arginina, cysteina, 
kwas glutaminowy, glicyna, histydyna, kwas asparaginowy, 
izoleucyna, leucyna, lizyna, metionina, fenyloalanina, prolina, 
seryna, treonina, tryptofan, tyrozyna, walina.

4. Emulpar’ 940 EC jest środkiem pochodzenia 
naturalnego na bazie oleju rydzowego oraz emulga-
torów do mechanicznego zwalczania szkodników tj. 
mszyca, przędziorki, mączliki.

Emulpar’ 940 EC jest preparatem naturalnym 
opracowanym na bazie oleju rydzowego. Olej 
rydzowy pozyskiwany jest z nasion lnicznika siew-
nego i w preparacie stanowi aż 94%. Jest bardzo 
dobrym rozwiązaniem podczas wczesnowiosennych zabiegów 
zwalczających szkodniki, które zimują w formie jaj (np. przędziorka 
owocowca, mszycy jabłoniowej, misecznika śliwowego). Wy-
kazuje także wysoką skuteczność w niszczeniu jaj złożonych 
wiosną (takich szkodników jak miodówka gruszowa czy skorupik 
jabłoniowy). Emulpar’940 EC utrudnia funkcje życiowe wspo-
mnianych agrofagów, prowadząc do ich zamierania w sposób 
mechaniczno-fizyczny. Działanie mechaniczno-fizyczne polega na 
pokryciu owadów i roztoczy cienką, delikatną i lepką powłoką, 
która utrudnia oddychanie, poruszanie się i żerowanie. Prowadzi 
to do utrudnienia zatrzymania procesów życiowych i śmierci 
szkodników. Emulpar’940 EC idealnie wpisuje się w strategie 
integrowanej ochrony roślin. Emulpar’ 940 EC: jest skoncentro-
wanym, naturalnym olejem rydzowym (z lnianki), jest w pełni 
bezpieczny dla ludzi i środowiska, nie wywołuje odporności 
u szkodników, może być stosowany na wszystkich gatunkach 
owoców, warzyw i roślin ozdobnych, można stosować solo lub 
w programach z innymi preparatami. Badania przeprowadzone 
nad oceną skuteczności działania preparatu przez Pracownię 
Szkodników Roślin Ozdobnych i Pracownię Entomologii Roślin 
Sadowniczych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach w roku 
2014. Wykazały, że preparat Emulpar’940 EC wskazują na dużą 
skuteczność w zwalczaniu szkodliwych owadów (mszyc) i rozto-
czy (przędziorki) w uprawach roślin sadowniczych i ozdobnych 
w zakresie stężeń 0.9-1,6%.

Zastosowanie:

Roślina Szkodnik Faza/ kiedy Stężenie / 
Litry*

Jabłonie, grusze Zimujące w sadzie Od mysiego ucha do 
zielonego pąka 0.9-1,6%*

Truskawka, malina pędy 
wieloletnie

Larwy przędziorka chmie-
lowca Pod koniec kwitnienia 0.9-1,6%*

Malina pędy jednoroczne Larwy przędziorka chmie-
lowca Maj, czerwiec i lipiec 0.9-1,6%*

Inne rośliny Mszyce i przędziorki Cały okres wegetacji 0.9-1,6%*

Inne rośliny Kleszcze Cały okres występo-
wania 0.9-1,6%*

* stężenie zależne jest od progu szkodliwości. Preparat rozcieńczyć w ilości 
cieczy umożliwiającej dokładne pokrycie rośliny. Zalecane jest przygotowanie 
500-1000L cieczy roboczej na hektar.

Skład: 94% olej rydzowy, emulgator. 

Opracował Janusz Kolbusz

Dokończenie ze str. 50
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REKORDOWE III GRAND PRIX GMINY BRZOSTEK W BIEGACH 
PRZEŁAJOWYCH O PUCHAR BURMISTRZA BRZOSTKU
Za nami kolejne już 3. Grand Prix Gminy Brzostek w Biegach Przełajo-

wych o Puchar Burmistrza Brzostku. Jak zawsze przy pięknej pogodzie 
na terenie stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku 20 września 
rywalizowali biegacze, którzy mieli do pokonania dystans od 200 do 
1000 metrów. Łącznie udział wzięło 221 uczniów ze wszystkich placówek 
oświatowych z naszej gminy. Zainteresowanie biegiem było tak duże, że 
zabrakło numerów startowych (przygotowanych było 210 numerów star-
towych), ale z tym pozytywnym problemem organizatorzy szybko sobie 
poradzili. Tegoroczne biegi odbyły się już tradycyjnie w trzech kategoriach 
wiekowych zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców. Oficjalnego otwarcia 
zawodów dokonał kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś. Trzeba przyznać, że 
rywalizacja była bardzo zacięta, chociaż na twarzach zawodników malował 
się uśmiech. Uczniowie kibicowali sobie wzajemnie i zagrzewali się do 
walki. Na najlepszą piątkę w każdej kategorii czekały pamiątkowe me-
dale, dyplomy, a dla najlepszych puchary, którymi młodych sportowców 
z radością dekorował kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś. Puchary również 
otrzymały najlepsze szkoły w klasyfikacji drużynowej. Impreza nie mo-
głaby odbyć się bez pomocy kilku osób (Bartłomiej Ziaja, Marzena Sołtys, 
Waldemar Wójcik), dzięki którym zawody przebiegły sprawnie, za co 
serdecznie dziękujemy. Gratulujemy zarówno zwycięzcom poszczególnych 
kategorii wiekowych, jak i wszystkim uczestnikom biegów.Klasyfikacja 
w poszczególnych kategoriach wiekowych:

KAT. KLASY I-III SP DZIEWCZĄT (startowały 31 zawodniczki)
1. Julita Bilkowska (SP Brzostek)
2. Karolina Kuk (SP Siedliska-Bogusz)
3. Karolina Białas (SP Grudna Górna)
4. Weronika Raś (SP Grudna Górna)
5. Natalia Gawron (SP Nawsie Brzosteckie)

KAT. KLASY I-III SP CHŁOPCÓW (startowało 34 zawodników)
1. Bartosz Chmura (SP Grudna Górna)
2. Piotr Berek (SP Kamienica Dolna)
3. Mateusz Rozwadowski (SP Brzostek)
4. Piotr Jędrzejczyk (SP Siedliska-Bogusz)
5. Aleksander Dobosz (SP Kamienica Dolna)

KAT. KLASY IV-VI SP DZIEWCZĄT (startowały 32 zawodniczki)
1. Patrycja Wołowiec (SP Brzostek)
2. Martyna Wołowiec (SP Nawsie Brzosteckie)
3. Martyna Nawracaj (SP Brzostek)
4. Patrycja Sobczyk (SP Siedliska-Bogusz)
5. Vanessa Zygmunt (SP Grudna Górna) 

Dokończenie na str. 53

MATEUSZ I PIOTR MISTRZAMI TENISA ZIEMNEGO

Zakończyły się zmagania VIII Amatorskich Mistrzostw Par 
Deblowych w Tenisie Ziemnym Gminy Brzostek 2018. 

Rywalizacja trwała od 20 do 29 sierpnia 2018 r. Do udziału 
w ostatnim turnieju wakacji zgłosiło się cztery pary:

1. Górka Stanisław/ Juszkiewicz Mieczysław
2. Mróz Daniel/ Piątkiewicz Janusz
3. Styczyński Paweł/ Lechwar Mateusz
4. Szybist Mateusz/ Fryc Piotr
Zawodnicy rozgrywali zawody w systemie „każdy z każ-

dym”. Łącznie w całych mistrzostwach odbyło się sześć spot-
kań. Po pięciu zaciętych i pełnych emocji meczach poznaliśmy 
czwarte (Mróz D./ Piątkiewicz J.) oraz trzecie miejsce (Górka 
S/ Juszkiewicz M.) turnieju. W czwartek (29.08.2018 r.) zo-
stał rozegrany ostatni pojedynek. Był to mecz decydujący 
o pierwszym miejscu na podium. Na korcie spotkali się: 
Szybist Mateusz/ Fryc Piotr oraz Styczyński Paweł/ Lechwar 
Mateusz. Z zaciekłej rywalizacji o tytuł najlepszych, zwycięsko 
wyszła brzostecka para deblowa Szybist Mateusz i Fryc Piotr, 
z wynikiem 2:0 (6:0)(6:1). Od samego początku spotkania, 

to oni prowadzili grę, pozostawiając rywalom niewiele pola 
do popisu. Po wieńczącym VIII Amatorskie Mistrzostwa Par 
Deblowych Gminy Brzostek meczu kierownik OSiR-u Brzo-
stek Andrzej Piękoś wręczył puchary i dyplomy zwycięzcom 
turnieju.

Szczegółowe wyniki:
Górka S. / Juszkiewicz M. – Styczyński P. / Lechwar M. 1:2 (2:6)(6:4)(8:10)
Mróz D. / Piątkiewicz J. – Styczyński P. / Lechwar M.  0:2 (5:7)(3:6)
Górka S. / Juszkiewicz M. – Mróz D. / Piątkiewicz J. 2:1 (2:6)(6:3)(10:7)
Górka S. / Juszkiewicz M. – Szybist M. / Fryc P. 0:2 (5:7)(3:6)
Szybist M. / Fryc P. – Mróz D. / Piątkiewicz J. 2:0 (6:2)(6:4)
Styczyński P. / Lechwar M. – Szybist M. / Fryc P. 0:2 (0:6)(1:6)

Klasyfikacja końcowa:
1. Szybist Mateusz / Fryc Piotr
2. Styczyński Paweł / Lechwar Mateusz
3. Górka Stanisław / Juszkiewicz Mieczysław
4. Mróz Daniel / Piątkiewicz Janusz

Nina Wodzisz

IV miejsce MistrzostwIII miejsce Mistrzostw
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KAT. KLASY IV-VI SP CHŁOPCÓW (startowało 
33 zawodników)
1. Marcin Jędrzejczyk (SP Siedliska-Bogusz)
2. Jacek Szela (SP Siedliska-Bogusz)
3. Piotr Raś (SP Kamienica Górna)
4. Jakub Synowiecki (SP Brzostek)
5. Bartosz Wójtowicz (SP Nawsie Brzosteckie)

KAT. KLASA VII – VIII SP i III GIM DZIEWCZĄT 
(startowały 46 zawodniczki)
1. Wiktoria Kita (SP Brzostek) 
2. Beata Rogaczewska (SP Nawsie Brzosteckie)

3. Ewa Czyż (SP Siedliska-Bogusz)
4. Magdalena Czernik (SP Siedliska-Bogusz)
5. Aleksandra Czarnecka (SP Siedliska-Bogusz)

KAT. KLASA VII – VIII SP i III GIM CHŁOPCÓW 
(startowało 45 zawodników)
1. Kacper Michoński (SP Brzostek)
2. Piotr Socha (SP Brzostek)
3. Kamil Niedzielski (SP Siedliska-Bogusz)
4. Dawid Cielec (SP Siedliska-Bogusz)
5. Miłosz Zyguła (SP Brzostek)

KLASYFIKACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
1. SP Brzostek - 58 uczniów (184 pkt.)
2. SP Siedliska-Bogusz - 33 uczniów (169 pkt.)
3. SP Grudna Górna - 20 uczniów (71 pkt.)
4. SP Nawsie Brzosteckie - 9 uczniów (69 pkt.)
5. SP Kamienica Górna - 18 uczniów (59 pkt.)
6. SP Kamienica Dolna - 14 uczniów (46 pkt.)
7. SP Januszkowice - 34 uczniów (36pkt.)
8. SP Przeczyca - 15 uczniów (32 pkt.)
9. SP Smarżowa - 12 uczniów (12 pkt.)
10. SP Gorzejowa - 2 uczniów (1 pkt.)

Magdalena Kawalec 

Dokończenie ze str. 52
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GROCH Z KAPUSTĄ 
Szerszenie

Dwadzieścia pięć lat temu mój tata, 
pomagając przy budowie naszego 

domu, zrobił z odpadów desek cztery 
budki lęgowe i zawiesił w szczytach 
budynku gospodarczego – lęgły się tam 
wróble. Aż do obecnego czasu mąż dbał 
o budki – opróżniał je co jakiś czas i na-
prawiał. Po połowie sierpnia br. zauwa-
żyliśmy, że do jednej z budek wlatują 
szerszenie, a po kilku dniach, że do za-
wieszonej w drugim szczycie również. 
Koniecznie chciałam zrobić zdjęcie, jak 
szerszenie zajęły nietypowy dla siebie 

lokal: robiłam z ziemi, z drabiny, a nawet 
wdrapałam się na stryszek budynku 
i robiłam przez okienko, wychylając się 

i wysuwając ręce z aparatem. Ale nie 
trwało to długo – te bestyje szybko się 
mną zainteresowały i mocno uderzały 
w zamknięte już okienko. Zauważyłam, 
że zmniejszają otwór wlotowy do bud-
ki zalepiając jego część własnym 
tworzywem.
Co z nimi zrobić?

Naradziliśmy się, żeby otwory w bud-
ce zakleić mocną szeroką taśmą, taką do 
pakowania paczek. Po godzinie 21.00 
mąż z drabiny próbował to wykonać, 

lecz szerszenie przypuściły zmasowany 
atak i trzeba było zrezygnować. Moja 
rola polegała na świeceniu latarką i po-
dawaniu narzędzi. Pomyśleliśmy, że 
może za godzinę będą mniej aktywne 
– ja nawet myślałam, że pójdą spać. 
Uradziliśmy, że lepiej i sprawniej będzie 
zatkać otwór wlotowy gąbką, mąż ubrał 
wędkarskie ubranie, wszedł na drabinę 
(niestety, była trochę za krótka) i zatkał 
otwór w budce od południowej strony. 

Natomiast w tej od strony północnej 
było więcej szerszeni (w dzień słonecz-
ko nie nagrzewało jej - w tej nasłonecz-
nionej szerszenie ciągle wentylowały 
skrzydełkami wnętrze, siedząc w otwo-
rze) i przypuściły zmasowany atak, po-
mimo nocnego chłodu. Zatkał co praw-
da otwór gąbką, ale przypłacił to trzema 
bolesnymi użądleniami – na szczęście 
nie jest uczulony na ukąszenia owadów.

W następny dzień rano poszłam 
zobaczyć i zrobić zdjęcie, co się dzieje 
z szerszeniami – może się już wynio-
sły? Okazało się, że gąbka co prawda 
siedziała w otworze, ale słychać było 
intensywny chrobot, jak gdyby ją gryzły 
i skrobały – a one znalazły nieszczelności 
między daszkiem a ścianką i tamtędy 
wpychały się do środka.

Poczekaliśmy do ciemnej nocy,         

mąż ubrał się bardziej szczelnie, wziął 
wkrętak, brechę do wyciągania gwoździ, 
worek foliowy i znów wszedł na za 
krótką drabinę od strony południowej. 

Podważył listwę mocującą budkę do 
ściany, oderwał ją i zrzucił budkę z szer-
szeniami na ziemię – ale znaczna więk-
szość z nich i tak już fruwała w powie-
trzu. Po zejściu z drabiny wsadził budkę 
do worka foliowego i zawinął go.

Od strony północnej budka była moc-
niej zasiedlona – a może już szerszenie 
porozumiały się między sobą – w każ-
dym razie kiedy mąż podważył listwę 
mocującą, niebo zakryły wściekłe, brzę-
czące owady. Mąż z trudem oderwał 
budkę od ściany i zrzucił ją na ziemię, 
a następnie zapakował do worka folio-
wego. Tę czynność również przypłacił 
trzema użądleniami, pomimo - zdawa-
łoby się - szczelnego ubrania. Udaliśmy 
się do domu na noc ciekawi, co jutro 
rano zastaniemy – czy może szerszenie 
się obrażą i wyniosą, czy zajmą pozo-
stałe dwie budki lub wprowadzą się 
w jakieś inne miejsce? Rano w trzecim 
dniu „polowania” zauważyliśmy, że 
szerszenie gromadzą się w szczycie bu-
dynku i wlatują do sąsiedniej budki 

oraz przez nieszczelności na stryszek bu-
dynku gospodarczego. Sprawdziliśmy 
worki z budkami – pozbawiliśmy życia 
znajdujące się w nich szerszenie i chyba 
ich królową (była większa od pozosta-
łych), wyjęliśmy i opróżniliśmy budki 
– byłam bardzo ciekawa ich zawartości. 
W jednej były cztery plastry wosku 
z tłustymi wijącymi się larwami, jajka-
mi i młodymi szerszeniami, jeszcze nie-
latającymi, w drugiej dwa plastry. Znisz-
czyliśmy plastry i młodych kandydatów 
do żądlenia. Mąż polał wodą z węża 
pod ciśnieniem nagromadzone owady 
w szczycie – część odfrunęła, część zbiła 
się w grupę, a potem suszyła skrzydeł-
ka na balkoniku i blacie drzwiczek 
w szczycie. Przez cały dzień szerszenie 
latały naokoło budynku na różnych 
wysokościach.

Musieliśmy sięgnąć po bardziej rady-
kalne środki, aby pozbyć się intruzów. 
Około południa mąż pojechał do sklepu 
p. Kolbusza i zakupił środek w aerozolu 
na osy i szerszenie o wysokiej skutecz-
ności. Rozpoczęła się walka „Dawida 
z Goliatem”. Ubrał się szczelnie i opryskał 
miejsca gromadzenia się owadów, na-
pryskał do otworów w budkach oraz do 
szczelin pod dachem i koło drzwi. Środek 

Dokończenie na str. 55
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Dokończenie ze str. 54
okazał się bardzo skuteczny – opryska-
ne szerszenie natychmiast spadały i po 
dwóch minutach już nie żyły.

Trochę szkoda mi tych szerszeni, że 
nie miały równych szans w walce o ży-
cie, ale przy gęstej osiedlowej zabudowie 
stwarzały zagrożenie dla ludzi. No i gdzie 
teraz będą gniazdować ptaszki? Budki 
co prawda da się naprawić, ale czy znów 
nie zajmą ich „dzicy lokatorzy”?

Na początku września mąż zawiesił 
naprawione cztery budki – a niech tam, 
musimy dać szansę ptaszkom na po-
zyskanie lokalu dla młodych; z naszej 

strony to takie ptasie „500+”.
Już po napisaniu tego artykułu do-

wiedziałam się z Internetu, że strażacy 
nie wyjeżdżają z reguły do niebezpiecz-
nych gniazd os czy szerszeni, których 
w tym roku było wyjątkowo dużo, jedy-
nie w sytuacji, kiedy owady ewidentnie 
zagrażają ludziom. Usunięcie gniazda 
kosztuje kilkaset złotych. Najlepiej wte-
dy zdjąć je nocą i wywieźć do lasu.

Można poprosić o pomoc specjalną 
firmę deratyzacyjną, koszt usługi zale-
ży od ilości użytego preparatu i tego, 
jak duży jest kokon. Usunięcie gniazda 
kosztuje od 80 do 160 zł.

Dowiedziałam się również, że szer-
szenie żyją tylko do końca września, 
potem giną, a królowa zimuje zagrze-
bana w ziemi – gdybym to wiedziała, 
może wytrwałabym z kłopotliwymi 
sąsiadami te półtora miesiąca.

W Polsce osy i szerszenie nie znajdują 
się w wykazie owadów chronionych. 
Zupełnie inaczej jest w Niemczech, gdzie 
zabijanie os oraz niszczenie gniazd szer-
szeni jest nielegalne. Za złamanie zakazu 
grożą surowe kary. Ich wysokość zależy 

od regionu, w którym doszło do zda-
rzenia. Najwyższe stawki obowiązują 
w Brandenburgii. Władze tego landu 
wyceniły zabicie osy pospolitego ga-
tunku na 50 tysięcy euro, a osobnika 
rzadkiego gatunku na 65 tysięcy euro.

Na zakończenie jeszcze jedna cieka-
wostka z Niemiec, gdzie obowiązuje 
wagowy limit zbierania grzybów - pra-
wo zezwala tylko na zebranie przez jed-
ną osobę jednego kilograma dziennie. 
Dwaj Niemcy ładowali właśnie grzyby 
do bagażnika samochodu, kiedy przy-
padkowy przechodzień (w Polsce tzw. 
„sygnalista”) zauważył, że borowików 
jest bardzo dużo i zadzwonił na policję. 
Funkcjonariusze szybko dotarli na miej-
sce i stwierdzili, że w bagażniku grzy-
biarzy jest 19 kilogramów borowików, 
więc za nadliczbowe 17 kg ukarano obu 
mężczyzn grzywną w wysokości 1700 
euro. Skonfiskowane borowiki przeka-
zano organizacji charytatywnej.

Dobrze jest znać przepisy kraju, do 
którego się jedzie, szczególnie te dla 
nas „dziwne”.

Janina Słupek 

I. Nazwa i siedziba Sprzedającego: Gmina Brzostek, ul. Rynek 1, 39-230 
Brzostek NIP:  872-222-31-91 REGON:  851661085 
II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Otwarcie ofert nastąpi 
w siedzibie Sprzedającego w Sali Konferencyjnej w dniu 31.10.2018 r. 
o godz.11:00, przez komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza Brzostku 
z dnia 27.09.2018 r. 
III. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany pojazd: 
Samochód strażacki można oglądać w siedzibie Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Zawadce Brzosteckiej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Brzostku.(biuro nr 7, tel.14 6803005) 
IV. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu: 
1) marka i typ – FS LUBLIN, model pojazdu: Żuk A07 2.5 t Wersja: A075 Towos 
2) rodzaj pojazdu – samochód ciężarowy do 3.5t 
3) nr rejestracyjny: TAO 8055 4) nr identyfikacyjny (VIN) –723543, 5) rok 
produkcji -1991 
6) nr INFO-EKSPERT – 219-00032
7) okres eksploatacji pojazdu (1991/10/21-2018/05/17)  – 319 m-cy 
8) dopuszczalna masa całkowita /ładowność– 2500[kg] /950 kg 
9) rodzaj nadwozia –furgon 4-drzwiowy 7-osobowy 
10) liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów:  2/ tylny (4x2)/manualna 
11) kolor powłoki lakierowej (rodzaj lakieru) – czerwony 1-warstwowy 
akrylowy 
12) rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3,5 t
13) rodzaj silnika - z zapłonem iskrowym(gaźnik) 
14) pojemność/moc silnika – 2120 [cm3], 52 [kW] (71KM) 
15) opis rodzaju pojazdu: przewóz osób i sprzętu 
16) liczba cylindrów/układ cylindrów – 4/rzędowy
17) wskazanie drogomierza – 47228 [km] 
18) zawieszenie osi/rozstaw osi: sprężyny/ 2700 mm
19) data pierwszej rejestracji: 1991/10/21
20) długość/szerokość/ wysokość: 4320 mm/1820 mm/2200 mm

Silnik i osprzęt silnika typowy częściowo eksploatacyjnie zużyty, odpowied-
nio do osiągniętego przebiegu z uwzględnieniem przeglądów i napraw. 
Rama pojazdu w dobrym stanie. Zespoły podwozia częściowo zużyte. 
Nadwozie pojazdu kompletne, uszkodzeń poszycia i powłoki lakierniczej 
nie stwierdzono. Pojazd utrzymany w dobrym stanie, posiada aktualne 
badania techniczne.

V. Cena wywoławcza pojazdu: 
– 4 400,00 zł netto (słownie: cztery tysiące czterysta złotych + podatek 23 
% VAT)  zgodnie z obowiązującymi przepisami i Zarządzeniem Burmistrza 
Brzostku z dnia 27.09.2018 r. 

VI. Wadium:
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 

10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 440,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści 
złotych) do dnia 29.10.2018 r. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy 
Gminy Brzostek BSR o/Brzostek Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006).
Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta wadium zostanie zaracho-
wane na poczet ceny.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, 
zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta 
zostanie przyjęta uchyli się od zapłaty ceny nabycia w terminie określo-
nym w niniejszym ogłoszeniu. 
VII. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym 
przetargu: Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie 
pisemnej i musi zawierać: 
1) imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta 
2) numer telefonu 
3) numer PESEL lub NIP oraz w przypadku firm numer REGON 
4) oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza (czyli 4 400,00 +23 
%VAT lub wyższą) 
5) oświadczenie oferenta, że przystępując do przetargu zapoznał się ze 
stanem technicznym pojazdu i że ponosi odpowiedzialność za skutki 
wynikające z rezygnacji z oględzin 
6) dowód wpłaty wadium w wysokości 440,00 zł 
7) podpisaną klauzulę i zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
VIII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta 
jest wiążąca: 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 31.10.2018 
r. do godz. 10:00 Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru: 
Gmina Brzostek ul. Rynek 1 39-230 Brzostek z dopiskiem „Oferta przetar-
gowa na zakup samochodu strażackiego marki Żuk – nie otwierać przed 
31.10.2018 r. godz.11:00” 
2. Oferty należy składać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj. od 
poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 – w poniedziałki i w godz. 
7:30-15:30 od wtorku do piątku. 
3. Okres związania ofertą – 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert 
IX. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu 
bez wybrania 
którejkolwiek z ofert. X. Informacje dodatkowe: 
1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, 
nie niższą niż cena wywoławcza. 
2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuż-
szym niż 7 dni od daty 
przetargu na konto bankowe Gminy Brzostek. 
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po 
dokonaniu wpłaty i podpisaniu umowy sprzedaży. 

Brzostek, dnia 27.09.2018 r. 

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA III PUBLICZNY PRZETARG PISEMNY
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI FS LUBLIN, MODEL ŻUK A07 2.5T –STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY BRZOSTEK
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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 31 października na adres: wiadomosci@brzostek.pl

PSY SZUKAJĄ DOMU
Oby tak duża liczba nowych psów 

w schronisku nie oznaczała pozbywa-
nia się ich przed zimą przez właścicieli. Prze-
stały być potrzebne? Przestały się podobać? 
Wszystkie psy oczekujące na nowych właś-
cicieli są zdrowe, łagodne, mogą trafić do 
rodzin z dziećmi, tolerują inne osobniki 
swojego gatunku. Niektóre mogą przejawiać 
lękliwość wynikającą z traumatycznych prze-
żyć, związanych zwłaszcza z biciem. Jednak 
jeśli trafią w „dobre ręce” i będą łagodnie 
prowadzone, przestaną uciekać np. na widok 
podniesionej dłoni. 

DZIĘKUJEMY OSOBOM, KTÓRE JUŻ PRZY-
GARNĘŁY DO SWOICH DOMÓW ZAGU-
BIONE LUB WYPĘDZONE PSY.
SZUKAMY NOWYCH WŁAŚCICIELI DLA 
PRZEDSTAWIONYCH W TYM NUMERZE 
„WB” ZWIERZAKÓW.

• 6/2018 – średniej wielkości czarna 
suka znaleziona w styczniu w Siedli-
skach-Bogusz,

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

• 8/2018 – mały, biało-brązowy pies z pod-
palaniem znaleziony w lutym w Brzostku,

• 9/2018 – dość duży pies (zgłoszono, że po 
wypadku) znaleziony w lutym w Kamie-
nicy Dolnej,

• 20/2018 – duży biało-brązowo-czarny 
pies znaleziony w marcu w Nawsiu Brzo-
steckim,

• 26/2018 – pies średniej wielkości, czarny 
z białymi łapkami, zabrany w marcu ze 
Skurowej,

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

• 38/2018 – młody (ok. 1 roku) brązowy 
pies z podpalaniem, mix owczarka nie-
mieckiego, znaleziony w lipcu w Siedli-
skach-Bogusz,

• 46/2018 – mała, ok. dwumiesięczna, czarna 
suczka (nr 1), znaleziona w sierpniu w Woli 
Brzosteckiej,

• 48/2018 – mała, ok. dwumiesięczna, czarna 
suczka (nr 2), znaleziona w sierpniu w Woli 
Brzosteckiej

• 52/2018 – średniej wielkości rudo-biała 
suka w wieku ok. 2 lat, znaleziona we 
wrześniu w Przeczycy,

• 53/2018 – średniej wielkości czarna suka 
w wieku ok. 2 lat, znaleziona we wrześniu 
w Nawsiu Brzosteckim,

• 54/2018 – średniej wielkości rudy pies 
w wieku ok. 2 lat, znaleziony we wrześniu 
w Skurowej,

• 55/2018 – ok. 2-letni, średniej wielkości 
pies czarno-brązowo-biały, odebrany we 
wrześniu ze Skurowej.

Psy można obejrzeć w Brzostku przy lecznicy 
weterynaryjnej Kazimierza Kłęka.
Kontakt: Wojciech Pacana tel. 14 6803 006, 
Urząd Miejski p. nr 8.Zdjęcia psów na s. 33



projekty graficzne

banery reklamowe

banery reklamowe odblaskowe

druk na folii samoprzylepnej

druk na folii One Way Vision - folia perforowana (witryny sklepowe,szyby samochodów)

druk na folii odblaskowej

cięcie po obrysie

plakaty

wizytówki

broszury

fototapety

kalendarze

zaproszenia(ślub, chrzest, komunia inne)

druk z pliku

pieczątki

skanowanie

ksero A3+

laminowanie

bindowanie

e-mail-drukarnia.ekiw@wp.pl

tel. 146830870, 723889668

https://www.facebook.com/Drukarnia-Ekiw-236174666927860/



Fot. Wiktoria Szymańska z Kleci

Fot. Stanisław Szukała z Brzostku Fot. Maria Caban z Brzostku

Fot. Paweł Grotkowski z Przeczycy

Fot. Agata Kalina z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Adrian Kłusek z Przeczycy Fot. Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Vittoria Condito z Brzostku NASI TU BYLI - ściana toalety przy autostradzie w Niemczech (ok. 500 km od granicy w Zgorzelcu)
Fot. Emigrant
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