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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE

WIOSNA W PRZYRODZIE Fot. Maria Caban z Brzostku

1. Podpisano umowę na bieżące utrzymanie dróg 
i rowów przy drogach gminnych i wewnętrznych. 

Usługę tę będzie realizował FT-U Jan Dziedzic z Bukowej, 
a umowa została zawarta na cały bieżący rok.

2. Ogłoszono przetarg na wykonanie remontów cząstkowych 
masą mineralno-asfaltową z otaczarki, powierzchniowego 
utrwalenia emulsją asfaltową i grysami płukanymi na-
wierzchni bitumicznych oraz wykonanie naprawy przeło-
mów nawierzchni bitumicznych i żwirowych dróg gminnych 
i wewnętrznych. Wykonawców chętnych do zrealizowania 
zamówienia poznamy 10 maja br.

3. Rozstrzygnięto przetarg na bieżące utrzymanie dróg gmin-
nych i wewnętrznych o nawierzchniach żwirowych i bi-
tumicznych. W ramach usługi wykonywany będzie m.in. 
transport i rozładunek pospółki, żwiru, kruszywa oraz 
piasku. Wykonawcą realizującym usługę do końca bieżą-
cego roku będzie FT-U Jan Dziedzic z Bukowej.

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach-Bogusz zakupiła 
nowe wyposażenie. Na potrzeby OSP zakupiono m.in. 
kamerę termowizyjną Flir K2, detektor prądu przemien-
nego, zestaw znaków drogowych, dwie tłumice gumowe 
teleskopowe, nóż ratowniczy, bosak podręczny, wkrętarkę, 
nożyce do prętów oraz rozsiewacz sorbentu. Zakup został 

sfinansowany przy udziale Gminy Brzostek, Nadleśnictwa 
Dębica, WIK-BUD Krzysztof Mirus, F.H.U. MIKROKOSM 
Grzegorz Kłęk oraz druhów OSP Siedliska-Bogusz.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Fot. z profilu OSP Siedliska-Bogusz
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PARTNERSKIM 
BRZOSTKU!
Rada Miejska w Brzostku wyraziła zgodę na zawarcie umowy 

partnerskiej z ukraińskim miastem Baturyn nazywanym 
kolebką niepodległej Ukrainy. 

W 1654 roku Rada Kozacka w Perejasławiu na wniosek 
Bohdana Chmielnickiego podporządkowała Kozaczyznę Rosji. 
Rozpoczęła się fantastyczna historia małej osady Baturyn, która 
w ciągu kolejnych lat urosła do miana stolicy tzw. Hetmanatu. 
Najwspanialszy czas miasta przypada w zasadzie na okres pa-
nowania hetmana Iwana Mazepy, chociaż to właśnie skutkiem 
jego sojuszu z polskim monarchą Stanisławem Leszczyńskim 
oraz patronującym temu porozumieniu Karolem XII, królem 
Szwecji, carski dowódca Mienszykow zrównał miasto z ziemią. 
14 tys. mieszkańców zamordowano, nie bacząc na to, czy to 
dzieci, kobiety czy starcy. Ten sam Mienszykow kilkanaście lat 
potem otrzymał Baturyn od cara i rozpoczął jego odbudowę. 
Ostatnim hetmanem, który urzędował w Baturynie, był Kirył 
Rozumowski. To właśnie w jego pałacu, który niedawno został 
odnowiony, podpisana zostanie 17 maja br. umowa partnerska 
pomiędzy Gminami 
Brzostek i Gromadą 
Terytorialną Baturyn. 
Zawarcie umowy bę-
dzie możliwe dzięki 
współpracy z pa-
nem Volodymyrem 
Boyko, dyrektorem 
odpowiedzialnym 
za strategię rozwo-
ju gromad w samo-
rządzie Obwodu 
Czernohowskiego. 
Obszar współpra-
cy obejmie przede 
wszystkim wymia-
nę doświadczeń 
pomiędzy naszymi 
samorządami. Jest to 
związane z wdrażaną 
na Ukrainie reformą 
samorządową wzo-
rowaną na modelu 
polskim. Bardzo li-
czymy także na bu-
dowę dobrych relacji 
w obszarach eduka-
cji, kultury i wymia-
ny młodzieży. Cała 
współpraca opierać 
się będzie na zawartych w latach 1992 oraz 1993 dwustron-
nych umowach między rządami Ukrainy i Polski.

Obecnie Baturyn jest najmniejszym miastem obwodu Czer-
nihowskiego. Liczy prawie 2700 mieszkańców. We wrześniu 
2008 roku uzyskał prawa miejskie, a więc niespełna 4 miesiące 
przed Brzostkiem. Posiada imponujący ośrodek muzealny, na 
który składają się fragmenty obwarowania miasta, pałac Ro-
zumowskiego oraz cerkiew połączona z terenem parkowym. 
Możliwość współpracy z tak znaczącym historycznie ośrodkiem 
jest dla naszego miasta prestiżowym wyróżnieniem i przyniesie 
obu stronom same korzyści. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski

UKRAIŃSKI BATURYN ZOSTANIE MIASTEM 
Fot. Volodym

yr Boyko

Wojciech Staniszewski 
i Volodymyr Boyko

Fortyfikacje Baturyna

Fortyfikacje Baturyna

Pałac hetmana Kiryła Rozumowskiego

Pałac hetmana Kiryła Rozumowskiego

Wnętrze pałacu Rozumowskiego
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Z prac Rady Miejskiej

9 kwietnia br. Rada Miejska w Brzostu obradowała na V sesji 
pod przewodnictwem pana Marcina Sasa – Przewodniczą-

cego Rady. Realizując przyjęty porządek obrad, radni uchwalili 
zmiany do budżetu Gminy na 2019 rok. Dochody i wydatki 
budżetu zostały zwiększone o kwotę 443.012 zł. Uzyskane 
dochody przeznaczono między innymi na przebudowę dróg 
gminnych w wysokości 349.012 zł, na finansowanie remontów 
w domach ludowych kwotę 20.000 zł, wykonanie zaleceń 
Sanepidu w szkole w Grudnej Górnej 16.000 zł oraz wykona-
nie monitoringu w szkole w Kamienicy Górnej w wysokości 
8.000 zł. Środki w wysokości 50.000 zł przeznaczono na zwrot 
nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Kolejno 
podejmowane uchwały dotyczyły zmian w statutach jednostek 
pomocniczych Gminy Brzostek – Miasta Brzostek oraz poszcze-

gólnych sołectw. Przyjęte zmiany w statutach są wynikiem 
zmiany ustawy o samorządzie gminnym oraz wnioskowanymi 
zmianami zgłaszanymi przez mieszkańców. W dalszej części 
obrad radni podjęli uchwałę w sprawie obwieszczenia tekstu 
jednolitego statutu Gminy Brzostek oraz uchwałę w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzo-
stek na rok 2019. Na realizację tego programu zabezpieczono 
w budżecie Gminy środki finansowe w wysokości 40.000 zł. 
Rada Miejska w Brzostku podjęła uchwałę w sprawie trybu 
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Ro-

NASZE TABLICE PAMIĄTKOWE
Przed obchodami świąt majowych zwróciłem uwagę na nasze 

tablice pamiątkowe. Najstarsza z nich jest jednocześnie 
chyba najmniej znana ze względu na lokalizację w budynku 
brzosteckiego przedszkola, który pełnił wcześniej funkcje 
szkolne. Tablica poświęcona jest uczniom brzosteckiej szkoły, 
którzy polegli podczas zawieruchy wojennej lat 1914-1920. 

Z daty jej powstania należy wnioskować, że ufundowano ją na 
10-lecie odzyskania niepodległości w 1928 roku. Ponieważ 
z tego samego czasu pochodzą posadzone dla upamiętnienia 
tej rocznicy dwa dęby przed szkołą w Skurowej, można do-
myślać się, że obchody miały dość uroczysty i powszechny 
charakter. Druga tablica poświęcona jest członkom Strzelca, 
którzy w 1914 roku ruszyli pod rozkazy - wtedy jeszcze - bry-
gadiera Józefa Piłsudskiego. Tablicę odsłonięto na niespełna 
miesiąc przed wybuchem II wojny światowej i aż trudno w to 
uwierzyć, że większość czasu spędziła pod tynkiem. Najpierw 
podczas okupacji niemieckiej, a potem w dobie głupawego 
komunizmu - każdy bowiem system, który poprawia historię 
na swój obraz i podobieństwo, zasługuje jedynie na miano 
„głupawego”. W 1973 roku przypadała dwusetna rocznica 
powołania Komisji Edukacji Narodowej. Zbiegła się ona z od-
daniem nowego budynku szkolnego w Brzostku. Dobrze się 
stało, że zamiast obmyślić dla niej nazwisko jakiegoś patrona 
o godnym życiorysie poczciwego komunisty, sięgnięto po tak 
zasłużoną dla naszej edukacji instytucję. Z kolei w 1994 roku 
obchodziliśmy 50. rocznicę pacyfikacji Brzostku. Upamiętniono 
ją wmurowaniem okolicznościowej tablicy na budynku ówczes-
nego GOK-u. Pamiętam jak dziś, kiedy odsłaniała ją wdowa po 
starszym ułanie Franciszku Szybowiczu - Maria Szybowiczowa. 
Na tablicy zabrakło, niestety, jednego nazwiska - Jana Karasia, 

skądinąd sąsiada mojego dziadka. Prawdopodobnie 20 czerw-
ca 2019 roku tę pomyłkę naprawimy, bowiem otrzymałem 
zgodę z IPN-u w Rzeszowie na wmurowanie nowej tablicy 
z poprawioną treścią i z uzupełnieniem brakującego nazwiska. 

Najmłodsza z pamiątkowych płyt poświęcona jest społeczności 
żydowskiej, która przez dziesiątki lat egzystowała w Brzostku. 
Dobrze się stało, że Żydzi poprzez rekonsekrowany cmentarz 
i tablicę na budynku brzosteckiego magistratu przypominają 
o tym, że byli częścią historii naszego miasta.

Wojciech Staniszewski

Dokończenie na str. 5
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dzinie w Gminie Brzostek oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania. 

Na wniosek właścicieli gruntów zajętych pod drogę gminną, 
w celu uregulowania stanu prawnego na gruncie, wyrażono 
zgodę na przyjęcie darowizny działek położonych w Grudnej 
Dolnej i Smarżowej. Podejmując kolejną uchwałę, Rada Miejska 
określiła zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 
społecznej, które przysługują osobom i rodzinom, jeżeli dochód 
osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie nie 
przekracza kryterium dochodowego. 

26 kwietnia br. odbyła się VI sesja Rady Miejskiej. Tematem 
obrad było przyjęcie zmian w budżecie gminy na 2019 rok po-
przez zwiększenie planowanych wydatków w związku z wpro-
wadzeniem tak zwanych „wolnych środków” powstałych jako 
nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 
w kwocie 1.215.183 zł. Z tej kwoty 1.000.000 zł przeznaczono 
na finansowanie planowanego deficytu budżetu, a pozostałą 
kwotę przeznaczono na zwiększenie wydatków majątkowych 
na inwestycjach drogowych. Konsekwencją dokonanych zmian 

w budżecie Gminy na 2019 rok było wprowadzenie zmian 
w wysokościach planowanych wydatków majątkowych oraz 
zmian w planowanych dochodach i przychodach przyjętych 
wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-
2013. Kolejna uchwała dotyczyła zaciągnięcia kredytu na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu. Uzyskane środki 
zostaną przeznaczone na zapłatę faktur za wykonanie inwestycji 
kanalizacji sanitarnej oraz zadań inwestycyjnych na drogach. 
W związku z propozycją budowy pomnika poświęconego le-
gionistom z Brzostku złożoną przez Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Brzosteckiej, Rada Miejska w Brzostku podejmując sto-
sowną uchwałę, postanowiła upamiętnić żołnierzy walczących 
o wolność Polski w czasie I wojny światowej. W dalszej części 
obrad radni podjęli uchwałę w sprawie nawiązania współpracy 
partnerskiej pomiędzy Gminą Brzostek oraz Miastem Baturyn 
na Ukrainie.

Pełna treść uchwał podjętych na sesjach prezentowana jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała E. Sz.

Dokończenie ze str. 4

NAJWAŻNIEJSZA W POLSCE NAGRODA 
DLA KAPELI ZASTAWNYCH
Kapela Zastawnych została uhonorowana Nagrodą im. 

Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. 
Pomysł tej Nagrody zrodził się w 1974 r. w Płocku, w gronie 

twórców czasopisma społeczno-kulturalnego „Barwy”. 
Od początku miała rangę wyróżnienia ogólnopolskiego. 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem 
i fundatorem przyznawanych wyróżnień. Realizację konkursu 
w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi 
Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi 
Radomskiej w Radomiu oraz Fundacją „Cepelia” Polska Sztuka 
i Rękodzieło. Nagrodę przyznaje się w sześciu kategoriach: 

- Pierwszą kategorię tworzą twórcy ludowi reprezentujący 
następujące dziedziny sztuki ludowej i artystycznego rzemio-
sła: rzeźba, malarstwo (w tym malarstwo na szkle), tkactwo, 
hafciarstwo i koronkarstwo, plecionkarstwo, garncarstwo, 
artystyczne kowalstwo i metaloplastyka, stolarstwo i snycer-
stwo, zabawkarstwo oraz zdobnictwo obrzędowe: wycinanki, 
palmy, pisanki, pająki, szopki, kwiaty bibułkowe, pieczywo 
obrzędowe itp. W tej kategorii znajdują się również instrumen-
taliści, tancerze, śpiewacy i wykonawcy 
instrumentów muzycznych. 

- W drugiej kategorii honorowani są 
twórcy reprezentujący literaturę ludową, 
pisarze i poeci ludowi. 

- W trzeciej kategorii przyznawane są 
nagrody kapelom ludowym. 

- Czwartą kategorię tworzą zespoły 
folklorystyczne. 

- W piątej kategorii przyznawane są na-
grody działaczom społeczno-kulturalnym, 
popularyzatorom ludowej twórczości oraz 
badaczom-regionalistom i uczonym, któ-
rych działalność naukowa dotyczy polskiej 
kultury, sztuki ludowej i folkloru. 

- W szóstej kategorii przyznawane są 
nagrody (dyplomy honorowe) instytucjom 
i muzeom szczególnie zasłużonym dla 
rozwoju sztuki ludowej i folkloru w Polsce.

17 kwietnia 2019 roku na posiedzeniu 
Komisji Nagrody im. Oskara Kolberga 

„Za zasługi dla kultury ludowej” dokonano wyboru laureatów 
tegorocznej edycji. Miłą niespodzianką okazało się przyznanie 
tej najważniejszej w Polsce nagrody dla twórców ludowych, 
naszej brzosteckiej kapeli Zastawnych. Już 30 maja 2019 r., 
kapela uda się na Zamek Królewski do Warszawy, gdzie z rąk 
ministra kultury Piotra Glińskiego odbierze zaszczytny tytuł. 
Warto wspomnieć, iż w 1974 r. Nagrodę im. Oskara Kolberga 
otrzymał mieszkaniec naszej gminy Władysław Chajec - słyn-
ny, ludowy rzeźbiarz z Kamienicy Górnej. W ramach powiatu 
dębickiego, oprócz dwóch nagród z naszej gminy, w roku 
1984 Nagrodę im. Oskara Kolberga otrzymał Karol Pisarczyk, 
skrzypek z Bielów, oraz w 1997 r. Kapela Kazimierza Kantora 
z Dębicy, co łącznie daje nam aż 4 nagrody w powiecie.

Wyjazd na Zamek Królewski do Warszawy będzie dla kapeli 
drugim pobytem w stolicy w przeciągu miesiąca, bo 27 kwietnia 
Zastawni występowali na Targowisku Instrumentów w ramach 
festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, który jest największą 
imprezą tego typu w kraju.

nz.

Fot. Zbigniew Szczuciński
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KATARZYNA WOJDYŁA OBRONIŁA PRACĘ DOKTORSKĄ
We wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale 

Grafiki i Sztuki Mediów, autorka naszego znaku pro-
mocyjnego i wizualizacji gminy, Pani Katarzyna Wojdyła, 
obroniła pracę doktorską. 

Tytuł pracy brzmiał: „Mikroterytorium. Tożsamość wizual-
na regionu w kontekście zmian historycznych, społecznych 
i kulturowych”. Jednostką terytorialną, która poddana została 
badaniom, była Gmina Brzostek. Bardzo dziękuję Pani Doktor za 
zaproszenie, zaś władzom uczelni za możliwość wypowiedzenia 
się w części dotyczącej współpracy przy przygotowaniu nasze-
go znaku promocyjnego. Gratuluję Pani Katarzynie Wojdyle 
doskonałego wystąpienia oraz równie wspaniałych recenzji. 
Cieszę się też perspektywą dalszej współpracy nad nowymi 
projektami, które są już w fazie przygotowania. Jednocześnie 
pozwalam sobie przekazać podziękowania Pani dr Wojdyły 
pracownikom Urzędu Miejskiego i jego jednostek organiza-
cyjnych oraz lokalnym działaczom za pomoc w przygotowaniu 
niezbędnych materiałów. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski

BRZOSTECKIE OBCHODY 228. ROCZNICY 
UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
Kapryśna pogoda, jaka towarzyszyła tegorocznej majówce, 

nie zdołała przeszkodzić brzosteckiej społeczności w świę-
towaniu kolejnej rocznicy uchwalenia pierwszej w Europie 
i drugiej na świecie konstytucji. Obchody te w polskiej tradycji 
odbywają się zarówno na płaszczyźnie świeckiej, politycznej, 
jak i religijnej. 3 maja katolicy przeżywają bowiem święto Mat-
ki Bożej Królowej Polski. Nie inaczej świętowali mieszkańcy 
naszej gminy.

Brzosteckie obchody rozpoczęły się oddaniem czci zasłu-
żonym dla Ojczyzny poprzez złożenie wiązanek kwiatowych 
i zapalenie zniczy w miejscach pamięci narodowej na terenie 
miasta. Dokonali tego przedstawiciele samorządu terytorialnego 
na czele z burmistrzem Wojciechem Staniszewskim i prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Marcinem Sasem oraz lokalne 

struktury Prawa i Sprawiedliwości. Następnie delegacje udały 
się w okolice kościoła parafialnego, gdzie zebrał się pododdział 
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz poczty sztandarowe: 
strażackie, Rady Miejskiej w Brzostku, szkół i organizacji spo-
łecznych. Przed rozpoczęciem Eucharystii odbyło się uroczyste 
poświęcenie umieszczonej na placu kościelnym figury Matki 
Bożej, której towarzyszy orzeł – polski symbol narodowy. 
Autorem rzeźby jest brzostecki artysta Stanisław Samborski, 
a poświęcenia dokonał proboszcz, ks. Marek Mnich. 

Uroczystą Mszę w intencji pomyślności Ojczyzny koncelebro-
wali wszyscy kapłani naszej parafii. W przeddzień uroczystości 
św. Floriana – patrona strażaków – nie mogło zabraknąć życzeń 
i modlitwy w intencji druhów i druhen OSP oraz ich rodzin. 
Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. proboszcz Marek Mnich. 
Przypomniał w nim szereg historycznych faktów i podkreślił 
rolę, jaką wiara i kult Matki Bożej odegrały w dziejach naszego 
kraju. Kaznodzieja zwrócił też uwagę, że każdy, komu leży 
na sercu los Ojczyzny, powinien wystrzegać się nienawiści 
zarówno w życiu prywatnym, jak i społecznym. Eucharystia 
zakończona została słowami modlitwy ks. Piotra Skargi oraz 
odśpiewaniem hymnu „Boże coś Polskę”.

Ostatnim aktem brzosteckich obchodów majowej rocznicy 
był spektakl przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Brzostku pod kierunkiem pań: Małgorzaty 
Augustyn, Teresy Młyniec i Małgorzaty Kmiecik. Młodzi artyści 
słowem, śpiewem i tańcem na przemian wprowadzali publicz-
ność to w zadumę, to w atmosferę radosnego świętowania, to 
znów w patriotyczne uniesienie. Występ spotkał się z ciepłym 
przyjęciem i wzbudził wiele pozytywnych emocji, czego do-
wodem były gromkie brawa, które kilkakrotnie odzywały się 
podczas spektaklu i po jego zakończeniu. 

Daniel Wójcik

Fot. Paweł Batycki
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GOSPODYNIE Z BUKOWEJ NAJLEPSZE!

Blisko czterdziestu wystawców w niedzielę, 
14 kwietnia 2019 roku, prezentowało 

swoje stoiska podczas kiermaszu wielka-
nocnego połączonego z XIII Powiatowym 
Konkursem na pisankę ludową i plastykę ob-
rzędową w Dębicy. KGW w Bukowej zdobyło 
I nagrodę na najlepsze ciasto wielkanocne. 
II nagroda przypadła tym samym gospody-
niom w kategorii ,,Stół wielkanocny” i ,,Współ-
czesne ozdoby wielkanocne”. Przygotowania 
wymagały wielu starań, jednak nie brakowało 
chętnych pań, aby stworzyć bogato zastawio-
ny stół wielkanocny. Doceniono nas i wiemy, 
że efekty naszej pracy nie poszły na marne

KGW w Bukowej

Fot. Arkadiusz Młyniec
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O MUZYCE SŁÓW KILKA…
Muzyka zaczyna się tam, gdzie słowo jest bezsilne – nie potrafi 
oddać wyrazu; muzyka jest stworzona dla niewyrażalnego1. 

Claude Debussy

Małgorzata Kowalska w swojej książce ABC Historii muzyki 
pisze, że wiele ludzi uważa, iż muzyka jest największą 

sztuką, która najpiękniej potrafi oddać ludzkie uczucia i emocje, 
nawet te najgłębsze, ponieważ oprócz władania swym własnym 
narzędziem – dźwiękiem, wchłania świat słów i obrazów, przetwa-
rzając je w ruch instrumentalnych barw ułożonych w muzyczną 
opowieść2.

Oddziaływanie muzyki na rozwój dziecka
Muzyka oddziałuje na dziecko już w łonie matki. Dźwięki, 

które je otaczają, wpływają na jego rozwój. Za ich pomocą budu-
je się relacja pomiędzy nim, a rodzicami i światem zewnętrznym. 
Pierwszym i najważniejszym instrumentem w życiu dziecka jest 
głos jego rodziców. Oprócz tego, że za jego pomocą budowana 
jest więź z dzieckiem, to także ma on znaczący wpływ na jego 
umuzykalnianie. Jeśli dziecko z w pełni rozwiniętym narządem 
słuchu będzie do osiemnastego miesiąca życia miało częsty 
kontakt z muzyką, to w przyszłości będzie skłonne zagłębiać 
się w muzyczny świat. Odpowiednia stymulacja zmysłu słuchu 
w fazie prenatalnej i w latach wczesnego dzieciństwa tworzy 
podstawę przyszłych zdolności muzycznych jak i językowych, 
ponieważ to, czego dziecko uczy się w pierwszych pięciu latach 
swojego życia będzie fundamentem jego dalszej edukacji3.

Jeśli przyjrzeć się roli muzyki w rozwoju procesów poznaw-
czych, warto odwołać się do muzyki programowej4, ponieważ 
ona przenosi rzeczywistość w świat dźwięków. Choć w pro-
cesie poznania najistotniejszą rolę odgrywa czynnik wizualny 
(zmysł wzroku), to należy podkreślić również ważną rolę zmysłu 
słuchu, ponieważ pełne poznanie świata nie może obejść się 
bez czynnika akustycznego, tym bardziej, że niektóre zjawiska 
(np. szmery, szumy) są uchwytne jedynie za pomocą słuchu. 
Ponadto muzyka programowa pozwala rozwijać wyobraźnię, 
ponieważ dziecko podczas słuchania określonego utworu 
oznaczonego tytułem, będzie starało się odnaleźć w muzyce te 
treści muzyczne, które wskazują na słuszność użytego tytułu, 
a na lekcjach muzyki będzie tę umiejętność rozwijało przy 
własnej interpretacji (na prostych instrumentach melodycznych 
i perkusyjnych) zjawisk przyrody (np. burza) czy kojarzenia 
dźwięków, z uwzględnieniem wysokości i dynamiki, z konkretną 
postacią lub zwierzęciem (np. ociężały chód niedźwiedzia czy 
lekkość motyli)5.

Muzyka w znaczący sposób wpływa również na motorykę. 
Rytmika jest ważnym elementem w kształceniu muzycznym, 
ale również ogólnorozwojowym dziecka. Polega na realizacji 
ruchowej rytmu muzycznego w różnego rodzaju ćwiczeniach 
o zróżnicowanym stopniu trudności. Ćwiczenia polegają na: 
marszu w rytm muzyki, wyodrębnianiu melodii i przedstawianiu 
jej za pomocą gestów i ruchów, realizacji ruchowej schematów 
rytmicznych (również ze zmiennym metrum), uniezależnianiu 
ruchów, improwizacji rytmów, melodii, ruchów, polirytmii, dy-
rygowaniu, aktywności słuchowej, a także ćwiczeniach odprę-
żających i inhibicyjno-imitacyjnych. W rozwoju najmłodszych 
dzieci ważną rolę odgrywają również inscenizacje i interpretacje 
ruchowe piosenek6. 

Mówiąc o oddziaływaniu muzyki na rozwój dziecka, nie 
sposób pominąć jego sfery emocjonalnej. Radość, a raczej 
potrzeba radości u dziecka (wynikająca z rozwoju), jest za-
spokajania również dzięki muzyce. Związane jest to nie tylko 
z nastrojem utworu, ale również z potrzebą aktywności (ruch 
przy muzyce) czy samorealizacji. Na zajęciach muzycznych, 
wskutek grupowej aktywności, przejawiającej się np. w śpie-
wie, często osoby nieśmiałe zaczynają otwierać się na innych, 

wspólna integracja przy muzyce zbliża dzieci do siebie. Oprócz 
tego (biorąc pod uwagę nastrojowość utworu), muzyka może 
wywoływać u słuchacza (w tym przypadku dziecka) różne 
stany emocjonalne, od smutku po radość, od melancholii po 
uczucie pobudzenia, beztroskości lub nawet niepokój i lęk, 
a więc kształtuje ich wrażliwość7.

Dzięki muzyce rozwija się u dziecka także myślenie. Doko-
nuje się to poprzez analizę pewnych zależności występujących 
w dziele muzycznym, w piosenkach czy w ćwiczeniach rytmicz-
nych. Podczas poszerzania wiedzy muzycznej, poznawania 
nowych pojęć, dziecko szuka powiązania z tymi, które już 
poznało. Jako przykład można podać budowę taktów prostych 
(poznawanych jako pierwsze) i taktów złożonych, czyli tych 
powstałych z połączenia taktów prostych. Dodatkowo dzie-
cko podczas realizacji ruchowej tychże taktów dość szybko 
i wcześnie jest w stanie zrozumieć pojęcia całości i części8.

Rola muzyki w rozwoju dziecka jest bardzo ważna. Jej funk-
cja wychowawcza i ogólnorozwojowa sprawia, że systematycz-
ne obcowanie z muzyką w czasie edukacji szkolnej ma swoje 
pozytywne odzwierciedlenie w nauce języków, matematyki 
czy nawet wychowania fizycznego. Istotną rolę pełni muzyka 
w kształtowaniu charakteru dziecka, jego osobowości, postaw 
patriotycznych i stosunku do dóbr kulturowych. Reasumując, 
śmiało można stwierdzić, że edukacja muzyczna w znaczącej 
mierze wpływa na społeczeństwo9. 

Rola rodziny w rozwijaniu zainteresowań muzycznych dzieci
Rodzina jest podstawową komórką społeczną. To ona jako 

pierwsza otacza świat dziecka i ma na niego największy wpływ. 
Więzi rodzinne tworzą niepowtarzalny charakter każdej z nich, 
a geny przekazywane z pokolenia na pokolenia niosą w sobie 
cząstkę zainteresowań będących rodzinnymi, choć nie ozna-
cza to, że w jednej rodzinie znajdą się osoby o tych samych 
charakterach, tej samej osobowości, tych samych marzeniach 
czy priorytetach10. 

Zaspokojenie potrzeb dziecka jest swoistym obowiązkiem 
rodziców i od ich postawy rodzicielskiej zależy jego rozwój. 
Postawy te kształtują się już w okresie ciąży, a nawet przed 
nią i są wypadkową postaw, które były przejawiane wobec 
małżonków (przez ich rodziców) starających się o dziecko, ich 
wyobrażeń na temat swojego dziecka, przygotowań do związku 
małżeńskiego czy obowiązujących w danej kulturze poglądów 
i priorytetów wychowawczych11.

Wśród naukowców, którzy badają mechanizmy kształtują-
ce zainteresowania dzieci, wytworzyły się dwa obozy. Jedna 
grupa przypisuje kluczową rolę biogenetycznym czynnikom 
zainteresowaniotwórczym, a druga natomiast jako nadrzędne 
uważa czynniki społeczno-kulturowe. Mimo występujących 
różnic poglądowych oba obozy skłaniają się ku tezie, że wy-
stępuje wiele związków pomiędzy procesem powstawania 
zainteresowań a rodziną. Zanim dziecko trafi do przedszkola 
czy szkoły, to rodzice są jego pierwszymi nauczycielami. Mogą 
stworzyć mu odpowiednie szanse na rozwój zainteresowań, 
ale także tych szans go pozbawić. Ważne jest, by nie ogra-
niczać dziecka i pozwolić mu spokojnie działać, rozbudzając 
jego ciekawość odpowiednimi zajęciami, ale także dając mu 
możliwość budowania nowych zainteresowań bazujących na 
dotychczasowym dorobku12.

Zainteresowanie dziecka muzyką można zaobserwować już 
w pierwszych miesiącach życia. Świadczą o tym reakcje dzieci 
na słyszaną melodię, na skrajne zmiany dynamiczne. Jedne 
dźwięki będą wywoływać radość, inne zaś niezadowolenie 
lub płacz. Dzieci mogą reagować na wyłączenie ich ulubionej 
piosenki lub zasypiać tylko i wyłącznie przy jednym utworze13. 
Z biegiem czasu dziecko wraz z rozwojem coraz głębiej będzie 
poznawać muzyczny świat i w zależności od jednostki wyrażać 
większe lub mniejsze zainteresowanie. Dostrzegać w nim to, 

Dokończenie na str. 9
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czego we wcześniejszych latach nie było w stanie14. W okresie 
dorastania zainteresowania dzieci muzyką będą związane 
z wielostronnością ich zainteresowań, przekładających się na 
różne formy aktywności i działalności15. 

Środowisko rodzinne może także oddziaływać na dziecko 
w sferze muzycznej. Oddziaływania te są uzależnione od jakości 
ich występowania, innymi słowy edukacja muzyczna dziecka 
odbywająca się w rodzinie jest proporcjonalna do stopnia, 
poziomu zainteresowania muzyką rodziców, domowników. 
Przejawiać się powinna w pobudzaniu słuchu muzycznego 
poprzez słuchanie zróżnicowanych pod względem rytmicznym 
i tonalnym utworów oraz piosenek czy wywoływaniu u dziecka 
różnych reakcji związanych z słuchanym repertuarem16.

Rola rodziny w rozwijaniu zainteresowań muzycznych dzie-
cka w wieku szkolnym jest znacząca. Zbiorowy śpiew, czy to 
w chwilach rodzinnych zabaw, czy spotkań w szerszym gronie 
(np. świąteczne kolędowanie) stymuluje dziecko i zachęca do 
praktykowania śpiewu. Dobrze gdy w rodzinie jest przynajmniej 
jedna osoba, która poprowadzi go poprawnie pod względem 
melodyczno-rytmicznym, by dziecko podczas słuchania mo-
gło podążać za odpowiednim wzorcem17. Oczywiście ważne 
jest, by śpiew nie odbywał się pod przymusem, był przede 
wszystkim przyjemnością i wynikał z wewnętrznej potrzeby, 
a nie przykrego obowiązku18.

Oprócz śpiewu ważnym aspektem rozwijającym zaintereso-
wania dziecka jest rodzinne muzykowanie. Nawet gdy w domu 
nie ma żadnego instrumentu muzycznego oraz żadne z domow-
ników na takowym nie gra, to w bardzo prosty sposób można 
stworzyć prymitywne instrumenty, wykorzystując dary natury, 
np. klawesy z patyków (instrument perkusyjny niemelodyczny), 
a później tworzyć własny akompaniament rytmiczny do 
śpiewanych lub słuchanych piosenek czy melodii. Można 
również tworzyć gry i zabawy muzyczne z wykorzystaniem 
tychże instrumentów lub innych przedmiotów (np. chustki, 
szarfy, piłeczki)19.

Rodzinne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, ja-
kimi są koncerty, uczy dzieci korzystania z dóbr kultury oraz 
wzmacnia rodzinne więzi. Rozmowa na temat: „Co Ci się po-
dobało?” albo „Co Ci się nie podobało?”, może przerodzić się 

w interesującą dyskusję, w której dziecko obnaży swe muzyczne 
gusta i preferencje20. 

Rodzic ma dwie drogi kształtowania dziecka: bezpośrednią, 
kiedy dostarcza zadań, problemów i rozmaitych przedmiotów do 
uruchomienia aktywności dziecka oraz pośrednią, kiedy to sam 
jest dla dziecka modelem, „świeci mu przykładem”. Dziecko wy-
chowane bez muzyki zapewne nie uzna jej za coś wartościowego 
(…). Przygotowanie go do różnorodnego odbioru muzyki, słuchanie 
domowej płytoteki, wybór odpowiednich programów muzycznych 
w mediach, wspólne rodzinne uczęszczanie na koncerty, do fil-
harmonii, sprawia, iż przesiąknięte atmosferą domu przekonuje 
się, że muzyka w życiu ludzi jest sprawą ważną i wartą bliższego 
poznania21.

Na zakończenie warto zadać sobie pytanie: skoro muzyka 
ma tak znaczący wpływ na rozwój dziecka, to dlaczego jej 
wychowawcza siła jest bardzo często bagatelizowana? War-
to pamiętać, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na 
starość trąci…

Krzysztof Tyburowski
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POWIEDZ MI, CO CZYTASZ, A POWIEM CI, KIM JESTEŚ…
Są kraje, gdzie książki palą i są kraje, gdzie książki są dostępne. 

W małym (mniejszym niż Brzostek), luksemburskim miasteczku nikogo nie 
szokuje widok wolno stojącej minibiblioteki (około 30 m od miejscowej restau-
racji), gdzie miłośnicy czytania dzielą się swoimi książkami z innymi. Ktoś może 
zanieść tam przeczytaną książkę i wypożyczyć sobie inną. Cała biurokracja 
polega tylko na wpisie do zeszytu, że skorzystało się z tej formy wypożyczania. 
Luksemburg to jedno z najbogatszych państw europejskich, a mimo to jego 
mieszkańcy nie wstydzą się czytać i nie szkoda im na to czasu. Nikt nie demoluje 
tych bibliotek, a książki są w powszechnym poszanowaniu.

W Polsce w zastraszającym tempie zanika zwyczaj czytania. W naszych 
mieszkaniach półki wypchane książkami już nie robią wrażenia. Wrażenie robi 
natomiast materiał, z jakiego te półki są wykonane. Jeśli już kupuje się książkę, to 
taką, żeby pasowała do wystroju wnętrza i nie zasłaniała przypadkiem pięknych 
mebli. Jednak w Polsce zdarzają się jeszcze domy, w których się czyta, a książki 
zajmują wszystkie wolne miejsca. Nawet ze względu na tych miłośników słowa 
drukowanego dobrze byłoby przenieść luksemburski zwyczaj na nasze ziemie. 
Na pewno chętnie podzieliliby się swoim bogatym księgozbiorem, a przy okazji 
może i ci, co mają alergię na czytanie, sięgnęliby z ciekawości po jakąś powieść 
albo przynieśli dziecku kolorową książeczkę do obejrzenia. Mogliby za darmo 
skorzystać z tego wytworu kultury, bez obawy, że braknie im na bardziej wypa-
sione auto czy piękniejszy dom niż ma sąsiad, a książka „nie szpeciłaby” półek 
w ich luksusowych pokojach.

Emigrant
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SAMOTNY CZARNY ŻAGIEL

Wczesnym rankiem, we mgle, zakapturzona postać z transparentami 
stała pod brzosteckim gimnazjum. Uczniowie z iskierką nadziei zbli-

żali się do budynku. Szkołę zamkną? Lekcji nie będzie?? Jednak wkrótce 
rozwiała się ich niepewność – to Tomasz Milian, ojciec i dziadek, przyszedł 
w dniu rozpoczęcia ogólnopolskiego strajku pracowników oświaty, aby 
wyrazić swoje poparcie dla nauczycieli. 

Na jednym z transparentów widniało słowo WSTYD. Można je było 
rozumieć na wiele sposobów. Wstyd dla rządu, który nie chce podnieść 
wynagrodzeń nauczycielom… Wstyd dla szkoły, która nie przyłączyła 
się do strajku i biernie przygląda się, jak inni za nią walczą… Wstyd dla 
nauczycieli, że nie potrafią się dogadać między sobą… Wstyd dla związku 
zawodowego, w którym nie ma jedności i posłuchu dla związkowych 
władz w Warszawie… Każdy mógł ten wstyd interpretować po swojemu. 
Wszystko jednak wskazywało na to, że w Brzostku tylko przedstawiciel 
rodziców i dziadków aktywnie włączył się w protest pracowników oświaty.

UK

KIJ, MARCHEWKA ALBO KAMIEŃ

W poprzednim miesiącu wyjątkowo gorąco było w szko-
łach. 10 kwietnia rozpoczęły się ostatnie, trzydniowe 

egzaminy gimnazjalne, a od 15 kwietnia, od poniedziałku do 
środy, ósmoklasiści po raz pierwszy zmagali się z testami eg-
zaminacyjnymi. W tym samym czasie, bo już od 8 kwietnia, 
trwał strajk nauczycieli dopominających się m.in. o podwyżkę 
wynagrodzenia za pracę.

Więcej nie trzeba było, by rozgorzała ogólnonarodowa dysku-
sja na temat oświaty, choć te dywagacje i słowne przepychanki 
przypominały raczej wymierzanie, według własnego uznania, 
sprawiedliwości. Zdecydowana większość Polaków chwyciła 
kamienie i rzucała nimi w znienawidzonych powszechnie na-
uczycieli. Zwyczaj kamienowania skutecznie praktykowany 
jest od starożytności, a w niektórych krajach nawet do dziś. 

Tak więc leciały kamyki, kamienie i głazy miotane zazwyczaj:
• przez tych, co nigdy nie próbowali pracy w tym zawodzie, 

zwłaszcza w ostatnich latach,

Dokończenie na str. 11

STYPENDIUM PROF. WEBBERA CZEKA 
NA NAJLEPSZYCH!

Jeszcze w ubiegłym roku Prof. Jonathan Webber przekazał dyrektorowi gimna-
zjum 5 000 zł na stypendium dla gimnazjalistów z brzosteckiej szkoły osiągających 
najwyższe wyniki w nauce.

Już wkrótce okaże się, kto dołączy do grona stypendystów. Jest o co walczyć!
UK

Brzosteccy gimnazjaliści tuż przed egzaminem
Fot. Paweł Batycki
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• przez tych, którzy mieli niepowodzenia szkolne, a teraz 
mieli okazję wylać swoje żale i nienawiść,

• przez tych, którzy chcieli zakończyć edukację na trzech 
klasach lub wcale jej nie podejmować, ale system ich 
skrzywdził przez przymus pobierania nauk aż do 18 
roku życia i w ten sposób pozbawił możliwości służe-
nia od najmłodszych lat u pana ze dworu, co im z racji 
urodzenia było pisane,

• przez „odpornych na wiedzę”,
• przez tych, którzy wartość człowieka upatrują jedynie 

w jego zasobności majątkowej i którym imponuje wy-
łącznie bogactwo,

• przez tych, którzy krzyczą, że nauczyciel powinien pra-
cować dla idei, a tymczasem sami miesięcznie zarabiają 
10 tysięcy i wydaje się im, że to mało,

• i przez tych, którzy doskonale wiedzą, że gorzej rządzi 
się ludźmi wykształconymi, potrafiącymi logicznie my-
śleć i doskonale odczytującymi intencje tych, co chcą 
nimi manipulować, więc lepiej zniszczyć oświatę, żeby 
znacząco zmniejszyć populację „mózgowców”. (Były 
takie czasy w historii, gdy podbijanie kraju zaczynało 
się od likwidacji inteligencji…)

Bo jakże błogie jest życie, kiedy się za dużo nie myśli, biernie 
podąża za tłumem. Gdy tak nas niesie wiatr historii, a my, jak 
suche liście, dajemy się miotać manipulantom…

Z drugiej strony jednak nie wszyscy nauczyciele są ideałami. 
Tak jest w każdym zawodzie, nawet w takim, gdzie głośno 
mówi się o powołaniu. Wśród dobrych pracowników, również 
wśród lekarzy, sprzedawców, menedżerów czy budowlańców 
zawsze trafiają się czarne owce, które psują opinię o wszystkich. 
Nie da się ukryć, że bywają też nauczyciele leniwi, o niskim 
poziomie wiedzy, niepotrafiący rozwijać u uczniów kreatyw-
ności i logicznego myślenia, nieelastyczni, a więc uczący tego 
samego i w ten sam sposób przez kilkadziesiąt lat, traktujący 
uczniów przedmiotowo lub spoufalający się z nimi, wyniośli, 

niehonorowi, kłamliwi, niesprawiedliwi, oceniający po nazwi-
skach, nadmiernie wtrącający się w sprawy rodzinne ucznia, 
nieszanujący się, mający problemy alkoholowe itd. Wygodnie 
wrzucać wszystkich do jednego worka. 

Najgorszy w tym wszystkim jest brak szacunku do zawodu 
nauczyciela. Nauczyciele w środowisku postrzegani są jako 
„nieroby”, nieudacznicy chcący mieć dużo wolnego, comie-
sięczną wypłatę i absolutnie nieprzemęczający się w pracy, 
bo i tak nikt ich nie rozlicza z tego, jak uczą. Uczeń, który na-
słucha się od rodziców, jacy nauczyciele są beznadziejni, idzie 
do szkoły z negatywnym nastawieniem i do pedagogów, i do 
wszelkich obowiązków szkolnych. W mediach też sączy się jad 
umacniający antyedukacyjne przekonania. Do tego dokłada 
się kult pieniądza. Młodzieży imponują ludzie bogaci, a do 
takich nauczyciele się nie zaliczają. Nauczyciel, który nie ma 
wsparcia finansowego od współmałżonka czy zapomożonej 
rodziny, wiedzie skromne życie, a tym nie przyciągnie uczniów, 
ponieważ daje jasny przekaz – uczył się, a na niewiele go stać. 
Lepiej wyjechać za granicę zaraz po osiągnięciu pełnoletniości, 
tam szybko się dorobić, wykonując prace ciężkie i nieprzyjem-
ne, a często znosząc też poniżenie. A potem wrócić do Polski 
jak panisko patrzące na innych z góry. Taki jest model życia, 
zwłaszcza w małych środowiskach, jak nasze, gdzie trudno 
o pracę i zazdrości się wszystkim, którzy znaleźli jakiekolwiek 
zatrudnienie. A nauczyciel niech sobie pracuje dla idei i nie 
śmie upominać się o godziwą zapłatę. Wzorcem niech będzie 
dla niego Stanisława Bozowska!*

U. Kobak________________
*Bozowska to idealistka, tytułowa siłaczka z opowiadania Stefana 
Żeromskiego, którego akcja rozgrywa się w drugiej połowie XIX 
wieku. Bohaterka z pasją nauczała wiejskie dzieci, żyjąc w skrajnym 
ubóstwie, co doprowadziło ją do przedwczesnej śmierci wskutek 
zaniedbania zdrowia. Wzorując się na jej przykładzie, nauczyciele 
w szybkim tempie, w sposób naturalny, opuszczą ziemski padół, 
a ludzkość uwolni się od przymusu szkolnego i z zadowoleniem wróci 
do jaskiń albo na drzewa. Tylko wódz będzie się rozpierał na wielkim 
głazie i pochrząkiwał na współplemieńców…

PALMY I PISANKI WIELKANOCNE
Okres świąt wielkanocnych obfituje w tradycje i zwyczaje 

ludowe, z których część jest wciąż żywo kultywowana, 
a część coraz bardziej zanika. Wciąż jednak święcimy pokarmy, 
malujemy pisanki, zanosimy palmy do kościołów i oblewamy 
się wodą w lany poniedziałek. Niektóre zwyczaje i tradycje 
wielkanocne przetrwały do dzisiaj, a niektóre odchodzą już 
w zapomnienie. Aby zachować chociaż niektóre z nich, Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku co roku organizuje Konkurs 
Wielkanocny. Tematem konkursu są: koszyczki wielkanocne, 
stroiki, kartki, tym razem były to palmy i pisanki. Aby wyjść 
naprzeciw gustom i upodobaniom uczestników, pisanki można 
było wykonywać techniką tradycyjną i współczesną. 

Cel konkursu stanowiło poszerzenie wiedzy wśród dzieci 
i młodzieży na temat polskich tradycji, popularyzacja regional-
nej twórczości i aktywizacja dzieci i młodzieży. Rozpatrywany 
był w pięciu kategoriach wiekowych i czterech kategoriach 
konkursowych: palma (prace grupowe i indywidualne), pisan-
ka współczesna i pisanka tradycyjna. Jednak z przykrością 
stwierdzamy, że pisanek wykonywanych dawną techniką, 
czyli drapanych, zdobionych woskiem, barwionych naturalnymi 
barwnikami (np. w łupinach cebuli) jest coraz mniej.

 Na konkurs dostarczono 25 palm i 68 pisanek z: przedszkola 
z Brzostku, oddziałów przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych: w Brzostku, Gorzejowej, Grudnej Górnej, Nawsiu 
Brzosteckim, Przeczycy, Siedliskach-Bogusz i Smarżowej, ze 
szkół podstawowych z: Brzostku, Gorzejowej, Grudnej Gór-
nej, Januszkowic, Kamienicy Górnej, Nawsia Brzosteckiego, 
Przeczycy, Siedlisk-Bogusz, Smarżowej, Zespołu Szkół im. Jana 

Pawła II w Brzostku oraz podopiecznych WTZ i ŚDS w Brzostku.
Komisja, oceniając prace, miała nie lada problem, aby wybrać 

te najciekawsze i najbardziej odzwierciedlające tradycję. Pod 
uwagę brała samodzielność wykonania prac przez dzieci i mło-
dzież, zachowanie technik tradycyjnego zdobienia oraz walory 
estetyczne. Spośród prac wyłoniono zwycięzców w kategorii 
palma wielkanocna (prace indywidualne i grupowe) oraz pisanka 
tradycyjna i pisanka współczesna. Po długich obradach jury 
postanowiło wyłonić następujących zwycięzców:

W kategorii palma wielkanocna:
Przedszkola:
I miejsce – Maja Rakowska (SP Kamienica Górna) – praca indywidualna
II miejsce – Bartosz Radelczuk (SP Nawsie Brzosteckie) – praca indywidualna 
III miejsce – Julia Czapla (Przedszkole w Brzostku) – praca indywidualna
I miejsce – SP Siedliska-Bogusz, gr. 5-6 lat – praca grupowa
II miejsce – Emilia i Ireneusz Barys (Przedszkole w Brzostku) – praca grupowa
III miejsce – SP w Brzostku, kl. „0” b – praca grupowa
Wyróżnienie – oddział przedszkolny przy SP w Nawsiu Brzosteckim – praca grupowa 

Szkoły podstawowe klasy I-III:
 I miejsce – Oliwia Krzywińska (SP w Gorzejowej) – praca indywidualna
II miejsce – Emilia Kolbusz (SP Kamienica Górna) – praca indywidualna
III miejsce – Alan Sepioł (SP Siedliska-Bogusz) – praca indywidualna
Wyróżnienie – Kacper Szwed (SP Brzostek) – praca indywidualna
I miejsce – Ksawery Angielski i Patryk Gulis (SP Siedliska-Bogusz) – praca grupowa

Dokończenie na str. 12

Dokończenie ze str. 10
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W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi 
w Szkole Podstawowej w Przeczycy w dniu 12 IV 2019 r. 

uczniowie klasy czwartej i piątej przygotowali montaż słowno-
-muzyczny pt. ,,Przez Krzyż do Chwały Zmartwychwstania” 
pod kierunkiem Urszuli Przybyło. 

Na początku przypominano znaczenie święta Wielkanoc, 
które jest największym i najstarszym świętem obchodzonym 
przez wszystkich chrześcijan na pamiątkę Męki i Śmierci Jezusa 
oraz jego Chwalebnego Zmartwychwstania. Należy do świąt 
tzw. ruchomych, ponieważ obchodzone jest po pierwszej wio-
sennej pełni księżyca, jest świętem odradzającego się życia. 
Następnie wyjaśniono pojęcie ,,Krzyż” w różnych epokach 
literatury, od starożytności do czasów współczesnych. W co-
dziennym życiu krzyż oznacza trud, cierpienie, obowiązek, 
a dla nas, katolików, krzyż jest znakiem zbawienia i prowadzi 
do chwały Zmartwychwstania. Montaż słowny przeplatany był 
pieśniami opiewającymi mękę Jezusa Chrystusa: ,,Rozpięty na 
ramionach”, ,,Nie zdejmę krzyża” lub ,,Golgota” czy ,,Potrzebuje 
Cię Chrystus”. W drugiej części montażu przedstawiono trady-
cje i obrzędy Wielkiego Tygodnia, który rozpoczyna Niedziela 
Palmowa. W Wielki Czwartek wspominana jest ostatnia wiecze-
rza, podczas której Chrystus ustanowił sakrament kapłaństwa 
oraz eucharystii. W Wielki Piątek wspomina się mękę i śmierć 
Jezusa. Jest to dzień zadumy, powagi i postu ścisłego. Dniem 
wyciszenia i oczekiwania jak także Wielka Sobota, gdzie świę-
cimy pokarmy, które trafią na nasz stół podczas wielkanocnego 
śniadania. Objaśniano znaczenie pokarmów znajdujących 
się w koszyczku. Obchody religijne Wielkanocy rozpoczyna 
odbywająca się wczesnym rankiem procesja i msza zwana 
,,rezurekcją”, w której niesie się figurę Zmartwychwstałego 
Chrystusa i rozlega się głośne ,,Alleluja”. W końcowej części 
przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego złożyła życzenia 
wielkanocne przybyłym Gościom, p. Dyrektor, Gronu Peda-
gogicznemu, Koleżankom i Kolegom. Spotkanie to przebiegło 
w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.

U. Przybyło 

,,PRZEZ KRZYŻ DO CHWAŁY ZMARTWYCHWSTANIA”

Szkoły podstawowe klasy IV - VII:
I miejsce – Oliwia Przebięda (SP w Brzostku) – praca indywidualna
II miejsce – Katarzyna Kawalec (SP w Gorzejowej) – praca indywidualna
III miejsce – Piotr Gwiżdż (SP w Brzostku) – praca indywidualna
I miejsce – SP w Smarżowej – praca grupowa
II miejsce – Koło Plastyczne przy CKiCz w Brzostku – praca grupowa
III miejsce – Szkolny Klub Wolontariatu (SP Nawsie Brzosteckie) – praca grupowa

Podopieczni WTZ i ŚDS:
I miejsce – Maria Stawarz (ŚDS w Brzostku) – praca indywidualna
I miejsce – Justyna Zając, Beata Grodzka (WTZ Brzostek) – praca grupowa

W kategorii pisanka wielkanocna:
Przedszkola:
I miejsce – Julia Synakiewicz (SP Siedliska-Bogusz) – pisanka współczesna
II miejsce – Patrick Demuynck (SP Nawsie Brzosteckie) – pisanka współczesna
III miejsce – Kamila Czyż (SP Siedliska-Bogusz) – pisanka współczesna

Szkoły podstawowe klasy I-III:
I miejsce – Marcin Bożek (SP Brzostek) – pisanka tradycyjna
II miejsce – Nikola Oprządek (SP Brzostek) – pisanka tradycyjna
III miejsce – Dominika Skowron (SP Brzostek) – pisanka tradycyjna
I miejsce – Natalia Jaworowska (SP Brzostek) – pisanka współczesna
II miejsce – Ksawery Skocz (SP Gorzejowa) – pisanka współczesna
III miejsce – Szymon Raś (SP Kamienica Górna) – pisanka współczesna

Szkoły podstawowe klasy IV – VII:
I miejsce – Julia Pocica (SP Smarżowa) – pisanka tradycyjna
II miejsce – Jakub Szarek (SP Brzostek) – pisanka tradycyjna
III miejsce – Jakub Surdel (SP Brzostek – pisanka tradycyjna
I miejsce – Kamila Płaziak (SP Januszkowice) – pisanka współczesna
II miejsce – Amelia Szukała (SP Siedliska-Bogusz) – pisanka współczesna
III miejsce – Kacper Kopeć (SP Brzostek) – pisanka współczesna

Klasy VIII + Gimnazjum + Szkoły średnie:
I miejsce – Krzysztof Kalina (SP Nawsie Brzosteckie) – pisanka współczesna
II miejsce – Katarzyna Gierut (SP Brzostek) – pisanka współczesna
III miejsce – Wiktoria Kawalec (ZS im. JP II Brzostek) – pisanka współczesna

Podopieczni WTZ i ŚDS:
I miejsce – Teresa Babicz (ŚDS Brzostek) – pisanka współczesna
II miejsce – Katarzyna Żygłowicz (ŚDS Brzostek) – pisanka współczesna
III miejsce – Justyna Srtęk (WTZ Brzostek) – pisanka współczesna

Podsumowując konkurs, można stwierdzić, że wraca tradycja 
wykonywania palm z wykorzystaniem naturalnych materiałów 
takich jak: trawy, zioła, kwiaty suszone, witki wierzbowe. 
Ta dziedzina twórczości ludowej zasługuje na szczególne 
zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeszcze raz serdecznie 
dziękujemy wszystkim uczestnikom i opiekunom za tak liczny 
udział w konkursie, laureatom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Justyna Zegarowska

Dokończenie ze str. 11

Fot. Agata Rachowicz
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GROBY PAŃSKIE W GMINIE BRZOSTEK

BrzostekPrzeczyca

GorzejowaSiedliska-Bogusz

Grudna GórnaKamienica Górna

JanuszkowiceKaplica Bukowa 

Fot. Paweł Batycki
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Przedszkole w Brzostku od wielu lat podej-
muje szereg działań z zakresu kształtowa-

nia postaw zdrowotnych u dzieci. Promocja 
zdrowia stanowi bardzo ważny element w edu-
kacji przedszkolaków, dlatego we wrześniu 
2014 roku Rada Pedagogiczna podjęła decyzję 
o przystąpieniu przedszkola do Podkarpackiej 
Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Wtedy to 
został wybrany koordynator oraz zespół do 
spraw promocji zdrowia. Po dwóch latach 
działań w kwietniu 2016 roku otrzymaliśmy 
certyfikat przynależności do PSSzPZ Rejo-
nu Dębica. Obecnie podejmujemy kroki, aby 
otrzymać kolejny certyfikat – tym razem wo-
jewódzki.

Główne zadania, które były realizowane 
w przedszkolu przez ostatnie cztery lata to: 

 ▪ Zdrowy przedszkolak – promocja zdrowia 
jako aktywności indywidualnej i zbiorowej 
dzieci.

 ▪ Tworzenie warunków sprzyjających spon-
tanicznej, zorganizowanej aktywności ru-
chowej dzieci.

 ▪ Wdrażanie dzieci do bezpiecznych za-
chowań w różnych sytuacjach, miejscach, 
a także wobec wielu rzeczy i zjawisk.

 ▪ Kształtowanie u dzieci nawyków i umie-
jętności higieniczno-zdrowotnych.

W bieżącym roku szkolnym prowadzimy 
działania pod hasłem: „Prowadzę zdrowy tryb 
życia i właściwie się odżywiam – budowanie 
świadomości dzieci na temat zdrowia”. Każ-
da grup wiekowa realizowała szereg działań 
dostosowanych do wieku i możliwości dzie-
ci. Na uwagę zasługuje podjęta współpraca 
z Kołem Gospodyń w Brzostku, które zapra-
szało przedszkolaków na zajęcia kulinarne. 
Zwieńczeniem naszych działań w obecnym 
roku szkolnym był zorganizowany 26 kwietnia 
2019 r. „Przedszkolny marsz dla zdrowia”. 
W piękny, wiosenny dzień dzieci wystrojone 
przez swoich rodziców w postacie owoców 
i warzyw zaprezentowały się w lokalnym 
środowisku w czasie przemarszu ulicami 
Brzostku. Podczas spaceru dzieci śpiewały 
piosenki tematyczne, a także skandowały 
hasła o korzyściach płynących z jedzenia owo-
ców i warzyw. Po powrocie do przedszkola 
na dzieci czekał deser owocowy, gdyż tylko 
taka forma poczęstunku pasowała do hasła 
z naszego banneru: „Warzywa i owoce są 
zdrowe i kolorowe”.

 W przedszkolnej edukacji zdrowotnej ak-
cent kładziemy nie tylko na wiedzę o zdrowiu 
i sposobach jego ochrony, ale również na do-
starczenie dzieciom argumentów, które świad-
czą o korzyściach płynących z dbania o własne 
zdrowie i pomnażania jego potencjału. Dzieci 
wtedy same lub z pomocą dorosłych podejmu-
ją działania prozdrowotne w najróżniejszych 
sytuacjach życiowych. Małemu dziecku za-
pewniamy dobre wzory zdrowotne i włączamy 
rodziny naszych wychowanków w realizację 
podejmowanych przedsięwzięć. 

Bożena Cholewiak

PRZEDSZKOLNY MARSZ DLA ZDROWIA
Fot. A. Ch.
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NIEDZIELA PALMOWA W PRZECZYCY
Niedziela Palmowa to święto ustanowione na pamiątkę uro-

czystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Tradycyjnie wierni 
przynoszą tego dnia do kościoła kolorowe palmy wielkanocne. 
W niektórych regionach Polski mają one nawet kilkanaście 
metrów wysokości. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki 
Tydzień, który jest czasem duchowego przygotowania do 
Wielkanocy. Kościół zachęca, by w tym czasie pojednać się 
z bliskimi, wyspowiadać się i przygotować swoje serce na 
zmartwychwstanie. Również w Przeczycy od ponad kilku lat 
tradycją stało się przygotowywanie okazałych palm przez mło-
dzież szkolną i strażaków ze Skurowej. W tym roku uczniowie 
klasy V wraz z opiekunem Urszulą Przybyło przygotowali piękną 
palmę o wysokości ponad 10 m, wykorzystując do jej dekoracji 
różne materiały jak: kwiatki, trawy, zielony bukszpan i różne inne 
suszki oraz wstążki. Pozostali uczniowie szkoły przygotowywali 
również piękne palmy o różnym wystroju i wysokości, wkładając 
w ich wykonanie dużą staranność i serce. Uformowany przed 
budynkiem szkoły pochód z palmami, które nieśli uczniowie 
w rzeszowskich i krakowskich strojach ludowych, podążył do 
kościoła, aby wziąć udział we mszy świętej i uroczystej pro-
cesji. W tym roku na tę doniosłą uroczystość przybyły władze 

Brzostku z burmistrzem Wojciechem Staniszewskim na czele.
Po zakończeniu mszy świętej i procesji odbył się konkurs na 

najładniejszą, a zarazem najwyższą palmę. Zwyciężyła palma 
uczniów klasy V ze Szkoły Podstawowej z Przeczycy, II miejsce 
zajęła palma wykonana przez strażaków ze Skurowej, III miejsce 
zajął uczeń klasy IV Filip Przybyło, a IV również uczeń klasy IV 
Bartłomiej Socha. Wszyscy uczniowie, którzy przygotowywali 
palmy, zostali nagrodzeni przez burmistrza, radnego, księdza 
oraz sołtysów wsi Przeczyca i Skurowa. W tym roku również 
Stowarzyszenie ,,Nasz Dęborzyn” oraz Szkoła Podstawowa 

przywieźli piękną palmę, 
aby zaprezentować swoją 
obecność w uroczystości 
Niedzieli Palmowej.

Wszystkim uczniom, ich 
rodzicom wyrażamy dużą 
wdzięczność za trud i po-
moc w wykonaniu palm na 
tę uroczystość. Szczególne 
pragniemy podziękować 
Panom: Jackowi Kapłono-
wi, Wiesławowi Szpakowi, 
Markowi Przybyło za trud 
niesienia palmy w trakcie 
procesji oraz Paniom Este-
rze Kapłon, Annie Potępie, 
Annie Ramut za pomoc 
przy wykonaniu kwiatków 
do palmy. Uroczystość Nie-
dzieli Palmowej z roku na 
rok gromadzi coraz więk-
szą rzeszę wiernych, którzy 
przyjeżdżają nawet z od-
ległych miejscowości, aby 
podziwiać procesję z pięk-
nymi palmami.

U. PrzybyłoFot. Agata RachowiczFot. Agata Rachowicz

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki
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Kolejny wyjazdowy występ „ArTystokratów”
Tegoroczna wiosna była dla brzosteckiej młodzieży z Grupy 

Teatralnej „ArTystokraci” niezwykle inspirująca i aktywizu-
jąca. Niewiele czasu upłynęło od ekscytującego wyjazdu do 
Poznania i znowu propozycja występu, tym razem w bliskich 
stronach, bo w Dębicy. Po raz szesnasty, początkiem kwietnia 
br. I LO im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy organizowało 
w swej szkole Dni Kultury, podczas których uczniowie pre-
zentują swoje artystyczne talenty. A tak się składa, że ponad 
połowa członków zespołu (Aleksandra Boczar, Anna Samborska, 
Martyna Dziadura, Gabriela Surdel i Aleksandra Zięba) uczy się 
właśnie w tym liceum. Toteż między innymi z tego względu 
na zaproszenie dyrekcji i grona pedagogicznego młodzież ta 
gościnie wystąpiła ze swoją sztuką „Obrozek” na deskach sceny 
w szkolnej auli, podczas trwania wspominanej imprezy. Młodzi 
artyści mieli więc przyjemność zaprezentować swój sceniczny 
talent przed swymi kolegami i nauczycielami ze szkoły, co 

zapewne było dla nich niezwykle emocjonującym przeżyciem. 
Oprócz wyżej wymienionych, w spektaklu wystąpili także: Agata 
Samborska, Mateusz Nowak i Filip Płaziak – uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Brzostku oraz Weronika Dziadura, uczennica 
LO im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy. 

Nie trzeba dodawać, że to barwne, ludowe przedstawie-
nie prezentujące wiejskie obyczaje i wierzenia, podejmujące 
problem winy i kary również zachwyciło zarówno społeczność 
szkoły, jak i zaproszonych gości.

Niedługo, bo w czerwcu sztuka „Obrozek” zostanie wysta-
wiona przez „ArTystokratów” na brzosteckiej scenie. Już dziś 
wraz z zespołem serdecznie na nią zapraszamy.

Opiekun grupy 
Elżbieta Michalik

Fot. Paweł Batycki Fot. Paweł Batycki

Fot. Nina Wodzisz
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OSTATNI GIMNAZJALIŚCI
W czerwcu będziemy żegnać ostatnich gimnazjalistów. Ten typ szkoły odcho-

dzi do przeszłości wyparty przez powrót ośmioklasowych szkół podstawowych.
Oto przyszli absolwenci z trzech gimnazjów z terenu naszej gminy:

GIMNAZJUM IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W BRZOSTKU

Klasa 3a
Wych. Janina Wojdyła

1. Batycki Jakub
2. Boroń Katarzyna
3. Byś Jakub
4. Czekaj Gabriela
5. Gonet Dominika
6. Kita Wiktoria
7. Klasło Marcin
8. Kłusek Adrian
9. Kowalczyk Damian

10. Kuczwara Wiktor
11. Łukasik Konrad
12. Michoński Kacper
13. Nawracaj Martyna
14. Ramut Mateusz
15. Składanowska Kinga
16. Stasiowska Magdalena
17. Szybist Dorota
18. Trucina Anastazja
19. Wal Magdalena
20. Zięba Sebastian
21. Zyguła Kacper
22. Gierut Katarzyna

Klasa 3b
Wych. Małgorzata Piekarczyk

1. Bałucka Gabriela
2. Borowiecki Paweł
3. Czołka Ewelina
4. Dziedzic Angelika
5. Dziedzic Mateusz
6. Dziedzic Mikołaj
7. Garstka Dawid
8. Gorczyca Igor
9. Hebda Jakub

10. Kania Szymon
11. Kolbusz Martyna
12. Oprządek Magdalena
13. Podgórski Kamil
14. Przybyło Karolina
15. Samborska Agata
16. Samborska Natalia
17. Sołtys Łukasz
18. Szybist Dawid
19. Szybowicz Aleksandra
20. Umiński Maciej
21. Wal Dominik
22. Wierzbicka Aleksandra

Klasa 3c
Wych. Ewa Raś 

1. Betlej Artur
2. Cwynar Sylwia
3. Dodolak Gabriela
4. Dziedzic Barbara
5. Foryś Kacper
6. Gil Weronika
7. Kluza Marzena
8. Kolbusz Kinga
9. Kosowski Oskar

10. Kosowski Wiktor
11. Łętek Filip
12. Miśkowicz Julita
13. Płaziak Gabriela
14. Siedlik Jakub
15. Skocz Rafał
16. Socha Piotr
17. Starościk Barbara
18. Strączek Aleksandra
19. Synowiecka Monika
20. Szczepanik Michał
21. Święch Ewa
22. Wójcik Piotr
23. Zięba Sabina
24. Zyguła Miłosz
25. Żółkiewska Oliwia

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki
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GIMNAZJUM W NAWSIU BRZOSTECKIM

Klasa3
Wych. Dorota Fryc
1. Aleksandra Grzesiak
2. Fabian Hołowicki
3. Krzysztof Kalina
4. Martyna Kolbusz
5. Patryk Markiewicz
6. Krystian Noga
7. Krzysztof Nowicki
8. Agnieszka Rdzak
9. Paulina Staniszewska
10. Szymon Wąsik
11. Adrian Zięba
12. Wiktoria Zięba
13. Mateusz Ździarski

GIMNAZJUM W JANUSZKOWICACH

Klasa 3
Wych. Katarzyna Pietrucha-Nowak
1. Chajec Monika
2. Długosz Kamil 
3. Kolbusz Dawid
4. Kowalska Kamila 
5. Krupka Piotr
6. Lampara Katarzyna 
7. Opiela Mateusz
8. Płaziak Konrad
9. Pruchnik Olga
10. Przewięda Urszula 
11. Przywara Eryk 
12. Raś Sławomir
13. Skórka Marta
14. Ząbik Norbert
15. Zegarowska Anna 

EDUKACJA KULTURALNA W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W PRZECZYCY
Edukacja kulturalna daje dzieciom i młodzieży możliwość 

aktywnego uczestnictwa w rożnych formach i działaniach 
artystycznych już na poziomie szkolnym. Działalność kultu-
ralna jest ważnym punktem działań wychowawczych. Każdy 
nauczyciel ma na uwadze to, iż w dziecku drzemią wspaniałe 
możliwości, które można odkryć i rozwinąć podczas różnorod-
nych działań. Najważniejszym zadaniem jest przekonywanie 
uczniów o wartości uczestnictwa w kulturze i rozwijaniu włas-
nych zainteresowań w tym zakresie.

Wiele przedsięwzięć odbywa się w Szkole Podstawowej 
w Przeczycy w ciągu całego roku szkolnego. A w marcu wiele 
się działo. 

Tuż po feriach Ks. Rafał Żelazny w naszej szkole oraz 
w Szkole Podstawowej w Kamienicy Dolnej zorganizował 
VI Parafialny Konkurs Wiedzy Biblijnej, który od początku 
cieszy się dużym powodzeniem wśród uczniów. Tym razem 
jego tematyka obejmowała treści związane ze znajomością 

Ewangelii według św. Mateusza. W zmaganiach konkurso-
wych zatytułowanych „Z Dobrą Nowiną przez życie” wzięło 
udział aż 34 uczniów obydwu szkół. Najwięcej, bo aż 26 chęt-
nych reprezentowało szkołę w Przeczycy, a 8 uczniów Szkołę 
Podstawową w Kamienicy Dolnej. Przygotowane pytania 
nie należały do łatwych i wymagały nie tylko opanowania 
podstawowej wiedzy, ale również zaangażowania w osobiste, 
dociekliwe poszukiwania właściwych odpowiedzi z innych 
źródeł. Wszystkie miejsca na podium zajęli uczniowie prze-
czyckiej podstawówki: a byli to: Patrycja Wąsik, Filip Przybyło, 
Małgorzata Ramut, Nikola Kapłon.

8 marca uczniowie naszej szkoły, pojechali na wycieczkę 
do Tuchowa zorganizowaną przez nauczycielkę Urszulę Przy-
było. Zwiedzili Bazylikę w Tuchowie, Muzeum Misyjne, gdzie 
zobaczyli słynną ruchomą szopkę, następnie przeszli dróżkami 

Dokończenie na str. 20

Fot. Piotr Kawalec
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różańcowymi. Później udali się do kina na film „O psie, 
który wrócił do domu” - ciepłej i pełnej przygód 
opowieści o miłości między psem a człowiekiem. Wy-
cieczka została zorganizowana z dobrowolnych ofiar 
uzbieranych podczas wystawiania jasełek w kościele 
w 2017 roku. W wyjeździe brali udział uczniowie kl. 
IV, V, VI, VII i VIII.

11 marca 2019 r. grupa 25 uczniów z klas IV-
-VIII wyjechała na basen do Dębicy. Wyjazd zor-
ganizowała Marta Augustyn. Uczniowie pod 
opieką ratowników i opiekunów mogli wykazać się 
umiejętnością pływania oraz korzystać ze wszystkich 
wodnych atrakcji - zjeżdżalni, jacuzzi, rury, fontanny 
oraz rwącej rzeki. Był to zdrowo i aktywnie spędzony czas.

13 marca 2018 roku uczniowie klas od 0 do VI uczestniczyli w wycieczce 
do kina Helios w Krośnie na film pt. „ Corgi psiak Królowej’’ zorganizowanej 
przez Wandę Wojdyłę. Celem wycieczki było kształtowanie wrażliwości 
estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej oraz kształtowanie 
nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (kino) 
oraz w środkach transportu. Zabawna, ale i pouczająca historia bardzo 
zaciekawiła małych kinomanów. Główny bohater, Rex, odkrywa, że 
prawdziwych przyjaciół nie poznaje się po pięknie wyczesanej sierści, 
ale po tym, że w potrzebie potrafią wyciągnąć do ciebie pomocną łapę. 
Film opowiada o zdradzie, przyjaźni i o tym, że każdy może się zmienić.

14 marca gościł w naszej szkole teatrzyk ,,Bazyl”. Uczniowie obejrzeli 
przedstawienie ,,Czarodziejski młyn”. Spektakl, wykorzystując formę teatru 
cienia, przeniósł młodego widza w baśniowy świat pełen tajemnic i magii. 
Spotkanie z teatrem było dla uczniów wielką atrakcją i okazją do kontaktu 
z grą aktorską oraz różnorodną interpretacją znanych bajek. Wyjątkowa 
aranżacja baśni ,,Czarodziejski młyn” wywołała wiele emocji wśród dzieci. 
Wykorzystanie i przedstawienie efektu cienia nadało jej oryginalności, 
dało się zauważyć duże zaciekawienie wśród małych widzów.

Wspólne obchody Pierwszego Dnia Wiosny na stałe wpisały się 
w kalendarz imprez i uroczystości naszej szkoły. I w tym roku w murach 
naszej szkoły 21 marca można było poczuć wiosenną atmosferę. Wszyscy 
uczniowie klas 0 – VIII przystąpili do udziału w wiosennym turnieju klas 
przygotowanym przez Barbarę Nowak i Agatę Rachowicz wraz z Sa-
morządem Szkolnym. Uczniowie rywalizowali między sobą w różnych 
konkurencjach, rozwiązywali zadania adekwatne do poziomu wiedzy 
i umiejętności. Konkurs był podzielony na dwie kategorie: klasy 0 – IV 
i V – VIII. Uczniowie śpiewali wiosenne piosenki, recytowali wiersze lub 
przedstawiali inscenizację, prezentowali wspólnie wykonaną pracę pla-
styczną przedstawiającą Marzannę, brali także udział w wiosennym quizie 
i odgadywali zagadki wiosenne. Starsi uczniowie brali też udział w innych 
rozgrywkach, jak zakazane słowa, kalambury, zabawa z polszczyzną 
i inne. Na koniec wiosennej zabawy każda klasa zaprezentowała swoją 
Panią Wiosnę. Głównym celem całej imprezy była integracja uczniów, 
motywowanie do pracy na rzecz klasy, zachęcenie do zdrowej rywalizacji. 

Nasi uczniowie chętnie korzystają z biblioteki szkolnej i biorą udział 
w konkursach przygotowanych przez panią bibliotekarkę. W tym roku 
Wiesława Skocz zorganizowała konkurs recytatorski poezji polskiej w dniu 
26 marca. Do konkursu zgłosiło się 17 uczniów z klas I-VIII. Zgodnie 
z regulaminem dzieci prezentowały po jednym utworze z wybranej 
przez siebie poezji do recytacji. Odbyła się rywalizacja między klasami 
w dwóch grupach wiekowych. Ważny był dobór repertuaru, interpretacja 
tekstu, kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Piękna recytacja 
naszych uczniów dowiodła, że zostali fachowo przygotowani do kon-
kursu. Wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. 
Z klas I-IV I miejsce zajęła: Wiktoria Kordek, II miejsce Łukasz Barbarzak, 
III miejsce Julia Walczyk. Z klas V-VIII I miejsce zajęły: Kinga Szymańska 
i Małgorzata Ramut, II miejsce Klaudia Mroczek i Patrycja Wąsik i III 
miejsce Zuzanna Szukała.

Bardzo cieszymy się, że uczniowie naszej szkoły tak chętnie biorą udział 
w wyjazdach, konkursach i innych przedsięwzięciach organizowanych 
przez nauczycieli.

Halina Lejkowska

Dokończenie ze str. 19
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DZIEŃ OTWARTY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA 
PAWŁA II W BRZOSTKU
25 kwietnia 2019 r. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzost-

ku szeroko otworzył drzwi dla gimnazjalistów i uczniów 
ósmych klas szkół podstawowych z Dobrkowa, Jaworza Górne-
go, Nawsia Brzosteckiego, Grudnej Górnej, Kamienicy Górnej, 
Gorzejowej, Przeczycy, Brzysk, Glinika Górnego, Gogołowa, 
Januszkowic, Siedlisk-Bogusz, Sieklówki, Lublicy, Bieździedzy, 
Kołaczyc, Brzostku oraz ze Zwiernika, Strzegocic, Słotowej 
i Smarżowej, którzy przybyli, by zapoznać się z ofertą eduka-
cyjną naszej szkoły.

Nasi goście mogli poprzez udział w licznych pokazach, war-
sztatach i konkursach poznać szkołę od wewnątrz, poczuć 
atmosferę w niej panującą, a przede wszystkim zapoznać się 
z oferowanymi przez nas kierunkami kształcenia, takimi jak: w za-
kresie technikum – technik żywienia i usług gastronomicznych, 
technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki, a w zakresie branżowej szkoły I stopnia – cukiernik 
oraz mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych. 

Uczniowie pod opieką nauczycieli naszej szkoły przygotowali 
dla młodszych kolegów prezentacje z zakresu zarówno żywie-
nia, mechanizacji, jak i architektury krajobrazu, dzięki czemu 
młodzież stojąca przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia 
mogła poznać specyfikę proponowanych przez nas zawodów. 

Gimnazjaliści i ośmioklasiści zapoznali się ze sztuką nakry-
wania stołu, układania serwetek oraz wykorzystania warzyw 
i owoców do przyozdabiania potraw. Zaznajomili się także 
z różnymi rodzajami przypraw stosowanymi w produkcji ga-
stronomicznej. Podjęli pierwsze próby tworzenia dekoracji 
ciast oraz ozdób cukierniczych z masy cukrowej i karmelowej, 
a także zdobienia kawy. Ponadto wzięli udział w synchronicz-
nym pokazie barmańskim połączonym z prezentacją drinków 
bezalkoholowych oraz w konkursie na temat rozpoznawania 
produktów zawierających skrobię.

Na warsztatach szkolnych została zorganizowana wystawa 
sprzętu rolniczego oraz narzędzi do naprawy urządzeń i po-
jazdów rolniczych, której towarzyszyły pokazy pracy maszyn 
takich jak cyklop, kombajn czy ciągnik sterowany przy użyciu 
systemu „Iso pilot” oraz ekspozycja urządzeń spawalniczych, 
a także wyrobów kowalstwa artystycznego. Najwięcej emocji 
wśród przyszłych absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych 
budziły chwile spędzone za kierownicą szkolnego samochodu 
do nauki jazdy i ciągnika rolniczego New Holland TD5.105 
podczas próbnej jazdy na szkolnym placu manewrowym oraz 
konkurs wymiany koła.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się również prezentacja 
kierunku technik architektury krajobrazu, w ramach której 
została przygotowana projekcja multimedialna na temat ww. 
zawodu, wystawa materiału szkółkarskiego – krzewów i drzewek 
ozdobnych oraz galeria prac plastycznych przedstawiających 
projekty ogrodów i kompozycje kwiatowe. Ponadto chętni 
uczniowie mogli wziąć udział w praktycznych zajęciach z ry-
sunku „Każdy potrafi rysować”, które dostarczyły im mnóstwo 
niezapomnianych wrażeń.

Zwieńczeniem tegorocznego Dnia Otwartego był występ 
zespołu muzycznego i wspólny grill, podczas którego gimnazja-
liści i ośmioklasiści mogli swobodnie porozmawiać z uczniami 
i nauczycielami naszej szkoły, zdobyć szczegółowe informacje 
dotyczące funkcjonowania placówki oraz poznać jej atuty.

 Dziękujemy Dyrekcji Gimnazjów i Szkół Podstawowych 
za przyjęcie naszego zaproszenia. Mamy nadzieję, że dla każ-
dego z naszych gości – uczniów oraz nauczycieli – był to mile 
spędzony czas. Młodzieży stojącej przed wyborem dalszego 
kierunku kształcenia życzymy trafnych decyzji w planowaniu 
dalszej ścieżki edukacyjnej.

Joanna Betlej

Fot. Bogdan Stelm
ach
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„O MIŁOŚCI POWIEDZIANO TAK WIELE…”
Już po raz czwarty młodzież Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Brzostku realizowała projekt edukacyjny Wydawnictwa 
Nowej Ery „Projekt z Klasą”. Przygotowany przez uczniów spek-
takl pt. „O MIŁOŚCI POWIEDZIANO TAK WIELE…” obejrzeli 
uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych z naszej gminy 
oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku.

Montaż słowno-muzyczny prezentował utwory począwszy 
od Hymnu o miłości św. Pawła, poprzez poezję staropolską aż 

po współczesność. Uzupełnieniem spektaklu były najpiękniej-
sze piosenki o miłości oraz taniec z lat 20. XX wieku. Po raz 
kolejny nasza młodzież zachwyciła publiczność, która pełna 
wzruszenia nagrodziła występujących gromkimi brawami oraz 
słowami uznania dla gry aktorskiej.

Bardzo dziękujemy nauczycielom i uczniom za przyjęcie 
zaproszenia. Relację ze spektaklu będzie można obejrzeć 
w TV Brzostek.

Organizatorzy

LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK Z NOWYMI WŁADZAMI
W połowie lutego br. na zebraniu sprawozdawczo-wybor-

czym dokonano wyboru nowych członków zarządu klubu 
LKS Brzostowianka Brzostek.

I tak prezesem został Mirosław Szukała, zastępcą ds. piłki 
nożnej Mateusz Potrzeba, zastępcą ds. tenisa stołowego Jó-
zef Prokuski, skarbnikiem Nina Wodzisz, sekretarzem Wiktor 
Szukała, a członkiem zarządu Karol Wojdyła. 

Sekcja piłki nożnej liczy obecnie niemal 100 zawodników 
i zawodniczek. Seniorzy naszego klubu grają w klasie B okręgu 
dębickiego, zajmując obecnie 7. miejsce w tabeli. Po jesiennych 
problemach kadrowych cieszy pozyskanie nowych, młodych 
zawodników, tj. Pawła Stanka z Ostoi Kołaczyce, Adriana 
Kędziora z KS Pilzno oraz Jakuba Kality i Waldemara Hołowi-
ckiego z Siedlisk-Bogusz. 

Juniorzy młodsi na wiosnę wygrywali wszystkie swoje 
mecze, pokonując Strzelec Frysztak aż 9:0 oraz KS Bielowy 
Strzegocice 3:0.

Najmłodsze dwie grupy trenowane przez Marcina Juszkiewi-

cza już 25 maja będą miały okazję rozegrać na Orliku Dziecięcy 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa LKS Brzostowianka 
Brzostek. Będzie to kolejna próba naszych młodych adeptów 
do zmierzenia się z rówieśnikami z okolicznych miejscowości. 
Zapraszamy do gorącego dopingowania na trybuny Orlika.

Zarząd klubu pragnie również przypomnieć wszystkim człon-
kom o uiszczeniu rocznej składki członkowskiej i jednocześnie 
zachęcić nowe osoby do wyrobienia Legitymacji Członkowskiej. 
Szczegółowe informacje u członków zarządu podczas meczów, 
treningów lub zebrań. 

Wyniki drużyny seniorskiej, runda wiosenna 2019:
LKS Brzostowianka Brzostek - KS Bystrzyca 2:1 (P. Stanek x2)
Korona Góra Ropczycka - LKS Brzostowianka Brzostek 

3:2 (P. Stanek, W. Szukała)
Hetman Dąbrówka Wisłocka - LKS Brzostowianka Brzostek 

0:1 (J. Zastawny)
Mirosław Szukała

Fot. Paweł Batycki
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II MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ COUNTER STRIKE: GLOBAL 
OFFENSIVE - CZAS WIRTUALNYCH ZMAGAŃ I PRAWDZIWYCH EMOCJI

W czwartek, 25 kwietnia, 2019 r. podczas Dnia Otwartego 
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku odbyły się 

rozgrywki Międzyszkolnego Turnieju Counter Strike: Global 
Offensive, w którym wzięli udział uczniowie pobliskich gim-
nazjów i szkół podstawowych. Była to już druga edycja tego 
turnieju, zorganizowana przez uczniów klasy trzeciej i czwartej 
technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz nauczycieli 
przedmiotów ścisłych: Małgorzatę Batycką, Małgorzatę Jop 
i Farhata Berrahala.

E-sport to rywalizacja zawodników w grach komputero-
wych coraz bardziej popularna we współczesnym świecie. 
Elektroniczne rozgrywki przyciągają rzesze widzów 
- zmagania w marcu tego roku zapełniły katowicki 
Spodek do ostatniego miejsca, a zawodowi gracze mają 
status gwiazd. Wbrew potocznym opiniom istnieje wiele 
korzyści z aktywności e-sportowej: zawodnicy muszą 
wykazać się nadludzkim refleksem, spostrzegawczością, 
odpornością psychiczną i niesamowitym skupieniem. 

Do udziału w tegorocznym Turnieju zaproszono 16 
szkół, z których podczas wielkiego finału zmierzyło się 
czterech zawodników. Po zaciętych meczach zwycięzcą 
został Dawid Szybist – uczeń Gimnazjum w Brzost-
ku. Drugie miejsce zdobył również uczeń Gimnazjum 
w Brzostku – Jakub Batycki. Miejsce trzecie wywalczył 
uczeń Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim – 
Michał Ogrodnik, a czwarte Krzysztof Nowicki z Gim-
nazjum w Nawsiu Brzosteckim. Rywalizacja przebie-
gała z zachowaniem zasad fair play oraz cieszyła się 

zainteresowaniem kibiców, którzy z wielkim entuzjazmem 
śledzili kolejne mecze. Dla graczy, ich opiekunów i widzów 
przygotowano poczęstunek, a najlepsi otrzymali atrakcyjne 
nagrody ufundowane przez Mateusza Nosala – właściciela 
firmy EMATIK. Sponsorem było również Towarzystwo Przyjaciół 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim 
za wspaniałe e-sportowe emocje i zapraszamy do udziału 
w następnych rozgrywkach.

Małgorzata Jop

V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W BRZOSTKU

30 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzostku odbył się V Międzyszkolny 

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Podobnie jak w poprzed-
nich latach mogliśmy wysłuchać młodych wykonawców 
śpiewających piosenki w językach obcych. Tematem prze-
wodnim tegorocznego konkursu była przyjaźń. Uczestnicy 
zostali podzieleni na dwie kategorie: gimnazja i szkoły 
podstawowe oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Konkurs rozpoczął się od wystąpienia Dyrektor Kata-
rzyny Grygiel, która powitała przybyłych gości: Sekretarza 
Powiatu Dębickiego Michała Prażaka, Radnego Rady 
Powiatu Dębickiego Daniela Wójcika oraz jury w składzie: 
Kierownik Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
Marta Król, Barbara Nowak - filolog języka angielskiego, 
Artur Potrzeba - właściciel księgarni oraz Małgorzata 
Kmiecik - pedagog ZS w Brzostku.

Występy rozpoczęli najmłodsi uczestnicy, a następnie szkoły 
ponadgimnazjalne. Poziom konkursu pod względem wokalnym 
i językowym był bardzo wysoki. Jury po burzliwych obradach 
przyznało następujące nagrody:

Dziękujemy wszystkim za udział, serdecznie gratulujemy 
zwycięzcom i zapraszamy do udziału w konkursie za rok. 
Szczególne podziękowania składamy na ręce ks. Piotra Filipka 
za ufundowanie nagród w konkursie.

MO MSŁ 

Lp. Szkoły podstawowe i gimnazjum Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce Gabriela Czekaj i Gabriela Plaziak Szkoła Podstawowa w Brzostku Anna Prucnal I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy

II miejsce Sylwia Samborska Szkoła Podstawowa w Kołaczycach Kinga Kochan, Gabriela Noga Zespół Skół Ekonomicznych w Dębicy

III miejsce Patrycja Dereń, Patrycja Podraza, Gabriela Podraza, Sandra Placek 
Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych Maria Barnaś I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy

Fot. Paweł Batycki
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Dokończenie na str. 24

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU z inno-
wacją aranżacje florystyczne

Technik architektury krajobrazu pod-
czas nauki zawodu poznaje techniki 
projektowania, oznaczenia graficzne, 
tworzy rzuty, przekroje, rysunki mar-
twej natury i otaczającego krajobrazu 
oraz projekty ogrodów w programach 
graficznych. Poznaje rośliny ozdobne, 
ich nazewnictwo polskie i łacińskie. 
Podczas zajęć praktycznych uczeń sa-
dzi kwiaty, krzewy, drzewa, zakłada 
kwietniki, kosi trawę, obsługuje sprzęt 
ogrodniczy.

W trakcie nauki uczeń nabywa następujące umiejętności: 
aranżacji przestrzeni i wnętrz (łączenie kamieni, wody i ziele-
ni), aranżacji florystycznych - projektowania i wykonywania 
kompozycji kwiatowych (innowacja programowa), dekorowania 
wnętrz materiałem roślinnym, projektowania i wykonywania 
systemów nawadniania (oczka wodne, kaskady, baseny ozdob-
ne), produkcji roślin ozdobnych, projektowania, wykonywania 
i konserwacji ogrodów, budowy i urządzania terenów zieleni 
zgodnie z przygotowaną dokumentacją.

Kwalifikacje zawodowe
RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych 

obiektów architektury krajobrazu
RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konser-

wacją obiektów małej architektury krajobrazu
Przedmioty zawodowe
 ◦ Rośliny ozdobne
 ◦ Podstawy projektowanie architektury krajobrazu
 ◦ Urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury 
krajobrazu

 ◦ Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury 
krajobrazu

Praktyka zawodowa odbywa się w pracowniach projek-
towych, urzędach, w których komórki zajmują się zielenią, 
w firmach zajmujących się projektowaniem zieleni, sklepach 
ogrodniczych, kwiaciarniach, szkółkach roślin ozdobnych.

Architekt krajobrazu może być zatrudniony w biurach, insty-
tucjach, wydziałach architektury i organizacjach społeczno-go-
spodarczych zajmujących się projektowaniem, zagospodarowa-
niem oraz konserwacją i pielęgnacją terenów zieleni; szkółkach 
roślin i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni; w ogrodniczych 
przedsiębiorstwach usługowych zajmujących się urządzaniem, 
projektowaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni; może też 
prowadzić własną działalność gospodarczą.

Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę 
na wydziałach architektury, architektury krajobrazu, ogrod-
nictwa i innych kierunkach zależnie od indywidualnych za-
interesowań. Absolwent ma uprawnienia do przejmowania 
gospodarstw rolnych oraz korzystania z funduszy UE.

CUKIERNIK
Cukiernik to osoba zajmująca się 

zawodowo sporządzaniem wyrobów 
cukierniczych, ciast i ciasteczek, ich 
konfekcjonowaniem, dekorowaniem, 
rozliczaniem produkcji. Zawód cukier-
nika można zdobyć, nabywając wiedzę 
i umiejętności w trzyletniej branżowej 
szkole I stopnia. W trakcie nauki uczeń 

poznaje surowce i półprodukty cukiernicze, ocenia ich wartość 
odżywczą i przydatność technologiczną, sporządza ciasta, 
słodkie desery, lody. Tworzy masy, kremy, glazury i zna ich 
zastosowanie w produkcji wyrobów cukierniczych. Stosuje 
obowiązujące w branży spożywczej zasady higieny pracy.

Kwalifikacje zawodowe
T. 04. Produkcja wyrobów cukierniczych
Przedmioty zawodowe
 ◦ Technologie produkcji cukierniczej
 ◦ Technika w produkcji cukierniczej

Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnych pracowniach 
cukierniczych.

Miejscem pracy cukiernika są zakłady, warsztaty i pracownie 
cukiernicze przy restauracjach oraz własne firmy.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować 
naukę w branżowej szkole II stopnia. Po ukończeniu szkoły 
II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, 
absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom 
technika i będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego. 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZ-
NYCH z innowacją żywienie i obsługa pokładowa

Technik żywienia i usług 
gastronomicznych pod-
czas nauki nabywa wie-
dzę z zakresu planowania 
i organizacji żywienia, 
produkcji potraw i obsługi 
konsumenta.

Absolwent jest wyposa-
żony w umiejętności i bo-
gatą wiedzę towaroznawczą o produktach żywnościowych, zna 
ich wartość odżywczą, umie sporządzać i podawać potrawy, 
komponuje posiłki i racjonalnie układa jadłospisy, planuje 
i organizuje produkcję gastronomiczną, kultywuje narodowe 
i regionalne tradycje kulinarne oraz kształtuje wzorce zdrowego 
żywienia w społeczeństwie. Jest przygotowany do prowadzenia 
działalności gospodarczej.

Kwalifikacje zawodowe:
T. 06. Sporządzanie potraw i napojów.
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
Przedmioty zawodowe:
 ◦ Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 ◦ Podstawy żywienia człowieka
 ◦ Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych
 ◦ Obsługa konsumenta
 ◦ Organizacja usług gastronomicznych

Praktyka zawodowa odbywa się w pracowniach gastrono-
micznych oraz w zakładach gastronomii otwartej i zamkniętej 
na terenie całego kraju.

Miejscem pracy technika żywienia są zakłady żywienia zbio-
rowego (stołówki, bary, restauracje, pensjonaty, kawiarnie itp.), 
instytucje zajmujące się obrotem żywnością, służba zdrowia 
(szpitale, sanatoria, placówki sanitarno-epidemiologiczne), 
organizacje ochrony konsumenta, instytucje zajmujące się 
upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności. Ponadto 
absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą 
w zakresie usług gastronomicznych: cateringu, agroturystyki itp.
Zdobyte kwalifikacje zawodowe mogą być poszerzane poprzez 
kontynuację nauki na wyższych uczelniach, na kierunkach: 
żywienie człowieka, technologia żywności, dietetyka, towa-
roznawstwo żywności i pokrewnych.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W BRZOSTKU
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Dokończenie ze str. 25
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Technik mechanizacji rol-
nictwa i agrotroniki podczas 
nauki zawodu poznaje zasa-
dy planowania eksploatacji 
i napraw pojazdów, środków 
transportowych, maszyn 
i urządzeń rolniczych. W trak-
cie nauki uczeń nabywa umie-
jętności z zakresu regulacji, naprawy, diagnostyki i oceny stanu 
technicznego pojazdów, środków transportowych oraz maszyn 
i urządzeń. Posiada umiejętności doboru i konfiguracji syste-
mów elektronicznych wspomagających automatyzację prac. 
Absolwent uzyskuje uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. 
B i kat. T, a także uprawnienia operatora kombajnu zbożowego 
oraz ma możliwość zdobycia uprawnień do obsługi wózków 
jezdniowych.

Kwalifikacje zawodowe
MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi 

stosowanych w rolnictwie 
MG.42. Eksploatacja systemów mechatronicznych 

w rolnictwie
Przedmioty zawodowe
 ◦ Podstawy rolnictwa
 ◦ Pojazdy, maszyny i urządzenia techniczne w rolnictwie 
 ◦ Przepisy ruchu drogowego
 ◦ Naprawa pojazdów i maszyn rolniczych
 ◦ Agrotronika

Praktyka zawodowa odbywa się w przedsiębiorstwach zaj-
mujących się produkcją, obrotem i serwisem ciągników, maszyn 
oraz środków transportowych dla rolnictwa. Dla chętnych or-
ganizowane są też praktyki zawodowe w firmach zajmujących 
się produkcją rolną i ogrodniczą na terenie Unii Europejskiej.

Miejscem pracy technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 
są przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie obrotu 
sprzętem rolniczym, serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym 
pojazdów i maszyn; przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją 
rolną, dystrybucją oraz przetwórstwem. 

Absolwent szkoły może także samodzielnie prowadzić dzia-
łalność gospodarczą w zakresie produkcji rolniczej, świadczenia 
usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystry-
bucji części zamiennych do sprzętu rolniczego. 
Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę 
na wydziałach inżynierii produkcji z zakresu eksploatacji 
systemów mechatronicznych, agrotroniki, rolnictwa pre-
cyzyjnego i innych kierunkach zależnie od indywidualnych 
zainteresowań. Absolwent ma uprawnienia do przejmowa-
nia gospodarstw rolnych oraz korzystania z funduszy UE. 

MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN 
ROLNICZYCH

Mechanik - operator po-
jazdów i maszyn rolniczych 
podczas nauki zawodu po-
znaje zasady obsługi, regu-
lacji, naprawy i eksploatacji 
pojazdów, środków trans-

portowych, ma-
szyn i urządzeń 
rolniczych.

W trakcie nauki uczeń nabywa umiejętności z za-
kresu regulacji, naprawy, diagnostyki i oceny stanu 
technicznego pojazdów, środków transportowych 
oraz maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie. 
Posiada umiejętności doboru, obsługi i agregatowania 
pojazdów i maszyn. 

W trakcie nauki uzyskuje uprawnienia w zakresie 
prawa jazdy kat. B i kat. T, a także operatora kombajnu 
zbożowego oraz ma możliwość zdobycia uprawnień 
do obsługi wózków jezdniowych.

Kwalifikacje zawodowe
MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń 

i narzędzi stosowanych w rolnictwie
Przedmioty zawodowe
 ◦ Podstawy rolnictwa
 ◦ Maszyny i urządzenia techniczne w rolnictwie 
 ◦ Pojazdy rolnicze
 ◦ Przepisy ruchu drogowego
 ◦ Naprawa pojazdów i maszyn rolniczych
Miejscem pracy mechanika-operatora pojazdów 

i maszyn rolniczych są przedsiębiorstwa technicznej 
obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie 
podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakre-
sie świadczenia usług mechanizacyjnych, napraw-
czych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych 
do sprzętu rolniczego. 

Absolwent ma uprawnienia do przejmowania go-
spodarstw rolnych oraz korzystania z funduszy UE.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kon-
tynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. Po 
ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu 
z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wy-
kształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika 
i będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego. 

Zespół Szkół 
im. Jana Pawła II 

w Brzostku 
ogłasza nabór 
na rok szkolny 

2019/2020:

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 
I AGROTRONIKI

TECHNIK ŻYWIENIA 
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

w ramach 3-letniej branżowej szkoły I stopnia dla 
absolwentów gimnazjów i ósmych klas szkół 

podstawowych 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Brzostku
Klecie 125
39-230 BRZOSTEK
tel. 14/683-03-21
www. zsbrzostek.pl

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

CUKIERNIK

MECHANIK OPERATOR 
POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

w ramach 4-letniego technikum dla absolwentów gimnazjów 
i 5-letniego technikum dla absolwentów ósmych klas szkół

podstawowych

Konkretna 
szkoła
konkretny 
zawód
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PIKNIK

RODZINNY
5 CZERWCA 2019

11:00 - 17:00

ul. SZKOLNA 23
W programie:
-warsztaty plastyczne dla dzieci i osób niepełnosprawnych,
-dmuchana zjeżdżalnia i trampolina,
-degustacja potraw regionalnych,
-konkurencja „poszukiwacze skarbów”,
-gry i zabawy z Animatorem,
-pokaz hipoterapii i gimnastyki artystycznej,
-wykład na temat „Kim jest Wolontariusz?”,
-konkursy z nagrodami.

Stowarzyszenie Być dobrym jak chleb

zaprasza na
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TRAGEDIA RODZINY RUSZTOWICZÓW Z BUKOWEJ
Był piękny, słoneczny dzień – 

1 września 1939 rok. Miałam 
wtedy 7 lat. Moja mama wróciła 
z kościoła, ponieważ był to pierwszy 
piątek miesiąca. Staliśmy koło domu, 
aż tu nagle usłyszeliśmy straszny 
huk. Ogromna ilość samolotów prze-
leciała nam nad głowami. Chwilę 
później nad Jasłem zobaczyliśmy 
czarne chmury i usłyszeć można było 
bombardowanie. Staliśmy wszyscy 
w wielkim szoku, a moja mama, obej-

mując nas rękami powiedziała: „Dzieci, my nie przeżyjemy tej 
wojny”. I tak zaczęła się wojna. Było nas ośmioro. Cztery siostry 
i trzech braci. Ja byłam najmłodsza. Najstarszy brat Piotr był już 
wzięty na wojnę. Zaczęły się ciężkie czasy. Niby front przeszedł 
na wschód, ale już Niemcy prześladowali polski naród i Żydów. 
Były w Bukowej dwie rodziny żydowskie, więc zaraz ich wy-
wieźli. Trzeba było oddawać tak zwany kontyngent w postaci 
płodów rolnych, także zwierzęta na mięso. Łapali ludzi i wywozili 
ich na roboty do Niemiec. Jedna moja siostra Filomena też 
wyjechała. Po czterech latach front zbliżał się w nasze strony. 
Niemcy zarządzili wysiedlenie na tereny za Wisłokę. Kto miał 
jakieś rodziny lub znajomych, 
to wyjeżdżał do nich, a reszta 
szła do lasu. My również po-
szliśmy do lasu. Dołączyła do 
nas moja siostra Zofia z mę-
żem i dwójką dzieci oraz brat 
Piotr z dzieckiem i żoną, która 
była w ciąży. Wszyscy mówili, 
że to już niedługo, bo front 
był już niedaleko. Warunki 
były fatalne. Po paru dniach 
jedna siostra się rozchorowa-
ła. Mama powiedziała, że tak 
jakoś ucichło, więc pójdzie-
my do domu zapalić w pie-
cu i ugotować coś ciepłego, 
może przejdzie. Nasz dom 
był tak usytuowany, że widać 
go było z lasu. Brat często 
podchodził na kraj lasu i tak 
obserwował. Raz tak siedział 
i usłyszał strzał koło naszego 
domu, więc pomyślał już naj-
gorsze, ale to tylko zastrzelili 
psa. Po chwili ujrzał, jak Niemiec wyprowadził mamę i obydwie 
siostry. Uszły kawałek drogi, ale mu zniknęły, ponieważ zasło-
niły drzewa. Wrócił do nas, opowiedział wszystko, że zostały 
wyprowadzone i że my też musimy wyjechać z lasu za Wisłokę, 
to się tam gdzieś spotkamy. Spakowaliśmy wszystko na wóz 
i raniutko wyjechaliśmy z lasu z wielki lękiem. Przedostaliśmy 
się na drugą stronę Wisłoki. Pamiętam, że jak wyjechaliśmy z tej 
wody, to tatuś klęknął na brzegu i powiedział: „Boże, dziękuję 
Ci. Może tu już nic nie będzie nam groziło. Żebyśmy się wszyscy 
zeszli razem”. Teraz trzeba było szukać jakiejś chaty, żeby nas 
przyjęli. Znaleźliśmy w Błażkowej rodzinę Wojdyłów. Ojciec 
powiedział, że następnego dnia pójdzie dalej do Skurowej, 
Jodłowej, to może ich tam gdzieś znajdzie. W lesie zostało 
jeszcze parę rodzin. Była taka rodzina Stasiowskich, którzy 
mieli córkę Matyldę. W tym czasie wybrała się ona do swojego 
domu, pewnie chciała sobie coś wziąć. Weszła do środka i uj-
rzała na podłodze trzy ciała kobiet. Poznała zaraz moją mamę 
i dwie siostry – Marysię i Anię. Wówczas mama miała 54 lata, 
Marysia 30 lat, a Ania 17. Ania miała w ręku krzyżyk, który 

ściągnęła ze ściany. Wróciła do lasu i opowiedziała wszystko. 
Oni wiedzieli, że my już wyjechaliśmy za Wisłokę. Dzięki tej 
dziewczynie dowiedzieliśmy się o całym zajściu, bo przeszła 
przez Wisłokę, znalazła nas i opowiedziała o wszystkim. To był 
straszny dla nas dzień. Jeden jęk, krzyk i ból. Nikt wtedy nie 
szedł, nikt nie widział, czy one same tam weszły do tego domu, 
czy ten Niemiec ich zaprowadził. Zostało to wielką tajemnicą. 
Ojciec powiedział, że pójdzie do tego domu i zobaczy, ale jak 
tam wszedł, to ich już nie było. Zobaczył parę rzeczy, ich koszyk, 
kawałek suchego chleba i trzy plamy krwi na podłodze. To mu 
wystarczyło. Wyszedł na pole, myśląc, że coś zobaczy, ale nic 
nie znalazł. Po chwili coś go tknęło i zajrzał do studzienki, która 
była nieopodal. Zajrzał do niej, a one tam leżały. Pamiętam to 
był 15 października. Można sobie wyobrazić, co przeżył, widząc 
to wszystko. Wrócił do nas i wszystko opowiedział. Teraz trzeba 
było coś zrobić, ale co… Nieopodal nas był dworek, w którym 
Niemcy mieli swoją komendę. Ojciec tam poszedł, opowiedział 
o wszystkim, a oni wysłali jednego swojego żołnierza, żeby 
pojechał z nimi dla bezpieczeństwa. Końmi i wozem pojechał 
ojciec, trzech moich braci i ten niemiecki żołnierz. Nawet temu 
Niemcowi się to nie podobało, bo mówili, że tylko kręcił głową. 
Nie wiem, jak to zrobili, ale wydostali je z tej studni, załado-
wali na wóz i przewieźli pod nasz dom rodzinny. Za stodołą 

wykopali dół. Dobrze, że 
była w domu taka szeroka 
szafa, więc ułożyli je w niej 
i zakopali. Tak wyglądał po-
grzeb. A my nadal mieszka-
liśmy u tych Wojdyłów. Nie 
było wygód, ale był dach 
nad głową. Nadeszła zima. 
Najgorzej było ze spaniem. 
W rodzinie, w której się za-
trzymaliśmy, było 6 osób, 
a nas było 9 – troje dzieci 
i ośmioro dorosłych. Ja pa-
miętam, spałam całą zimę 
z jednym bratem i tatusiem 
w stodole. Zrobili w słomie 
takie miejsce. Najgorzej było 
wieczorem tam pójść i rano 
przyjść do domu. Brat Piotr 
i siostra Zofia z rodzinami 
spali w takiej dużej komo-
rze, ale tam też nie było ta-
kie ciepło. Trzeci brat Józef 
miał najcieplej, spał w stajni. 

Wreszcie nadszedł dzień styczeń 1945 roku. Wojna się skoń-
czyła i mogliśmy wrócić do swojego domu. Była niby wielka 
radość, ale i wielki smutek. Wyjeżdżając za Wisłokę, mieliśmy 
dwa konie i wóz załadowany, a wracaliśmy już na nogach, 
niosąc wszystko na barkach, ponieważ Niemcy zabrali nam 
obydwa konie i wóz. Wszystko to wywieźli do Jodłowej. Tatuś 
tam chodził, widział te konie, które stały tam w stajniach. Jak 
Niemcy się już wycofali, konie zostały. Tatuś tam poszedł, ale 
niestety tak to wszystko zostało ukryte, że tatuś tych koni już 
nie znalazł. Pamiętam nazwiska tych gospodarzy, ale nie będę 
ujawniać , bo oni już nie żyją, a wnuki by się za nich wstydziły. 
To była wielka strata, a największą stratą była śmierć mamy 
i sióstr. Jednak trzeba było jakoś żyć. Mając zaledwie 13 lat, 
zostałam gospodynią domową, przez co nie mogłam skończyć 
szkoły. W lutym ksiądz ogłosił, że jeśli są gdzieś pochowani 
zmarli, to żeby wywieźć ich na cmentarz. Tak też zrobiliśmy. 
Leżą sobie teraz razem na cmentarzu w Brzostku otoczone 
wielką miłością i pamięcią.

Helena Krajewska

Rodzina Rusztowiczów: Helena - pierwsza z prawej (w bordowej 
sukience w kratkę), stoi obok ojca, zamordowane siostry to: Maria 

stojąca obok Heleny (w czarnej sukience) oraz młodsza Anna 
pierwsza z lewej oraz matka siedząca z wnukiem na kolanach
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TROPEM NIEZWYKŁYCH… - ALINA 
I KRZYSZTOF ŚWIERKOWIE

„…Za moją białą chatą 
na łące, na wygonie 
słoneczne, ciche lato 
koniczynami płonie. 
Mienią się złote łany,
wielmożnie i bogato 
jest jakiś świat kochany
za moją białą chatą.

E. Słoński „Wybór wierszy” - „Z chałupy”

Późna wiosna coraz mocniej opowiada o swoich niezwykłoś-
ciach człowiekowi. Lazurowe niebo rozpostarte nad naszymi 
głowami, a z niego leją się czerwone strugi promieni słonecz-
nych. Cała przyroda pochłania temperaturę, powolnieją ruchy 
wysokich traw, zbóż, kukurydzy, a kwiaty rozłożyły swoje 
kielichy i pijąc żar słoneczny, stają się jeszcze bardziej kolo-
rowe. Z kielichów kwiatowych unosi się brzęczenie pszczół, 
os, trzmieli, które zatopione w nektarze poruszają się coraz 
to wolniej, a potem z brzęcze-
niem odlatują do swoich sied-
lisk. Cisza tu, niezwykła cisza 
tu panuje, tylko czasami przez 
trawę biegnie szaraczek, który 
dobrze nakarmiony wraca do 
swojego legowiska. Stado sa-
ren tam w dali, już prawie pod 
lasem, jakby nigdy nic szczypie 
i zajada trawę i zupełnie nie za-
uważa człowieka, tylko kozio-
łek od czasu do czasu podnosi 
głowę, spogląda wokół, znowu 
opuszcza głowę i skubie zie-
loną trawę. A w trawie kwiaty 
żółte, białe, czerwone, liliowe 
pozostają w kępkach nietknię-
te przez sarenki, jakby te zwie-
rzątka wiedziały, że to piękna 
dekoracja krajobrazu. Mocniejszy podmuch wiatru poderwał 
gałązki krzewów malin i kołysze nimi, ukazując wśród liści 
lekko kolorowe już grona owoców. To znowu konary leszczy-
ny poruszane silnym wiatrem ukazują koszyczki z orzechami, 
jakby chciały powiedzieć, że za kilka tygodni wysypią dojrzały 
owoc. Kalina wychyla swoje kolorowe główki, jak wianuszki 
panny młodej, mocno ozdobione rumianymi owocami. Wśród 
gąszczu krzewów widnieją wysokie drzewa owocowe. A w dali 
rozciąga się pasmo drzew iglastych, sosen, świerków i jodeł 
kołyszących się dostojnie na wietrze. Ciemnozielone iglice 
to zbijają się do siebie, to znowu rozciągają swoje igiełki, 
przesyłając z wiatrem niezwykły zapach żywicy. Tu i ówdzie 
z głębi gałęzi słychać delikatny świergot ptaków, które siedzą 
w swoich komnatach, odpoczywając po żmudnej pracy zbierania 
pokarmów i przynoszenia dla własnych maleństw. Siedzą we 
własnych gniazdkach, wyśpiewują trele i dziękują przyrodzie za 
możliwość bytu. Od czasu do czasu niektóre ptaszki regularnie 
wyfruwają ze swojego lokum, zmieniając miejsce pobytu, a ich 
świergot jest coraz bardziej delikatny subtelny, nastrojowy, 
wyzwalający u człowieka spokój i ukojenie. Po zboczu góry 
spływa rześki strumyk wody. Delikatnie szumi, pluszcze, to 
jakby zanika, a za chwilę uderza w większe kamyki i ostrzega 
przechodnia, że tutaj jest głębsze koryto wodne. Stojąc przy 
brzegu i wpatrując się w przejrzystą wodę, można dostrzec 
jakby mozaikę ułożoną z kamieni, o które uderza strumyk 
wody, to cicho szumi, potem głośniej pluszcze, aż gdzieś znowu 
zanika. Świeża woda orzeźwia przechodnia i tak smakuje, jak 

ta przywieziona z uzdrowisk. Spożywając łykami czystą wodę 
i wpatrując się w płynący strumyk, można dostrzec całkiem 
pokaźne ławice drobnych rybek wpływające pod brzeg, a stam-
tąd od czasu do czasu wypływa całkiem dorosły okaz pstrąga, 
który spokojnie poruszając płetwami, posuwa się po wodzie 
i nagle szybko znika. Pięknie tu, spokojnie i cicho – na granicy 
Kamienicy Dolnej i Gorzejowej – cała przyroda jest tutaj, jakby 
wyzwolona z ludzkiej ingerencji i zaprasza do swojej czystej, 
„dzikiej”, jeszcze niezniszczonej ludzką ręką rzeczywistości. 

W tej okolicy – prawie w dziewiczej przyrodzie – zamieszkują 
gospodarze, którzy umieją współuczestniczyć w wyglądzie 
natury polskiej ziemi, tworząc gospodarstwo agroturystyczne. 
W naszej gminie brzosteckiej jest takich gospodarstw sześć: 
w Gorzejowej, Przeczycy, Kleciach, Bukowej, Smarżowej, Ka-
mienicy Dolnej. Zwykle są to stare domy, drewniane domki, 
a teraz przystosowane i zmodernizowane do podejmowania 
turystów – gości – kochających piękno naszych ziem, nasze łąki, 
trawy ubarwione polnymi kwiatami i ziołami, nasze lasy z uro-

kiem drzew mieszanych, z kę-
pami malin, czernic, borówek 
ukrytych w mchach, paprociach 
i storczykach. Wśród tych nie-
zwykłościach przyrody biegają 
dzikie zwierzęta, to pochylając 
się do ziemi, to znowu podno-
sząc do góry głowy, węszą, czy 
aby nie zbliża się jakiś łowca. 
W dali tu i ówdzie widnieją 
grzyby, te czerwone muchomo-
ry trujące i jadalne żółte kurki, 
gołąbki, kozaki, ale też znaleźć 
można okazałe borowiki. Na 
tych terenach królują ptaki te 
powszechne będące od lat i te, 
które „zabłądziły” w ostatnich 
latach. Z górnych partii terenu 
spadają czyste potoczki ze zdro-

wą wodą. Jest tu niezwykle czarująco, a cała przyroda sprzyja 
odpoczynkowi, nabieraniu sił i zdrowia do pracy. Ta przyroda 
uspokaja i wycisza człowieka, który w pędzie za doczesnymi 
dobrami zmierza szybko, coraz szybciej, aż czasami egzystencja 
w mieście staje się nie do zniesienia. To właśnie wtedy tu 
w urokliwej wiosce można się wyciszyć i godnie odpocząć.

Na naszych terenach gospodarstwa chłopskie były roz-
drobnione, wynikało to z tego, że Galicja była pod zaborem 
austriackim, a wsie żyły swoim własnym rytmem. Bieda gali-
cyjska, bardzo liczne rodziny, rozdrobnienie ziemi, wszystko 
to wpływało, że pola gospodarskie były coraz to mniejsze, na 
których pracowało każde dziecko chłopskie. Nie stosowa-
no tutaj płodozmianu, uprawiano grunty ręcznie, bądź przy 
pomocy jednego konia, za pracę którego odrabiano pieleniem 
motyką, czy też sierpem lub kosą przy żniwach. Ręczna praca 
tak przy zbiorze ziemniaków, przy żęciu zbóż była bardzo 
znojna, omłoty też wykonywano ręcznie, wybijając cepami 
ziarno zbóż na klepisku, potem czyszczono je na przetakach, aż 
wreszcie mieląc zboże w żarnach, otrzymywano mąkę, z której 
pieczono chleb. I tak wypracowany bochen chleba był zjadany 
do ostatniego okrucha. Poeci romantyczni pisywali na emigracji, 
wspominając Ojczyznę tak „…do kraju tego, gdzie kruszynę 
chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie, dla darów nieba, 
tęskno mi Panie…”. Miłość do krajobrazu polskiego, zapachu 
kwiatów i smak chleba idą i dziś za imigrantami na całym świe-
cie. Mechanizacja w rolnictwie podkarpackim przyszła bardzo 

Dokończenie na str. 29

Spływ kajakowy
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późno i przyniosła również nowe metody pracy na roli, takie 
jak: mechanizację, płodozmian, chemiczne nawożenie pól, 
ale gospodarstwa dalej były rozdrobnione. Ponadto obecne 
społeczeństwo wiejskie starzeje się. Młodzi ludzie zdobywają 
ciekawe zawody i opuszczają urocze tereny wiejskie. Pozostają 
starzy gospodarze, którzy bardzo kochają ziemię, ale już na niej 
intensywnie pracować nie mogą. I wtedy – niestety – zmuszeni 
są do sprzedaży gospodarstw, do których są przywiązani. Tak 
też się stało z gospodarstwem Skopków, którzy sprzedali swoją 
ziemię w niezwykle uroczym miejscu, na granicy Kamienicy 
Dolnej i Gorzejowej, państwu Alinie i Krzysztofowi Świerkom. 
Dojazd do tego gospodarstwa był utrudniony, ale urokliwe 
widoki przyrody, ze śpiewem ptaków, szumem potoku Kamie-
nica, z pluskiem ryb, rechotem żab, kolorowe łany łąk, pagórki, 
wąwozy, zakręty ukwiecone polnymi kwiatami, szum drzew, 
aromaty owoców i ten niepowtarzalny spokój i cisza, czyste 
powietrze. Wszystko to wyzwoliło u nowych właścicieli chęć 
bycia i posiadania tego.

Mieszkańcy Krakowa żyjący w pięknym, ale bardzo zanie-
czyszczonym smogiem mieście postanowili szukać zdrowego 
dla rodziny miejsca do życia. A że w młodości razem z rodzicami 
żyli na wsi i pamiętali zapach ziemi i szum wiatru, kolory i barwy 
poszczególnych pór roku, ciągle marzyli o spokojnym zakątku 
naszej polskiej ziemi. Często też przejeżdżali ruchliwą drogą 
z Krakowa do Jasła i zauroczeni byli przełomem Wisłoki. 
Nigdzie indziej nie widzieli zatopionego barwami masywu 
drzew w zakolu rzeki i przepięknych kolorów tak wiosną, jak 
i jesienią. Nic też dziwnego, że po znalezieniu oferty sprzedaży 
tego gospodarstwa postanowili je kupić.

Alina Świerk z domu Wojtaszek z Krakowa ciągle tęskniła za 
wspomnieniami z dzieciństwa podczas pobytu u babci i wujków 
na wsi. Po ukończeniu szkoły podstawowej zauroczona polską 
wsią podjęła naukę w Technikum Rolniczym w Giebałtowie. 
Później pracowała w sklepiku, ale ciągle marzyła o własnym go-
spodarstwie rolnym. Wyszła za mąż za Krzysztofa Świerka, który 
także znał wieś z autopsji. Ten młody człowiek po ukończeniu 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej ze specjalnością kierowcy, przez 
20 lat pracował, jako kierowca karetki pogotowia w Krakowie. 
Przyszły na świat dwie dziewczynki: Samanta i Sandra, też od 
dzieciństwa lubiły spędzać wakacje i ferie u rodziny na wsi. 
Cała rodzina postanowiła opuścić Kraków i poszukać miłego 
zakątka Polski, w którym spędziliby resztę życia. Po udanej 
transakcji ze Skopkami, zakupili gospodarstwo rolne wraz z do-
mem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi, stodołą, 
stajnią i szopami. Remontem i modernizacją gospodarstwa 
zajął się gospodarz, Krzysztof Świerk, a że jest złotą rączką 
i ma talent techniczny, potrafił z grupą budowniczych przysto-
sować budynek mieszkalny do wymogów agroturystycznych 

oraz zmodernizował zabudowania gospodarcze. Ciężka to była 
i żmudna praca, ale efekty dała wspaniałe. Alina podjęła studia 
z pedagogiki opiekuńczej, a po otrzymaniu licencjatu rozpoczęła 
kurs instruktorów hipoterapii. Po uzyskaniu tych certyfikatów 
otworzyła w gospodarstwie agroturystycznym zagrodę dla 
pięciu koni i dwóch kucyków. Ogrodzono wybiegi, wyznaczono 
trasy, zorganizowano przejażdżki dla dzieci i młodzieży. I od tej 
pory rozpoczęło działalność gospodarstwo agroturystyczne.

To gospodarstwo zmodernizowane ze zwykłego chłopskiego 
domu wymagało nie tylko nakładów finansowych, ale także 
nowoczesnych zabiegów technicznych, i tak w domu wygo-
spodarowano 11 miejsc noclegowych, włączając pokoje na 
poddaszu, kuchnię, łazienki i saunę oraz 3 pokoje. Wszystkie te 
pomieszczenia wyposażono w nowoczesne i funkcjonalne meb-
le dla odpoczynku wczasowiczów. Ważne też było, aby zrobić 
drogę dojazdową do gospodarstwa oraz wygospodarzyć parking 
dla przyjezdnych gości. W budowę drogi dojazdowej zaangażo-

wał się ówczesny burmistrz 
Brzostku Leszek Bieniek, 
który wsparł projekt poło-
żenia mostu na rzece Ka-
mienica i utwardzenia drogi. 
Właścicielka gospodarstwa 
Alina Świerk wraz z mężem 
wyznaczyła ścieżki space-
rowe wiodące do lasu dla 
zbieraczy grzybów i jagód, 
wydzielono także część pola 
na boisko do siatkówki. Po-
nadto gospodarze zakupili 
kajaki i organizują spływy 
kajakowe na Wisłoce. Przyjeżdżający goście korzystają z dużej 
kuchni, w której sami sobie gotują, dzieci jeżdżą na kucykach, 
rowerach, biegają z piłką, chodzą do lasu czy też łowią ryby 
w rzece. W celu uatrakcyjnienia gospodarstwa, gospodarze 
zakupili tzw. „gorącą beczkę” zwaną gorącą banią, w której 
można kąpać się, zażywając relaksu, odpoczywać, a także 
kąpiele te poprawiają krążenie krwi. Upojeni zdrową naturą, 

Dokończenie ze str. 28

Dom Państwa Świerków

Alina ze swoim koniem

Córka Sandra podczas zajęć wakacyjnych na koniu

Gorąca beczka. tzw Ruska bania

Dokończenie na str. 30
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nakarmieni wiejskimi produktami zakupionymi od miejscowych 
gospodyń czy prywatnych sklepów, wtuleni w antyalergiczną 
pościel wczasowicze zapadają w spokojny, długi sen. Sen ten 
jest mocny, a budzenie się o świcie wyznaczają śpiewy ptaków, 
świergot szarych wróbli, kwilących sikorek, gilów, kosów, sójek, 
krasek i kolorowych bączków. Niżej domu przechodzą czaple 
białe i siwe, czasem zawita bocian, a z drzew pohukują sowy. 
Podchodzą niemalże pod same zabudowania sarny wraz z ko-
ziołkami, zajączki wyjadają resztki warzyw, a rude wiewiórki 
biegają po gałęziach leszczyny, trzymając w łapkach skarby tej 
ziemi: orzeszki, szyszki, nasiona. Bogata jest tutaj fauna i flora, 
a kwiatami z potoków i lasów można upiększyć każde wnętrze.

To gospodarstwo agroturystyczne nazywa się „Świerkowe 
Rancho” i ma swój profil na Facebooku. cieszy się ono dużym 
zainteresowaniem gości zagranicznych. Córki państwa Świer-
ków: Sandra i Samanta, też kochają przyrodę i polską wieś. 
Bardzo chętnie przebywają na naszej ziemi, chociaż pochłonięte 
są nauką w szkołach wyższych. Samanta studiuje w Krakowie 
w Wyższej Szkole Rolniczej na zootechnice i fascynuje ją życie 
zwierząt egzotycznych. Obecnie pisze pracę magisterską o życiu 
i żywieniu antylop. Druga córka, Sandra jest studentką III roku 
weterynarii w warszawskim SGGW i tutaj wnikliwie poznaje 
życie i choroby zwierząt oraz sposoby leczenia ich. Być może, 
że i córki przyjadą po studiach na Ziemię Brzostecką i będą 
służyć swoją wiedzą dotyczącą hodowli zwierząt, może nie 
tyle egzotycznych, ale domowych. Mąż Krzysztof po wyre-
montowaniu i unowocześnieniu gospodarstwa podjął pracę 
w piekarni w Pilźnie jako kierowca. Alina Świerk pracuje na 
WTZ w Brzostku, prowadząc zajęcia z hipoterapii, z których 
korzysta gros osób – uczestników tych warsztatów. Zgłaszają 
się też na hipoterapię potrzebujący uczestnicy, a wśród nich 
Beata, Patrycja, Sławomir, Marek, Bogdan i Dawid, którzy po 
tej terapii lepiej „otwierają” się do koleżanek i kolegów oraz 
mają lepsze poczucie swojej wartości. Sam kontakt ze zwie-
rzętami – opiekę nad nimi, szczotkowanie, podawanie karmy 
z ręki, wpływa na budzenie więzi ze zwierzęciem, a tym samym 
wycisza i uspokaja osobę korzystającą z hipoterapii. Na tych 
zajęciach ważną rolę odgrywa instruktor, który uczy nie tylko 
kontaktu ze zwierzęciem, ale także ćwiczy umiejętne wykorzy-
stanie tej terapii. Czuwa też nad zachowaniem się zwierzęcia, 
a potem pomaga wsiadać na konia i powoli na nim jeździć. 
Pani Alina jest ciepłym człowiekiem, zna zalecenia każdego 
z uczestników hipoterapii i umiejętnie prowadzi te zajęcia.

I tak nowi mieszkańcy Kamienicy Dolnej, miłośnicy prze-
łomu Wisłoki i urokliwych krajobrazów wsi, wrośli w naszą 
rzeczywistość Ziemi Brzosteckiej. Mężczyzna – mąż i ojciec – 
Krzysztof doskonale orientujący się w nowinkach technicznych, 
dba o modernizację i wyposażenie tego gospodarstwa. Alina 
jest duszą i sercem tego obiektu, wnosi coraz to nowy wystrój 
domu, w czym pomagają jej obydwie córki. Gospodarze tego 

obiektu skorzystali ze środków unijnych na modernizację tego 
gospodarstwa i teraz oczekują na przyjazd wszystkich gości. 
Dobrze, że powstają na naszej ziemi takie gospodarstwa, 
gdyż są one nie tylko receptą na życie, ale także „hymnem” na 
cześć piękna naszej ziemi. Wielkie słowa uznania należą się 
tym właścicielom, którzy opuszczając miasto, rozpoczynają 
nowy rozdział życia na polskiej wsi, tworząc gospodarstwa 
agroturystyczne, a patrząc przez okno z Rancha Świerkowego, 
można zachwycać się niezwykle urokliwym widokiem.

Zuzanna Rogala

Alina podczas prowadzenia zajęć hipoterapii na WTZ

Dokończenie ze str. 29

Mąż Krzysztof podczas przejazdu na koniach

Dokończenie na str. 30Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki geograficznej maj 2019
"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?
maj 2019

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z KWIETNIOWEGO NUMERU
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Szczaw krwisty.
Fotograficzna zagadka geograficzna: Warszawa.
Hasło krzyżówki: Figurka nie lada, co inaczej robi, a inaczej gada.

Nagrodę książkową wylosowała Jadwiga Białas 
z Nawsia Brzosteckiego (krzyżówka). Nikt nie odgadł 
zagadki przyrodniczej ani zagadki geograficznej.
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Rozwiązania: krzyżówki, zagadki przyrodniczej (Co to za gatunek? Fot. strona 47) i zagadki geograficznej (fot. s. 47) wraz 
z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 31 maja 2019 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerw-
ca 4. Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ROZWIĄZANIE:

Krzyżówka
maj 2019

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość
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POZIOMO: 4) Niska, miękka kanapa z oparciem; otoma-
na. 7) Geogr.: miasto i port w stanie Pensylwania, nad rzeką 
Delaware (USA). 13) Kolor różowoczerwony z odcieniem fio-
letowym. 15) Wyrobienie towarzyskie, dobre maniery; polor, 
wykwintność. 16) Motoryz.: marka japońskich samochodów 
osobowych (np. corolla). 17) Geogr.: państwo w Azji Środk., 
stolica Taszkent. 19) Wojciech, trener piłkarski 20) imię 
żeńskie - 13 XII; Jędrzejczak, pływaczka 21) kraina baśnio-
wego czarnoksiężnika 22) Anat.: dwugłowy mięsień ramie-
nia łączący staw barkowy z łokciowym. 29) tlen, wodór, hel, 
azot, neon lub dwutlenek węgla 30) Med.: lekarz specjalista 
w zakresie chorób narządu moczowego. 31) Ekon.: jednost-
ka monetarna m.in. Argentyny, Boliwii, Filipin, Meksyku, 
Kolumbii, Kuby. 33) Poławiane skorupiaki 34) Dzielnica 
biedoty, zwłaszcza w wielkim mieście. 35) Geogr.: najwięk-
szy kontynent. 37) Polak starej daty, hołdujący szlacheckim 
obyczajom i poglądom. 42) Jednostkowy okaz gatunku, 
jednostka. 46) Pogardliwie o człowieku, którego głównym 
celem jest gromadzenie pieniędzy. 47) Jan (1902-66), śpie-
wak estradowy i operowy (tenor). 48) Urzędnik dokonujący 
kontroli czegoś; kontroler, rewident. 49) Rzem.: rzemiosło, 
zawód tokarza. 50) Przyrząd umieszczony na końcu prze-
wodu elektrycznego; łącznik elektryczny. 51) Rozbójnik 
morski; pirat.

PIONOWO: 1) Nieruchoma, zewnętrzna część maszyny lub urządzenia, w której 
mieszczą się pozostałe części. 2) Trzeci miesiąc roku kalendarzowego. 3) Prze-
nośnie: despotyczny zwierzchnik; despota, tyran. 4) Miejsce zetknięcia. 5) ina-
czej zdjęcie 6) Kamień półszlachetny o charakterystycznych różnobarwnych 
pasmach. 7) Przekroczenie przepisów gry, niedozwolone zagranie. 8) Imię 
męskie - 1 IX 9) Czas wolny od zajęć; odpoczynek. 10) Fiz.: potocznie: dziesięć 
gramów. 11) Skóra zwierzęca z sierścią. 12) Adam (1839-1897), poeta i dra-
matopisarz, sonety „Nad głębiami”. 14) Bibl.: biblijny właściciel arki. 18) Mała 
Izabela 23) Myśl przewodnia, twórcza, kierownicza; pomysł, koncepcja, 
wyobrażenie (i. humanizmu). 24) Kierowanie się głównie własnym dobrem 
i korzyścią; samolubstwo. 25) Rel.: w judaizmie: ostatni dzień tygodnia (sobota), 
święcony jako dzień odpoczynku; szabas. 26) Przepych, zbytek, wystawność, 
komfort. 27) Krzysztof (1451-1506), żeglarz wł. w służbie hiszp.; odkrywca 
Ameryki. 28) Jan Jakub, reżyser - „Cudowne miejsce” 31) Miasto w woj. sto-
łecznym warsz., nad Utratą; ośr. lecznictwa psychiatrycznego. 32) wełniane 
na stopach 36) Imię męskie - 21 XI; 38) Imię żeńskie - 5 II; Młynarska, Buzek, 
Konarska 39) zapisek, krótka informacja 40) Rzeka na Nizinie Mazowieckiej, 
lewy dopływ Wisły. 41) Pokruszone ziarno zbóż lub roślin strączkowych, także 
grube części ziarna pozostałe po pierwszym przemiale 42) Zootechn.: pokarm 
treściwy (przeważnie ziarno) dla zwierząt pociągowych (zadać koniom obroku; 
dosypać obroku). 43) Wyciąg z gotowanych w wodzie surowców (najczęściej 
części roślinnych o właściwościach leczniczych. 44) W zwrotach: n. oficjalna, 
urzędowa; n. geograficzna; nadać komuś, czemuś n. 45) Bolesne, nagłe drganie, 
kurczenie się mięśni i naczyń krwionośnych.

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Fot. Magdalena Gąsior z Grudnej Dolnej
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Jeśli nie lubisz czytać, to znaczy, że jeszcze nie trafiłeś na 
swoją książkę.

Biblioteka poleca.

Jacek Pałkiewicz „Dubaj prawdziwe oblicze”
Tak o emiracie jeszcze nikt nie pisał. Jacek 

Pałkiewicz obala mity, obnażając prawdziwe 
oblicze świątyni luksusu: brak swobód obywa-
telskich, represje i niewolnicze warunki pracy 
najemnych robotników. Jak mówi, petrodola-
ry zapewniły Dubajowi pobłażliwość świata, 
który nie ma odwagi, by złożyć interesy eko-
nomiczne na ołtarzu walki o prawa człowieka.

Wydawca
Dubaj Jacka Pałkiewicza to koniec pewnego świata. Fascynu-

jąca praca odkrywcy w świecie szejków, klanów plemiennych, 
rosyjskich prostytutek i pakistańskich niewolników.

Eric Emmanuel Schmitt „Ulisses z Bagdadu”
Kiedy traci się wszystko, pozostaje jedno 

– nadzieja. Saad Saad ma kochającą rodzinę, 
czułe siostry i wspaniałego ojca. Gdy poznaje 
piękną Leilę, zdaje się, że nic nie może zniszczyć 
ich wspaniale zapowiadającej się przyszłości. 
Wojna zabiera mu wszystko. By ratować ro-
dzinę, Saad Saad decyduje się na opuszcze-
nie zajętego przez Amerykanów Iraku i rusza 

w pełną przygód tułaczkę za chlebem i wolnością. Niczym 
współczesny Ulisses spotyka na swojej drodze bohaterów jak 
z kart Homera. W jego wędrówce ziemią obiecaną staje się 
Anglia, a przewodnikami podobni mu imigranci.

Autor nakreśla losy współczesnego wygnańca. Zastanawia 
się nad samotnością i wyobcowaniem imigrantów. Pokazuje, 
że tam, gdzie zacierają się granice, wciąż tli się nadzieja. 

Henryka Paśnik, ks. Arkadiusz Paśnik „Obietnica”
„Dworzec. Ktoś przeraźliwie krzyczy. Jacyś 

ludzie o twarzach upiorów chwytają moje ro-
dzeństwo i wrzucają do bydlęcych wagonów. 
Na peronie leży w kałuży krwi noworodek. 
Malutka dziewczynka, córeczka naszych są-
siadów. Wszystko płonie. Z głośników słychać 
przeraźliwe słowa: Stacja Sybir.”

Tak rozpoczyna się historia Heni, która pew-
nej zimowej soboty 1940 roku została brutalnie 
wyrwana z domu i z dziewczęcych marzeń o pięknym życiu. 
Ludzie o twarzach upiorów przepędzili ją przez kolejne stacje 
życia, coraz dalej i dalej od rodzinnych stron, a potem i od 
tych, których kochała. Co ją trzymało przy życiu? Jak w miej-
scu, w którym bliżej ludziom do śmierci niż do życia, można 
poznać prawdziwą miłość? Czy obietnice, które złożyła na tej 
nieludzkiej ziemi, udało się wypełnić? Dlaczego ta historia dziś 
powraca i znów budzi tyle emocji?

WARTO PRZECZYTAĆ

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

fb.com
J J J

- Nie masz humoru? Zjedz czekoladę! Nie pomaga? Po-
pij winem.

J J J
Siedzi sobie dwóch pijaczków na ławeczce, popijają wódkę 
i patrzą na przechodzący nieopodal kondukt pogrzebowy.
- Kto to? – pyta jeden drugiego.
- To Marian. Całe życie pił, palił, za kobietami się uganiał…
Wypili… Chwilę później idzie drugi kondukt.
- A to kto?
- Zygmunt. Nie pił, nie palił, jedna żona przez całe życie.
- Widzisz?? Tylko 12 minut różnicy. Polej!!

J J J
- Doktorze mam poważny problem. Nie pamiętam tego, co 
przed chwilą powiedziałam.
- Kiedy pani po raz pierwszy zauważyła ten problem?
- Jaki problem?

J J J

Dobre rady fb.com
Przyjazne, uniwersalne, inspirują i pomagają.
Fb.com

 ¾ Nie próbuj osądzać, bo nie jesteś od tego. Nie kłam na 
mój temat, bo mnie nie znasz. Nie szukaj ze mną wojny, 
bo zginiesz, gdy użyję Twojej broni. Życie to niewiadoma. 
Z myśliwego może uczynić ofiarę.

 ¾ Pomiędzy bodźcem a reakcją jest przestrzeń: w tej prze-
strzeni leży wolność i moc wyboru naszej odpowiedzi.

 ¾ Nie trać czasu na wyjaśnienia. Ludzie i tak słyszą to, 
co chcą słyszeć.

 ¾ Jeśli życie zsyła Ci deszcz, to nie dlatego żeby Cię zmo-
czyć, tylko po to, byś nauczył się TAŃCZYĆ W DESZCZU.

 ¾ Kiedyś wchodziłam do pomieszczenia pełnego ludzi 
i zastanawiałam się, czy mnie lubią. Dziś, gdy wchodzę 
do takiego pomieszczenia, zastanawiam się, czy to JA 
LUBIĘ ICH!!

 ¾ By lepiej poznać ludzi, wystarczy tylko raz zrobić coś 
wbrew ich woli /W. Allen/

Wybrała Maria KawalecWybrała Maria Kawalec

Porady dietetyczne

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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Pewność zdrowych płodów rolnych była, jest i będzie, 
gdy mamy do czynienia ze zdrową glebą zawierającą 

optymalną zawartość próchnicy. Powstaje ona z materii 
organicznej. ProBioEmy™ (EmFarma Plus™, EmFarma™, 
Ema5™, Ema5 z wrotyczem™, Witalny ogród™ - ZDRO-
WA GLEBA, Witalny ogród™ - ZDROWA ROŚLINA) 
wdrożone do uprawy warzyw i innych roślin umożliwiają 
utrzymanie plantacji w dobrej kondycji i uzyskanie 
dorodnych, wysokiej jakości plonów. Ich działanie jest 
przede wszystkim prewencyjne. Pożyteczne mikroor-
ganizmy - ProBio Emy™ zasiedlając glebę i uprawiane 
warzywa, hamują rozwój chorób takich, jak np.: Fuza-
rioza, Verticiloza, Fytoftoroza, kiła kapuściana, zgnilizna 
twardzikowata i korkowatość korzeni. Niezależnie od 
tego, regenerując ekosystem, sprawiają, że mszyce, 
przędziorki, wciornastki i inne szkodniki występują 
w ilości poniżej progów zagrożenia, co zgodnie z za-
sadami integrowanej ochrony nie wymaga stosowania 
dodatkowych zabiegów ochronnych.

Zasady stosowania:
- zabiegi ProBio Emami™ wykonywać przynajmniej 

7-10 dni po zabiegach chemicznych,
- NIE mieszać ProBio Emów™ z żadnymi chemicznymi 

środkami ochrony roślin,
- do zabiegów z użyciem ProBio Emów™ wykorzy-

stywać wodę NIE chlorowaną,
- NIE wykonywać zabiegów ProBio Emami™ w czasie 

silnej operacji słonecznej.
Aby zwiększyć w glebie zawartość materii organicznej 

można stosować kompost wytworzony z pozostałości 
z własnego ogródka, ogrodu czy sadu. Dlatego wszelkie 
pozostałości roślinne: liście, głąby, łupiny, korzenie, 
chwasty, skoszoną trawę i resztki kuchenne itp. należy 
kompostować, stopniowo polewając roztworem ProBio 
Emów™, stosując minimum 1 litr EmFarma Plus™ lub 
ProBio Sanit™/1 m³ rozcieńczanego w takiej ilości wody, 
aby wilgotność kompostu wynosiła 50–60%. Pryzmę 
należy dobrze ugnieść, nie napowietrzać. Zasada jest 
taka, że im więcej dodamy EmFarma Plus™, tym szybciej 
otrzymamy gotowy kompost. Przy zastosowaniu na 
wiosnę 1 litr na 1 m3 materii organicznej, kompost 
będzie gotowy na jesień. Kompostowanie za pomocą 
pożytecznych mikroorganizmów przebiega zupełnie 
inaczej niż tradycyjnie, bo w warunkach beztlenowych 
– nie można kompostu napowietrzać, dlatego też przy-
krywa się kompost czarną folią i ugniata. Co parę tygodni 
kompost ugniatać (deptać) ponieważ zmniejsza swoją 
objętość, a ważne jest, by był ściśnięty, ugnieciony. 
Jesienią, gotowy kompost rozłożyć na ziemi, opryskać 
jeszcze roztworem EmFarma Plus™ w ilości 1 litr na 20 
litrów wody, następnie wymieszać z ziemią tak, by został 
przykryty. Musi być przykryty, ponieważ dzięki temu nie 
wyschnie, a mikroorganizmy nie zostaną zabite przez 
promienie UV, tylko będą pracować dla dobra gleby. 
Optymalnym rozwiązaniem przy kompostowaniu jest 
wykonanie dwóch zagłębień, w których na przemian 
pozostałości poddawane są procesowi kompostowania. 
Po zakończeniu dostarczania materii do pryzmy najlepiej 
jest ją obłożyć warstwą ok. 10 cm gleby, dojrzałym 
kompostem lub czarną folią. W zależności od składu 
materii kompostowanie może trwać od ok. 10 tygodni 
do 6 miesięcy. Chcąc przyspieszyć proces komposto-

wania, można zwiększać dawkę EmFarma 
Plus™ nawet do 10 litrów/1m3, pamięta-
jąc o wymaganej wilgotności. Bardzo do-
brym dodatkiem do kompostu są resztki 

kuchenne (kości należy mocno rozdrobnić), piasek, tro-
ciny z kuwet, trociny, obornik i inne resztki organiczne. 
Nie należy obawiać się kompostowania chorych pozo-
stałości roślinnych. Kompostowana materia organiczna 
poddawana jest procesom fermentacji bakterii kwasu 
mlekowego. Ten rodzaj fermentacji znany jest z natu-
ralnych silnych właściwości sterylizujących, lecz nie 
niewyjawiałających z obecności pożytecznej mikroflory. 
Przypomnijmy sobie wyjątkową wartość zdrowotną 
torfu, który jest też pochodną procesów fermentacji. 
Kompost taki stanowi „darmową” naturalną szczepionkę 
mikrobiologiczną dla gleby naszego ogrodu o wprost 
proporcjonalnych wartościach odżywczych w zależności 
od różnorodności dostarczonych składników. Coraz 
częściej biodegradację materii organicznej prowadzi się, 
stosując Bokashi ProBiotics™. Szczególnie skuteczne 
jest dodanie Bokashi ProBiotics™ do kompostowania 
odpadów kuchennych (i innych odpadów organicznych). 
Segregując odpady żywnościowe i inne bioodpady do-
mowe do specjalnych pojemników, można w warunkach 
domowych przetwarzać je z użyciem Bokashi ProBio-
tics™ w wartościowy nawóz zawierający pożyteczne 
mikroorganizmy. Bezpośrednio na wierzch każdej nowej 
warstwy odpadków należy posypać Bokashi ProBiotics™ 
w taki sposób, żeby cała powierzchnia dokładanych od-
padów została dokładnie obsypana, a na końcu wszyst-
ko dobrze uciśnięte. Bokashi ProBiotics™ rozpocznie 
proces fermentacji, zneutralizuje nieprzyjemne zapachy 
i poprawi skład odpadów. Kolejne porcje odpadów 
dodajemy aż do zapełnienia zbiornika. Co kilka dni 
można usunąć nadmiar gromadzących się odcieków 
z fermentacji na dnie zbiornika poprzez umieszczony tam 
kranik. Odciek rozcieńczony wodą można wykorzystać 
np. do podlewania kwiatów. Przetworzone odpady 
z dodatkiem Bokashi ProBiotics™ są doskonałą 
zaszczepką mikrobiologiczną do gleby.

Chcę zaprezentować Państwu również nowy wyrób 
Probiotics Polska.

BioKlean wash™ to mikroorganiczny PŁYN DO 
PRANIA z ekstraktami mydlnicy i komosy. Do prania 
wszystkich rodzajów tkanin białych i kolorowych.

BioKlean wash™ to uniwersalny, delikatny płyn do 
prania, z biologicznymi enzymami mikroflory.

Dzięki ekstraktom roślinnym z mydlnicy (naturalne 
saponiny piorące) i komosy (organiczny wybielacz) 
oraz tenzydów cukrowych, działa skutecznie niezależnie 
od twardości wody, również w niskich temperaturach.

Substancjami czynnymi płynu do prania są kwasy 
organiczne wytwarzane przez probiotyczną mikroflorę, 
które z powodzeniem pozwalają na minimalizację zawar-
tości detergentów. Saponiny i substancje odplamiające 
pochodzenia roślinnego zastępują substancje pieniące, 
co czyni mikroorganiczny płyn do prania środkiem sku-
tecznym, a zarazem delikatnym dla skóry i przyjaznym 
dla środowiska. Zaszczepianie na ubraniach pożytecznej 
mikroflory poprawia komfort życia osób z wrażliwą 
skórą i skłonnością do alergii. 

Zakres temperatur: 20°-60°C. Przebadany derma-
tologicznie. Bezpieczny dla Ciebie i Twojej Rodziny.

Podlega szybkiej biodegradacji.
Opracował Janusz Kolbusz

SPOTKANIE Z POŻYTECZNYMI MIKROORGANIZMAMI cz. 39
Janusz Kolbusz - ukończył Pedagogikę Resocjalizacyjną na Uniwer-
sytecie Rzeszowskim, od kilku lat zajmuje się wdrażaniem praktycz-
nego zastosowania probiotyków na terenie Podkarpacia. Prowadzi 
Pogórzańskie Centrum Mikroorganizmów w Brzostku.
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RUSZYŁY ZAPISY DO III BIEGU ULICZNEGO W BRZOSTKU 
Do biegu pozostało już nie wiele czasu więc zapraszamy do 

wzięcia udziału amatorów biegania w dniu 16 czerwca 
o godz. 18.00. Tak jak w roku ubiegłym biegacze będą walczyć 
na dystansie 5 km. Ze względu na budowę drogi (ul. Szkolna) 
trasa biegu została lekko zmodyfikowana i będzie przebiegała 
przez: 

Start: droga wewnętrzna (łącznik Mysłowskiego – K. Ja-
dwigi) - Królowej Jadwigi – Przedmieście – Aleksandra Gry-
glewskiego - M.N. Mysłowskiego – Rynek – Szkolna (koło 

cmentarza) – Słoneczna – Węgierska – Ostafińskiego – Szkolna 
(koło cmentarza) – Rynek – Królowej Jadwigi – Meta: Droga 
wewnętrzna (łącznik Mysłowskiego – K. Jadwigi). 

Start oraz meta zostaną zlokalizowane przy Hali Sporto-
wej im. Agaty Mróz-Olszewskiej. Zapisy już ruszyły na www.
timekeeper.pl. 

Opłata za pakiet startowy:
- 20 zł – pakiet bez koszulki (udział w biegu i numer startowy)
- 30 zł – pakiet z koszulką (udział w biegu, numer startowy 

koszulka)
Zapisać się na bieg będzie można również przed 

samym startem zawodów, o ile nie zostanie za-
mknięta wcześniej lista startowa. Po zapełnieniu 
listy nie będzie można dokonać zapisów w Biurze 
Zawodów. Po biegu na każdego uczestnika czekać 
będzie pamiątkowy medal oraz ciepły posiłek. 
Limit pakietów startowych to 120 sztuk. Pakiety 
będą do odebrania w dniu zawodów. Oprócz biegu 
głównego na dystansie 5 km odbędą się również 
biegi dla dzieci i młodzieży. Zapisy na biegi dla 
najmłodszych odbędą się w dniu biegów w godzi-
nach pracy biura zawodów (16:30 – 17:30). Rywa-
lizacja dla najmłodszych zostanie przeprowadzona 
w czterech kategoriach wiekowych:

– D1 – ur. od 2017 r. do 2013 r. (2 – 6 lat) dy-
stans ok. 50 m, godz. 17:00 (możliwy bieg wraz 
z rodzicami) limit uczestników 30 osób,

– D2 – ur. od 2012 r. do 2010 r. (7 - 9 lat) dystans 
ok. 100 m dziewcząt i chłopców, godz. 17:10 (bieg 
bez rodziców) limit uczestników 30 osób,

– D3 – ur. od 2009 r. do 2007 r. (10 -12 lat) dy-
stans ok. 200 m dziewcząt i chłopców, godz. 17:20 
(bieg bez rodziców) limit uczestników 30 osób,

– D4 – ur. od 2006 r. do 2004 r. (13-15 lat) dy-
stans ok. 400 m dziewcząt i chłopców, godz. 17:30 
(bieg bez rodziców) limit uczestników 30 osób.

Oprócz klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn 
przewidziano klasyfikacje wiekowe (2 kategorie dla 
kobiet i 3 kategorie dla mężczyzn). Będzie także 
nagroda dla najlepszej zawodniczki i zawodnika 
z terenu gminy Brzostek oraz dla najstarszego 
i najstarszej zawodniczki biegu. Dla zwycięzców 
we wszystkich kategoriach przewidziano atrak-
cyjne nagrody. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
biegaczy i nie tylko do udziału.

OSiR Brzostek



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 5/2019 35

Dwie drużyny 
LKS Brzostowianka Brzostek

Drużyny z okolicznych
miejscowości

Roczniki 2009 i młodsi

ZAGRAJĄ:
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TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Przez dwa dni (25 i 26 kwietnia) w Hali 

Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej 
w Brzostku odbywał się Turniej Piłki Ręcznej 
Szkół Podstawowych. Była to kolejna impreza 
propagująca szczypiorniak w naszym mieście 
od czasów wybudowania nowoczesnej hali 
sportowej. 

W pierwszym dniu (25 kwietnia) rywali-
zowały dziewczęta. Do turnieju zgłosiło się 
siedem szkół z terenu gminy, które rozgrywały 
mecze w dwóch grupach. W grupie „A” pierw-
sze miejsce zajęła szkoła z Siedlisk-Bogusz, 
która wygrała wszystkie mecze wysoko, nie 
tracąc przy tym bramki. Drugie miejsce w gru-
pie zajęła szkoła z Grudnej Górnej. W grupie 
„B” pierwsze miejsce zajęła SP Kamienica 
Górna, zaś drugie miejsce wywalczyła SP 
Nawsie Brzosteckie. W pierwszym półfinale 
spotkały się szkoły z Nawsia Brzosteckiego 
oraz Siedlisk-Bogusz. Po bardzo dobrych me-
czach grupowych zespołowi z Siedlisk-Bogusz 
przyszło się zmierzyć z bardziej wymagającym 
rywalem. Mimo sporego oporu ze strony prze-
ciwnika zawodniczki stanęły na wysokości 
zadania, pewnie wygrywając i tym samym 
meldując się w finale turnieju. W drugim pół-
finale spotkały się SP Kamienica Górna i SP 
Grudna Górna. Mecz od początku do końca 
przebiegał pod dyktando szczypiornistek z Ka-
mienicy Górnej, które zwyciężyły pewnie 4:1. 
W meczu o trzecie miejsce wygrała SP Nawsie 
Brzosteckie 3:0 z SP Grudna Górna. W wiel-
kim finale spotkały się drużyny, które w fazie 
grupowej zajęły pierwsze miejsce w swoich 
grupach. Jak na finał przystało, emocji nie 
brakowało. Zawodniczki z Kamienicy Górnej 
szybko objęły prowadzenie w pierwszej po-
łowie. Dzielnie broniły wyniku, aż pod kilku 
akcjach ze strony Siedlisk-Bogusz udało się 
pokonać bramkarkę, tym samym wyrównując 
wynik meczu. Zawodniczkom z Kamienicy G. 
ponownie udało się wyjść na prowadzenie, 
ale ponownie zespół z Siedlisk wyrównał. 
Po ostatnim gwizdku wynik meczu nie uległ 
zmianie, więc po raz pierwszy w tym turnie-
ju byliśmy świadkami serii rzutów karnych. 
Lepiej rzuty karne wykonywały zawodniczki 
z Kamienicy Górnej i to one cieszyły się z hi-
storycznego zwycięstwa w turnieju. 

Po turnieju dziewcząt przyszedł czas na ry-

walizację wśród chłopców. 
Do turnieju tak jak dzień 
wcześniej siedem szkół 
walczyło w dwóch grupach. 
W grupie „A” pierwsze miej-
sce zajęła szkoła z Brzost-
ku, która pewnie wygrała 
wszystkie mecze. Drugie 
miejsce w grupie zajął zespół 
z Siedlisk-Bogusz. W grupie 
„B” pierwsze miejsce zaję-
ła SP Nawsie Brzosteckie, 
zaś drugie miejsce wywal-
czyła SP Kamienica Górna. 
W pierwszym półfinale 
spotkały się szkoły z Sied-
lisk-Bogusz oraz Nawsia 
Brzosteckiego. Po bardzo 
zaciętej walce lepsi okaza-
li się zawodnicy z Nawsia 
B. i to oni awansowali do 
finału. W drugim półfinale 
spotkały się SP Brzostek 
i SP Kamienica Górna. Wy-
dawało się, że teoretycznie 
zespół z Brzostku poradzi 
sobie z łatwością, jednak 
cała pierwsza połowa to 
agresywna gra w obronie i walka w ataku 
rywali. Zawodnicy z Kamienicy G. mieli dwie 
stuprocentowe sytuacje, niestety, nie byli 
w stanie pokonać dobrze dysponowanego 
bramkarza z brzosteckiej drużyny. Druga 
połowa to już bardzo dobra gra SP Brzostek, 
która pozwoliła na trafienie trzech bramek 
i zwycięstwo w meczu. W spotkaniu o trzecie 
miejsce wygrała SP Siedliska-Bogusz 2:0 z SP 
w Kamienicy Górnej. Mecz finałowy to starcie 
zwycięzców swoich grup eliminacyjnych (SP 
Brzostek oraz SP Nawsie Brzosteckie). To 
również spotkanie rewanżowe (obie drużyny 
spotkały się w fazie grupowej) za ubiegło-
roczny turniej, w którym to lepsi okazali się 
szczypiorniści z Brzostku. Nie inaczej było 
w finale, gdzie przy wsparciu dopingiem 
kibiców zespół brzosteckiej podstawówki 
pokonał drużynę z Nawsia Brzosteckiego 
i zwyciężył w tegorocznym turnieju piłki ręcz-
nej. Po zakończonych meczach finałowych 
odbyło się uroczyste posumowanie turnieju 

oraz wręczenie nagród. Każda drużyna, która 
uczestniczyła w turnieju otrzymała pamiątko-
wy dyplom, zaś drużyny, które zajęły miejsca 
I - III otrzymały pamiątkowe puchary oraz me-
dale. Wybrano także najlepszą zawodniczkę 
i bramkarkę turnieju, którymi zostały: Monika 
Kaput (najlepsza zawodniczka), Magdalena 
Wołowiec z SP Kamienica Górna (najlepsza 
bramkarka). Również wybrano najlepszego 
zawodnika turnieju, którym został Gabriel 
Cisoń (SP Brzostek) i najlepszego bramkarza 
Szymon Gawron (SP Nawsie Brzosteckie). 
Nagrody wręczał Kierownik Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Brzostku Andrzej Piękoś oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Sas. 
Duże brawa i słowa uznania dla wszystkich 
uczestników turnieju. Gratulacje dla zwycięz-
ców oraz słowa podziękowania kierujemy 
do sędziego zawodów Macieja Kiełtyki oraz 
Zbigniewa Machaja. Do zobaczenia na na-
stępnym turnieju.

Magdalena Kawalec

Szczegółowe wyniki turnieju dziewcząt:

Grupa „A”
SP Kamienica Dolna - SP Siedliska-Bogusz  0:10 (0:4)
SP Grudna Górna - SP Gorzejowa  5:1 (2:0)
SP Siedliska-Bogusz - SP Gorzejowa  10:0 (6:0)
SP Kamienica Dolna - SP Grudna Górna  0:3 (0:1)
SP Siedliska-Bogusz - SP Grudna Górna  6:0 (2:0)
SP Gorzejowa - SP Kamienica Dolna  1:0 (0:0)
Grupa „B”
SP Januszkowice - SP Kamienica Górna  3:4 (1:2)
SP Nawsie Brzosteckie – SP Kamienica Górna  0:0 (0:0)
SP Nawsie Brzosteckie - SP Januszkowice  1:1 (0:0)
Półfinał I:
SP Siedliska-Bogusz - SP Nawsie Brzosteckie  4:2 (3:0)
Półfinał II:
SP Kamienica Górna – SP Grudna Górna  4:1 (2:1)
Mecz o 5. miejsce:
SP Gorzejowa - SP Januszkowice  0:6 (0:2)

Mecz o 3. miejsce:
SP Grudna Górna – SP Nawsie Brzosteckie  0:3 (0:1)
Finał:
SP Siedliska-Bogusz - SP Kamienica Górna  2:2 k. 0:3 (0:1)
Klasyfikacja końcowa:
1. SP Kamienica Górna
2. SP Siedliska-Bogusz
3. SP Nawsie Brzosteckiej
4. SP Grudna Górna

5. SP Januszkowice
6. SP Gorzejowa
7. SP Kamienica Dolna 

Szczegółowe wyniki turnieju chłopców:

Grupa „A”
SP Kamienica Dolna – SP Smarżowa  0:1 (0:1)
SP Siedliska-Bogusz - SP Brzostek  0:4 (0:3)
SP Kamienica Dolna – SP Brzostek  0:5 (0:1)
SP Smarżowa – Siedliska-Bogusz  0:4 (0:1)
SP Kamienica Dolna - SP Siedliska-Bogusz  0:3 (0:1)
SP Brzostek – SP Smarżowa  8:0 (5:0)

Grupa „B”
SP Kamienica Górna - SP Nawsie Brzosteckie  0:4 (0:2)
SP Januszkowice – SP Nawsie Brzosteckie  1:3 (0:3)
SP Januszkowice - SP Kamienica Górna  1:5 (1:3)
Półfinał I:
SP Brzostek - SP Kamienica Górna  3:0 (0:0)
Półfinał II:
SP Nawsie Brzosteckie - SP Siedliska-Bogusz  3:1 (2:0)
Mecz o 5. miejsce:
SP Smarżowa – SP Januszkowice  0:9 (0:1)
Mecz o 3. miejsce:
SP Siedliska-Bogusz - SP Kamienica Górna  2:0 (1:0)
Finał:
SP Nawsie Brzosteckie - SP Brzostek  0:2 (0:1)
Klasyfikacja końcowa:
1. SP Brzostek
2. SP Nawsie Brzosteckie
3. SP Siedliska-Bogusz
4. SP Kamienica Górna

5. SP Januszkowice
6. SP Smarżowa 
7. SP Kamienica Dolna 
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OFERTA PRACY
Firma handlowa z Pilzna poszukuje 
osobę na stanowisko: 

Sprzedawca / doradca techniczny 
(branża elektryczno-mechaniczna) 

Wymagania: 
– wykształcenie techniczne zasadnicze lub średnie 
– znajomość języka angielskiego w stopniu 

komunikatywnym 
– znajomość obsługi komputera 

CV proszę kierować na adres: 

piotr.mazur@robertech.pl 

Okres przesyłania CV – do końca maja 2019

Zapraszamy wszystkie dzieci zarówno 
chłopców, jak i dziewczynki do szkółki 
piłkarskiej Lech Poznań Football Academy 
Kołaczyce

Gwarantujemy:
 ◦ wykwalifikowaną kadrę trenerską
 ◦ sprzęt najwyższej jakości
 ◦ szkolenie według standardów Akademii Lech 
Poznań 

 ◦ wytyczenie ścieżki kariery najzdolniejszym 
dzieciakom 

 ◦ udział w turniejach zarówno lokalnych, jak i na 
szczeblu krajowym 

 ◦ udział dzieci z najstarszych roczników w lidze 
Młodzików

 ◦ miłą i przyjazną atmosferę
 ◦ prawidłowy rozwój dziecka
Przyjdź i sprawdź nas na 2 darmowych treningach!
Zapraszamy dzieci z roczników: 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Więcej informacji pod numerem telefonu: 

697 897 923

Zaufaj profesjonalistom!!!

WIOSENNE NABORY CZAS ZACZĄĆ!!!

CENNIK REKLAM I OGŁOSZEŃ
Opłata za zamieszczenie czarno-białej reklamy lub ogło-
szenia w jednym numerze:

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

Opłata za zamieszczenie kolorowej reklamy lub ogłosze-
nia w jednym numerze:

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

 ¾ Reklamy i ogłoszenia w kolorze będą zamieszczane 
w przypadku wolnego miejsca na stronach kolorowych.

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

 ¾ Reklamy zamieszczane będą wyłącznie w drugiej połowie 
miesięcznika.

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

 ¾ Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wydaje ra-
chunki za zamieszczenie reklamy.

 ¾ Nie pobieramy opłat za podziękowania pogrzebowe.
 ¾ Nie pobieramy opłat za ogłoszenia z jednostek organi-
zacyjnych gminy.
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GROCH Z KAPUSTĄ
Korzyści z sanatorium (cz. 2)

„Zdrowie to nie tylko całkowity brak cho-
roby czy kalectwa, ale także stan pełnego, fi-
zycznego, umysłowego i społecznego dobro-
stanu (dobrego samopoczucia)”. Podążając 
za tą definicją, w sanatorium leczyliśmy 
nie tylko odczuwalne dolegliwości, ale 
korzystaliśmy z różnych form aktywności 
fizycznej, rozrywek, wycieczek, imprez 
kulturalnych itp.

A taka nadarzyła się, kiedy 14 mar-
ca pojechaliśmy z wycieczką busem do 
Kopalni Złota w Złotym Stoku Dla zwie-
dzających udostępniono 500-metrowy 
odcinek Sztolni Gertrudy. Widzieliśmy 
bogatą ekspozycję map i planów kopalni 
z okresu od XVIII do XX wieku, w tym 

tajemniczą mapę Sztolni Czarnej. Po bo-
kach korytarzy w gablotach wystawione 
są dawne narzędzia górnicze i hutnicze, 
lampy górnicze, minerały oraz piece do 
wytopu z rudy złota. W jednym z bocz-
nych chodników, który niegdyś pełnił 
funkcję magazynu materiałów wybucho-
wych, zrekonstruowano laboratorium J. 
Schärfenberga. Schärfenberg był czło-
wiekiem, który chcąc stworzyć eliksir 
długowieczności, uzyskał z rudy arszeni-
kowej niezwykle silną truciznę - arszenik, 
za pomocą którego podtruwany był sam 
Napoleon Bonaparte. Kolejną niezwykłą 
atrakcję kopalni stanowi skarbiec, w któ-
rym znajduje się 1066 „złotych” sztabek. 
Ilość ta odpowiada 16 tonom złota, które 
w ciągu ok. 1000 lat zostało wydoby-

te z tej kopalni. Chodnik śmierci jest 
to miejsce, w którym skazywano na 
śmierć górników, którzy zostali po-
dejrzani o kradzież złota. Idąc w głąb 
podziemnego świata, natrafimy na 
jedyną w swoim rodzaju podziemną 
granicę państwa. Znajduje się tu bo-
wiem podziemny chodnik prowadzący 
do Czech. Jednak największą atrakcją 
Sztolni Czarnej jest jedyny w Polsce 
podziemny wodospad. W małej ko-
morze, głęboko pod ziemią znajduje 
się barwnie podświetlony wodospad. 
Woda z hukiem spada z około 8 me-
trów i rozbryzguje się u stóp odwiedza-

jących to miejsce i na tym kończy się pod-
ziemna wycieczka. Zwiedzający z wnętrza 
kopalni wyjeżdżają na powierzchnię Pod-
ziemnym Pomarańczowym Tramwajem. 
Trasa liczy sobie około 300 metrów i jest 
największą po podziemnym wodospadzie 
atrakcją turystyczną Kopalni Złota. 

Już na powierzchni w sklepiku można 
kupić sztabkę złota lub płatki złota w bu-
teleczce z płynem.

W weekend odwiedziła nas najbliższa 
rodzina, jednak z przykrą niespodzianką. 
Otóż na obwodnicy Wałbrzycha na dwu-
pasmówce w nocy prosto pod samochód 
wbiegły im dziki – skutek był taki, że co 
prawda nic im się nie stało, ale poduszki 
w samochodzie wystrzeliły, szyba przed-
nia popękała, cały przód auta rozbity. 
Dobrze, że mieli Auto Casco, wezwali 
policję, która zorganizowała objazdy (auto 
zablokowało oba pasy), ubezpieczyciel 
podstawił auto zastępcze, to rozbite na 
lawecie pojechało do wskazanego war-

Dokończenie na str. 39

KOLEJNE OSIĄGNIĘCIA BRZOSTECKICH KARATEKÓW
30 marca w Leżajsku odbyły się Mistrzostwa Makroregio-

nu Południowego i Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików. W turniejach tych wzięło udział 243 zawodników 
z 34 klubów z Małopolski, Podkarpacia i Świętokrzyskiego 

zrzeszonych w Polskim Związku Karate. Organizatorem tur-
nieju był Leżajski Klub Kyokushin Karate kierowany przez 
Shihan Dariusza Burdę. Oficjalnego otwarcia zawodów doko-
nał poseł na sejm Jerzy Paul, podczas którego wraz z Shihan 

Dariuszem Burdą uroczyście wręczyli 
pasy i certyfikaty na stopnie mistrzowskie 
organizacji World Kyokushin Budokai. 
Kolejne stopnie mistrzowskie otrzymali 
reprezentujący Brzostecki Klub Karate 
sensei Tomasz Mendoń 4 Dan oraz sensei 
Robert Kolbusz 2 Dan. Rewelacyjnie po 
raz kolejny spisali się zawodnicy z Brzo-
steckiego Klubu Karate, gdzie na pięciu 
startujących zawodników czworo stanęło 
na podium. 

Wyniki zawodników z Brzostku 
w kumite:

1. miejsce – Michał Krupka
2. miejsce – Kinga Kawalec
3. miejsce – Kornelia Szczepkowicz
3. miejsce – Piotr Krupka
Wyjazd na turniej był opłacony z do-

tacji Gminy Brzostek w ramach realizacji 
zadania publicznego z zakresu rozwoju 
sportu. 

Robert Kolbusz
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sztatu, a oni wreszcie dojechali do hotelu w Polanicy.
W niedzielę umówiliśmy się w Wambierzycach na schodach 

Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin i Patronki Ziemi 
Kłodzkiej, zwiedziliśmy ruchomą Szopkę ze scenami z życia 
Pana Jezusa oraz uczestniczyliśmy we Mszy św. 

Wzruszającym momentem było to, że po zakończeniu nabo-
żeństwa zakonnik wyjął z głównego ołtarza cudowną figurkę 
Matki Bożej z Dzieciątkiem (28 cm wysokości) i obchodząc 
ołtarz dookoła, można było ucałować „sukienkę” Matki Boskiej. 
Za ołtarzem znajdowały się liczne relikwie świętych, a m.in. 
Kamień Mleczny z Ziemi Świętej. Podanie głosi, że Panu Jezu-
sowi ulało się trochę mleka podczas posiłku i krople spadły na 
szary kamień, który natychmiast stał się idealnie biały i gładki 
(taki faktycznie jest) – to błogosławieństwo dla kobiet mających 
trudności z poczęciem.

Bazylika w 2018 r. obchodziła 800-lecie powstania i z tej 
okazji papież Franciszek przysłał specjalne błogosławieństwo 
dla pielgrzymów i turystów.

Wracając, przejechaliśmy całą trasę (30 km) przez Góry 
Stołowe – tylu wzniesień i zakrętów jeszcze nigdy w życiu nie 
pokonywaliśmy. Obiady gościom wykupiłam (po 26 zł) w naszej 
sanatoryjnej stołówce. W Pijalni wód mineralnych zjedliśmy 
wspaniałe ciastka ze smaczną 
kawą i goście odjechali.

Pod koniec pobytu za-
częliśmy odwiedzać sklep 
po stronie czeskiej w Małej 
Czermnej, do którego mieli-
śmy ok. 1,5 km – a tam: cze-
kolady Studencka (po 6 zł), 
susz owocowy, jajka niespo-
dzianki z postaciami z bajek 
o kreciku, żele, maści, krople 
z konopiami, alkohole, piwa 
itp. Zakupione zapasy jednak 
szybko się ulatniały i trzeba 
było znów je uzupełniać.

Zwiedziliśmy Muzeum Zabawek – ogromny zbiór ekspona-
tów z różnych krajów – lalek, pojazdów, urządzeń, pokojów 
lalek, rowerków, klocków, pociągów itp.

Zwiedziliśmy Muzeum Żaby – niestety jest w trakcie reor-

ganizacji i zobaczyliśmy tylko niewielki zbiór w gablotach na 
korytarzu Dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych. Były to 
figurki żab z różnych materiałów – porcelana, tkaniny, szkło itp.

W sobotę pod koniec turnusu kupiliśmy lampę solną (z hi-
malajskiej soli z Pakistanu), która jest naturalnym jonizatorem 
powietrza, podnoszącym poziom jonów ujemnych w pomiesz-
czeniu. Efekt jonizacji jest zwiększony poprzez rozgrzanie 
kryształu soli znajdującą się wewnątrz żarówką. Lampa solna 
poprawia jakość powietrza, korzystnie wpływa na samopo-
czucie alergików i astmatyków, ustawiona przy komputerze 
neutralizuje szkodliwe działanie elektrosmogu, działa uspo-
kajająco i odstresowująco, umożliwia delikatne oświetlenie 
pokoju dziecięcego.

W sobotę po zabiegach i obiedzie pojechaliśmy do Czech 
(4 km) do najbliższego Nachodu – piękne centrum, nieznisz-
czone wojną, nad miastem góruje średniowieczny zamek, do 
którego prowadzi 300 schodów, które co prawda pokonaliśmy, 
ale zamek zwiedziliśmy tylko z zewnątrz, gdyż zwiedzanie wnę-
trza i wystaw (100 kc) było możliwe dopiero od maja. Niemal 
wszystkie kawiarnie, ciastkarnie, bary itp. były zamknięte – za 
to w Kudowie gościło mnóstwo Czechów.

W niedzielę po śniadaniu, Mszy św. w pobliskim kościele, 
spacerze i obiedzie pojechaliśmy do Dusznik i Polanicy. W Dusz-
nikach odwiedziliśmy Pijalnię, pochodziliśmy po nieco sennym 
parku zdrojowym, przez kratę w kościele obejrzeliśmy piękną 
ambonę w kształcie ryby z otwartą paszczą i pojechaliśmy do 
Polanicy Zdroju. Zaczęliśmy zwiedzanie od parku zdrojowego 
– rozległego, ładnego nawet o tej porze roku, otoczonego sa-
natoriami, z ładną Pijalnią , w której można było kupić biżuterię, 
pamiątki, preparaty lecznicze – a my w kawiarni zjedliśmy porcje 
smacznego tortu, popijając owocową herbatką.

Z przyjemnością poddaliśmy się zabiegom sanatoryjnym 
przez pozostałe trzy dni i już trzeba było 
myśleć o wyjeździe. Drogę powrotną 
pokonaliśmy bez przeszkód i o 15.00 
byliśmy w domu. Zaczęliśmy szukać na-
szej kotki Marudy, przebywającej pod 
troskliwą opieką sąsiadów. Rozwiesi-
łam ogłoszenia o zaginięciu, a kotka 
następnego dnia znalazła się sama. Nie-

stety, zaledwie założyłam 
jej zieloną wstążkę na znak, 
że kotka ma właścicieli, po-
nownie się zagubiła i już jej 
nie odzyskaliśmy. Miała pół 
roku, chowaliśmy ją od ma-
leńkiego i bardzo jej nam 
brakuje.

Reasumując warto korzy-
stać z sanatoryjnego lecze-
nia, aby istniejące choroby 
nie pogłębiały się i aby jak 
najdłużej utrzymać spraw-
ność fizyczną.

Janina Słupek

Dokończenie ze str. 38



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 5/201940

Przedmiotem najmu w drodze przetargu są lokale użytkowe położone 
w budynku magazynowo-warsztatowym w Brzostku przy ulicy Stara Dro-
ga 1 stanowiące własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczy-
stej Nr RZ1D/00064805/6 - przeznaczone na prowadzenie działalności 
gospodarczej.

Lokale użytkowe położone są w budynku warsztatowo-magazynowym 
w Brzostku przy ulicy Stara Droga 1 na działce oznaczonej numerem ewi-
dencyjnym 302 o powierzchni 0,5255 ha, stanowiącej własność Gminy 
Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00064805/6. Budynek 
jest w średnim stanie technicznym (stropodach w złym stanie technicznym). 
Najemca ma prawo korzystania z zaplecza sanitarnego znajdującego się 
w budynku.
Do najmu przeznacza się dwa odrębne lokale:
- lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 105,98 m2 

- lokal nr 2 o powierzchni użytkowej 47,45 m2

Lokale wyposażone są w energię elektryczną, rozliczaną na podstawie 
odczytów z podliczników.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla 
każdego lokalu wynosi 4,27 zł + 23 % VAT-u miesięcznie.

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM 
W BRZOSTKU W SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 24 MAJA 2019 r. 
O GODZ. 1000 i 10 30 

Wadium dla każdego lokalu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych) i płatne 
będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 32 
8589 0006 0080 0210 2020 0006) do dnia 21 maja 2019 r.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię 
elektryczną, wywóz odpadów komunalnych oraz podatek od nieruchomości 
pod działalnością gospodarczą. Najemca obowiązany jest uzyskać stosowne 
pozwolenia wraz z przystosowaniem lokalu do prowadzonej działalności 
oraz ubezpieczyć lokal na koszt własny. Umowa może być zawarta na 
okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny wskaźnik 
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik 
za 2019 rok).
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, 
podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.2014. 1490 ). Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet 
czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po 
zakończeniu przetargu. 

Brzostek, dnia 23.04.2019 r

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W BRZOSTKU – STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BRZOSTEK

Przedmiotem najmu w drodze przetargu jest lokal użytkowy położony na par-
terze budynku Domu Ludowego w Siedliskach-Bogusz stanowiący własność 
Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00063240/0 - 
przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.
Lokal użytkowy położony jest na parterze (na wprost od wejścia głównego) 
w budynku Domu Ludowego w Siedliskach-Bogusz - na działce oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 632 o powierzchni 0,22 ha, stanowiącej własność 
Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00063240/0. 
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 68,20 m2 

Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, gaz i wodę.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokalu 
wynosi 14,00 zł + 23 % VAT-u miesięcznie.

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM 
W BRZOSTKU W SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 30 MAJA 2019 r. 
O GODZ. 1000 

Wadium wynosi 1000,00 zł (słownie :tysiąc złotych) i płatne będzie na 
konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 
0080 0210 2020 0006) do dnia 27 maja 2019 r.

Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię 

elektryczną, gaz, wywóz odpadów komunalnych oraz podatek od nierucho-
mości pod działalnością gospodarczą. Najemca obowiązany jest uzyskać 
stosowne pozwolenia wraz z przystosowaniem lokalu do prowadzonej 
działalności oraz ubezpieczyć lokal na koszt własny. Umowa może być 
zawarta na okres do trzech lat, z możliwością wypowiedzenia przez Wy-
najmującego i Najemcę w okresie 3 m-cy. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny wskaźnik 
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik 
za 2019 rok).

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, 
podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.2014. 1490 ). Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 
czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po 
zakończeniu przetargu. 

Brzostek, dnia 26.04.2019 r

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na wynajem lokalu użytkowego położonego w Siedliskach-Bogusz –stanowiącego własność Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu w drodze przetargu jest lokal użytkowy położony w bu-
dynku Domu Ludowego w Bączałce - stanowiący własność Gminy Brzostek 
na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00021286/8 - przeznaczone na 
prowadzenie działalności gospodarczej.

Lokal użytkowy położony jest na parterze od strony frontowej w budynku 
Domu Ludowego w Bączałce na działce oznaczonej numerem ewidencyj-
nym 197/1 o powierzchni 0,12 ha, stanowi własność Gminy Brzostek na 
podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00021286/8. 
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, gaz i bieżącą wodę.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 46,89 m2.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokalu 
wynosi 6,50 zł + 23 % VAT-u miesięcznie.

Wadium dla każdego lokalu wynosi 200,00 zł (słownie : dwieście złotych) 
i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 
32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) w terminie podanym w ogłoszeniu 
o przetargu.

Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię 
elektryczną, gaz, wywóz odpadów komunalnych oraz podatek od nieru-
chomości pod działalnością gospodarczą. 
Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia lokalu na własny koszt.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat, z możliwością wypowie-
dzenia przez Wynajmującego w okresie 3 m-cy. 
Przystosowanie lokalu i uzyskanie stosownych pozwoleń związanych z wy-
konywaną działalnością należy do Najemcy.
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny wskaźnik 
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik 
za 2019 rok).

Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem ww. lokalu nastąpi po 
upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.

Brzostek, dnia 26.04.2019 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU
Z DNIA 26 KWIETNIA 2019 R.

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu - stanowiących własność Gminy Brzostek
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Kupię
poloneza z pierwszych lat produkcji 
(tzw: borewicz) rocznik max 1987. 

Kontakt : 504 44 89 39

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



CENOWY ZAWRÓT GŁOWY
STAŁY RABAT DO 45% NA OKNA PCV

HOME SERVICE -Wszystkie formalności załatwiane są u klienta
( pomiar-wycena-umowa)  

WYSTARCZY ZADZWONIĆ !!! 
przyjedziemy bez pobierania  dodatkowych opłat.
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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

PSY SZUKAJĄ DOMU
Psi los od dawna nie jest ludziom obo-

jętny. Pisał o tym nawet Ignacy Krasicki 
(XVIII wiek) w bajce „Pan i pies”, który 
poniżej przytaczamy. Może te cztery 
wersy przyciągną uwagę Czytelników 
i któryś z psów z brzosteckiego schro-
niska trafi do nowego domu…

Pies szczekał na złodzieja, całą noc się trudził;
Obili go nazajutrz, że pana obudził,
Spał smaczno drugiej nocy, złodzieja nie czekał;
Ten dom skradł; psa obili za to, że nie szczekał.

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

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

SZUKAMY NOWYCH WŁAŚCICIELI 
DLA PRZEDSTAWIONYCH W TYM NU-
MERZE „WB” ZWIERZAKÓW.

Oto krótkie informacje o poszczegól-
nych pieskach:

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

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

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

26/2018 – pies średniej wielkości, czar-
ny z białymi łapkami, zabrany w marcu ze 
Skurowej,

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

2/2019 – mały, biało-brązowy pies znale-
ziony w styczniu 2019 r. w Kleciach,

13/2019 – mała suka czarno-brązowo-
-biała znaleziona w lutym w Przeczycy,

16/2019 – mały, biało-brązowy pies zna-
leziony w marcu w Siedliskach-Bogusz,

19/2019 – mała, popielata suka znaleziona 
w marcu Siedliskach-Bogusz,

21/2019 – mały, kudłaty, czarno-brązowo-
-biały pies znaleziony w marcu w Skurowej,

25/2019 – czarno-brązowy pies w wieku 
ok. 3 lat, znaleziony w kwietniu w Bączałce,

27/2019 – czarno-brązowa, średniej 
wielkości suka w wieku ok. 3 lat, znaleziona 
w kwietniu w Grudnej Dolnej,

29/2019 – czarno-buro-żółty, śred-
niej wielkości pies znaleziony w kwietniu 
w Skurowej,

30/2019 – mała, czarno-brązowa suczka 
znaleziona w kwietniu w Skurowej.

Psy można obejrzeć w Brzostku przy 
lecznicy weterynaryjnej Kazimierza Kłęka.

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

(fotografie na str. 47)



PSY SZUKAJĄ DOMU

Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej

Opisy na str. 46 

Co to za gatunek?
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Zagadka geograficzna
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W jakim mieście stoi ten pomnik?

Fot. Barbara H
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Fot. Krystyna Szarek-Ryndak z Brzostku

Fot. Sylwia Samborska z Januszkowic

Fot. Arkadiusz Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Małgorzata Nowicka z JasłaFot. Szymon Rogaczewski z Woli Brzosteckiej

Kącik fotograficzny Masz aparat? Robisz zdjęcia? Pochwal się nimi. Prześlij je 
wraz z imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania 
na adres: wiadomosci@brzostek.pl. Przesłanie tych danych 
oznacza zgodę na ich publikację w „Wiadomościach Brzo-
steckich” w podpisie pod zdjęciem.


