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1 września 2019 r. o godzinie 4.45 w centrum Brzostku zebrały się poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych i Rady Miejskiej oraz przedstawiciele 
władz samorządowych w osobach Burmistrza Wojciecha Staniszewskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Marcina Sasa, aby uczcić 80. rocznicę wybuchu 

II wojny światowej. W skupieniu złożono wiązanki i zapalono znicze w miejscach pamięci narodowej w Brzostku, Siedliskach-Bogusz i Grudnej Górnej.

Fot. Paweł Batycki
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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
1. Trwają prace związane z przebudową Szkoły Pod-
stawowej w Smarżowej. Wykonano już m.in. izolację 
fundamentów, znaczną część przebudowy wewnątrz 

szkoły oraz wymieniono stolarkę drzwiową wewnątrz budynku na 
spełniającą wymogi ochrony ppoż. Prace wykonuje firma Ecoresbud 
Sp. z o.o. z Jasła. Prace potrwają do 31 października br. i wykonany 
zostanie jeszcze m.in. dach, instalacja c.o.

2. Gmina Brzostek wraz z miastem Jasłem, Pilznem oraz Gminą Sze-
rzyny przystąpiła do projektu modernizacji oświetlenia drogowe-
go SOWA. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku część 
oświetlenia na terenie Gminy zostanie wymieniona do 2021 roku 
na prawie 270 opraw LED spełniających wymagania normy PN-
-EN 12301:2016. 
Z uwagi na konieczność spełnienia wielu kryteriów Programu 
zakres modernizacji obejmie w większości miasto Brzostek (ulice: 
Słoneczna, Węgierska, Szkolna, Rynek/Targowa, Schedy, Wąska, 
Królowej Jadwigi, 20 Czerwca, Mysłowskiego, Gryglewskiego, Przed-
mieście, tzw. Osiedle oraz DK73 na odcinku od ul. Słonecznej do 
ul. Legionów). Poprzez modernizację oświetlenia obniżeniu ulegnie 
zużycie energii elektrycznej, koszt konserwacji oraz emisja CO2.
Równolegle do projektu SOWA planujemy modernizację i budowę 
oświetlenia również w innych miejscowościach. W chwili obecnej 
opracowywana jest dokumentacja budowy oświetlenia m.in. dla 
Kamienicy Górnej, Skurowej, części Woli Brzosteckiej oraz Zawadki 
Brzosteckiej (wzdłuż DK73). Dodam, że 16 sierpnia oddany do 
użytkowania został ponadpółtorakilometrowy odcinek oświetlenia 
drogowego w Bukowej (od Kluczowej do domu ludowego).

3. W związku dyskusją, jaka toczy się w przestrzeni publicznej, a która 
dotyczy cen biletów szkolnych dla dzieci i młodzieży, informuję, że 
obowiązkiem gminy jest zagwarantowanie zgodnie z art. 39 Ustawy 
Prawo Oświatowe darmowego dowozu uczniów do szkół na terenie 
gminy, których droga do szkoły przekracza: w przypadku dzieci 
3 km, a młodzieży 4 km. W żaden jednak sposób Gmina Brzostek 
nie może w przetargu ustalać cen biletów dla dzieci i młodzieży 
w sytuacji, gdy odległość między domem a szkołą wynosi mniej niż 

3 km dla dzieci i mniej niż 4 km dla młodzieży, ponieważ zgodnie 
z przepisami dowóz w takim przypadku nie przysługuje – zatem 
na jakiej podstawie mielibyśmy organizować przetarg? Natomiast 
w już przeprowadzonym postępowaniu przetargowym mogliśmy 
i umieściliśmy punkt mówiący o tym, że rodzice dla dzieci i mło-
dzieży nieobjętej darmowym dowozem, będą mogli zakupić bilet 
bezpośrednio u przewoźnika. Jeśli jego cena jest naliczona zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, to, niestety, nic nie można zrobić. Jeśli 
jednak zdaniem kogoś z rodziców zostały tutaj przepisy przekro-
czone, a naliczenia są niezgodne z prawem, przysługuje każdemu 
rodzicowi skarga do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

4. Ponad 250 tys. zł kosztowało do tej pory tegoroczne żwirowanie 
dróg oraz wybieranie i pogłębianie rowów. Poprawiono nawierzch-
nię i odwodnienie bardzo wielu dróg wewnętrznych i dojazdowych 
m.in. w Siedliskach-Bogusz, Grudnej Dolnej i Górnej, Gorzejowej, 
Skurowej, Przeczycy i Kleciach. Słowa podziękowania należą się 
sołtysom, którzy bardzo sprawnie nadzorowali prace.

5. Gmina Brzostek otrzymała kolejną dotację – ponad 730 tys. zł. 
Premier zatwierdził listę zadań gminnych w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. Jeszcze w tym roku rozpocznie się 
przebudowa odcinka ulicy Szkolnej – od Warsztatów Terapii 
Zajęciowej do ul. Słonecznej. Droga będzie mieć 5 metrów 
szerokości, chodnik i oświetlenie hybrydowe. Ponadto na 
wysokości cmentarza powstanie zatoka postojowa na 7 sa-
mochodów.

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
8 sierpnia br. Rada Miejska w Brzostku obradowała na IX sesji 

pod przewodnictwem Pana Marcina Sasa – Przewodniczą-
cego Rady. Realizując przyjęty porządek obrad, Rada Miejska 
przyjęła zmiany w budżecie Gminy na 2019 rok. Planowane 
dochody zostały zmniejszone o kwotę 590 865,68 zł, a plano-
wane wydatki zmniejszono o kwotę 987 865,68 zł. Wygospo-
darowane środki w wysokości 397 000,00 zł przeznaczono na 
następujące wydatki w 2019 roku: na zwiększenie wydatków 
inwestycyjnych na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja 
budynku szkoły podstawowej w Smarżowej wraz z przebudową 
dachu”, na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w związku 
z koniecznością „Wykonania zbiornika bezodpływowego na 
ścieki przy szkole w Kamienicy Dolnej” oraz na zwiększenie 
wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację progra-
mu zdrowotnego. Kolejną uchwałą radni wyrazili zgodę na 
zaciągnięcie zobowiązania finansowego na poczet budżetu 
2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Odnowienie cmentarza wojennego w Bukowej”. W dalszej 
części obrad podjęto uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Brzostek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych. Następnie rozpatrzono projekt uchwały doty-
czący skargi na działalność Burmistrza Brzostku. Skargę uznano 
za bezzasadną. Radni Rady Miejskiej w Brzostku uchwalili 

program polityki zdrowotnej w zakresie bezpłatnych szczepień 
ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Brzostek 
od 65. roku życia.

19 sierpnia br. odbyła się X sesja Rady Miejskiej zwołana 
w trybie nadzwyczajnym. Podjęta została uchwała w spra-
wie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej, która zostanie 
przeznaczona na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 
„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należą-
cych do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Następna uchwała 
dotyczyła zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Brzostek. Kolejną uchwałą ustalono wysokość stawek opłaty 
za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych. Jedną 
z barier dla rozwoju infrastruktury światłowodowej jest koszt jej 
utrzymania. Obniżenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
za umieszczenie w nim infrastruktury teletechnicznej ma na 
celu likwidację barier w dostępie do sieci szerokopasmowej. 
W dalszej części obrad powierzono reprezentowanie Gminy 
Brzostek w Zgromadzeniu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 
w Jaśle, Zastępcy Burmistrza Brzostku – Adamowi Kostrząbowi 
w przypadku nieobecności Burmistrza Brzostku.

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

Opracowała S. W.

RODZICE, POMOCY!
Koniec ubiegłego roku szkolnego zelektryzował nas wszyst-

kich kiepskimi wynikami egzaminacyjnymi w naszych 
szkołach. Zapewne nikt nie był w dobrym nastroju – ani na-
uczyciele, ani rodzice, ani gmina, ani pewnie także i młodzież 
szkolna. Świadomość, że jest się najgorszym w powiecie, 
nikomu nie pozwoliła spędzać wakacji w należytym komforcie 
tym bardziej, że nie jest to problem tylko ostatniego roku. Czas 
jednak na to, by w tej sprawie podjąć skuteczne działania. Nie 
ulega wątpliwości, że problem można rozwiązać tylko poprzez 
współpracę nauczycieli, organu prowadzącego - czyli gminy 
oraz rodziców. 

Jeszcze w końcu ubiegłego roku szkolnego odbyło się 
w Urzędzie Miejskim spotkanie burmistrza z dyrektorami 
szkół. Temperatura chwilami była wysoka, ale mieliśmy świa-
domość, że tylko taką drogą, poprzez rozmowę o problemie 
możemy się posunąć dalej. Wiedzieliśmy jednak i wiemy nadal, 
że nie uda się nam niczego osiągnąć bez udziału i pomocy 
rodziców. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą i apelem 
o to, byście nas w tej trudnej sytuacji wsparli. Rozmawiajcie 
z Waszymi dziećmi, motywujcie. Niech młodzi ludzie czują, 
że rodzic i nauczyciel są partnerami, a nie osobami obcymi. 
Tłumaczmy młodzieży, jak ważna jest edukacja, jak użyteczna 
jest nauka np. w przypadku języków obcych. Przecież sprawne 
posługiwanie się językiem to szansa na lepszą pracę, większe 
pieniądze i pełną samodzielność. Żadna praca nie hańbi, bo 
hańbi tylko lenistwo, ale musimy mieć ambicje bycia narodem, 
który jest wyedukowany, z kwalifikacjami do zarządzania, 
tworzenia, budowania, a nie tylko wykonującym proste i nie-
skomplikowane czynności, najczęściej mało płatne jak na 
europejskie standardy. Tak, był taki czas, kiedy nie mieliśmy 
wyjścia i podejmowaliśmy każdą pracę, bowiem nie mogliśmy 
legalnie pracować, nie znaliśmy języków, byliśmy nieprzygo-
towani do rozumienia rozwiniętych gospodarek europejskich 
czy amerykańskiej. Ale pora to zmienić. Mamy przecież duże 
aspiracje, poznaliśmy świat, nie jesteśmy przecież głupsi od 
innych nacji. Musimy tylko zebrać się wszyscy w sobie, zdobyć 
się na odpowiedzialność, uzmysłowić sobie, że nie możemy 
być pośmiewiskiem z przyklejoną etykietką „najgorsi”. Kiedy 

zatem Twoje dziecko wróci ze szkoły, zapytaj je, co było zadane. 
Zapytaj, z czego było pytane i jaką otrzymało ocenę. Wybierz 
się lub zadzwoń do nauczyciela i skonfrontuj czasami to, co 
dziecko opowiedziało. Szkoła to przecież drugi dom. Warto 
zatem wiedzieć, co się w nim dzieje.

Przed rozpoczęciem obecnego roku szkolnego spotkałem 
się na radach pedagogicznych prawie ze wszystkimi nauczycie-
lami. Nie miałem ani jednego przypadku, w którym mógłbym 
pomyśleć, iż nie przejmują się zaistniałą sytuacją. Wszędzie 
dyrektorzy mówili o problemie, wszędzie rozmawiano, wszę-
dzie szukano powodów, dlaczego tak kiepskie były wyniki. 
Jest w szkołach chęć, jest motywacja i normalna, pozytywna 
złość, przekonanie, że damy radę, nie jesteśmy gorsi. Jest też 
wola ze strony gminy, by tam, gdzie to tylko możliwe, likwi-
dować wszelkie bariery, które przeszkadzają w podniesieniu 
jakości nauczania. Musimy wspólnym wysiłkiem zmienić to, co 
jest dla nas nie do zaakceptowania. Ponieważ niezależnie od 
wieku czujemy się wszyscy młodzi duchem, zatem powtórzmy 
za Mickiewiczem: 

Razem młodzi przyjaciele!… 
W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele;
Jednością silni, rozumni szałem,
Razem, młodzi przyjaciele!...

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Fot. Paweł Batycki
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„Nauczyciel przede wszystkim ma być człowiekiem, człowiekiem wrażliwym na otoczenie, na innych ludzi, bo to są cechy, których 
się nie kupi.”

NOWA TWARZ W BRZOSTKU 
W ostatnim czasie dużo mówi-

ło się w naszym środowisku 
o konkursie na dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Brzostku. Snuły się róż-
ne wieści i teorie spiskowe. Jednak 
klamka zapadła i od 1 września szkołą 
zarządza nowy dyrektor, którym jest 

MAŁGORZATA SALACHA.

Pani Dyrektor mówi o swojej wizji brzosteckiej szkoły, 
o własnych pasjach oraz o tym, czy znajomość z Burmistrzem 
Brzostku sięga czasów szkolnych.

Co skłoniło Panią do kandydowania na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Brzostku?

Kiedy przestałam sprawować funkcję burmistrza Kołaczyc, 
wróciłam do swojej rodzimej szkoły, w której byłam zatrudniona 
od 29 lat, a na czas pracy w samorządzie lokalnym przyznano 
mi w tejże placówce urlop bezpłatny. Wróciłam na stanowisko 
nauczyciela. Ponieważ mam doświadczenie w zarządzaniu szko-
łą, lubię działać i lubię wyzwania, postanowiłam wystartować 
w ogłoszonym konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Brzostku. Wcześniej, zanim przeszłam do samorządu lokal-
nego, przez ponad 13 lat zajmowałam stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Kołaczycach. Jak już wspomniałam, 
jestem osobą, która nie boi się wyzwań, więc chcę robić coś 
nowego, korzystając ze zdobytego doświadczenia.

W jaki sposób chce Pani wykorzystać dotychczasowe doświad-
czenie zawodowe w pracy na stanowisku dyrektora brzosteckiej 
szkoły?

Znam specyfikę szkoły z punktu widzenia dyrektora, ale też 
z punktu widzenia organu prowadzącego szkoły, ponieważ jako 
wójt, a później burmistrz przez 12 lat zarządzałam placówkami 
oświatowymi. Dzięki temu będzie mi łatwiej współpracować 
z organem prowadzącym i rozumieć jego intencje, ale też do-
strzec potrzeby placówki, którą zarządzam, oraz potrzeby jej 
beneficjentów, czyli nauczycieli, rodziców, uczniów i innych 
instytucji współpracujących ze szkołą z mocy prawa. Jako 
dyrektor mam takie doświadczenie, ponieważ kierowałam 
jednostką, wykorzystując przy tym wiedzę zdobytą na stu-
diach podyplomowych z zarządzania oświatą oraz z nadzoru 
pedagogicznego.

Jaką ma Pani wizję brzosteckiej szkoły? Co dla Pani będzie 
zadaniem priorytetowym?

Myślę, że konkretna wizja szkoły powstanie po pierwszym 
roku mojego urzędowania. Na konkurs musiałam przygotować 
koncepcję pracy szkoły, którą opracowałam na podstawie 
wszystkich dokumentów oświatowych i wymagań, jakie pla-
cówka powinna spełniać i jak powinna być kierowana przez 
dyrektora tej jednostki.

Chciałabym, aby brzostecka szkoła miała coraz lepsze wyniki 
nauczania. Postaram się otworzyć szkołę na środowisko lokalne. 
Szkoła oprócz dydaktyki i wychowania powinna żyć życiem 
Brzostku, powinno się w niej dużo dziać. Chciałabym bardziej 
zintegrować rodziców ze szkołą, żeby ich kontakt z placówką 
nie ograniczał się tylko do uczestnictwa w wywiadówkach, lecz 
żeby „czuli” tę placówkę i razem z dyrektorem, nauczycielami 
wspólnie o nią walczyli, aby stwarzała jak najlepsze warunki 
dla dzieci, które w szkole są najważniejsze.

Co, według Pani Dyrektor, na początku będzie największym 
wyzwaniem?

Myślę, że największym wyzwaniem dla mnie w pierwszym 
roku będzie właściwa organizacja we wszystkich dziedzinach 
pracy szkoły. Muszę poznać nauczycieli, pracowników, po-
nieważ nie wywodzę się z tego grona pedagogicznego. Chcę 
stworzyć przyjazne środowisko w szkole. Myślę, że bardzo 
ważne jest, abyśmy się wzajemnie zaakceptowali. Chciała-
bym, aby szkoła cieszyła się dobrą opinią w środowisku i tu 
już podjęłam pierwsze działania, aby uczniowie starszych klas 
mogli również korzystać ze stołówki szkolnej, żeby wszystkie 
dzieci były w tej szkole jednakowo traktowane. Myślę, że 
jest dużo pracy przede mną, ale podjęłam się sprawowania 
funkcji dyrektora i będę starała się jak najlepiej wywiązywać 
się z moich obowiązków.

Jaki powinien być, według Pani Dyrektor, idealny nauczyciel?
Myślę, że ten ideał zmienia się na przestrzeni wieków, lat, 

epok, reform oświaty. Nauczyciel przede wszystkim musi być 
przyjazny dla swojego środowiska, w którym pracuje. Musi 
mieć dobry charakter, powinien być osobą otwartą na nowości, 
ale też powinien umieć rozmawiać – z rodzicem, z uczniem, 
z kolegą, z koleżanką z pracy, ze swoim szefem. Uważam, że 
nie zawsze dyplom wyższej uczelni gwarantuje, że ktoś będzie 
dobrym nauczycielem. Nauczyciel przede wszystkim ma być 
człowiekiem, człowiekiem wrażliwym na otoczenie, na innych 
ludzi, bo to są cechy, których się nie kupi. Wiedzę możemy sobie 
przyswoić. Nie ma problemu, aby wielu rzeczy nauczyć się, robić 
mechanicznie, ale uważam, że nauczyciel przede wszystkim 
ma być dobrym człowiekiem. Kiedyś nauczyciele po liceach 
pedagogicznych, po SN-ach uczyli wszystkiego w szkołach, mieli 
szeroką wiedzę i naprawdę byli wspaniałymi pedagogami, ale 
przede wszystkim umieli słuchać, umieli rozmawiać, potrafili 
nawiązać dobry kontakt z uczniami. Ważne jest też, aby się nie 
obrażać. Krytyka zawsze będzie, ale czasami krytyka jest też 
motorem działania. Dobra i merytoryczna krytyka wpłynie na 
to, że zaczniemy coś lepiej robić.

Czy to, że Pani nie jest mieszkanką naszej gminy, a zwłaszcza 
miejscowości należących do obwodu szkoły, jest ułatwieniem czy 
utrudnieniem w zarządzaniu szkołą? 

Myślę, że w tej chwili jest to bez znaczenia. Posiadam kwa-
lifikacje do zarządzania i doświadczenie. Ktoś mnie tutaj za-
trudnia i będę chciała wywiązywać się ze swoich obowiązków. 
Każdy ma prawo pokazać się z jak najlepszej strony i ja też 
mam taką szansę.

Proszę opowiedzieć naszym Czytelnikom o swoich pasjach.
Moją pasją jest samorząd od jakichś 12 lat. Bardzo lubiłam 

to, co wykonywałam przez ten czas. Byłam wójtem, burmi-
strzem, ale w ogóle bardzo lubię moją gminę i interesuję się 
nią, jej życiem społecznym, mimo że w ostatnich wyborach 
samorządowych nie wygrałam. Moje zainteresowania to głów-
nie historia regionalna Kołaczyc. Skończyłam studia z historii, 
z wiedzy o społeczeństwie. Jestem członkiem Stowarzyszenia 
Miłośników Kołaczyc. Udało mi się w ostatnich latach wydać 
opracowania na temat historii regionalnej Kołaczyc. Działam 
też w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołaczycach. Od przeszło 
10 lat jestem Prezesem Lokalnej Grupy Działania Nowa Galicja, 
która działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
W skład tego stowarzyszenia wchodzi 7 gmin powiatu jasiel-

Dokończenie na str. 6
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skiego. Zajmujemy się pozyskiwaniem środków i przydzielaniem 
ich w ramach programu Lider różnym beneficjentom, takim 
jak rolnicy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, parafie, 
samorządy terytorialne. W tym stowarzyszeniu działam spo-
łecznie już ponad 10 lat. Mamy biuro, wspieramy rozwój gmin, 
które wchodzą w skład stowarzyszenia. Działam też w Podkar-
packim Stowarzyszeniu Rekreacji i Turystyki Aktywni Razem. 
Jego siedziba znajduje się w Kołaczycach. W ramach jego 
działalności już po raz dziewiąty zorganizowaliśmy Galicyjskie 
Lato z Koniem. Mimo że sprawowałam różne funkcje, zawsze 
starałam się działać w organizacjach społecznych. Wcześniej, 
w latach 1992-94, byłam szefową nauczycielskich związków 
zawodowych „Solidarność” działających na terenie gminy Koła-
czyce, organizowałam wtedy nawet strajk nauczycielski. Kiedy 
jednak zostałam zastępcą dyrektora, nie mogłam już pełnić tej 
funkcji. Działałam też w radzie parafialnej. Zawsze starałam się 
pracować dla dobra społeczności lokalnej, w której mieszkam.

To właściwie nie ma Pani czasu dla siebie.
Mam czas. To jest kwestia dobrej organizacji, samodyscypliny. 

Myślę, że dużo czasu marnujemy przed komputerem, telewi-
zorem. Lepiej to spożytkować w kontaktach międzyludzkich. 
Uważam, że przynosi to wiele przyjemności i frajdy.

Czy to prawda, że chodziła Pani z Burmistrzem Staniszewskim 
do jednej klasy? 

Żałuję, że nie chodziłam z Panem Burmistrzem do jednej 
klasy. Pochodzę z gminy Szczucin. Ukończyłam Liceum Ogól-
nokształcące w Dąbrowie Tarnowskiej, studia robiłam jeszcze 
gdzie indziej. Nigdy na żadnym etapie edukacyjnym nie miałam 
styczności i możliwości poznać Pana Burmistrza. Jest mi miło, 
że teraz go poznałam i myślę, że będziemy mogli wspólnie dbać 
o gminę, o szkołę i tak działać, by wszyscy byli zadowoleni.

Czy chciałaby Pani jeszcze coś dodać?
Podsumowując, chciałam powiedzieć, że jest mi miło, że 

komisja konkursowa uznała, że nadaję się na dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Brzostku. Postaram się pracować jak najlepiej. 
Myślę, że nie wprowadzę jakiegoś chaosu w szkole, w środo-
wisku lokalnym. Jestem człowiekiem układnym, otwartym na 
krytykę. Uważam, że nie będę gorzej zarządzała tą placówką niż 
poprzedni dyrektorzy, o których słyszałam, że bardzo dobrze 
wywiązywali się ze swoich obowiązków.

Dziękuję za rozmowę.

Wywiad przeprowadziła Urszula Kobak.

Dokończenie ze str. 5

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT STYPENDIALNY PROF. WEBBERA

W czerwcu 2019 roku uczniowie Gimna-
zjum w Brzostku po raz ostatni otrzy-

mali stypendium fundowane przez rodzinę 
Prof. Jonathana Webbera. Fundacja ta, po-
cząwszy od roku szkolnego 2008/09, prze-
kazała brzosteckim gimnazjalistom w sumie 
50 000 tys. złotych.

Stypendium miało na celu wsparcie finan-
sowe najzdolniejszych uczniów brzosteckiego 
gimnazjum, aby mogli skorzystać z obozów 
naukowych, podróży edukacyjnych czy zaku-
pić specjalistyczne pomoce naukowe.

Pierwsze stypendium za zgodą prof. Jo-
nathana Webbera zostało przeznaczone na 
zakup książek do biblioteki szkolnej poświęco-
nych życiu, kulturze i tradycji Żydów. W dru-
gim roku, również za zgodą Pana Profesora, 
pieniądze przeznaczono na zakup kompute-
rów do pracowni języków obcych. Zarówno 
książki, jak i sprzęt komputerowy do dziś służą 
uczniom brzosteckiej szkoły.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów sty-
pendium w kolejności przyznawania w po-

szczególnych latach szkolnych:
1. Waldemar Wójcik,
2. Kacper Klich, 
3. Dominika Kaput, 
4. Monika Lemek, 
5. Alicja Pawlus, 
6. Grzegorz Szybist,
7. Karolina Ryba, 
8. Paulina Giergowska,
9. Michał Dobosz, 

10. Dorota Juszkiewicz,
11. Jaromir Hunia, 
12. Julianna Wojdyła, 
13. Natalia Trucina,
14. Joanna Ramut, 
15. Aleksandra Kolbusz,
16. Wojciech Kapała,
17. Magdalena Nowak,
18. Mateusz Ramut, 
19. Joanna Boroń.

Starsi stypendyści kontynuują edukację 
na wyższych uczelniach, na kierunkach zgod-
nych z ich uzdolnieniami i zainteresowaniami. 
Wybrane przez nich studia to m.in.: filologia 
polska, psychologia, medycyna i kierunki po-
krewne, kierunki inżynieryjne, animacja kul-
tury w przestrzeni społecznej. Część z nich 
pobiera nauki na najlepszych polskich uczel-
niach, m.in. na Warszawskim Uniwersytecie 
Medycznym i Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie.

Młodsi stypendyści kontynuują naukę 
w liceach ogólnokształcących, głównie na 
profilach z rozszerzoną biologią, chemią, ma-
tematyką, językiem angielskim.

Spośród wszystkich laureatów stypen-
dium najbardziej znaczące sukcesy jak do-
tychczas osiągnął Jaromir Hunia, który dwa 
razy z rzędu (pierwszy raz w historii tego 

konkursu) zajął I miejsce w ogólnopolskim 
etapie Olimpiady Biologicznej oraz zdobył 
srebrny (2017 r.) i brązowy medal (2018 r.) 
w Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej.

Możliwość otrzymania stypendium sku-
tecznie motywowała uczniów Gimnazjum 
im. Królowej Jadwigi w Brzostku do inten-
sywnej nauki. Laureaci stypendium właściwie 
wykorzystali otrzymaną pomoc finansową, 
o czym świadczą ich dalsze losy edukacyjne  
w najlepszych liceach ogólnokształcących i na 
renomowanych uczelniach.

U. KobakFot. Paweł Batycki

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

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

Opłata za zamieszczenie kolorowej reklamy lub ogło-
szenia w jednym numerze:

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

 ¾ Reklamy i ogłoszenia w kolorze będą 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 po-
łowie miesięcznika.

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

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

 ¾ Nie pobieramy opłat za podziękowania pogrzebowe.
 ¾ Nie pobieramy opłat za ogłoszenia z jednostek orga-
nizacyjnych gminy.
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SMUTNA ROCZNICA
1 września 2019 roku obchodziliśmy 80. 

rocznicę wybuchu II wojny światowej. 
To data tragiczna nie tylko w wymiarze 
ogólnoświatowym czy ogólnopolskim, 
ale także i naszym lokalnym. W kampanii 
wrześniowej, która była początkiem tej 
straszliwej wojny, bili się nasi ojcowie 
i dziadkowie. Zapewne w niejednej opo-
wieści rodzinnej, którą z pietyzmem 
przechowujemy w pamięci, wspomina-
no udział w wojnie obronnej, czasem 
rany i niewolę, a czasami, niestety, 
pamięć o poległych. Wielu uciekało 
na obczyznę, by tam dalej walczyć z hit-
lerowskim najeźdźcą. Wielu wreszcie 
zginęło na „nieludzkiej ziemi” w sybe-
ryjskich łagrach. Tylko części udało się 
dotrzeć do armii generała Władysła-
wa Andersa i poprzez Bliski Wschód 
przybyć do Europy. Wśród tragicznych 
losów więźniów Katynia, Starobielska 
i Ostaszkowa byli także nasi rodacy. 
Wraz ze swoimi podkomendnymi i do-
wódcami zostali bestialsko zamordowani, 
kończąc swe życie w dołach katyńskich 
czy więzieniach Charkowa i Tweru. La-
tami czekały na nich rodziny, łudząc się, 
że wrócą, że żyją, że udało im się jakoś 
przetrwać. W przyszłym roku obchodzić 
będziemy 80. rocznicę tragedii katyń-
skiej, która pochłonęła kilkanaście tysięcy 
polskich żołnierzy i policjantów. Mrok 
okupacji doprowadził do wymordowania 

żydowskich mieszkańców naszego miasta. 
Obecni przez prawie 150 lat w Brzost-
ku Żydzi wnieśli ogromny wkład w jego 
rozwój. Niestety, planowa ekstermina-
cja doprowadziła do całkowitej zagłady 
tej społeczności, a jej dorobek został na 
wiele lat niemal całkowicie zapomniany. 
Wielu mieszkańców Brzostku dotknął 

tragiczny los obozów koncentracyjnych, 
a także wywózki na roboty do Niemiec. 
Lata wojenne to okres rozwoju na naszym 
terenie formacji wojskowych podziemne-
go państwa polskiego. Najsilniejsza była 
oczywiście Armia Krajowa, największa 
armia podziemnej Europy, której organi-
zacja, sława, dokonania i legenda jeszcze 
kiedyś zajmie w historii Polski należne jej 
miejsce. Za tę działalność w 1985 roku 

Gmina Brzostek została odznaczona 
Krzyżem Partyzanckim. Smutną częścią 
tej działalności była pacyfikacja przepro-
wadzona 20 czerwca 1944 roku, kiedy 
na miejscu zamordowano 11 mieszkań-
ców, aresztowano kilkudziesięciu, spo-
śród których 8 rozstrzelano w Warzycach 
i Iwoniczu. Ostatnim aktem tej straszli-
wej wojny było wysiedlanie. Mieszkańcy 
musieli opuścić swoje domy i udać się 
w bardziej bezpieczne miejsce, by prze-

czekać czas bombardowań i ostrzału 
artyleryjskiego. Smutne były i wyjazdy 
z domów, i późniejsze powroty. Trzeba 
było czasami zaczynać wszystko od 
początku. Bywały jednak także chwile 
radości, kiedy nagle w domu pojawiał 
się ktoś wracający z wojny. Zdarzało 
się, że radość taką przerwał smutek 
i troska, bo przecież nie każdego witano 
z otwartymi rękami. Ale wracali nie tyl-
ko wojskowi, ale i więźniowie obozów 
– zazwyczaj krańcowo wycieńczeni – 
a także wywiezieni do Rzeszy Niemie-
ckiej na roboty nasi rodacy. Po latach 
wojennych nastawał czas odbudowy. 

Każdy jak potrafił, tak się starał, by jakoś 
przeżyć. Przeważnie towarzyszyła temu 
wzajemna solidarność, wzajemna pomoc 
i życzliwość. Nie zawsze oczywiście, ale 
powojenne społeczeństwo tak bardzo 
przez los doświadczone, wykazywało 
w większości te cechy, jakimi określa się 
dzisiaj ludzi dobrych. Czas mija. Pamięć 
pozostaje.

Wojciech Staniszewski

1 września 1939, Niemcy wkraczają do Polski (propagandowe zdjęcie pozowane)

A WIĘC WOJNA!
Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie oddziały Polskiego Radia. 

Dziś rano o godzinie 5. minut 40 oddziały niemieckie prze-
kroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Zbombardowano 
szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny:

A więc wojna! Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia 
schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne 
przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały 
wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żoł-
nierzami. Musimy myśleć tylko o jednym – walka aż do zwycięstwa!

Takie słowa padły 80 lat temu z rozgłośni Polskiego Radia. 
Wyobraźmy sobie, co wtedy czuli Polacy, którzy dopiero co 
odzyskali ojczyznę, których rany po latach pod zaborami, po 
niedawnych wojnach jeszcze się nie zabliźniły. Znów zewnętrzny 
wróg wyciągnął szponiastą łapę, by porwać odradzające się 
państwo. Jak potoczyły się przez kolejne lata losy naszego 
narodu, pamiętamy z lekcji historii, z literatury, z filmów, a nie-
którzy – coraz bardziej nieliczni – z autopsji. 

Z upływem czasu tragedia II wojny światowej zapada się 
w najgłębsze zakamarki naszej pamięci. Jeszcze najstarsi snują 
opowieści swoim wnukom czy prawnukom, jeśli ci wyrażają 
choć nikłą chęć słuchania. O zbrodniach przeciwko ludzkości, 
o przelanej krwi, a przede wszystkim o walczących wtedy bo-
haterach przypomina się przy okazji obchodzonych oficjalnie 
rocznic, o ile nie stoi na przeszkodzie polityka, czego najlepszym 
przykładem są ciągnące się dyskusje, kiedy właściwie ta wojna 
się skończyła. Bohaterom przynajmniej stawia się pomniki, 
uwieczniają ich karty historii. A iluż zginęło zwykłych ludzi, 
którzy z różnych przyczyn nie brali udziału w walkach zbroj-

nych? Stracili życie przez zbłąkaną kulę, przez znalezienie się 
w nieodpowiednim czasie i w nieodpowiednim miejscu, przez 
fałszywe donosy rodowitych Polaków i folksdojczów, przez 
zbyt wysokie wykształcenie, przez partyzanta w rodzinie czy 
z powodu kaprysu niemieckiego żołnierza. Ile matek opłakiwało 
swoje dzieci, które wezwała ojczyzna i poległy, walcząc o jej 
wolność? Życie w ciągłym strachu, bez poszanowania godno-
ści człowieka było nie do zniesienia. Dobrze oddają to słowa 
Mirona Białoszewskiego, który w „Pamiętniku z powstania 
warszawskiego” pisze, że po upadku tegoż powstania „miało 
się dosyć i powstania, i wojny w ogóle, i nienawiści, i zabijania, 
i ginięcia. Nagle – zachciało się – wszystkim – żyć! Żyć! Iść! 
Wyjść! Popatrzeć! Na słońce. Normalnie.”

Teraz nie zastanawiamy się, co to znaczy normalnie żyć, bo na 
razie nie grozi nam zawierucha wojenna. Nie doceniamy tego, 
że możemy spokojnie mieszkać, wykonywać swoje codzienne 
obowiązki, że nikt do nas nie strzela, dlatego że jesteśmy Pola-
kami. Odzywają się więc w nas pierwotne instynkty walki o łupy 
i hegemonię. Wprawdzie nie używamy broni konwencjonalnej, 
ale walczymy ze sobą za pomocą słów. Warczymy na siebie, 
przekrzykujemy się, wymyślamy niestworzone historie, by znisz-
czyć naszego oponenta, kogoś, kto jest bogatszy, za biedny, ma 
władzę lub chce naszej władzy. Dzielimy się na wrogie obozy, 
obdarowujemy wzajemnymi złośliwościami. Bez skrupułów 
wykorzystujemy innych dla własnej kariery i wzbogacania się. 
Doskonalimy się coraz bardziej w sztuce demagogii i manipulacji. 
Celujemy w załatwianiu wszystkiego „po znajomości”. Zapomi-
namy o uczciwości i honorze, przymykamy oko na korupcję. 
Nie trzeba wojny, by człowiek w swoim własnym środowisku 
został zaszczuty, wykluczony, bo nie pasuje do czyjejś wizji 
świata. Czy za taką Polskę przelewali krew nasi przodkowie?

U. Kobak
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DOŻYNKI TO ŚWIĘTOWANIA CZAS
„Żniwa zakończone
zboże już sprzątnięto.
Dzisiaj w naszej gminie
obchodzimy święto.
Bo tradycje nasze
są nam wszystkim znane
i z dziada pradziada
są kultywowane.
Dzisiaj są dożynki,
trzeba się radować
i za nasze plony
Panu Bogu podziękować”.

(Jacek Stochmal „Wieniec dożynkowy”)

Dożynki - inaczej nazywane Świętem Plonów - to 
ludowe święto połączone z obrzędami dziękczyn-

nymi za ukończenie żniw i prac polowych, podczas 
którego proszono o jeszcze lepszy urodzaj w na-
stępnym roku. Od wieków wpisują się w tradycję 
ludową. Są symbolem dorobku, ciężkiej pracy rolników 
i stanowią wyraz hołdu społeczności wiejskiej 
najściślej związanej z gospodarstwem i ziemią. 
Z dożynkami wiąże się szereg obyczajów i tra-
dycji, z których dzisiaj kojarzymy chyba najlepiej 
wicie wieńca dożynkowego, niesionego jako dar 
przed ołtarz kościoła parafialnego.

Uroczystości dożynkowe to nie tylko święto 
dziękczynienia, lecz również okazja uświadomie-
nia sobie, jak przemienny jest rytm życia, jego 
zmienność i różnorodność: narodziny i śmierć, 
koniec zimy i nadejście wiosny, zasiew i zbieranie 
plonów. Z plonów tych cieszyć się mogą jed-
nak ci, którzy sumiennie wypełniają swe obowiązki. 
Przysłowie ludowe mówi, że „kto w żniwa próżnował, 
będzie w zimie biedował”.

Dożynki to jedno z najważniejszych wydarzeń 
w roku organizowanych przez Gminę Brzostek. 
W niedzielę 1 września 2019 roku mieszkańcy gminy 
wspólnie dzielili się radością płynącą z zakończenia 
tegorocznych żniw. W tym roku miejscem Gminnych 
Dożynek było sołectwo Siedliska-Bogusz.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 14.00 
Mszą Świętą Dziękczynną w Kościele Parafialnym 
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, którą 
celebrował ksiądz proboszcz Ryszard Radoń. On też 
wygłosił okolicznościową homilię.

Po mszy w barwnym korowodzie dożynkowym 
władze, zaproszeni goście, delegacje sołectw Gminy 
Brzostek skierowali się na pobliski stadion sportowy, 
gdzie wszystkich przybyłych na tegoroczne dożynki 
przywitała Kapela Ludowa „Kurasie” oraz gospodarz 
wydarzenia Burmistrz Gminy Wojciech Staniszewski. 
Szczególnie gorąco powitał przybyłych rolników oraz 
starostów dożynek. Powitał wszystkich zaproszonych 
gości: posła na Sejm RP Jana Warzechę, wiceprzewod-
niczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
Czesława Łączaka, Starostę Powiatu Dębickiego 
Piotra Chęćka, Wicestarostę Powiatu Dębickiego 
Adama Pieniążka, Przewodniczącego Rady Powiatu 
Dębickiego Michała Maziarkę, Burmistrz Pilzna Ewę 
Gołębiowską, Wójta Gminy Jodłowa Jana Janigę, 
Zastępcę Wójta Gminy Żyraków Grzegorza Regułę, 
zastępcę wójta Gminy Dębica Jana Siwulę, wicebur-
mistrza Adama Kostrząba, byłego burmistrza Brzostku 
Leszka Bieńka, byłego wójta gminy Brzostek Jana 
Chmurę, Radnych Rady Powiatu Dębickiego Ma-
teusza Domaradzkiego, Daniela Wójcika, Andrzeja 
Witka i Wojciecha Szota. Powitał także Radnych Rady 
Miejskiej w Brzostku na czele z przewodniczącym 
Marcinem Sasem, Dyrektorów Szkół, Kierowników 

Jednostek Organizacyjnych Gminy Brzostek, Dyrekto-
ra Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej Wiesława Ladę, 
Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Dębicy 
Zbigniewa Siedlarza, czcigodnych Księży oraz Sołty-
sów Gminy Brzostek wraz z delegacjami wieńcowymi, 
przedstawicieli mediów – „Wiadomości Brzosteckie”, 
TV Brzostek, „Obserwator Lokalny”, Radio Trendy. 

 Burmistrz w swoim wystąpieniu podkreślił, że 
dożynki to święto wsi i jej mieszkańców, podziękował 
rolnikom za wysiłek i pracę na roli, za przywiązanie 
do ziemi, do tradycji i za zdobywaną wiedzę, która 
pozwala rozwijać gospodarstwa. Zakończył słowami 
„Szczęść Wam Boże, chłopy”.

Następnie głos zabrali: Jan Warzecha, Czesław 
Łączak, Piotr Chęciek oraz Zbigniew Siedlarz, który 
odczytał list skierowany do obecnych przez Panią 
Teresę Pamułę (Dyrektor Podkarpackiego Oddziału 
Regionalnego ARiMR). List Posła na Sejm RP oraz 

prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza odczytał 
Daniel Wójcik. Zostały również odczytane przez 
burmistrza Brzostku listy Ewy Leniart (Wojewoda 
Podkarpacki), Elżbiety Łukacijewskiej (posłanka do 
Parlamentu Europejskiego) oraz Jolanty Sawickiej (Dy-
rektora Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie).

Jak tradycja i obyczaj dożynkowy każe, starosto-
wie dożynek: Lucyna i Jerzy Nyklowie ze Smarżowej 
przekazali burmistrzowi chleb wypieczony z mąki 
ze zboża zebranego w tym roku, aby sprawiedliwie 
podzielił się nim z mieszkańcami gminy i zaproszo-
nymi gośćmi.

Ofiarowany chleb – owoc ziemi oraz pracy rąk 
ludzkich jest symbolem życia, radości, sytości, szczęś-
cia. Symbolizuje dom rodzinny, w którym ojciec lub 
matka dzielą chleb między domowników. Wspólnie 
spożywany chleb jest znakiem gościnności, przyjaźni, 
wspólnoty. Szacunek dla chleba jest do dziś nieodłącz-
nym elementem naszego dziedzictwa kulturowego.

Po poczęstowaniu przez burmistrza oraz staro-
stów dożynkowym chlebem licznie przybyłych, nastą-
piła prezentacja wspaniałych wieńców dożynkowych 
przygotowanych przez sołectwa Gminy Brzostek, 
które tradycyjnie już zachwyciły wszystkich obecnych. 

Wieniec jest najważniejszym symbolem doży-
nek, symbolizującym wszystkie plony, które rodzi 
ziemia i z których człowiek może korzystać. Jest 
także wyrazem dumy i radości z zebranych plonów. 
Dożynkowe wieńce zgodnie z tradycją mają uosabiać 
urodzaj i dostatek. 

Kolejnym elementem rolniczego święta był wy-
stęp zespołu folklorystycznego „Mali Boguszanie” 
prowadzonego przez panią Krystynę Traciłowską. 
Zaprezentowali część artystyczną „Plon niesiemy 
plon…” ukazującą tradycje żniwne i dożynkowe pol-
skiej wsi. Uczestnicy dożynek mieli okazję wysłuchać 
piosenek „Plon niesiemy plon...”, „Kosiarze stoją”, 
„Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna”, „Jak pojedziesz 

w pole orać”, „Poszło dziewczę po ziele”, „Zasiali górale 
żyto”, „Pognała gąski”, okolicznościowych wierszy oraz 
zobaczyć tańce ludowe „Krzyżok”, „Trojak”, „Grozik”.

Występ małych artystów nie był jedyny w tym 
dniu. Na scenie pojawiła się i oczywiście wystąpiła 
Kapela Ludowa „Kurasie” z Lubziny - jedna z naj-
starszych działających na Podkarpaciu, założona 
formalnie w lutym 1950 r. we wsi Brzozówka przez 
Władysława Kamińskiego i jego córkę Albinę Kuraś, 
którą Zbigniew Wodecki nazwał wybitną ludową 
skrzypaczką. O Kapeli Kurasie powstały już cztery 
prace magisterskie, dziesiątki artykułów oraz audy-
cji radiowych i telewizyjnych. Są laureatami wielu 
nagród, w tym Nagrody Kolberga (2013 r.), wydali 
5 płyt. W 1992 roku grali koncert dla Jana Pawła II. 
Pani Albina – nestorka rodu – zachwyciła zebranych 
swą radością oraz niespożytą energią, którą mo-
głaby obdzielić wiele osób. Radosne dźwięki kapeli 

wywoływały szeroki uśmiech i zachęcały do 
pójścia w tany. 

Jak przystało na dożynkach nie mogło za-
braknąć tradycyjnych potraw i przysmaków. 
Sołectwa z ogromnym zaangażowaniem przy-
gotowały swoje barwnie przystrojone stoły. 
Pierogi, swojska kiełbasa, domowe przetwory, 
pasztety, pieczone mięsiwa, ciasta. Unoszące 
się zapachy kusiły podniebienia uczestników 
dożynek i zachęcały do degustacji.

Dla dzieci przewidziano wiele atrakcji: dmu-
chańce, tatuaże ( oczywiście zmywalne), przejazd 

bryczką (jak uproszono woźnicę), zabawy z animato-
rami – pojawiły się Smerfy, balony, świecące kokardki 
i wiele innych.

Swoje stanowiska rozłożyli: Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II, KRUS Oddział Regionalny Rzeszów, Rzeki 
karpackie – czysta natura 2000, Podkarpacka Izba 
Rolnicza, która zaproponowała konkurs wiedzy o bhp 
z nagrodami (wózek transportowy, drabina, szpadle, 
sekatory, pas bezpieczeństwa). Zwycięzcami zostali: 
Wiesław Czapla, Paweł Machaj, Sylwester Czernik, 
Dariusz Wójtowicz, Małgorzata Augustyn, Sylwester 
Zyguła, Wiesław Kolbusz, Marta Oprządek oraz Paweł 
Kasprzyk. Nagrody wręczyła pani Sylwia Wardzińska 
przedstawicielka placówki KRUS w Dębicy.

Gwiazdą wieczoru był zakopiański zespół Krywań 
- najpopularniejszy i najbardziej reprezentatywny po-
śród zespołów folkowych, sławiących muzykę i pieśni 
Podhala, Orawy i Spisza. Jest to wyjątkowy zespół 
na polskim rynku estradowym, prekursor muzyki 
stylizowanej folklorem, bez wątpienia numer jeden 
w swoim gatunku muzycznym. Była moc. Nogi same 
rwały się do tańca, wszyscy bawili się wyśmienicie. 
Podczas koncertu nie mogło oczywiście zabraknąć 
takich przebojów jak: „Orawa”, „Szalała, szalała” i in-
nych bardzo dobrze znanych publiczności. Ten kon-
cert to niezapomniane połączenie folkowych tonów 
góralskich pieśni z rockiem, a nawet rapem. Słuchając 
piosenek zespołu, niejedne serca „umykały” w góry.

O 20:30 rozpoczęła się zabawa taneczna. Do 
tańca przygrywał zespół Rodex Band z Jasła, który jak 
się okazało, posiada bardzo urozmaicony repertuar. 

Organizatorami dożynek była Gmina Brzostek oraz 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. Patronat 
medialny sprawowali: „Wiadomości Brzosteckie” 
oraz TV Brzostek.

A wszystkim obecnym sprzyjał wspaniały humor 
(chociaż to już koniec wakacji) i jeszcze lepsza pogoda.

Renata Wadas

Fot. Paweł Batycki
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ABY TRADYCJA NIE ZGINĘŁA!
Jan Paweł II mówił do rolników: „Twórzcie kulturę wsi, w której 

obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie - jak 
u dobrego gospodarza - miejsce na rzeczy dawne, uświęcone 
tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków.” 

Dożynki, Święto Plonów, Wieńce - obchodzi się zwykle po 
zakończeniu żniw. Dożynki w parafii gorzejowskiej odbyły się 
25 sierpnia. Nie mogło w naszej świątyni zabraknąć wieńca 
dożynkowego. Co prawda można go obecnie kupić lub wypo-
życzyć, ale nasze koło gospodyń wiejskich „Nasza Gorzejowa 
w Gorzejowej” wraz z radą sołecką postanowili taki wieniec 
wykonać samodzielnie. Wspólne przygotowanie wieńca do-
żynkowego przyniosło wiele zadowolenia, ponieważ taka praca 
daje mnóstwo satysfakcji i przywraca tradycję. Przynosimy do 
kościoła bochen chleba, który jest symbolem zebranych plonów. 

Starostami dożynek byli Maria Machala i Jan Czekaj. Wspól-
nie dziękowaliśmy na uroczystej sumie za dobre zbiory, a rol-
nikom za wysiłek i pracę na roli.

Sołtys wsi
Edyta Krzywińska

21. PIELGRZYMKA SŁUŻB MUNDUROWYCH 
DO SANKTUARIUM W PRZECZYCY
Tradycyjnie 16 sierpnia w ramach Wielkiego Odpustu w Sank-

tuarium Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny 
w Przeczycy odbyła się już 21. Pielgrzymka Służb Munduro-
wych. Strażacy i przedstawiciele innych służb wraz z licznymi 
pielgrzymami dziękowali za otrzymane łaski i zanosili modlitwy 
w intencji bezpieczeństwa służby oraz zdrowia duchowego 
i fizycznego wszystkich ochotników i funkcjonariuszy. 

Mszę Świętą celebrował 
i wygłosił kazanie bp Stani-
sław Selaterski. Do przeczy-
ckiego sanktuarium przyby-
ły jednostki straży pożarnej 
z trzech powiatów: dębickiego, 
jasielskiego i ropczycko-sędzi-
szowskiego, a także delegacja 
ochotniczej straży z Krems 
w Austrii. W uroczystości 
uczestniczyło ponad 400 
strażaków, 34 poczty sztan-
darowe, Ogniowa Kompania 
Honorowa OSP z Kołaczyc, 
orkiestry dęte z Jodłowej i Pil-
zna, poczet sztandarowy my-
śliwych, reprezentanci innych 

służb mundurowych oraz przedstawiciele władz państwowych 
i samorządowych. Nie zabrakło licznie zgormadzonych miesz-
kańców okolicznych miejscowości.

Po zakończonym nabożeństwie odbyło się poświęcenie 
wozów bojowych OSP, które stawiły się na placu w liczbie 
50. Poświęceniu towarzyszyły tradycyjnie błyski niebieskich 
sygnałów świetlnych oraz głośny dźwięk syren alarmowych. 

Pielgrzymka organizowana już 
po raz 21. przez przeczycką 
parafię, gminę Brzostek i Za-
rząd Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Dębicy była także 
okazją do wspólnego spot-
kania, integracji i wymiany 
spostrzeżeń pomiędzy przed-
stawicielami poszczególnych 
jednostek OSP, PSP i innych 
służb mundurowych. Dzięku-
jemy wszystkim zaangażowa-
nym w jej przygotowanie. Do 
zobaczenia w przyszłym roku.

Strażacy OSP w Skurowej

CZY WYOBRAŻASZ SOBIE WŁASNE ŻYCIE BEZ SAMOCHODU?
………Tu zostawiliśmy miejsce, aby każdy mógł sobie odpowie-
dzieć na to pytanie. Możemy przypuszczać, że raczej nikt, kto 
już zasmakował w korzystaniu z własnego auta, dobrowolnie 
by z niego zrezygnował i nie czuł z tego powodu dyskomfortu.

Wystarczy popatrzeć na zamieszczoną na następnej stronie 
fotografię drogi krajowej przebiegającej przez centrum Brzost-
ku. Wydawać by się mogło, że jest nas tak dużo jak ludności 
w Chinach. Niesamowity ścisk na drodze. Może wkrótce też 
trzeba będzie, wzorem władz chińskich miast, wprowadzić 
regulację, kto i kiedy może korzystać z własnego auta. Tam 
specjalne oznakowania na tablicach rejestracyjnych zakazują 
określonej grupie jazdy prywatnym środkiem lokomocji np. we 
wtorki, innym w czwartki itd. W ten sposób auta mieszczą się 

na drogach. Brzostkowi do Pekinu bardzo daleko, ale często 
zdarza się, że trzeba długo czekać, żeby włączyć się na drogę 
krajową z ul. Mysłowskiego, Słonecznej czy Szkolnej. Miejmy 
nadzieję, że budowa obwodnicy nie upadnie wraz z przejściem 
do europarlamentu posła Bogdana Rzońcy, który najbardziej 
zabiegał o tę inwestycję.

Jak się obyć bez samochodu? Wbrew pozorom obecnie nie 
jest to łatwe. Minęły czasy, gdzie autobusem czy pociągiem 
można było wszędzie dojechać. Przez Brzostek do Krakowa 
przemyka mnóstwo busów głównie ze względu na studen-
tów, ale już do naszego miasta wojewódzkiego niełatwo się 
dostać, a połączenie z Jasłem czy Dębicą też pozostawia wiele 
do życzenia, nie wspominając już o komunikacji pomiędzy 

Fot. Jakub Batycki

Fot. Paweł Batycki
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poszczególnymi miejscowościami naszej gmi-
ny. W takiej sytuacji nie da się nie skorzystać 
z własnego auta, tym bardziej, że czas ciągle 
nas goni. Zwiększenie ruchu samochodowego 
pozbawiło jednak kierowców luksusu pustych 
dróg. Podróżowanie w kolumnach stało się 
wręcz standardem, który jest nawet do znie-
sienia, o ile nie trafi się na początku ktoś, kto 
uparcie będzie jechał z prędkością niższą o 40 
km niż dozwolona lub nie będzie wyprzedzał 
wszystkich jakiś pirat drogowy łamiący wszelkie 
przepisy i na dodatek pozbawiony kultury.

Z drugiej strony większość z nas po prostu 
lubi jeździć, a przecież przyjemności szkoda 
sobie odmawiać. Przecież to takie miłe – usiąść 
za kółkiem, odpalić silnik i poczuć jedność ze 
swoją maszyną…

W tym numerze zajęliśmy się motoryzacją, bo właśnie 
22 września przypada Światowy Dzień bez Samochodu, mający 
na celu uwrażliwić ludzi na problem zatruwania środowiska 
spalinami. Zazwyczaj nie myślimy o zanieczyszczeniu powodo-
wanym przez pojazdy. Daje się nam ono we znaki, gdy np. ktoś 
przed nami strzeli sobie czarnym dymem z rury wydechowej 
albo gdy mieszkamy przy drodze, na której znacząco zwiększyło 

się natężenie ruchu. Zapach spalin w mieszkaniu na pewno 
nie należy do przyjemnych i bynajmniej nie jest obojętny dla 
naszego zdrowia.

Poniżej przedstawiamy wyniki ankiety przeprowadzonej 
wśród 20 osób jeżdżących samochodami, ale niebędących 
zawodowymi kierowcami. Wnioski nasuwają się same. Życzymy 
miłego analizowania!

U. Kobak

Fot. Paweł Batycki



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 9/2019 11

CO SŁYCHAĆ W ZAWADCE BRZOSTECKIEJ?
Nowy przystanek szkolny

Jest mi niezmiernie miło poinformować Czy-
telników „Wiadomości Brzosteckich”, a przede 

wszystkim mieszkańców Zawadki Brzosteckiej, 
że starania Rady Sołeckiej o postawienie wiaty 
przystankowej dla dzieci i młodzieży oraz rodzi-
ców oczekujących na przyjazd autobusu szkol-
nego przyniosły wreszcie oczekiwany skutek. 
I tak w sierpniu została zamontowana przy Starej 
Drodze efektowna, przeszklona, przestronna wia-
ta, która będzie chronić oczekujących na autobus 
przed deszczem, wiatrem czy śniegiem. Inwestycja 
ta została zrealizowana ze środków sołeckich Za-
wadki Brzosteckiej przy wsparciu UM w Brzostku.

Chcę gorąco podziękować w tym miejscu Panu 
Piotrowi Berkowi, który bardzo przychylnie pod-
szedł do sprawy umiejscowienia tego przystanku. 
Zagospodarowanie terenu koło wiaty to już zasłu-
ga kolejnego „zawadzkiego czynu społecznego” 
– układanie obrzeży, kostki brukowej, ozdobnych krzewów to 
dzieło naszej sprawnej ekipy: Jana Strączka, Józefa i Sylwestra 
Czerników, Włodka Piątka, Piotra i Karola Berków, Mateusza 
i Dominika Sobczyków i Sołtysa Marcina Sasa.

Miło jest zobaczyć, jak ten teren nabrał efektownego wy-
glądu, co powoli staje się naszym zawadzkim znakiem firmo-
wym - że to, co wykonujemy, robimy solidnie i elegancko. 
2-3 popołudnia spędzone w pocie czoła, ale także, a może 
przede wszystkim, we wspaniałym towarzystwie sąsiadów, 

ludzi dobrej woli. Czekamy jeszcze 
na zamontowanie kosza na śmieci, 
który, mam nadzieję, przy wspar-
ciu edukacyjnym rodziców będzie 
spełniał swoją funkcję.

Inwestycję naszą wsparli także 
Pan Marcin Moraniec, przekazując 
bezpłatnie kruszywo na podbudo-
wę przystanku oraz Pan Andrzej 
Noga, wypożyczając sprzęt bu-
dowlany.

Bardzo dziękuję wszystkim, 
którzy się włączyli w prace, choć 
czasem trochę szkoda, że nie ma 
nas więcej chętnych do działa-
nia dla społeczności. Nie brakuje 
natomiast malkontentów, którzy 
kontestują wszystkie działania na 
rzecz naszej małej ojczyzny. Mam 
nadzieję, że ten przystanek choć, 

być może, tak niewiele znaczący, spełni swoją rolę i służyć 
będzie naszej młodzieży. I tu też apel z mojej strony do mło-
dych – zadbajcie, by teren wokół był czysty, bez śmieci, bez 
wulgarnych napisów - naprawdę wszystkim będzie przyjemniej 
z niego korzystać. I nie musi to być utopia ani pobożne życzenia 
– po prostu bądźmy u siebie wszyscy razem gospodarzami...

Sołtys Marcin Sas

LUDZIE „ZWYKLI – NIEZWYKLI” Z ZAWADKI 
BRZOSTECKIEJ
O Pani Marii Surdel wszyscy mi znani miesz-

kańcy Zawadki Brzosteckiej wypowiadają 
się z szacunkiem godnym Jej zalet i pięknie 
przeżytych długich lat. A choć te lata nieraz nie 
były łatwe i Jej bagaż doświadczeń życiowych 
jest przeogromny, to postawa tej skromnej 
kobiety może niejednego, znacznie młodszego, 
wpędzić w prawdziwe kompleksy.

Mnie los z Panią Marią zetknął kilka lat temu, 
gdy zacząłem „sołtysowanie”, a Jej domek za-
wsze schludnie utrzymany, cały w kwiatach stoi 
w pobliżu domu ludowego. Od razu wyczułem 
od Niej ogromną życzliwość i wsparcie, a także 
pewne zaciekawienie z Jej strony - jak to będzie 
z takim młodym, według Niej, Sołtysem.

Praca Rady Sołeckiej i wiele różnych inicja-
tyw sprawiło, iż bardzo szybko zawiązaliśmy 
nić sympatii, bo Pani „Bronckiej”, tak u nas 
popularnie nazywanej, po prostu trudno nie lubić. Widok Jej 
spracowanych rąk zamiatających teren wkoło domu ludowe-
go, widok pochylonych pleców, gdy sprząta po wyczynach 
młodzieży, niejednego z tych młodych winien zawstydzić 
i wprawić w zakłopotanie.

Pani Maria nade wszystko uwielbia porządek, czystość 
w obejściu, kwiaty, zadbany ogród... Od wielu już lat dba o nasz 
wspólny dom ludowy, podlewa kwiaty, pieli krzewy na naszym 
minirynku, zamiata, sprząta - słowem - dba jak o swoje. A przy 
tym ma wielką pogodę ducha. Nie skarży się na los czy zdrowie, 
a nawet na tę fatalną młodzież. Wszystko, co przynosi życie, 
przyjmuje z pokorą chyba właściwą Jej pokoleniu, które nie 

miało łatwego życia, 
a mimo to ma zawsze 
dobre słowo, uśmiech 
na co dzień i ciągłe 
żywe zainteresowanie 
tym, co dzieje się w na-
szym małym sołectwie. 
Ech, łza się w oku kręci, 
kiedy chwali nasze Pa-
nie ze Stowarzyszenia 
za pięknie wypleciony 
wieniec żniwny czy 
wspólnie spędzane 
opłatki, czy Dni Kobiet, 
na których zawsze jest 
z nami. 

Poprzez ten skrom-
ny artykuł bardzo 

chciałbym podziękować Pani Marii za te wszystkie przejawy 
i odruchy bycia dobrym człowiekiem, za wszelką, bezintere-
sowną pomoc - Pani Mario, wielki szacunek!

My, młodsi, możemy od Pani tyle się nauczyć, tyle przejąć 
dobrych nawyków i postaw. Wszyscy życzymy Pani długich 
lat przeżytych w zdrowiu, w otoczeniu kochającej rodziny. 
Pani Broncka jest nam, w Zawadce Brzosteckiej, po prostu 
niezbędna.

Pani Marysiu, jeszcze raz wszystkiego dobrego, błogosła-
wieństwa Bożego i sił, by wciąż tak pięknie żyć. 

Sołtys Marcin Sas

Fot. Paweł Batycki



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 9/201912

KS. STANISŁAW SZCZEPANIK NIE ŻYJE

Jak podaje strona internetowa Zgromadzenia Księży Misjona-
rzy, 16 sierpnia w Portoryko pochodzący ze Smarżowej Ks. 

Stanisław Szczepanik uległ tragicznemu wypadkowi, dwa dni 
później zmarł w szpitalu. Prawdopodobnie był to nieszczęśliwy 
wypadek, jednak policja bada okoliczności, ponieważ Księdza 
znaleziono nieprzytomnego, z rozbitą głową, leżącego na 
chodniku, a obok stał rower, którym jeździł na poranne msze. 
Ks. Szczepanik służył jako misjonarz od roku 1986 w Zairze, 
Haiti, Dominikanie i Portoryko. Przeżył 63 lata. Zgodnie z te-

stamentem Jego narządy przekazano do przeszczepu, a ciało 
skremowano. Prochy Ks. Stanisława, zgodnie z Jego ostatnią 
wolą, spoczną w Polsce. Pogrzeb odbędzie się 3 października 
2019 r. w Krakowie.

Więcej o śp. Księdzu Stanisławie Szczepaniku można prze-
czytać na stronie Zgromadzenia Księży Misjonarzy oraz w gru-
dniowym numerze „Wiadomości Brzosteckich” z roku 2018.

Redakcja

KONDOLENCJE
Całej społeczności Smarżowej oraz Parafii w Siedliskach-Bogusz 
składam wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 
Rodaka, 

Ks. Stanisława Szczepanika,
Misjonarza, który był godnym naśladowcą Jezusa Chrystusa 
i w zupełności poświęcił się służbie potrzebującym.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek cichy, 
pokorny i o wielkim sercu.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Źródło: http://misjonarze.pl/?p=12874

ŚWIATŁO W FOTOGRAFII MŁODYCH
Mamy to (!!!), tzn. wyniki konkursu fotograficznego 

„W obiektywie - światłem malowane” zorganizowanego 
przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku w ramach 
Kulturalnego Lata 2019.

Konkurs skierowany był do zamieszkującej gminę Brzostek 
młodzieży z roczników 1999-2006, która przez prawie dwa 
miesiące mogła zgłaszać swoje najlepsze zdjęcia. Głównym 
celem było uwrażliwienie młodzieży na piękno otaczającego 
nas świata oraz dostrzeżenie i zaprezentowanie niezwykłej roli 
światła za pośrednictwem obiektywu aparatu. Na zwycięzców 
czekały atrakcyjne nagrody. Do konkursu prace fotograficzne 
zgłosili: Oliwia Szczepkowicz, Natalia Niedzielska, Martyna 
Samborska, Paweł Stanek, Mateusz Czapla oraz Michał Dzie-
dzic, w sumie 11 fotografii. 

22 sierpnia w brzosteckim domu kultury zebrało się jury 
i wybrało trzy najlepsze zdjęcia oraz wyróżniło jedną pracę. 
W skład jury weszli:

 ▪ Anna Rozwadowska - fotograf z wykształcenia i zami-
łowania,

 ▪ Paweł Batycki - gminny fotograf, operator i montażysta 
TV Brzostek,

 ▪ Robert Sypień - pasjonat i fotograf przyrodniczy.
Przypomnijmy, że motywem przewodnim konkursu było 

„światłem malowane”, czyli istotna rola światła w wykonanym 
zdjęciu. Jak się można domyślić, wybór nie był najłatwiejszy, 
a towarzysząca temu dyskusja bardzo burzliwa, ale udało się, 
nasze nieomylne jury wybrało najlepsze prace.

Fotografowie - amatorzy, którzy na zaproszenie organizato-
rów przybyli tego dnia na ogłoszenie wyników do brzosteckiego 
domu kultury, zostali serdecznie przywitani przez Justynę 
Zegarowską, która podziękowała uczestnikom za zaintere-
sowanie i zaangażowanie w konkursie. Przewodniczący jury, 
Paweł Batycki, w swojej przemowie zaznaczył bardzo ważną 
rzecz, a mianowicie to, że zdjęcie można wykonać zarówno 
sprzętem za kilka tysięcy, jak i zwykłym telefonem z aparatem, 
ale aby zdjęcie było ciekawe i niosło ze sobą refleksję, musi być 
pomysł. Właśnie to głównie zadecydowało o wyniku konkursu 
„W obiektywie - światłem malowane”. Głos zabrał również 

członek jury Robert Sypień, który w kilku sło-
wach podsumował zgłoszone fotografie. Po 
krótkich przemowach przystąpiono do uhono-
rowania zwycięzców dyplomami i nagrodami, 
które laureaci odebrali z rąk Kierownika CKiCz 
w Brzostku, Marty Król.

Za interesujące i oryginalne ujęcie tema-
tu konkursu oraz ciekawą estetykę fotografii 
pierwsze miejsce zdobyła Martyna Samborska. 
Drugim miejscem pochwalić się może Michał 
Dziedzic, natomiast trzecim - Mateusz Czapla. 
Wyróżnienie za pomysłowość w ukazywaniu 
światła w fotografii otrzymała druga fotografia 
zgłoszona przez Martynę Samborską. Dzień 
ogłoszenia wyników był także dniem otwarcia 

Dokończenie na str. 13



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 9/2019 13

KOLOROWO I WESOŁO W NAWSIU BRZOSTECKIM
Temperatura powietrza podczas pikniku w Nawsiu Brzoste-

ckim sięgnęła zenitu i na termometrach mogliśmy zaobser-
wować 33 stopnie Celsjusza. Równie gorąco mogło się zrobić 
w głowach najmłodszych uczest-
ników zabaw dla dzieci przygo-
towanych przez organizatorów. 
Po raz pierwszy „Tęczowa Dolina” 
zaprezentowała u nas proszek 
holi, co w połączeniu z malowa-
niem twarzy przyprawiało o gę-
sią skórkę wszystkich rodziców, 
którzy na twarzach swoich po-
ciech mogli zobaczyć przeróżne 
malunki, a ich czuprynę zdobiły 
jaskrawe kolory. 

Włosy odgrywały ważną rolę 
podczas V Pikniku w Nawsiu 
Brzosteckim, bo oprócz ich ma-
lowania odbywało się także i ich 
czesanie, a dokładnie konkurs 
czesania zorganizowany i sfinansowa-
ny przez salon fryzjerski Studio Fryzur 
- Tomasz Trychta. Najlepszą fryzjerką 
nieprofesjonalną została wybrana Nata-
lia Kopera, której za modelkę posłużyła 
siostra - Jasmina. 

Kiedy dzieciaki i nieco starsi uczestnicy 
pikniku już się wyszaleli, to przyszedł czas 
na posiłek. Niestety, utrudnieniem było 
to, że w tym przypadku nie można się było 
nim zbytnio delektować, bo liczył się czas. 
Dokładniej czas zjedzenia dziesięciu pie-
rogów ruskich. Z tym zadaniem najlepiej 
uporał się mieszkaniec Woli Brzosteckiej, 
Dariusz Nowicki, pokonując między innymi 
Marcina Świerczka, który na te zawody już 
drugi rok z rzędu przyjechał aż z Wrocła-
wia. Po raz kolejny przegrał o włos, a raczej 
o pieroga. I na nic się zdały protesty, że 
pierogi były za gorące… 

Kto nie załapał się do jedzenia piero-
gów, mógł spróbować swoich sił w prze-
ciąganiu liny. Tutaj dzieci raz po raz po-
konywały naszych dzielnych strażaków 
z OSP Nawsie Brzosteckie, którzy byli 
współorganizatorami imprezy. Naszym 
druhom zostały jedynie tłumaczenia, że 
mieli śliskie obuwie, ale jestem przekona-
ny, że dzieci w takiej ilości były w stanie 
wygrać tę konkurencję nawet i w butach 
narciarskich. Na każdych czekał słodki 
poczęstunek, a na zwycięzców innych, 
przeznaczonych bardziej dla tej brzydszej 
płci konkurencji, nagrody ufundowane przez sklep Aqua Kan.

Gdy słońce zbliżało się ku zachodowi, na scenę wszedł zespół 
OD NOWA, który już po raz drugi z rzędu bawi wszystkich 
biesiadników na pikniku w Nawsiu Brzosteckim. Na początek za-

grano kilka dziecinnych piosenek, a później wokalistka zespołu 
zaprosiła swym śpiewem do kilku siarczystych polek. Zaczęło 
się święto dla tych nieco starszych mieszkańców wsi, a każdy 

zapomniał o bolących nogach 
i bólu w krzyżach. Jeśli ktoś 
nie miał siły tańczyć, mógł 
zjeść pierogi ruskie lub z ka-
pustą, które są specjalnością 
pań z Koła Gospodyń Wiej-
skich – jednego z głównych 
organizatorów Pikniku. Tym 
razem pierogów było ponad 
trzy tysiące, więc prawie do 
samego końca imprezy wszy-
scy mogli się delektować ich 
smakiem. 

W imieniu swoim, ale także 
i Sołtysa Wsi, i Koła Gospodyń 
Wi e j s k i c h  p ra g n i e my 
podziękować wszystkim, 

którzy pomogli nam w organizacji V Pikniku 
Rodzinnego w Nawsiu Brzosteckim. 
Oprócz wyżej wymienionych osób były 
to także: Gmina Brzostek z Burmistrzem 
Wojciechem Staniszewskim, Starostwo 
Powiatowe w Dębicy, które wsparło nas 
dzięki staraniom radnego Rady Powiatu, 
Mateusza Domaradzkiego, firma FEM 
Brzostek, EKiW Brzostek, BSR Brzostek, 
sklep spożywczy Mariusz Skalski, firma 

Rogala&Syn, która od paru lat dostarcza 
nam zimny, złocisty napój, ubarwiający 
każdy piknik, „Wiadomościom Brzoste-
ckim”. Ponadto dziękujemy jeszcze Kin-
dze Grygiel, która pomagała uchwycić 
te niezwykłe wydarzenie w obiektywnie 
swojego aparatu, Ewelinie Kuś z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa w Dębicy, która pomaga naszemu 
Kołu Gospodyń Wiejskich w poprawnym 
funkcjonowaniu już jako pełnoprawne 
stowarzyszenie, a także firmie ochro-
niarskiej BATALIA, z którą od tego roku 
współpracujemy. Bez Państwa pomocy nie 
bylibyśmy w stanie robić tego, co udaje 
się już od ponad pięciu lat. Dziękujemy!

Na koniec zabawy, późną nocą, gdy 
patrzyłem na tańczące na deskach przy 
Domu Ludowym pary, przypomniały mi się 
słowa, które kiedyś powiedział angielski 
poeta, z zawodu lekarz Oliver Wendell 
Holmes: „Ludzie nie przestają się bawić, 
dlatego że się starzeją; oni starzeją się, dla-

tego że przestają się bawić”. Takie zabawy jak te w Nawsiu 
Brzosteckim to najlepszy i najpiękniejszy eliksir młodości, jaki 
ludzkość wymyśliła! 

Bartek Ziaja

wystawy pokonkursowej, na którą serdecznie zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych przez cały wrzesień w godzinach 
pracy Domu Kultury w Brzostku.

Chcielibyśmy podziękować zarówno uczestnikom, jak i człon-
kom jury, którzy pomogli w wyborze zdjęć w konkursie. Mamy 
nadzieję, że kolejne edycje przyciągną jeszcze większe grono 

fotografów - amatorów, którzy chcieliby podzielić się swoją 
pasją z innymi. 

Konkurs fotograficzny „W obiektywie - światłem malo-
wane” zakończył program Kulturalnego Lata 2019 z CKiCz 
w Brzostku. Dziękujemy wszystkim, którzy spędzili z nami ten 
wspaniały czas! 

CKiCz w Brzostku
Nina Wodzisz

Dokończenie ze str. 12
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Z działalności brzosteckiego koła gospodyń…

KOLEJNY DOŻYNKOWY WIENIEC
Wicie dożynkowego wieńca to w dorobku brzosteckiego 

koła gospodyń niezwykle bogata tradycja. Już w latach 
pięćdziesiątych u zarania działalności tej organizacji, na zakoń-
czenie żniw nie obyło bez dożynek i tradycyjnego dożynkowego 
wieńca przystrojonego różnobarwnymi kwiatami i wstążkami, 
który nieśli dziewczęta i chłopcy ubrani w piękne, ludowe stroje. 
Przez ponad trzydzieści lat wiły go ręce dawnej przewodniczą-
cej KGW w Brzostku Heleny Krajewskiej, zajmującej się także 
gospodarstwem rolnym. A zawsze był to wieniec odwieczny, 
uwity z czterech podstawowych zbóż o owalnym kształcie: 
kosza lub korony, wykonany na solidnym stelażu. No i każdego 
roku był on najpierw poświęcany w Sanktuarium Przeczyckim 
u stóp Matki Bożej Wniebowziętej na Wielkim Odpuście Pa-
rafialnym. Ten fakt ma swoje korzenie w historii. Cytując za 
Z. Glogerem z „Roku polskiego”: „Święto NMP ze wszystkich 
świąt ku Bogarodzicy to uroczystość najdawniejsza, bo sięgająca 
pierwszych wieków chrześcijaństwa i zawsze solennie obcho-
dzona. Z Wniebowzięciem kościelnym, który rozmaite dawniej 
nosił nazwy jak: Śmierci, Odpocznienia, Zaśnienia i wreszcie 
Wniebowzięcia, łączy się w kraju naszym starodawny zwyczaj 
święcenia ziół polnych, które dziewczęta wiejskie, nazbierawszy 
dnia poprzedniego, przynoszą do świątyń, aby je kapłan przed 
wielkim ołtarzem poświęcił. Święto to nosiło również nazwę 
Matki Bożej Dożynkowej lub w skrócie Dożynki, ponieważ 
zgodnie z kalendarzem rolniczym przypada na zakończenie 
żniw. W obrzędowości ludowej w tym dniu święcone są płody 
rolne oraz zioła, które są symbolem nieskończonego bogactwa 
oraz łaskawości Matki Natury.”

W innym zaś miejscu ten sam autor wspomina: „(…) Na dzień 
przed świętem Wniebowzięcia NMP kobiety zajmowały się 
wiciem tzw. brogów. Są to duże wieńce ofiarowane w podzię-
kowaniu za zbiory. Przygotowuje się je z ostatnich zebranych 
uroczyście kłosów na sam koniec żniw. Kłosy te, a następnie 
i ludowe zabawy im odpowiadające miały swoje nazwy: fonka, 
dziad, baba, bękart, broda, pępek, przepiórka czy bęks. Wieńce 
te wije się z czterech najpopularniejszych zbóż: żyta, pszenicy, 
owsa i jęczmienia, przeplatając kolorowymi kwiatami polnymi 
takimi jak chabry, nagietki czy maki. Niektóre są tak wielkie, 
że trzeba transportować wozem”.

Uważam, że to jest znakomite wytłumaczenie, dlaczego 
tak ważne było niegdyś i jest do dzisiaj, najpierw poświęcenie 
wieńca dożynkowego na odpuście w Przeczycy, a później zapre-
zentowanie go na dożynkach gminnych czy powiatowych. Kiedy 
Helena Krajewska przekazywała swe zwierzchnictwo swoim 
młodszym następczyniom, to z nim również tradycję wicia 
wieńca dożynkowego. Nie mogło być inaczej. Nadal wieniec 
musiał być samodzielnie uwity, koniecznie przed odpustem 
w Przeczycy. No i tak już jest po dzień dzisiejszy. Wprawdzie 
członkinie zarządu oraz całej organizacji Stowarzyszenie „Nasz 
Los w Naszych Rękach” w Brzostku, bo taką nazwę nosi teraz 
nasze koło gospodyń, są zachwycone pomysłowością i arty-
zmem współczesnych wieńców dożynkowych i zawsze są pełne 
podziwu dla kreatywności ich wykonawców, to jednak swe 
inspiracje ciągle będą czerpać z dawnych tradycji. Nasz wieniec 
nie może być współczesny, lecz musi być zwyczajowy, wyko-
nany na solidnym stelażu, upleciony z czterech podstawowych 
zbóż za pomocą sznurka i drutu, a jest to żelazna zasada kulty-
wowana od lat. Nie jest to sprawą łatwą, więc ciągle korzysta 
się z doświadczenia byłej przewodniczącej, która nadal służy 
swoją poradą. Tak było i w tym roku. Przywieziona na miejsce 
wicia wieńca, doradzała i instruowała, czerpiąc ze swych wielo-
letnich praktyk w tej dziedzinie. Jednak tego wieńca nie byłoby 
bez zboża, które musiało być szczególnie dorodne. A zadbali 
o to brzosteccy gospodarze Halina i Stanisław Cisoniowie oraz 

Bogusława i Paweł Borowieccy, którzy dostarczyli swe płody - 
najpiękniejsze jakie posiadali. Dzięki temu powstał przepiękny 
zwyczajowy wieniec o owalnym kształcie, własnoręcznie uwity 
przez członkinie zarządu, a w szczególności przez Bogusławę 
Pietrzycką, która była główną pomysłodawczynią i projektantką 
tego ludowego dzieła sztuki. Natomiast o jego przystrojenie 
tradycyjnymi żywymi i zasuszonymi kwiatami oraz zielem zadbał 
Waldemar Wójcik, znakomity brzostecki florystyk, prawdziwy 
pasjonat w tej dziedzinie, którego kreatywne projekty zdobią 
ołtarze w brzosteckim kościele parafialnym. A dzięki przy-
chylności dyrekcji Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku, 
którzy użyczyli transportu, wieniec mógł się zaprezentować na 
parafialnym odpuście w Przeczycy podczas uroczystej sumy. 
W czasie procesji nieśli go z godnością, jak na obyczaj przy-
stało, „w parach” brzosteccy gospodarze i gospodynie odziani 
w stroje ludowe, które były osobiście zaprojektowane przez 
kobiety z zarządu, a zostały uszyte przez krawcową i zarazem 
członkinię stowarzyszenia Jadwigę Węgrzyn. Pośród grupy 
wieńcowej nie mogło zabraknąć Przewodniczącego Zarządu 
Miasta Daniela Wójcika, który wraz z zastępczynią chwilowo 
nieobecnej szefowej stowarzyszenia (Kazimiery Gotfryd) - 
Wandą Szarek, przewodził prezentacji. Warto nadmienić, że po 
uroczystościach odpustowych brzostecka delegacja wieńcowa 
po powrocie do swego lokalu została poczęstowana obiadem, 
o co skrzętnie zadbała między innymi, członkini zarządu Bar-
bara Nawracaj. Według relacji uczestników spotkanie to miało 
przesympatyczny nastrój i stworzyło przyjacielskie, interdy-
scyplinarne więzi. Okazało się, co jest niebywałe i zarazem 
wspaniałe, że kultywowanie obyczaju potrafi zintegrować 
społeczność lokalną. Umówiono się nawet na udział w tym 
samym składzie w uroczystościach dożynkowych parafialnych 
i gminnych. Jednak w przypadku Gminnych Dożynek, które 
miały miejsce 1 września br. w Siedliskach-Bogusz ze względów 
osobistych niektórych gospodyń, skład ten musiał ulec zmianie. 
Ale ważne, że były szczere chęci, by z własnoręcznie uwitym 
wieńcem dożynkowym wspólnie świętować to niecodzienne 
wydarzenie, jakim jest Święto Plonów.

Reasumując tę opowieść, można by wykrzyknąć: „Chwała 
Ci Tradycjo!”

Zarząd Stowarzyszenia „Nasz Los w Naszych Rękach” 
w Brzostku składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
w jakiś sposób przyczynili się zarówno do powstania wieńca 
dożynkowego, jak i jego honorowego zaprezentowania na od-
puście parafialnym w Przeczycy i uroczystościach dożynkowych.

Sekretarz zarządu 
Elżbieta Michalik
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TROPEM NIEZWYKŁYCH MIEJSC...  
- DOM KULTURY W BRZOSTKU CZ. II

„Kultura jest paradą wartości”
Henryk Elzenberg

Wrześniowy wiatr rześko porusza gałęziami jesionów, 
dębów - dorodnych - i tych mniejszych drzew, później 

posadzonych wokół okazałego budynku, odrestaurowanego, 
zwanego Domem Kultury. Tutaj bardzo się zmieniło. Dzisiaj 
w uporządkowanym parku rosną wysokie drzewa, bez gniazd 
gawronich, których jeszcze kilka lat temu była ogromna ilość. 
Między drzewami stoją ławki, na których siedzą młode mamy, 
a ich dzieci bawią się na placu zabaw. W piaskownicy siedzą 
małe dziewczynki, przesypują piasek do wiaderek, nakładają 
też różne foremki zwierzątek, budują kopczyki, dekorują je, 
a potem rozrzucają piasek i jest przy tym dużo pisku, śmiechu 
i trochę płaczu. Mali chłopcy ciągną samochody, traktory 
z przyczepami, ładują kamyczki, patyki i przewożą je. Mamy od 
czasu do czasu zwracają uwagę dzieciom, poprawiają włoski, 
zakładają lekkie czapeczki i spokojnie czytają przyniesione 
gazetki. Słońce przedziera się i swoimi promyczkami ogrze-
wa rączki dziecięce. Jest cicho i spokojnie, tylko od czasu 
do czasu głośne - kra, kra - przerywa ową ciszę. To znowu 
chłopcy przynieśli kolorowe liście i układają z nich bukiecik 
pod pomnikiem upamiętniającym uczestników powstań na-
rodowowyzwoleńczych XIX wieku i naszego rodaka księcia 
pułkownika Mieczysława Woronieckiego.

Podjeżdżają samochody osobowe, ustawiają się na wybru-
kowanym placu. Wokół całego budynku wyłożony plac kostką 
brukową, zniknęła polna scena oraz plac asfaltowy i nie ma też 
tutaj ani zabaw, ani wieczorków muzycznych, ani też śpiewów 
ludowych. Dawne drzwi wiodące do sali kinowej zamknięte, 
tylko od czasu do czasu otwierają się dla widzów różnych wy-
stępów odgrywanych na scenie. Cała posesja jest ogrodzona 
i już dzisiaj nie można przejść na stadion brzostecki, który był 
usytuowany niżej budynku. Dzisiaj stadion przeniesiony jest na 
ulicę Okrągłą, a na tym miejscu stoją budynki Marbetu - dawniej 
mieściła się tutaj Spółdzielnia Budownictwa Wiejskiego, w któ-
rej miało zatrudnienie sporo mężczyzn. Jest tutaj też zakład 
metalowy Edwarda Kmiecika oraz wytwórnia świec. Tuż przy 
parkanie stoi nowa remiza straży pożarnej. To miejsce jest już 
tak zabudowane, że nie ma miejsca na nic więcej. Z wielkim 
pietyzmem starsze pokolenia wspominają stadion sportowy 
będący na tym terenie. Był to obiekt, na którym odbywały się 
lekcje wychowania fizycznego. Trenowała młodzież biegi, skoki 
w dal i wzwyż, grali w siatkówkę, a nade wszystko grała młodzież 
w piłkę nożną. Tutaj też odbywały się w niedzielne popołudnia 
mecze piłki nożnej. Brzostecki Ludowy Klub Sportowy miał 
bardzo dobrą drużynę, w której wyróżniali się: Jan Sokołowski, 
Kazimierz Szybowicz, Zdzisław Kwiatkowski, Mieczysław Li-
sowski. Mecze czasami miały dramatyczny przebieg. Pamiętam 
mecz z kołaczyckim LKS, kiedy to przegrywali Brzostowianie, 
kibice krzyczeli „kołaczyckie wąchale”. Doszło do bójki na zry-
wane pałki tataraku z jeziora, rosnące po drugiej stronie drogi 
wiodącej do Wisłoki. W powietrzu unosiły się wąsiki pałek, 
aż było biało. Kibice kołaczyccy wsiadali na pakę ciężarówki, 
krzycząc „W Brzostku na mostku ubogi żebraka zjadł...”, były to 
obraźliwe słowa i leciały na paczkę nie tylko pałki tataraku, ale 
także grudy ziemi i małe kamyki, a ciężarówka z kibicami szybko 
odjeżdżała. Kiedy znowu brzosteccy sportowcy przejeżdżali 
przez rynek kołaczycki, wykrzykiwali „wąsy, wąsy kołaczyckie” 
ot i takie to były sąsiedzkie zadry, które zawsze kończyły się 
ugodowo. Kiedy władze brzosteckie przeniosły stadion na 
Okrągłą, pusto i głucho się tutaj zrobiło aż do czasu, kiedy 
powstały zakłady pracy, w których zaczęła tętnić praca przy 
robieniu pustaków, kręgów na studnie, kostki brukowej, czy 

też wielka betoniarnia, z której rozwożą pracownicy Marbetu 
zaprawę budowlaną, cementową do robienia fundamentów 
pod budowę nowych domów. I tak okolica wokół Domu Kul-
tury ciągle jest taka sama - a budynek ściąga coraz to nowsze 
grupy dzieci i młodzieży na różne zajęcia. 

Sierpień 1970 roku przyniósł nową kierowniczkę Domu 
Kultury, góralkę z Nowego Sącza, kobietę pełną nowych po-
mysłów i umiejętności, która przez dwa lata tworzyła zespół 
rytmiczny, zespół teatralny, zespół akordeonowy, w którym 
uczestniczyli Henryk Cisoń, Włodzimierz Mijal i Stanisław 
Żarnowski. Kierowniczka organizowała różne imprezy takie, jak 
dożynki, „Podwieczorek przy mikrofonie”, w którym występo-
wały brzostowianki: Stanisława Oprządek, Maria Roszkowska, 
Zofia Sobczyk - one pracowały w kabarecie „Pleciuga”. Ta 
forma rozrywki była bardzo dobrze przyjęta przez mieszkań-
ców Ziemi Brzosteckiej, w tym czasie szczególnie w szkołach 
organizowane były wystawy ukazujące fotografie, np. Warszawy 
przedwojennej oraz ziszczonej podczas wojny, organizowano 
też zbiórki pieniędzy na rzecz „Każdy Polak buduje stolicę”. 
Dom Kultury zorganizował rzeczową wystawę pt. „Wrzesień 
1939 i lata II wojny światowej” oraz konkurs recytatorski pod 
tym samym tytułem.

Na trzy kolejne lata kierownictwo Domu Kultury objęła Zofia 
Krzanowska. Postawiła na pracę z młodzieżą muzycznie i arty-
stycznie uzdolnioną. Ciągłe próby suity rzeszowskiej z akom-
paniamentem akordeonistów powodowały, że scena tętniła 
przez kilka godzin tygodniowo. Septet wokalny wyśpiewywał 
pieśni młodzieżowe, żołnierskie, biesiadne, towarzyskie na 
wszystkich akademiach i harcerskich wieczornicach. Młodzież 
brała udział w konkursach powiatowych i wojewódzkich i zaj-
mowała pierwsze miejsca, a w 1972 roku w nagrodę otrzymał 
zespół – instrumenty muzyczne: akordeon, dwie gitary, perku-
sje oraz dwadzieścia mandolin. Nauczycielka śpiewu i muzyki 
Zuzanna Rogala założyła zespół instrumentalny, a prowadziła 
już chór sześćdziesięcioosobowy, szesnastoosobowy zespół 
taneczny oraz siódemkę. Było sporo pracy, przed każdymi 
zajęciami, samo strojenie instrumentów zajmowało dużo cza-
su, ale zainteresowanie tymi zajęciami było duże. Młodzież 
zaczęła się uczyć czytać zapis nutowy utworu, piórkowania 
rytmu, tempa, współbrzmienia z pozostałymi instrumenta-
mi - była to trudna i żmudna instrumentalna praca. Dawała 
jednak dobre efekty i zainteresowanie nie tylko młodzieży, 
ale także rodziców i władz pedagogicznych. Tancerze suity 

Dokończenie na str. 16

Wystawy twórców ludowych
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rzeszowskiej jeździli do szewca w Jaśle, gdzie robione było 
obuwie, u Emilii Kolbusz szyte były stroje i z dnia na dzień 
było coraz piękniej, słuchając i patrząc na artystyczne wyczyny 
brzosteckiej młodzieży. Zainteresowanie tą formą pracy niosło 
się daleko po województwie - nagrywane były utwory przez 
Radio Rzeszów, przez redaktora Mazana, dla Telewizji Kraków. 
Do nowych form pracy zaliczyć należy spotkanie młodzieży 
z redakcją Nowin Rzeszowskich. A oprócz tego organizowane 
były wystawy twórczości ludowej takie jak: rzeźby Władysława 
Chajca z Kamienicy Górnej, korzenioplastyki Władysława Żydka, 
obrazów wyklejanych prasowaną słomą Zofii Foryś i Edwarda 
Tomaszewskiego, metaloplastyki Andrzeja Słowika, robótek 
ręcznych Ireny Cisoń, Marii Szybowicz, Kazimiery Kruszyny, 
Ireny Łukowicz, pięknych haftów Roszkowskiej i młodzieży 
szkolnej. Doskonałą wystawę tej twórczości przygotowała 
Janina Fryc, kobieta preferująca też zdrową żywność, i przy-
gotowanie izby chaty sprzed wojny z łóżkiem zaścielonym 
pierzyną i stertą haftowanych poduszek, serwetą na stole, 
makatami na ścianie, z kuchnią chlebową z zapieckiem, a na 
zewnątrz płot drewniany, na którym suszyły się garnki gliniane 
i drewniane łyżki, a wokół rosły pięknie kwitnące słoneczniki. 
Ten obraz wiejskiej przeszłości był oglądany przez młodzież 
oraz mieszkańców Ziemi Brzosteckiej. Taka forma pracy brzo-
steckiego Domu Kultury wniosła swój wkład w utrwalenie 
tradycji i kultury ludowej, która powoli odchodzi w nieznane, 
a do tego śpiew ludowych piosenek, w regionalnych strojach 
był lekcją żywej naszej historii. 

W tamtych czasach rozpoczęły się turnieje między gminami 
Brzostek, Jodłowa, Pilzno. Rywalizacja była zaciekła i nasza 
gmina nigdy nie była na ostatnim miejscu. Bardzo ciekawą 
piosenką napisaną przez Zuzannę Rogalę śpiewała Grażyna 
Czech, nauczycielka z Nawsia Brzosteckiego. Fragment tej 
piosenki był taki „Gdy dzień słotny i ponury, gdy się gniewasz, 
jest ci źle, wstąp do naszej tu kultury i razem z nami zabaw się. 
Mała czarna, szachów rząd i bilardowe kule są i to nie wszystko, 
uwierz mi, że zaraz z serca zniknie ci, smutek z ponurych myśli 
swych...”. Wieczornice takie, jak andrzejki, i wreszcie niezapo-
mniane zabawy sylwestrowe z wyborem Królowej i Króla Balu, 
są barwnym wspomnieniem tamtych lat. Dla najmłodszych 
brzostowian też były organizowane niezwykłe imprezy jak: 
choinka, andrzejki czy też zapraszany był teatr „Kacperek” 
z Rzeszowa, a wołanie bohatera bajki pozostawało na całe 
życie w uszach dziś już dorosłych brzostowian.

Sześcioletnią kadencję (1975-1981) kierownika Domu Kul-
tury pełnił Janusz Łącki, który kontynuował pracę z zespoła-
mi artystycznymi. Założył zespół wokalno-instrumentalny, 
z akompaniamentem keyboardowym. Uczył grupę chłopców 

gry na instrumencie klawiszowym Yamaha oraz brał udział 
w przeglądach artystycznych nie tylko w powiecie, ale tak-
że w województwie, przywożąc nagrody i dyplomy. Do naj-

bardziej aktywnych muzyków tego okresu zaliczyć należy: 
Jerzego Lemka, Piotra Zastawnego, Dariusza Lechwara oraz 
wokalistki Katarzynę i Urszulę Łącką, Joannę Rogalę, Agatę 
Nosal i wiele innych dziewcząt. Kierownik zapraszał artystów 
i zespoły krajowe z programami scenicznymi, które były bar-
dzo ciepło przyjmowane przez widzów brzosteckich. Ponadto 
kierownik Janusz Łącki nadzorował działalność Klubów Rolnika 
zrzeszonych w GS „SCH” Brzostek, czuwał nad działalnością 
artystyczną oraz organizował konkursy, na których kluby ry-
walizowały między sobą. W tym też czasie powstawały nowe 
grupy wokalne takie jak: „Słoneczka” w Nawsiu Brzosteckim 
czy „Biedroneczki” w Zbiorczej Szkole Gminnej w Brzostku. 
Powołał też dziecięce grupy teatralne, w których prym wiodła 
Szkoła Podstawowa w Kamienicy Górnej prowadzona przez 
nauczycielkę Marię Mężyk oraz Grudna Górna z polonistką 
Alicją Prokuską. Dużo uwagi poświęcał kierownik Domu Kultury 
organizowaniu imprez rozrywkowych takich jak: andrzejki, bal 
karnawałowy, zabawy dożynkowe czy też święta ludowe. Dom 
Kultury tętnił dobrą pracą i zrzeszał dużą grupę młodych ludzi.

Kolejne dwa lata należały do Marty Czechowskiej, która 
w 1983 roku oddała kierownictwo Leopoldowi Wójcikowi 
na kolejne dziesięć lat. W tym czasie scena w Domu Kultury 
tętniła wielkim życiem, nie tylko miejscowymi zespołami, ale 
także zapraszanymi polskim artystami. Gościli u nas: Gdańska 
Klika Dominika, Grecka Grupa „Zorba”, Kapela Czerniakowska, 
Hanka Bielicka, Bogusław Mec, Krzysztof Krawczyk, Zbigniew 
Wodecki, „Pigwa”, „Mapety”, Teatr Solskiego z Tarnowa. Dwu-
krotnie gościli „Promni” z WSPiS Warszawa, z tańczącym w tym 
zespole naszym rodakiem Stanisławem Kolbuszem. Za kadencji 
Leopolda Wójcika odbyło się otwarcie mostu na rzece Wisłoce, 
łączącego Brzostek ze Skurową, zbudowanego przez II War-
szawską Brygadę Saperów im. Gen. Bordziłowskiego. Na tę 
uroczystość kierownik Domu Kultury przygotował z młodzieżą 

Dokończenie ze str. 15

Dokończenie na str. 25

Zespół Akordeonowy, lata 80.

Zespół instrumentalny działający w Domu Kultury, lata 80.

Bale Noworoczne organizowane w Domu Kultury, lata 80.
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Zagadka geograficzna Co to za miasto? 

Zagadka przyrodnicza Co to za gatunek?

Fot. Jaromir Hunia
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ciekawy montaż słowno-muzyczny, na którym śpiewał i grał 
zespół wokalno-muzyczny przygotowany przez kierownika tej 
placówki. W tamtych czasach Dom Kultury aktywnie współ-
pracował z Kołami Gospodyń Wiejskich, Klubami „Rolnika”, 
przejął i nadzorował je, uczestniczył z zespołami dziecięcymi 
na przeglądach artystycznych. Ponadto kierownik organizował 
z Kołem Gospodyń konkurs koszyczka wielkanocnego i pisanki. 
Gościł na każdej próbie chóru parafialnego „Melodia” prowa-
dzonego przez Zuzannę Rogalę, a jego pomysły na mikołajki 
są do dziś mile wspominane. 

Przez kolejne dwa lata (1992-1994) kierownictwo przejął 
Franciszek Rzeszutek i to za jego czasów następuje zmiana 
nazwy obiektu na Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu. 
Nadzór nad Biblioteką Gminną, placówką sportową w Okrągłej 
i Domem Kultury zmusza kierownika do wnikliwego organizo-
wania każdego dnia w placówce. Następuje chwilowy zastój 
w pracach zespołów artystycznych. Uroczystości lokalne i pań-
stwowe obsługiwane są przez szkolne zespoły artystyczne, 
ale doszły prężnie działające drużyny sportowe. Mecze piłki 
nożnej gromadzą na stadionie sporo młodych mieszkańców 
naszej gminy. Od 1994 roku do 2000 roku zmieniają się kie-
rownicy: Dorota Dziedzic, Marta Król, Kazimierz Papciak, aż 
do 5 grudnia 2000 roku, kiedy Marta Król wygrywa konkurs 
na kierownika CKiCz w Brzostku i trwa na tym stanowisku po 
dziś dzień. Stawia w Domu Kultury na pracę zespołów mło-
dzieżowych, plastycznego, wokalno-muzycznego, tanecznego, 
teatralnego. Wprowadza aerobik dla dorosłych, spektakle 
teatralne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze oraz świetnie 
współpracuje z Klubem Seniora oraz Stowarzyszeniem „Być 
dobrym jak chleb”. Rokrocznie organizuje tzw. Międzynarodową 
Galicyjską Jesień Literacką, na które to spotkania przyjeżdżają 
poeci ukraińscy z polskimi korzeniami, przedstawiając swoją 

twórczość oraz opowiadając o życiu na Ukrainie. Młodzież 
uczestnicząca w tych spotkaniach zadaje pytania, dotyczące 
życia Polaków na ukraińskiej ziemi i poznaje tradycje zatrzymane 
przez Polaków na tamtych ziemiach. Od 1996 roku brzosteckie 
Centrum Kultury i Czytelnictwa żywo współpracuje z gmina-
mi Wiśniowa, Nowy Żmigród, Dukla, Frysztak, organizując 
między gminami turnieje sportowo-rekreacyjne, kulturalne, 
rozgrywki piłki nożnej, siatkowe, tenisa stołowego. Ponadto 
organizuje konkursy piosenek oraz konkursy plastyczne „Na 
szkle malowane”. Bardzo dobrze rozwija się współpraca z Kapelą 
Ludową Zastawnych, który to zespół muzyczny bierze udział 
w ogólnopolskich konkursach muzyki ludowej, przywożąc 
wyróżnienia, dyplomy i nagrody, a tym samym rozsławiając 
brzostecką muzykę ludową.

Ważną dziedziną pracy Domu Kultury jest wydawanie brzo-
steckiego pisma - miesięcznika „Wiadomości Brzosteckie”. Od 
1990 roku Towarzystwo Ziemi Brzosteckiej żywo współpracuje 
z Domem Kultury, która to placówka czuwa nad comiesięcz-
nym wydaniem pisma i dystrybucją - rozwozi comiesięczne 
czasopismo do punktów sprzedaży oraz czuwa nad stroną 
techniczną pisma. Pismo cieszy się popularnością w gminie, 
a nakład to 850 egzemplarzy rozprowadzanych co miesiąc.

Wszystkie imprezy państwowe i regionalne odbywają się 
w brzosteckim budynku Domu Kultury, który został odrestauro-
wany i wygląda bardzo okazale, a siedzieć w sali widowiskowej, 
w której są teatralne rzędy siedzeń, temperatura jest dostoso-
wana do pory roku, pełna klimatyzacja, scena odnowiona, rampy 

i oświetlenia są rozmieszczone jak w prawdziwym teatrze, scena 
wyłożona z desek, kotara technicznie otwierana - można tam 
siedzieć godzinami, oglądać, napawać się pięknymi dziełami 
brzosteckich „artystów”. Do najciekawszych uroczystości przy-
gotowywanych przez zespoły muzyczne, teatralne i recytator-

Dokończenie ze str. 16

Chór „Melodia” działający w Domu Kultury

Grupa teatralna „Chichot” działająca w Domu Kultury 2013 r.

Uczestnicy Przeglądu Grup Kolędniczych organizowanego przez 
CKiCz w Brzostku Dokończenie na str. 26

Dziecięcy Zespół Ludowy działający w Domu Kultury 2015 r.
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skie zaliczyć należy Święto Niepodległości, święta rocznicowe, 
święta kalendarzowe polskie. Działają tutaj doskonałe grupy 
„ArTystokraci”, „Chichot”, czy też dziecięcy teatr „Biedronki” 
i w tej dziedzinie doskonale pracuje od lat instruktorka p. El-
żbieta Michalik, która nie tylko ćwiczy każdy wystawiany utwór, 
ale także umie współpracować z młodzieżą i jeździ z nimi na 

przeglądy teatralne, zajmując tam dobre miejsca.
Wielorakie konkursy okazjonalne - konkurs na szopkę bo-

żonarodzeniową, konkurs na pisankę, na kosz wielkanocny, 
dożynki gminne oraz zbiórka pieniędzy na Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy, są domeną pracy instruktorki p. Justyny 
Zegarowskiej, są perfekcyjnie przygotowane. Ponadto Dom 
Kultury organizuje ferie uczniowskie i wakacje w Domu Kultury.

Z dobrej współpracy ze szkołami wynikają liczne konkursy: 
recytatorski poezji religijnej czy redago-
wanie własnych liryk.

Ważnym i pięknym wydarzeniem są Dni 
Ziemi Brzosteckiej organizowane już od 
2001 roku. Wymagają precyzyjnej i szero-
kiej współpracy z Urzędem Gminy, rajcami 
brzosteckimi i burmistrzem, ta współpraca 
jest permanentna i widoczna.

Inną ciekawą formą pracy są spływy 
kajakowe Doliną Wisłoki, które organi-
zowane są od kilku lat i wymagają dobrej 
współpracy z gminami ościennymi. Or-
ganizowane też są spotkania i wieczorki 
okolicznościowe emerytów i rencistów 
oraz dobre efekty daje współpraca ze 
szkołami z całej gminy, z LKS Brzosto-
wianką Brzostek, OSP Brzostek, Nawsie 
Brzosteckie, z radami sołeckimi oraz in-
nymi organizacjami działającymi na tere-
nie naszej gminy. I tak o działalności tego 
organu można by pisać wiele. Można by 
było wymyślać, czego nie ma, a mogłoby 
być, ale to tylko nasze marzenia i ideal-
ne wyobrażenia o pracy w Domu Kultu-
ry. Myśliciele mówią, że jeśli zapomnisz 
o szkolnych tajnikach wiedzy, a zostaje 
ci np. chęć słuchania ludowej muzyki, to, 
właśnie to - między innymi - zawdzięczasz 
temu obiektowi. Jeżeli po latach widzisz 
pięknie udekorowaną scenę i próbujesz 
tak urządzić własny „kąt”, to zawdzięczasz 
temu obiektowi. Jeśli po latach poznajesz 
twarze już bardzo „narysowane” przez 
wiek, a znasz ich z brzosteckiej sceny, to 
właśnie to zawdzięczasz temu obiektowi. 
Jeśli po latach zatęsknisz za sceną: za cie-
kawymi ludźmi, za piękną polszczyzną..., 
to chyba najlepszy dowód dobrej pracy 
Domu Kultury - czasami mówi się, że jest 
to tzw. „świątynia słowa, melodii, muzyki”. 
Oby Dom Kultury służył „kulturą” naszym 
mieszkańcom i rozwijał się coraz to bar-
dziej i bardziej i bardziej.

Zuzanna Rogala

Teatrzyk „Biedronki” działający w Domu Kultury 2019 r.

Grupa teatralna Artystokraci działająca w Domu Kultury 2017 r.

Dokończenie ze str. 25



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 9/2019 27

KĄCIK WĘDKARSKI
Pora na szczupaka

Wrzesień, miesiąc wyczekiwany z utęsknieniem. Nadcho-
dzące lekkie ochłodzenie sprzyja zarówno nam, wędka-

rzom, jak i drapieżnikom. Ponadto wszystkie wody i kąpieliska 
opustoszały, więc można cieszyć się ciszą i w spokoju łowić 
ryby. Szczupaki wyczuwają spadek temperatury wody i wte-
dy zaczynają żerować. Do tej pory najłatwiej było o świcie 
i o zmierzchu, natomiast u progu jesieni na brania możemy 
liczyć cały dzień. 

Gdzie i jak łowimy szczupaka ?
O tej porze roku szczupaki mogą być wszędzie, dlatego 

proponuje się obławiać swoje miejscówki, oczywiście wpraw-
ni wędkarze z naszego koła podpowiadają, że najlepszymi 
miejscami są płycizny pokryte podwodną roślinnością, gdzie 
gromadzą się duże ławice białorybu. Do końca września nie 
poleca się wędkowania gruntowego na niżej niż 6 metrów. Ryba 
z głębokiej wody będzie dostępna w połowie października. 
Jeśli chodzi o metodę, to sprawa jest dość prosta. Jesienią 
szczupak nie jest wybredny i raczej atakuje wszystko, dlatego 
eksperymentowanie tutaj jak najbardziej wskazane. Mój zestaw 
na tego drapieżnika składa się z kija o ciężarze rzutowym do 
50 g z kołowrotkiem 4000, do tego używam plecionki 0.25 
mm i guma do 15 cm. Na taki zestaw śmiało można ugościć 
ładną sztukę. 

W naszym okręgu szczupak jest i tyle można by powiedzieć 
na ten temat, dlaczego? Z wielu powodów. Jeden z nich to kłu-
sownictwo i niestosowanie się do przepisów PZW, na przykład 
w naszym okręgu okres ochronny tej ryby jest od 1 stycznia do 
30 kwietnia, a ryba nie powinna mieć mniej niż 50 cm i na dobę 
można zabrać tylko jedną sztukę. Wielu wędkarzy niespecjalnie 
bierze to do siebie i dlatego z roku na rok mamy tej ryby coraz 
mniej, co nie znaczy, że nie ma jej wcale. Dowodem na to jest 
piękny okaz naszej młodej koleżanki Ani Rakowskiej mierzący 
74 cm, złowiony na wodach Koła 34 w Błażkowej. Nasza młoda 
koleżanka w odpowiedzi na pytanie, jaką metodą udało jej się 
złowić taki okaz, odpowiedziała, że trzeba eksperymentować, 
i taka odpowiedź w zupełności nam wystarcza, bo ilu wędkarzy, 
tyle metod wędkowania. A nasi młodsi koledzy i koleżanki są 
tego przykładem.

W kole mamy wielu uzdolnionych młodych wędkarzy, są 
też tacy którzy reprezentują nas na różnych zawodach i tutaj 
na pochwałę zasługuje kolega Dominik Wal z Kleci, który brał 
udział w Zawodach w ramach Młodzieżowej Ligi Wędkarskiej 
Okręgu Rzeszów 2019 i może się pochwalić wysokimi wynikami. 
Trzciana 14.04.2019 r. - I miejsce, Kamionka 16.06.2019 r. - 
III miejsce, Wólka Niedźwiecka 18.08.2019 r. - III miejsce. To 

tylko kilka wyróżnień, o których nas poinformował, ale zdjęcie 
świadczy o tym, że było ich wiele więcej. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów .

Zbigniew Bogdan
Sekretarz koła 34

ZAPROSZENIE 
NA ZAWODY WĘDKARSKIE
Puchar Prezesa

Zarząd Koła 34 zaprasza na Zawody Gruntowo-
-Spławikowe dnia 08.09.2019 r. w Błażkowej na 
stawie „Podkowa”. Zbiórka o godzinie 6:00 przy 
„Rybaczówce”. Chętni proszeni są o zgłaszanie 
swojej kandydatury pod nr. tel. 604140425 lub 
730303000

Fot. Piotr Wal

Fot. Piotr Wal

Fot. Łukasz Rakowski
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Dokończenie na str. 28

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki przyrodniczej (Co to za gatunek? fot. strona 23) i zagadki geograficznej (Co to za miasto? 
fot. s. 23) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 30 września 2019 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku, ul. 20 Czerwca 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
wrzesień 2019

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki geograficznej wrzesień 2019

"

"

"

"
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Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?
wrzesień 2019

POZIOMO:
4) Silnie ufortyfikowany obóz kozacki. 7) Dawniej: kombinacja dwóch numerów 
w loterii lub grze liczbowej. 13) Ten, kto dokonuje okupacji, sprawuje władzę na ob-
szarze okupowanym. 15) Przenośnie: patronat, opieka. 16) Członkini zgromadzenia 
zakonnego; zakonnica. 17) Miejsce dokonywania kupna i sprzedaży papierów wartoś-
ciowych. 18) Specjalna karetka pogotowia 19) Element karoserii samochodu zmniej-
szający opór powietrza. 20) Imię żeńskie - 5 IV, 5 V, 20 X; Szewińska, Kwiatkowska, 
Santor, Jarocka 21) Ten, kto coś nabywa przez kupno; kupujący. 22) W staroż. Gr.: 
skorupka gliniana służąca do sporządzania notatek, używ. również podczas tzw. sądu 
skorupkowego. 26) Ukłon, dyg. 29) Francuska rzeka 30) Członek grupy młodzieżo-
wej powstałej na Zachodzie w latach sześćdziesiątych. 31) Każda z dwóch płaszczyzn 
kartki; stronica. tytułowa w książce 34) Ssak amerykański, mięsożerny, o cennym 
futrze; dydelf; szczur workowaty. 35) Rodzaj starożytnego liczydła. 36) Jednostka 
napięcia elektrycznego. 38) Kondrat w „Ekstradycji”, komisarz 40) Największe miasto 
nad Zatoką Gwinejską 45) Okres ścisłego postu u muzułmanów; ramadan. 46) Hodo-
wanie drobnoustrojów w odpowiedniej, stałej temperaturze. 47) Imię żeńskie - 24 V, 
11 VIII; Szwed, łyżwiarka 48) Pojazd samochodowy wyposażony w urządzenia baro-
we. 49) Kosmonauta dokonujący lotu na Księżyc. 50) Lichy koń, szkapa. 51) Słynny 
wodospad na pograniczu USA i Kanady.

PIONOWO:
1) Siła zbrojna państwa; armia. 2) Turystka podróżująca auto-
stopem. 3) Miasto we Włoszech, Sardynia 4) Przyrząd, dzięki 
któremu łódź skręca. 5) Waluta Ghany. 6) Strata metalu w pro-
cesach przetapiania. 7) Miasto portowe w Jemenie. 8) Widzenie 
senne, marzenie, urojenie, coś nierealnego. 9) Państwo z Maska-
tem. 10) Stolica Kraju Basków. 11) Biały …, potrafi zniszczyć 
żaglowiec 12) Władca starożytnego Egiptu. 14) Prasa: tygodnik 
Urbana. 23) Urządzenie do spuszczania na wodę i wyciągania 
małych statków. 24) Utwór epicki, poetycki, patetyczny. 25) Ka-
sacja, likwidacja, rozwiązanie, skasowanie, zniesienie. 26) Święto 
obchodzone przez Żydów na pamiątkę wyjścia z Egiptu. 27) Stan 
w południowo zachodnich Indiach. 28) Rumiane policzki to ... 
zdrowia 30) Skorupiak z miesiącem w nazwie. 32) Obramowanie, 
lamówka, obszycie. 33) Odruch obronny zwierząt, polegający na 
chwilowym znieruchomieniu 37) Znieważanie, obrażanie. 39) Na 
niej grają ci, co kochają. 41) Antylopa o krętych rogach. 42) An-
tyczny motyw z liści. 43) Patriarcha koptyjski w Etiopii 44) Jeden 
z palców ręki. 45) Awantura, krzyk o coś.

27 28 29 30 31 32 33 34
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Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Tygrzyk paskowany
Fotograficzna zagadka geograficzna: Dębica (Rynek)
Hasło krzyżówki: Często, co złe z pozoru, dobre jest w istocie.

Nagrodę książkową wylosowali: Wiktoria Sroczyńska 
z Nawsia Brzosteckiego (krzyżówka), Magdalena Gąsior 
z Grudnej Dolnej (zagadka geograficzna), Monika Pie-
trzycka z Brzostku (zagadka przyrodnicza).

CZYTAJ!
Otwartego umysłu nie zabierze Ci nikt. 

Maria Nurowska „Pamiętnik znaleziony w Katyniu”
Historia Janki Lewandowskiej, która jako je-

dyna kobieta została zamordowana w Katyniu. 
Córka generała Dowbor-Muśnickiego, głów-
nodowodzącego w Powstaniu Wielkopolskim, 
wychowana w tradycji wolnościowej, wyruszyła 
na wojnę 3 września 1939 roku, a 17 września 
wraz z kolegami dostała się do sowieckiej niewoli 
i została internowana w obozie w Kozielsku. Przybyła tam 
jako cywil, ale została promowana na podporucznika pilota. 
Generał Henryk Minkiewicz, który objął dowództwo w obo-
zie, powiedział, że stała się przykładem odwagi i wsparcia dla 
innych jeńców w Kozielsku. Zamordowana została w Katyniu 
22 kwietnia, w dniu swoich 32. urodzin.

Wendy Holden „Urodzeni by żyć”
To historia trzech ciężarnych Żydówek, więź-

niarek obozu koncentracyjnego, którym udało 
się ukryć swój stan przed oczami oprawców 
i dzięki temu uniknąć śmierci. Opowieść rozpo-
czyna się pod koniec II wojny światowej. Trzy 
nieznające się kobiety zmuszone do niewolniczej 
pracy w zakładzie zbrojeniowym i ostatecznie 

umieszczone w masowym transporcie do obozu Mauthausen 
w Austrii, są pewne, że czeka ich śmierć. Podczas trwają-
cej siedemnaście dni gehenny, pochłaniającej życie połowy 
transportowanych więźniów, kobiety rodzą dzieci. Pomimo 
katastrofalnych okoliczności, głównie dzięki pomocy współ-
więźniów i szczodrości mieszkańców mijanych wiosek, matkom 
i dzieciom udaje się przeżyć.

Podczas obchodów 65. rocznicy wyzwolenia obozu Maut-
hausen dzieci dowiadują się o sobie wzajemnie.

Wojciech Chmielarz „Podpalacz”
W zimową noc w willi na Ursynowie wybucha 

pożar, w którym ginie biznesmen, a jego żona, 
celebrytka, zostaje ciężko poparzona. Przez 
chwilę wygląda to na nieszczęśliwy wypadek. 
Sprawę prowadzi komisarz Mortka, przenikliwy 
człowiek w prestiżowej komórce policji, która 
potrafi doszczętnie zrujnować życie osobiste. 
To z pozoru proste dochodzenie coraz bardziej się gmatwa 
i niepostrzeżenie zaczyna pogarszać trudne relacje komisarza 
z byłą żoną. Czy Mortce uda się rozwiązać sprawę, zanim dojdzie 
do kolejnej tragedii? Jaki cel ma podpalacz? Dlaczego wybiera 
akurat te, a nie inne domy? A może zależy mu na konkretnej 
osobie, a pozostałe podpalenia mają odwrócić uwagę? 

WARTO PRZECZYTAĆ

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

Śmiech to zdrowie. To nie 
banał. On naprawdę leczy.

 fb.com

Policjant zatrzymuje samochód, którym jadą trzy osoby. 
- Gratuluję – mówi policjant – jest pan tysięcznym kierowcą, 
który przejechał nową szosą. Oto nagroda pieniężna od firmy 
budującej drogi. Obok pojawia się reporter i pyta: 
- Na co wyda pan te pieniądze?
- No cóż – odpowiada po namyśle kierowca – chyba w końcu 
zrobię prawo jazdy… 
Żona kierowcy z przerażeniem: 
- Nie słuchajcie go panowie… On zawsze lubi żartować, 
gdy za dużo wypije! W tym momencie z drzemki budzi się 
siedzący z tyłu dziadek i widząc policjanta, zauważa: 
- A nie mówiłem, że skradzionym samochodem daleko nie 
zajedziemy!

  
Po kłótni mąż mówi do żony: 
- Jaki ja byłem głupi, żeniąc się z Tobą! 
Żona odpowiada: 
- Tak, mój drogi, ale ja byłam zakochana i nie zauważyłam.

  
Koleś cierpiał na bezsenność. Poszedł do lekarza, jak mu 
doradził kolega. Spotykają się po paru dniach: 
- Hej, i co ci zalecił lekarz? 
- Walnąć sobie pięćdziesiątkę przed snem. 
- I co, pomaga? 
- Pewnie, wczoraj kładłem się osiem razy.

  

MOCNE SŁOWA 
fb.com

 ¾ Gdy ktoś nie docenia tego, że jesteś, to daj mu poczuć 
jak to jest bez Ciebie.

 ¾ Nie wtrącaj się w nie swoje sprawy. Nie naprawiaj 
komuś życia, pracy ani związku, jeśli nikt Cię o to nie 
prosi. Zajmij się swoimi sprawami, a jeśli masz za dużo 
czasu, to napisz wiersz lub umyj okna.

 ¾ Bycie w zgodzie z własnymi wartościami wymaga czasem 
stania samotnie. Uczciwość wobec siebie jest warta 
więcej niż akceptacja tłumu i trzymanie się cudzych 
kłamstw.

 ¾ Nauczyciel nigdy nie jest dawcą prawdy. On wskazuje 
na prawdę, którą każdy uczeń musi znaleźć w sobie.

 ¾ Plotki są gorsze od złodziei, bo kradną godność drugiej 
osoby, honor, reputację i jej wiarygodność. Pamiętaj!!! 
Mają krótkie nogi!!! 

 ¾ Plotki wychodzą od tchórzy, którzy nie opanowali jeszcze 
etapu, jak radzić sobie z zazdrością.

 ¾ Opuszczenie toksycznych ludzi, to ważny krok na drodze 
do bycia szczęśliwym.

Wybrała Maria Kawalec

Wybrała Maria Kawalec

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzostku 
zwraca się z prośbą o zwrot zaległych książek.
Drogi Czytelniku, jeśli nie korzystasz już z na-
szych książek i zalegają one na Twojej półce, 
koniecznie zwróć je do biblioteki.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z SIERPNIOWEGO NUMERU



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 9/201930

SPOTKANIE Z POŻYTECZNYMI MIKROORGANIZMAMI cz. 43
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.

Przedstawiam Państwu wykład mojej koleżanki Elżbiety 
Duran, prowadzącej Małopolskie Regionalne Centrum Mi-

kroorganizmów w Młodziejowicach koło Krakowa.
Świat mikroorganizmów - niezwykły, różnorodny, wszech-

obecny. Dla niektórych straszny, dla niektórych fascynujący, 
choć niewidoczny gołym okiem i niesłyszalny. Stary jak świat, bo 
nieprzerwanie istnieje na naszej Ziemi od trzech i pół miliarda 
lat. Za sprawą tych niezwykłych istot formowała się atmosfe-
ra i gleba. Odpowiadają one za wiele, jeśli nie za większość 
procesów w przyrodzie. Korzystaliśmy z ich dobroczynnego 
działania na długo zanim zrozumieliśmy, czym są i przynajmniej 
odrobinę poznaliśmy ich działanie. Na podstawie odkryć ar-
cheologicznych wiemy, że ludzie zaczęli fermentować owoce 
już 10 tysięcy lat temu. W tym samym czasie roztargniony 
pasterz ze szczepu Nomadów mieszkających na terenach Azji 
Środkowej, zostawiając bukłak z mlekiem na słońcu, „odkrył” 
jogurt. Legendarni Słowianie kisili kapustę i ogórki, 5 tysięcy 
lat Korei opiera się na fermentowanej żywności (np. kimchi).

Przez wieki ludzkość mierzyła się z niszczycielską siłą nie-
widzialnego świata mikrobów. Paskudna istota o wdzięcznym 
imieniu Yersinia pestiis w VI wieku zmniejszyła populację o 60%, 
wywołując pandemię dżumy. W XIX wieku Phytpphtora infen-
tans, mikrob odpowiedzialny za zarazę ziemniaczaną zmienił 
historię Irlandii. Niewidzialny, niesłyszalny, a jednak obecny 
świat mikroorganizmów zaczęliśmy poznawać, gdy Antoni van 
Leeuewenhoek skonstruował pierwszy mikroskop o trzystu-
krotnym powiększeniu. Badania Ludwika Pasteura, Ilii Miecz-
nikowa i wielu innych naukowców i pasjonatów doprowadziły 
do tego, że wiedza na temat świata mikro zaczęła się powoli 
systematyzować. Dziś, choć mamy do dyspozycji potężne mi-
kroskopy i metody biologii molekularnej, nadal nie odkryliśmy 
i nie rozumiemy mikroświata.

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
studiowałam na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie 
w Lublinie, pracę magisterską broniłam w zakładzie mikro-
biologii przemysłowej. Mikroorganizmy, które badaliśmy i ich 
metabolity miały mieć świetlaną przyszłość. Stało się jednak 
inaczej i wiele substancji, które pozyskiwane były wtedy z pły-
nów pofermentacyjnych, zastąpiły ich syntetyczne zamienniki.

Mikroorganizmy wróciły do mojego życia zawodowego 
i codziennego za sprawą Wujka, przesłanego przez niego 
krótkiego maszynopisu i książki prof. Teruo Higi „Rewolucja 
w ochronie naszej planety”. Zostałam, tak jak wiele moich 

koleżanek i kolegów rzecznikiem świata mikroorganizmów.
Kim jest rzecznik? To ktoś, kto reprezentuje określoną gru-

pę, wsłuchuje się w jej problemy i przedstawia je na forum 
ogólnym, starając się jednocześnie znaleźć rozwiązania. Prof. 
Higa zawarł w swojej książce dość prosty model funkcjono-
wania świata mikroorganizmów: dwie grupy liderów, niezbyt 
liczne, ale nadające kierunek to probiotyki i patogeny. Grupa 
trzecia, to mikroorganizmy podążające za liderem. Wszędzie 
tam, gdzie grupą wiodącą są mikroorganizmy probiotycznie 
pożyteczne, tam mamy do czynienia z procesami służącymi 
zdrowiu i życiu. Problemy zaczynają się wtedy, gdy zostaje 
zaburzona równowaga i „władzę przejmują” patogeny.

Jako rzecznicy stale uczymy się dostrzegać w środowisku 
oznaki dysbiozy (zaburzenia w stanie równowagi mikrobiolo-
gicznej) i szukać rozwiązania powstałych w jej wyniku prob-
lemów. Organizujemy spotkania, konferencje, warsztaty, na 
których pożyteczne mikroorganizmy naszymi ustami komuni-
kują. Mówią, ile dobrych rzeczy mogą dla nas zrobić i ostrzegają 
przed działaniami, które je niszczą, szkodzą środowisku i nam 
samym. Naszym celem jest budzenie świadomości i odpo-
wiedzialności za środowisko, w którym żyjemy i pracujemy. 
Każdy z nas powinien dbać o otaczający go mikrobiom i umieć 
wsłuchać się w to, co nam podpowiada.

Mikroorganizmy glebowe mówią: zadbajcie o nas, a my 
będziemy odpowiednio trawić materię organiczną, zapewniać 
prawidłowy obieg pierwiastków, wiązać azot, rozpuszczać trud-
no dostępne związki, karmić i chronić rośliny tak, by stanowiły 
pełnowartościowy pokarm dla ludzi i zwierząt. Spulchniać glebę 
i dbać, by magazynowała wodę czy rozkładać pozostałości po 
syntetycznej chemii. Mówią również: szkodzi nam każdy pesty-
cyd, który wprowadzacie do środowiska, nadmierne nawożenie 
mineralne, brak materii organicznej, obornika, kompostu.

Mikrobiom człowieka, czyli ogół mikroorganizmów żyjących 
na nas i w nas mówi: zadbajcie o nas, a my będziemy budować 
waszą odporność, wytwarzać substancje, których potrzebuje-
cie, a sami nie potraficie ich syntetyzować, będziemy pomagać 
w trawieniu, nie pozwolimy rozwijać się patogenom, a czasem 
zadbamy nawet o wasz nastrój. Mówią również: szkodzą nam 
antybiotyki, konserwanty, brak błonnika w diecie, wysoki po-
ziom stresu, środki przeczyszczające, kosmetyki antybakteryjne.

Małopolskie Regionalne Centrum Mikroorganizmów istnieje 
cztery lata, ale swoją działalność zaczęliśmy już wcześniej. Do 
tej pory, wspólnie m.in. z Małopolskim Urzędem Marszałkow-
skim, Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie, Ma-
łopolską Izbą Rolniczą czy poszczególnymi urzędami gminnymi, 
udało się zorganizować kilka konferencji z cyklu „Biologizacja 
środowiska”: sześć w Tarnowie, w Karniowicach, Trzebini, Trzy-
ciążu, Michałowicach i Krzeszowicach. Uczestniczymy w cyklu 
„Zdrowie Holistyczne”, organizowanym przez Centrum Kultury 
Dworek Białoprądnicki w Krakowie. Prezentujemy tam proble-
matykę związaną z pożytecznymi mikroorganizmami, a także 
bezpieczną, pełnowartościową żywnością. „Nie jesteśmy sami 
- niezwykły świat mikroorganizmów” to autorska prezentacja, 
z którą udało mi się dotrzeć do kilku szkół i domów kultury. 
Imprezy targowe i wystawiennicze to również dobre miejsce 
dla rzecznika reprezentującego interesy świata mikro.

Każde działanie powinno być poprzedzone pytaniami - a co 
na to mikroorganizmy? Jak to, co robię, wpływa na równowagę 
biologiczną w przyrodzie? Pamiętajmy o mikroorganizmach, 
wtedy one zadbają o nas.

Opracował Janusz Kolbusz
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LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK
Piłkarski sezon 2019/2020 rozpoczęty!

Juniorzy Młodsi LKS Brzostowianki Brzo-
stek 21 sierpnia br. zainaugurowali rozgrywki ligowe. Podopieczni 
trenera Karola Staniszewskiego w wyjazdowym spotkaniu pokonali 
drużynę Strzelec Frysztak 5:0 (3:0). Bramki strzelili: Miłosz Zyguła 
x2, Dominik Przebięda, Szymon Siedlecki, Bartosz Wójtowicz. 

Z kolei ciężki start zaliczyli seniorzy naszego zespołu. 24 sierpnia 
br. również grając na wyjeździe, ulegli miejscowym zawodnikom 
z LKS Stasiówka 0:3. Poniżej przedstawiamy aktualny terminarz 
rozgrywek drużyny seniorów, który po wielu zmianach - finalnie 
prezentuje się następująco:

Prezes Zarządu LKS Brzostowianka Brzostek 
Mirosław Szukała

Sezon: 2019/2020, Klasa B grupa: Dębica II
Kolejka Mecz Data Godzina

1. LKS Stasiówka - Brzostowianka Brzostek 24/08/2019 17:00
2. Brzostowianka Brzostek – Apollo Dulcza Mała 01/09/2019 14:00
3. Jamnica Dulcza Wielka - Brzostowianka Brzostek 08/09/2019 14:00
4. Brzostowianka Brzostek – Hetman Dąbrówka Wisłocka 15/09/2019 14:00
5. Dragon Korzeniów - Brzostowianka Brzostek 22/09/2019 11:00
6. Brzostowianka Brzostek – Dąbrówka Stara Jastrząbka 29/09/2019 14:00
7. Dąb Żdżary - Brzostowianka Brzostek 06/10/2019 13:00
8. Brzostowianka Brzostek - pauzuje w kolejce - -
9. Brzostowianka Brzostek - Baszta Zawada 20/10/2019 14:00

10. Orły Borowa - Brzostowianka Brzostek 27/10/2019 14:00
11. Brzostowianka Brzostek – Łęki Górne 03/11/2019 14:00

X AMATORSKA LIGA TENISA ZIEMNEGO GMINY BRZOSTEK
Dobiegła końca kolejna sportowa impreza organizowana 

przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku. Amatorska 
Liga Tenisa Ziemnego Gminy Brzostek już po raz dziesiąty 
rozgrywana była na lokalnym obiekcie „Moje Boisko - Orlik 
2012”. W tej edycji chęć wzięcia udziału w rozgrywkach 
zadeklarowało 6 zawodników. W trakcie trwania turnieju 
jeden z uczestników z powodu kontuzji kolana zmuszony 
był wycofać się z dalszych zmagań. Pierwsza część turnieju 
rozgrywana była w dniach 01.08 – 16.08.2019 r. Wszystkie 
mecze fazy grupowej dostarczyły wielu emocji, pojedynki 
były zacięte i niejednokrotnie trwały bardzo długo. Rekor-
dzistami pod względem długości trwania meczu okazali się 
być Daniel Mróz oraz Dariusz Wójcik, których pojedynek 
trwał aż 2h 10 min. Ostatecznie triumfował D. Mróz, zwy-
ciężając 2:1 (4:6.6:4,7:5). Żaden z tych zawodników nie 
zdołał sobie jednak zapewnić miejsca w wielkim finale, który 
zaplanowany został na 20 sierpnia 2019 roku. Po fazie grupowej 
na I i II miejscu uplasowali się kolejno Mateusz Szybist oraz 
Paweł Styczyński i to właśnie oni stoczyli ze sobą zacięty bój 
o zwycięstwo w całym turnieju. Po niesamowitych emocjach 
i bardzo zaciętym pojedynku lepszy w decydującym starciu 
okazał się Paweł Styczyński, który zrewanżował się za porażkę 
w fazie grupowej i pokonał Mateusza Szybista 2:0 (6:4,7:6). Po 
zakończonym meczu finałowym wręczono nagrody zwycięzcom 
oraz pamiątkowe medale i dyplomy wszystkim uczestnikom 
tegorocznych rozgrywek, czego dokonał kierownik OSiR Brzo-
stek, Andrzej Piękoś.

 
Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki oraz końcową 

klasyfikację:

Janusz Piątkiewicz - Daniel Mróz 0:2 (2:6,0:6)

Mateusz Szybist - Paweł Styczyński 2:1 (4:6,7:6,6:1)
Mateusz Szybist - Daniel Mróz  2:0 (6:1,6:1)
Janusz Piątkiewicz - Mateusz Szybist  0:2 (2:6,3:6)
Paweł Styczyński - Daniel Mróz 2:0 (6:3,6:3)
Janusz Piątkiewicz – Dariusz Wójcik 0:2 (6:7,2:6)
Dariusz Wójcik – Mateusz Szybist 0:2 (0:6,3:6)
Janusz Piątkiewicz – Paweł Styczyński 0:2 (2:6,2:6)
Paweł Styczyński – Dariusz Wójcik  2:0 (6:2,6:0)
Daniel Mróz – Dariusz Wójcik  2:1 (4:6,6:4,7:5)

Końcowa klasyfikacja
1. STYCZYŃSKI Paweł 
2. SZYBIST Mateusz
3. MRÓZ Daniel
4. WÓJCIK Dariusz
5. PIĄTKIEWICZ Janusz

Paulina Szymańska
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GRAND PRIX W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ ZAKOŃCZONE 
Już po raz drugi na boisku siatkarskim OSiR w Brzostku 

odbyło się Grand Prix w Siatkówce Plażowej. Pomimo ka-
pryśnej pogody (opady deszczu) tego dnia, humory wszystkim 
dopisywały. Turniej został rozegrany systemem grupowym 
„każdy z każdym”. Do półfinałów awansowały dwie najlep-
sze drużyny z poszczególnych grup. Po zaciętym pojedynku 
o trzecie miejsce na najniższym stopniu podium stanęła para 
Płocic K./Kranc A., wygrywając z parą Golec Sz./Kalita J. 
W finale spotkały się pary Słowik K./Ciurkot J. oraz Kozubal 
W./Krzanowski G. Od początku pewnie para Kozubal W./
Krzanowski G. wypracowała sobie przewagę, której nie oddała 
do końca spotkania. Po ostatnim punkcie mogli cieszyć się ze 
zwycięstwa w całym turnieju. Po meczu finałowym najlepsze 
pary otrzymały pamiątkowe statuetki i medale oraz nagrody 
rzeczowe. Nagrody wręczał kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś. 
Mamy nadzieję, że za rok turniej również będzie cieszył się 
dużym zainteresowaniem.

Wyniki:
Grupa A
Słowik K. / Ciurkot J. - Golec Sz. / Kalita J.  21:9
Golec Sz. / Kalita J. - Krawiec W. / Barys J 21:15
Krawiec W. / Barys J - Słowik K. / Ciurkot J.  13:21

Grupa B 
Mroczkowski P. / Bik Ł .- Płocic K. / Kranc A.  17:21
Płocic K. / Kranc A. - Kozubal W. / Krzanowski G.  11:21
Kozubal W. / Krzanowski G. - Mroczkowski P. / Bik Ł.  21:12

Półfinał I
Słowik K. / Ciurkot J. - Płocic K. / Kranc A.  21:7
Półfinał II
Golec Sz. / Kalita J. - Kozubal W. / Krzanowski G.  8:21
Mecz o 5. miejsce 
Krawiec W. / Barys J. - Mroczkowski P. / Bik Ł.  14:21
Mecz o 3. miejsce 
Golec Sz. / Kalita J.- Płocic K. / Kranc A.  15:21
Finał
Słowik K. / Ciurkot J. - Kozubal W. / Krzanowski G.  0:2 (17:21, 14:21)

Klasyfikacja końcowa: 
1. Kozubal W. / Krzanowski G.
2. Słowik K. / Ciurkot J.
3. Płocic K. / Kranc A. 
4. Golec Sz. / Kalita J.
5. Mroczkowski P. / Bik Ł.
6. Krawiec W. / Barys J.

Magdalena Kawalec

GROCH Z KAPUSTĄ
Kręgosłup – walka z bólem

„Kręgosłup człowieka – element szkieletu człowieka rozumnego 
pełniący rolę narządu podporowego, narządu ruchu i osłony rdzenia 
kręgowego. Zbudowany jest z 26 kości, w tym 24 oddzielne kręgi 
oraz dwie kości powstałe ze zrośnięcia kręgów: kość krzyżowa i kość 
guziczna. Kręgosłup człowieka dzieli się na 5 odcinków: szyjny, 
piersiowy, lędźwiowy, krzyżowy, guziczny” – to cytat z encyklopedii.

Budowa kręgosłupa to kręgi, dyski, więzadła i mięśnie powią-
zane ze sobą. Najczęstsze schorzenia to lordoza, kifoza, skolioza, 
ból pleców, przepukliny, zwyrodnienia, dyskopatia, stenoza itp. 
Ból od kręgosłupa promieniuje na całe ciało i np. rwa kulszowa 
czy udowa, ból biodra, głowy, pleców, drętwienie ręki czy nogi itp. 
mogą pochodzić od chorób kręgosłupa.

Nie jestem lekarzem, więc tyle tytułem wstępu, ale opiszę znany 
mi przypadek mojej serdecznej przyjaciółki i jej heroiczną walkę 
o względny komfort życia z chorym kręgosłupem.

Od wielu lat korzystała ona z rehabilitacji dziennej i sanato-
ryjnej, gdzie poddawała się różnym zabiegom terapii manualnej, 
laseroterapii, krioterapii, prądów TENS oraz ćwiczeniom czynnym 

w odciążeniu, ćwiczeniom w basenach, kąpielom siarczkowym, 
solankowym, a także korzystała z prywatnych masaży klasycznych 
wykonywanych przez rehabilitantów i masażystów, co pozwalało 
przez jakiś czas na względnie dobre funkcjonowanie. Korzystała 
również z prywatnej wizyty u lekarza z Ukrainy, który stosował 
ostrzykiwanie kręgosłupa w okolicę lędźwiowo-krzyżową (4 nakłucia 
co 3 dni przez pięć tygodni) - zastosowana seria zabiegów pozbawia-
ła bólu pleców i kręgosłupa na około dwa lata. Ale po kilku takich 
seriach skuteczność zabiegu zmalała i przyjaciółka przez ostatnie 
kilka lat włączyła intensywne ćwiczenia na basenie dla emerytów 
prowadzone przez rehabilitantkę trzy razy w tygodniu, wyjazdy 
do sanatorium oraz pobyty na rehabilitacji dziennej w szpitalu, co 
skutkowało w miarę poprawnym funkcjonowaniem - oczywiście 
przy zażyciu kilku tabletek przeciwbólowych dziennie. Niestety, 
z wiekiem wszystkie ww. zabiegi pomagały na coraz krótsze okresy.

Zauważyła, że chodzi krzywo – jedno biodro było wyżej niż dru-
gie, a noga krótsza – zastosowała wkładkę do buta, aby zniwelować 
tę różnicę. Zaczęła myśleć o operacji kręgosłupa – tym bardziej, 
że znajomemu pozwoliła ona wrócić do niemal całkowitej spraw-
ności. Jednak po wykonaniu rezonansu magnetycznego (2007 r.) 
okazało się, że jej kręgosłup nie jest operacyjny i trzeba nauczyć 
się żyć z bólem - tylko ciągła rehabilitacja poprawiała jej na krótko 
jakość życia. Wykonanie drugiego rezonansu (2019 r.) odcinka 



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 9/2019 33

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/19.
Działając na podstawie Uchwały Nr XXVI/182/2017 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie 
przetargowym działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 127 zabudowanej położonej w Bukowej, stanowiącej własność Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość:
działka oznaczona numerem ewidencyjnym 127 zabudowana budynkiem usługowym z zapleczem magazynowym oraz budynkiem gospodarczym 
o powierzchni 0,17 ha położona w Bukowej, objęta KW Nr RZ1D/00059593/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowiąca własność Gminy 
Brzostek, wolna od obciążeń.
Działka położona jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej przy drodze krajowej nr 73 w odległości około 4 km od Brzostku. Teren uzbro-
jony w sieć elektryczną i gazową. Dobry dostęp do obiektów handlowo-usługowych. Dojazd z drogi krajowej nr 73 na odcinku Pilzno-Jasło. Teren płaski 
położony na stoku poniżej drogi krajowej. 
Działka nr 127 położona w Bukowej nie jest objęta planem zagospodarowania Gminy Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/135/2012 z dnia 30.08.2012 roku ww. działka to teren 
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.
Działka zabudowana jest budynkiem nieczynnej szkoły, który obecnie może być użytkowany jako obiekt usługowy. Obiekt jednokondygnacyjny, częś-
ciowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym o foremnym kształcie zabudowy. Budynek o powierzchni zabudowy 292,77 m2 , kubaturze 1712,71 m3 

, powierzchni użytkowej 379,93 m2 ,piwnica o wysokości 2,20 m o pow. 21,03 m2 , parter o wysokości 3,10 m - o pow. 231,84 m2 , poddasze o wysokości 
2,30 m - o pow. 127,06 m2 .
Budynek w średnim stanie technicznym, ściany i posadzki silnie zawilgocone, popękane. Instalacje do remontu kapitalnego. Brak ogrzewania parteru. Funda-
menty żelbetowe, ceglane, ściany z cegły ceramicznej i pustaka betonowego na zaprawie cementowo-wapiennej, na poddaszu z płyt gipsowo-kartonowych, 
strop nad piwnicą ceglany, nad parterem żelbetonowy, na poddaszu drewniany, dach z drewnianą konstrukcją pokryty blachą ocynkowaną, tynki wapienno-
cementowe i płytki ceramiczne, posadzki pokryte wykładziną PCV, płytkami ceramicznymi, w poddaszu parkiet i panele podłogowe, stolarka drewniana, 
okna PCV, instalacja elektryczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna, elewacja z tynku cementowo-wapiennego. 

Budynek gospodarczy parterowy o konstrukcji murowanej o powierzchni zabudowy 48,96 m2 , powierzchni użytkowej 39,19 m 2 i kubaturze 146,88 m3 . 
Fundamenty żelbetowe, ściany z pustaka żużlobetonowego na zaprawie cementowo-wapiennej, stropodach żelbetowy pokryty papą na lepiku, posadzka 
gładź cementowa, instalacja elektryczna, elewacja z tynku cementowego. Budynek w średnim stanie technicznym, zużyty czasem prawidłowego użytkowania. 

Nr działki Powierzchnia (m2) Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

Wartość rynkowa nierucho-
mości brutto (zł)

Łączna wartość 
nieruchomości brutto (zł) Wadium (zł)

127 1 700 700,- 224 467,- 225 167,- 23 000,00
Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem 127 położonej w Bukowej zabudowanej budynkiem nieczynnej szkoły oraz budynkiem gospodar-
czym przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu wynosi 225 167,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych).
Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianej do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni. 
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący. Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych. 
Osobom, którym na podstawie art.34 ust.1 pkt1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.2018.2204 t.j.) przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości (którym służy roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów lub są po-
przednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo ich spadkobiercą) 
winni złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 (tel. 014/ 6803005)
Brzostek, dnia 14.08.2019 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 14 SIERPNIA 2019 ROKU 
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej

szyjnego i lędźwiowo-krzyżowego z kontrastem potwierdziło tylko 
brak możliwości przeprowadzenia operacji, bowiem ze względu na 
schorzenia nie było żadnej gwarancji na jej powodzenie. Istniała 
natomiast duża obawa, że nawet gdyby w początkowym okresie 
wystąpiła nieznaczna poprawa, to być może po dłuższym okresie 
pooperacyjnym mogłaby przenieść się na wózek inwalidzki. Taką 
opinię usłyszała podczas konsultacji z neurochirurgiem w Neuro-
centrum w Lublinie w marcu br.

Postanowiła skonsultować się z innym neurochirurgiem w Klini-
ce Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa w Kielcach, zaczekała na 
wizytę w poradni dwa miesiące i tam usłyszała, że operacja w jej 
przypadku nie jest możliwa. Natomiast lekarz poinformował ją 
o nieoperacyjnej metodzie stosowanej od pięciu lat zmniejszającej 
znacznie odczucie bólu kręgosłupa i tym samym umożliwiającej 
funkcjonowanie. Takich operacji ten specjalista ze swoim zespo-
łem przeprowadza około 150 rocznie. Metoda składa się z dwóch 
etapów: pierwszy polega na implantacji elektrody chirurgicznej 
stymulatora przeciwbólowego przy kręgosłupie z wyprowadzeniem 
przewodów na zewnątrz połączonych z tym stymulatorem na okres 
około trzech tygodni – specjalista z dziedziny elektroniki ustawia 
parametry stymulatora w ten sposób, że pacjent odczuwa lekki 
przepływ prądu; przy czym sam pacjent w tym okresie zwiększa lub 
zmniejsza moc prądu, aby dobrać parametr najlepszy dla siebie. Te 
trzy tygodnie to okres próbny potrzebny po to, aby przekonać się, 
czy organizm akceptuje stymulator i jak się czuje pacjent. 

Przyjaciółka pomimo dolegliwości z zewnętrznym przewodem 
długości około 1,5 m (stymulatora nie można zamoczyć np. pod 
prysznicem) i trudności z pozycją podczas spania była uszczęśliwiona, 
bo wreszcie niemal nic jej nie bolało i wstawała rano bez tabletek 
przeciwbólowych. Drugi etap polega na wszczepieniu pod skórę 
(implantacja) stymulatora przeciwbólowego Medtronic (wielkości 

baterii typu „paluszek”) – nie wystają wtedy żadne kable na zewnątrz, 
a regulację (w razie potrzeby) mocy stymulatora przeprowadza sam 
pacjent z urządzenia zewnętrznego. Jednak przy pierwszym etapie 
pojawiły się kłopoty: przy końcówce elektrody zaczęło krwawić, 
pojawił się ból, opuchlizna, a lekarz od tej metody powiedział, że 
u 2 pacjentów na 150 organizm jej nie akceptuje i odrzuca elek-
trodę. Przyjaciółka była zrozpaczona – bo już przyzwyczaiła się 
do życia z bólem mniejszym o 70% do pierwotnego. Na szczęście 
lekarz przepisał mocny antybiotyk do zażywania przez dłuższy 
czas i objawy odrzucenia zaczęły ustępować na tyle, że podjął się 
wszczepić stymulator na stałe. Przyjaciółka ma obecnie stymulator 
nastawiony na 0,7 W. Pytałam ją, czy u ludzi po operacjach krę-
gosłupa z wstawionymi śrubami i innymi częściami metalowymi 
można tę metodę stosować. Okazało się, że na tej samej sali leżały 
dwie takie osoby – przy czym stymulator był nastawiony na 3,5W 
i dopiero okazywał się skuteczny.

Przed kwalifikacją do wszczepienia stymulatora konieczne jest 
przeprowadzenie dokładnego wywiadu z pacjentem, aby poznać 
dotychczas stosowane metody leczenia kręgosłupa i uzyskać skiero-
wanie do szpitala. Operacje takie przeprowadza się m.in. w Kielcach, 
Wrocławiu, Toruniu, Opolu, Tarnowie i pewnie w innych miastach, 
gdzie jest Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa. Bliższych 
informacji można zasięgnąć w Internecie, wpisując w Google np. 
„Wszczepienie stymulatora przeciwbólowego”.

Dowiedziałam się również, że chociaż operacja w sumie kosztuje 
około 30000 zł, to pacjent nie ponosi osobiście żadnych kosztów.

Jak to dobrze, że nauka i medycyna stale się rozwija, stosując 
nowoczesne metody walki z bólem, gdy inne metody leczenia 
przyczyn bólu nie mogą już być zastosowane.

Janina Słupek
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Działając na podstawie Uchwały Nr XXXV/278/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu działki rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 341/3 położonej w Januszkowicach, stanowiącej własność Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do osób uprawnionych do nabycia 
zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405) następująca nieruchomość:
działka rolna oznaczona numerem ewidencyjnym 341/3 o pow. 12900 m2 położona w Januszkowicach, objęta KW Nr RZ1D/00016074/1, prowadzoną 
w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń.
Nieruchomość działka ozn. nr ewid. 341/3 położona w Januszkowicach stanowi grunty nieużytkowane, porośnięte samosiejkami różnych drzew. W pobliżu 
nieruchomości znajduje się siedlisko i kompleks leśny. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Na działce sieć 
elektryczna. 
Placówki handlowo-usługowe, użyteczności publicznej w odległości ponad 1 km. Tereny rozproszonej zabudowy zagrodowej i grunty użytkowane rolniczo.
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek, działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem 1.R - 
to tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem nowej zabudowy związanej z produkcją rolną i agroturystyczną w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejących terenów zabudowy MN RM poza obszarami osuwiskowymi i powodziowymi.

Tytuł własności Nr działki Powierzchnia 
(m2)

Wartość rynkowa 
wg wyceny (zł)

Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

Łączna wartość 
brutto (zł)

KW Nr RZ1D/00016074/1 Januszkowice 341/3 12900 33 925,00 300,00 34 225,00

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem 341/3 położonej w Januszkowicach wystawionej do sprzedaży w drodze przetargu wynosi 34 
225,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych). Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza 
się na 21 dni.
Osobom, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz.2204), 
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Po upływie ww. terminów zostaną wszczęte procedury przetargowe w celu zbycia prawa własności.
Gmina sprzedaje ww. nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, w razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący. 
Nabywca pokrywa również koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 680 30 05 oraz na stronie internetowej 
http://bipbrzostek.mserwer.pl/
Brzostek, dnia 21.08.2019 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 21 SIERPNIA 2019 ROKU
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity; Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn.
zm.) oraz Uchwały Nr VII/31/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działek 
położonych w Brzostku, stanowiących własność Gminy Brzostek - Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży w trybie przetargowym. Nieruchomości stanowią własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00038565/0 
i Nr RZ1D/00079204/1 .
Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają do sprzedaży w trybie przetargowym działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 
111/1 o pow. 0,6417 ha i 111/2 o pow. 0,0216 ha, objęte KW Nr RZ1D/00038565/0 oraz działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 112/1 o pow. 
0,6950 ha i 112/2 o pow. 0,0481 ha, objęte KW RZ1D/00079204/1, czyli o łącznej powierzchni 1,4064 ha, położone w Brzostku w obrębie terenów 
rekreacyjno - sportowych i zabudowy usługowej. Teren płaski o foremnym kształcie prostokąta, położony przy skrzyżowaniu drogi powiatowej i gminnej. 
Dojazd z drogi o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomości położone około 1 km od centrum miasta i drogi krajowej nr 73. Teren uzbrojony w sieci komunalne 
wodociąg, sieć elektryczną i gazową. 
Działki nie są objęte planem zagospodarowania gminy Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Brzostek zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/135/2012 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30.08.2012 r., w/w działki objęte są zapisem 1. PU. – teren 
zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów.
Przeznaczenie podstawowe: realizacja nowych inwestycji w oparciu o czyste i bezpieczne dla środowiska technologie, charakteryzujące się niską energo-
chłonnością, wodochłonnością oraz wytwarzaniem małej ilości odpadów.
Przeznaczenie dopuszczalne: dopuszcza się zabudowę usługową, obiekty administracyjno - socjalne zabudowę mieszkaniową związaną z prowadzoną 
działalnością produkcyjną, urządzenia infrastruktury technicznej. Dla działek ozn. nr ewid. 111/1 i 112/1 została wydana decyzja o warunkach zabudowy 
przez Burmistrza Brzostku znak IZP.6730.33.2013 z dnia 06.08.2013r. dla inwestycji polegającej na budowie instalacji zespołu paneli fotowoltaicznych 
o mocy 700kW.

Lp Nr działki położenie 
Brzostek Powierzchnia (m 2) Wartość rynkowa prawa 

własności netto (zł)
Koszt sporządzenia dokumen-

tacji (wycena działki) zł
Łączna wartość nabycia 
nieruchomości netto (zł)

1 111/1 6417 198 927,00 150,00 199 077,00
2 111/2 216 6 696,00 150,00 brutto 6 846,00
3 112/1 6950 215 450,00 150,00 215 600 ,00
4 112/2 481 14 911,00 150,00 brutto 15 061,00

Razem 14 064 435 984,00 600,00 436 584,00

Do wartości nabycia działek ozn. nr ewid. 111/1 i 112/1, zostanie doliczony 23% podatek VAT, dla których została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przez okres 21 dni oraz znajduje się na stronie internetowej www.brzostek.pl 
Osobom, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 
z późn.zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Po upływie ww. terminów zostaną wszczęte procedury przetargowe w celu zbycia prawa własności. Gmina sprzedaje ww nieruchomość na podstawie da-
nych z ewidencji gruntów i budynków, w razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący. Nabywca pokrywa również koszty zawarcia umowy 
notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 680 30 05 oraz na stronie internetowej 
http://bipbrzostek.mserwer.pl/
Brzostek, dnia 27.08.2019r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 27 SIERPNIA 2019 ROKU
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 9/2019 35

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) w związku z uchwałą 
Nr V/59/03 Rady Gminy w Brzostku z dnia 7 kwietnia 2003 roku, w sprawie ustalania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu 
Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata i Zarządzeniem Nr 80/19 Burmistrza Brzostku z dnia 21.08.2019 roku w sprawie 
określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów wykorzystywanych rolniczo, stanowiących własność Gminy Brzostek ogłaszam:

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają do wydzierżawienia na okres 3 lat w trybie przetargowym następujące nieruchomości:

Lp Nr KW Nr działki Nr zapisu 
graficznego Powierzchnia ( ha i użytki ) Położenie

Przeznaczenie 
w planie zag. 

przestrzennego
Forma zbycia

Cena wywoławcza 
rocznego czynszu 

dzierżawnego brutto (zł)
Wadium 

(zł)

1. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 695/13 nr 1 0,1060 ; RIII a - 0,1060 Brzostek

rolna
dzierżawa 
w trybie 

przetargowym

80,00 10,00
2. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 695/13 nr 2 0,2322 ; RIII a- 0,2322 Brzostek 100,00 10,00
3. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489 nr 3 0,5773 ; RIIIa- 0,5773 Brzostek 240,00 30,00
4. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489 nr 4 1,0699; RIIIa – 1,0669 Brzostek 360,00 40,00
5. RZ1D/00020353/2 cz. dz 1489 nr 5 0,1614; RIIIa – 0,1614 Brzostek 80,00 10,00
6. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489 nr 6 0,1901; RIIIa – 0,1901 Brzostek 80,00 10,00
7. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489 nr 7 1,3068; RIIIa – 1,3068 Brzostek 360,00 40,00
8. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489 nr 8 1,0535; RIIIa – 1,0535 Brzostek 360,00 40,00
9. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489 nr 9 0,2941; RIIIa – 0,2941 Brzostek 100,00 10,00
10. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489 nr 10 0,7677; RIII a – 0,7677 Brzostek 240,00 30,00
11. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489 nr 11 0,5990; RIII a – 0,5990 Brzostek 240,00 30,00
12. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489 nr 12 0,8011; RIII a – 0,5176; RII – 0,2835 Brzostek 240,00 30,00
13. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489 nr 13 0,2705; RIII a – 0,2705 Brzostek 100,00 10,00
14. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489 nr 14 0,4000; RIII a – 0,4000 Brzostek 150,00 20,00

15. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489 
cz. dz. 695/17 nr 15 0,7812; RII – 0,2467; RIII a – 0,5345 Brzostek 240,00 30,00

16. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489 nr 16 0,5204; RII – 0,4401; RIII a – 0,0803 Brzostek 240,00 30,00
17. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489 nr 17 0,2178; RII – 0,2178 Brzostek 100,00 10,00

18. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489 
cz. dz. 695/17 nr 18 0,8409; RII – 0,8409 Brzostek 240,00 30,00

19. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489 
cz. dz. 695/17 nr 19 0,5016; RII – 0,5016 Brzostek 240,00 30,00

20. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489
cz. dz. 695/17 nr 22 1,0676; RII – 1,0676 Brzostek 360,00 40,00

21. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489
cz. dz. 95/17 nr 23 0,4833; RII – 0,4793; RIII a – 0,0040 Brzostek 150,00 20,00

22. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489
cz. dz. 695/17 nr 24 0,5522; RII – 0,5385; RIII a – 0,0137 Brzostek 240,00 30,00

23. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489
cz. dz. 695/17 nr 25 0,8812; RII – 0,8381; RIII a – 0,0431 Brzostek 240,00 30,00

24. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489
cz. dz. 695/17 nr 26 0,2179; RIII a – 0,0297; RII – 0,1882 Brzostek 100,00 10,00

25. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489
cz. dz. 695/17 nr 27 2,0285; RII – 1,9313; RIII a – 0,0972; Brzostek 420,00 50,00

26. RZ1D/00073057/3 dz. 1372 0,0799; RIVa- 0,0799 Brzostek 60,00 10,00
27 RZ1D/00015601/8 dz. 527 0,1364; RII- 0,1364 Brzostek 80,00 10,00
28. RZ1D/00015601/8 dz. 619 0,3261; ŁIV- 0,3119; PsV- 0,0142 Brzostek 150,00 20,00
29. RZ1D/00015601/8 dz. 621/1 0,4007; RIIIb- 0,0939; ŁVI- 0,3068 Brzostek 150,00 20,00
30. RZ1D/00015601/8 dz. 535 0,0606; RIIIa- 0,0606 Brzostek 60,00 10,00
31. RZ1D/00015601/8 dz. 537 0,0599; RIIIa- 0,0599 Brzostek 60,00 10,00

32. RZ1D/00053415/5
dz. 48/4
dz. 48/5
dz. 48/6

1,73; RIVb – 0.10; PsVI – 0.06; RIVa 
– 0.08; RIVb – 0.55; PsVI – 0.13; 

RIIIb – 0.08; RIVb – 0.07; RV – 0.17; 
PsVI – 0.49

Gorzejowa 360,00 40,00

33. RZ1D/00053415/5 dz. 41/2 0,27; PsIV- 0,02; RIVa- 0,25 Gorzejowa 100,00 10,00
34. RZ1D/00045257/0 dz. 88/12 0,0631; PsIII- 0,0631 Grudna Dolna 60,00 10,00
35. RZ1D/00045257/0 dz. 88/15 0,2483; RIIIb- 0,2483 Grudna Dolna 100,00 10,00
36. RZ1D/00016074/1 cz. dz.759 0,22; RIVb- 0,22 Januszkowice 100,00 10,00
37. RZ1D/00016074/1 dz.182 0,21; RIVa- 0,21 Januszkowice 100,00 10,00

38. RZ1D/00038567/4 dz. 352/1 0,1887; RIVa- 0,1242; PsIV- 0,0236; Br/
PsIV- 0,0409 Kamienica Górna 80,00 10,00

39. RZ1D/00019166/4 cz. dz. 925 0,40; RIVa- 0,40 Kamienica Górna 150,00 20,00
40. RZ1D/00019166/4 cz. dz. 925 0,83; RIVa- 0,69; PsIV – 0,08; PsV- 0,06 Kamienica Górna 240,00 30,00
41. RZ1D/00038567/4 dz. 671/1 0,1618; RIIIb- 0,1559; RIVa- 0,0059 Kamienica Górna 80,00 10,00

42. RZ1D/00038567/4 dz. 101/4 
dz. 101/7

0,4427; RIVb- 0,0827 ; PsIV- 0,09; 
PsV- 0,27 Kamienica Górna 150,00 20,00

43 RZ1D/00038567/4 101/3 0,9757; RIVa- 0,4848; RIVb- 0,4909 Kamienica Górna 240,00 30,00
44. RZ1D/00048273/9 cz. dz. 691/15 0,22; PsIV- 0,22 Przeczyca 100,00 10,00
45. RZ1D/00048273/9 cz. dz. 691/15 0,35; PsIV- 0,35 Przeczyca 150,00 20,00
46. RZ1D/00048273/9 cz. dz. 691/15 0,20; PsIV- 0,20 Przeczyca 80,00 10,00
47. RZ1D/00048273/9 cz. dz. 691/15 0,30; PsIV- 0,30 Przeczyca 100,00 10,00
48. RZ1D/00015254/0 cz. dz. 407/2 0,2828; RIIIa- 0,2828 Przeczyca 100,00 10,00
49. RZ1D/00039018/8 dz. 403 0,51; PsIV- 0,51 Przeczyca 240,00 30,00
50. RZ1D/00039018/8 cz. dz. 495 0,4652; RIVb- 0,2574; PsV- 0,2078 Przeczyca 150,00 20,00
51. RZ1D/00026654/4 dz. 612/2 0,3055; RIVb- 0,3055 Siedliska-Bogusz 150,00 20,00

52. RZ1D/00048272/2
dz. 634/5
dz. 634/6
dz. 634/7

0,6095; PsV- 0.2038; RV– 0,3836; 
RV – 0.0221; Smarżowa 240,00 30,00

53. RZ1D/00048274/6 cz. 406 0,38; RIVa- 0,19; RIVb- 0,10; RV- 0,03; 
PsV- 0,04; PsVI 0,02 Wola Brzostecka 150,00 20,00

54. RZ1D/00048274/6 cz. dz. 450/8 0,6135; RV-0,5827; PsV-0,0308 Wola Brzostecka 240,00 30,00
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego stanowi kwotę brutto. Umowa może być zawarta na okres do trzech lat.
Czynsz płatny będzie rocznie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez prezesa GUS-u (pierwsza regulacja 

nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2019 rok). Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na dzierżawę nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni .
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na stronie internetowej http://bipbrzo-

stek.mserwer.pl/ .
Brzostek dnia 27.08.2019r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 27 SIERPNIA 2019 ROKU
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych w Brzostku, Gorzejowej, Grudnej Dolnej, 

Januszkowicach, Kamienicy Górnej, Przeczycy, Siedliskach-Bogusz, Smarżowej i Woli Brzosteckiej, stanowiących własność Gminy Brzostek. 
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WAŻNA INFORMACJA
Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 30 września na adres: wiadomosci@brzostek.pl
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likując materiał nadesłany, redakcja nie bierze 
odpowiedzialności za treść, która może być 
sprzeczna z naszymi poglądami. Przesłanie ma-
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gazecie w miarę możliwości. Redakcja zastrzega 
sobie prawo do skracania materiałów oraz do 
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39-230 Brzostek
ul. Szkotnia23

tel/fax 14 683 03 99
kom. 666 842 386

KASACJA POJAZDÓW TEL. 606 347 031, 666 842 379

- Skup i sprzedaż złomu stalowego i kolorowego
- Materiały budowlane i hutnicze
- Materiały opałowe
- Kruszywa, kliniec, piaski, żwiry
- Sklep wielobranżowy
- Nawozy, środki ochrony roślin

« NOWOŚĆ: Kołdry, pościele, poduszki, ręczniki

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

PSY SZUKAJĄ DOMU
Komuś, kto lubi dużo mówić, polecamy psa jako najlepszego 

słuchacza. Będzie zachwycony, że się do niego przemawia. 
Czasem nawet wtrąci do rozmowy jakiś dźwięk potwierdza-
jący, że słucha albo po prostu machnie ogonem lub pokręci 
łbem. Na pewno nie powie: „No przestań wreszcie gadać” ani 
nie wda się w kłótnie polityczne. Pies dobry jest też dla osób, 
które mówią same do siebie. Zawsze to lepiej jest mieć w takiej 
sytuacji w pobliżu swojego psa, bo wtedy nikt nie będzie się 
dziwił głośno wypowiadanemu monologowi wewnętrznemu. 
Przedstawiona niżej szóstka cierpliwych czworonogów na 
pewno spełni oczekiwania pogadanych osobników z naszego 
gatunku.

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

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

Oto krótkie informacje o poszczególnych pieskach:
6/2018 - średniej wielkości czarna suka znaleziona w styczniu 

w Siedliskach-Bogusz,
9/2018 – dość duży pies (zgłoszono, że po wypadku) zna-

leziony w lutym w Kamienicy Dolnej,
26/2018 – pies średniej wielkości, czarny z białymi łapkami, 

zabrany w marcu ze Skurowej,
2/2019 – mały, biało-brązowy pies znaleziony w styczniu 

2019 r. w Kleciach,
20/2019 – czarna, podpalana suka w wieku około 4 lat, 

znaleziona w Bączałce w marcu,
27/2019 – czarno-brązowa, średniej wielkości suka w wieku 

ok. 3 lat, znaleziona w kwietniu w Grudnej Dolnej.

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. 23)






