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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
1. Kolejne odcinki dróg otrzymały nowe na-
wierzchnie bitumiczne: „na Niemca” w Siedli-
skach-Bogusz (440 m.b.), „na Pieknika” w Buko-
wej (395 m.b.), „na Włodarza” w Januszkowicach 

(206 m.b.), „na Rzońcę” w Kleciach (230 m.b.), droga Brzostek 
- Klecie (227 m.b. - do skrzyżowania z drogą powiatową 
Klecie - Januszkowice), „na Przewoźników” w Przeczycy 
(320 m.b.) oraz „na Kozneckich” w Smarżowej (270 m.b.). 
Całkowita wartość robót wyniosła 672 tys. zł.

2. Rozpoczęły się prace związane z wykonaniem kolejnych 
trzech zadań drogowych: 
 ◦  remontu ul. Mickiewicza – remont nawierzchni oraz chodni-
ka od skrzyżowania z ul. 20 Czerwca do komisariatu policji,

 ◦  budowy prawostronnego chodnika przy ul. Królowej Ja-
dwigi (od ul. Zielonej do mostu przy Słonym Potoku), 

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

3. Prace wykona firma Transkop s.c. z Gołęczyny za łączną 
kwotę 572 tys. zł, a ich zakończenie przewidziane jest do 
14 grudnia br.

4. Zamontowano kolejne lampy hybrydowe: jedna przy drodze 
„na Stawiska” w Kleciach, dwie na „Działach” w Janusz-
kowicach (na skrzyżowaniach z drogami na „Budy” i na 
Januszkowice) oraz jedna dodatkowa przy ul. Równie 
w Brzostku (przy skrzyżowaniu z ul. 20 Czerwca).

5. 147 tys. zł wyniosło utwardzenie dwóch odcinków dróg: 
„na Podlas” w Głobikówce (324 m.b.) oraz „Na Grygla” 
w Grudnej Dolnej (1020 m.b.). Wykonanie prac zostało 
dofinansowane przez Województwo Podkarpackie w ramach 
dotacji ze środków związanych z wyłączeniem gruntów 
rolnych z produkcji. Drogę w Głobikówce wykonał FHU 
Tomasz Lech z Jodłowej, a w Grudnej Dolnej Transkop 
s.c. z Gołęczyny.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

WYBRALIŚMY

Prawie 54% uprawnionych do gło-
sowania w naszej gminie wzięło 

udział w tegorocznych wyborach 
samorządowych. 

Jeśli przyjrzymy się szczegółowym 
wynikom wyborów, od razu widać, 
że liczy się każdy nasz głos. Niektó-
rzy kandydaci wygrywali niewielką 
przewagą. W takiej sytuacji możemy 
być przekonani, że to właśnie nasz 
głos wpłynął na ostateczny wynik. 

Istotne jest również to, że wy-
startowało wielu kandydatów i to 
o mniej więcej równych szansach. 
Dzięki temu musieli się naprawdę 
starać, by zyskać odpowiednią liczbę 
głosów pozwalającą wygrać, a my nie 
podejmowaliśmy decyzji „w ciemno”, 
ponieważ kandydaci to nie były osoby 
znane tylko z banerów, ulotek, tele-

wizji czy internetu. Głosowaliśmy na 
ludzi, z którymi spotykamy się na co 
dzień. Dlatego tak ważne są dla nas 
wybory, w których startują mieszkańcy 
naszej gminy.

21 października wybraliśmy władze 
samorządowe na następne 5 lat. I tak – 
Burmistrz Brzostku pozostaje ten sam, 
w Radzie Miejskiej pojawiło się kil-
ka nowych twarzy, a w Powiecie będą 

nas reprezentować osoby, które po raz 
pierwszy ubiegały się o mandaty rad-
nych powiatowych i je uzyskały. Na 
wyróżnienie zasługuje tu wynik Da-
niela Wójcika – 1569 głosów. Żadnemu 

innemu kandydatowi do Powiatu nie 
udało się przekroczyć „magicznego” 
tysiąca.

Obdarzyliśmy zaufaniem Burmi-
strza i Radnych. Oczekujemy od nich 
rzetelnej pracy na rzecz całego nasze-
go środowiska. Mamy nadzieję, że 
w podejmowaniu decyzji nie będą 
się kierować przynależnością do par-
tii czy grup, osobistymi pobudkami, 
ale wspólnym dobrem Gminy Brzo-
stek. Życzymy Im, aby za Ich kadencji 
nasza Ziemia Brzostecka, wszystkie 

nasze miejscowości rozwijały się, pięk-
niały i żeby wszystkim mieszkańcom 
żyło się coraz lepiej.

Redakcja „WB”

Fot. Paweł Batycki

OD REDAKCJI

Mówi się, że w zdrowym ciele zdro-
wy duch. Z tego względu należy 

dbać o zdrowie, podejmować szereg 
działań profilaktycznych, by w porę za-
reagować na pojawiający się problem 
zdrowotny (tu polecamy tekst Sylwii 
Kosowskiej-Furman na s. 27). Musimy 
również pracować nad swoją kondycją 
fizyczną. Ważne jest, aby nasza aktyw-
ność ruchowa nie ograniczała się do 
przejścia od drzwi domu lub budynku, 
w którym pracujemy, do samochodu 
zaparkowanego niemalże pod tymi 
drzwiami. Warto korzystać ze słońca, 
ale nie bać się też wychylić nosa z przy-
tulnego mieszkania w brzydką pogodę. 
Nawet kaktusy lepiej rosną, jeśli wynie-
siemy je na zewnątrz (w zimie byłoby to 
ryzykowne, ale człowiek to nie kaktus, 

mróz mu nie zaszkodzi). Przebywanie na 
świeżym powietrzu także powinno przy-
bierać formę aktywną, a więc możemy 
popracować w ogrodzie (co jest ostatnio 
bardzo modne, a przy okazji pożytecz-
ne), odśnieżać, spacerować, biegać (też 
modne) itd. Wylegiwanie się na leżaku, 
smażenie na pełnym słońcu czy snucie 
się od sklepu do sklepu lub od pubu 
do pubu nie przynosi takich efektów 
jak zdrowy wysiłek. Zmęczenie fizyczne 
jest skutecznym lekiem na zmęczenie 
umysłu, doskonale odstresuje. Jeśli prze-
kopiemy ogród, przejdziemy kilkanaście 
czy kilkadziesiąt kilometrów w szybkim 
tempie, wtedy już nic się nam nie chce, 
nawet myśleć o sprawach przykrych 
czy zawiłych. Wtedy odpoczywa nasz 
umysł. Później na pewno będziemy pa-
trzeć na świat bardziej optymistycznie, 
opuści nas złość, zawziętość albo żal 
czy smutek, wróci nam energia, radość 

i bardziej ludzkie podejście do życia. 
Wysiłek fizyczny przynosi rewelacyjne 
efekty. O ile lepiej byłoby, gdyby np. 
ci, co lubią działać na szkodę innych, 
mataczyć, snuć intrygi, wiecznie postę-
pować pokrętnie i podstępnie, wzięliby 
się wreszcie do roboty lub wybrali się 
na wymagającą pieszą wędrówkę i padli 
ze zmęczenia, jak ten „gość” na zdjęciu. 
Czy jemu chciałoby się teraz kopać pod 
kimś dołki??

U. Kobak
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NOWE WŁADZE WYBRANE 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Barbara Szweda
zam. Brzostek

Bogdan Stanek
zam. Siedliska-Bogusz

Krystyna Wójtowicz
zam. Grudna Dolna

Marcin Sas
zam. Zawadka Brz.

Agnieszka Maduzia
zam. Brzostek

Zofia Roś
zam. Bukowa

Anna Nowicka
zam. Wola Brzostecka

Piotr Wal
zam. Klecie

Piotr Mroczek
zam. Przeczyca

Jerzy Kmiecik
zam. Głobikówka

Paweł Hipszer
zam. Kamienica Dolna

Bartłomiej Ziaja
zam. Nawsie Brzosteckie

Edyta Krzywińska-
zam. Gorzejowa

Ryszard Chajec
zam. Opacionka

Grażyna Cabaj
zam. Kamienica Górna

RADNI RADY MIEJSKIEJ

BURMISTRZ RADNI RADY POWIATU

Wojciech Staniszewski
zam. Brzostek

Mateusz Domaradzki
zam. Nawsie Brz.

Andrzej Witek
zam. Siedliska-Bogusz

Daniel Wójcik
zam. Brzostek
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Obwód głosowania
Liczba 

uprawnio-
nych

Liczba wyda-
nych kart do 
głosowania

Frekwencja 
(%)

Nr 1 - Brzostek, Zawadka Brzostecka 1453 861 59,26%
Nr 2 - Brzostek 1089 593 54,45%
Nr 3 - Klecie 531 325 61,21%
Nr 4 - Bukowa 387 185 47,80%
Nr 5 - Januszkowice, Opacionka 1031 461 44,71%
Nr 6 - Nawsie Brzosteckie, Wola Brzostecka 1087 612 56,30%
Nr 7 - Bączałka, Kamienica Górna 815 459 56,32%
Nr 8 - Grudna G., Grudna D. 718 354 49,30%
Nr 9 - Siedliska-B., Głobikówka, Smarżowa 1538 762 49,54%
Nr 10 - Gorzejowa 536 273 50,93%
Nr 11 - Kamienica Dolna 428 301 70,33%
Nr 12 - Przeczyca, Skurowa 886 457 51,58%
Ogółem w Gminie Brzostek 10499 5643 53,75%

Okręg nr 1 - Brzostek
Imię i nazwisko Liczba głosów Procent
Agnieszka MADUZIA 268 53,17%
Józef KRZYSZCZUK 236 46,83%
RAZEM 504

Okręg nr 2 - Brzostek
Imię i nazwisko Liczba głosów Procent
Barbara Zofia SZWEDA 253 56,73%
Maria Teresa ZATORSKA 193 43,27%
RAZEM 446

Okręg nr 3 - Brzostek, Zawadka Brzostecka
Imię i nazwisko Liczba głosów Procent
Marcin Jan SAS 364 76,31%
Zbigniew Józef RAŚ 113 23,69%
RAZEM 477

Okręg nr 4 - Klecie
Imię i nazwisko Liczba głosów Procent
Piotr Mieczysław WAL 166 52,04%
Jan SARNECKI 153 47,96%
RAZEM 319

Okręg nr 5 - Bukowa
Imię i nazwisko Liczba głosów Procent
Zofia Anna ROŚ 130 71,82%
Wiesław Antoni KOWALSKI 51 28,18%
RAZEM 181

Okręg nr 6 - Januszkowice, Opacionka
Imię i nazwisko Liczba głosów Procent
Ryszard Józef CHAJEC Brak wyborów

(jeden kandydat)RAZEM

Okręg nr 7 - Nawsie Brzosteckie
Imię i nazwisko Liczba głosów Procent
Bartłomiej ZIAJA 231 60,00%
Józef Antoni KOBAK 154 40,00%
RAZEM 385

Okręg nr 8 - Wola Brzostecka
Imię i nazwisko Liczba głosów Procent
Anna NOWICKA 114 53,77%
Elżbieta Maria ZAPAŁ 98 46,23%
RAZEM 212

Okręg nr 9 - Kamienica Górna
Imię i nazwisko Liczba głosów Procent
Grażyna CABAJ 293 65,26%
Marta PRZEWOŹNIK 156 34,74%
RAZEM 449

Okręg nr 10 - Grudna Dolna, Grudna Górna
Imię i nazwisko Liczba głosów Procent
Krystyna Barbara WÓJTOWICZ 190 55,07%
Andrzej Kazimierz AUGUSTYN 155 44,93%
RAZEM 345

Okręg nr 11 - Głobikówka, Smarżowa
Imię i nazwisko Liczba głosów Procent
Jerzy Wojciech KMIECIK 210 61,40%
Piotr SAMBORSKI 132 38,60%
RAZEM 342

Okręg nr 12 - Siedliska-Bogusz
Imię i nazwisko Liczba głosów Procent
Bogdan Marek STANEK 242 60,20%
Krystyna TRACIŁOWSKA 160 39,80%
RAZEM 402

Okręg nr 13 - Gorzejowa
Imię i nazwisko Liczba głosów Procent
Edyta Joanna KRZYWIŃSKA 137 51,12%
Gustaw HOŁOWICKI 131 48,88%
RAZEM 268

Okręg nr 14 - Kamienica Dolna
Imię i nazwisko Liczba głosów Procent
Paweł HIPSZER 245 82,77%
Irena Barbara WANTUCH 51 17,23%
RAZEM 296

Okręg nr 15 - Przeczyca, Skurowa
Imię i nazwisko Liczba głosów Procent
Piotr Jan MROCZEK 244 55,08%
Alfred NAWRACAJ 199 44,92%
RAZEM 443

FREKWENCJA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2018

FREKWENCJA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

W LATACH 1998 – 2018

WYNIKI WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ
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Obwód głosowania

Liczba głosów

Hipszer Paweł
Staniszewski 

Wojciech
Razem

Nr 1 - Brzostek, Zawadka Brzostecka 367 487 854

Nr 2 - Brzostek 271 311 582

Nr 3 - Klecie 173 149 322

Nr 4 - Bukowa 70 111 181

Nr 5 - Januszkowice, Opacionka 300 156 456

Nr 6 - Nawsie Brzosteckie, Wola Brzostecka 210 391 601

Nr 7 - Bączałka, Kamienica Górna 153 302 455

Nr 8 - Grudna G., Grudna D. 126 222 348

Nr 9 - Siedliska-B., Głobikówka, Smarżowa 324 423 747

Nr 10 - Gorzejowa 176 95 271

Nr 11 - Kamienica Dolna 243 57 300

Nr 12 - Przeczyca, Skurowa 200 247 447

RAZEM 2613 2951 5564

WYNIKI WYBORÓW 
NA BURMISTRZA 
BRZOSTKU

Nr 
listy

numer 
na 

liście
Nazwsko i imiona

Głosów ważnych oddanych na kandydata

Liczba % (w skali okręgu 
wyborczego) Mandat

2 1 WÓJCIK Daniel Grzegorz 1 569 21.11% Tak

2 2 WARZECHA Stanisław Kazimierz 116 1.56% Nie

2 3 GĄSIOR Elżbieta Teresa 43 0.58% Nie

2 4 SMAGACZ Zbigniew 64 0.86% Nie

2 5 HALS Irena 29 0.39% Nie

2 6 MIKRUT Anna 86 1.16% Nie

10 1 DOMARADZKI Mateusz Stanisław 910 12.24% Tak

10 2 SKŁADANOWSKA Lidia Maria 243 3.27% Nie

10 3 SARNA Kazimierz Jan 622 8.37% Nie

10 4 WIDUCH Monika Ewa 72 0.97% Nie

10 5 ROGOWSKA Zofia 130 1.75% Nie

10 6 WITEK Andrzej 878 11.81% Tak

RADA POWIATU DĘBICKIEGO - WYNIKI WYBORÓW

Okręg nr 2
gmina Brzostek, gmina Jodłowa

12 1 KRZYŻAK Dorota Maria 410 5.52% Nie

12 2 WOJNAROWSKA Urszula Bogusława 33 0.44% Nie

12 3 SZOT Wojciech Czesław 728 9.79% Tak

12 4 MACHOWSKI Kazimierz 32 0.43% Nie

12 5 STRĘK Piotr Jan 44 0.59% Nie

12 6 BEREK Małgorzata 54 0.73% Nie

13 1 PIETRUCHA Dominik Łukasz 34 0.46% Nie

13 2 DUDA Tomasz Tadeusz 10 0.13% Nie

13 3 ZIOBRO Anna Klaudia 5 0.07% Nie

14 1 BIENIEK Leszek Jan 518 6.97% Nie

14 2 SKÓRSKA Zofia 201 2.70% Nie

14 3 KITA Władysław 87 1.17% Nie

14 4 ZAWIŚLAK Agnieszka Małgorzata 70 0.94% Nie

14 5 GRODZKA Zofia 30 0.40% Nie

14 6 WÓJTOWICZ Stanisław Marek 133 1.79% Nie

15 1 MATEROWSKI Marek 58 0.78% Nie

15 2 IGNARSKA Justyna Jadwiga 24 0.32% Nie

15 3 KORDELA Łukasz Stanisław 68 0.91% Nie

16 1 TOMASIEWICZ Arkadiusz Paweł 115 1.55% Nie

16 2 SZYMASZEK Karolina Grażyna 11 0.15% Nie

16 3 OLEKSY Dawid Rafał 3 0.04% Nie

16 4 PŁATEK Jolanta Bernadetta 3 0.04% Nie

Nr listy Komitet wyborczy
Liczba

% głosów 
ważnych

Udział w podziale 
mandatówGłosów na kandydatów 

komitetu Kandydatów Mandatów

1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 28801 28 0 3.39% Nie

2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 100802 43 3 11.88% Tak

3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 5334 16 0 0.63% Nie

4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 114100 43 5 13.44% Tak

5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 49669 43 0 5.85% Nie

6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 9166 30 0 1.08% Nie

7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 16318 38 0 1.92% Nie

8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 56176 39 0 6.62% Nie

9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 15059 42 0 1.77% Nie

10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 443439 43 25 52.25% Tak

11 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 9865 41 0 1.16% Nie

WYNIKI GŁOSOWANIA DLA KOMITETÓW
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Nr 
listy

numer na 
liście

Nazwsko i imiona

Głosów ważnych oddanych na kandydata

Liczba % (w skali okręgu 
wyborczego)

Mandat

1 1 DUL Jolanta 2 517 1.54% Nie

1 2 STRAUB Lidia 368 0.23% Nie

1 3 WOLSKA Renata 1 103 0.68% Nie

1 4 SZEBLA Łukasz Marek 642 0.39% Nie

1 5 KOZIOŁ Arkadiusz Krzysztof 1 171 0.72% Nie

2 1 LADA Wiesław Andrzej 7 448 4.57% Nie

2 2 TARAPATA Jan Władysław 7 575 4.64% Tak

2 3 KIEPIEL Teresa Bogusława 1 620 0.99% Nie

2 4 BARNAŚ Mariusz Andrzej 1 501 0.92% Nie

2 5 KOZIOŁ Magdalena Helena 782 0.48% Nie

2 6 ŻELAZKO Danuta 956 0.59% Nie

2 7 STOLARSKA Małgorzata 431 0.26% Nie

2 8 ŚLIWIŃSKI Dariusz Adam 1 260 0.77% Nie

4 1 MITRĘGA Maria 5 574 3.42% Nie

4 2 KRAJEWSKA Aneta Anna 1 276 0.78% Nie

4 3 STROJNA Ewa Janina 554 0.34% Nie

4 4 ŻYŁKA Adam Nikodem 1 414 0.87% Nie

4 5 RAWINIS Emilia 526 0.32% Nie

4 6 JURZYSTA Marcin 1 649 1.01% Nie

4 7 PIETRUSZKA Jacek Robert 713 0.44% Nie

4 8 GAMROT Jacek Michał 707 0.43% Nie

5 1 BRZOSTOWSKI Edward 8 101 4.97% Nie

5 2 KUREK Andrzej 913 0.56% Nie

5 3 MIKOWSKI Bogdan Adam 325 0.20% Nie

5 4 GARBACZ-SARLIŃSKA Barbara Beata 285 0.17% Nie

5 5 BARAN Danuta Jolanta 466 0.29% Nie

5 6 SIUTA Magdalena Maria 438 0.27% Nie

5 7 ŚWIĘTONIOWSKI Arkadiusz Jerzy 221 0.14% Nie

5 8 TOMCZYK Michał Konrad 1 482 0.91% Nie

6 1 IRZYK Martin Marian 604 0.37% Nie

6 2 RŻANY Monika 528 0.32% Nie

6 3 ZAGÓRSKI Marek Józef 224 0.14% Nie

6 4 JURASIŃSKA Agnieszka Zofia 139 0.09% Nie

6 5 GAWRON Jakub 288 0.18% Nie

7 1 SŁĄBA Leszek 886 0.54% Nie

7 2 ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 688 0.42% Nie

7 3 OCHAŁ Katarzyna Kinga 623 0.38% Nie

7 4 KUBIK Michał Franciszek 368 0.23% Nie

7 5 USARZ-NICOŚ Paulina Ewa 108 0.07% Nie

7 6 FILA-MORYTKO Piotr Robert 261 0.16% Nie

7 7 MALINOWSKA Klaudia Katarzyna 259 0.16% Nie

7 8 ŚRODOŃ Monika Paulina 247 0.15% Nie

8 1 GOCLON Paweł Andrzej 2 455 1.51% Nie

8 2 KAPINOS Aleksander Józef 2 566 1.57% Nie

8 3 JURASZ Bartłomiej Adam 1 050 0.64% Nie

8 4 LUKA Jolanta Anna 1 048 0.64% Nie

8 5 PARYS Anna Katarzyna 928 0.57% Nie

8 6 PIETRUCHA Agata Anna 975 0.60% Nie

8 7 ZAMORSKI Mariusz 981 0.60% Nie

9 1 SALWA Małgorzata Kazimiera 1 253 0.77% Nie

9 2 STRZELCZYK Karol Mikołaj 524 0.32% Nie

9 3 NIEKOWAL Krzysztof Stanisław 546 0.33% Nie

9 4 KUMOREK Dariusz Jan 309 0.19% Nie

9 5 MATŁOSZ Mariusz Kazimierz 280 0.17% Nie

9 6 KWASEK Agnieszka 160 0.10% Nie

9 7 MACIOŁEK Jarosław Paweł 285 0.17% Nie

9 8 BURY Sylwia Magdalena 378 0.23% Nie

10 1 ORTYL Władysław Zenon 38 428 23.56% Tak

10 2 ŁĄCZAK Czesław 9 908 6.08% Tak

10 3 BIESZCZAD Stefan 14 054 8.62% Tak

10 4 MAGDOŃ Jacek 10 489 6.43% Tak

10 5 MARCZENIA Andrzej 2 526 1.55% Nie

10 6 NAPIERACZ Maria 6 262 3.84% Tak

10 7 MARCZAK Barbara Danuta 3 264 2.00% Nie

10 8 STEC-ŚWIDERSKA Bogumiła Mirosława 4 659 2.86% Nie

11 1 ARMATA Jan 562 0.34% Nie

11 2 SZUKAŁA Maria 302 0.19% Nie

11 3 BABIARZ Mariusz Józef 215 0.13% Nie

11 4 SARNA Wioletta Katarzyna 673 0.41% Nie

11 5 MASTEJ Małgorzata 227 0.14% Nie

11 6 WIŚNIEWSKA-FUDALA Wioleta Anna 163 0.10% Nie

11 7 WŁODYKA Emil 139 0.09% Nie

11 8 GOMÓŁKA Tadeusz Ferdynand 244 0.15% Nie

SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO - WYNIKI WYBORÓW

Nr listy Komitet wyborczy
Liczba

% głosów 
ważnych

Udział 
w podziale 
mandatów

Głosów na kandyda-
tów komitetu

Kandydatów Mandatów

1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 28 801 28 0 3.39% Nie

2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 100 802 43 3 11.88% Tak

3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 5 334 16 0 0.63% Nie

4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 114 100 43 5 13.44% Tak

5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 49 669 43 0 5.85% Nie

6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 9 166 30 0 1.08% Nie

7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 16 318 38 0 1.92% Nie

8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 56 176 39 0 6.62% Nie

9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 15 059 42 0 1.77% Nie

10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 443 439 43 25 52.25% Tak

11 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 9 865 41 0 1.16% Nie

PODZIAŁ MANDATÓW POMIĘDZY LISTY KOMITETÓW WYBORCZYCH

Okręg 2. powiaty: dębicki, mielecki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski
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SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY 
PRZYJACIELE!

Serdecznie dziękuję za Wasze zaufanie, które 
okazaliście, tak licznie oddając swoje głosy na 

moją kandydaturę do Rady Powiatu. 

1569 głosów to najlepszy indywidualny wynik w na-
szym okręgu i 3. w całym powiecie. (Łącznie lista PSL 
w okręgu Brzostek - Jodłowa otrzymała 1907 głosów - 
25,66 % poparcia).

Jest to dla mnie powód do radości, ale przede wszyst-
kim ogromne zobowiązanie do wytężonej pracy na rzecz 
rozwoju powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem gmin 
Brzostek i Jodłowa. Zrobię wszystko, by Was nie zawieść. 

W imieniu własnym, jak i koleżanek oraz kolegów 
z listy jeszcze raz dziękuję za poparcie.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
Daniel Wójcik

SZANOWNI MIESZKAŃCY GRUDNEJ 
GÓRNEJ I GRUDNEJ DOLNEJ

Dziękuję serdecznie za udział w wyborach 
samorządowych i każdy oddany na mnie głos. 

Zaufanie, którym zostałam obdarzona przez Państwa, mobi-
lizuje mnie do dalszej intensywnej pracy na rzecz rozwoju 
naszych sołectw. 

Z poważaniem 
Krystyna Wojtowicz

DRODZY MIESZKAŃCY!

Dzięki Waszemu zaangażowaniu, wierze 
w moje kompetencje, umiejętności i dotych-
czasowy dorobek w pracy społecznej uzy-
skałem mandat Radnego. Dziękuję mojej 

Rodzinie, Sąsiadom, wszystkim bliskim mi Osobom za 
wsparcie i słowa otuchy. Chciałem też pogratulować 
swojemu kontrkandydatowi Panu Zbigniewowi wy-
niku oraz prowadzenia czystej i honorowej kampanii. 
Drodzy Wyborcy, dziękuję za zaufanie, którym mnie ob-
darzyliście - jest to dla mnie duży kredyt zaufania, ale i też 
obowiązek pracy i reprezentowania Państwa. 

Z poważaniem 
Marcin Sas

SZANOWNI MIESZKAŃCY KAMIENICY 
GÓRNEJ I BĄCZAŁKI,

dziękuję za zaufanie, którego wyrazem były 
głosy tak licznie oddane na moją kandyda-

turę. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań dla dalszego 
rozwoju naszych miejscowości i polepszenia warunków 
funkcjonowania ich mieszkańców.

Grażyna Cabaj

SZANOWNI PAŃSTWO,

serdecznie dziękuję za zaufanie, jakim mnie 
Państwo obdarzyliście i za każdy oddany na 
mnie głos. W pracy radnego będę zabiegał 

o rozwój Siedlisk-Bogusz i poprawę komfortu życia miesz-
kańców. 

Bogdan Stanek

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowanie miesz-

kańcom Głobikówki i Smarżowej za oddane 
na moją osobę głosy w wyborach do Rady 
Miejskiej. Zostałem wybrany na siódmą ka-

dencję, ten piękny wynik pokazuje, że warto służyć, po-
magać i pracować dla ludzi.

Z wyrazami szacunku
Radny Jerzy Kmiecik 

DRODZY MIESZKAŃCY WSI 
GORZEJOWA

Składam serdeczne podziękowania Wybor-
com, którzy zaufali mojej osobie i oddali na 

mnie swój glos w wyborach samorządowych. Zapewniam, 
że będę służyć Państwu swoją pracą, wiedzą i umiejęt-
nościami.

Z wyrazami szacunku 
Edyta Krzywińska

SZANOWNI MIESZKAŃCY BUKOWEJ, 
serdecznie dziękuję za każdy głos oddany 

na moją osobę w ostatnich wyborach. Tak 
wysokie poparcie, którym zostałam przez Was 
obdarzona, jest dla mnie wyróżnieniem. W ko-

lejnych latach kadencji czuję się zobowiązana do aktywnej 
pracy dla dobra naszej miejscowości oraz gminy. Jako 
radna zapraszam wszystkich do współpracy i dzielenia 
się pomysłami. 

Zofia Roś

SZANOWNI MIESZKAŃCY WOLI 
BRZOSTECKIEJ!

Pragnę podziękować Państwu za udział 
w wyborach samorządowych. Szczególnie 

dziękuję tym, którzy po raz kolejny oddali na mnie swój 
głos. Postaram się nie zawieść Waszego zaufania i nadal 
dbać o naszą wieś i jej mieszkańców.

Z wyrazami szacunku Anna Nowicka

SZANOWNI MIESZKAŃCY NAWSIA 
BRZOSTECKIEGO!

Bardzo dziękuję za poparcie mojej kandy-
datury w wyborach do Rady Miejskiej. Po-

dziękowania należą się także mojemu kontrkandydatowi 
Józefowi Kobakowi za prowadzenie czystej kampanii. Tak 
z panem Józefem, jak i z innymi mieszkańcami jestem 
otwarty na wymianę poglądów i współpracę na rzecz 
dobra naszej miejscowości. Zrobię wszystko, żeby godnie 
reprezentować Nawsie Brzosteckie w naszej Gminie i nie 
zawieść Państwa zaufania. 

Bartłomiej Ziaja
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PODZIĘKOWANIA MIESZKAŃCOM GMINY BRZOSTEK
W imieniu Zarządu Gminnego Komitetu Prawo i Sprawiedliwość w Brzostku pragnę złożyć mieszkańcom serdeczne 

podziękowania za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo naszych kandydatów w Wyborach Samorządowych. 
Kandydaci PiS do Sejmiku Województwa Podkarpackiego otrzymali w naszej Gminie 3 111 głosów, co przyczyniło 

się do objęcia w naszym okręgu, pięciu z sześciu mandatów przez Władysława Ortyla, Czesława Łączaka, Stefana 
Bieszczada, Jacka Magdonia oraz Marię Napieracz.

W Radzie Powiatu Dębickiego z listy Prawa i Sprawiedliwości, na którą oddano 2 855 głosów, zasiądą z naszego 
okręgu Mateusz Domaradzki oraz Andrzej Witek. 

Dzięki Państwa poparciu, w Radzie Miejskiej w Brzostku znalazło się sześcioro rajców z listy Prawa i Sprawied-
liwości: z Brzostku Agnieszka Maduzia i Barbara Szweda, z Kleci Piotr Wal, z Januszkowic i Opacionki Ryszard 
Chajec, z Przeczycy i Skurowej Piotr Mroczek, z Kamienicy Dolnej Paweł Hipszer. 

Natomiast kandydat Prawa i Sprawiedliwości na Burmistrza Gminy Brzostek Paweł Hipszer osiągnął wynik 46,96%.

Jesteśmy przekonani, że wszyscy wybrani Radni będą godnie reprezentowali mieszkańców Gminy Brzostek oraz 
pracowali z pełnym poświęceniem i zaangażowaniem na rzecz Naszej Małej Ojczyzny - Gminy Brzostek.

Z wyrazami podziękowania
Przewodniczący Komitetu Prawo i Sprawiedliwość w Gminie Brzostek

Zbigniew Kowalski

SZANOWNI PAŃSTWO!
Składam gorące podziękowania Wszyst-

kim Mieszkańcom Gminy Brzostek, którzy 
oddali na mnie głos w wyborach na burmi-
strza. Cieszę się, że tak wiele osób obdarzyło 
mnie zaufaniem. Wynik, jaki osiągnąłem 

/2613 głosów/, jeszcze bardziej motywuje mnie do dalszej, 
ciężkiej i sumiennej pracy na rzecz naszej gminy. Gratuluję 
swojemu kontrkandydatowi Panu Wojciechowi Staniszew-
skiemu wygranej i życzę realizacji programu wyborczego.

Jestem wdzięczny osobom, które mnie wspierały i po-
magały w kampanii wyborczej.

Chciałbym też w sposób szczególny podziękować Miesz-
kańcom Kamienicy Dolnej, mojej rodzinnej miejscowości, 
za tak liczny udział w wyborach i poparcie mojej osoby. 
Już po raz kolejny osiągnęliśmy najwyższą frekwencję 
w gminie, ponad 70%. Ponowny wybór na radnego Rady 
Miejskiej jest dla mnie ogromną nobilitacją, a jednocześnie 
zobowiązaniem do jeszcze bardziej energicznego działania 
na rzecz wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Serdecznie dziękuję
Paweł Hipszer

SZANOWNI WYBORCY,
bardzo dziękuję za wszystkie oddane na 

mnie głosy w ostatnich wyborach samorzą-
dowych. Jestem Wam wszystkim bardzo zo-
bowiązany za to, że mimo trudnych decyzji, 
jakie musiałem podejmować w kończącej 

się kadencji, uzyskałem jeszcze więcej Państwa głosów 
niż w wyborach z 2014 roku. Dziękuję mojemu sztabowi 
wyborczemu, który pracował dla mnie z niezwykłym 
zaangażowaniem oraz wszystkim, którzy wspierali mnie 
i pomogli w tym wyborczym zwycięstwie. Dziękuję Pa-
włowi Hipszerowi za rywalizację i liczę na dobrą współ-
pracę w nowej Radzie Miejskiej. Gratuluję wszystkim 
zwycięzcom, szczególnie KWW Samorząd dla Mieszkańców 
Gminy Brzostek, który zdobywając prawie 50% głosów, 
pokazał, że w samorządzie nadal ważniejsi są ludzie niż 
przynależność partyjna. Tym, którym się tym razem nie 
udało, życzę, by nie tracili w sobie chęci pracy dla naszej 
społeczności i nadal uczestniczyli w różnych formach ak-
tywności samorządowej. 

Z wyrazami szacunku 
Wojciech Staniszewski

Wybieramy Wybieramy

Fot. Paw
eł B

atycki
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Fot. Paweł Batycki

TRZECIA KWESTA NA BRZOSTECKIM CMENTARZU

1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, odbyła 
się po raz trzeci Kwesta na rzecz ratowania zabytkowych 

nagrobków znajdujących się na Cmentarzu Parafialnym 
w Brzostku. 

Do tej pory dzięki zaangażowaniu organizatorów, hojności 
ofiarodawców i życzliwości Parafii Brzostek, udało się odno-
wić 2 zabytkowe nagrobki. Jeden z nich należy do aptekarza 
i burmistrza Porfirego Zieniewicza, a drugi do dra Teodora 
Kaczyńskiego – zasłużonego lekarza i społecznika. 

Środki zebrane w bieżącym roku przeznaczone zostaną 

na prace renowacyjne zabytkowych i wartościowych pod 
względem artystycznym nagrobków rodziny Leszczyckich.

Kwesta odbyła się pod patronatem Burmistrza Brzostku 
Wojciecha Staniszewskiego oraz Proboszcza Parafii w Brzost-
ku Ks. Marka Mnicha. Wolontariuszami byli uczniowie i na-
uczyciele Szkoły Podstawowej w Brzostku, samorządowcy 
oraz strażacy OSP w Brzostku. 

W kolejnym numerze „Wiadomości Brzosteckich” poin-
formujemy o wysokości zebranych środków.

Organizatorzy

PAMIĘTAJĄC O OFIARACH WOJNY…
„…Kochajmy swój region, tradycje, zwyczaje, 
róbmy coś dla niego, póki życia staje, 
pamiętajmy o tych, co od nas odeszli,
 i historii brzemię, na swych barkach nieśli.”

(Wibo)

Staje się to już tradycją, że we wrześniu spoty-
kamy się na Mszy Świętej Polowej w miejscu 

tragedii parafii siedliskiej. Przed mszą świętą, a po 
odmówieniu modlitwy różańcowej, aby przy-
pomnieć to, co wydarzyło się w 1944 roku, Ag-
nieszka Kumięga przytoczyła fragment kroniki ks. 
Karola Kawuli, mówiący o tamtych tragicznych 
dniach. Następnie młodzież Szkoły Podstawowej 
w Siedliskach-Bogusz, przygotowana przez Renatę 
Wadas, złożyła mały hołd wszystkim, którzy zginęli 
w czasie okupacji i tym, którzy pomimo tragedii 
przetrwali, mieli siłę i wiarę w przyszłość.

Wydarzenia te zostały przypomniane w roku 
szczególnym, roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Dlatego też ksiądz Tomasz Gomulec wraz ze zgroma-
dzonymi odmówił Litanię Narodu Polskiego, celebrował 
mszę świętą oraz wygłosił wzruszające kazanie nawiązujące 
do naszej historii, która nie zawsze była łatwa. Serdeczne 
„Bóg zapłać”.

Pogoda, jak zawsze była sprzyjająca, piękne słońce, deli-
katny wietrzyk. To ważne, jak i to, że są ludzie, na których 
zawsze można liczyć. A jest ich wielu m.in. pan Jerzy Kmiecik – 

sołtys Głobikówki, niezawodni młodzi druhowie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Siedliskach-Bogusz na czele z Wojciechem 
Gąsiorem, Zbigniewem Wodzieniem oraz Janem Szczepkowi-
czem, którzy znowu pracowali bezinteresownie, z olbrzymim 
zaangażowaniem. Serdecznie im dziękujemy!

Dziękujemy wszystkim, którzy jak co roku przybyli, aby 
wspólnie modlić się i oddać hołd ofiarom II wojny światowej.

Do zobaczenia za rok!
R.W.

Do renowacji nagrobki rodziny 
Leszczyckich

Nagrobek Teodora Kaczyńskiego Nagrobek Porfirego Zieniewicza

Fot. Jerzy Wadas



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 11/2018 11

Fot. Paw
eł B

atycki

100 LAT NIEPODLEGŁEJ POLSKI - legionowe tradycje w Brzostku

Zbliża się szczególna uroczystość - dzień 11 listopada – 100. 
rocznica odzyskania niepodległości. To najważniejsze 

święto państwowe w dziejach Polski i Polaków. Jesteśmy 
dumni, że 11 listopada 1918 r. nasz naród wybił się na nie-
podległość po 123 latach niewoli. W Brzostku i okolicach 
tradycje patriotyczne z tamtych czasów są ściśle związane 
z Legionami Polskimi – co zostało uwiecznione historyczną 
tablicą. Opisał te wydarzenia ks. prof. Bogdan Stanaszek.

Południowa część dawnej Rzeczypospolitej, nazwana przez 
zaborcę Galicją, należała od 1772 r. do cesarstwa austriackiego. 
Od II połowy XIX w. Polacy zyskiwali tu liczne swobody 
narodowe i mogli na początku XX stulecia tworzyć strzele-
ckie i inne organizacje paramilitarne. Brzostek wówczas był 
miastem należącym do powiatu pilzneńskiego. W roku 1912 
dr Rudolf Lach, lekarz miejski, utworzył w Brzostku Towa-
rzystwo „STRZELEC”. Organizacyjnie było ono podporząd-
kowane centrali w Krakowie, pod główną komendą Józefa 
Piłsudskiego. Członkowie brzosteckiego „Strzelca” – zwykle 
młodzi ludzie - odbywali ćwiczenia polowe i kursy strzelania 
pod okiem żołnierzy rezerwistów armii austriackiej takich 
jak: dr Rudolf Lach – komendant oraz Józef Szybist – zastępca 
i instruktor. We współpracy z organizacją brzostecką, w 1913 r., 
drużyny strzeleckie utworzyli: Józef Berek w Kamienicy 
Dolnej oraz Karol Wnęk w Kamienicy Górnej. Od lipcu 
1914 r. sytuacja tych drużyn zmieniła się wskutek poboru 
komendantów. Narastające napięcie między europejskimi 
mocarstwami powodowało mobilizację rezerwistów do 
austrowęgierskiej armii. W organizacjach zostali tylko mło-
dzi strzelcy niepodlegający poborowi, który obowiązywał 
wówczas mężczyzn od 21 roku życia. Wkrótce na przełomie 
lipca i sierpnia 1914 r. wybuchła Wielka Wojna, nazwana 
później I wojną światową. W koncepcji proaustriackiej ten 
globalny konflikt dawał Polakom szansę na utworzenie 
zalążków Wojska Polskiego na bazie organizacji paramili-
tarnych. Dlatego komendant J. Piłsudski wydał rozkaz do 

mobilizacji członkom „Strzelca”. Wtedy z Brzostku, w dniu 
4 sierpnia 1914 r., wymaszerował oddział 14 strzelców pod 
dowództwem dra Bronisława Lacha, brata Rudolfa Lacha. 
Członkami oddziału tego byli m.in.: Edward Chwal, Broni-
sław Lach, Leopold Leszkiewicz, Antoni Nowiński, Andrzej 
Paciora, Antoni Szostak, Jan Szybowicz, Jan Tułecki, Józef 
Tułecki, Błażej Ziobro (niestety, z braku dokumentów nie 
są znane nazwiska pozostałych osób). Brzostecki oddział 
został włączony w Krakowie (Oleandry) w większości do 
kompanii por. A. Wira-Konasa. Były to jednostki 1 Pułku 
Legionów, a od grudnia 1914 r. rozwiniętego w I Brygadę 
Legionów Polskich pod dowództwem J. Piłsudskiego. W ten 
sposób ziszczała się idea komendanta Piłsudskiego zawarta 
w jego sierpniowej przemowie: Odtąd nie ma ani Strzelców, 
ani Drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście 
żołnierzami polskimi… Patrzę na was, jako na kadry, z któ-
rych rozwinąć się ma przyszła armia polska, i pozdrawiam 
was, jako pierwszą kadrową kompanię. 

Wojenne losy brzosteckich legionistów były równie tra-
giczne i skomplikowane jak losy całej I Brygady i jej dowód-
ców. Niemniej to właśnie legioniści stanowili ważny trzon 
odrodzonego Wojska Polskiego, nad którym dowództwo 
11 listopada 1918 r. objął Józef Piłsudski, późniejszy Naczelnik 
Państwa. Wojsko Polskie obroniło niepodległość Ojczyzny 
podczas bolszewickiego najazdu w 1920 r. Większość brzo-
steckich legionistów uczestniczyła w tych walkach. Oprócz 
ww. osób należy również przywołać pamięć kilkudziesięciu 
innych żołnierzy z naszego terenu walczących oraz poległych 
w latach 1914-1920! 

W wolnej Polsce okresu międzywojennego szczególnie 
pielęgnowano patriotyczną tradycję oraz zasługi Legionów 
Polskich. W Brzostku dowodem tego jest tablica pamiątko-
wa wmurowana we fronton budynku magistratu (obecnie 
Urząd Miejski). Jubileuszowa uroczystość odbyła się dnia 
4 sierpnia 1939 r. Szczęśliwie do naszych przetrwała owa 
tablica upamiętniająca wydarzenia z 4 sierpnia 1914 r. Oto 
oryginalna treść napisu: 

W ten sposób 79 lat 
temu mieszkańcy od-
dali hołd brzosteckim 
strzelcom wyruszają-
cym walczyć o wolną 
Polskę. 

Zawiłe również są 
dzieje tej tablicy, któ-
ra została zatynkowa-
na z polecenia władz 
komunistycznych po 
II wojnie światowej. 
Tak oto miała zostać 
zatarta pamięć o praw-
dziwej niepodległości 
wywalczonej w listo-
padzie 1918 roku i obro-

nionej przed Rosją bolszewicką. Tablicę powtórnie odsłonięto 
w 1980 roku na żądanie Związku Rolników Indywidualnych 
„Solidarność” w Brzostku. Niestety, potem był stan wojenny 
i dopiero 1989 rok i następne lata przyniosły zasadnicze zmiany. 

Dziś w 100. rocznicę odzyskania niepodległości oddajmy 
hołd brzosteckim Legionistom i innym Żołnierzom walczą-
cym o wolność Polski!

Opracował W. Tyburowski na podst. literatury autorstwa
Ks. Bogdana Stanaszka: „Brzostek w czasie I wojny światowej”, Brzo-
stek 1998; „Z dziejów Brzostku. Wydarzenia i ludzie”, Brzostek 2008.

Zaproszenie
Z okazji 100-lecia odzyskania przez Pol-

skę niepodległości oraz 30. rocznicy po-
wstania Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Brzosteckiej zorganizowany został mię-
dzyszkolny konkurs pod hasłem „100 lat 
niepodległości w naszej gminie”. 

Konkurs zorganizowany przez Towarzy-
stwo patronatem objął Burmistrz Brzostku 
Wojciech Staniszewski. Zmagania kon-
kursowe uczniów szkół podstawowych 
rozpoczną się 14 listopada 2018 r. o godz. 
10.00 w Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku.

Prezes TMZB
Urszula Wojnarowska
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ZMARTWYCHWSTANIE WOLNEJ, ZJEDNOCZONEJ, 
NIEPODLEGŁEJ, REPUBLIKI POLSKIEJ
Zapiski z kroniki szkoły w Skurowej

Zachowano oryginalną pisownię.

Z zapisków nauczycielki Marii Kielar:

Nakoniec po blisko 5 letnim okresie krwawej wojny świa-
towej doczekaliśmy się pokoju a Ojczyzna nasza Wol-

ności. Wprawdzie już monarchowie b. państw centralnych 
ś.p. Franciszek Józef I, a później i jego następca Karol I wraz 
z Wilhelmem pruskim zmuszeni byli wypadkami wojenny-
mi ogłosić 5 listopada 1916 akt proklamacji Polski, jednakże 
intencje ich nie zupełnie były szczere, były to raczej piękne 
obietnice celem zjednoczenia sobie Polaków. Jedynie zasługą 
aktu tego jest to, że odtąd sprawa Polski weszła na tory mię-
dzy narodowe, a dopiero złamanie oręża pruskiego i sławna 
klęska Austryi pod Piawą w październiku 1918, po której to 
klęsce następuje masowa i bezładna ucieczka wojsk, zmusza 
b. państwa centralne do przyjęcia warunków koalicyi, między 
którymi był i warunek oddania Galicji Polsce.

Sprawiedliwości dziejowej stało się zatem zadość. Zbrod-
nia rozbiorów spełniona przed 140. laty, na żywym narodzie 
polskim srogo zemściła się na jej sprawcach. Na gruzach 
zniszczenia – na gruzach walących się potęg i sztucznych 
organizmów państwowych wstaje

Polska żywa, wolna i niepodległa.
Miesiąc październik 1918 roku, to miesiąc przełomu w dzie-

jach i losu polskiego narodu.
Silna opieką koalicji ogłosiła Rada Regencyjna w War-

szawie manifestem z 7 października 1918 powstanie wolnego, 
niepodległego Państwa Polskiego.

Dnia 11. października 1818 r. złożyło Koło Polskie w au-
stryackim parlamencie oświadczenie, że odtąd uważa się za 
obywateli Polski, i że ich nic z Austryą nie łączy.

Od tych to dni żyjemy w wolnej Polsce. W ślad za swym 
manifestem rozwiązała Rada Regencyjna narzuconą nam 
przez okupantów (Austryę i Niemcy) Radę Stanu i powołała 
byłego premiera Kucharzewskiego do utworzenia nowego 
rządu, a gdy mu to nie udało się z powodu nieufności społe-
czeństwa do jego osoby (za stanowisko wobec Austryi i Nie-
miec) misję utworzenia gabinetu powierzono Świerzyńskiemu. 
Gabinet przez niego powołany nie uzyskał uznania – znalazło 
się wielu polityków, którzy spiskowali przeciw Radzie Re-
gencyjnej – i cały gabinet otrzymał dymisję. Społeczeństwo 
polskie rozbite na partye nie zdołało wytworzyć silnego 
rządu – w Warszawie zapanował chaos, z którego miał nas 
wyratować mąż opatrznościowy, twórca Legionów Józef 
Piłsudski uwięziony przez Niemcy w twierdzy magdeburskiej. 
Gdy starania Rady Regencyjnej o uwolnienie Piłsudskiego 
były narazie bezowocne i Rada Regencyjna stała bezradna 
wobec chaosu, Galicja odłączyła się od Austryi, zorganizo-
wała się pospiesznie i utworzyła nowy rząd dla tej części 
Polski pod nazwą Polska Komisya Likwidacyjna z siedzibą 
w Krakowie. Komisja ta odmówiła również, poparcia gabi-
netowi Świerzyńskiego.

Gorętsze żywioły polityków lewicowych chciały posta-
wić Radę Regencyjną wobec faktu dokonanego i utworzyły 
z początkiem listopada rząd w Lublinie pod przewodnictwem 
posła Ignacego Daszyńskiego, w skład którego wchodzili tyl-
ko socjaliści i radykalni ludowcy. Rząd ten także nie uzyskał 
uznania a żywot jego trwał zaledwie parę dni. Wśród tego 
zamętu zjeżdża do Warszawy uwolniony J. Piłsudski, witany 
entuzjastycznie przez całą Warszawę i obejmuje z rąk Rady 
Regencyjnej najpierw naczelną władzę wojskową – a w dwa 
dni potem na wskutek manifestacji rolników również i naj-

wyższą władzę cywilną. Od tej pory rządzi Polską Naczelnik 
Państwa Józef Piłsudski, który powołał do steru gabinet 
Moraczewskiego. – W gabinecie tym znaleźli się tylko so-
cjaliści i radykalni ludowcy. Inne partye polityczne z Galicji 
i przedstawiciele Poznańskiego po długich targach od tego 
rządu odsunęli się. Społeczeństwo zbojkotowało gabinet, 
odmówiło udzielenia rozpisanej pożyczki państwowej nie 
chcąc uznać rządów jednej partyi. Zabór pruski z niezwykłym 
pośpiechem i energią przeprowadził u siebie wybory do sej-
mu dzielnicowego, sejm ten wytworzył rząd prowizoryczny 
tak zwaną Naczelną Radę Ludową. Tak więc były w Polsce 
3 rządy a mianowicie: Gabinet Moraczewskiego we Warsza-
wie, Polska Komisya Likwidacyjna w Krakowie i Naczelna 
Rada Ludowa w Poznaniu. Ponieważ te dwa ostatnie rządy 
nie uznały zupełnie rządu we Warszawie - dlatego z dniem 
16 stycznia 1919 r. rząd Moraczewskiego upadł – a powstał 
nowy rząd bezpartyjny, którego premierem został Ignacy 
Paderewski. Dnia 26. stycznia 1919 roku rozpisano wybory 
do I szego sejmu polskiego, który zebrał się na posiedzeniu 
w Warszawie 9 lutego i od tego czasu sprawa polska idzie 
już nowym torem naprzód – w zgodzie.

(…)
Dnia 2 listopada (1919 r. – dop. red.) odbył się uroczysty po-

ranek w Pilźnie w Szkole na uczczenie pamięci 1 wszej rocznicy 
oswobodzenia Ojczyzny naszej od obcych potencyi. Najpierw 
o 10 godz. złożyła Reprezentacya powiatowa w obecności 
naczelników gmin życzenia dla Rządu Polskiego i Naczelnika 
Państwa na ręce Kierownika Starostwo, potem odbyło się 
nabożeństwo w kościele parafialnym a nakoniec poranek 
w Szkole. Tak święciło ten wielki dzień miasto powiatowe 
Pilzno. W szkole tutejszej (w Skurowej – dop. red.) przema-
wiała do dzieci szkolnych naucz. M. Kielar przedstawiając 
im znaczenie obecnego obchodu.

Na zakończenie odśpiewały dzieci Nie rzucim ziemi i inne 
pieśni patriotyczne.

A Polska cała święciła dzień ten wielki bez hałaśliwych 
okrzyków tryumfu i wesela. Cicha, upojna radość zalała nam 
dusze po brzegi a z przybytków Pańskich popłynęła w niebo 
korna pieśń podzięki za Wyzwolenie, a w miejsce wieńców 
i kwiecia ozdobiła wskrzeszoną Polskę girlanda serc gorących 
od szczęścia.

Za dniem tym tęskniły przez półtora wieku nieszczęśliwe 
rzesze naszych ojców. Wyciągają się doń poprzez mroki lat 
wychudłe dłonie rodaków, co marli za Polskę w kazamatach 
Kuffsteinu i Spitzbergu, w kopalniach Sybiru i w więzieniach 
rozsianych hojnie na obszarach zaborców. Ku tej szczęsnej 
godzinie błyska miłośnie stal powstańców, do niej odnosi 
się każda ich łza i każda modlitwa. Wymarzywszy tę chwilę 
w nieśmiałych swoich snach za progiem bolesnej rzeczywi-
stości, opowiadali o niej starzy dzieciom, jak bajkę, która ma 
się spełnić. I ziściła się cudowna baśń o królewnie, zaklętej 
w kryształowym zamku na wielkiej śnieżnej górze. Nam zaś 
dano oglądać ten dziw własnemi oczyma.

(…)
Ranek dnia 31 października 1918 r. nie różnił się niczem po-

zornie od innych naszych dni jesiennych. Ludzie spieszyli do 
zwykłych zajęć, cała maszyna administracyjna austryjacka 
była jeszcze w ruchu, aż tu naraz na ulicach miast zwłaszcza 
Krakowa pojawiły się grupki wojskowych, w austryjackich 
wprawdzie mundurach, ale z orłem białym i kokardą naro-
dową na czapkach. Rozległy się pieśni narodowe i okrzyki: 
„Niech żyje wolność!” Polska otrząsła się z niewoli, wyrywała 
się do nowego życia. – Stało się to wszystko bez najmniejszego 

Dokończenie na str. 13
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Dokończenie ze str. 12

oporu ze strony dawnych władców, bez rozlewu jednej kropli 
krwi. Austrja była już w gruzach, jej słudzy nie śmieli stanąć 
w obronie starego ładu, patrzyli się spokojnie na zrzucanie 
dwugłowych orłów składali lojalnie władze w ręce prawo-
witych reprezentantów narodu. Od tej chwili epokowej mi-
nęły dwa lata tak pełne w wypadki. Teraz następują szybko 
wiadomości to o przewrocie w Warszawie, to Cieszynie lub 
innych miastach. Nadeszły też szybko wieści o nieszczęsnym 
losie Lwowa (zajęcie przez Ukraińców) o warcholstwie „rządu 
lubelskiego”. Radość mieszała się z bólem i hańbą. Naród się 
zmagał nietylko z wrogami zewnętrznymi, ale i sam ze sobą, 
z tem wszystkiem, co w nim było niedoskonałego i mętnego. 
I znowu błyski nadziei na uwolnienie Lwowa, powstanie po-
znańskie, zwołanie Sejmu. Lecz i echa smutne: najazd czeski na 
Śląsk. Zmieniły się uczucia nasze i nastroje, bo poczuliśmy się 
państwem bez granic ustalonych, bez spoistości wewnętrznej. 
Dwa lata naszej wolności minęły, a minęły na borykaniu 
się ciągłem, na walkach na zewnątrz i na wewnątrz. Lata 
tej walki, tych usiłowań i poczynań przeróżnych wykazały 
w nas wiele sił żywotnych, ale ujawniły też wiele słabości 
i wad, uniemożliwiających narazie należyty rozwój. W chwi-
lach niebezpieczeństwa, w chwilach takich, jak bohaterska 
obrona Lwowa, jak odrzucenie ostanie naporu bolszewickiego, 
objawiliśmy wiele zapału, energji i hartu. 

Przed dwoma laty, wstając do nowego życia, sądziliśmy, 
iż nie druga, ale nawet pierwsza rocznica wyzwolin zasta-
nie nas zorganizowanych należycie, potężnych, żyjących 
życiem pełnem i szczęśliwem. Nadzieje zawiodły. Żyjemy 
jeszcze ciągle w warunkach naprężonych, wzrok nasz wytę-
żony jeszcze ciągle z niepokojem na różne odcinki naszych 
granic, serce trwożne o przyszłość. – Mimo wszystko jednak 
nie pesymizmem winny być dusze nasze przepełnione, ale 
wiarą w siebie i w przyszłość. Boć ostatecznie mimo błędów 
i nietaktów różnych, mimo skośnej częstokroć linji naszego 
postępu życiowego, uszliśmy w tych dwu latach spory szmat 
drogi ku jasnemu Jutru. Wierzymy w siebie i Opatrzność, któ-
ra nas obdarowała dobrem najwyższem na ziemi, swobodą 

i która nas tak widocznie, namacalnie niemal, wyprowadza 
z chaosu i niebezpieczeństw na bite gościńce postępu, pokoju 
i dobrobytu społecznego. 

W dniu 13 listopada 1920 odbyła się pierwsza konferencja 
nauczycielska w Pilźnie jako konferencja polska w wolnej 
i niezawisłej Ojczyźnie naszej.

(…)
Z zapisków nauczyciela Aleksandra Dorykiewicza:

Tutejsza szkoła obchodziła uroczystość 10 lecia Niepodle-
głości bardzo uroczyście. Rano młodzież szkolna udała się 
do kościoła parafialnego w Przeczycy, celem wysłuchania 
mszy świętej, po nabożeństwie odbył się wspólny „Poranek” 
w szkole w Przeczycy. Następnie młodzież tutejszej szkoły 
złożyła wieniec u stóp krzyża w tutejszej wsi, celem złożenia 
hołdu poległym w walkach o niepodległość Polski. Na trwałą 
pamiątkę posadzono 2 dąbki przed szkołą.

Następnego dnia odbyło się przedstawienie tut. młodzieży, 
które poprzedził odczyt jednego z wychowanków tut. szkoły 
Adama Ramuta, pt. „Walka o niepodległość Polski”. Po od-
czycie chór tutejszej młodzieży odśpiewał pieśni narodowe.☐

CZY WSPÓŁCZEŚNI POLACY SĄ PATRIOTAMI?

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości 
to czas, kiedy dużo mówi się o poświęceniu, bo-

haterstwie, miłości do ojczyzny. Przywołuje się postacie 
zasłużonych Polaków – wielkich patriotów. Zazwyczaj są 
to ludzie, którym przyszło żyć i działać w przełomowych 
momentach w dziejach Polski. 

My, współcześni, mamy to szczęście, że żyjemy w czasach 
pokoju. Nie musimy walczyć z bronią w ręku o ojczyznę. Czy 
w takiej sytuacji można nazwać nas patriotami? Nad tym 
zastanawiali się brzosteccy gimnazjaliści:
• Myślę, że tak. Wielu z nas decyduje się na służbę w wojsku, 

aby walczyć w obronie ojczyzny. Jest to moim zdaniem 
czyn patriotyczny.

• Nie, ponieważ: nie chodzą na głosowania; wyjeżdżają 
za granicę i przyjmują inne obywatelstwo; chodzą na 
tzw. „marsze niepodległościowe”, które mają charakter 
polityczny i nie mają nic wspólnego z patriotyzmem, 
tylko z wandalizmem; zachowują się jak kibole i gangi 
rasistowskie.

• Nie, ponieważ większość młodzieży powyżej 18. roku życia 
opuszcza Polskę i wyjeżdża za granicę po to, aby zarobić 
więcej pieniędzy.

• Tak, ponieważ bierzemy udział w różnych świętach naro-
dowych. Szanujemy to, że jesteśmy Polakami.

• Nie! Mają gdzieś swój kraj.
• Tak, ponieważ Polacy chodzą do kościoła, modlą się za 

zmarłych, biorą udział w różnych świętach narodowych.
• Tak, ponieważ współcześni Polacy pamiętają o zasługach 

swoich przodków i oddają im hołd podczas różnych świąt 
narodowych.

• Nie, ponieważ wielu współczesnych Polaków nie szanuje 
polskich symboli, wykorzystuje słowa zapożyczone 
z innych języków, wyjeżdża za granicę na stałe. Ale nie 
wszyscy Polacy tacy są.

• Niektórzy swoim zachowaniem pokazują patriotyzm, ale 
są też tacy, którzy tylko udają.

• To zależy. Są wyjątki, dla których Polska nie jest sprawą 
obojętną, dbają i troszczą się o swój kraj. Są też osoby, 
które nie przejmują się losami swojego narodu.

• Nie każdy Polak jest patriotą, co widać po liczbie osób 
oddających swoje głosy na wyborach. Młodym nie zależy 
zbytnio na tym, kto będzie sprawował władzę w państwie 
i jak będzie wyglądać Polska.

• I tak, i nie. Ciężko oceniać ogół, patrząc przez pryzmat 
kilku osób. Każdy Polak powinien być oceniany osobno, 
ponieważ każdy postępuje inaczej. Bardzo dużo Polaków 
jedzie za granicę i zapomina lub wyrzeka się swojego po-
chodzenia. Ale można coraz częściej zauważyć, że Polacy są 
dumni z tego, że żyją w Polsce i cieszą się jej postępami, 
dlatego trudno jednoznacznie stwierdzić, czy Polacy są 
patriotami, czy też nie.

Sondaż przeprowadziła Urszula Kobak.

Fot. Paweł Batycki
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PAMIĘTNIK MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY 
– ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE

Napłynęło kolejne zdjęcie do PAMIĘTNIKA MIESZKAŃ-
CÓW NASZEJ GMINY, czyli archiwum starych fotografii 

przedstawiających dawnych mieszkańców gminy Brzostek. 

Dziękujemy Pani Genowefie Tomaszewskiej z Brzostku za 
udostępnienie fotografii uczniów klasy VII wraz z opisem. 
Będzie to na pewno miłe wspomnienie dla tych osób, które 
rozpoznają siebie oraz swoje koleżanki i kolegów.

Prosimy nadsyłać zdjęcia najpóźniejsze z lat 60. XX wieku 
(im starsze, tym ciekawsze). Do fotografii należy dołączyć 
opis, kogo przedstawia, w jakim czasie i w jakich okolicznoś-
ciach została zrobiona (np. Jan Nowak z Bukowej, rok 1937, 
wesele syna, Andrzeja, w Gorzejowej; opis może być dłuż-
szy). Z pomocą naszych Czytelników stworzymy archiwum 
fotograficzne, w którym znajdą się też osoby, o których już 
prawie nikt nie pamięta. Niezbędnym warunkiem publi-
kacji na łamach „Wiadomości Brzosteckich” jest wyrażenie 
zgody na udostępnienie przesłanych fotografii w „WB” oraz 
na stronie internetowej „WB” – należy podać tę informację 
w mailu lub na piśmie w CKiCz w Brzostku.

Zeskanowane fotografie oraz imię i nazwisko ich właś-

ciciela, a także opis do zdjęć prosimy przesyłać na adres: 
wiadomosci@brzostek.pl. Fotografie można też skanować 
w brzosteckim domu kultury. Skan zdjęcia należy wykonać 
w rozdzielczości 300 dpi.

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzostku zwraca się z prośbą o zwrot zaległych książek.
Drogi Czytelniku, jeśli nie korzystasz już z naszych książek i zalegają one na Twojej półce,  
koniecznie zwróć je do biblioteki.
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PASOWANIE I ŚLUBOWANIE PIERWSZEJ KLASY W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W PRZECZYCY

26 października 2018 r. w Szkole Podstawo-
wej w Przeczycy odbyła się uroczystość 

ślubowania i pasowania dzieci z klasy I na 
uczniów szkoły podstawowej.

By ten dzień wypadł jak najlepiej, uczniowie 
przybyli w odświętnych strojach i niebieskich 
biretach na głowach. W sali gimnastycznej 
została przygotowana odświętna dekoracja. 
Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły Joanna 
Przewoźnik, witając przybyłych gości, rodziców, 
nauczycieli oraz uczniów. Dalszą część uroczy-
stości poprowadziła uczennica klasy IV – Nikola 
Kapłon. Zanim nastąpił ten ważny w życiu 
moment, nasze pierwszaki stanęły przed nie 
lada wyzwaniem. Musiały udowodnić, że za-
sługują na miano prawdziwych uczniów, toteż 
do tej uroczystości przygotowywały się już od 
pierwszych dni pobytu w szkole pod czujnym 
okiem wychowawczyni Haliny Lejkowskiej. 
Na występie dzieci zaprezentowały się z jak 
najlepszej strony, śpiewając piosenki, recytując 
wiersze, tańcząc, wykazując się przy tym zdo-
bytą wiedzą o własnej ojczyźnie, bezpieczeństwie na drodze, 
przyrodzie, o grzeczności na co dzień. Po części artystycznej 
głos zabrała dyrektor Joanna Przewoźnik, która wyraziła 

swoje uznanie dla zaangażowania i licznych umiejętności 
pierwszaków. Stwierdziła, że wszyscy w pełni zasłużyli na 
miano pełnoprawnego ucznia Szkoły Podstawowej w Prze-

czycy. Następnie odbyło się uroczyste ślu-
bowanie. Pierwszoklasiści obiecali uczyć 
się pilnie, być grzecznymi, szanować dobre 
imię szkoły oraz być dobrymi Polakami. 
Uczniowie złożyli przysięgę i zostali przyjęci 
do społeczności szkolnej. W dalszej części 
akademii pani dyrektor dokonała symbo-
licznego pasowania na ucznia, dotykając 
ołówkiem ramienia każdego pierwszaka, 
po czym uczniowie otrzymali tarcze szkolne, 
drobne upominki od pani dyrektor, wycho-
wawcy i rodziców.

Po akademii uczniowie klasy pierwszej 
szczęśliwi i zadowoleni wspólnie z rodzi-
cami pozowali do pamiątkowych zdjęć. 
Następnie udali się na słodki poczęstunek 
przygotowany przez rodziców. Ten dzień na 
pewno na długo pozostanie pierwszakom 
w pamięci.

H. Lejkowska

Zaproszenie
 

Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Nawsiu 
Brzosteckim serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na 
spotkanie pokoleń z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Koncert pt. „100 lat Niepodległej” odbędzie się 9 listopada 
2018 r. w sali gimnastycznej szkoły o godzinie 1700.

Dyrektor szkoły 
Urszula Wojnarowska

100 lat
Niepodległej

LEKCJA O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

Akcja edukacyjna „Lek-
cja o Funduszach Eu-

ropejskich V” skierowana jest do szkół podstawowych 
z pięciu województw Polski Wschodniej (warmińsko-
-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, pod-
karpackie). Organizator akcji to Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju, a wykonawcą jest PRownia - sztuka relacji s.c. 
z Białegostoku.

Uczniowie najstarszych klas szkół podstawowych z Grudnej 
Górnej, Kamienicy Górnej, Siedlisk-Bogusz oraz Smarżowej 
wzięli udział w jesiennej edycji tejże akcji. Znaleźli się w gronie 
500 oddziałów (klas 6-8), po 100 z każdego województwa.

W czasie 45-minutowej lekcji przeprowadzonej na podsta-
wie animowanego filmu, specjalnie przygotowanego komiksu 
oraz zadań dodatkowych (rebusy, wykreślanki itp.), młodzieży 
została przybliżona wiedza o Funduszach Europejskich. 

A naprawdę wiele się dzieje w Polsce Wschodniej, czy-
li u nas. 2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego - przeznaczane są na rozwój innowacyjnej 
przedsiębiorczości oraz na ważne, z punktu widzenia spój-
ności i dostępności terytorialnej makroregionu, inwestycje 
w komunikację miejską, drogi i kolej.

Na zakończenie zajęć odbył się konkurs – troje uczniów 
Dokończenie na str. 16
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Dokończenie na str. 17

Dokończenie ze str. 15

Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

JUBILATKA W ŚWIETNEJ KONDYCJI
Podsumowanie historii i spojrzenie w przyszłość

6 października 2018 roku Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku obchodził 60-lecie swojego istnienia. Głów-

na część obchodów była zlokalizowana w budynku szkoły, 
gdzie odbył się uroczysty apel, akademia oraz spotkanie, 
w którym obok licznych zaproszonych gości wzięli udział 
emerytowani dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy 
szkoły, obecna dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy 
szkoły, rodzice uczniów oraz uczniowie i absolwenci. Jubi-
leusz był także wspaniałą okazją do pogłębionej refleksji 
nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością placówki. 
W Kościele Parafialnym w Brzostku odbyła się msza święta 
w intencji całej społeczności szkolnej z okolicznościowym 
kazaniem, celebrowana między innymi przez księży - absol-
wentów szkoły. W dniu jubileuszu na grobach nieżyjącego 
dyrektora i innych zmarłych nauczycieli delegacja złożyła 
wiązanki kwiatów i zapaliła znicze. 

Przygotowania do obchodów 60-lecia trwały kilka miesię-
cy. Jubileusz był bowiem połączony ze zjazdem absolwentów. 
Wypada zatem zaznaczyć, że pierwszymi absolwentkami, które 
zgłosiły się do szkoły, były Anna Kłosowicz i Magdalena 
Kaput. Już o 9.00 rano były w budynku szkoły i wpisały 
się na listę gości. Zostały ciepło przywitane przez nauczycieli 
- Małgorzatę Jop, Bogdana Stelamacha i Małgorzatę Baty-
cką, którzy w imieniu dyrekcji i grona pedagogicznego byli 
odpowiedzialni za przywitanie przyjezdnych i sprawienie, 
by poczuli się jak w domu. 

Jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnych uroczystości dele-
gacja szkoły udała się na cmentarz w Brzostku, gdzie złożyła 
wiązanki kwiatów oraz zapaliła znicze na grobach: Eugeniusza 
Batyckiego, Jana Skórskiego, Stanisława Synowieckiego, Jana 
Kozka oraz Piotra Urbana. 

O godzinie 11.00 w Kościele Parafialnym w Brzostku od-
była się uroczysta msza święta w intencji całej społeczności 
szkolnej. Przewodniczył jej katecheta w Zespole Szkół ksiądz 

(z każdej klasy), którzy najszybciej rozwią-
zali zadania, otrzymali nagrody - bony do 
księgarni. Ponadto dla wszystkich uczniów 
biorących udział w akcji przewidziane zo-
stały upominki w postaci magnetycznych 
zakładek do książek. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
zdobytej wiedzy oraz czekamy na kolejną 
edycję akcji!

Lekcje przeprowadziła pisząca te słowa
 Renata Wadas.

 Smarżowa

Siedliska-Bogusz klasa VIII

 Siedliska-Bogusz klasa VII

Kamienica Górna Grudna Górna

Fot. Przemysław Cieślik

Fot. Renata WadasFot. Renata Wadas

Fot. Renata Wadas Fot. Renata Wadas
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Dokończenie ze str. 16
Piotr Filipek. Mszę koncelebrowali: ksiądz prałat Tadeusz 
Preis oraz księża, którzy są absolwentami Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła w Brzostku: ksiądz Piotr Stawarz, ksiądz Andrzej 
Grygiel, ksiądz Paweł Samborski oraz ksiądz Paweł Płaziak. 
W okolicznościowym kazaniu ks. Paweł Płaziak podkreślił 
znaczenie patrona szkoły w procesie wychowania młodego 
człowieka. Wskazał na wartości, którym był wierny Jan 
Paweł II i na to, jak mogą one inspirować w nauczaniu 
i kształtowaniu młodzieży. Wypada tu szczególnie podkreślić, 
że we mszy świętej razem z obecnymi uczniami i pracowni-
kami szkoły uczestniczyli także zaproszeni goście. W świątyni 
był sztandar szkoły wprowadzony przez poczet sztandarowy 
złożony z uczniów: Dominika Szarka, Beatę Józefczyk, Paulinę 
Józefczyk oraz w drugim składzie: Michała Dudka, Gabrie-
lę Miras, Sylwię Sondej. Dwa 
składy były konieczne z wzglę-
du na stosunkowo długi czas 
uroczystości w kościele i szkole. 

Po mszy, w budynku szkoły 
rozpoczęły się główne uroczy-
stości. Prowadzili je nauczyciele: 
Małgorzata Kmiecik i Wojciech 
Bonarek. Otwarcia dokonała 
dyrektor Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzostku Katarzyna 
Grygiel. Na początku powitała 
gości oficjalnych. A byli nimi: 
Jan Warzecha poseł na Sejm 
RP, absolwent szkoły, Andrzej 
Reguła - Starosta Powiatu 
Dębickiego, Mateusz Smoła – 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Dębickiego, Zygmunt Żabicki – członek Zarządu Powiatu 
Dębickiego, ks. prałat Tadeusz Preis oraz księża-absolwenci, 
Barbara Król – wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, 
Anna Wilczyńska – Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa 
Powiatowego w Dębicy, Katarzyna Rokosz – Dyrektor Wy-
działu Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji. Radni powiatu 
dębickiego: Leszek Bieniek, Marek Miazga, Kazimierz Sarna. 
Przedstawiciele miasta i gminy Brzostek: Wojciech Staniszew-
ski – Burmistrz Brzostku, Mateusz Domaradzki - Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Brzostku, Daniel Wójcik – radny 
Rady Miejskiej w Brzostku, Marta Król – Dyrektor Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. 

Ciepłe słowa powitań zostały także przez dyrektor skiero-
wane do społeczności nauczycielskiej i uczniowskiej: „Dziękuję, 
że zaszczycili nas swoją obecnością dyrektorzy zaprzyjaź-
nionych szkół i placówek edukacyjnych z gminy Brzostek 
i powiatu dębickiego. Z radością dostrzegam szacownych 
emerytów – byłych dyrektorów, nauczycieli i pracowników 
naszej szkoły. Serdecznie witam absolwentów przybyłych na 
dzisiejszą uroczystość. Witam ciepło rodziców naszych uczniów 
wraz z przewodniczącą Rady Rodziców panią Renatą Szarek, 
a także naszych przyjaciół i darczyńców.” 

W dalszej części przemówienia Katarzyna Grygiel pod-
kreśliła to, co jej zdaniem odróżnia brzostecką szkołę od 
innych szkół. Po pierwsze jesteśmy placówką usytuowaną 
poza dużym miastem, jesteśmy szkołą w dobrym tego słowa 
rozumieniu wiejską. To jest nasza specyfika – mówiła dy-
rektor. - A jest tak dlatego, że od początku naszego istnienia 
wyrastamy z autentycznych potrzeb edukacyjnych żyjącej 
tu społeczności. Kiedy w 1958 roku powoływano pierwszą 
szkołę rolniczą na tym terenie, starano się zaradzić brakowi 
dobrze wykształconych specjalistów rolników. To była wtedy 
podstawowa potrzeba. Na tę potrzebę w głównym zakresie 
odpowiadamy i dzisiaj. 

Po drugie jesteśmy szkołą bardzo blisko i ściśle związaną 
z tą lokalną społecznością. Stąd jakże często się zdarza, że 

w tych samych rodzinach kształcimy już trzecie pokolenie. 
Chodzili do nas dziadkowie i rodzice naszych obecnych ucz-
niów. Stanowimy zatem swoisty międzypokoleniowy most. 

Po trzecie naszym patronem jest Jan Paweł II. Nieprzypad-
kowo. Związani jako szkoła z tym regionem, wywodząc się 
z wartości, które są tu uważane za szczególnie cenne i szano-
wane, nie mogło być inaczej. Ucząc, staramy się także wycho-
wywać w zgodzie z tradycyjnymi, głęboko zakorzenionymi 
na tej ziemi wartościami. To również stanowi kolejny zwornik 
między naszą szkołą a ludźmi, którzy żyją wokół nas. 

Po czwarte kształcimy i zawsze kształciliśmy młodzież, 
przygotowując ją do wykonywania konkretnych zawodów. 
To sprawiało, że w edukacji kładliśmy zawsze duży nacisk na 
związek teorii z praktyką, na przełożenie wiedzy książkowej 
na język codziennej aktywności. Z radością zawsze przyj-

mujemy informację o tym, że 
nasi Absolwenci nie mają żad-
nych problemów ze zdobyciem 
zatrudnienia. Kończąc u nas 
edukację, płynnie wchodzą na 
rynek pracy – czy to polski, czy 
europejski – i wspaniale sobie 
na nim radzą. 

Po piąte jesteśmy szkołą stale 
się zmieniającą, rozbudowującą 
się, unowocześnianą. Tak, pro-
szę Państwa! Warto to sobie 
dziś szczególnie mocno uświa-
domić! Jako szkoła, w której na-
uka zawodu jest umieszczona 
na ważnym miejscu, musimy 
nadążać i nadążamy za zmiana-
mi technologicznymi w dziedzi-

nach, którymi się zajmujemy. Dzięki stałej dbałości naszego 
organu prowadzącego utrzymujemy na wysokim poziomie 
standardy w stanie bazy lokalowej i wyposażeniu. Jakże często 
nawet osoby przejeżdżające na trasie Brzostek – Kołaczyce 
czy Brzostek - Frysztak zwracają uwagę, że coś nowego na 
naszym terenie powstało czy się zmieniło. Można powiedzieć, 
że postęp w naszej szkole był i jest widoczny gołym okiem. 
To nadaje nam specyficzną dynamikę, może czasem niedo-
strzeganą - ale jednak realną! 

I wreszcie – po szóste – nie boimy się wyzwań. Jako społecz-
ność szkolna śmiało staramy się dostosowywać do nowych 
wymogów w oświacie. Widząc konieczności wynikające 
z obecnych reform, z optymizmem i nadzieją czekamy na 
najbliższe miesiące, kiedy jako szkoła zmienimy nasz organ 
prowadzący. 

W dalszej części przemówienia podziękowała wszystkim, 
którzy swój trud i zapał włożyli i dzisiaj wkładają w powsta-
nie, rozwój i obecne funkcjonowanie szkoły. 

Na uroczystości był zaproszony Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Nie mógł przybyć. 
Skierował na adres dyrektor szkoły Katarzyny Grygiel list, 
w którym napisał między innymi: „Wraz z podziękowaniem 
za zaproszenie na uroczystość obchodów jubileuszu 60-lecia 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku na Pani ręce 
składam serdeczne powinszowania i pozdrowienia dla całej 
społeczności szkolnej. Dzisiejsze święto jest okazją do wyra-
żenia szacunku i uznania wszystkim – Dyrektorom, Nauczy-
cielom, Pracownikom Administracji i Obsługi oraz Uczniom 
i Absolwentom – których praca przyczyniła się do dorobku 
i obecnego autorytetu Szkoły w środowisku lokalnym. Przez 
sześćdziesiąt lat kształcili się w Brzostku cenieni dziś pracow-
nicy rolnictwa, ogrodnictwa i sektora spożywczego, którzy we 
współczesnym świecie poruszają się w sposób pewny i bez 
kompleksów. Wielki filozof rzymski Seneka mawiał: „uczymy 
się nie dla szkoły, lecz dla życia”, dlatego jestem przekonany, 

Dokończenie na str. 18

Fot.Grzegorz Kolbusz
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że nauka którą młodzi ludzie pobierają w Państwa Szkole 
zaowocuje także w przyszłości w wykonywanych zawodach, 
ale również będzie przypominała o wartościach i ideach, które 
powinny stanowić podstawę do działania w dorosłym życiu.” 
List od Ministra przeczytała zebranym Małgorzata Kmiecik. 

Następnie wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 
Barbara Król odczytała list od Wojewody Podkarpackiego Ewy 
Leniart, w którym obok podziękowań za zaproszenie i życzeń 
powodzenia dla społeczności szkolnej znalazł się także taki 
fragment: „Spotkania jubileuszowe są zawsze dobrą okazją do 
refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami i planowanymi 
działaniami. To czas, aby przypomnieć nie tylko wieloletnią 
tradycję oraz bogatą historię szkoły, ale także zaprezentować 
osiągnięcia i sukcesy. Wasza placówka kształci i wychowuje 
kolejne pokolenia młodzieży, stawiając na wysoki poziom 
merytoryczny zajęć oraz rozwijanie u uczniów twórczego 
myślenia. Jednak szkoła jest nie tylko źródłem wiedzy, lecz 
także miejscem wychowania i kształtowania charakterów 
młodych ludzi. Zdobyte tutaj wykształcenie i poznane war-
tości, uczniowie niosą zawsze dalej, w dorosłe życie. Słowa 
podziękowania kieruję do kadry pedagogicznej, która doło-
żyła wszelkich starań, aby przekazać swym uczniom wiedzę 
i cenne umiejętności. Niech Państwa zaangażowanie, owocuje 
ciągłym rozwojem placówki, efektami wychowawczymi oraz 
uznaniem absolwentów, przygotowanych do wyboru dalszej 
drogi życiowej”.

Po wysłuchaniu listów głos zabierali zaproszeni goście. 
Poseł Jan Warzecha nawiązał do lat spędzonych w mu-
rach tej szkoły oraz 
wskazał na wpływ 
środowiska szkolne-
go na kształtowanie 
się jego osobowości 
i wartości życiowych. 
Przywołał i szczególnie 
ciepło wspominał dy-
rektora Eugeniusza Ba-
tyckiego i swoją wy-
chowawczynię Marię 
Śnieżek-Strzępek. Po 
zdanej maturze naukę 
kontynuował w Aka-
demii Rolniczej w Kra-
kowie. Przekonywał, 
że szkoła doskonale przygotowała go do podjętych studiów. 
Odnosząc się do teraźniejszości, stwierdził, że od 1 stycznia 
2019 roku otwierają się przed szkołą nowe perspektywy. 
Stwarza je przejście pod nadzór Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Przypomniał, że decyzja o przejęciu szkoły była 
poprzedzona wszechstronnymi analizami i na pewno będzie 
korzystna dla uczącej się tu młodzieży i całego regionu. Na 
zakończenie przemówienia poseł przekazał na ręce dyrektor 
szkoły ozdobny grawerton oraz na ręce bibliotekarki szkolnej 
Teresy Młyniec książki do biblioteki. 

Kolejnym mówcą był Starosta Powiatu Dębickiego Andrzej 
Reguła. Jako absolwent kierunku studiów na AR „mecha-
nizacja rolnictwa” podkreślił, że chciałby, aby Zespół Szkół 
w Brzostku rozwijał się i zyskał środki finansowe, jakimi 
dysponuje Ministerstwo Rolnictwa na rozwój oświaty rol-
niczej. Składając życzenia wraz z przewodniczącym Rady 
Powiatu Mateuszem Smołą, wręczył dyrektor Katarzynie 
Grygiel kwiaty i pamiątkową kronikę. 

Gość Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski w swoim 
przemówieniu wskazał na związki szkoły z Ziemią Brzoste-
cką. Przypomniał, że wielu mieszkańców Brzostku i okolic 
właśnie w murach tej szkoły uzyskało wykształcenie średnie, 
także – co ważne - w systemie zaocznym i wieczorowym. 
Szkoła zatem kształci nie tylko młodzież, ale zawsze była 

także ważnym czynnikiem podnoszącym ogólny poziom 
wykształcenia w gminie. 

Następnie przedstawiciel dyrektorów szkół ponadgimna-
zjalnych powiatu dębickiego Renata Zięba złożyła życzenia, 
gratulacje i pamiątkowy grawerton na ręce dyrektor Katarzyny 
Grygiel. Stanisław Wójtowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Siedliskach-Bogusz, składając gratulacje, podziękował za 
bardzo dobrą współpracę między Zespołem Szkół a prowa-
dzoną przez niego szkołą podstawową. Dla zobrazowania 
tego faktu wskazał konkretne przykłady współdziałania 
w przypadku konkursów uczniowskich, uroczystości i imprez. 

Z kolei radny powiatowy z Ziemi Brzosteckiej Leszek Bie-
niek mówił o związkach szkoły ze środowiskiem lokalnym, 
o wpływie placówki na podnoszenie poziomu edukacji 
i kultury w regionie. 

Cykl przemówień zamknął ksiądz – absolwent Paweł 
Samborski, który w bardzo osobisty i ciepły sposób mówił 
o nauczycielach, koleżankach i kolegach ze szkolnej ławy. 
Przywołał atmosferę współpracy i pomocy, jaka panowała 
wśród uczniów. Odwołał się do swoich osobistych doświad-
czeń, kiedy długa choroba wyeliminowała go z codziennego 
uczęszczania do szkoły i klasowi koledzy bezinteresownie 
przekazywali mu informacje o realizowanych tematach, co 
znacznie ułatwiło mu nadrobienie zaległości. Wskazał także 
na wartość wykształcenia ogólnego jakie zawsze, mimo że 
jest to szkoła rolnicza, można było wynieść z tej placówki. 

Po przemówieniach gości, dyrektor Katarzyna Grygiel przy-
pomniała postaci i szczególnie uhonorowała byłych dyrekto-
rów szkoły. W latach 1958-2016 funkcję dyrektora sprawowa-

li kolejno: Eugeniusz 
Batycki, Jerzy Bonarek, 
Halina Nowak, Anna 
Fundakowska. Euge-
niusz Batycki już nie 
żyje, Halina Nowak 
i Anna Fundakowska 
z ważnych przyczyn 
nie mogły brać udzia-
łu w uroczystościach. 
Kwiaty od Katarzy-
ny Grygiel otrzyma-
li – żona Eugeniusza 
Batyckiego – Jadwiga 
Batycka, Jerzy Bona-
rek, zastępcy Haliny 

Nowak – Anna Mazurczak i Marian Szarek. 
W imieniu byłych dyrektorów głos zabrał emerytowany 

wicedyrektor Marian Szarek W wystąpieniu zwrócił uwagę na 
kluczowe wydarzenia w historii szkoły, rozwój bazy lokalowej, 
organizację szkolenia praktycznego i praktyk zawodowych 
na przestrzeni lat. Życzył dyrekcji i gronu pedagogicznemu 
dalszych sukcesów w pracy zawodowej i dobrego naboru 
w tak trudnych demograficznie czasach. 

Po przemówieniach pokazano prezentację multimedialną 
o historii szkoły przygotowaną przez Joannę Betlej i Józefa Na-
wracaja. Zdjęcia obrazowały rozwój bazy lokalowej placówki 
i to, jak zmieniało się jej otoczenie. Tekst przypominał kolejno 
ważne daty dla historii szkoły: 1958 powstanie pierwszych 
szkół dwuzimowych, 1963 przekształcenie ich w Zasadniczą 
Szkołę Rachunkowości Rolnej, 1975 powstanie pierwszego 
3-letniego technikum, 1977 powołanie Zespołu Szkół, 1979 
powstanie w ramach zespołu 5-letniego technikum, 1998 
nadanie szkole imienia Jana Pawła II i kolejno aż do roku 
2018. Na tym tle zaprezentowano ewolucję oferty kształ-
cenia, ważniejsze inwestycje, remonty i modernizacje oraz 
postaci kolejnych dyrektorów szkoły. Każdy z uczestników 
jubileuszu w ramach otrzymanych materiałów promocyjnych 
dostał skrót historii szkoły obejmującej 17 najważniejszych 

Dokończenie ze str. 17

Dokończenie na str. 19

Fot.Grzegorz Kolbusz



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 11/2018 19

KINGA PRUCHNIK NAGRODZONA

W poniedziałek 15 października w Filharmonii Rzeszow-
skiej uczennica klasy 4. technikum architektury kra-

jobrazu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku Kin-
ga Pruchnik otrzymała nagrodę Marszałka Województwa 
Podkarpackiego za wybitne osiągnięcia naukowe w ramach 
programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić 
talentu”. 

Kinga w ubiegłym roku szkolnym została finalistką elimi-
nacji centralnych XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejęt-
ności Rolniczych w bloku architektura krajobrazu. Poza tym 
wyróżnia się wysokimi wynikami nauczania i aktywnością 
we wszystkich sferach życia szkoły. Grała główną rolę w spek-
taklu „Inka - zachowałam sie jak trzeba” oraz występowała 
w przedstawieniu „Moralność pani Dulskiej”. Wnosi duży 
wkład w działalność Kawiarenki Literackiej. Systematycznie 
bierze udział w różnych konkursach.

Program wspierania uzdolnionej młodzieży „Nie zagu-
bić talentu” samorząd województwa podkarpackiego realizuje 
od 2008 roku. Utalentowana młodzież, odnosząca sukcesy 
w różnych dziedzinach, otrzymuje stypendia lub jednorazowe 
nagrody pieniężne. Trafiają one do uczniów podkarpackich 
szkół od VI klasy szkoły podstawowej wzwyż. 

W poniedziałek 15 października nazajutrz po Dniu Edukacji 
Narodowej w auli Filharmonii Rzeszowskiej im. Artura Ma-
lawskiego zebrało się ponad dwustu uczniów razem ze swoimi 
rodzicami i wychowawcami. Gala, w czasie której nagrody 
wręczał osobiście Marszałek Województwa Podkarpackiego 
Władysław Ortyl, była połączona z bogatym programem 
artystycznym stworzonym przez zespoły muzyczne i taneczne. 

Anna Hudyma

dat w postaci karty z logo szkoły. 
Następnie zgromadzeni obejrzeli akademię przygotowaną 

przez: bibliotekarkę Teresę Młyniec, nauczycielki Małgorzatę 
Augustyn, Małgorzatę Kmiecik, Agnieszkę Płaziak. Scenariusz 
łączył i wydobywał sens ważnych dla Polski i szkoły dat z cy-
frą osiem na końcu. Były to: 1918 – odzyskanie niepodległości, 
1958 – utworzenie szkoły, 1978 – wybór Karola Wojtyły na 
papieża, 1998 – jubileusz i nadanie szkole imienia Jana Pawła 
II, 2018 – jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości i jubi-
leusz 60-lecia szkoły. Przypomnienie tych znaczących dat było 
kanwą dla prezentacji wierszy m.in. A. Asnyka, L. Staffa, pieśni 
i piosenek. Uczniowie prezentujący te utwory byli ubrani 
w jednolite biało-czarne stroje, co tworzyło nastrój szczegól-
nej podniosłości. Akademię współtworzyli uczniowie: Rafał 
Bańdur, Wojciech Zastawny, Kinga Pruchnik, Julia Żygłowicz, 
Aldona Michońska, Piotr Grych, Dominika Płaziak, Aleksan-
dra Czech, Karolina Stasiowska, Patryk Smołucha, Łukasz 
Matyasik, Grzegorz Traciłowski, Jakub Włodarczyk (obsługa 
nagłośnienia), Adrian Jędrzejczyk (obsługa nagłośnienia) oraz 
absolwent Kamil Błoniarz. Program artystyczny spotkał się 
z entuzjastycznym przyjęciem zgromadzonych. Szczególnie 
oklaskiwane były występy wokalne Karoliny Stasiowskiej, 
Aleksandry Czech, Patryka Smołuchy i Wojciecha Zastawnego. 

W przygotowanie jubileuszu zaangażowani byli wszyscy 
pracownicy szkoły. Dekorację sali gimnastycznej wykonała 
Dorota Machaj, dekorację warsztatów szkolnych Monika 
Sieradzka-Łukowicz. O nagłośnienie zadbał Józef Nawracaj. 
Dokumentację fotograficzną uroczystości wykonał Grzegorz 
Kolbusz. Wystawy w bibliotece szkolnej kronik od początku 
istnienia szkoły po czasy współczesne przygotowały bibliote-
karki - Teresa Młyniec i Joanna Betlej. Ewa Czyrnia przygoto-
wała wystawę kronik pionu żywienia prezentowaną wśród 
udekorowanych stołów, a także zdjęcia ukazujące kierunki 
kształcenia oferowane przez szkołę i makietę obiektu szkoły 
autorstwa Doroty Machaj. 

O wspomnienie zmarłych nauczycieli szkoły przed jubileu-
szem zadbali nauczyciele Marta Oprządek i Marek Drechsler, 
którzy przygotowali kwiaty i znicze. 

Zaproszeni goście otrzymali zestaw materiałów promocyj-
nych szkoły, na które składały się: torebka, długopis, brelok 
– wszystko opatrzone logo szkoły, karta opisująca historię 

Zespołu Szkół oraz kalendarz na rok 2019. Przed Jubileuszem 
zmiany zostały dokonane także w stałym wystroju szkoły. 
W korytarzu głównym na eksponowanym miejscu zaistniała 
Galeria uczniów szkoły będących Stypendystami Prezesa Rady 
Ministrów. Galerię opracowały i przygotowały Małgorzata 
Batycka i Mariola Świszcz.

Ciasteczka i ciasta na poczęstunek dla uczniów biorących 
udział w jubileuszu, a także absolwentów przygotowały 
z uczniami w ramach zajęć praktycznych z gastronomii na-
uczycielki: Ewa Czyrnia, Małgorzata Kolbusz, Teresa Radelczuk, 
Mariola Świszcz, Danuta Wesołowska i Małgorzata Augustyn.

Po zakończeniu uroczystego apelu uczestnicy Jubileuszu 
przeszli do budynku warsztatów szkolnych, gdzie czekał na 
nich poczęstunek. Rozkrojono okazały tort o smaku gruszko-
wo-czekoladowym z logo szkoły, od którego goście rozpo-
częli konsumpcję. Następnie czekały na nich gorące i zimne 
tradycyjne dania przygotowane przez firmę cateringową.

Uświetnienie jubileuszu 60-lecia Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzostku było możliwe dzięki hojności licznych 
sponsorów. Zbiorczo podziękowała im dyrektor Katarzyna 
Grygiel w swoim przemówieniu. A oto ich pełna lista: Maria 
Grzesiakowska MARBET Brzostek; Marek Przewoźnik RUBI-
CELLO Brzostek; D&I Sp. zoo Ruda Śląska; Przedsiębiorstwo 
EKIW Brzostek; Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku; 
Stanisław Jarosz TAURUS Pilzno; Edward Kmiecik Brzo-
stek; Małgorzata Drozd DELIKATESY CENTRUM Brzostek; 
Piotr i Marek Szwalec sc Pilzno; Nowak Przebięda EMAR 
Brzostek; Paweł Machaj Kamienica Dolna; Krzysztof Czech 
PIEKARNIA KOŁACZ Kołaczyce; Henryka Kolbusz SKLEP 
NASIENNY Brzostek; Gustaw Hołowicki HOS-POL Gorzejowa, 
Eugeniusz Łazowski Stacja Kontroli Pojazdów w Brzostku, 
Ryszard Tyburowski Firma Handlowo-Usługowa Brzostek, 
Marcin Urzędowski Przychodnia Weterynaryjna PIRANIA 
Potok, Lucyna Zięba Sklep Spożywczy ABC Brzostek; Apteka 
VITA Godawska i Wspólnicy Brzostek; Adam Latoszek - stacja 
paliw Brzostek.

Tak cała społeczność szkolna w towarzystwie zaproszonych 
gości podsumowała 60-lecie istnienia Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Brzostku. A spojrzenie w przeszłość stało 
się podstawą do optymistycznego patrzenia w przyszłość. 

Anna Hudyma

Dokończenie ze str. 18

Fot. Anna Pruchnik
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„Trzeba zwracać uwagę na oznakowania dróg i bezwzględnie się do nich stosować.”

O JEŻDŻENIU „NA PAMIĘĆ” I INNYCH NASZYCH 
„GRZECHACH”

MÓWI PODINSP. MIROSŁAW WIĘCEK, KOMENDANT 
KOMISARIATU POLICJI W BRZOSTKU 

Zagrożenia wynikające z jazdy „na pamięć”
Jazda „na pamięć” jest to często spotykane wykrocze-

nie w miejscach, gdzie zaszły zmiany w organizacji ruchu 
związane z utworzeniem nowych odcinków dróg, bądź też 
nowych przejść dla pieszych, nowych skrzyżowań. Dotyczy 
to najczęściej mieszkańców tych miejscowości, bo faktycznie 
zawsze tak było, zawsze tak się tam jeździło i ludzie dalej 
myślą, że będą tak jeździć. Niestety, trzeba zwracać uwagę na 
oznakowania tych dróg i bezwzględnie się do nich stosować. 
Jeżdżenie „na pamięć” naprawdę może doprowadzić do czasem 
drastycznych w skutkach zdarzeń, bardzo niebezpiecznych 
i dlatego ludzie powinni cały czas patrzeć na znaki drogowe.

Przyczyny kolizji na skrzyżowaniach łącznika ul. My-
słowskiego i DK 73 z ul. Królowej Jadwigi i z drogą krajową

Jeśli chodzi o skrzyżowanie łącznika z ul. Królowej Jadwigi, 
to myślę, że tutaj właśnie to jeżdżenie „na pamięć” jest przy-
czyną tych kolizji drogowych. Na szczęście nie było tam jeszcze 
wypadku drogowego, ale parę stłuczek już odnotowaliśmy. 
Oczywiście sprawcami były osoby, które wyjeżdżały z ul. Kró-
lowej Jadwigi „pod prąd”, czyli nie stosowały się do znaku 
drogi jednokierunkowej, bo obecnie odcinek ul. Królowej 
Jadwigi od skrzyżowania z łącznikiem do ul. Przedmieście jest 
drogą jednokierunkową i można się tam poruszać wyłącznie 
w kierunku ul. Przedmieście. Jest to prawidłowo oznakowa-
ne i nie ma tam żadnych dwuznacznych sytuacji. Znaki są 
czytelnie ustawione i po prostu tylko trzeba ich przestrzegać. 
Nie jeździć „na pamięć”. I wtedy będzie wszystko w porządku.

Natomiast w przypadku skrzyżowania łącznika z drogą 
krajową 73 – tutaj pewnie przyczyną było zagapienie się 
uczestników ruchu drogowego. Może ktoś myślał, że nad-
jeżdżający samochód jest troszkę dalej, że zdąży wyjechać 
i wykonać manewr bezpiecznie. Niestety, zawsze trzeba za-
chowywać ostrożność i rozsądnie reagować na te wszystkie 
sytuacje w ruchu drogowym. Trzeba też cały czas pamiętać 
o zasadzie ograniczonego zaufania do innych uczestników 
ruchu drogowego. Czasem są takie sytuacje, że ktoś komuś 

da sygnał kierunkowskazem, że skręca w prawo, a tymczasem 
wcale nie skręci, tylko pojedzie dalej prosto, a jeśli jest na ulicy 
z pierwszeństwem przejazdu, to na pewno nie poniesie kon-
sekwencji. Konsekwencje poniesie ta osoba, która wyjechała 
na drogę z pierwszeństwem przejazdu, mimo że wydawało 
jej się, że jadący główną drogą ustępuje jej pierwszeństwa. 
Jeszcze raz powtarzam – rozsądek, trzeźwe myślenie i wtedy 
będzie można uniknąć tych kolizji. Tutaj na pewno nie jest 
przyczyną nadmierna prędkość, bo to jest skrzyżowanie i osoba 
jadąca łącznikiem takiej prędkości nie rozwinie.

Apel do uczestników ruchu drogowego
1 listopada był szczególnie wzmożony ruch na drogach, 

ale na szczęście w gminie Brzostek nie było żadnego wy-
darzenia drogowego i oby to tak dalej trwało. Akcja „Znicz” 
zakończyła się 4 listopada o godz. 22.00. Na pewno Pań-
stwo, którzy poruszają się po drogach powiatu dębickiego 
i dalej, zauważyli więcej patroli policyjnych. Podczas takich 
akcji związanych ze wzmożonym ruchem na drogach, np. 
w czasie długich weekendów, policjanci mają czuwać nad 
bezpieczeństwem, nad płynnością ruchu drogowego. Mają 
eliminować z ruchu nietrzeźwych kierujących. W gminie 
Brzostek w dniu Wszystkich Świętych takiego przypadku nie 
było, ale w skali kraju odnotowano kilkadziesiąt tego typu 
przypadków. Moim zdaniem jest to zupełnie nieodpowie-
dzialne zachowanie. Policjanci będą kontrolować sprawność 
pojazdów, aby nie dopuścić do tego, żeby pojazdy, które 
zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym, poruszały 
się po drogach. Policjanci będą też kontrolować używanie 
świateł zewnętrznych w pojazdach.

Przy okazji chciałem przypomnieć, że mamy już jesień, 
jedne z najkrótszych dni w roku. Na szczęście pogoda na razie 
nam sprzyja. Dni są ładne, słoneczne, ciepłe, ale zmrok zapada 
wcześnie. Tutaj chciałbym się zwrócić z apelem do pieszych, 
żeby zakładali jakieś elementy odblaskowe. To jest czasem 
mała, drobna rzecz – jakaś opaska na rękawie, na teczce, na 
torebce noszonej przez panie, a może to naprawdę uratować 
komuś życie. Kierowcy najlepiej to wiedzą. Jeżdżą samocho-
dami i wiedzą, jak czasem trudno pieszego zauważyć, nawet 
gdy ta osoba piesza prawidłowo porusza się poboczem, ale 
może się zachwiać, wejść na tę drogę i wtedy o nieszczęście 
nie jest trudno. Apeluję o to, aby piesi używali elementów 
odblaskowych bez względu na to, czy poruszają się po terenie 
niezabudowanym czy zabudowanym. Obowiązek dotyczy 
terenu niezabudowanego, ale od obowiązku ważniejsze 
jest życie i zdrowie ludzi, dlatego jeszcze raz proszę o to, 
aby używać elementów odblaskowych również na terenie 
zabudowanym. ☐

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki



UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH NA CMENTARZACH W BRZOSTKU I SIEDLISKACH-BOGUSZ Fot. Paweł Batycki



WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Fot. Paweł Batycki

MSZA ŚW. POLOWA W INTENCJI OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ Fot. Jerzy Wadas



JUBILEUSZ 60-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZOSTKU

WIELKIE ŚWIĘTO PIERWSZAKÓW W PRZECZYCY

Fot. Grzegorz Kolbusz



PSY SZUKAJĄ DOMU

Fot. Kuba Pabis

Artystokraci tuż przed wyjazdem na festiwal teatrów młodzieżowych
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Zagadka przyrodnicza
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Dokończenie na str. 26

CZYTELNICY PISZĄ…
O szkolnictwie średnim w gminie słów kilka

W odpowiedzi na artykuł, jaki ukazał się w nr. 10/2018 
„Wiadomości Brzosteckich” pt. „Jeszcze raz o oświacie 

w Brzostku i gminie w pierwszych latach powojennych (1945 
– 1950)” jako nauczyciele, pracownicy Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzostku chcielibyśmy sprostować nieprawdziwe 
informacje zawarte w artykule napisanym przez pana B. Ko-
walskiego oraz odpowiedzieć na krzywdzące nas opinie. Trzeba 
zaznaczyć, że jest to kolejny artykuł, w którym pan Kowalski 
przedstawia własne, zawieszone w próżni poglądy stawiające 
naszą placówkę w negatywnym kontekście.

Po pierwsze nasza szkoła jest szkołą średnią w pełnym 
tego słowa znaczeniu – młodzież, kończąc ją, zdobywa średnie 
wykształcenie. Uczniowie zdają maturę, a także egzaminy 
z kwalifikacji w zawodzie. Po ukończeniu naszej szkoły ab-
solwenci uzyskują średnie wykształcenie, a także są przygo-
towani do podjęcia pracy (mają stosowne uprawnienia). Taki 
jest system oświaty w Polsce i każde technikum o dowolnym 
profilu kształcenia jest szkołą średnią w pełnym tego słowa 
znaczeniu. Wszyscy nasi absolwenci z powodzeniem radzą 
sobie na rynku pracy. Oczywiście uczniowie, którzy zdadzą 
maturę, mogą kontynuować naukę na studiach wyższych. 
Wielu absolwentów naszej szkoły właśnie na taki krok się 
zdecydowało, z powodzeniem kończąc różne kierunki studiów. 
Absolwentami naszej szkoły są farmaceuci, prawnicy, księża, 
ekonomiści, lekarze weterynarii, pedagodzy, pracownicy 
uczelni wyższych. Absolwentem naszej szkoły jest poseł na 
sejm RP VI, VII i VIII kadencji. Ponadto należy ze stanow-
czością podkreślić, że właśnie istnienie szkoły średniej na 
terenie gminy Brzostek stanowiło istotny argument przy 
ubieganiu się lokalnej społeczności o przywrócenie Brzost-
kowi statusu miasta. 

Po drugie nie rozumiemy, skąd przekonanie autora wspo-
mnianego artykułu, że cyt. „gmina i miasto Brzostek nie 
posiadają dużych osiągnięć w rozwoju oświaty”. Trudno nam 
jest wypowiadać się w imieniu społeczności szkolnych innych 
szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych, ale uważamy, że 
jest to również krzywdzący osąd ludzi aktywnie zaangażo-
wanych właśnie w rozwój oświaty w naszej gminie. Przecież 
z powodzeniem funkcjonują przedszkola, do których dzieci 
już od trzeciego roku życia mogą uczęszczać, szkoły podsta-
wowe, a także szkoła średnia, jaką jest Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzostku z siedzibą w Kleciach.

Po trzecie zachęcamy autora artykułu do dokładnego po-
znania historii naszej szkoły. Od dwudziestu lat szkoła nosi 
nazwę Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku i nigdy 
nie nazywała się Zespołem Szkół Zawodowych w Kleciach, 
jak twierdzi autor artykułu. Przez 60 lat swego funkcjono-
wania szkoła zawsze „stawiała krok w przód” – rozbudowy-

wała się i unowocześniała. Wprowadzała też nowe kierunki 
kształcenia. Nasza szkoła kształci i zawsze kształciła młodzież, 
przygotowując ją do wykonywania konkretnych zawodów, 
stawiając duży nacisk na związek teorii z praktyką, na prze-
łożenie wiedzy książkowej na język codziennej aktywności. 
Postęp w naszej szkole był i jest widoczny gołym okiem.

Po czwarte przejście szkoły pod nadzór Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi to dla naszej szkoły ogromna szansa na 
jeszcze dynamiczniejszy rozwój, na to, byśmy mogli stać się 
jedną z najnowocześniej wyposażonych szkół w Polsce. W tym 
miejscu po raz kolejny sprzeciwiamy się nieprawdziwym 
informacjom zamieszczonym w artykule pana Kowalskiego. 
To właśnie teraz zwiększymy liczbę kierunków kształcenia 
(obecnie w ofercie szkoły jest 5 kierunków: technik architek-
tury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 
technik żywienia i usług gastronomicznych oraz szkoła bran-
żowa I stopnia w zawodzie: cukiernik i mechanik operator 
pojazdów i maszyn rolniczych), poszerzymy i unowocześnimy 
naszą bazę dydaktyczną i lokalową. Dodatkowo staniemy się 
także centrum kształcenia osób dorosłych, które będą mieć 
możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, a tym sa-
mym ubiegania się o środki unijne. Jeszcze raz podkreślamy: 
ta, tak ważna zmiana organu prowadzącego to dla szkoły 
ogromny krok do przodu!!!

Jesteśmy szkołą średnią zlokalizowaną na terenie gminy 
Brzostek, z łatwym dostępem komunikacyjnym. Kształcimy 
naszą młodzież w poszanowaniu wartości, jakie przekazał nam 
nasz patron Jan Paweł II. Rozwijamy pasje i zainteresowania 
naszych uczniów: aktorskie, muzyczne, plastyczne, motoryza-
cyjne i inne. Aktywnie uczestniczymy w życiu kulturalnym 
lokalnej społeczności.

Na zakończenie zapraszamy pana B. Kowalskiego do odwie-
dzenia naszej szkoły. Jesteśmy tuż po uroczystych obchodach 
Jubileuszu 60-lecia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku 
i z radością udostępnimy zdjęcia, prezentacje, kroniki doku-
mentujące 60 lat funkcjonowania naszej szkoły. Pokażemy 
nasze pracownie praktycznej nauki zawodu, klasy wyposa-
żone w tablice interaktywne oraz sprzęt komputerowy, naszą 
bogatą bazę dydaktyczną. Zapraszamy do oglądnięcia bogatej 
galerii corocznych Stypendystów Prezesa Rady Ministrów. 
Pochwalimy się uczniami, którzy już od kilku lat otrzymują 
Stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego za 
bardzo wysokie wyniki w nauce. Przedstawimy uczniów 
naszej szkoły, którzy uzyskali tytuł laureatów Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na szczeblu ogólnopolskim. 
Pochwalimy się certyfikatem Bezpiecznej Szkoły, Szkoły Przy-
jaznej Rodzinie, i wieloma innymi. Uważamy, że dopiero po 
zapoznaniu się z ww. faktami pan Kowalski będzie miał pod-
stawę do redagowania artykułów opisujących naszą szkołę.

Z poważaniem
dyrekcja i grono pedagogiczne

Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzostku 

DZIŚ SAMA KAPUSTA, BEZ GROCHU…

Po przeczytaniu końcówki artykułu pana B. Kowalskie-
go pt. „Jeszcze raz o oświacie w Brzostku i gminie 

w pierwszych latach powojennych (1945-1950)” zamieszczo-
nego w rubryce „Czytelnicy piszą” w nr. 10 „Wiadomości 
Brzosteckich” poczułam się mocno zbulwersowana. Dotych-
czas chętnie czytałam artykuły jego autorstwa, podziwiając 
pamięć, dobór treści i jakość publikacji. Ale tym razem nie 
dołożył on dziennikarskiej staranności i opisał jako fakty 
opinie mijające się z prawdą. Bo co znaczy „…w następnych 
latach ani w starym ustroju do 1989 roku, ani później w no-

wym nie powstała szkoła średnia w pełnym znaczeniu, jaką 
jest liceum ogólnokształcące”. Otóż Zespół Szkół w Brzostku-
-Kleciach istnieje od 1958 roku, a od połowy lat 70. istnieją tam 
właśnie różne szkoły średnie – i nie są to szkoły z „niższym 
poziomem nauczania”, o czym świadczy wysoka zdawalność 
państwowych egzaminów zawodowych w różnych zawodach. 
Liceum Ogólnokształcące dzienne też tam funkcjonowało 
od 2000 roku, ale młodzież wolała uczęszczać do tego typu 
szkoły w pobliskich miastach, dlatego rozwinęliśmy szkol-
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Fot. Kuba Pabis
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Choreograf Katarzyna Przepiórka-Caputa 
rozjaśnia mroki naszej niewiedzy:

Na początek kilka słów o Tobie. Podobno, już 
od ponad 7 lat zajmujesz się sportem, a w szcze-
gólności zumbą. Co to takiego ta „zumba”? 

Dlaczego wybrałaś akurat ją? 
Szkolenie z ZUMBA® Fitness zrobiłam w 2011 roku. Co 

ciekawe, nigdy wcześniej nie byłam na żadnych zajęciach ZUM-
BA® (śmiech). Może zacznę od początku. Pracowałam wówczas 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołaczycach jako instruktor 
tańca. Prowadziłam zajęcia przede wszystkim dla dzieci. Ówczes-
ny dyrektor za względu na zapotrzebowanie zaproponował mi 
wówczas prowadzenie dodatkowych zajęć dla dorosłych. Miał to 
być aerobik, może trochę tańca. O ile z tańcem nie było problemu 
(jestem certyfikowanym choreografem oraz instruktorem tańca), to 
z aerobikiem miałam nieco pod górkę, ponieważ nigdy wcześniej 
nie miałam nic wspólnego z fitnessem. Usiadłam wówczas do kom-
putera i szukałam zajęć, gdzie fitness i taniec byłby połączony. Tak 
właśnie znalazłam szkolenie z ZUMBA® Fitness. Wtedy jeszcze 
o zumbie nikt nic nie wiedział. Byłam pierwszym instruktorem 
ZUMBA® w okolicy, jednym z pierwszych chyba w ogóle w wo-
jewództwie. Z jednej strony super, bo nie było konkurencji, jednak 
z drugiej ciężko, ponieważ musiałam wypromować zupełnie nikomu 
nieznane zajęcia. O dziwo, jednak dość szybko poszło. Informacja 
o nowości rozeszła się błyskawicznie pocztą pantoflową. Z zajęć na 
zajęcia przybywało uczestników, a ZUMBA® okazała się strzałem 
w dziesiątkę! Energiczna, wakacyjna, latynoska muzyka, łatwe kroki 
taneczno-fitnessowe, to wszystko sprawia, że człowiek się czuje jak 
na imprezie, a jednocześnie ćwiczy i spala kalorie.

Czy są jakieś przeciwskazania do praktykowania zumby? Czy 
jeśli mam dwie lewe nogi do tańca, to przekreśla to moje szanse 
na udany trening?

Haha, absolutnie nie, aczkolwiek, nie da się ukryć, zdecydowanie 
łatwiej się ćwiczy na zajęciach choreograficznych osobom, które 
mają poczucie rytmu. Zwykle osoby z „dwoma lewymi nogami do 
tańca” potrzebują po prostu więcej czasu (kilka zajęć), żeby opa-
nować kroki i poczuć się całkowicie swobodnie. Zatem jeśli ktoś 
przychodzi pierwszy raz na zajęcia i później podchodzi i mówi, że 
super, ale jakoś tak nie nadąża, nie ogarnia kroków, to zawsze po-
wtarzam - proszę dać sobie czas i szanse, po kilku zajęciach będzie 
zdecydowanie lepiej, kroki są powtarzalne. Każdy kiedyś zaczynał.

Dlaczego tak mało panów na 
ZUMBA® Fitness? 

No właśnie, niepocieszona jestem 
z tego powodu, szczególnie zważyw-
szy na fakt, iż ZUMBA® wymyślił 
mężczyzna. Być może się wstydzą. 
Zauważyłam też, że sporo mężczyzn 
jest przekonanych, że nie potrafią 
tańczyć. Niestety (co mnie strasznie 
smuci), w większości mają rację. I są to mężczyźni z poczuciem 
rytmu, z potencjałem. Po prostu nie znają kroków. Ale przecież nikt 
się nie rodzi tancerzem. Tańca, podobnie jak wszystkich innych 
czynności w życiu, trzeba się po prostu nauczyć. Moim marzeniem 
jest wprowadzenie przez MEN obowiązkowych, darmowych lekcji 
tańca do wszystkich szczebli edukacji, począwszy od przedszkola. 
Korzystając z okazji, mam ochotę powiedzieć: Kochane mamy! 
Uczcie tańczyć swoich synów. Tato, zatańcz z córką. Mężczyzno 
- prowadź. Kobieto - daj się prowadzić! 

Jak należy ćwiczyć ZUMBA® Fitness? Ile razy w tygodniu 
i czy można łączyć ją z jakąś specjalną dietą, żeby efekty były 
szybko widoczne? 

Zumbę należy oczywiście ćwiczyć jak najczęściej! A tak już 
poważnie, specjaliści od zdrowia zalecają 3 dowolne trenin-
gi tygodniowo, by utrzymać ciało i umysł w dobrej kondycji. 
W szczególności, jeśli ma się „siedzącą” pracę. ZUMBA® jest 
akurat bardzo wdzięczną formą aktywności, ponieważ nie da się 
tutaj „przetrenować”. Zatem można ćwiczyć nawet codziennie, 
jeśli ktoś ma na to ochotę. Ja uwielbiam zumbę również za to, że 
pozwala fantastycznie zresetować umysł i emocje po ciężkim lub 
nerwowym dniu. Polecam każdemu! 

Dla osób, które chcą przede wszystkim schudnąć, mam dwie 
rady: dużo aktywności fizycznej – zumba to doskonały wybór, oraz 
DIETA! Ale nie w sensie kalorie, gramy itp. Dieta, czyli zmiana 
stylu żywienia. Dietetyczka, u której byłam na szkoleniu, powtarza, 
że powinniśmy jeść tylko to, co urosło lub się urodziło. Czyli rezyg-
nacja z przetworzonych rzeczy, chemii i przede wszystkim cukru!! 
Poza tym bardzo ważne w procesie chudnięcia oraz utrzymania ciała 
w dobrej kondycji jest przebywanie na świeżym powietrzu, słońce, 
ograniczenie niebieskiego światła (komputery, tv, telefony) oraz sen. 

„Człowiek się czuje jak na imprezie, a jednocześnie ćwiczy i spala kalorie”.

CZY KTOŚ SŁYSZAŁ O ZUMBA® Fitness?

nictwo zawodowe. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych 
funkcjonuje nadal. 

Przepracowałam w tej szkole 22 lata, w tym 16 lat jako 
nauczyciel przedmiotów zawodowych, a w tych latach 8 jako 
kierownik szkolenia praktycznego i Kierownik Warsztatów 
Szkolnych, więc mogę wyrazić prawdziwą opinię o jakości 
kształcenia, gdyż mam również uprawnienia egzaminatora 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie i oceniałam 
państwowe egzaminy z mechanizacji rolnictwa. Byłam rów-
nież autorem niektórych zadań egzaminacyjnych. 

Podam przykład dotyczący jakości kształcenia: raz podczas 
studniówki siedziałam obok matki jednej z abiturientek 
z Jodłowej. Pani ta powiedziała, że w naszej szkole z powodu 
wysokiego poziomu kształcenia trudno jest o dobre stopnie 
na świadectwie końcowym, w sąsiednich Ryglicach znacznie 
łatwiej, a w sumie przyjęcia na studia odbywają się na pod-
stawie świadectwa i dlatego bardziej opłaca się uczęszczać do 
szkoły o niższym poziomie nauczania, gdzie znacznie łatwiej 
o dobre oceny. Chwilę rozmawiałyśmy o tym, że uczeń nie 
uczy się dla ocen, tylko dla swojej wiedzy i ogólnego rozwoju.

Poza tym jednym z warunków do odzyskania praw miej-
skich był taki, aby na terenie miasta funkcjonowała szkoła 
średnia. Ponieważ taka funkcjonowała już kilkadziesiąt lat 
w Brzostku z siedzibą w Kleciach, warunek ten był spełniony 
i Brzostek odzyskał prawa miejskie w 2009 roku.

Ponadto nie musi być „jeden kierunek kształcenia”, i to 
jeszcze „z niższym poziomem nauczania”, bo zawodów o profilu 
rolniczym jest ogółem 27 i jest z czego wybrać.

Na zakończenie mogę przytoczyć powiedzenie: „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie – sami nie wiecie, co posiadacie”. 
Otóż mógł pan Kowalski z Kleci odwiedzić Zespół Szkół rów-
nież w Kleciach, zapoznać się z historią szkoły, kierunkami 
kształcenia, obejrzeć kroniki szkolne, wyposażenie, porozma-
wiać z kadrą pedagogiczną, a nie wyrażać bezpodstawnie 
negatywnej opinii i to w przededniu Jubileuszu 60-lecia 
powstania tej szkoły, popełniając swoiste faux pas.

Ma pan Kowalski szczęście, że na terenie jego niewielkiej 
wsi znajduje się duża szkoła średnia, co niezbyt często zdarza 
się w kraju.

Pozdrawiam serdecznie – Janina Słupek



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 11/2018 27

To prawda, że na Twoich zajęciach nie ma maruderów? 
Absolutnie żadnego! Ja moje zumbowe Babeczki uwielbiam ca-

łym sercem, są superowe. Od zawsze powtarzam, że na ZUMBA® 
Fitness chodzą sami fajni ludzie.

Jaki ubiór polecasz?
Wygodny i swobodny! Jakiś dres lub legginsy, buty 

sportowe. Bluza na wierzch. Zajęcia to nie pokaz mody. 
Nie skupiamy się na wyglądzie, tylko na treningu.

Od niedawna wprowadziłaś pewną nowość w zaję-
ciach (STRONG by Zumba). Na czym one polegają 
i dla kogo są odpowiednie?

STRONG by Zumba™ to moja najnowsza miłość. 
Niech nikogo nazwa nie zmyli – nie mają nic wspólnego 
z ZUMBA. Tam się nie tańczy. STRONG by Zumba™ 
to program, który poprawia kondycję i wytrzymałość 
całego ciała poprzez kombinacje ćwiczeń siłowych, z wykorzysta-
niem ciężaru własnego ciała oraz wysokiej intensywności kardio. 
Efektywność tego dynamicznego treningu osiąga się poprzez zaan-
gażowanie ćwiczeń plyometrycznych, funkcjonalnych w 3 płasz-
czyznach ruchu oraz zorientowanych na stabilizację i wzmacnianie 

korpusu ciała.
W odróżnieniu od ZUMBA® Fitness, nie jest to program dla 

osób rozpoczynających przygodę ze sportem. Jeśli jesteś osobą 
w miarę aktywną, ćwiczysz, biegasz, trenujesz sztuki walki, jeździsz 

na rowerze, grasz w piłkę i szukasz treningu, który 
wygeneruje jak największą moc mięśniową podczas 
wysiłku, poprawi Twój refleks, zwinność i szybkość 
(co przełoży się oczywiście na osiąganie lepszych 
wyników sportowych) oraz wyrzeźbi Twoje ciało - 
STRONG by Zumba™ jest stworzony dla Ciebie! 
Jest to fantastyczny program zarówno dla kobiet, 
jak i dla mężczyzn. 

I na koniec… kiedy i gdzie można zacząć? 
Zapraszam na zajęcia do Kołaczyc w poniedziałki 

i środy. O godzinie 19.00 STRONG by Zumba™, 
a później o 20.00 ZUMBA® Fitness. W Brzostku 
ZUMBA® jest w każdy czwartek o godzinie 19.30.

Prowadzimy również zajęcia w Jaśle, Skołyszynie, Siepietnicy, 
Ołpinach, a nawet w Wielopolu Skrzyńskim. Szczegółowy harmo-
nogram znajduje się na Facebooku: Katarzyna Przepiórka-Caputa 
Strong/Zumba/Taniec.

Wywiad przeprowadziła Barbara Hunia

Dokończenie na str. 28
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RAK JELITA GRUBEGO – ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE, ZANIM ON ZMIENI TWOJE!
Nowotwór jelita grubego rozwija się na skutek niekontro-

lowanego przez organizm wzrostu komórek w obrębie 
jednej z części jelita grubego: kątnicy, okrężnicy (która dzieli 
się na: wstępnice, poprzecznice, zstępnice, esicę) lub odbytnicy.

Rak jelita grubego prawie zawsze rozwija się z polipów - 
nieprawidłowych narośli w jelicie. Zmiany te są zmianami 
przedrakowymi i rozrastają się bardzo powoli, potrzebują od 
10 do 20 lat, aby zrakowieć. 

Na dzień dzisiejszy, według danych Ministerstwa Zdrowia, 
rak jelita grubego stanowi drugą, co do częstości przyczynę 
zgonów chorych na nowotwory, zarówno w odniesieniu do 
kobiet, jak i mężczyzn. Statystyki są niepokojące, ponieważ 
z roku na rok dynamika zachorowań na raka jelita grubego 
wciąż się zwiększa. Każdego roku wykrywany jest u ponad 
400 tys. osób w Europie i 18 tys. w Polsce. Rocznie z powo-
du raka jelita grubego umiera 660 tys. chorych na świecie, 
a w Polsce 11 tys. Oznacza to, że 31 Polaków dziennie prze-
grywa walkę z tego typu nowotworem. Lekarze obserwują 
wzrost liczby zachorowań zarówno u mężczyzn (4-krotny), 
jak i kobiet (3-krotny). 

Część czynników ryzyka rozwoju tego nowotworu została 
poznana. Niektóre z nich można kontrolować (np. palenie, 
dieta), innych nie (np. wiek, predyspozycje genetyczne). 

Co ma znaczenie:
•	 Wiek – ryzyko rozwoju raka jelita grubego wzrasta z wie-

kiem (większość przypadków występuje u osób po 50. 
roku życia lub starszych, ale na podłożu dziedzicznym 
może to być już po 40. roku życia),

•	 Dieta - eliminacja z diety owoców i warzyw, które są 
źródłem witamin, antyoksydantów i naturalnego błon-
nika pokarmowego, dieta bogata w czerwone mięso to 
jeden z podstawowych błędów żywieniowych młodych 
ludzi, którzy za kilkadziesiąt lat znajdą się w grupie ry-
zyka. Nadmierna ilość tłuszczów zwierzęcych, szczególnie 
w połączeniu z dietą ubogą w błonnik to kolejny błąd, 
jaki popełniamy my i nasze dzieci,

•	 Waga – szczuplejsi ludzie są mniej narażeni na rozwój raka 
jelita grubego, niż osoby otyłe (otyłość to kolejny czynnik 
ryzyka, którego już w młodym wieku, niewielkim kosz-
tem - kilku godzin sportu tygodniowo, rezygnacji z życia 
przed telewizorem czy komputerem moglibyśmy uniknąć),

•	 Alkohol i palenie papierosów - duże spożycie alkoholu 
i palenie papierosów może zwiększyć ryzyko zachorowa-
nia na raka jelita grubego. Substancje zawarte w napojach 
wysokoprocentowych, tytoniu, dodatki do pokarmów 
wysoce przetworzonych tzw. „ulepszacze smaku” z pew-
nością mają swój udział w rozwoju raka jelita grubego,

•	 Historia rodziny i odziedziczone geny - jeśli w rodzinie 
jest lub był bliski krewny z rakiem jelita grubego lub 
polipowatością, jest to czynnik wysokiego ryzyka rozwoju 
tej choroby.

 
Objawy nowotworów jelita grubego zależą od stopnia za-

awansowania choroby i jej umiejscowienia, czyli części jelita, 
którego dotyczą. Do wczesnych objawów możemy zaliczyć 
między innymi:
•	 Naprzemienne występowanie zaparć i biegunek,
•	 Zmiana w kształcie i rozmiarach stolca (np.: ołówkowate 

stolce),
•	 Obecność krwi w stolcu,
•	 Krwawienie z odbytnicy (zwłaszcza powtarzające się),
•	 Bóle i skurcze brzucha,
•	 Epizody parcia na stolec, po których nie udaje się go oddać.
Do późnych objawów można zaliczyć: postępującą utratę 

masy ciała, brak apetytu, osłabienie, anemię itp.

Nie da się ukryć, żyjemy dłużej, mamy więcej czasu, by 
chorować, a rak jelita grubego jest idealnym przykładem 
choroby rozwijającej się długo i bezobjawowo na podłożu 
zmian i mutacji będących bardzo często skutkiem błędów 
żywieniowych popełnianych w młodości.

W Polsce badaniem przesiewowym w kierunku wykrycia 
nowotworu jelita grubego jest kolonoskopia (tj. metoda ba-
dania dolnego odcinka przewodu pokarmowego polegająca 
na oglądaniu wnętrza jelita grubego. Polega ona na wpro-
wadzeniu przez odbyt specjalnego wziernika zakończonego 
kamerą i przesłaniu obrazu na zewnątrz). Ogromną zaletą 
tego badania jest to, że wystarczy ją zrobić raz na 10 lat. 
Kolonoskopia pozwala bowiem od razu usunąć istniejące 
polipy i poddać badaniu histopatologicznemu (czyli ocenić 
pod mikroskopem zmiany występujące w tkance). Zabieg ich 
usuwania jest zupełnie bezbolesny.
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EPIDEMIA OPANOWANA

Kiedyś ktoś powiedział, że w październiku nasze spo-
łeczeństwo uległo epidemii. Epidemii walki o „stołki”. 

Rzeczywiście pretendenci (a mnóstwo ich się zgłosiło – i do-
brze) mieli o co walczyć – do zdobycia był fotel burmistrza 
i równie wygodne krzesła radnych miejskich i powiatowych. 
Do województwa zabrakło chętnych z naszej gminy. Jednak 
i tak brzostecki rynek i co bardziej uczęszczane miejsca zostały 
udekorowane facjatami kandydatów. Niektóre ogrodzenia 
przypominały wręcz taśmę filmową, gdzie kadr za kadrem ktoś 

na nas patrzył. Tak się niepewnie szło w krzyżowym ogniu 
spojrzeń kandydatów – spojrzeń badawczych, przymilnych, 
przenikliwych i nieprzeniknionych. Przeciętny wyborca, chcąc 
uniknąć mętliku w głowie, patrzył w niebo lub pod nogi, 
bo tylko tam była przestrzeń wolna od wyborów. Naszą 
świadomość i podświadomość bombardowano deklaracjami 
i obietnicami w formie papierowej i ustnej (twarzą w twarz 
lub przez telefon). Na bieżąco produkowane plotki rozchodziły 
się jak świeże bułeczki, ku uciesze tych, co gustują w takich 
wieściach. Równolegle do ulic walka o wyborców toczyła 
się także w internecie, gdzie kipiała fala hejtu, a mowa 
nienawiści nieraz brała górę nad rozsądnymi argumentami. 

Społeczeństwo podzieliło się na 4 grupy – na 
tych, co byli „za”, na tych, co byli „przeciw”, 
na tych, którzy nie mieszali się w wyborcze 
potyczki i na tych, co w ogóle nie mieli zamia-
ru głosować. Nierzadko zwolennicy jakiegoś 
kandydata wykazywali większą zadziorność 
i żądzę władzy niż on sam. Niektórym wręcz 
nerwy puszczały i palili znicze pod banerami 
innych, ćwicząc zapewne posługiwanie się 
zapałkami przed Wszystkimi Świętymi. Po-
stronny obserwator mógł zauważyć charak-
terystyczne dla kampanii wyborczej zjawiska 
jak m.in. górnolotne mowy, obiecanki cacanki, 
strzały we własną stopę, chwyty poniżej pasa, 
kreowanie wizerunku wybawiciela. W zasa-
dzie można by otworzyć w Brzostku na czas 
wyborów firmę bukmacherską, bo rywa-
lizacja kandydatów odbywała się w stylu 
iście sportowym. Wyścig na całego. Wręcz 
igrzyska. W każdym razie widowiskowość 
gwarantowana.

W końcu nadszedł upragniony 21 paździer-
nika. Wyborcy ruszyli do urn. Kandydatom 
i tym, co wraz z nimi planowali własną przy-
szłość, kciuki bielały od trzymania. Wresz-
cie po nieprzespanej nocy wszystko było 
wiadomo. Dla jednych radość, a dla drugich 
żal, wściekłość i zgrzytanie zębów. Bądźmy 
jednak dobrej myśli – służyć społeczeństwu 
zawsze można, nawet jeśli się nie ma wy-
marzonego „stołka” ani małego „stołeczka”, 
ani nawet maleńkiego zydelka. Powyborcze 
pobojowisko zostało już uprzątnięte, a wirus 
przycichł na kolejne 5 lat. Czas powrócić do 
szarej rzeczywistości.

U. Kobak

Nie powinniśmy zapominać o częstych kontrolach i nielek-
ceważeniu pierwszych objawów choroby - wiele badań mówi, 
że rak jelita grubego bardzo często wywodzi się z łagodnych 
polipów - usunięcie ich w całości i stosowanie się do zaleceń 
przeprowadzania systematycznych badań kału na obecność 
krwi utajonej, to kolejny krok w ochronie naszego zdrowia, 
a jak pokazują statystyki, to i życia.

W zależności od rodzaju zgłaszanych przez pacjenta ob-
jawów lekarz zdecyduje, które z badań i w jakiej kolejności 
należy wykonać, aby potwierdzić lub wykluczyć rozpoznanie 
raka jelita grubego. 

Często badania wykonuje się także w ramach badań prze-
siewowych, czyli u osób zdrowych w celu ewentualnego 
wykrycia nowotworów w bardzo wczesnym etapie rozwoju. 
Nowotwory jelita grubego rozwijają się bardzo powoli, co 
zwiększa szanse na ich wczesne wykrycie.

Nie jest łatwo podjąć decyzję o wykonywaniu badań 
dotyczących tego rodzaju nowotworu, bo jest to nowotwór 
wstydliwy kojarzony ze strefą intymną, co wzbudza nasze 
uprzedzenia i przemilczanie objawów nas niepokojących. 
Natomiast rak jelita grubego rozpoznany w bardzo wczesnym 
stadium jest wyleczalny niemal w 95%.

Zachęcam wszystkich, którzy po przeczytaniu artykułu mają 
jakiekolwiek wątpliwości co do stanu swojego zdrowia, aby 
wykonali badania kontrolne, bo tego typu działania mogą 
uratować WAM życie.

Sylwia Kosowska-Furman
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemów Zarządzania

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Ministerstwo Zdrowia – Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024
onkologia.org.pl/nowotwory-zlosliwe-jelita-grubego-c18-21/ - z dnia 28.09.2018.
https://www.wylaczraka.pl/rak-jelita-grubego/statystyki – z dnia 28.09.2018

Dokończenie ze str. 27



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 11/2018 29

JESIEŃ LITERACKA 2018 W BRZOSTKU

4 października 2018 roku, tradycyjnie w niecodziennej atmo-
sferze i jesiennej scenerii, uczniowie szkół podstawowych 

w Brzostku i Siedliskach-Bogusz wzięli udział w spotkaniu 
autorskim w ramach cyklicznej Międzynarodowej Galicyjskiej 
Jesieni Literackiej. Organizatorem spotkania było Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.

Twórca MGJL, Andrzej Grabowski, powiedział: „Prawdzi-
wy poeta dzieli się wierszem. Chce być czytany, rozumiany, 
akceptowany. Bo jego misją jest tworzenie dobra i piękna. 
Poezja daje nadzieję, służy dobru i pięknu, szuka odpowie-
dzi na pytania, na jakie odpowiedzi nie ma”. Idąc za tym 
przesłaniem, swoimi doświadczeniami literackimi i pasjami 
podzielili się: redaktor naczelny programów telewizyjnych 
poeta i tłumacz głęboko zainteresowany twórczością Haliny 
Poświatowskiej Władymir Harmatiuk z Iwano-Frankiwska, 
poetka, reporterka, fotograf i podróżniczka Krystyna Konecka 

oraz kompozytor, pianista, 
poeta, aktywnie uczestni-
czący w życiu muzycznym 
Krakowa Aleksander Andri-
jewski z Kijowa. 

Wiele by pisać na temat 
wspaniałych twórców. Wy-
stępujący nie tylko przedsta-
wiali swoje utwory, także 
opowiadali o swoich pasjach, twórczości i czerpaniu pomy-
słów. Poezja bez odbiorców nie istnieje, jest jak piękno bez 
wielbicieli. Poezja daje nastrój, nasuwa myśli i zadaje pytania. 
I tak nasi odbiorcy, wspaniała młodzież, z zainteresowaniem 
wsłuchiwała się w przekazywaną treść i aktywnie uczestni-
czyła w tworzeniu żywego piękna. 

M. Kawalec

ZESPÓŁ „ARTYSTOKRACI” NA OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU 
TEATRÓW MŁODZIEŻOWYCH W KROŚNIE
W sobotę w przededniu wyborów samorządo-

wych, w Krośnie zakończył się trwający trzy dni 
13. Inny Festiwal Teatrów Młodzieżowych. To wyda-
rzenie kulturalne nie byłoby może dla czytelników na-
szej gazety tak istotne, gdyby nie fakt, że brała w nim 
udział również brzostecka młodzież. Działająca przy 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Grupa „Ar-
Tystkoraci” już od czterech lat skupia gimnazjalistów 
i licealistów o teatralnych zainteresowaniach. Zaraz na 
początku roku szkolnego, na pierwszym po wakacjach 
spotkaniu grupy zapadła decyzja o zgłoszeniu udziału 
w tym prestiżowym, ogólnopolskim konkursie. Znając 
jego rangę, nie liczono na kwalifikację, bowiem liczba 
miejsc była ograniczona. Dlatego z niemałym entuzja-
zmem przyjęto wiadomość o zaproszeniu zespołu na 
ww. festiwal. Postanowiono wziąć w nim udział z ubiegło-
rocznym spektaklem „Fartuchy i korona” traktującym o pe-
rypetiach Królowej Marysieńki i jej małżonka Króla Jana III 
Sobieskiego na zamku wilanowskim wyreżyserowanym 
przez Kacpra Klicha. No cóż, spektakl przygotowany półtora 
roku temu wymagał przypomnienia i wielu wyczerpujących 
prób. Ale dla brzosteckiej, niezwykle pracowitej, ambitnej 
i ogromnie zdeterminowanej młodzieży nie stanowiło to 
problemu. Było zaś nowym wyzwaniem, któremu chcieli 
stawić czoła. Przedsięwzięcie było na tyle trudne, że trzeba 
było zmierzyć się z nieznaną i nieporównywalnie większą 
sceną oraz zespołami niemal profesjonalnymi, nagradzanymi 
na festiwalach zagranicznych, a także z fachową oceną jury. 
Jednak, jak określił prowadzący imprezę – „udało się” i grupa 
zaprezentowała się na poziomie godnym rangi festiwalu. 
Spektakl brzosteckiej młodzieży został dobrze przyjęty przez 
zgromadzoną publiczność i jurorów, aczkolwiek forma kla-
syczna sztuki nie mieściła się w Innym przesłaniu konkursu, 
który zakłada formy uproszczone, współczesne, preferujące 
minimalizm scenograficzny i sceniczny. A świadczy o tym fakt, 
że od trzynastu lat symbolem festiwalu jest krzesło, wokół 
którego toczy się przedstawienie. Jednak mimo niezgodno-
ści sztuki z ideą festiwalu jurorzy docenili zaangażowanie 
i ogromny wkład pracy naszej młodzieży w tworzeniu, jak się 
wyrazili „niezwykle trudnego dla amatorów teatru realistycz-
nego”. I wprawdzie zespół nie otrzymał miejsca, ale została 
przyznana nagroda indywidualna za stymulację aktorską. 
Otrzymała ją Anna Samborska z Przeczycy, która niemal 

brawurowo odegrała rolę zadziornej królewskiej kucharki. 
Należy dodać, iż dziewięcioro pozostałych aktorów-amatorów 
również spisało się znakomicie. Zaś wszyscy bardzo się cieszy-
my z indywidualnej nagrody Ani i szczerze Jej gratulujemy.

Natomiast ta eskapada była dla całej grupy wspaniałą 
lekcją i niebanalną teatralną przygodą. Oprócz podziwiania 
dziewięciu wyśmienitych spektakli prezentowanych przez zna-
ne zespoły z Wadowic, Jarosławia, Ustrzyk Dolnych, Kraśnika, 
a nawet z Lwowa, w różnych formach, o różnorodnej tematyce 
i wielu aktualnych społecznie przesłaniach, uczestnicy mieli 
możliwość poznania tajników współczesnego teatru młodzie-
żowego na dwudniowym forum teatralnym. Niemała była 
jego ranga, bo prowadzone było przez takich fachowców jak: 
krytyk teatralny, aktor i reżyser zawodowy oraz wieloletni 
instruktorzy teatralni z różnych regionów Polski. Jakże do-
skonała wymiana i konfrontacja doświadczeń scenicznych. 
Ponadto sam udział w wielkim krośnieńskim wydarzeniu 
kulturalnym prezentowanym przez Kielecki Teatr Tańca (Polski 
Balet modern/jazzowy) w dwóch spektaklach tańca „Poza 
horyzont” i „”Stymulacja ciała” przepleciony wywiadem na 
żywo z dyrektorem teatru i choreografem Elżbietą Pańtak, 
dopełniły swego. Wyjazd był znakomitą ucztą duchową 
i edukacyjną, a także, jakże ciekawym sposobem integracji 
młodzieży, która już dziś z niecierpliwością wyczekuje ko-
lejnego. 

Opiekun zespołu
Elżbieta Michalik

Fot. Agata Samborska
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TROPEM NIEZWYKŁYCH – JERZY KMIECIK
„Do tych należy jutrzejszy dzień
Co nowych łakną zdobyczy
Kto się usuwa w ciszę i w cień
Ten się do żywych nie liczy…
…A ten zwycięzcą – kto drugim da
Najwięcej światła od siebie…”

Adam Asnyk: „Dzisiejszym idealistom”

Listopadowa zaduma ogarnęła cały 
świat. Nawet pogoda jest jakaś nie-

spokojna, smętna i bardzo zmienna. To 
niebo chmurami odziane, to znowu spo-
śród bałwanowych chmur przedzierają 
się nieśmiałe strugi światła, które co 
nieco rozjaśniają pejzaż. To znowu wiatr 
zrywa się ostry. Zacina, pochyla konary 
drzew, kołysze nimi mocno, a po chwili 
krople deszczu spadają na ziemię. Kro-
ple zimne, bardzo zimne i jakby trochę 
zmarznięte siadają na twarzy, mrożąc ją, 
a z oczu zaczynają ściekać łezki. W tych 
dniach wracają wieczorem duże gro-
mady ludzi ze świętego miejsca, jakim 
w listopadzie jest cmentarz. Nasze brzo-
steckie miasto zmarłych znajduje się na 
wzgórzu i z dala widnieje jak kolorowa 
wyspa zatopiona w barwach bieli, żółci 
i czerwieni kwiatów oraz zniczów i in-
nych świateł. Z dala przychodzi zapach 
palonych zniczy, roztopionego wosku, 
który obecnie i tak mniej pachnie niż 
w dawnych latach, kiedy płonęły naj-
częściej świece.

Jadę do Głobikówki, a teraz znajduję 
się w Siedliskach przed miejscem zmar-
łych. Jest to miejsce z dala widoczne, bo 
znajduje się na dość wysokim i stromym 
zboczu. I tutaj począwszy już od kaplicy 
cmentarnej, widać wielki ład i porządek. 
Duże grobowce, niskie płyty granitowe 
i te zwykłe mogiły w ziemi. Wszystko 
razem jest miejscem wiecznego spo-
czynku. Tutaj jest to miejsce zgrabne, 
ukwiecone, oświetlone, a wokół mogił 
panuje porządek. Nawet niektóre alej-
ki są już wybrukowane. Jeszcze tylko 
gdzieniegdzie wysypane są żwirem, 
a jeszcze nie tak dawno były to zabło-
cone dróżki i ścieżki, którymi ciężko 
było dojść do mogił. Dzisiaj wszyscy 
mieszkańcy parafii dokonują remontu 
tego świętego miejsca. Pomagają im 
strażacy, a efekt jest widoczny gołym 
okiem. Ścięte zostały wszystkie drzewa 
dziko wyrosłe w alejach cmentarnych. 
Krzewy i wysokie chwasty wypielono, 
a pan Piotr Szczepkowicz zakupił pre-
parat do odchwaszczenia tego terenu. 
Duża grupa mężczyzn pod egidą sołtysa 
z Głobikówki Jerzego Kmiecika praco-
wała przy tym porządkowaniu po kilka 
godzin dziennie. Z samej Głobikówki 
przyjeżdżało tutaj po 15 mężczyzn – cho-
ciaż wieś jest bardzo mała, bo ma tylko 
40 numerów – z 250 mieszkańców po-
trafił sołtys zorganizować sporę grupę 

ochoczych do pracy gospodarzy. Efekt tej 
pracy jest bardzo wyraźny, bo cmentarz 
siedliski z dnia na dzień staje się coraz 
to bardziej widoczny i okazały. Zresztą 
tak ofiarnie pracują też wszystkie wsie 
należące do tej parafii. Potrzebne fundu-
sze mają ze składek po 50 zł miesięcznie, 
które gromadzi komitet zorganizowany 
przez samych parafian. I tak w szyb-
kim tempie siedliski cmentarz staje się 
miejscem pieczołowicie zadbanym przez 
parafian. Przecież i oni chcą pokazać, że 
dbają o tych, którzy już odeszli z tego 
świata i byli, i są nadal dla nich „prze-
szłości ołtarzem”, z którego przykład po-
winny czerpać kolejne pokolenia.

Jestem w Głobikówce u włodarza tej 
wsi Jerzego Kmiecika. Jest tu niezwykle 
uroczo i pięknie. Drogi dojazdowe do 
wszystkich domów są uporządkowane, 
niemalże wszystkie asfaltowe. Jeszcze 
tylko gdzieniegdzie, tu i ówdzie widnie-
je żwirowa dróżka. Mostki na drogach 
dojazdowych są starannie wkopane, 
a wokół nich wybrane rowy. Wszędzie 
jak okiem sięgnąć pola uprawne są sta-
rannie utrzymane. Zboża i trawy zebrane, 
ziemniaki i buraki wykopane, kukurydza 
ścięta, warzywa zebrane, a kwiaty i róże 
w ogrodach okryte jedliną, przygotowa-
ne do zimy. Widać, że gospodarze tej wsi 
pracują z głową i dbają o to, aby rolniczy 
kalendarz był przestrzegany. W obejściu 
zabudowań gospodarczych sołtysa tej 
wsi, Jerzego, jest wzorowy ład i chcia-
łoby się powiedzieć przysłowiem „jaki 
pan taki kram”, ale też i pani gospodyni 
Elżbieta swoją działkę ma starannie pro-
wadzoną. Drób ogrodzony, a w naczy-
niach zasypane ziarno i woda. W części 
kwiatowej ogrodu można domyśleć 
się, że były piękne kwiaty, dziś są już 
przygotowane rzędy na zimę. Niegdyś 
mały dom mieszkalny został przebudo-
wany i zmodernizowany z wygodami 
współczesnych czasów. Jak przystało 
na dobrą gospodynię, wszystkie okna 
stoją ukwiecone, taras tonie w pięknych 
kwiatach doniczkowych, wszędzie jest 
bardzo czysto i estetycznie. Widać, że 
ten dom „stoi” rzetelną pracą i dbałością 
o rodzinę oraz jest wzorowym miejscem 
dla zbierających się tu od czasu do czasu 
mieszkańców wsi.

Gospodarz Jerzy już po ojcu Karolu 
zebrał pozytywne cechy charakteru. Jest 
odpowiedzialny za Małą Ojczyznę – 
Głobikówkę – tak jak kiedyś jego ojciec 
ofiarował swoje zdrowie za Ojczyznę 
Polskę. Stąd też sołtys Jerzy jest bardzo 
zaangażowany w utrzymanie dobrego 
wizerunku wsi. Ciągle dba, aby drogi 
były wyremontowane i te w większości 
asfaltowe, i te wysypane żwirem – tak, 
by można było dojechać do każdego 
gospodarstwa. Zadbał też o to, aby stara 
szkółka została poddana remontowi, 
obecnie wykonywane jest odwodnienie. 
W środku wsi wybudowano sklepik, 
który jest bardzo starannie utrzyma-
ny, a jego właścicielem jest sołectwo. 
Kaplica pod wezwaniem Najświętszej 
Marii Panny z roku 1870 była własnością 
Lewickich. Znajduje się w niej gipsowa 
postać Matki Boskiej i Serca Pana Je-
zusa. Obecnie została odrestaurowana 
przez byłego mieszkańca Głobikówki, 
a obecnie zamieszkałego w Oławie pana 
Mariana Cieślaka. Kapliczka wygląda po 
tych pracach naprawdę pięknie i stanowi 
ozdobę miejscowości.

Rodzina Elżbiety i Jerzego Kmieci-
ków jest bardzo ze sobą zżyta i są oni 
odpowiedzialni za siebie. Żywo wkom-
ponowani są w życie całej wsi, a ich 
losy współtworzą historię tego sołe-
ctwa. Sołtys Jerzy umie jednoczyć ludzi 
i dlatego wiele robót wykonywanych 
jest wspólnie, a mieszkańcy ochoczo 
pracują społecznie. Prace porządkują-
ce przy cmentarzu parafialnym jeszcze 
bardziej scementowały solidarność tych 
ludzi. Twierdzą oni, że „wspólny dom” 
po śmierci człowieka staje się własnością 
wszystkich parafian i wszyscy muszą 
o niego dbać.

Cechy charakteru człowieka przecho-
dzą zwykle z matki na córkę, z ojca na 
syna i w tej rodzinie jest to właśnie 
bardzo widoczne. Ojciec Jerzego, Karol, 
walczył i cierpiał za naszą Ojczyznę, 
a jego syn czynnie dla niej pracuje. 
Karol Kmiecik – ojciec Jerzego – urodził 
się 24 października 1904 roku. W okre-

Elżbieta i Jerzy Kmiecik z córką Sylwią

Córka Sylwia przed domem



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 11/2018 31

Dokończenie ze str. 30
sie młodzieńczym przebywał dwa i pół 
roku w wojsku na Kresach Wschodnich. 

Podczas Kampa-
nii Wrześniowej 
walczył w Łucku 
i tutaj też został 
ranny w nogę 
i trafił do nie-
woli. Podczas 
transportu został 
mocno uderzony 
kolbą karabi-
nu w głowę, co 
później stało się 
przyczynkiem do 
ciężkich chorób 

i cierpień w okresie starości. W obozie 
jenieckim przebywał od 1 października 
1939 roku. Zaraz po zakończeniu Kam-
panii Wrześniowej i walk w Przełęczy 
Dukielskiej przebywał w sanockim 
szpitalu, skąd wraz z innymi jeńcami 
został przewieziony do Austrii, gdzie 
przebywał przez kilka miesięcy. Następ-
nie został osadzony w obozie jenieckim 
nad Renem, koło Frankfurtu. Jako jeniec 
był wykorzystywany do różnych prac 
takich, jak naprawa torów kolejowych 
lub roboty rolne. Ciężkie warunki życia 
panujące w obozie, słabe wyżywienie, 
choroba nogi po ranie postrzałowej 
wskutek złego leczenia doprowadziły 
organizm Karola do absolutnego wy-
czerpania. W chwili wejścia aliantów – 
wojsk amerykańskich – ważył zaledwie 
37 kg i w tym stanie wrócił do Polski 
we wrześniu 1945 roku. Tutaj rozpoczęło 
się intensywne leczenie naszego bo-
hatera Kampanii Wrześniowej i jeńca 
więzionego przez Niemców. Uchwałą 
Rady Państwa z dnia 15 marca 1989 roku 
został odznaczony medalem Za Udział 
w Wojnie Obronnej 1939 roku. Należał 
też do Stowarzyszenia Polaków poszko-
dowanych przez III Rzeszę Niemiecką. 
Był kombatantem, ale nade wszyst-
ko był bardzo osłabionym i chorym 
człowiekiem przebywającym niemal-
że permanentnie w szpitalach naszego 
województwa. Był też bardzo chorym 
ojcem, ale czule i solidnie opiekowała 
się nim żona Janina i dzieci. Po tych cięż-
kich przeżyciach, z resztą zdrowia, która 
mu została po Kampanii Wrześniowej, 
obozie jenieckim i ciężkich pracach w III 
Rzeszy, w socjalistycznej Rzeczpospolitej 

trudno mu było otrzymać należącą mu 
się bezsprzecznie odpowiednią grupę 
inwalidzką. Myślę, że w dużym stopniu 
zadecydował o tym brak zaangażowania 
po stronie ówczesnych władz. Syn Jerzy 
z wielkim rozrzewnieniem opowiada 
o swoim ojcu. Opowiada też o trud-
nym życiu większości rodzin na Ziemi 
Brzosteckiej w czasie wojny i w pierw-
szych latach po niej. Cierpienia wojenne, 
nękanie przez okupanta, rekwirowanie 
dobytku rolniczego. Wszystko to było 
ponad możliwości przeżycia spokojnych 
ludzi. Były też momenty, kiedy swój 
na swojego donosił, kolaborując z oku-
pantem. I te wydarzenia były najtrud-
niejsze do przeżycia dla zwykłych ludzi. 
Na tym terenie ważną rolę odegrał ks. 
Kawula – proboszcz parafii siedliskiej 
- który dobrze znał język niemiecki 
i dlatego orientował się, co przygoto-
wują Niemcy dla mieszkańców tego 
terenu. Wtedy przesyłał informację 
do mieszkańców, a oni potrafili ukryć 
zwierzęta, które mogły stanowić łup 
dla hitlerowców. Powiadamiał męż-
czyzn, który z nich może być zabrany 
do robót na rzecz okupanta. W tej rodzi-
nie bracia Karola Kmiecika Józef i Wła-
dysław należeli do partyzantki i dlatego 

kontakt z księdzem proboszczem i jego 
informacje odegrały bardzo ważną rolę 
w ich życiu. Po wojnie wielokrotnie 
byli przesłuchiwani i katowani przez 
tzw. aparat bezpieczeństwa, np. wbijano 
im szpilki pod paznokcie, mocno bito. 
Wszystko by wyciągnąć jak najwięcej 
informacji i nazwisk partyzantów. Jed-
nak Władysław i Józef dzielnie trwali 
w swoim cierpieniu i nigdy nie zdradzili 
tajemnic organizacji partyzanckiej.

Z małżeństwa Janiny i Karola Kmie-
cików wyrosło troje dzieci. Stanisław 

pracował w Nowej Hucie, a potem z ro-
dziną zamieszkał w Smarżowej. Córka 
Maria zamieszkała w Dąbrowie Gór-
niczej, a w Głobikówce, w domu ojca 
pozostał Jerzy Kmiecik, który ożenił 
się z Elżbietą z domu Straciło. Elżbieta 
pochodzi z wielodzietnej rodziny. Brat 
Franciszek ożenił się i osiadł w Grabi-
nach. Siostra Genowefa dostała pracę 
w Sandomierzu i tam mieszka. Jerzy 
pozostał na ojcowiźnie i wraz z Bogu-
sławem i Ryszardem prowadził warsztat 
naprawy samochodów. Elżbieta Straci-

ło Kmiecikowa po ukończeniu szkoły 
rolniczej w Grudnej Górnej pozostała 
we własnej wsi. W rodzinie Straciłów 
dzieci wychowywane były w duchu 
miłości do człowieka oraz w założeniu, 
że człowiek zawsze powinien służyć 
bliźniemu. Bardzo dobrze znała pracę 
społeczną, gdyż jej ojciec przez wiele lat 
sprawował funkcję radnego. W takim sa-
mym przeświadczeniu wychowuje wraz 
z mężem Jerzym córkę Sylwię. 13-letnia 
córka uczęszcza do Szkoły Podstawowej 
w Siedliskach-Bogusz. Jest dziewczyną 
bardzo spokojną, ułożoną, inteligentną. 
Lubi bardzo pomagać matce przy pracach 
kuchennych, jak również kocha kwiaty 
i ogród, w którym bardzo pieczołowicie 
pracuje. Po ukończeniu szkoły pragnie 
zajmować się pracą w administracji 
samorządowej. Jerzy Kmiecik – sołtys 
– pomimo wielu społecznych działań, 
udziału w Radzie Społecznej Ośrodka 
Zdrowia, organizacji prac społecznych we 
wsi i gminie, pełnienia funkcji radnego, 
wspierania działań OSP, jest bardzo sub-

telnym mężem i ojcem. Kocha 
swoją rodzinę i każdą wolną 
chwilę spędza razem z żoną 
i córką. Lubi udzielać się spo-
łecznie, bo wie, że tylko wtedy 
pozostawi po sobie ślad, kiedy 
drugim „da najwięcej światła 
od siebie”. Wierzę, że w tych 
poczynaniach społecznych po-
zostanie na długie, długie lata 
życia, a wioska będzie coraz to 
bardziej piękna, nowoczesna, 
dająca komfort życia.

Zuzanna Rogala

Karol Kmiecik Łuck 
- Ukraina wojsko

Karol Kmiecik z braćmi

Dziadkowie Elżbiety. Julia i Leon Kalina, w środku 
u góry stoją rodzice Józefa i Józef Straciło

I Komunia Święta z siostrą Marią i bratem StanisławemJanina i Karol z rodzicami
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Rozwiązania: krzyżówki, zagadki przyrodniczej (Co to za gatunek? Fot. strona 24) wraz z wypełnionymi kuponami należy 
dostarczyć do 30 listopada 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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Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?
listopad 2018

POZIOMO:
1) Mały lub młody kogut. 5) Z niego Ewa. 9) Ma sałatę 
z roli. 13) Czepił się psiego ogona. 14) Muzułmański ty-
tuł książęcy. 15) Mityczny właściciel bardzo zaniedbanych 
stajni. 17) Ze stolicą  w Wilnie. 18) Główny kościół diece-
zji. 21) Na głowie szczęściarza. 23) Placówka dyplomatyczna 
najwyższego stopnia przy obcym rządzie. 25) Miasto w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrow-
skim. 27) Mięso z kością z przedniej części tuszy wołowej lub 
cielęcej. 28) Chatka, chłopski dom mieszkalny. 32) Organiza-
tor kulturalny. 36) Panujący król lub cesarz, władca 39) Prze-
ciwieństwo pychy, uległość. 41) Świński tłuszcz. 42) Dolna, 
tylna część obuwia. 43) Twarde ciasteczka popularne w krajach 
Wschodu. 44) Bezkrytycznie goni za modą. 45) Metalowy 
lub plastikowy zatrzask na ubraniu. 46) Jest w ślinie, soku 
trzustkowym i jelitowym. 47) Lynch, reżyser - „Blue Vel-
vet” 48) Cukier mleczny.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z PAŹDZIERNIKOWEGO NUMERU

Zagadka logiczna: 0.
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Stonka ziemniaczana.
Hasło krzyżówki: Czemu kto nie podoła, to zazwyczaj to gani.

Nagrody książkowe wylosowali: Krystyna Kawalec 
z Brzostku (krzyżówka), Jakub Boroń z Kleci (zagadka 
logiczna), Magdalena Gąsior z Grudnej Dolnej (zagadka 
przyrodnicza).

PIONOWO:
1) Gra na jednym z drewnianych instrumentów muzycznych. 2) Oku-
lary używane przez narciarzy, motocyklistów itp. 3) Pracuje przy kroś-
nie. 4) Gorejący w starym testamencie. 5) Perkusyjne talerze, czy-
nele. 6) Kolega liryka i dramatopisarza. 7) Kąpielisko nad Zatoką 
Pucką. 8) Halucynacja, przywidzenie, złudzenie. 9) Lasso 10) Bef-
sztyk. 11) Człowiek tej samej narodowości; ziomek, krajan 12) Ko-
bieta skłonna do awantur, kłótni. 16) Francuski trunek. 19) Fred 
(1899 lub 1900-87), amer. aktor i tancerz; „Wszyscy na scenę”. 20) Imię 
żeńskie - 16 IX; Górniak, Bartosiewicz, Geppert, Wojtczak 22) Rezy-
dencja królewska, magnacka. 24) Budynek obozowy. 26) Pochy-
lenie głowy i tułowia. 29) Romanse, miłostki, flirt, zaloty, umizgi, 
zalecanki. 30) Grekokatolik. 31) Piękno, uroda. 33) Kulfoniasty 
szczyt w tatrach. 34) Flamaster. 35) Szybkość, z jaką wykonuje się 
jakąś czynność, z jaką coś się odbywa. 37) Robin, mieszkaniec Lasu 
Sherwood. 38) Szwedzki zespół muzyczny. 39) Kobieta. 40) Opada 
na dno naczyń, zbiorników.
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Harlan Coben „Nie mów nikomu”
Precyzyjnie skonstruowana intryga, mistrzow-

sko stopniowane napięcie, fałszywe tropy pro-
wadzące donikąd, pozornie niemożliwe do wy-
jaśnienia zagadki, zaskakujące zakończenie, którego 
nie domyślił się nawet najbardziej przenikliwy 
czytelnik.

Od śmierci Elizabeth z rąk seryjnego zabójcy 
minęło osiem lat, ale młody lekarz David Beck nie potrafi 
o niej zapomnieć. Niespodziewanie pocztą elektroniczną 
otrzymuje od anonimowego nadawcy wiadomość zawiera-
jącą niezbity dowód, że jego żona nadal żyje. Jak to możli-
we, skoro jej ciało zostało zidentyfikowane ponad wszelką 
wątpliwość? Beck ignoruje ostrzeżenie „nie mów nikomu” 
i próbuje dotrzeć do sedna mrocznej tajemnicy, której ślady 
wiodą w przeszłość. Pojawiają się następne ofiary, zagadka 
goni zagadkę…

Teresa Ewa Opoka „Kalinowe serce”
Czy to prawda, że aby być szczęśliwym, naj-

pierw wszystko musi się dobrze ułożyć? A może 
jest odwrotnie – najpierw trzeba być szczęśli-
wym, a wtedy wszystko się poukłada.

Dziewiętnastoletnia Kalina ma jasno spre-
cyzowane plany na przyszłość. Popracuje w Anglii, odłoży 
pieniądze na studia, wyjedzie ze swojej wioski do dużego 

miasta i będzie żyła jak inne dziewczyny w jej wieku. Nie-
stety, życie szybko niszczy jej marzenia. Kalina musi wziąć na 
siebie wielką odpowiedzialność – zbyt dużą, zbyt wcześnie. 
Nie jest jej łatwo, zwłaszcza że nie ma nikogo, kto mógłby jej 
pomóc, doradzić, wskazać drogę. Pewnego dnia los się do niej 
uśmiecha. Dostaje pracę w mieście, poznaje dużo starszego 
od niej mężczyznę. Chyba zaczynają się spełniać jej wielkie 
plany, tylko czy Kalina jest na to gotowa?

Michelle Knight „Znajdź mnie”
To, co spotkało Michelle, mogło przydarzyć 

się każdemu. Nie zachowała się nierozważnie, 
nie zaufała obcej osobie, nie prowokowała. 
Po prostu pewnego dnia spotkała ojca swojej 
koleżanki, który zaproponował, że ją podwie-
zie. Dopiero po 10 latach świat poznał losy jej 
i dwóch innych młodych kobiet więzionych przez niepozor-
nego kierowcę autobusu Ariela Castro. Michelle doświadczyła 
najgorszych okropności, jakie mogą spotkać istotę ludzką. 
A jednak jej historia to przede wszystkim opowieść o nadziei. 
Nigdy nie pozwoliła się złamać. Wciąż na nowo podnosiła 
się i wybierała życie. Jej książka jest nie tylko świadectwem 
tego, co przeżyła, ale też apelem, byśmy reagowali, gdy obok 
dzieje się cos niepokojącego.

WARTO PRZECZYTAĆ

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

Dzisiaj się wspaniale czuję, bo mi humor dopisuje 
Dobry humor nie załatwi wszystkiego, ale wkurzy tyle 
osób, że warto go mieć. 

  

Grupa dawnych przyjaciół ze szkoły umawia się na spot-
kanie po latach. Wszyscy już około 50-tki.
- Jak spotkanie, to koniecznie w restauracji Złoty Lew – 
pada propozycja.
- Dlaczego tam?
- Bo tam są takie piękne kelnerki, że palce lizać.
Mija 10 lat. Ta sama grupa, tym razem 60-latków umawia 
się na spotkanie.
- Ale koniecznie w restauracji Złoty Lew – znowu propo-
nuje jeden.
- Dlaczego tam?
- Bo tam jest świetne jedzenie.
Mija kolejne 10 lat. 70-letni kumple umawiają się na 
spotkanie.
- Ale koniecznie w restauracji Złoty Lew.
- Dlaczego tam?
- Bo tam jest łagodny podjazd.
Mija 10 lat. Mocno przerzedzona już grupa 80-latków 
próbuje umówić się na spotkanie.
- Ale koniecznie w restauracji Złoty Lew – stęka jeden.
- Dlaczego tam?
- Bo tam jeszcze nie byliśmy.

  

MĘDRCY MÓWIĄ
 ¾ Po prostu nie biegaj za ludźmi, nie 
muszą Cię lubić. Ci, którzy pasują 
do Ciebie znajdą Cię i zostaną.

 ¾ Nie musisz do wszystkich pasować, bo nie masz na 
imię „wszyscy”. Obiecaj sobie, że będziesz najlepszą 
wersją siebie.

 ¾ Nie sądź nikogo, dopóki nie znajdziesz się na jego 
miejscu.

 ¾ Jeśli czujesz, że Twój statek tonie, to wyrzuć rzeczy, 
którymi został przeciążony. Pozwól odejść ludziom, 
którzy Cię przytłaczają, a otocz się tymi, którzy potrafią 
wydobyć to, co w Tobie najlepsze.

 ¾ Nie rób krzywdy innym, bo kiedyś skrzywdzą Ciebie… 
Pamiętaj! Wszystko do nas wraca i kiedyś może Cię 
spotkać to samo, co Ty uczyniłeś złego innym. Jedno 
jest pewne… HISTORIA LUBI SIĘ POWTARZAĆ!!!

Wybrała Maria Kawalec

Wybrała Maria Kawalec

jest kołem
ratunkowym
na morzu życia
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„Przez redukcję bioróżnorodności następuje redukcja biomasy, 
a przez zmniejszanie biomasy zmniejsza się akumulacja materii 
organicznej. W konsekwencji zmniejsza się fotosynteza, uwal-
nianie tlenu i sekwestracja węgla, a zwiększa się temperatura 
i tempo parowania, przez co maleje infiltracja i retencja wilgoci 
oraz następuje redukcja zdolności zespołów mikroorganizmów 
do uwalniania i recyklingu składników pokarmowych. Takie 
zmiany prowadzą do degradacji krajobrazów i jeśli problem nie 
zostanie zauważony to doprowadzi ostatecznie do załamania 
ekosystemu i końca cywilizacji. Nie możemy bowiem istnieć 
bez funkcjonalnego ziemskiego ekosystemu”. Takie słowa o za-
grożeniu dla życia na Ziemi wypowiedział naukowiec, ekolog 
John D. Liu. 

A zagrożeniem dla żyzności i biologicznej aktywności gleby 
jest intensyfikacja rolnictwa, która prowadzi do spadku ilości 
materii organicznej, zanieczyszczenia metalami ciężkimi, erozji 

i zbitości gleby, występowania roślin inwazyjnych. W wyniku 
wprowadzenia do rolnictwa na szeroką skalę syntetycznych na-
wozów azotowych uzyskanych przez syntezę amoniaku z azotu 
i wodoru odstąpiono od rozsądnego zarządzania glebą. Nawóz 
ten powoduje silny stres dla pożytecznych mikroorganizmów 
w glebie i zmniejsza ich bioróżnorodność. Kolejnym czynnikiem, 
który przyczynił się do złego zarządzania glebą, była tzw. „zie-
lona rewolucja”, czyli program rozwoju rolnictwa prowadzony 
w latach 60. XX w. przez agencję ONZ. Wprowadzono wtedy 
monokultury, przeprowadzono nieprzemyślane melioracje, nad-
miernie zużywano wodę w celu nawadniania oraz nadużywano 
nawozy sztuczne i pestycydy. Wskutek stosowania nawozów 
i pestycydów syntetycznych, zbyt głębokiej orki, monokultury, 
przy jednoczesnym ograniczeniu chowu zwierząt następuje de-
gradacja gleby. Stosowanie nawozów syntetycznych powoduje 
wypłukiwanie azotanów do wód gruntowych, powierzchniowy 
spływ fosforu i azotu i w następstwie eutrofizację ekosystemów 
wodnych, ponadto emisję gazów cieplarnianych, powstawanie 
kwaśnych deszczy i zakwaszenie gleb oraz ekosystemów słodko-
wodnych. Negatywne skutki stosowania pestycydów dla gleby 

SPOTKANIE Z POŻYTECZNYMI MIKROORGANIZMAMI cz. 33
Janusz Kolbusz - ukończył Pedagogikę Resocjalizacyjną na Uni-
wersytecie Rzeszowskim, od kilku lat zajmuje się wdrażaniem 
praktycznego zastosowania probiotyków na terenie Podkarpacia. 
Prowadzi Pogórzańskie Centrum Mikroorganizmów w Brzostku.

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

Jesień – pora wrzosów

Jesień to pora wrzosów i można 
je w tym okresie nabyć niemal 

w każdym sklepie za niewiel-
kie pieniądze. Dawne przesądy 
mówiły, że nie należy wrzosów 
przynosić do domu, gdyż wraz 
z nią wpuszcza się do środka 
śmierć lub inne nieszczęście, 
jednak jest to oczywista bzdura. 
Uprawa wrzosów w domu jest 
dość trudna ze względu na nie-
sprzyjające warunki (wrzosy to rośliny typowo ogrodowe!). 
Wrzosy uprawiane w domu zazwyczaj szybko marnieją lub 
mają bardzo ograniczony wzrost. Mimo tego, można się na 
nie zdecydować, gdyż przynajmniej przez chwilę te piękne 
kwiaty będą stanowić cudowną, jesienną dekorację stołu 
czy okna. Wrzosy można również trzymać na balkonie jednak 
tylko do pierwszych mrozów.

Podłoże - wrzosy lubią ziemię kwaśną zatem dobrze jest 
podsypać je torfem. Po przyniesieniu wrzosów do domu warto 
jest je przesadzić z plastikowych pojem-
ników do większych doniczek, jednak 
należy pamiętać, aby użyć właściwej 
ziemi. Musi ona być kwaśna i torfowa.

Stanowisko - doniczki z wrzosami na-
leży postawić w jasnym miejscu, jednak 
powinno ono być osłonięte przed ostry-
mi promieniami południowego słońca. 
Temperatura powinna być umiarkowa-
nie ciepła.

Podlewanie - wrzosy nie lubią nad-
miaru wody. Należy je podlewać tylko 
wówczas, gdy ziemia będzie już wyraźnie 

sucha i lekko popękana. Rośliny te lepiej zniosą przesusze-
nie niż przelanie. Po podlaniu należy odczekać 10-15 minut 
i odlać zalegającą z podstawki wodę. W innym przypadku 
wrzos może nabawić choroby grzybowej lub po prostu zgnić. 
Aby ustrzec się chorób grzybowych, można profilaktycznie 
opryskać rośliny preparatami grzybobójczymi

Nawożenie - wrzosy należy nawozić z umiarem. Najlepiej 
stosować niższą dawkę niż zalecana przez producenta. Dobre 
będą nawozy mineralne w żelu.

Wrzosy na balkonie - osoby, które uprawiają wrzosy na 
balkonie powinny pamiętać, aby przed pierwszymi przymroz-
kami przesadzić je do większych pojemników z dużą ilością 
podłoża (ziemia musi być kwaśna i torfowa) i zabezpieczyć 
je korą, gazetami lub agrowłókniną, a pod doniczkę posta-
wić styropian. Aby wzmocnić je przed zimą można jesienią 
nawieźć je nawozami jesiennymi.

Przycinanie - wrzosów nie przycinamy jesienią po przekwit-
nięciu. Można to zrobić dopiero wiosną – wówczas ścinamy 
jedynie przekwitnięte kwiatostany.

Jeśli chcemy przezimować te fioletowe krzewinki, zapewnij-
my im odpowiednie warunki. Ich pielęgnacja nie jest łatwa. 
Ziemia dla wrzosów musi być kwaśna, torfowa. Ponieważ 
wrzosy nie przepadają za wilgocią, trzeba też zadbać, by 
podłoże było przepuszczalne i suche. Lekko podlewamy, gdy 
ziemia wyraźnie już w pojemniku przeschnie.

Choroby grzybowe atakują wrzosy zawsze, gdy mają one 
zbyt wilgotno. Profilaktycznie podlewamy lub opryskujemy 
roślinę od wiosny do końca lata preparatami grzybobójczymi 
(Aliette, Previcur).
• Sprawdzajmy, czy w podstawce nie gromadzi się woda, 

a jeśli jest – wylewajmy od razu.
• Gnijące korzenie to początek końca 
wrzosów! Przed zimą wrzosy z małej 
doniczki przesadzamy w nieco większą 
i dosypujemy podłoża. Mamy na to czas 
do późnej jesieni.
• Nie ścinamy wrzosów po przekwit-
nięciu, a dopiero wiosną – długie pędy 
ułatwiają przetrzymanie zimy. Teraz na-
wozimy nawozami jesiennymi, które 
nie mają azotu.
• Słońce na parapecie nie powinno 
bezpośrednio operować na kwiaty. 
Wrzosy wolą półcień.☐
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to toksyczność selektywna, trwałość w środowisku, zdolność do 
bioakumulacji oraz mobilność. Nadmierne stosowanie nawo-
zów syntetycznych poprzez degradację gleby zubaża ją o wiele 
mikroelementów, taka gleba nie zapewnia roślinom cennych 
składników. Dlatego zawartości ważnych dla zdrowia człowieka 
mikroelementów i innych składników bioaktywnych są dra-
stycznie niskie w żywności z rolnictwa intensywnego. Główną 
przyczyną wielu chorób chronicznych takich jak choroby serca, 
cukrzyca, rak, osteoporoza i inne jest długotrwały niedobór mi-
kroelementów i innych niezbędnych składników odżywczych. 
Zdrowie człowieka jest więc ściśle związane z żyznością gleby. 
Aby przeciwdziałać niekorzystnym zmianom w glebie, należy 
przywrócić jej żyzność poprzez stosowanie prawidłowego na-
stępstwa roślin, nawożenia organicznego oraz technologii pro-
biotycznych, tj. nawozów organicznych kompostowanych przy 
użyciu probiotycznych mikroorganizmów oraz ochrony roślin 
z wykorzystaniem probiotycznych mikroorganizmów wzmac-
nianych fermentowanymi ekstraktami roślinnymi.

Chcę zaprezentować Państwu kolejne wyroby partnerskie 
przygotowane na zlecenie ProBiotics Polska™ przez zewnętrz-
nych wytwórców.

1.AZOCOR 105 to granulowany azot o zróżnico-
wanym i przedłużonym rozkładzie. Granulat o właś-
ciwościach odżywczych. Rozkład azotu odbywa się 
stopniowo. AZOCOR 105 to wysokiej jakości orga-
niczny nawóz kompleksowy. Dzięki organicznej budowie skład-
ników zawartych w nawozie, straty azotu na skutek gazyfikacji 
czy wymycia są ograniczone do minimum. Zapewnia to bardziej 
racjonalne i oszczędne wykorzystanie azotu oraz wpływa na 
bezpieczeństwo wód gruntowych. Azot 10,5%. 

Stosowanie wiosna, doraźnie w sezonie. Średnie 
dawkowanie: 200-500kg/ha; ok.3kg/100m2;

AZOCOR 105: 
- pierwszy uwolniony azot, to azot z płytek białkowych 

o pochodzeniu roślinnym mający na celu zaspokojenie potrzeb 
początkowych cyklu wegetacji uprawy. Produkt nie zawiera 
organizmów modyfikowanych genetycznie, 

- odżywianie jest kontynuowane poprzez „bardzo wolną” 
mineralizację pióra dzięki obecności keratynizowanych białek, 
które wymagają dłuższego działania makrobiotycznego, 

-na koniec zaczyna działać ostatni z trzech składników: nawóz 
organiczny z poroży i szponów, również ten składnik zawiera 
keratynizowane białka, ale jego struktura jest bardziej złożona 
i czas rozkładu dłuższy, 

- w celu zredukowania do minimum straty na głębokości i na 
powierzchni w wyniku wymywania, zapewniając racjonalny wy-
datek i pozytywny wpływ na podziemne warstwy wodonośne, 

- w celu uzyskania pozytywnego efektu na życie makrobio-
tyczne terenu, ponieważ składniki są zarówno pochodzenia 
zwierzęcego (pióra, poroże i szpony), jak i roślinnego (płytki) 
dostarczając w ten sposób substrat do upraw o szerokiej gamie 
mikroorganizmów.

Dostępny w pojemnikach: worek 25 kg.

2.AdeSil -Stymulator wzrostu (mączka) zawie-
rający organiczną, długodziałającą formę krzemu 
(92% Si02, 43% Si), bogaty w ujemnie naładowane 
mikropory okrzemek (zatrzymuje metale ciężkie). 
AdeSil ogranicza straty azotu, podnosi odporność 
na stres środowiskowy i szkodniki, stymuluje rozwój korzeni, 
wzmacnia ściany komórkowe - roślina jest silniejsza i wytwarza 
większą biomasę. Stosowanie doglebowe i dolistne (można 
w zabiegu łączyć z ProBio Emami) w uprawach sadowniczych 
i warzywniczych na wszystkie rodzaje gleb. Zalecany wiosną 
przed kwitnieniem, po kwitnieniu w zawiązywaniu i rozwoju 
zawiązków. AdeSil ma zdolność absorbowania płynów, na-
wet do 130% i gazów do 150%, co daje efekt zatrzymywania 
NH3+ w glebie.

Wysycenie krzemem czapeczki stożka wzrostu korzenia sprawia, 
że korzenie łatwiej przerastają zwięzłą glebę. Zaopatrzenie roślin 
w krzem powoduje znaczny rozwój systemu korzeniowego, co 
bezpośrednio przekłada się na większe pobranie składników 
pokarmowych oraz wody, w efekcie roślina jest silniejsza i wy-
twarza większą biomasę, zwiększa się wysokość i jakość plonu. 
Krzem powoduje również wzmocnienie ścian komórkowych 
roślin, utrudniając szkodnikom ich uszkodzenie, a działanie 
mechaniczne okrzemek znacznie ogranicza występowanie mszy-
cy oraz szkodników o gryzącym aparacie gębowym.

Działanie: 
- zwielokrotnia rozwój korzeni, 
- zwiększa pobieranie składników pokarmowych (fosforu, 

potasu) – nawet o 30%, 
- zmniejsza parowanie wody o ok. 20%, 
- zwiększa tolerancję na zasolenie, 
- zwiększa odporność roślin na przymrozki, 
- zwiększa intensywność fotosyntezy, 
- sprzyja rozwojowi bakterii Azotobacter, zmniejsza straty 

azotu, 
- blokuje toksyczne działanie glinu i metali ciężkich, 
- zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne, także 

spowodowane przez szkodniki i choroby.
Zastosowanie: Doglebowo i dolistnie w formie oprysku lub 

posypowo wokół rośliny, można aplikować w oprysku z Pro-
Bio Emami. Stosowanie i dawkowanie w ProBiotechnologii 
w porozumieniu z Doradcą.

Sposób użycia: Można go stosować doglebowo i nalistnie, pre-
parat sypki, którego używa się w postaci wodnej zawiesiny po-
przez oprysk powierzchni gleby lub nadziemnych części rośliny. 
Może być on użyty w postaci pylistej poprzez rozsypanie na 
powierzchnię gleby wokół drzew/krzewów/warzyw. Opryskiwacz 
- nie należy oprysków przeprowadzać w warunkach: intensyw-
nego nasłonecznienia, wysokiej temperatury powietrza powyżej 
25°C oraz oczywiście silnego wiatru powyżej 5 m/s. Przygoto-
wując ciecz roboczą, należy wlać do zbiornika opryskiwacza 
50-70% ilości wody przewidzianej do zastosowania (500-700 
l/ha). Przy włączonym mieszadle wsypać preparat do zbiornika 
opryskiwacza. Przez cały czas utrzymywać pracę mieszadła w celu 
przeciwdziałania osadzaniu się zawiesiny preparatu. Uzupełnić 
zbiornik wodą. Stosować rozpylacze grubokropliste. Uzyskaną 
zawiesinę zużyć w ciągu kilku godzin od sporządzenia.

Dostępny w pojemnikach: 1kg, 22kg, 68kg.

3. ZumSil - najlepiej przyswajalny organiczny krzem.
ZumSil - unikatowe właściwości tego biostymulatora 

biorą się z jego pochodzenia: z naturalnej amorficznej 
ziemi okrzemkowej, która poddana chronionemu 
patentem procesowi ekstrakcji, przekształca się 
w wyjątkowy produkt. W zakresie podniesienia 
odporności roślin na infekcje grzybowe ZumSil działa trójkie-
runkowo. Stosowany dolistnie odkłada się na powierzchni liści, 
utrudniając infekcje grzybowe. Po przeniknięciu do komórek 
roślinnych wzmacnia ściany komórkowe oraz podnosi aktywność 
enzymatyczną, zwiększając wytwarzanie chitynazy. Sprawia, że 
roślina jest w stanie ograniczyć rozwój grzybni. ZumSil zwiększa 
także odporność na przymrozki, ogranicza transpirację wody 
nawet o 2.0% i finalnie podnosi plon oraz jego jakość.

Efekty stosowania:
- wyższa zawartość cukrów, 
- wyższa trwałość owoców, 
- lepsze wybarwienie o 25%, 
- wyższy o 19% wczesny zbiór, 
- wyższa zawartość polifenoli o 55%. 
Stosowanie ZumSilu poprawia wykorzystanie przez roślinę 

azotu, fosforu i potasu.
Dostępny w pojemnikach: 1 litr, 5 litrów.

Opracował Janusz Kolbusz
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Dokończenie na str. 37

8. MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN GALIZIA CUP

29 września 2018 w Leżajsku odbyła się już 8. edycja 
Międzynarodowego Turnieju Karate Kyokushinkai 

Galizia Cup, w której wzięło udział ponad 200 zawodni-
ków z 6 krajów i 20 klubów z Polski. Zawody odbywały 
się w formule kata i kumite full contact według przepisów 
światowej organizacji karate WKB. Brzostecki Klub Karate 

Kyokushin reprezentowało 13 zawodników, którzy zdobyli 
łącznie 7 miejsc na podium oraz dwa czwarte miejsca. Dla 
wszystkich zawodników gratulacje.

Puchary dla Brzostku w kumite (walki) zdobyli:
 1. miejsce – Myszkowska Roksana

1. miejsce - Wątorek Klaudia
1. miejsce - Kicia Bartłomiej
2. miejsce – Kolbusz Dawid
2. miejsce - Mroczek Klaudia
3. miejsce – Pietrzycka Wiktoria
3. miejsce – Kawalec Kinga
oraz dwa medale za czwarte miejsca
4. miejsce – Mendoń Bartosz
4. miejsce – Finek Kinga.

Wyjazd na turniej był opłacony z dotacji Gminy 
Brzostek w ramach realizacji zadania publicznego 
z zakresu rozwoju sportu „Szkolenie dzieci i młodzie-
ży, organizowanie współzawodnictwa sportowego 
w karate kyokushinkai”.

Robert Kolbusz

MIĘDZYNARODOWE IV GRAND PRIX BESKIDÓW KARATE KYOKUSHIN

27 października 2018 r. odbył się IV Międzynarodo-
wy Turniej Karate Grand Prix Beskidów organizo-

wany przez Bielski Klub Karate Kyokushin pod kierow-
nictwem shihana Sławomira Dubiela. W turnieju tym 
wzięło udział 192 zawodników z 14 ośrodków karate z całej 
Polski oraz reprezentacja Łotwy. Rywalizacja odbywała się 
w konkurencjach kata oraz kumite. Poza turniejem odbyły się 

również dwie bardzo widowiskowe walki seniorów w for-
mule Super Fight. Brzostecki Klub Karate reprezentowało 
14 zawodników, z czego 7 stanęło na podium. Dziękujemy 
naszym zawodnikom za waleczność, za widowiskowe walki, 
za to, że godnie reprezentują nasz klub oraz Gminę Brzostek. 
Gratulacje!!!

PRESTIGE KARATE CUP 2018 POLISH OPEN KYOKUSHIN TOURNAMENT

20 października 2018 r. w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Nowej Wsi k. Rzeszowa odbył się Międzynarodowy 

Turniej Kyokushin Karate organizowany przez Klub Sportowy 
Prestige Rzeszów.

W turnieju wzięło udział 130 zawodników z 17 klubów z Ło-
twy, Ukrainy i Polski (Salaspils, Odessa, Krzywy Róg, Jelenia 

Góra, Bielsko-Biała, Góra Kalwaria, Warszawa, Ząbki, Józefów, 
Radomsko, Lublin, Tarnobrzeg, Rudnik, Brzostek, Przemyśl, 
Mielec i Rzeszów). Brzostecki Klub Karate reprezentowało 
17 zawodników, z czego 12 stanęło na podium. Był to kolejny 
dobry start naszych zawodników, dla wszystkich gratulacje.

Puchary dla Brzostku w kumite (walki) zdobyli:
1. miejsce – Pietrzycka Wiktoria
1. miejsce – Kawalec Kinga
1. miejsce - Kordek Kinga
1. miejsce - Krupka Piotr
1. miejsce - Pruchnik Krystian
2. miejsce - Kordek Mateusz
2. miejsce – Finek Kinga
3. miejsce – Finek Aleksandra
3. miejsce - Mroczek Klaudia
3. miejsce - Szczepkowicz Kornelia
3. miejsce – Mendoń Bartosz
3. miejsce – Myszkowska Roksana.

Wyjazd na turniej był opłacony z dotacji Gminy 
Brzostek w ramach realizacji zadania publiczne-
go z zakresu rozwoju sportu „Szkolenie dzieci 
i młodzieży, organizowanie współzawodnictwa 
sportowego w karate kyokushinkai”.

Robert Kolbusz
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Puchary dla Brzostku w kata:
1. miejsce - Szczepkowicz Kornelia

Puchary dla Brzostku w kumite zdobyli:
1. miejsce - Szczepkowicz Kornelia
1. miejsce – Pietrzycka Wiktoria
1. miejsce - Krupka Michał
2. miejsce – Kawalec Kinga
3. miejsce - Kordek Mateusz
3. miejsce – Kolbusz Dawid
3. miejsce - Finek Aleksandra.

Wyjazd na turniej był opłacony z dotacji Gminy 
Brzostek w ramach realizacji zadania publicznego 
z zakresu rozwoju sportu „Szkolenie dzieci i młodzie-
ży, organizowanie współzawodnictwa sportowego 
w karate kyokushinkai”.

Robert Kolbusz

Dokończenie ze str. 36

PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH POWIATU DĘBICKIEGO

„NIE TRACĄC WIARY W NIEPODLEGŁĄ”

28 września 2018 roku w Kołaczycach odbyły się biegi prze-
łajowe pod hasłem „Nie tracąc wiary w Niepodległą” 

zorganizowane przez Liceum Ogólnokształcące. Rywalizacja 
odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych. W pierwszej 
z nich pobiegły dziewczęta i chłopcy ze szkoły podstawowej 
i gimnazjum, a w drugiej uczniowie szkół średnich. Nasi uczniowie 
mieli możliwość zmierzenia się z kolegami z powiatu jasielskiego. 
W każdej kategorii biegło po 38 zawodników. Osiągnięte wyniki 
w zawodach to podsumowanie ich ciężkiej pracy.

Na dystansie 800 m I miejsce zajęła Wiktoria Kita. Na dystan-
sie 1000 m I miejsce wywalczył Kacper Michoński a II miejsce 
zajął Miłosz Zyguła, natomiast na VI pozycji uplasował się Piotr 
Socha – wszyscy ze Szkoły Podstawowej z Brzostku. Ze względu 
na utrudnienia związane z transportem nie było możliwości 
zabrania większej liczby uczniów. Wszystkim naszym lekkoat-
letom serdecznie gratuluję. Składam podziękowania Dyrekcji 
LO Kołaczyce za zaproszenie i świetnie zorganizowane zawody.

M. Machaj

„Cena sukcesu to ciężka praca, poświęcenie 
i determinacja, by niezależnie od tego, czy 
w danej chwili wygrywamy czy przegry-
wamy, dawać z siebie wszystko”

(V. Lombardi)

16 października 2018 roku w Dębicy 
odbyło się powiatowe podsumowa-

nie współzawodnictwa sportowego dzieci 
i młodzieży za rok szkolny 2017/18. Wśród 
dziewięciu nagrodzonych uczniów z całego 
powiatu znalazła się Wiktoria Kita repre-
zentująca Gimnazjum w Brzostku. Naj-
większe osiągnięcia Wiktorii to: II miejsce 
w powiatowych mistrzostwach w lekkiej 
atletyce na dystansie 600 m (awans na za-
wody wojewódzkie), II miejsce w indywi-
dualnych biegach przełajowych w Dębicy 
(awans na zawody rejonowe), III miejsce 
w indywidualnych biegach przełajowych 
w Kolbuszowej, II miejsce w powiatowych 
sztafetowych biegach przełajowych na dy-

stansie 10x800m w Dębicy (awans na 
zawody rejonowe), V miejsce w rejono-
wych sztafetowych biegach przełajowych 
10x800m w Mielcu, III miejsce w po-
wiatowych zawodach w piłkę siatkową, 
II miejsce w powiatowych indywidual-
no-drużynowych biegach przełajowych 
w Dębicy (awans na zawody rejonowe), 
IV miejsce w rejonowych indywidual-
no-drużynowych biegach przełajowych 
w Kolbuszowej. Wśród wyróżnionych 
nauczycieli wychowania fizycznego w po-
wiecie za inicjatywę i osobiste zaangażo-
wanie w rozwój kultury fizycznej uczniów 
znalazła się nauczycielka brzosteckiego 
gimnazjum Magdalena Machaj. Dzięki 
zdobywanym wynikom brzosteccy gim-
nazjaliści przyczynili się do osiągnięcia 
drugiego miejsca powiatu dębickiego 
w Wojewódzkim Współzawodnictwie 
Sportowym.

M. Machaj
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ZAWODY POWIATOWE
„Sukces to suma niewielkiego wysiłku powtarzanego z dnia na dzień”

3 października 2018 roku odbyły się w Dębicy powiatowe biegi 
przełajowe. Warunki pogodowe były bardzo trudne. Niska 

temperatura i obfite opady deszczu znacznie utrudniały zawodni-
kom bieg. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzostku zmierzyli 
się w sztafetowych biegach przełajowych na dystansie 10x900m 
z zawodnikami z powiatu dębickiego. Nasi chłopcy po ciężkiej 
walce z dystansem i pogodą ostatecznie zajęli II miejsce, co dało 
im awans na zawody rejonowe do Mielca.

Skład drużyny: Kacper Michoński, Miłosz Zyguła, Piotr Socha, 
Dawid Garstka, Dawid Szybist, Bartosz Machaj, Dominik Przebięda, 
Gabriel Cisoń, Marcin Klasło, Konrad Łukasik. 

Gratuluję zawodnikom i dziękuję za sportową walkę oraz godne 
reprezentowanie szkoły z Brzostku na arenie powiatu.

M. Machaj

Działając na podstawie Uchwały X/57/2015 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokali 
użytkowych położonych w budynku wielorodzinnym nr 5A w Brzostku, stanowiących własność Gminy Brzostek ogłaszam: 
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 10 
o powierzchni użytkowej 100,25 m2 położony w budynku wielorodzinnym nr 5A przy ulicy Aleksandra Gryglewskiego w Brzostku wraz z udziałem 
w częściach wspólnych budynku i gruncie (działce nr 216/3 o pow. 0,4835 ha) - stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczy-
stej Nr RZ1D/00044589/9. Z lokalem użytkowym nr 10 związany jest udział 10025/121263 w częściach wspólnych budynku, oraz w gruncie działki 
ewidencyjnej nr 216/3. Lokal użytkowy nr 10 zgodnie z przedłożonym zaświadczeniem Starosty Dębickiego z dnia 02.06.2015 r. znak: AB.6740.9.2015 
stanowi samodzielny lokal w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Działka 216/3 jest zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 5 i nr 5A. W budynku 5A znajduje się część magazynowo-
-usługowa. Budynek o zróżnicowanej wysokości: dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony w części mieszkaniowej, zaś 
w części usługowej parterowy, niepodpiwniczony. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi posiadają doświetlenie naturalne i sztuczne. Obiekt 
spełnia warunki techniczne, posiada węzły sanitarne z bieżącą wodą. W pomieszczeniach wykonano wentylację grawitacyjną. Wysokość pomiesz-
czeń w lokalu użytkowym nr 10 wynosi 3 m. Lokal położony jest na parterze w średnim stanie technicznym, przeznaczony do remontu kapitalnego. 

W obecnym stanie technicznym lokal może być użytkowany jako warsztat, garaż lub magazyn. Obecnie nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospo-
darowania Przestrzennego dla Gminy Brzostek. Według zapisów studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Brzostek zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30.08.2012 r. nr XIX/135/2012 działka 216/3 położona w Brzostku - oznaczona symbolem 1MW 
- to obszar zabudowy wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi dla mieszkańców lub drobną wytwórczością. Teren uzbrojony w sieć elektryczną, 
kanalizacyjną, gazową, wodociągową. Dojazd z drogi o nawierzchni asfaltowej. Działka nr 216/3 położona w Brzostku zlokalizowana jest na terenie 
układu urbanistycznego - zgodnie z Rejestrem zabytków Decyzją Nr A-150 z dnia 11.03.1978 r. 

Dane konstrukcyjno-materiałowe: fundamenty – żelbetonowe; ściany – pustak gazobetonowy, cegła ceramiczna na zaprawie cementowo-wapiennej; 
strop - żelbetonowy; posadzki: lastrico, gładź cementowa, dach – drewniana konstrukcja pokryta blachą nad częścią mieszkalną, stropodach pokryty 
papą na lepiku nad lokalem 10/5A; stolarka - drewniana, stalowa; tynki – wapienno-cementowe; instalacje – elektryczna; gazowa, wodociągowa, 
kanalizacyjna, elewacja - tynk gładki cementowy.

Lp  Wyszczególnienie Pow.lokalu 
m2 

Udział w częściach 
wspólnych budynku

 i gruncie

Wartość rynko-
wa gruntu

Wartość rynkowa 
lokalu bez gruntu

Koszt sporządze-
nia dokumentacji 

(zł)

Wartość rynkowa 
nieruchomości 

lokalowej (brutto)

Wadium 
zł

1

Nieruchomość lokalowa nr 10 
położona w Brzostku przy ul. Gry-

glewskiego wraz z udziałem w działce 
nr 216/3 o pow. 4835 m2

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

V PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU ( sala konferencyj-
na) W DNIU 30 LISTOPADA O GODZ. 10 30 

1. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 
5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w formie pieniądza przele-
wem na konto Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 
2020 0006), w taki sposób, aby w dniu 19 listopada 2018 r. wadium 
znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu. 

2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na 
poczet ceny nabycia nieruchomości.

3. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie 
po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu; zamknięcia przetargu; 
unieważnienia przetargu; zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

4. Gmina Brzostek zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca lokalu o miej-
scu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się Nabywcy od zawarcia 
umowy notarialnej tj. nieprzystąpienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny do dnia 
zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5. Lokal użytkowy wolny jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich 
i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym i staje się członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej Na 
Gryglewskiego. Obowiązek dostosowania lokalu do prowadzenia w nim 
działalności oraz uzyskania w tym zakresie stosownych pozwoleń, jeżeli 
takie będą wymagane, spoczywa na Nabywcy. 

6. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane 

z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej ponosi Nabywca.
7. Burmistrz Brzostku ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasad-

nionej przyczyny, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.
8. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, 

potwierdzenie wniesienia wadium, podmioty inne niż osoby fizyczne 
dodatkowo NIP, aktualny odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo 
do udziału w przetargu.

9. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Prze-
targ będzie ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co 
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych. 

10. Zorganizowane zostały cztery przetargi: I Publiczny Przetarg Ustny Nie-
ograniczony (Licytacja) w dniu 06 lipca 2017 r. o godz. 1030; II Publiczny 
Przetarg Ustny Nieograniczony (Licytacja) w dniu 26.10.2017 r. o godzinie 
1030; III Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony (Licytacja) w dniu 
12.01.2018 r. o godzinie 1030; IV Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony 
(Licytacja) w dniu 24.04.2018 r. o godzinie 1030 - wszystkie zakończone 
wynikiem negatywnym.

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

Brzostek, dnia 8.10.2018 r.

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA V PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA)
na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Brzostku, stanowiącego własność Gminy Brzostek
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Działając na podstawie Uchwały Nr XXXV/278/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 maja 2014 r., w sprawie przeznaczenia do sprze-
daży w drodze przetargu działki rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 341/3 położonej w Januszkowicach, stanowiącej własność 
Gminy Brzostek ogłaszam:

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do osób upraw-
nionych do nabycia zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1405) nastę-
pująca nieruchomość: 
działka rolna oznaczona nr ewid. 341/3 o powierzchni 1,29 ha (12900m2) położona w Januszkowicach, objęta Księgą Wieczystą Nr 
RZ1D/00016074/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń. Użytki działki 
nr 341/3: RIVa - 0,55 ha, RIVb - 0,13 ha, PsIV - 0,05 ha, Lz-PsIV- 0,18 ha i Lz-RIVa-0,38 ha.
Działka ozn. nr ewid. 341/3 położona w Januszkowicach, stanowi grunty nieużytkowane, porośnięte samosiejkami różnych drzew. 
W pobliżu nieruchomości znajduje się siedlisko i kompleks leśny. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej z drogi gminnej o nawierzchni 
asfaltowej. Na działce sieć elektryczna. Placówki handlowo-usługowe, użyteczności publicznej w odległości ponad 1 km. Tereny roz-
proszonej zabudowy zagrodowej i grunty użytkowane rolniczo.
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek, działka położona jest w terenie oznaczo-
nym symbolem 1.R - to tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem nowej zabudowy związanej z produkcją rolną i agro-
turystyczną w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących terenów zabudowy MN RM poza obszarami osuwiskowymi i powodziowymi.

Lp.
Nr

działki
Pow.
( m 2)

Opis nieruchomości, tytuł 
własności

Przeznaczenie 
w planie

Położenie
Cena wywoławcza nieru-

chomości brutto (zł)
Wadium (zł)

1 341/3
12900m2

(1,29 ha)
Rolna KW Nr RZ1D / 00016074/1 brak Januszkowice 30 000,00 3 000,00

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 30 LISTOPADA 2018 r. 
O GODZ.1000 W SALI KONFERENCYJNEJ 
 
Wadium w wysokości 3 000,00 (słownie: trzy tysiące złotych) należy wpłacić w formie pieniądza przelewem na rachunek bankowy 
Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział 
w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 19 listopada 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu. 
Uzasadnienie do wyboru formy przetargu: Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany 
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1405). Warunki przetargowe mogą być speł-
nione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu 
przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o kształtowaniu ustroju rolnego.
Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego 
w Brzostku, ul. Rynek 1,39-230 Brzostek, w terminie do dnia 20.11.2018 r., do godz. 15 00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie 
uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 341/3 obręb Januszkowice”. 

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:
1. złożą w wymaganym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem wymaganych dokumentów, 2. wniosą 
wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) do dnia 19.11.2018 r. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa 
w przetargu zostanie wywieszona w Urzędzie Miejskim w Brzostku, przy ul. Rynek 1; 39-230 Brzostek, na tablicy ogłoszeń do dnia 23 
listopada 2018 r. 
Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty: 
1. dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświad-
czenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na terenie której położone 
jest gospodarstwo rolne; 
2. oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego, 
poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy; 
3. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna 
z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; 
4. kserokopia dyplomu (studia, także podyplomowe) lub świadectwa (ukończenia szkoły
średniej, zasadniczej zawodowej, gimnazjum, podstawowej) zgodnie z art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 
r.o kształtowaniu ustroju rolnego, przedstawiając jednocześnie oryginał do wglądu. 
5. potwierdzenie wniesienia wadium, 
6. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne 
oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej 
przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przy-
najmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał 
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Jeżeli uczestnik 
który wygrał przetarg uchyli się od podpisania umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym 
przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. 
Uwaga: nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków bez okazania granic. W razie wyniesie-
nia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący. Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach 
wieczystych. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania 
przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 
oraz na stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/
Brzostek, dnia 8.10.2018 r.

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY (LICYTACJA) 
na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Januszkowicach stanowiącej 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 30 listopada na adres: wiadomosci@brzostek.pl

PSY SZUKAJĄ DOMU
Każdy człowiek przygotowuje się do zimy. 

Kupuje odpowiednią odzież, dba o to, by 
w domu było ciepło, a posiłki miały właściwą 
wartość odżywczą. Przetrwanie tej pory roku 
nie jest łatwe dla zwierząt, zwłaszcza dla domo-
wych czworonogów, które zostały porzucone 
lub się zagubiły. Tu potrzebna jest pomoc ludzi 
o dobrych sercach. Miejmy nadzieję, że znajdą 
się takie osoby i przygarną psy z brzosteckiego 
schroniska.

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 przeżyć, związanych zwłaszcza 
z biciem. Jednak jeśli trafią w „dobre ręce” i będą 
łagodnie prowadzone, przestaną uciekać np. na 
widok podniesionej dłoni. 

DZIĘKUJEMY OSOBOM, KTÓRE JUŻ PRZY-
GARNĘŁY DO SWOICH DOMÓW ZAGUBIONE 

LUB WYPĘDZONE PSY.
SZUKAMY NOWYCH WŁAŚCICIELI DLA 

PRZEDSTAWIONYCH W TYM NUMERZE „WB” 
ZWIERZAKÓW.

Oto krótkie informacje o poszczególnych 
pieskach 

• 6/2018 – średniej wielkości czarna suka 
znaleziona w styczniu w Siedliskach-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 Kamienicy 
Dolnej,

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

• 26/2018 – pies średniej wielkości, czarny z bia-
łymi 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 niemieckiego, 
znaleziony w lipcu w Siedliskach-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,

Psy można obejrzeć w Brzostku przy lecznicy 
weterynaryjnej Kazimierza Kłęka.

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

(fot. na str 24)



OGŁOSZENIE 
W LISTOPADZIE GMINA BRZOSTEK URUCHAMIA MOBILNY PUNKT 
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (MPSZOK) 

 

ZAMIAST WYRZUCAĆ ŚMIECI DO LASU 

ODDAJ JE DO MOBILNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 

MIESZKAŃCY GMINY BRZOSTEK MOGĄ NIEODPŁATNIE PRZEKAZAĆ  
DO MPSZOK ODPADY PROBLEMOWE (TE, KTÓRYCH NIE MOŻNA WRZUCIĆ  

DO OTRZYMYWANYCH WORKÓW) 
W LISTOPADZIE MOŻNA PRZED POSESJĘ WYSTAWIĆ ODPADY WIELKOGABARYTOWE, TEKSTYLIA, 
ODZIEŻ, PRZETERMINOWANE LEKI, ZUŻYTE BATERIE, OPAKOWANIA PO FARBACH, LAKIERACH itp.  

DROBNE ODPADY PROSIMY POSEGREGOWAĆ I OPISAĆ. 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ODBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRZOSTKU SP. Z O.O.  NA STRONIE 28  



Fot. Grzegorz Stasiowski Fot. Tomasz Baran z Brzostku

Fot. Stanisław Szukała z BrzostkuFot. Marcin Zięba z Przeczycy

Fot. Karolina Kocół z Siedlisk-Bogusz

Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku Fot. Adrian Kłusek z Przeczycy

Fot. Magdalena Gąsior z Grudnej Dolnej

Kącik fotograficzny
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