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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
1. Zakończono prace przy 
trzech drogach w ramach 
modernizacji dróg dojazdo-

wych do gruntów rolnych:
 ▪ w miejscowości Głobikówka – droga 
wewnętrzna na działce nr 124,

 ▪ w m. Skurowa – droga wewnętrzna na 
działce nr 504 i 571,

 ▪ w m. Smarżowa – droga wewnętrzna 
na działce nr 692.

Prace wykonał FHU Grzegorz Ligęzka ze 
Strzegocic za ok. 230 tys. zł.
W najbliższym czasie rozpocznie się prze-
budowa nawierzchni na następujących 
drogach: 

 ▪ droga wewnętrzna w m. Zawadka 
Brzostecka (od domu ludowego do 
drogi krajowej nr 73) - 230 mb.,

 ▪ droga wewnętrzna w m. Kamienica 
Górna (na „Budy”) - 540 mb.,

 ▪ droga wewnętrzna w m. Grudna Dolna 
(do cmentarza) - 270 mb. 

2. Kolejna bardzo dobra wiadomość dla 
Gminy Brzostek. Wojewoda Podkarpa-
cki Ewa Leniart zdecydowała o dofinan-
sowaniu wszystkich zadań, które w ra-
mach kwietniowego naboru wniosków 
do Funduszu Dróg Samorządowych 
znalazły się na liście rezerwowej. Wśród 
dofinansowanych wniosków znalazł 
się również wniosek Gminy Brzostek 
na „Przebudowę drogi gminnej ul. Ks. 
Józefa Jałowego i ul. Furgalskiego w m. 
Brzostek”. Do końca listopada chcemy 
rozstrzygnąć przetarg i wyłonić wy-
konawcę. Prace potrwają do końca 
czerwca 2020 r. i obejmować będą 

budowę kanalizacji deszczowej, remont 
chodników i nawierzchni. Zakładany 
koszt inwestycji to przeszło 900 tys. zł, 
z czego 630 tys. zł pochodzić będzie 
z dofinansowania w ramach FDS.

3. Rozbudowa drogi gminnej – ul. Szkolnej 
w Brzostku w km 0+361 – 0+745 – od 
Warsztatów Terapii Zajęciowej do ul. 
Słonecznej idzie pełną parą. 
Zrealizowano już znaczną część prac 
ziemnych oraz stabilizację gruntu. Har-
monogram zakłada jeszcze w listopa-
dzie wykonanie podbudowy, montaż 
lamp hybrydowych oraz rozpoczęcie 
prac brukarskich. Inwestycję wyko-
nuje PDM S.A. z Dębicy za kwotę 
1.034.434,94 zł przy 70% dofinanso-
waniu z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Zgodnie z zawartą umową prace 
zakończą się do 30 czerwca 2020 r.

4. W dniu Wszystkich Świętych na cmen-
tarzach parafialnych w Brzostku, Siedli-
skach-Bogusz oraz w Przeczycy odbyły 
się kwesty na ratowanie zabytkowych 
pomników. Zebraliśmy na terenie całej 
gminy łącznie ponad 17 tys zł. Bardzo 
dziękuję proboszczom: ks. Markowi 
Mnichowi, ks. Ryszardowi Radoniowi 
oraz ks. Markowi Marcićkiewiczowi za 
zgodę na kwestę i wsparcie. Bardzo 
dziękuję OSP w Brzostku, Siedliskach-
-Bogusz oraz w Przeczycy za czynny 
udział w przygotowaniu i przeprowa-
dzeniu zbiórek. Wspaniale zaprezento-
wały się szkoły podstawowe w Brzost-
ku oraz w Przeczycy, gdzie kwestowali 
nie tylko uczniowie, ale także rodzice 
i nauczyciele, dając piękny przykład, 
jak należy łączyć się w obliczu wyzwań. 
Dziękuję nauczycielom z Siedlisk-Bo-
gusz, którzy pomagali strażakom z OSP, 
a także samorządowcom wszystkich 
szczebli, sołtysom, urzędnikom oraz 
wszystkim, którzy zaangażowali się 
w tegoroczną zbiórkę. Jej wynik prze-
szedł najśmielsze oczekiwania. Jest 

ogromna szansa 
na to, że środki ze 
zbiórek pokryją 
z nawiązką pracę 
przy renowacji po-
mników Anieli Lesz-
czyckiej w Brzost-
ku, Włodzimierza 
Bogusza w Siedli-
skach-Bogusz oraz 
Józefa Jałowego 

w Przeczycy.

5. 10 listopada odbędą się w Brzostku 
uroczystości z okazji Święta Niepod-
ległości. Będą one połączone z od-
słonięciem pomnika legionistów oraz 
otwarciem nowej drogi, która została 
zbudowana w 50% ze środków Fun-
duszu Dróg Samorządowych. Jeśli do 
tego czasu nie zajdą żadne zmiany, 
to weźmie w nich udział Wojewoda 
Podkarpacki pani Ewa Leniart. Bardzo 
proszę wszystkich o obecność na uro-
czystościach. Jak zapewne większość 
z Państwa wie, pani wojewoda z dniem 
12 listopada obejmie mandat posła na 
Sejm RP. Okres, kiedy sprawuje funkcję 
wojewody na Podkarpaciu, to doskona-
ły czas dla naszej miejscowości. Przypo-
mnę tylko, że od 2016 roku regularnie 
otrzymujemy dofinansowania rządowe 
na nasze drogi. Z tych pieniędzy sfinan-
sowano w 50% obecną ulicę Legionów, 
drogę z Nawsia przez WTZ do ul. My-
słowskiego. W 70% finansowany jest 
odcinek drogi od WTZ do ul. Słonecznej 
i w takich samych proporcjach pozy-
skaliśmy dofinansowanie do remontu 
wraz z odwodnieniem ulic Jałowego 
oraz Furgalskiego w Brzostku. Myślę, 
że będzie to wspaniała sposobność do 
podziękowania za tak cenne dla miasta 
inwestycje.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Fot. Paweł Batycki
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
29 października br. Rada Miejska 

w Brzostku obradowała na XII sesji 
pod przewodnictwem Marcina Sasa – 
Przewodniczącego Rady. Na początku 
obrad sesji złożono gratulacje Kornelii 
Szczepkowicz za zdobycie złotego meda-
lu w kumite i srebrnego medalu w kata na 
Mistrzostwach Świata Karate Kyokushin 
w Santiago de Chile oraz wręczono list 
gratulacyjny rodzicom Kornelii. Realizując 
przyjęty porządek obrad, Rada Miejska 
przyjęła zmiany w budżecie Gminy na 
2019 rok. Zmiany dotyczyły zmniejsze-
nia planowanych dochodów o kwotę 
600 000,00 zł, zwiększenia planowanych 
dochodów o kwotę 1 156 682,59 zł oraz 
przeniesień planowanych dochodów. 
Uzyskane w wyniku zwiększeń plano-
wanych dochodów środki przeznacza 
się na zwiększenie wydatków osobo-
wych w szkołach, oddziałach zerowych, 
przedszkolach i świetlicach szkolnych, 
w celu zabezpieczenia zwiększonych 
wydatków na sfinansowanie podwyżek 
wynagrodzeń dla nauczycieli o 9,6% od 

01.09.2019 r., na zwiększenie planowa-
nych wydatków na obsługę długu gminy 
oraz na realizację przedsięwzięcia pod na-
zwą „Program poprawy czystości zlewni 
rzeki Wisłoki – Etap IV – Gmina Brzostek, 
Gmina Tarnowiec w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020” w związku z dodatkowymi 
kosztami dotyczącymi wykonania przy-
łączy przepompowni w Bukowej do sieci 
energetycznej. Kolejna uchwała dotyczy-
ła zmiany w wieloletniej prognozie finan-
sowej Gminy Brzostek. Następnie Radni 
podjęli uchwałę w sprawie powierzenia 
Gminie Miasta Rzeszów realizacji zadań 
w zakresie obsługi osób nietrzeźwych 
dowiezionych z terenu gminy Brzostek do 
Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie. Kolejne 
podjęte uchwały dotyczyły ustalenia do-
płat do taryfy dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Brzostek oraz 
ustalenia dopłaty z budżetu gminy do 
zbiórki nieczystości płynnych wywożo-
nych beczkowozem z bezodpływowych 
zbiorników od mieszkańców Gminy Brzo-
stek. W dalszej części obrad Rada Miejska 
przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na wniesienie aportu do Zakła-
du Gospodarki Komunalnej w Brzostku 
Sp. z o.o.. Następna uchwała dotyczy-
ła zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
opłat za korzystanie z gminnych obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej zarzą-
dzanych przez Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Brzostku. W kolejnych punktach 
obrad przyjęto Roczny Program Współ-
pracy Gminy Brzostek z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiota-
mi prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2020 r. oraz podjęto 
uchwałę intencyjną w sprawie wyraże-
nia woli przystąpienia Gminy Brzostek 
do porozumienia z Powiatem Dębickim 
dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1319R Brzostek – 
Kamienica Górna – Smarżowa – budowa 
chodnika w km 0+400-2+211” i zabez-
pieczenia w budżecie roku 2021 środków 
finansowych na realizację tego zadania. 

Pełna treść uchwał podjętych na se-
sjach prezentowana jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

Opracowała S. W.

DRODZY MIESZKAŃCY, JESTEŚCIE WSPANIALI!!!
Tegoroczna kwesta na ratowanie pamiątkowych nagrobków 

na cmentarzach w Brzostku, Siedliskach-Bogusz oraz Prze-
czycy była niezwykle udana. Ogromne podziękowania należą 
się w tym miejscu proboszczom: ks. Markowi Mnichowi, ks. 
Ryszardowi Radoniowi oraz ks. Markowi Marcićkiewiczowi. 
Gdyby nie ich zgoda i wsparcie parafii, 
to zorganizowanie takich kwest byłoby 
po prostu niemożliwe. Z całego serca 
„Bóg zapłać”. 

Tegoroczna zbiórka miała zupełnie 
inny charakter niż poprzednie. Zaan-
gażowało się w nią bardzo wiele osób.  
Jak zwykle mocno kwestowali straża-
cy z OSP w Brzostku, Siedlisk-Bogusz 
i Skurowej, bez których taka inicjatywa 
byłaby niemożliwa. Ogromną rolę ode-
grały szkoły podstawowe w Brzostku 
oraz w Przeczycy. Zaangażowanie dzieci 
spowodowało udział w kweście rodziców i nauczycieli, a to 
podniosło prestiż i znaczenie całej inicjatywy. To był wspaniały 
widok, kiedy kwestowali jednocześnie nauczyciele, rodzice 
i dzieci. W akcje włączyli się także urzędnicy, sam zresztą 
miałem przyjemność kwestować m.in. w Przeczycy wraz z se-
kretarzem gminy panią Lucyną Pruchnik. Takie właśnie zaanga-
żowanie wszystkich dało fantastyczne rezultaty. Na nic by się 
to wszystko zdało, gdyby nie Wasza hojność, drodzy Państwo.

Jestem pod absolutnym wrażeniem tego, jak wsparliście 
nasze działania. W tym dniu nie było na cmentarzach żadnych 
podziałów. Wspólnie stali radni z wszystkich opcji i jednakowo 
byli przez Was traktowani, wspierali akcję sołtysi i ich rodziny. 
Tam, gdzie kwesty mają dłuższą tradycję, widać było, że wielu 
z Was miało już przygotowane pieniądze do puszek, a potem 
podczas powrotu z cmentarza jeszcze raz szukało w portfelach 
i kieszeniach jakichś „drobnych”. W miejscowościach, gdzie 
dopiero zaczynamy kwesty, ludzie pożyczali u siebie nawzajem 
pieniądze, by tylko coś wrzucić do puszek. Czasami widać było 

żal, że nie zabrali ze sobą pieniędzy z domu i nie mogli dołożyć 
swojego udziału do akcji odnawiania pomników, często dodając: 
„Szkoda, że nie wiedziałem o kweście”. Wszędzie rodzice dawali 
pieniążki małym dzieciom, by  mogły wrzucić je do skarbonki, 
a potem wyjaśniali na jaki cel. Dzisiejsza kwesta to sukces nie 

tylko organizacyjny czy finansowy, ale 
przede wszystkim wychowawczy. I to 
tak dla starszych, jak i dla młodszych. 
To był sukces nas wszystkich! 

Potwierdzam wyniki zbiórek. Ab-
solutny rekord padł w Brzostku, gdzie 
zebrano 9673,77 zł oraz 9 EUR, 250 
forintów i 0,50 ukraińskiej hrywny. 
W ubiegły roku wynik wydawał się nam 
nie do pobicia i wynosił około 6400 zł, 
zatem tegoroczny to absolutny „kosmos” 
i pewno wystarczy środków nie tylko 
na pomnik Anieli Leszczyckiej. Rekord 

pobiły Siedliska-Bogusz, bowiem kwota 4152,24 zł oraz 10,20 
EUR to ponad 700 zł więcej niż w ubiegłym roku. Nie będzie 
żadnym problemem, by odnowić z tych pieniędzy pomnik Wło-
dzimierza Bogusza, tym bardziej, że strażacy z Siedlisk potrafią 
wiele prac zrobić sami. Doskonały wynik padł w Przeczycy, 
zwłaszcza że decyzja o kweście została podjęta w środę rano, 
zatem zebrana kwota 3102,50 zł wprawiła nas w zdumienie. 
Wygląda na to, że wystarczy na odczyszczenie nagrobka Józefa 
Jałowego i restaurację figury św. Józefa, która go wieńczy. 

Jeszcze raz wszystkim Państwu bardzo dziękujemy. O po-
stępach prac nad odnową nagrobków, na które kwestowali-
śmy, będziemy Państwa na bieżąco informować. O tym, jakie 
pomniki chcielibyśmy odnawiać z następnych środków, także 
niedługo Wam powiemy. Dzisiaj cieszmy się naszym sukcesem, 
bowiem pokazaliśmy, że potrafimy się pięknie łączyć w obliczu 
wspólnych wyzwań. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Fot. Paweł Batycki
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PYTANIA DO BURMISTRZA BRZOSTKU
Prezentujemy Państwu wywiad przeprowadzony 25 października 

2019 r. z Burmistrzem Wojciechem Staniszewskim oraz Wicebur-
mistrzem Adamem Kostrząbem.

Panowie udzielają informacji na temat inwestycji gminnych 
oraz odpowiadają na pytania nadesłane przez mieszkańców gminy 
Brzostek.

Co jest priorytetem w działalności gminy w zakresie inwestycji 
w 2019 roku? 

Wojciech Staniszewski (WS): W 2019 roku priorytetem była 
oczywiście budowa dróg, w tym przede wszystkim łącznika z Nawsia 
Brzosteckiego do ul. Mysłowskiego w Brzostku. Prace zostały zakoń-
czone. Czekamy w tej chwili na oddanie tej drogi. Więcej na ten temat 
powie wiceburmistrz, który tę inwestycję nadzorował.

Adam Kostrząb (AK): Ciężko tutaj opowiadać, jak ta droga przebie-
ga, ponieważ każdy już może w tym momencie sam sprawdzić i póki 
co – nieoficjalnie przejechać. Mnie osobiście cieszy fakt, że nie dalej 
jak w 2016 r. ta inwestycja się rozpoczęła, jeśli chodzi o opracowanie 
dokumentacji projektowej, a trzy lata później praktycznie ją kończymy, 
również dzięki bardzo sprawnemu pozyskaniu środków finansowych 
z dotacji rządowej na realizację tej inwestycji.

WS: Chciałbym tu dodać, że kiedy przygotowywaliśmy projekt tej 
inwestycji, zakładaliśmy, że będziemy ją wykonywać w ciągu 3 lat. 
Natomiast nie spodziewaliśmy się, że wykonamy całą tę inwesty-
cję, czyli z odcinkiem z Nawsia Brzosteckiego do ul. Mysłowskiego 
i z odcinkiem, który w tej chwili budujemy – od Warsztatów Terapii 
Zajęciowej do ul. Słonecznej w 10 miesięcy. Jest to wielce prawdo-
podobne, że wszystkie prace przy tej drodze uda się zakończyć do 
końca tego roku.

Czy drogi Siedliska-Bogusz – Kamienica Górna i Siedliska-Bogusz – 
Grudna Górna doczekają się remontu? Czy nadal będziemy jeździć, jak 
nie przymierzając po „oranisku”?

WS: To jest pytanie bardziej adresowane do Zarządu Powiatu 
Dębickiego niż do Urzędu Miejskiego w Brzostku. My wielokrotnie 
deklarowaliśmy, że będziemy wspierać wszystkie powiatowe inwe-
stycje drogowe. Jeżeli chodzi o drogę z Siedlisk-Bogusz do Grudnej 
Górnej, nie słyszałem o żadnym kalendarzu prac przy tej drodze. 
Natomiast jeśli chodzi o odcinek Siedliska – Kamienica Górna, a my-
ślę, że bardziej odcinek Wola Brzostecka – Smarżowa będzie robiony 
w przyszłym roku. Starosta Chęciek i członek Zarządu Powiatu Pan 
Andrzej Witek na zebraniach w Nawsiu Brzosteckim czy w Kamienicy 
Górnej podkreślali, że wniosek zostanie złożony do Funduszu Dróg 
Samorządowych i w przyszłym roku byłby wykonany odcinek od Woli 
do Smarżowej. Chcę podkreślić, że zapewnimy wkład własny jako 
gminy Brzostek do tej inwestycji. Mamy nadzieję, że ta inwestycja 
będzie zrobiona.

Kiedy zostanie wykonana zapowiadana wcześniej droga wraz z par-
kingami łącząca ul. Gryglewskiego ze stadionem sportowym?

WS: Z treści pytania można odnieść mylne wrażenie, że jest to 
jakaś od dawna obiecywana inwestycja drogowa, a tak nie jest. Chyba 
2 lata temu pojawił się pomysł, żeby próbować zbudować drogę przez 
tzw. Kamieniec i tutaj działania ze strony Urzędu Miejskiego zostały 
podjęte. W tej chwili jesteśmy na etapie projektowania.

AK: Tak, jest to bardzo zaawansowany etap projektowania. Prze-
brnęliśmy już chyba najbardziej problematyczną część, czyli mamy 
oficjalnie zatwierdzony przebieg tej trasy, czyli praktycznie 90% tego, 
co determinuje dalsze czynności. Myślę, że późną wiosną przyszłego 
roku uda nam się uzyskać pozwolenie na budowę. Pozostanie tylko 
kwestia ostateczna, czyli znaleźć środki i wybudować.

Jakie są plany w zakresie modernizacji oświetlenia drogowego?
WS: Próbujemy przeprowadzić wymianę oświetlenia w Brzostku. 

Przystąpiliśmy do programu Sowa i planujemy też przeprowadzić 
oświetlenie przy drogach powiatowych i gminnych, np. w Kamieni-

cy Górnej. Przygotowujemy już projekt oświetlenia przez Skurową 
i Wolę Brzostecką. W tej chwili w Woli Brzosteckiej mamy lampy 
hybrydowe, ale one się średnio sprawdzają, więc chcemy postawić 
tam tradycyjne lampy elektryczne.

AK: Projekt, o którym wspomniał burmistrz, byłby realizowany 
w partnerstwie z Pilznem, Szerzynami i Jasłem. Zakładając, że ten 
projekt przejdzie, dzięki niemu udałoby się zmodernizować oświetlenie 
w Brzostku, czyli około 50% wszystkich lamp. W pozostałych sołe-
ctwach jest to robione na bieżąco. Te istniejące są modernizowane na 
energooszczędne. Dodatkowo jest zlecone opracowanie dokumentacji 
projektowej na budowę oświetlenia wzdłuż drogi krajowej na odcinku 
od ul. Legionów aż do skrętu na Przeczycę w Zawadce Brzosteckiej. 

WS: Kwestia oświetlenia, budowy dróg, zwłaszcza jeśli chodzi 
o część gminy poza Brzostkiem, oprócz sieci wodociągowej jest dla 
nas priorytetem na najbliższe lata.

Na jakim etapie jest budowa obwodnicy Brzostku?
WS: To jest inwestycja rządowa i bardzo wiele rzeczy dzieje się 

poza nami, co nie znaczy, że nie bierzemy w tym udziału. Jeśli chodzi 
o odcinki od Pilzna do Kamienicy Dolnej i od strony Krajowic do Ja-
sła, to tu sprawy są dość oczywiste i mniej więcej ustalone. Problem 
mamy z odcinkiem od Brzostku do Bukowej, bo GDDKiA proponuje 
przebieg obwodnicy, który nam nie bardzo odpowiada i dążymy do 
tego, by powrócić do tzw. wariantu samorządowego, ale z pewnymi 
odstępstwami. Chcielibyśmy, aby obwodnica biegła przez Równie 
do Skurowej i Błażkowej, i tamtędy do Krajowic. Kwestia obwodnicy 
jest dla nas niebywale istotna, ponieważ chcemy rozładować ruch 
w Brzostku i uzyskać dostęp do terenów, w tej chwili zalewowych, ale 
które mogłyby się stać naszą strefą inwestycyjną. Tutaj mamy kilka-
naście hektarów gruntów gminnych. My, jako gmina, w tej inwestycji 
możemy wyłącznie sekundować i deklarować wsparcie dla działań, 
które doprowadziłyby do wybudowania obwodnicy. 

Kiedy będzie wybudowany chodnik na ul. Słonecznej?
WS: Chcielibyśmy, aby ten chodnik został wybudowany jak najszyb-

ciej. Z interpelacją w tej sprawie wystąpił do starosty dębickiego pan 
radny Wójcik i otrzymał pismo z powiatu, w którym poinformowano, 
że wniosek zostanie złożony na FDS w 2020 roku i po uzyskaniu 
finansowania prace będą realizowane.

Czy młodzież szkolna dojeżdżająca do szkół w Dębicy doczeka się 
transportu dostosowanego do ich godzin nauki?

WS: Zadania powiatowe może realizować wyłącznie powiat, ewen-
tualnie przy naszej współpracy. Wygląda na to, że problem komu-
nikacyjny będziemy musieli rozwiązać wspólnie. Wszystko rozbija 
się o finanse. Zwiększenie liczby kursów łączy się ze zwiększeniem 
wydatków, które ktoś musi pokryć. Istotne jest, jakie środki na tego 
typu inwestycje otrzymamy z Warszawy. Jak dotychczas były one 
niewystarczające. Pan starosta Chęciek zapowiada powrót do sprawy 
i mówi się coraz częściej o powołaniu Powiatowo-Gminnego Związku 
Komunikacyjnego i wtedy zaczęlibyśmy rozwiązywać problemy zwią-
zane z komunikacją, ale nastąpi to najwcześniej za rok.

Fot. Paweł Batycki
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Hala widowiskowo-sportowa w Brzostku została wybudowana m.in. 
dzięki staraniom społeczności gimnazjum, a ze względu na braki lokalowe 
i potrzeby uczniów zostały też dobudowane nowoczesna biblioteka jako 
centrum edukacyjne i pracownie przedmiotowe. Dlaczego – w takiej 
sytuacji – brzosteckiej szkole mieszczącej się w dawnym gimnazjum 
odbierane są kolejne pomieszczenia na rzecz OSiR-u i Urzędu Miejskiego? 
Czy to prawda, że w pomieszczeniu bibliotecznym ma być kolejna sala 
do ćwiczeń i bar dla sportowców?

WS: Tu trzeba zauważyć, że osobno funkcjonowała Szkoła Podsta-
wowa w Brzostku i osobno gimnazjum. W tej chwili, po reformie, mamy 
jeden rocznik mniej i tylko szkołę podstawową. W tym przypadku 
mamy szkołę podstawową, która funkcjonuje w dwóch budynkach 
– przy ulicy Szkolnej i w dawnym gimnazjum przy ul. Mysłowskiego. 
Szkoła w tym momencie nie potrzebuje tylu sal lekcyjnych. Natomiast 
mamy pewien problem związany z tym, że Ośrodek Sportu i Rekreacji 
się rozwija, ale brakuje mu pomieszczeń. Coraz więcej osób korzysta 
z różnych atrakcji i coraz bogatszej oferty OSiR-u. W związku z tym 
salę, gdzie mieściła się wcześniej gimnazjalna biblioteka, przejmie 
OSiR i tam mają się odbywać zajęcia fitness. Kolejną salę przejmie 
też niebawem Urząd Miejski. Wynika to z tego, że nowe przepisy 
odnośnie przechowywania dokumentów nakładają obowiązek od-
powiedniego ich przechowywania, a urząd musi ich przestrzegać 
i w związku z tym potrzebuje większej liczby pomieszczeń. Staramy 
się o przejęcie dawnego budynku bożnicy, co rozwiązałoby wiele 
problemów z administracją i funkcjonowaniem różnych instytucji na 
terenie gminy. To jednak nie nastąpi w najbliższym czasie. Wprawdzie 
moglibyśmy rozbudować budynek Urzędu Miejskiego, ale byłoby to 
nieuzasadnione w związku z planowanym przejęciem dawnej bożnicy. 
W tej chwili musimy się podzielić miejscem tak, by OSiR mógł się roz-
wijać, szkoła funkcjonować, a Urząd Miejski realizować swoje zadania.

Czy Pan Burmistrz przewiduje jakieś rozwiązania, żeby w niedalekiej 
przyszłości uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzostku mogli uczyć się 
w jednym budynku bez nauki w nieprzystosowanych pomieszczeniach 
lub na dwie zmiany? Czy możliwa jest rozbudowa budynku szkoły przy 
ul. Szkolnej?

WS: Proszę państwa, kiedyś miałem spotkanie z projektantami przy 
budowanym teraz łączniku i od nich usłyszałem, że w dzisiejszych 
czasach wszystko da się wybudować. Jednak ciągle nie zmienia się 
jedna sprawa – trzeba posiadać na to odpowiednie środki. W tej chwili 
realizuje się wielkie inwestycje na terenie gminy i w związku z tym nasz 
apetyt na inwestycje rośnie. Jednak musimy sobie zdawać sprawę, że 
nie na wszystko nas stać. Powstające inwestycje wymagają, by o nie 
dbać, co pociąga kolejne nakłady finansowe. Gdyby się jednak okaza-
ło, że rząd wprowadzi reformę, dzięki której przejmie nauczycieli na 
utrzymanie, a do zadań gmin będzie należało tylko utrzymanie szkół 
(tak jak było dawniej), to już dzisiaj mogę zadeklarować, że będziemy 
rozbudowywać szkołę. Tak to wygląda z punktu widzenia burmistrza, 
urzędu i finansów publicznych. Wiele chcielibyśmy robić, ale możemy 
zrobić tylko tyle, na ile nas stać.

W przeszłości GOK – teraz Centrum Kultury i Czytelnictwa – gościł 
mniej lub bardziej znanych polskich artystów. Czy istnieje możliwość 
powrotu do tych praktyk?

WS: W ostatnich czasach mieliśmy kilka interesujących koncertów 
na terenie gminy. Były to imprezy, które odbywały się na stadionie. To 
pytanie jest bardziej kierowane do Centrum Kultury i Czytelnictwa, 
bo jest to jednostka powołana do zagospodarowania obszaru kultury.

Czy istnieje, chociażby cień szansy, na powrót w przyszłości kina 
w Brzostku?

WS: Proszę państwa, jeśli zniknie Internet, będą wielodzietne 
rodziny, gdzie trójka dzieci w domu jest normalnością, gdy w telewizji 
będzie znów jeden kanał, a bajki będzie można obejrzeć tylko na „Po-
ranku”, to z pewnością w takiej sytuacji kino w Brzostku błyskawicznie 
się pojawi. Dzisiaj niespecjalnie wyobrażam sobie funkcjonowanie 
kina „Przyszłość” jak za dawnych czasów, kiedy seanse były bodajże 
w środy, soboty i niedziele. To musi się bilansować. Nie jesteśmy 
w stanie dofinansowywać wszystkich przedsięwzięć na terenie gminy, 

np. takich jak kino.

Nieustające pytanie z Siedlisk-Bogusz: Panie burmistrzu! Co z naszym 
„domem ludowym” oraz garażami na wozy strażackie?

WS: Jeśli chodzi o Dom Ludowy w Siedliskach-Bogusz, to mamy 
tu ogromny problem polegający na tym, że remont tego budynku to 
ponad milion złotych. Nie jesteśmy w stanie sfinansować tego z pie-
niędzy gminnych, ponieważ na wkład własny do innych inwestycji 
mamy 7-8 milionów złotych. Nie możemy przeznaczyć 1/8 tej kwoty 
na remont domu ludowego, dlatego musimy się starać o środki ze-
wnętrzne na ten cel. Przygotowaliśmy odpowiedni projekt i złożyliśmy 
wniosek o dofinansowanie, ale niestety, zabrakło dla nas pieniędzy. 
W tej chwili pozostaje nam czekać. Przyjęliśmy takie rozwiązanie, że 
będziemy ten budynek remontować etapami, zaczynając od dachu. 
Zrobilibyśmy to w przyszłym roku, jeśli uda nam się pozyskać jakieś 
środki. To wszystko musi trwać. Podczas rozmów z mieszkańcami po-
jawił się pomysł sprzedaży tego budynku, ale sołectwo w Siedliskach 
ma pewne profity z tytułu użytkowania domu ludowego, bo wynajmuje 
tam pomieszczenia dwom sklepom i bankowi. Pieniądze z wynajmu 
pozostają w sołectwie. Sprzedaż budynku spowodowałaby utratę tych 
środków. Jest to duży budynek, więc koszty remontu też są spore. 
Podobnie rzecz ma się z remizą. W tej chwili przeprowadzamy bardzo 
wiele remontów na terenie gminy, m.in. remont ostatniej placówki 
szkolnej w Smarżowej. Na następne remonty trzeba trochę poczekać.

Lodowisko w Dębicy w nadchodzącym sezonie będzie nieczynne. 
Może by tak zorganizować lodowisko w Brzostku?

WS: Mamy halę widowiskowo-sportową, kompleks na Okrągłej, 
Orlika. W tej chwili byłoby bardzo trudno budować z własnych środków 
lodowisko. Oczywiście są takie plany, chcemy to robić, ale wszystko 
uzależnione jest od tego, czy uda nam się pozyskać dofinansowanie. 
Burmistrz Kostrząb świetnie sobie radzi z pozyskiwaniem środków 
zewnętrznych, ale to też nie jest tak, że czego się dotknie, to wszystko 
zamienia się w inwestycje.

AK: To też nie jest tak, że na to, co się chce robić w danym mo-
mencie, są nabory środków. To jest zupełnie odwrotnie, bo tylko na 
dane typy projektów są w danym momencie nabory. Organizacja 
lodowiska „na szybko” jest mało realna. Nie wyobrażam sobie takiej 
osoby, która za taką prowizorkę wzięłaby odpowiedzialność. W tym 
momencie opracowujemy dokumentację projektową przebudowy 
kortu tenisowego na Orliku z funkcją na czas zimy jako lodowisko, a od 
wiosny jako kryty kort. Będziemy starać się o dotację w Ministerstwie 
Sportu. Jednak nie miejmy złudzeń, że lodowisko powstanie w tym 
lub przyszłym roku. Po pierwsze jest to czasochłonne, po drugie – 
skomplikowane. Poza tym w tej chwili realizujemy szereg ważnych 
inwestycji. Trzeci rok z rzędu mamy budżet na poziomie 16 mln zł 
na drogi, kanalizację i to są nasze priorytety. Budowa lodowiska jest 
uzasadniona i realna, ale schodzi na dalszy plan.

WS: Dodam, że gmina musi się rozwijać w sposób zrównoważony. 
Nie da się też w każdej miejscowości inwestować po równo i w da-
nym miejscu w danym czasie robimy więcej, w innym mniej. Niektóre 
inwestycje realizujemy na terenie Brzostku, ale mają one służyć 
mieszkańcom całej gminy, jak choćby hala sportowa, inne obiekty 
sportowe czy planowane lodowisko. Jednak w pierwszej kolejności 
musimy zaspokajać najważniejsze potrzeby gminy, przede wszyst-
kim wodociągowanie, które pochłonie mnóstwo środków. Z punktu 
widzenia mieszkańców ważniejszy jest wodociąg niż lodowisko. Nie 
ukrywam, że jeśli tylko ono będzie, sam chętnie pojeżdżę na łyżwach.

Z jakich środków budowane są place zabaw oraz Otwarte Strefy 
Aktywności w poszczególnych miejscowościach?

AK: Staramy się w jak największym stopniu realizować te stric-
te rekreacyjne inwestycje ze środków zewnętrznych. Place zabaw 
w znacznej mierze zostały wykonane w oparciu o środki z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, czyli w skrócie za pieniądze „unijne”. 
W 63% była dofinasowana budowa 6 placów zabaw, które były robione 
w ubiegłym roku. Otwarte Strefy Aktywności z kolei są realizowane 
ze środków z Ministerstwa Sportu – na strefę w Brzostku uzyskaliśmy 
50 tysięcy dotacji, a w Bączałce – 70 tysięcy. 
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Czy są jakieś plany przejęcia cmentarza w Brzostku przez miasto tak, 
by stał się cmentarzem komunalnym?

WS: Od pewnego czasu się nad tym zastanawiamy. Mamy spo-
ro inwestycji w roku ubiegłym i bieżącym, zwłaszcza jeśli chodzi 
o budowę drogi z Nawsia Brzosteckiego do Brzostku. Tu się sprawy, 
oczywiście pozytywnie dla nas, skomplikowały, bo robimy większy 
zakres niż był planowany. Więc, powiedzmy szczerze, niektóre rzeczy 
zaczynają nam „uciekać”, ponieważ dysponujemy zbyt małym zasobem 
kadrowym. Realizujemy inwestycje na poziomie 16 mln zł, czym nie 
mogą pochwalić się miasta powiatowe, a mamy dużo mniejsze za-
plecze ludzkie. Jest to więc ogromny wysiłek z naszej strony. Z każdą 
inwestycją rosną nasze oczekiwania, ale w ciągu najbliższych lat nie 
będzie już tyle środków zewnętrznych do pozyskania i może nas 
czekać spory zawód, bo tylko dzięki pozyskanym środkom możemy 
robić duże inwestycje.

Wracając do pytania – mamy taki pomysł, żeby gdzieś w przyszłości 
cmentarz został skomunalizowany i żeby obok cmentarza została zbu-
dowana kaplica z infrastrukturą typową dla takich inwestycji. Na razie 
realnie możemy mówić o kwestii związanej z budową parkingu koło 
cmentarza, żeby nie wyglądał jak klepisko. To jest w naszym zasięgu 
na tę kadencję. Natomiast skomunalizowanie cmentarza i budowa 
kaplicy cały czas w naszych planach pobrzmiewa.

Kiedy zostaną wykonane prace związane z modernizacją wyjścia 
z bramy kościelnej w kierunku rynku?

WS: Proszę państwa, tu uprzedziłem odpowiedź na to pytanie, 
wspominając, że pewne rzeczy nam się opóźniają w związku z naszym 
zaangażowaniem w obecnie realizowane inwestycje. Pan Burmistrz 
Kostrząb jest umówiony z projektantem odnośnie zaprojektowania 
schodów od strony kościoła, ale powiem szczerze, że w sytuacji, że 
odcinek drogi od WTZ do ul. Słonecznej zostanie wykonany jeszcze 
w tym roku, to nie ma szans, abyśmy te schody mogli wykonać w tym 
roku. Nie jesteśmy w stanie zrealizować tego ze względu na czas, 
ale myślę, że na wiosnę do tego pomysłu wrócimy i postaramy się 
go zrealizować.

Kiedy będą podwyżki dla sołtysów?
WS: Przypomniała mi się pewna reklama telewizyjna, kiedy ma-

nager biegnie i mówi, że „wszędzie podwyżki, wszędzie podwyżki, 
ale zapewniam państwa, że u nas podwyżek nie będzie”. Podwyżki 
dla sołtysów stosunkowo niedawno miały miejsce, więc póki co nie 
są planowane. Generalnie chciałem państwu powiedzieć, że nie jest 
realizowane tylko to, co powstaje w głowach burmistrza i jego zastępcy. 
Tak naprawdę to Rada Miejska o wszystkim decyduje, my z burmi-
strzem jesteśmy tylko wykonawcami tych uchwał. My oczywiście 
przedstawiamy wiele pomysłów, ale ostatecznie decydują radni. Na 
razie temat podwyżek nie pojawia się w dyskusjach Rady Miejskiej.

Jak przedstawia się sytuacja w zakresie sieci wodociągowej w pół-
nocnej części gminy?

AK: Nie dalej jak 2 lata temu zleciliśmy opracowanie koncepcji 
zwodociągowania i skanalizowania m.in. północnej części gminy. Jest 
to sukcesywnie realizowane, ale wszystkie inwestycje liniowe, sieciowe 
są bardzo skomplikowane, bo chcąc zrobić wodociąg na przestrzeni 
kilometra, trzeba to uzgodnić z właścicielami wszystkich działek na 
przestrzeni tego kilometra. My mówimy o inwestycji, która miałaby 
38 km, jeśli chodzi o północną część gminy. Był zorganizowany przetarg 
na opracowanie dokumentacji projektowej i zgłosił się wykonawca, 
który w Pilźnie projektował bardzo podobną inwestycję. Tu w grę 
wchodzi również rozbudowa stacji uzdatniania wody. W tym momen-
cie jesteśmy na etapie zdobywania zgód od właścicieli działek, przez 
które przechodziłaby ta magistrala, i dopiero te zgody pokażą, czy nie 
trzeba będzie korygować trasy jej przebiegu. Mówimy o prawie 1000 
osób, do których trzeba dotrzeć i przedstawić, jak to będzie robione. 
To wszystko jest bardzo czasochłonne i skomplikowane logistycznie. 
Sam projekt nie jest skomplikowany, sam zamysł i kształt projektu 
się nie zmieni, chociaż trzeba by było zmieniać trasę przebiegu. Na 
chwilę obecną zdradzę tylko tyle, że umowa na opracowanie projektu 
budowlanego jest zawarta na okres do końca przyszłego roku. Na 

razie idzie w miarę dobrze. 
W tym czasie opracowaliśmy również dokumentację, która pozwoli 

nam aplikować o środki na budowę wodociągu dla Przeczycy i Skuro-
wej. To planowaliśmy już w poprzedniej kadencji. Ta dokumentacja to 
jest tak naprawdę decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego. 
Tutaj pracownicy Urzędu Miejskiego, czyli nasz urbanista i pracownik 
od instalacji sanitarnych w kooperacji z sołtysami tych dwóch sołectw 
sprawili, że mamy decyzję lokalizacyjną, znamy przebieg trasy, dorobi-
liśmy do tego program funkcjonalno-użytkowy i zestawienie kosztów. 
Te dokumenty pozwolą nam starać się środki finansowe. Tak po cichu 
liczyłem, że jeszcze w tym roku złożymy wniosek, ale po ogłoszeniu 
naboru przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska okazało się, 
że ograniczona ilość środków zdeterminowała ograniczenia dla gmin. 
My wykorzystaliśmy już limit na ten okres wnioskowania, ponieważ 
z tych środków w zeszłym roku wybudowaliśmy wodociąg w Woli 
Brzosteckiej. Będziemy próbować w następnych latach. W każdym 
razie mamy na tyle zaawansowaną dokumentację, że jeśli tylko pojawią 
się środki zewnętrzne, będziemy mogli realizować dalszą rozbudowę 
sieci wodociągowej.

Jakie prace zostały wykonane w zakresie rozbudowy sieci kanaliza-
cyjnej w 2019 r., jakie są plany w tym zakresie?

AK: Mieszkańcy Brzostku chyba doskonale znają odpowiedź na 
to pytanie, gdyż na sześciu ulicach w Brzostku została wybudowana 
sieć kanalizacyjna. Ta sieć została też wybudowana w części miejsco-
wości Klecie i Bukowa – wzdłuż drogi krajowej. Na chwilę obecną 
przygotowujemy się do przyłączania gospodarstw domowych do 
sieci. Tę inwestycję realizowaliśmy jeszcze w oparciu o dokumentację 
zleconą przez burmistrza Bieńka. Teraz dopiero zakończyła się jej 
realizacja również z udziałem środków unijnych. Była to inwestycja 
bardzo trudna, długa i droga, gdyż całość kosztowała 6,5 mln zł. Na 
chwilę obecną zleconych jest również kilka mniejszych projektów, 
jak np. ul. Schedy, Mysłowskiego. Są to drobne tematy, które chyba 
jeszcze w tej kadencji zostaną zrealizowane. Przymierzamy się rów-
nież do realizacji koncepcji skanalizowania reszty gminy. To, niestety, 
trzeba rozpocząć od budowy nowej oczyszczalni, gdyż ta, która się 
znajduje w Kleciach, po przyłączeniu sieci wybudowanych ostat-
nio, wykorzysta już swój limit, który jest w stanie przerobić. Nowa 
oczyszczalnia zostanie zlokalizowana prawdopodobnie w Przeczycy. 
W dalszej kolejności będziemy rozwijać opracowaną już koncepcję 
również poprzez opracowanie wstępnej dokumentacji, która bardziej 
uszczegółowi, co należałoby dalej robić.

WS: Mam nadzieję, że kanalizacja na ul. Mysłowskiego, na której 
mieszkam, szybko powstanie, bo przecież mamy już XXI wiek, a wciąż 
jej nie ma. Łączę się z tymi spośród państwa, którzy te problemy mają, 
bo rzeczywiście brak kanalizacji bardzo nam wszystkim doskwiera.

Czy Pan Burmistrz chciałby dodać coś od siebie?
WS: Tak, chciałbym prosić mieszkańców, aby wykazywali więcej 

cierpliwości, jeżeli chodzi o inwestycje. Każdy nowy rok, każda nowa 
rzecz potęguje nasze oczekiwania, ale my jako urząd nie mamy możli-
wości sprostać wszystkim oczekiwaniom. To tak jak w gospodarstwach 
domowych – nie na wszystko nas stać. Nie wszystkie inwestycje i nie 
wszystko jest możliwe do wykonania przez nas. Staramy się wykonywać 
ich jak najwięcej. Niektórych prac też nie widać, np. kiedy przystąpimy 
do prac związanych z wodociągowaniem gminy, to ich efekt zoba-
czymy dopiero wtedy, gdy poleje się woda z kranu, a na to trzeba 
dużo czasu. Wcześniej zaś będą utrudnienia np. rozkopane ogródki. 
Proszę państwa, aby te oczekiwania tonować, bo w stosunku do lat 
wcześniejszych są coraz większe i zdecydowanie przerastają nasze 
możliwości. Jeszcze raz podkreślam, co będziemy mogli, będziemy 
realizować. Gdzie da się sięgnąć po środki, będziemy sięgać. Jednak 
gdy inwestycje miałyby zagrażać stabilności finansowej gminy, z całą 
stanowczością powiem im „nie”.

Wywiad przeprowadziła Urszula Kobak. 

Wywiad można również obejrzeć w TV Brzostek.
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A CO WY WIECIE O ALFABECIE?
To i wiele innych pytań padło 14 paź-

dziernika 2019 r. w Szkole Podsta-
wowej im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Brzostku, bo wtedy też obchodzono 
święto patrona tej placówki.

Wielkie świętowanie rozpoczęło się 
już od samego rana. Starsi uczniowie 
spotkali się z policjantem, który przekazał 
im ważne informacje dotyczące właści-
wego postępowania. Później podróżnik 
opowiadał o Kenii, ilustrując afrykańskie 
ciekawostki niepowtarzalnymi zdjęciami. 
Podczas zajęć z wychowawcami dzieci 
prezentowały swoją wiedzę na temat 
patrona brzosteckiej szkoły. Na zakoń-
czenie mogły wziąć udział w rozgryw-
kach sportowych. Jednak najważniejszym 
wydarzeniem tego dnia było pasowanie 
pierwszoklasistów.

Najmłodsi z wypiekami na twarzach 
z niecierpliwością oczekiwali tej najważ-
niejszej chwili w życiu ucznia pierwszej 
klasy. Zdenerwowanie udzielało się rów-
nież licznie zgromadzonym rodzicom. 
Wreszcie nadszedł ten moment i wszyscy 
zebrali się w sali nazywanej „basenową” 
ze względu na intensywnie niebieską ko-
lorystykę. Dyrektor Małgorzata Salacha 
powitała zgromadzonych, a Burmistrz 
Wojciech Staniszewski, goszczący na tej 
uroczystości, rozmarzył się o dawnych 
czasach, kiedy 46 lat temu zaczynał edu-
kację w brzosteckiej szkole, a do klasy 
chodził razem z obecnie pracującymi tu 
niektórymi nauczycielami oraz z Bogda-
nem Stanaszkiem, znanym brzostowia-

nom księdzem profesorem. Wspominał 
też niezbyt wygodne drewniane ławki 
o pochyłym blacie z dziurą na kałamarz. 
Na koniec życzył pierwszoklasistom, żeby 
byli zadowoleni i uśmiechnięci podczas 
pobytu w tej szkole. Pani Dyrektor zwró-
ciła się do dzieci w następujących sło-
wach: „Moi drodzy, dzisiaj jest szczególny 
dzień dla naszej szkoły, bo będziecie pa-
sowani na uczniów. Jest to piękna data, 
gdyż Szkoła Podstawowa w Brzostku nosi 
imię Komisji Edukacji Narodowej, a dzisiaj 
właśnie jest jej święto. Święto wszyst-
kich, którzy się uczą, pracują w szkołach, 
a przede wszystkim was. Gdyby was nie 
było, nie byłoby szkoły…” 

Dyrektor Salacha poprosiła wszyst-
kich o powstanie, a pierwszoklasistów 
o powtarzanie za nią słów ślubowania: 
„Przyrzekamy uczyć się pilnie. Przyrzeka-
my szanować wszystkich, którzy pracują 
po to, aby nam było w szkole dobrze. 
Będziemy starać się być dobrymi kole-
żankami i kolegami. Będziemy przyja-
ciółmi zwierząt i roślin. Chcemy nauką 
i zachowaniem sprawić radość rodzicom 
i nauczycielom”. Po tej podniosłej chwili 
nastąpiło pasowanie. Wszyscy uczniowie 
kolejno podchodzili do Pani Dyrektor, 
patrząc w nią jak w obrazek. Wyprężali 
się i prostowali ramię, by mógł na nim 
spocząć wielki ołówek.

Następnie przyszedł czas na prezenta-
cję części artystycznej. Rodzice podnosili 
się z miejsc, by lepiej widzieć swoje po-
ciechy recytujące, śpiewające i tańczące. 

Kolorowe, starannie wykonane i dopaso-
wane do scenek stroje dodawały uroku 
małym „gwiazdom”. A one przypomniały 

KORNELIA SZCZEPKOWICZ 
ZDOBYŁA ZŁOTY MEDAL W KUMITE!!!

Kornelia Szczepkowicz z Uczniowskiego Klubu Sportowego Kyokushin Karate w Brzostku 
zdobyła złoty medal w kumite oraz srebrny medal w kata w rozegranym w Santiago 

w Chile w dniach 19-20 października 2019 r. Pucharze Świata WORLD KYOKUSHIN 
BUDOKAI. 

W turnieju wzięło udział ponad 500 zawodników z Hiszpanii, Algierii, Rumunii, Rosji, 
Kostaryki, Izraela, Nepalu, Niemiec, Francji, Brazylii, Urugwaju, Ugandy, Filipin, Kazach-
stanu, Grecji, Ukrainy, Peru, Kolumbii, Chile i Polski. Zawodniczka po pierwszej i drugiej 
turze KATA znajdowała się na pierwszym miejscu w swojej kategorii wiekowej. Decydująca 
była rozgrywka finałowa, w której uległa stosunkiem głosów sędziowskich 2:3. Natomiast 
w rywalizacji sportowej KUMITE Kornelia okazała się bezkonkurencyjna. W rundzie pół-
finałowej w ciągu 30 sekund zakończyła walkę techniką mawaschi geri dzodan (kopnięcie 
okrężne na głowę), po której przeciwniczka nie była w stanie kontynuować walki. Walka 
finałowa odbyła się z zawodniczką z Chile, która oprócz wyższego stopnia szkoleniowego 
była zdecydowanie cięższa. Zdecydowana i waleczna postawa Kornelii doprowadziła do 
dwóch technik wazari (przewaga techniczna), w których wyniku sędzia maty przerwał 
walkę i wskazał Kornelię Szczepkowicz jako zwycięzcę Pucharu Świata. Jest to olbrzymi 
sukces młodej zawodniczki z Kamienicy Górnej, która w ostatnim czasie zdobyła srebrny 
medal na mistrzostwach Europy w Hiszpanii oraz na Węgrzech. Na podkreślenie zasłu-
guje fakt, iż rywalizacja odbywała się w Chile, gdzie przed turniejem rząd wprowadził 
stan wyjątkowy. Zamieszki na ulicach, pożary i grabieże sklepowe oraz zdecydowane 
działania służb porządkowych utrudniały organizację i przebieg turnieju oraz sam pobyt 
uczestników. Cieszymy się z wyniku osiągniętego przez naszą zawodniczkę i liczymy, iż 
powtórzy ten sukces na zbliżających się Mistrzostwach Europy Karate w dniach 23-24 
listopada 2019 r. w Dębicy.

Fot. Paweł Batycki
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ŚLUBOWANIE I PASOWANIE NA UCZNIA W PRZECZYCY
23 października 2019 r, w Szkole Podstawowej w Prze-

czycy od samego rana panowała niezwykła atmosfera. 
Odświętnie ubrani pierwszoklasiści, piękna dekoracja sali 
gimnastycznej – wszystko po to, aby ślubowanie uczniów 
klasy I wypadło jak najbardziej uroczyście. Uczniowie klasy 
pierwszej pod czujnym okiem wychowawczyni Wandy Wojdyły 
przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkol-
nego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale 
ćwiczyli podczas prób.

Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Halina Lejkow-

ska - p.o. dyrektor szkoły powitała gorąco zaproszonych 
gości: Burmistrza Brzostku Wojciecha Staniszewskiego, ro-
dziców, nauczycieli, przewodniczącą Rady Rodziców Esterę 
Kapłon, społeczność szkolną, a szczególnie serdecznie klasę 
pierwszą, której „oddała głos”. Z pomocą uczniów klasy V 
dzieci zaprezentowały swoje umiejętności. Po burzy oklasków, 
w odświętnych strojach, w biretach na głowach pierwszacy 
błysnęli talentem, tańcząc poloneza. Pięknie zaśpiewane pio-
senki, wyrecytowane wierszyki, znajomość przepisów ruchu 

Dokończenie na str. 10

WYCIECZKA DO BOCHNI
21 października 2019 r. uczniowie klas trzecich Szkoły 

Podstawowej w Brzostku byli na wycieczce w Bochni. 
Trzecioklasiści pojechali zwiedzić najstarszą w Polsce bocheńską 
kopalnię soli. Przemierzając Szyb Campi, podróżowali kolejką 
w podziemnych wyrobiskach. 

Przewodnik zapoznał uczestników wycieczki z historią po-
wstania soli, ze sposobami wydobywania jej na przestrzeni 
wieków oraz obecnie. Specyficzny nastrój ,,surowych”, lecz 
przez to tchnących autentyzmem podziemi, zdał się przenieść 
zwiedzających w odległe stulecia rozpoczynające się w czasach 
Bolesława Wstydliwego i księżnej Kingi. W poznawaniu historii 

kopalni pomagały postacie polskich królów, żupników genu-
eńskich, a także duch Cystersa - mnicha, z którego zakonem 
wiąże się powstanie kopalni soli w Bochni. Stare wyrobiska 
- prawdziwy podziemny labirynt pod miastem, a także dawne 
narzędzia i przyrządy służące do pozyskiwania soli dostarczyły 
dzieciom niezrównanych wrażeń estetycznych. 

W bocheńskiej kopalni naszym młodym turystom udostęp-
niona została do zwiedzania trasa turystyczna z podziemną 
ekspozycją multimedialną. 

Uczestnicy wycieczki zadowoleni i z zakupionymi pamiątkami 
wrócili do domu.

NIESPODZIANKA
W październiku na ul. Słonecznej niedaleko plebanii pojawił się jakiś dziwny znak 

drogowy – takie kółko niebiesko-czerwone z jakimś takim iksowatym krzyżykiem 
w środku. Tak sobie stoi, jak pytanie retoryczne, które pozostaje bez odpowiedzi. 

Ci, co jeżdżą na pamięć, w ogóle go nie widzą. Inni go lekceważą, jak i pozostałe znaki. 
Z rzadka pojawi się kierowca, który wie, co chodzi i nie zatrzymuje się tam, gdzie nie wolno. 

Najciekawszym obrazem ignorancji przepisów była niedziela wyborcza, zwłaszcza czas, 
kiedy w miejscowym kościele odprawiano msze. Wtedy samochody kłębiły się przed i za 
znakiem, a gdyby miały ręce, pewnie czepiłyby się samego znaku.

- A to ci niespodzianka! – pomyśli sobie ktoś, kto właśnie dostanie mandat w tym miejscu…
UK

wszystko o alfabecie, o liczeniu, bez-
pieczeństwie na drodze i poszanowaniu 
przyrody. Zdeklarowały także swoją chęć 
do nauki: 

Tak przez cały roczek szkolny
Uczyć się będziemy,
Chociaż trud to jest mozolny,

Wiedzę zdobędziemy.
Róg obfitości wypełniony słodycza-

mi na pewno był zasłużoną nagrodą dla 
każdego dziecka. Należy tu podziwiać 
szczerość i naturalność młodych aktorów 
świetnie przygotowanych do tej niezwy-
kłej uroczystości przez wychowawczynie 

– Teresę Woźniak i Katarzynę Weresz-
czyńską.

I tak w Dniu Edukacji Narodowej 
brzostecka szkoła podstawowa przygo-
towała dla swoich uczniów nietypową 
ofertę zajęć.

U. Kobak

Wychowawcy klas trzecich
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PROJEKT EDUKACYJNY „TRZYMAJ FORMĘ”

W Szkole Podstawowej w Przeczycy na lekcjach wychowania 
fizycznego wystartowaliśmy z realizacją Projektu Edu-

kacyjnego „Trzymaj Formę”, którego głównym zadaniem jest 

edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych 
nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin.

Za oknem panuje piękna jesienna pogoda, która zachęca-
ła naszych uczniów do podejmowania aktywności fizycznej 
w parku wokół szkoły. Młodsi uczniowie aktywnie spędzali 
czas na świeżym powietrzu, ćwicząc na siłowni zewnętrznej 
tzw. „siłowni pod chmurką”. Siłownia usytuowana jest w oto-
czeniu drzew, dodatkowo w pobliżu placu zabaw. Pozwala 
naszej młodzieży szkolnej na wyeliminowanie nudy i rutyny 
na lekcjach wychowania fizycznego, zwłaszcza w okresie 
jesiennym. Olbrzymią zaletą siłowni jest możliwość ćwiczeń 
na dworze i oddychania świeżym powietrzem. Starsi koledzy 
z klas VII, VIII na boisku szkolnym rywalizowali w siatkówkę. 
Uczniowie sami wybierali pierwszy skład, dokonywali zmian 
zawodników oraz sędziowali mecz. Rywalizacja była zacięta, 
ale także dostarczała dużo zabawy i radości.

Marta Augustyn

VII OGÓLNOPOLSKIE DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE
1 października 2019 roku zostało przeprowadzone w Szkole 

Podstawowej w Przeczycy VII Dyktando Niepodległościowe 
„Po polsku o historii”. Dla uczniów była to świetna okazja do 
sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie nauki o języku 
oraz metoda poznawania historii naszego kraju. Dyktando 
było podzielone na dwie kategorie wiekowe: klasy IV – VI 
i klasy VII – VIII.

Teksty poświęcone były zarówno bohaterom, jak i samym 
wydarzeniom historycznym, więc udział w VII Dyktandzie 
stanowił pewnego rodzaju lekcję patriotyzmu. 

Głównymi celami konkursu było:
 ▪ popularyzowanie wiedzy dotyczącej poprawnej polszczyzny 
oraz wiadomości związanych z kulturą i historią narodową,

 ▪ doskonalenie poprawnej pisowni polskiej (w tym szczegól-
nie nazw odnoszących się do odzyskiwania niepodległości 
przez Polskę – lata 1914 – 1989),

 ▪ pielęgnowanie narodowej historii, tradycji oraz kultury ję-
zyka (kształtowanie postawy patriotycznej wśród uczniów),

 ▪ rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Zachęcamy 
coraz więcej uczniów do udziału w takich lekcjach patriotyzmu.

Koordynator konkursu,
Agata Rakoczy

drogowego, wykonane scenki z życia szkoły były dowodem, że 
dzieci są gotowe, aby przyjąć je do grona społeczność szkolnej.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztan-
darowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie 
reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką 
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślu-

bowania Pani Halina Lejkow-
ska dokonała symbolicznego 
pasowania na ucznia. „Pasuję 
Cię na ucznia klasy pierwszej” 
– mówiła, dotykając ołówkiem 
ramion swoich podopiecznych. 
Pierwszoklasiści otrzymali pa-
miątkowe dyplomy oraz tarcze 
szkolne.

Następnie koleżanki i kole-
dzy z klasy piątej życzyli pierw-
szoklasistom sukcesów w na-
uce oraz zapewnili o pomocy 
i opiece starszych kolegów 
w szkole i poza nią. Do życzeń 
dołączyli się również: p.o. 
dyrektor szkoły, Burmistrz 

Brzostku oraz rodzice, którzy obdarowali swoje pociechy 
prezentami i wspaniałym tortem ozdobionym piękną tarczą, 
na której widniał napis „Pasowanie na ucznia”.

Dziękujemy rodzicom za przygotowanie poczęstunku i za 
ich zaangażowanie, w tym radosnym wydarzeniu każdego 
pierwszaka. Ten dzień na pewno na długo zostanie pierwsza-
kom w pamięci.

 Wanda WojdyłaFot. Agata Rachowicz

Dokończenie ze str. 9

Fot. Agata Rachowicz

Fot. Marta Augustyn
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Dokończenie na str. 12

LEKCJE TROCHĘ INNE… 
Lekcje w szkole to rzecz najnormal-

niejsza pod słońcem. Ławki, tablica, 
krzesła – słowem – nic niezwykłego. 
Jednak uczniowie zdobywają wiedzę 
nie tylko na lekcjach tradycyjnych, ale 
i tych poza murami szkoły. Tego typu 
zajęcia są doskonałym urozmaiceniem 
codzienności oraz motywacją do dal-
szej pracy i nauki. Przekonały się o tym 
klasy V, VI i VIII Szkoły Podstawowej 
w Januszkowicach. 

27 września 2019 roku uczniowie 
wzięli udział w 13. edycji „Małopolskiej 
Nocy Naukowców” w Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Ta 
popularnonaukowa impreza co roku 
przyciąga tysiące gości. Głównym ce-
lem wycieczki była popularyzacja nauki, 
przybliżenie dzieciom i młodzieży zawodu 
naukowca, a także zachęcenie ich do 
wyboru tej ścieżki kariery. Podczas trzy-
godzinnego pobytu uczniowie z Janusz-
kowic mogli zwiedzać laboratoria uczelni, 
uczestniczyć w pokazach, prezentacjach, 
warsztatach i wykładach oraz wziąć udział 
w quizach, konkursach i grach sprawdza-
jących wiedzę z wielu dziedzin nauki. 

Uczniowie klasy V uczestniczyli w wy-
kładzie i warsztatach organizowanych 
przez Zakład Wzornictwa, na których 
dowiedzieli się, skąd pochodzi papier i jak 
można go wytworzyć. Starsi uczniowie 
przy użyciu mikroskopów mogli zaob-
serwować życie w kropli wody, a także 
wziąć udział w konkursie anatomicznym 
oraz uczestniczyć w warsztatach „Ty też 
możesz uratować ludzkie życie”. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się zabawy 
językiem ojczystym w zakładzie Filologii 
Polskiej pt. „Połów słów i nie tylko…”. 
Młodzież uczestniczyła również w mi-
niwykładzie popularnonaukowym „Leki 

homeopatyczne a efekt placebo” połą-
czonym z pokazem ciekawych i spekta-
kularnych eksperymentów chemicznych. 
Była to wycieczka pełna atrakcji, idealne 
połączenie przyjemnego z pożytecznym 
i praktyczny pokaz tego, że nauka wcale 
nie musi być nudna. 

9 października uczniowie klas: V, VI 
i VIII po raz kolejny opuścili dobrze znane 
szkolne mury, aby udać się do Rzeszowa. 
Pierwszym miejscem, do którego zawitali, 
był tutejszy Instytut Pamięci Narodowej. 
Na młodzież czekał już dr Jacek Magdoń 
i trochę inna niż zwykle lekcja historii. 
Jej temat związany był ze obchodami 
setnej rocznicy „Cudu nad Wisłą”. Rok 
2020 został bowiem ogłoszony przez 
Sejm Rokiem Bitwy Warszawskiej, jednej 
z 18 przełomowych w historii świata, 
która zablokowała ZSRR i komunizmowi 
drogę na Zachód. Młodzież z nieukrywa-
nym zainteresowaniem przysłuchiwała 
się prelekcji, a na zakończenie odpowia-
dała na pytania dotyczące omawianych 
wcześniej zagadnień.

Drugim przystankiem, który odwiedzili 
uczniowie, był park trampolin. Przygoto-
wanie się do wejścia to nie taka prosta 
sprawa i zajęło trochę czasu. Trzeba było 
zaopatrzyć się w specjalne skarpetki an-
typoślizgowe, przebrać w strój sportowy 
oraz obejrzeć filmy instruktażowe. Gdy 
wszyscy byli gotowi, pod okiem instruk-
tora uczestniczyli w profesjonalnej roz-
grzewce. Każdy do woli mógł korzystać 
z szeregu atrakcji: ścieżek akrobatycz-
nych, koszów do wsadów, trampolin 

sportowych oraz basenów wypełnionych 
gąbkami. Pobyt w Fly Parku w Rzeszowie 
sprzyjał kształtowaniu nawyku aktyw-
nego spędzania wolnego czasu, rozwi-

jania zainteresowania sportem, a przede 
wszystkim uświadomił uczniom, iż skoki 
na trampolinie to nie tylko wspaniała 
zabawa, ale również doskonałe ćwiczenie 
dla mięśni nóg. Część młodzieży wykazała 
się umiejętnością wykonywania różnego 
typu salt i przewrotów, inni woleli spo-
kojne skoki. 

Pod koniec października uczniowie 
klasy ósmej wraz z nauczycielami, udali 
się do Jabłonicy Polskiej, by wziąć udział 
w niecodziennej lekcji przedmiotu edu-
kacja dla bezpieczeństwa. Na specjalnie 
przygotowanym terenie młodzież uczest-
niczyła w szkoleniu z zakresu zachowania 
się podczas ataku o charakterze terro-
rystycznym oraz bezpośrednio po nim, 
strzelaniny, ataku bombowego, gazowego 
z wykorzystaniem gry w paintball. Po za-
poznaniu się z zasadami bezpieczeństwa 
uczniów ubrano w wojskowe uniformy, 
maskę ochroną do gry paintball oraz mar-
kery wyposażone w kulki wypełnione 
farbą. Gdy już wszyscy zajęli pozycje, 
mogli zacząć realizować scenariusze walki 
zaproponowane przez prowadzącego. 
Celem wycieczki był nie tylko udział 
w szkoleniu, ale również propagowanie 
zdrowej rywalizacji opartej na zasadzie 
fair play, budowanie teamu w grupie, 

promowanie i upowszechnianie sportu 
oraz aktywnego i bezpiecznego spędzania 
wolnego czasu. Jak się okazało, gra paint-
ballowa dostarczyła ogromnych emocji 
i niezapomnianych wrażeń. Wspólna ry-
walizacja wzmocniła ducha walki w klasie 
oraz zjednoczyła ją jako drużynę.

Z kolei przedszkolaki wraz z opiekuna-
mi wyruszyły do Brzostku, aby poznawać 
świat zawodów. Pierwszym przystankiem 
był Samodzielny Gminny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej, gdzie spotkały 
się z lekarzem stomatologiem, od którego 
dowiedziały się, jak prawidłowo dbać 
o zęby, a także przeszły profilaktyczne 
badanie stomatologiczne. W gabinecie 
najmłodsi przez chwilę mogli poczuć się 
jak prawdziwi lekarze – przeprowadzić 
badanie, zmierzyć temperaturę oraz ciś-
nienie. Również pielęgniarki pokazały 
dzieciom, na czym polega ich praca. Na 
koniec wizyty przedszkolaki otrzymały 
drobne upominki. Następnie maluchy 
odwiedziły Komisariat Policji w Brzost-
ku. Spotkały się z policjantami, którzy 
opowiedzieli im o swojej pracy. Mogły 
też przez chwilę usiąść za kierownicą 
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radiowozu i poczuć się jak prawdziwi 
policjanci.

Kolejnym przystankiem był gabinet 
lekarza weterynarii. Przedszkolaki do-

kładnie obejrzały gabinet weterynaryjny, 
dowiedziały się, na czym polega praca 
weterynarza. Ogromną atrakcją był ko-
tek, którego dzieci mogły same zbadać 
za pomocą stetoskopu. Po wyjściu od 
weterynarza najmłodsi udali się do zakła-
du cukierniczego, gdzie mogli zobaczyć 
i spróbować różnych słodkości oraz bawić 

się w cukierników, wykonując przeróżne 
figurki. Na zakończenie wycieczki dzieci 
odwiedziły Urząd Pocztowy. Tam dowie-
działy się, jak prawidłowo zaadresować 
kopertę, gdzie nakleić znaczek. Dowie-
działy się również, że na poczcie można 
nie tylko wysłać list, kupić znaczek, ale 
też nadać paczkę, przesłać pieniądze, 
zapłacić rachunki i załatwić mnóstwo in-
nych spraw. Na zakończanie wizyty dzieci 
z pomocą nauczyciela zaadresowały i wy-
słały pocztówkę z pozdrowieniami. Dzięki 
temu wyjazdowi przedszkolaki mogły 
odkrywać swoje zainteresowania zwią-
zane z wyborem zawodu w przyszłości.

Na lekcję z ekologii dzieci z klas „O”, 
I, II i III udały się do brzosteckiej hali 
sportowej, by uczestniczyć w spektaklu 

„Czarownica Niska Emisja”. Dzięki współ-
pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej 
z Krakowskim Biurem Promocji Kultury 
dzieci mogły wziąć udział w spektaklu 
teatralnym pt. „Czarownica Niska Emisja”. 
Aktorzy „Teatru Niewielkiego” udzielili 
wielu cennych wskazówek, jak chronić 
Ziemię przed zanieczyszczeniami. Dzieci 
uczyły się segregować śmieci, dowiedzia-
ły się, co to jest recykling i jak szkodliwy 
jest smog dla zdrowia ludzi i środowiska 
naturalnego.

Z pewnością te odmienne od typo-
wych lekcje były dla uczniów ciekawym 
doświadczeniem. Szkoda tylko, że czas 
spędzony podczas wyjazdów minął tak 
szybko. Uczniowie mają jednak nadzieję, 
że nie były to ich ostatnie wizyty w tych 
miejscach.

Lekcje poza murami szkoły były zna-
komitą okazją, aby dzieci zobaczyły, jak 
można uczyć się i zdobywać wiedzę 
w atrakcyjny i ciekawy sposób. I czemu 
zdobyta wiedza może służyć. Non scho-
lae, sed vitae discimus – wszak uczymy 
się nie dla szkoły, ale dla życia. 

 Nauczyciele SP w Januszkowicach

Dokończenie ze str. 11
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INTEGRACYJNO-EKOLOGICZNA WYCIECZKA 
SPOŁECZNOŚCI BRZOSTECKIEGO PRZEDSZKOLA 
Jesienna, październikowa sobota przywitała brzosteckich 

przedszkolaków wraz z ich bliskimi, pięknym słońcem, które 
opromieniało roześmiane twarze uczestników wycieczki inte-
gracyjnej do Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu. 

W związku z realizacją w tym roku szkolnym celów związa-
nych z poszerzaniem wiedzy dzieci z zakresu edukacji ekolo-
gicznej oraz szeroko rozumianej ochrony środowiska, postano-
wiliśmy zorganizować wyjazd do miejsca, gdzie podczas miło 
spędzonego czasu wskazywaliśmy istotę konieczności dbania 
o otaczającą nas faunę i florę. Człowiek powinien zdawać sobie 
sprawę z tego, że nie ma moralnego prawa do niszczenia przy-
rody, jest przecież jej częścią. Poprzez właściwe stymulowanie 
wychowankowie mogą stać się pełnoprawnymi partnerami 
w codziennym procesie świadomej troski o naszą planetę. Są 
oni bowiem najlepszymi obserwatorami wszystkiego, co się 

wokół nich dzieje. Dzieci nie mają jeszcze wykształconych 
stereotypów, dlatego stosując odpowiednie metody i formy 
pracy, można skutecznie i efektywnie kształcić ich postawę, 
zgodną z etyką ekologiczną. Najmłodsi uczą się i uczulają 
dorosłych na konieczność dbania o środowisko. W procesie 
wychowania i edukacji przedszkole dokłada wszelkich starań, 
aby uzmysłowić przedszkolakom, że dbałość o przyrodę jest 
również dbałością o nas samych i nasze spokojne życie.

Ponadto nasze przedszkole od 2016 roku działa w Pod-
karpackiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie 
– Rejon Dębica, dlatego wszystkie podejmowane przez nas 
działania skupiają się na wyeksponowaniu korzyści płynących 
z prowadzenia zdrowego stylu życia i profilaktyki, a także 
organizowania aktywnego wypoczynku. Nasze kroki kieru-
jemy nie tylko w stronę przedszkolaków, ale również do ich 

rodzin i pracowników przedszkola. 
W tym roku rozpoczęły się one 
wraz z wyjazdem integracyjnym do 
Folusza, w której wzięło udział 106 
osób. Całodzienna wyprawa obfi-
towała w liczne przygody, atrakcje, 
zacieśnianie wzajemnych relacji oraz 
wzbogacanie wiadomości z zakresu 
edukacji przyrodniczej. Początkowo 
czekał nas marsz szlakiem prowadzą-
cym do „Diablego kamienia”, gdzie 
poznaliśmy legendę związaną z tym 
miejscem. Następnie dzieci skorzy-
stały ze sprzętu terenowego znaj-
dującego się w parku, a ich rodzice 
i nauczyciele zaczęli przygotowania 
zmierzające do degustacji kiełbasek 
z ogniska, które było podsumowa-
niem wspaniałego, radosnego i ak-
tywnego dnia na świeżym powietrzu 
w zgodzie z naturą.

Beata Barbarzak 

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

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

Opłata za zamieszczenie kolorowej reklamy lub ogłoszenia 
w jednym numerze:

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

 ¾ Reklamy i ogłoszenia w kolorze będą zamieszczane w przypadku 
wolnego miejsca na stronach kolorowych.
 ¾ Jeśli cały numer będzie wydany w kolorze, obowiązują opłaty 
za ogłoszenia lub reklamę czarno-białą.
 ¾ Reklamy zamieszczane będą wyłącznie w drugiej połowie mie-
sięcznika.
 ¾ Płatności należy dokonywać na numer konta podany w stopce 
gazety.
 ¾ Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wydaje rachunki za 
zamieszczenie reklamy.
 ¾Nie pobieramy opłat za podziękowania pogrzebowe.
 ¾Nie pobieramy opłat za ogłoszenia z jednostek organizacyj-
nych gminy.

PODZIĘKOWANIE
Składamy szczere podziękowanie za 

wsparcie w chorobie, modlitwę, tak liczny 
udział w Mszy Świętej pogrzebowej oraz 
ofiarowane intencje za zbawienie duszy 
naszej Mamy i Babci

śp. Janiny Fryc
Agnieszka, Adriana i Piotr Kamińscy

Fot. Beata Barbarzak 
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UCZNIOWIE BRZOSTECKIEJ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 
NA XIV JESIENNEJ GIEŁDZIE OGRODNICZEJ W BOGUCHWALE
W dniach 5-6 października 2019 roku w Podkarpackim 

Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zorgani-
zowano XIV Jesienną Giełdę Ogrodniczą, połączoną z Podkar-
packim Świętem Winobrania 2019 oraz Ogólnopolską Wystawą 
Królików. W tej prestiżowej imprezie rolniczej, na miarę nie 
tylko Podkarpacia, ale całej Polski, wzięliśmy aktywny udział. 
Zaprezentowaliśmy się pod nowym szyldem Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku.

Jak zwykle, dużym staraniem uczniów i nauczycieli, przygoto-
wane zostało bogate stoisko prezentujące wysokie umiejętności 
carvingu i dekoracji stołów z wykorzystaniem jesiennych darów 
Ziemi Brzosteckiej. Pomysłowość i umiejętności plastyczne 
uczniów oraz przebogata kolorystyka i kształty warzyw, owo-
ców i kwiatów złożyły się na przepiękną wystawę elementów 
dekoracyjnych, które przyciągały uwagę gości zwiedzających 
Targi. Było nam bardzo miło pochwalić się zdolnościami na-
szych uczniów, udzielać porad i wywiadów, godnie promować 
naszą Szkołę w szerokich kręgach branży rolniczej naszego 
województwa i kraju.

Jesienne Targi w Boguchwale były również okazją do zapre-
zentowania naszej młodzieży z klas II, III, IV Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych w charakterze obsługi cateringowej 
i kelnerskiej. Perfekcja zawodowa, pracowitość, rzetelność 
i uprzejmość uczniów występujących w charakterze kelnerów 
została zauważona i pochwalona przez organizatorów imprezy.

W Jesiennych Targach Ogrodniczych organizowanych przez 
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 
bierzemy udział od wielu lat, ale dopiero w tym roku mieliśmy 
zaszczyt aktywnego uczestnictwa, które zagwarantowało nam 
jako szkole rolniczej trwałą współpracę z tak ważną dla nas 
i naszego regionu instytucją.

Małgorzata Kolbusz

ŚWIĘTO ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZOSTKU
3 października 2019 r. o godzinie 11:00 odbyła się uroczysta 

akademia z okazji Święta Szkoły, którą zaszczycili udzia-
łem dyrektorzy szkół podstawowych z gminy Brzostek wraz 
z delegacjami uczniów. Uroczystość rozpoczęła się od odśpie-
wania hymnu szkoły. Dyrektor Katarzyna Grygiel przywitała 
przybyłych gości i przypomniała historię naszej placówki. 
Następnie odbyło się ślubowanie przedstawicieli klas pierw-
szych i uroczysty apel, który przygotowała klasa IV TŁ pod 
opieką wychowawcy Margarety Stelmach. Montaż słowno-
-muzyczny poświęcony był wspomnieniom pamięci Naszego 
Papieża Jana Pawła II. 

To odbycie podróży w czasie i równocześnie szukanie odpo-
wiedzi na pytanie „Kim był Jan Paweł II?”. Rozważania o naszym 
patronie zaczęliśmy od przypomnienia proroctwa naszego 
wieszcza Juliusza Słowackiego o słowiańskim papieżu, na-
stępnie powołanie do stolicy Piotrowej 16 października 1978 
roku, wspomnienie miasta rodzinnego - Wadowic (dzieciństwo 
i młodość), aż do wspomnień ukochanej ojczyzny. Na zakoń-
czenie otrzymujemy odpowiedź na nasze pytanie, a brzmi ona 
następująco „Jan Paweł II był przede wszystkim Człowiekiem 

Modlitwy”. Całe swoje życie przepoił modlitwą do Boga Trójje-
dynego. Wszystko pozostawił wstawiennictwu Maryi do Boga. 
Dał temu wyraz w swoim zawołaniu: TOTUS TUUS. 

Modlitwa ta brzmi: 
Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt. Accipio Te in 

mea omnia. 
Praebe mihi cor Tuum, Maria.
Co w przełożeniu na polski brzmi: 
Jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie należy. 
Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi Swoje serce, Maryjo.
O godzinie 12:30 odbyła się Msza Święta w koś-

ciele parafialnym pod wezwaniem Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Brzostku, którą odprawił nasz 
katecheta ks. Piotr Filipek. Po mszy nauczyciele wraz 
z przedstawicielami społeczności uczniowskiej udali 
się na cmentarz w celu złożenia kwiatów na grobach 
zmarłych nauczycieli.

Margareta Stelmach
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DZIEŃ SENIORA W BRZOSTECKIM KOLE EMERYTÓW I RENCISTÓW
„Znów jesieni przyszła pora, z nią jak zwykle Dzień Seniora
W kim się jeszcze plącze dusza, ten na Dzień Seniora rusza”

Dzień Seniora to szczególne święto ludzi starszych, którym 
należy się szacunek i uznanie za mądrość i bezinteresowną 

miłość, jaką obdarowują swych bliskich. To oni są w naszych 
domach piewcami tradycji. Niosą ciepło i zrozumienie, kultywują 
stare obrzędy i zwyczaje, przez co wzbogacają i przekazują 
unikalną kulturę naszego regionu. 

Dlatego też 23 października br. w Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Brzostku obchodzono po raz kolejny Dzień Se-
niora. Na spotkanie przybyli emeryci i renciści z całej gminy 
oraz zaproszeni goście. Pośród siedemdziesięciu uczestników 
imprezy nie zabrakło Burmistrza Brzostku Wojciecha Stani-

szewskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Marcina Sasa 
oraz Przewodniczącego Zarządu Miasta Brzostek i zarazem 
przedstawiciela Powiatowej Rady w Dębicy Daniela Wójcika 
Obecni byli również przedstawiciele kół emerytów i rencistów 
z Dębicy oraz Pilzna. Na wstępie, jak zwykle, przewodnicząca 
brzosteckiego koła Jadwiga Węgrzyn powitała zebranych, 
składając wszystkim seniorom serdeczne życzenia. W dalszej 
kolejności odbyła się część artystyczna w wykonaniu zespołu 
folklorystycznego „Mali Boguszanie”, który założyła i do dziś 
prowadzi Krystyna Traciłowska z Siedlisk-Bogusz. Mali artyści 
prezentujący Szkołę Podstawową w Siedliskach-Bogusz przed-
stawili widowisko artystyczne „Plon niesiemy plon”, w którym 
prezentując przyśpiewki, tańce ludowe i recytację okazjonal-
nych wierszy, pokazali tradycje żniwne na polskiej wsi, czym 

oczarowali publiczność, dostarczając jej moc 
artystycznych wzruszeń. Zarząd koła składa 
im za to serdeczne podziękowania. Po części 
artystycznej głos zabrał burmistrz Wojciech 
Staniszewski, który zagajając, złożył najserdecz-
niejsze życzenia zebranym seniorom z okazji 
ich święta. Później był wspólny poczęstunek 
przygotowany przez członkinie zarządu brzo-
steckiego koła i odbyła się towarzyska biesiada. 
Nie zabrakło na niej wspólnego śpiewu pieśni 
biesiadnych, humorystycznych skeczy i różno-
rodnych wspomnień z dawnych lat. Na koniec 
przewodnicząca koła podziękowała wszystkim 
za wspólną pracę i udział w tej sympatycznej 
imprezie.

Wanda Szarek

JESIEŃ LITERACKA 2019
Rok szybko minął i po raz kolejny zawitała XXIX Międzynarodowa 

Galicyjska Jesień Literacka. Uroczyste świętowanie odbyło się 4 paź-
dziernika w sali widowiskowej domu kultury w Brzostku. Gościliśmy 
znamienitych literatów, zgromadziła się równie świetna publiczność. 
Zaszczycili swoją obecnością uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzost-
ku, Nawsiu Brzosteckim oraz młodzież Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku z nauczycielami. Jak co roku, gościła miłośniczka poezji 
Pani Zuzanna Rogala. Świetnie zaprezentowała się Tamara Łucenko 
z Ukrainy. Oprócz pisania wierszy jej pasją jest muzyka. Podczas tej 
lekcji poetyckiej zaśpiewała kilka piosenek z własnym akompaniamen-
tem. Lam Quang My, kolejny gość pochodzenia wietnamskiego, poeta 
szczycący się tytułem doktora fizyki, perfekcyjnie władający językiem 
wietnamskim, czyli swoim ojczystym, studiował w Polsce. Tutaj mieszka, pisze wiersze, znakomicie je interpretuje, recytując 

i śpiewając. Swietłana Bresławska Prezes Naro-
dowego Związku Pisarzy Ukrainy, poetka, również 
zaprezentowała swoją twórczość. Nad całością czu-
wał przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Związku 
Literatów, poeta, eseista, tłumacz literatury, edytor, 
publicysta, krytyk literacki Kazimierz Burnat. Dzięki 
poezji życie staje się lepsze i piękniejsze – udowodnili 
w swoich wystąpieniach, zaprawionych sporą dozą 
humoru. Zabawne sytuacje z codziennego życia, ale 
bardzo pouczające rozbawiały publiczność. Myślę, 
że dobra, przyjazna atmosfera zachęci do dalszych 
spotkań, wzbudzi pasję tworzenia, ciekawość świata 
i wrażliwość na piękno.

Obchody XXIX Międzynarodowej Galicyjskiej 
Jesieni Literackiej na terenie gminy zorganizowano 
przy wsparciu finansowym Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Brzostku.

M. Kawalec

Fot. Nina Wodzisz
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SZCZEPIENIE PRZECIWKO GRYPIE DO 15 GRUDNIA 2019 R.
Na sesji RM w dniu 8 sierpnia 2019 r. radni uchwalili program zdrowotny w zakresie bezpłatnych szczepień przeciwko 

grypie dla mieszkańców gminy Brzostek od 65 roku życia. Jest to już kolejna, trzecia edycja tego programu w naszej gminie. 
Warunki, jakie trzeba spełnić, aby mieć bezpłatne szczepienie to:

• Mieszkać na terenie gminy Brzostek
• Wiek > 65 lat
• Brak przeciwwskazań do szczepienia określony podczas badania lekarskiego.

Gmina jest fundatorem 300 sztuk czterowalentnej szczepionki przeciw grypie. Osoby zainteresowane bezpłatnym 
szczepieniem, które spełniają powyższe warunki, powinny zgłosić się do swoich lekarzy rodzinnych celem kwalifikacji do 
szczepienia. Ze względu na fakt, że ilość szczepionek jest ograniczona, o możliwości korzystania z programu będzie decy-
dować kolejność zgłoszeń.

Podmioty lecznicze S-Med Centrum Medyczne i SGPZOZ w Brzostku zgodnie z podjętą uchwałą będą realizować program 
szczepień do 31.12.2019 r. Zachęcamy do aktywnego korzystania z takiej formy profilaktyki. Samorządowcom dziękujemy 
za dostrzeganie problemów i potrzeb zdrowotnych w naszej gminie.

Grzegorz Szweda

MŁODZI RYCERZE ŚWIĘTEGO FLORIANA Z NAWSIA BRZOSTECKIEGO
Każdy ma swój ukochany sport. Jedni 

wybierają piłkę nożną, inni sporty wal-
ki, a jeszcze co niektórzy wolą rozegrać 
partyjkę szachów. W Nawsiu Brzosteckim 
odkąd pamiętam, szybko i sprawnie bie-
gano z wężami… strażackimi, oczywiście. 
Już od kilku dziesięcioleci nasi strażacy 
(teraz już dojrzali panowie w średnim 
wieku) wyróżniali się na tle innych jed-
nostek OSP z naszej gminy. To właśnie 
dzięki ich sukcesom i dobrej organizacji 
naszej straży zaczęła się moja pasja...

Jedno, co się zmieniło, to fakt, że 
w pewnym momencie do mężczyzn do-
łączyły także i Panie. Dzięki temu OSP 
w Nawsiu Brzosteckim posiada obecnie 
drużyny żeńską i męską, które w sporcie 
pożarniczym są w stanie osiągać sukcesy 
na poziomie naszej gminy i jak się okazuje, 
całego powiatu dębickiego.

Najsprawniejsi strażacy z całego po-
wiatu spotkali się pod koniec września na 
stadionie sportowym w Pustyni, nieopo-
dal Dębicy. W pełnym słońcu, nasze dru-
żyny, które prowadzę, sprawdziły swoje 
umiejętności. Męska drużyna w składzie: 
Marek Rutkowski, Piotr Składanowski, 
Rafał Kobak, Łukasz Bik, Patryk Mroczek, 
Adrian Jędrzejczyk, Jacek Malinowski 
i Karol Siwek osiągnęła spektakularny 
sukces, plasując się na drugim stopniu 
podium. W bratobójczym pojedynku po-
konaliśmy drużynę z Siedlisk-Bogusz, co 
sprawiło, że byliśmy najwyżej sklasyfiko-
wanym zespołem z naszej gminy. 

Naszym dziewczynom, które wystę-
powały w składzie: Paulina Mroczek, Jo-
anna Wąsik, Sylwia Nowicka, Gabriela 
Noga, Paulina Józefczyk, Kamila Gaweł, 
Aleksandra Grzesiak i Alicja Pruchnik, 

poszło nieco gorzej niż męskiej konkuren-
cji z jednostki. Jednak dziewiąte miejsce 
w powiecie, przy problemach kadrowych 
należy uznać za sukces. Niektóre dziew-
czyny startowały z marszu, bez wcześ-
niejszych treningów! Za taką postawę, 
odwagę i zapał do walki należą się im 
wielkie brawa i podziękowania. 

Wrześniowe wyniki naszych drużyn 
pożarniczych to jedno z największych 
osiągnięć w mojej siedmioletniej przy-
godzie trenera. Wielkim zaszczytem dla 
mnie było odbieranie z rąk Starosty Po-
wiatu Dębickiego Piotra Chęćka pucha-
ru, na który tak ciężko pracowała nasza 
wspaniała młodzież. Dziękuję, Wam, mło-
dzi rycerze świętego Floriana z Nawsia 
Brzosteckiego, że przez tyle lat wspólnie 
budujemy to wielkie dzieło. 

Mateusz Domaradzki



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 11/2019 17



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 11/201918

STOWARZYSZENIE „NASZA ZAWADKA” W KRYNICY
Korzystając z uroków pięknej polskiej jesieni, członkowie 

oraz sympatycy naszego Stowarzyszenia postanowili rok 
pełen pracy i różnych wyzwań zakończyć integracyjną wy-
cieczką do Krynicy Górskiej.

Sobotni, ciepły i słoneczny poranek dodawał animuszu 
grupie dwudziestu mieszkańców żądnych ciekawej przygody, 
zwiedzenia i poznania tego urokliwego kurortu. Bus prowadzony 
pewną ręką przez doświadczonego Bogdana Stanka pokonywał 
kolejne kilometry krętymi, ale pięknymi widokowo drogami, 
mijając po drodze nieco senne galicyjskie miasteczka jak Rygli-
ce, Tuchów, Ciężkowice czy Grybów słynący z wielowiekowej 
tradycji browaru warzącego jasne z pianką.

Jeszcze serpentyny pod Krzyżówką, jesienny las skąpany 
w słonecznym kontredansie i stromy zjazd do Krynicy Zdrój 
witającej nas w całej swej krasie i okazałości. Korzystając z usług 
profesjonalnego przewodnika górskiego, przemieszczamy się 
po uliczkach kurortu, przyswajając wiedzę o burzliwej historii, 
budowlach, willach bogatych mieszczan, słuchając ciekawych 
opowieści Pana Mariana o ludziach tu mieszkających i tworzą-
cych ten niepowtarzalny charakter i urok miasteczka ściągający 
wielu wybitnych i wielkich ludzi tamtych czasów. Chłoniemy 
informacje o wspaniałym śpiewaku Janie Kiepurze i jego słyn-
nych występach z balkonu Adrii - niegdyś przed wojną bardzo 
luksusowego hotelu. Oczami wyobraźni widzimy Nikifora 
Krynickiego, wielkiego malarza prymitywizmu, jak przycupnął 
gdzieś na skwerze, malując na skrawkach kartonu portrety, 
cerkiewki czy wspaniałe wille...

Jednak największym atutem Krynicy jest położenie, a za-
razem uzdrowisko i wspaniałe wody mineralne i lecznicze. To 
im zawdzięcza swój niezwykły rozkwit i rozwój. Próbujemy 
więc wody Zuber, poprawiamy nastrój Słotwinką w pięknym 
i przestronnym Domu Zdrojowym - jest chwila na drobne 
zakupy w wielu kramach czy degustacje kulinarne, które odby-
wają się na deptaku głównym. Można też po prostu usiąść na 
jednej z wielu ławeczek, napawając oczy kolorową przyrodą, 
promieniami słońca i leniwie toczącym się życiem. Tu jakby 
czas zwolnił, nikt się nie spieszy, a i ludzie są dla siebie jakby 
bardziej uprzejmi i mili. Wspomnieć też należy w tym miejscu 
Józefa Dietla - profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzna-
wanego za ojca polskiej balneologii, który w znaczący sposób 
przyczynił się do rozwoju uzdrowiska.

Krynica to także piękne zabytkowe wille, pensjonaty z duszą, 

słynny na cały świat deptak, na którym odbywają się liczne 
festiwale i koncerty ściągające wielu melomanów. Przez wiele 
lat dyrektorem artystycznym Festiwalu im. Jana Kiepury był 
nieodżałowany Bogusław Kaczyński słynący z niebywałej 
elokwencji, wiedzy i elegancji.

Powoli czas spaceru się wypełnia, jeszcze rzut oka na górę 
Parkową i park położony u jej stóp z wieloma egzotycznymi 
gatunkami drzew i krzewów oraz łabędziami pływającymi 
w stawie. Ruszamy na obiad do Leśnej Polany - pięknie po-
łożonego pensjonatu prowadzonego przez naszą Rodaczkę 
Marię Grzesiakowską z Kamienicy Dolnej. Wspaniałe przyjęcie, 
obiad, deser i kawa, ale przede wszystkim urok osobisty Marioli, 
bo tak nazywają ją przyjaciele - jej opowieści i trochę historii 
przeplatanej na przemian z teraźniejszym czasem wprawia nas 
w doskonałe samopoczucie. Jeszcze chwila zadumy w kaplicy 
specjalnie przez nią wybudowanej i pożegnanie serdeczne 
z przesłaniem - my tu jeszcze wrócimy. Wyruszamy na najnow-
szą atrakcję Krynicy - wieżę widokową położoną w Słotwinach 
- jest to niezwykła drewniana konstrukcja o wysokości blisko 
50 metrów, zachwalana jako spacer w chmurach. I rzeczywiście 
widoki są wspaniałe i potęgują doznania walorów krajobrazu 
górskiego. Powoli czas nam umyka i jeszcze w drodze powrotnej 
wstępujemy do Biecza, miasteczka unikatowego ze względu 
na swe walory architektoniczno-urbanistyczne z atrakcyjnym 
zamkiem, basztą, Kolegiatą czy ratuszem. Naprawdę warto Biecz 
odkrywać dla siebie - tę perełkę średniowiecza - choćby ze 
względu na bliskość tego miasteczka, ale i też na bogatą ofertę 
zwiedzania. W kamienicy Chodorów u zbója Becza, gdzie teraz 
jest ciekawie prowadzona restauracja, wygodnie rozsiadamy 
się, kosztując pizzy wypiekanej na drewnie. Wieczór spędzony 
przyjemnie w tej urokliwej knajpce - i smacznie, i wesoło...

Późny wieczór wita nas w Zawadce Brzosteckiej i mimo 
lekkiego zmęczenia intensywnością wyprawy już padają pro-
pozycje kolejnych wycieczek w przyszłym roku. Z pewnością 
jest to forma spędzania czasu bardzo przyjemna i integrująca 
niewielkie społeczności wiejskie. Godna polecenia i naślado-
wania dla innych.

Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za mile i kulturalnie 
spędzony czas, mając nadzieję, że kolejne wyprawy i odkrywanie 
nowych smaków, zapachów i wrażeń estetycznych przed nami...

 Sołtys Marcin Sas



Fot. Paweł BatyckiKWESTOWANIE NA CMENTARZACH W SIEDLISKACH-BOGUSZ, PRZECZYCY I BRZOSTKU



KORNELIA SZCZEPKOWICZ W CHILE

Zagadka geograficzna

Co to za miasto? 

Zagadka przyrodnicza

Co to za gatunek?

Fot. Jaromir Hunia

TURNIEJE KARATE

Międzynarodowy turniej w Leżajsku Turniej karate w Trzebownisku

I W BRZOSTKU

Fot. Paweł Batycki



LEKCJE TROCHĘ INNE DLA UCZNIÓW Z JANUSZKOWIC

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZECZYCY

Pasowanie pierwszoklasistów

„Trzymaj formę”

Fot. Agata Rachowicz Fot. Agata Rachowicz

Fot. Marta Augustyn Fot. Marta Augustyn
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Fot. Paweł Batycki



Fot. Paweł Batycki

BRZOSTECCY TRZECIOKLASIŚCI W BOCHNI

PASOWANIE NA UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZOSTKU

Klasa IbKlasa Ia



LKS BRZOSTOWIANKA

ŚWIĘTO ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZOSTKU

Jesienna Giełda Ogrodnicza

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ GMIN ZAPRZYJAŹNIONYCH Fot. Magdalena Kawalec



DZIEŃ SENIORA W KOLE EMERYTÓW I RENCISTÓW

MIĘDZYNARODOWA GALICYJSKA JESIEŃ LITERACKA Fot. Nina Wodzisz
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TROPEM NIEZWYKŁYCH MIEJSC… – SŁUŻBA 
ZDROWIA W GMINIE BRZOSTEK

„Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz…”

J. Kochanowski: „Na zdrowie”

Listopadowa szaruga ogarnęła naszą ziemię. Niebo całe zakryte 
ciemną płachtą chmur. A chmury grube, ciężkie posuwają się 

bardzo wolno. Krople deszczu spadają ciężko, jakby nie było dosyć 
wilgoci w powietrzu. Drzewa stoją ogołocone, bez liści i tylko od 
czasu do czasu wiatr podrywa uschnięte liście, z którymi tańczy, 
unosi je do góry, a potem opada w dół. Jeszcze pod nogami są 
okazałe chodniki ze spadniętych liści i w deszczu ich kolory 
bardzo się upodabniają do grudek ziemi. Jeszcze od czasu do 
czasu przebiegnie ciemna wiewiórka, rozkopie łapkami runo 
liści, wreszcie coś tam znajdzie, bierze do pyszczka i ucieka do 
swojej norki. Nad głowami jedynie wiatr mąci ciszę, żaden ptak 
nie śpiewa, wszystko ptactwo schowało się do swoich gniazd, 
jedynie od czasu do czasu głośne – kra, kra – słychać i widać 
gromadkę gawronów lecących do drzew i krzewów, w których 
mają swoje miejsce.

Jestem na brzosteckim wzgórzu cmentarnym. Nawet dzisiaj, 
w ten ponury dzień dokładnie widać uroczy krajobraz wzgórz 
skurowskich pokrytych lasem iglastym, a wysoko na wzgórzu 
stoją domy i zabudowania gospodarcze. Na południu łagodne 
zbocza gór bukowskich i januszkowickich dzisiaj stoją pokryte 
okazałym pasmem lasów, a Kamera od wschodu kusi obserwatora 
do odwiedzenia tych stron, które tak bardzo się zmieniły w ciągu 
ostatnich lat. Pas Kamieniec oraz osiedle domków nowoczesnych 
kusi człowieka do zwiedzania tej części Brzostku.

Przed sobą mam cmentarz brzostecki, gdzie złożone są ciała 
zmarłych tych najbliższych, ukochanych, znajomych, sąsiadów, 
przyjaciół i kolegów.

Jeszcze po Święcie Zmarłych groby są pięknie przybrane 
chryzantemami, kwiatami sztucznymi, stroikami. Jeszcze stoją 
całe szeregi wypalonych zniczy. Jeszcze tu i ówdzie płonie 
światełko, można jeszcze spotkać znajomych odwiedzających 
groby najbliższych, a także są twarze, które pamiętamy gdzieś 
z dawnych lat – to rodzina, która wyjechała z naszej Ziemi Brzo-
steckiej, a teraz przyjechała pomodlić się nad grobami, podumać, 
powspominać i wrócić do swoich domów.

Wiele mogił już jakby opuszczonych, widać jakby niektóre 
trochę mniej zadbane, nieoświetlone stoją samotnie, chociaż 
jeszcze nie tak dawno przychodziły tutaj starsze osoby. „Uczmy 
się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…” pisał ks. Jan Twardowski 
i dziś szczególnie w miesiącu zadusznym spróbujmy dobrze prze-
analizować to przesłanie liryczne i wyciągnijmy z niego wnioski. 

Ten miesiąc – listopad – szczególnie nas skłania do zadu-
my nad własnym życiem, nad ludźmi, którzy swoją posługą 
ratują nas przed rychłą śmiercią i robią wszystko, aby to nasze 
życie było w miarę spokojne bez strasznych nagłych śmierci 
spowodowanych udarami, zawałami serca, onkologicznymi 
schorzeniami czy jeszcze innymi chorobami XXI wieku. Myślę 
o sporej grupie lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników, 
opiekunów ludzi niepełnosprawnych czy po prostu starych, 
samotnych i zniedołężniałych.

Moi rozmówcy wspominają straszne czasy wojny i okupacji 
i swoją myślą sięgają do lekarzy, którzy w tamtych czasach nieśli 
pomoc potrzebującym. W czasie okupacji ważną rolę w ratowaniu 
życia naszych rodaków odgrywali lekarze: Rudolf Lach i Stanisław 
Korasadowicz, którzy przyjmowali pacjentów w swoich domach 
albo dochodzili do chorych leżących w domach. Sytuacja opieki 
nad chorymi zmieniła się w 1940 r., kiedy to nasz brzostecki 
rodak Jan Majewski, po ukończeniu Wydziału Lekarskiego Uni-

wersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie powrócił do domu 
rodzinnego i zamieszkał w domu P. Majewskich i P. Łabudzińskich 
w Rynku. Razem z młodym lekarzem Janem przybyła jego żona 
Krystyna, która z powodu wojny kilku egzaminów lekarskich 
nie zdążyła zdać i pozostała w Ośrodku Zdrowia w Brzostku. 
Zamieszkała wspólnie z mężem w domu P. Majewskich. Doktor 
Jan był lekarzem wielu talentów, jak się okazało był chirurgiem, 
internistą, kardiologiem, położnikiem, stomatologiem i wielu 
jeszcze innych specjalizacji. Dokładnie pamiętam – byłam dzie-
ckiem – jak przyjeżdżały furmanki z rannymi po wybuchach min. 
I on na polu, na furmance opatrywał rannych, szył, czasami ciął 
i bardzo dokładnie opatrywał rannych – oczywiście przy głośnych 
jękach – i nie pamiętam, aby ktoś dostał zakażenie, a wszystkie 
rany goiły się szybko. Na ganku od podwórza coraz to słychać 
było wrzask dzieci, którym lekarz usuwał zęby. Bywało i tak, 
że odbierał poród na furmance, a potem wysyłał położnicę 
z dzieciątkiem do domu. „Rozprawiał się” nożem chirurgicznym 
z ropniami, guzami, udzielał wszechstronnej pomocy lekarskiej 
aż do 1964 roku, kiedy to nagle zmarł. Zawsze przy nim była p. 
Krystyna – żona – kobieta bardzo inteligentna, pogodna, która 
umiała swoim słowem pomagać cierpiącym pacjentom, była bar-
dzo pracowita i z oddaniem niosła pomoc chorym i opiekowała 
się swoją matką, sybiraczką niedowidzącą P. Anielą Tyszkowską, 
w tym też czasie kształciła trójkę swoich dzieci.

Po śmierci męża lekarza Jana Majewskiego pracowała w Ośrod-
ku Zdrowia w Brzostku i w gabinecie lekarskim w szkole brzo-
steckiej razem z pielęgniarką p. Zofią Fugiel szczepiły dzieci 
– a tych szczepionek było sporo. Dokonywały także przeglądu 
czystości wśród uczniów, a że wszawica była powojenną plagą, 
starała się pomóc rodzicom w walce z tymi insektami. Bardzo 
skrupulatnie podawały panie każdemu uczniowi po łyżce tra-
nu – było to lekarstwo na panującą krzywicę. Panująca bieda, 
byle jakie odżywianie w większości rodzin powodowało rozwój 
chorób spowodowanych brakiem witaminy D, której najwięcej 
jest w rybach morskich, ale te były prawie niedostępne dla 
wiejskiej społeczności mieszkającej w dużej odległości od morza. 
Brak owej witaminy spowodował obowiązkowe spożycie 1 łyżki 
tranu dziennie.

Pani pielęgniarka – Zofia Fugiel – bardzo dokładnie prze-
strzegała kalendarza szczepień, a jeżeli próba tuberkulinarna 
była dodatnia, rozpoczynało się leczenie farmakologiczne. Były 
ośrodki zamknięte dla dzieci i dorosłych w Zakopanem i Foluszu, 
ale ośrodki te były bardzo przepełnione i okres oczekiwania na 

Dokończenie na str. 28

Doktor Jan Majewski z rodziną
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leczenie był długi. Dola lekarza i pielęgniarki była ciężka. Po pierw-
sze nie było sprzętu medycznego jednorazowego. Strzykawka 
i igły musiały być wysterylizowane, noszone były w specjalnym 
sterylnym i wyjałowionym pojemniku. Ponadto dostać się do 
chorego też nie było łatwo, nie było samochodów osobowych. 
Często szły panie pieszo po kilka kilometrów, odwożone były 
wozem zaprzężonym w konia, bądź na motocyklu, jako pasażer 
siedzący z tyłu. Dojeżdżały też do chorych rowerami, a zimą na 
saniach, zmarznięte i zmęczone docierały do chorego, a potem 
do drugiego i kolejnego, aż wracały do domu ostatkiem sił, taki 
sam los czekał lekarzy. Pani Danuta Stanek długie lata przywo-
żona była furmankami, ale i tak zawsze zdążyła na czas przybyć 
z pomocą.

Dużym zagrożeniem w pierwszych latach po wojnie były 
choroby weneryczne – kiła – z którą bardzo skutecznie walczyli 
lekarze. Plagą narodową był alkoholizm, który zakorzeniony był 
w społeczeństwie od wieków. Już zaborcy rozpijali chłopów, 
okupant dalej kontynuował załatwianie „wszystkich” spraw 
przez alkohol. Toteż po wojnie były nielegalne bimbrownie, 
w których chłopi pędzili samogonę, a potem załatwiali różne 
sprawy urzędowe i nie tylko za ten wyrób. Nic też dziwnego, że 
niemalże w co drugiej rodzinie były uzależnienia. I z tym nałogiem 
walczył nie tylko Kościół, ale także Służba Zdrowia. Wielką rolę 
odegrała w tym aspekcie P. Zofia Fugiel – wygłaszała prelekcje 
w szkołach, na zebraniach wiejskich, odwiedzała zagrożone 
rodziny, pomagała materialnie dzieciom z tych rodzin, założyła 
grupę AA i była obrońcą kobiet, które miały mężów alkoholików.

Wśród dzieci często wybuchały epidemie chorób wieku dzie-
cięcego – pomimo szczepień – i te epidemie kończyły się za-
mknięciem zajęć szkolnych – odra, ospa, koklusz, szkarlatyna, 
Heinego-Medina, która pozostawiała trwałe kalectwo. A wśród 
dorosłych pojawiał się: tężec – uraz kończyn zabrudzonym 
szkłem lub żelastwem – podczas robót polnych. Ponadto często 
rozwijały się choroby wrzodowe spowodowane złym odżywia-
niem, choroby krążeniowe czy też stany zapalne stawów. Pracy 
edukacyjnej jak również pomocy medycznej udzielali lekarze po 
kilkadziesiąt dziennie.

Nie było też stałego pomieszczenia, w którym działałby 
Ośrodek Zdrowia i tak w latach 60. Ośrodek Zdrowia znajdował 
się u P. Lemków przy Słonym Potoku. Tutaj też była porodówka, 
w której pracowała położna Maria Warchał, a do pomocy były 
Stefania Pietrzycka i Weronika Piątek.

Następnie przeniesiono Ośrodek do Urzędu Gminy, a stąd 
do domu P. Szczepanka, dziś są tam Delikatesy Centrum, a izbę 
porodową do domu leśniczego Fedorusa na ul. 20 Czerwca. 
U schyłku lat 60. XX w. rozpoczęto budowę Ośrodka Zdrowia 
na działce przy ul. M.N. Mysłowskiego. Kierownictwo Ośrodka 
Zdrowia wraz z izbą porodową po śmierci Jana Majewskiego 
przejął młody brzostecki lekarz Jan Pietrucha, a jego żona pra-
cowała w aptece wraz z mgr. Pawłem Matuszewskim. 

W ośrodku działała Poradnia K, lekarzem ginekologiem był lek. 
Adam Błach z Jasła, lek. Jerzy Wierciński z Dębicy, a obecnie lek. 
Aldona Świstak, lek. Halina Wróblewska-Chruszcz, lek. Dariusz 

Lewtak i lek. Karolina Cygan.
Lekarz Jan Pietrucha przez długie lata pracował sam w Ośrodku 

Zdrowia w Brzostku. Pracy było bardzo dużo, pracował również 
jako radiolog. Przy tak małym zatrudnieniu, nie było warunków 
na wyjazdy, na kursy doszkalające, staże, bo nie było zastępstwa 
i trzeba byłoby zamknąć na ten czas placówkę. Lekarze dyżu-
rowali i uzupełniali swoją wiedzę. W tym też czasie rozpoczyna 
pracę w ośrodku lek. Danuta Stanek, która pracowała z lekarzem 
Pietruchą przez 14 lat. Jan Pietrucha zmarł młodo, zapisał się 
jednak w pamięci osób starszych bardzo dobrze.

Przez 25 lat kierownikiem tej placówki była lek. Danuta Stan-
kowa. W tym też czasie zostaje uruchomione Laboratorium 
Analityczne, gdzie laborantki: Janina Biedrońska, Małgorzata Ster-
kowicz, Renata Smoła i Stanisława Dziedzic pobierają materiał do 
badań analitycznych i wykonują badania. Do Brzostku zakupiony 
został również aparat do badań EKG. Organizowane były dwa 
razy w roku „białe 
niedziele”, na któ-
rą przyjeżdżali le-
karze specjaliści. 
Firmy farmaceu-
tyczne organizo-
wały badania wy-
konywane przez 
specjalistów: ba-
danie piersi, gru-
czołu krokowe-
go, okulistyczne, 
badanie słuchu 
i inne. Były to 
czasy, kiedy na 
służbę zdrowia 
były nikłe fundu-
sze, a utrzymanie 
placówki wyma-
gało większych 
nakładów finanso-
wych. Zaczęto szukać oszczędności i tak w Ośrodku Zdrowia 
zmieniono ogrzewanie z węglowego na gazowe, a tym samym 
zredukowano zatrudnienie palaczy z czterech na jedną osobę.

Ważną rolę w służbie zdrowia odegrali stomatolodzy, których 
było coraz więcej, a wśród nich bardzo ważną rolę odegrała 
rodzina P. Fuglów. Ojciec p. Kazimierz prowadził gabinet stoma-
tologiczny, w którym leczył zęby, prowadził fluoryzację, usuwał 
chore zęby. Jego córka Jolanta Kowalczewska po ukończeniu 
stomatologii i zrobieniu specjalizacji z chirurgii szczękowej 
otworzyła gabinet dentystyczny w domu rodzinnym, który cieszy 
się nadal dużym uznaniem, a techniczne zabiegi wykonuje syn p. 
Jolanty Maciej Kowalczewski. Natomiast córka Ewa kończy spe-
cjalizację w Niemczech i tak to cała rodzina służy brzostowianom.

Drugim gabinetem prywatnym stomatologicznym jest gabi-
net P. Rączków i tutaj też można leczyć, usuwać i robić nowe 

Dokończenie ze str. 27

Dokończenie na str. 29

Doktor Jan Pietrucha na otwarciu Ośrodka Zdrowia w Brzostku

Kazimierz Fugiel i doktor Jan Pietrucha z pielęgniarkami

Rodzina Danuty Stanek
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estetyczne uzębienie. Mają bardzo duży szacunek wśród spo-
łeczeństwa nie tylko brzosteckiego.

Ponadto bardzo dobrze funkcjonowała szkolna opieka den-
tystyczna. Gabinet dentystyczny był w brzosteckiej szkole, 
a pracowali tutaj lekarze: Alojzy Kowalski z Kołaczyc, Wanda 
Leśniak, Marta Gawlik, Jerzy Pietrzycki, Anna Blezień, Elżbieta 
Cetnar, a obecnie wielkim uznaniem cieszą się lekarze stoma-
tolodzy przyjmujący w brzosteckim ośrodku zdrowia: Monika 
Gibes-Ludwa, Joanna Sucheta, Wiktor Szybist, Łukasz Zając.

Od 1 stycznia 2004 roku powstaje Samodzielny Gminny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, a kierownikiem zostaje p. 
Bożena Szymańska. W 2003 roku przed utworzeniem SGPZOZ 
zostaje przeprowadzony generalny remont całego budynku: 
gabinetów lekarskich, remont zapleczy medycznych i socjal-
nych. Urząd Gminy wyłożył dużą sumę pieniędzy na ocieplenie 
budynku, wymianę starej stolarki, płytek, zmianę na nową in-
stalację centralnego ogrzewania i zakup mebli. Lekarze, którzy 
pracują w nowej placówce służby zdrowia, mają pierwszy kontakt 
z pacjentem i przeprowadzają ogólny wgląd w historię choroby 
pacjenta. Ważne miejsce opieka ta odgrywa wśród pacjentów: 
diabetyków, chorych z nadciśnieniem, z niedosłuchem itp. 

W 2016 roku następuje kolejna reorganizacja ośrodka zdrowia, 
kierownikiem zostaje mgr Anna Klich, a placówka nadal działa 
pod nazwą Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej. W brzosteckim ośrodku można być poddanym badaniom 
spirometrii, co jest bardzo ważne dla osób chorych na astmę. Pro-
wadzone też są okresowe badania wzroku, badania cytologiczne, 
mammografia. Bardzo dobrze działają gabinety stomatologiczne, 
gabinety ginekologiczne, gabinety zabiegowe czynne też w sobo-
ty. Bardzo oddanie służą pacjentom pielęgniarki środowiskowe, 
które zapewniają opiekę pielęgniarską starszym, schorowanym, 
niepełnosprawnym pacjentom. Przyjazd pielęgniarki, położnej, 
a nawet lekarza do domu pacjenta jest bardzo ważny dla tych 
pacjentów, którzy nie są w stanie dotrzeć do poradni.

Na przestrzeni wielu lat ważne miejsce w podnoszeniu stanu 
zdrowia brzostowian odegrali lekarze: Jan Pietrucha, Danuta 
Stankowa – długoletnia kierownik Ośrodka Zdrowia, która pracuje 
w tej placówce już 50 lat. Nadal niesie pomoc nie tylko dzieciom 
jako pediatra, ale każdemu cierpiącemu człowiekowi. Zapisuje się 
w naszej pamięci jako bezgranicznie ofiarna i wrażliwa kobieta – 
lekarka. Wychowała wraz z mężem Julianem dwójkę dzieci i cieszy 
się z trójki wnuków. Kocha Brzostek i pomimo długiej wysługi 
lat codziennie przyjeżdża z Jasła na dyżury. Kolejnym lekarzem 
związanym z Brzostkiem od wielu lat jest Mieczysław Pietrzy-
cki – lekarz pracujący po dziś dzień - lekarz nie tylko rodzinny, 
ale także lekarz medycyny pracy. Można zauważyć przed jego 
gabinetem kolejki osób młodych, jak i starszych korzystających 
z umiejętności lekarskich p. Mieczysława Pietrzyckiego.

Bożena Stokłosa dała przykład solidnej opieki nad dziećmi 
i młodzieżą jako pediatra, a nadto zawsze niesie pomoc potrze-
bującym. Obecnie pracuje w prywatnym Centrum Medycznym 
S-MED w Brzostku, założonym przez lekarza Grzegorza Szwedę.

Aleksander Szczepański, syn kierownika brzosteckiej podsta-
wówki przed wojną, był długoletnim lekarzem pogotowia ratun-
kowego w Jaśle, a że był odważnym praktykującym katolikiem, 
do końca pracy lekarskiej pracował tylko w pogotowiu. Bardzo 
życzliwie opowiada o jego pracy medycznej p. Danuta Stanek, 
jak również starsze pokolenie brzostowian.

Należy też wspomnieć o lekarzach, którzy związani byli z na-
szą miejscowością, a byli to Danuta i Jan Piechotowie, Andrzej 
Iwaniec, a obecnie dojeżdżają lekarze: Alicja Ochałek, Grzegorz 
Kułak, Joanna Kazanecka, Jerzy Gronkiewicz, Wojciech Dziadek, 
Monika Gil, Krystyna Konieczny, Agnieszka Kogut, Dawid Kogut, 
Maria Wojtaszek-Czapla, Paulina Sowińska, 

Ważne miejsce w podnoszeniu zdrowotności naszej ludności 
odegrały pielęgniarki i położne, a wśród nich: Jadwiga Kaczka, 
Maria Piątek czy pielęgniarki Zofia Piątkiewicz, Anna Samborska, 
Maria Szczepanik, Leokadia Sieradzka i wiele jeszcze innych 

osób, które swoim poświęceniem zasłużyły sobie na wielkie 
słowa uznania.

Kolejnym ważnym miejscem w kształtowaniu zdrowotności 
społeczeństwa jest Gabinet Fizjoterapii prowadzony przez mgr 
Małgorzatę i Arkadiusza Skibów. W tym gabinecie bardzo rze-
telnie traktuje się osoby z różnymi schorzeniami kręgosłupa, 
stawów, po urazach neurologicznych i innych. Tutaj też mgr 
Skiba przywraca dzieciom prawidłową sylwetkę, jak również 
przywraca sprawność po urazach i zabiegach operacyjnych. 
Osobom po ciężkich urazach, porażeniach przywraca nadzieję 
na powrót do zdrowia i sprawności fizycznej. Jednym jednak 
mankamentem są długie, czasem roczne oczekiwania na termin 
zabiegów fizjoterapeutycznych. Największe zapotrzebowanie 
pacjentów jest na leczenie zmianą pola magnetycznego – mag-
netronik, lampy Soluks, laseroterapię, ultradźwięki, jonoforeza, 
galwanizacja, prądy interferencyjne, prądy diadynamiczne, tens, 
elektrosymulacja porażonych włókien mięśniowych, krioterapia 
miejscowa, magneto stymulacja oraz terapia manualna. W przy-
padkach ciężkich schorzeń czy też po zabiegach chirurgicznych 
pracownicy gabinetu fizjoterapeutycznego wykonują zabiegi 
w domach pacjentów. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu 
pacjentów na takie zabiegi, na terenie naszej gminy funkcjonują 
dwa gabinety fizjoterapeutyczne: w Brzostku i w Smarżowej. 
Jednak pomimo to czas oczekiwania jest długi. Pamiętajmy 
jednak, że lekarze i specjaliści też mają swoje rodziny, ale zawsze 
na pierwsze miejsce przedkładają dobro pacjentów. Swoją pracę 
traktują jako służbę dla drugiego człowieka. Miejmy dla nich 
szacunek i wdzięczność.

I tak w życiu ludzkim najważniejsze jest zdrowie, co słusznie 
zauważył nasz piewca renesansowy, pisząc „.….bo dobre mienie, 
perły, kamienie,… dobre są, ale gdy zdrowie w cale…”. Zatem 
dbajmy o zdrowie, jak też szanujmy tych, którzy pomagają nam 
w podnoszeniu zdrowotności.

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze str. 28

Od lewej: Halina, Kazimierz, Zofia i Jolanta Fugiel

Współczesny wygląd budynku SGPZOZ
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Dokończenie na str. 30

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki przyrodniczej (Co to za gatunek? fot. strona 20) i zagadki geograficznej (Co to za miasto? 
fot. s. 20) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 30 listopada 2019 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4. Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.
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Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?
listopad 2019

POZIOMO: 4) Puste miejsce 7) Zewnętrzne narządy płciowe samic ssa-
ków. 13) Med.: łagodny nowotwór nabłonkowy; gruczolak. 15) Konkurent 
Sanyo i Sony. 16) W śmietniku ziemniaczany. 17) Potocznie: osoba nieza-
radna, nierozgarnięta, pozbawiona energii; ślamazara. 18) Najwyższy bóg, 
pochodził z rodu Azów. 19) Dawniej: cwikiery, binokle. 20) Imię Szewiń-
skiej. 21) Pod Egidą lub OTTO 22) falista linia, zawijas 23) Przyprawa ku-
chenna. 26) Suchy łoskot, urywany dźwięk podobny do wystrzału. 29) Ko-
menda sędziowska w boksie. 30) Owoc tarniny; tarka. 31) Narzędzie 
kamieniarskie do ciosania miękkich kamieni. 34) Stolica Norwegii. 35) Uro-
czystość; sute przyjęcie, uczta. 36) Ze stolicą w Bagdadzie. 38) Decyduje 
o pogodzie. 40) Żebrak, włóczęga uliczny we Włoszech. 45) Imię żeńskie 
- 25 V, 10 X; Młynarska, siostra Agaty 46) Idyllik; autor idylli - utwo-
rów poetyckich o charakterze liryczno-opisowym. 47) Potocznie cięta 
uwaga. 48) Dzieci. 49) Miasto w Rosji, miejsce zamordowania polskich 
więźniów przez NKWD 1940. 50) Polska nazwa handlowa jedwabiu po-
liamidowego. 51) W starożytnej Grecji: okręt wiosłowy.

PIONOWO: 1) Warkocz lub węzeł peruki noszony przez mężczyzn w XVII-
-XVIII w. 2) Usuwanie soli mineralnych z jakichś substancji, z wody; utrata tych 
soli. 3) Narzędzie do mechanicznego docierania obrabianej powierzchni. 4) Ga-
łązka laurowa, wieniec z liści drzewa laurowego jako symbol zwycięstwa. 5) Jej 
stolicą jest syktywkar. 6) Olejek różany. 7) Poetycko o śmierci. 8) Pas morza 
przylegający do portu. 9) Detektyw z poularnego serialu. 10) Samogon, 
księżycówka. 11) Północnoamerykański step. 12) Wynik, następstwo, konse-
kwencja, rezultat czegoś. 14) Małe ... na mariensztacie. 24) Duży ptak; czczony 
w staroż. Egipcie. 25) Uroczysta mowa lub nudne pouczanie. 26) Geodezyjna 
lub lekkoatletyczna. 27) Sodomita. 28) Diabeł, czart. 30) Calvin (1872-1933), 
amer. polityk, działacz Partii Republ.; 1923-29 prezydent USA. 32) Specjalista 
w zakresie semiotyki. 33) Enzym występujący w wątrobie. 37) Hannah (1906-
75), amer. filozof i politolog; współtw. teorii totalitaryzmu. 39) Cukierniczy do 
dekoracji. 41) Przyrząd do polaryzacji światła. 42) Torbiel dla medyka. 43) Hi-
storyczna dzielnica Polski w dorzeczu górnej i środkowej Odry. 44) Pierożki 
w barszczu. 45) Miasto świętego Antoniego.
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Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Klip Dagga
Fotograficzna zagadka geograficzna: Sopot
Hasło krzyżówki: Do zamkniętych ust nigdy nie wleci mucha.

Nagrodę książkową wylosowali: Teresa Baran z Przeczycy 
(krzyżówka), Maria Zatorska z Brzostku (zagadka geogra-
ficzna), nikt nie odgadł zagadki przyrodniczej.

CZYTAJ!
Otwartego umysłu nie zabierze Ci nikt. 
Mario Escobar „Kołysanka z Auschwitz”

Opowieść inspirowana prawdziwą historią He-
lene Hannemann – Niemki, żony Roma i matki pię-
ciorga dzieci, która za swoją rodziną poszła prosto 
do piekła.

W maju 1943 roku do domu Helene brutalnie 
wkracza policja, która z rozkazu Henricha Himmlera 
zabiera do obozów Romów i Sinti. Mąż i dzieci Hele-
ne mają trafić do Auschwitz-Birkenau, ale ona, jako przedstawicielka 
czystej aryjskiej krwi, może wybrać wolność. Decyduje się jednak 
na dobrowolne zesłanie do piekła. Kiedy do obozu przyjeżdża 
doktor Mengele i powierza Helene prowadzenie przedszkola, 
kobieta rozpoczyna heroiczną walkę o życie dzieci. I choć wie, że 
los jej podopiecznych jest z góry przesądzony, robi wszystko, by 
złagodzić ich cierpienie. 

Richard Flanagan „Klaśnięcie jednej dłoni”
Pewnej nocy 1954 roku osadę Butlers Gorge na-

wiedziła gwałtowna śnieżyca. Gdy wokół panowały 
ciemności, powietrze skuwał mróz, a całą okolicę 
pokrywał śnieg. Maria Buloh bez słowa opuściła 
męża i trzyletnią córkę Sonję, by nigdy do nich nie 
wrócić. Dlaczego i dokąd odeszła?

W 1989 roku po latach spędzonych w Sydney, 

dorosła już Sonja powraca na Tasmanię, by odwiedzić ojca. On, 
słoweński imigrant, który uciekł do Australii przed koszmarem 
drugiej wojny światowej, wciąż boryka się z demonami przeszłości. 
Ona – chciałaby zapomnieć o trudnym dzieciństwie i… podjąć 
najważniejszą decyzję w swoim życiu.

Spencer Quinn „Łapać złodzieja”
Czytać i śmiać się do rozpuku!
To podobno przez kota Chet oblał egzamin 

dyplomowy w policyjnej akademii dla psów. Ale 
dzięki temu teraz pomaga prywatnemu detekty-
wowi Berniemu w jego pracy. Każde zlecenie to 
nie tylko nowy czek dla opiekuna, ale i… mnóstwo 
niezwykłych zapachów dla Cheta! A złoczyńcy, 
złapani dzięki parze wybornego duetu śledczych, łupią kamienie 
w palącym słońcu – jak to często przypomina Chet. Nowa sprawa to 
dopiero bogactwo zapachów, bo w lokalnym parku rozrywki stanął 
właśnie cyrk. A stamtąd zniknęła słonica Fistaszka i jej trener Uri 
Deleatch. Co najdziwniejsze, nikt nie widział, jak opuszczali teren 
cyrku. Czy to możliwe, aby słoń zniknął bez śladu? Zatrudnieni 
przez klauna Popo, któremu z jakichś tajemniczych powodów bar-
dzo zależy na powrocie słonicy i jej trenera, Chet i Bernie ruszają 
tropem zaginionych. A właściwie to Chet pochwyci ten jedyny 
w swoim rodzaju zapach prowadzący z przyczepy Fistaszki prosto 
na pełną niebezpieczeństw pustynię…

WARTO PRZECZYTAĆ

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

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

 fb.com

  
Mąż robi jajecznicę. Nagle żona wpada do kuchni. Ostroż-

nie!!! – krzyczy. Uważaj!!! Więcej masła!!! Cholera, smażysz za 
dużo jajek na raz!!! Za dużo!!! Mieszaj! Mieszaj! Szybciej!!! Do-
daj jeszcze masło!!! Gdzie jest masło??? Jajka się przykleją!!! 
Uważaj!!! Powiedziałam uważaj!!! Nigdy mnie nie słuchasz, 
jak robisz jajecznicę!!! Nigdy!!! Odwróć jajka!!! Szybko!!! 
Nienormalny jesteś? Całkiem cię pogięło? Sól!!! Użyj soli!!! 
Sóóóóóól!!!. Mąż w zdumieniu patrzy na żonę: Odbiło ci? 
Myślisz, że nie potrafię zrobić jajecznicy? Chciałam ci tylko 
uświadomić, co przeżywam, kiedy prowadzę samochód.

  
Stary, miałem wczoraj mega awanturę z żoną. O co się 

pokłóciliście? O wakacje. Ja chciałem jechać do Włoch… 
A ona? A ona chciała jechać ze mną!

  

WIELKIE SŁOWA 
POTRAFIĄ POMÓC 

fb.com
 ¾ Jednym z kłamstw tego świata jest to, że jeśli będziesz 
dobry dla ludzi, oni odwdzięczą się tym samym. To bzdura. 
Są tacy, którzy czerpią przyjemność z rujnowania innych. 
Jednak niezależnie od tego, jak zgniłe serca spotykasz, 
warto być miłym nie po to, aby ktoś Ci się odwdzięczał, 
ale po to, by pokazywać światu, że człowieczeństwo 
jednak istnieje.

 ¾ Dopóki się nie nauczysz (prawdziwie!) kochać siebie, 
w Twoim życiu będą obecne osoby, które będą Cię drę-
czyć. Kiedy się nauczysz, znikną…

 ¾ Silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. 
Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje. 
/S. Argor/

 ¾ Każdy człowiek ma w sobie coś wyjątkowego. Nie ma 
ludzi bezwartościowych. Są jedynie tacy, którzy jeszcze 
nie odkryli lub nie zrozumieli, na czym polega ich wartość.

Wybrała Maria KawalecWybrała Maria Kawalec

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

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z PAŹDZIERNIKOWEGO NUMERU
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Z PAMIĘTNIKA MŁODEGO CZŁOWIEKA
WIECZÓR I PORANEK 
Siedziałem jak zawsze przed domem, kołysząc się na fotelu 

bujanym o czekoladowych rysach przechodzących subtelnie 
w jasny beż. Fotel w dość zaawansowanym wieku, w przeci-
wieństwie do mnie, z pewnością pamiętał niejedne narodziny 
sąsiednich domostw, których ja z racji mego ziemskiego stażu 
pamiętać nie mogę. Myślę, że historia owego fotela zaciekawi-
łaby niejednego pasjonata antyków. Siedziałem, trzymając jak 
co dzień do połowy pełny kufel jasnego piwa. Czemu on zawsze 
był do połowy pełny? Chyba dlatego że pierwsza połowa prze-
chodziła przez gardło w tak namiętnie szybki sposób, że nim 
zdążyłem usiąść, ten kufel już był w połowie pusty. Pragnienie, 
chciałem ukoić pragnienie, pragnienie tak silne jak łaknienie 
arabskiego handlarza przemierzającego wydmy pustyni, szu-
kającego zgubionego szlaku. Ukojone pierwszą połową trunku 
pragnienie wprowadzało mnie w błogi stan zaspokojenia do 
tego stopnia, że druga połowa kufla była niczym niekończąca się 
opowieść, a z pewnością długa wędrówka, której cel był daleki. 
To był zdecydowanie najlepszy moment, najlepszy punkt mojego 
dnia, za którym tęskniłem już po przebudzeniu. Może to prag-
nienie wyciszenia napędzało mnie do działania i wykonywania 
wszystkich postawionych przede mną obowiązków. Każdego 
dnia siedziałem przed domem wyciszony, skupiony, a moje 
myśli krążyły gdzieś po orbitach rozproszone i nieukładające 
się w żadną całość. Uważam, że myślom od czasu do czasu 
trzeba dać wolne, wysłać je na upragniony urlop, bo inaczej 
wykończyłyby nas na śmierć. Czasem wysłane na urlop myśli 
nie wracają. Może im jest lepiej gdzieś w otchłani? Albo to 
może dla mnie lepiej, że nie wróciły? Niestety są i myśli chwili, 
myśli, które niewykorzystane umykają bezpowrotnie. Czasem 
myśli chwili są szalone, ale może właśnie te szalone myśli są 

receptą na lepsze życie. Ale czym, do cholery, jest lepsze życie? 
Nie wiem, nie doświadczyłem albo nie chciałem doświadczyć. 
Może po prostu nie ma lepszego życia. Może to lepsze życie, 
którym nazywasz życie sąsiada, wcale nie jest takim lepszym 
albo lepsze jest tylko dla niego, a dla Ciebie byłoby męką. 
Trzeba żyć własnym życiem, o własne życie zabiegać i o nie się 
troszczyć, a z pewnością będzie to życie, o którym dumnym 
głosem wspomnisz na łożu śmierci: „…udało mi się życie, nie 
zmarnowałem go…”. Ale czym jest życie bez ukochanej osoby?

POLARNA NOC
Leżała kiedyś koło mnie, a jej drżąca ręka nieśmiało głaskała 

mnie po brzuchu. Emocje opadały, ale pozostawał jeszcze tlący 
się żar chwili, która właśnie się zakończyła. Czym była ta chwila 
w wieczności? Była z pewnością chwilą niezapomnianą. Jest 
chwilą niezapomnianą. To ta chwila sprawiała, że czułem ją 
coraz bliżej serca. Czy żyjemy wyłącznie dla takich chwil? Jak 
pięknie było być tak blisko osoby, za którą bez wahania odda-
łoby się życie. Czuć jej dotyk, zapach, drżenie rąk, pieścić każdy 
skrawek jej ciała. Ciało – jakie ona miała piękne ciało. Miała 
najpiękniejsze ciało. Jak długo można gloryfikować ukochaną 
osobę? Do końca życia. Kropla potu raz po raz przewijała się 
przez moją skroń, leniwie opadając na prześcieradło. Z minuty 
na minutę coraz bardziej się tuliła. Gasnął płomień na zewnątrz, 
a coraz mocniej palił się w środku. „Kocham Cię” – szeptała. 
Czego było chcieć więcej? Nie było niczego „więcej”. Kiedyś 
miałem wszystko…

MENU
Co dzisiaj na śniadanie? Co dzisiaj na obiad? Co na kolację? 

Smutek, żal, rozpacz – to mój jadłospis na dziś. Budzę się 
i pochłaniam zapasy smutku, które rodziły się 
w mojej głowie podczas snu. Smutek za czymś 
nieopisanym. Smutno mi rano, gdy budzę się 
sam. Już jej nie ma, odeszła. Gdy sobie uświa-
damiam jej brak to już pora obiadowa, a więc 
karmię się żalem tak długo jak pojemny mam 
żołądek. Potem pękają moje wnętrzności i wy-
bucham głośnym płaczem odbijającym się od 
pustych ścian pokoju. Tak, nie mam już nic. Nie 
mam jej – nie mam nic. Miałem kiedyś wszystko, 
a teraz nie mam nic. Nic, nic, nic. Przerażająca 
pustka…

PRACA
Siedzę przed komputerem tak marny jak bez-

domny pies włóczący się między blokami. Siedzę 
i myślę. Myślę i piszę. Co piszę? Co myślę? Chyba 
sam nie jestem do końca świadomy. Gonitwa 
myśli przerywana kilkusekundowymi drzemka-
mi. Jestem zmęczony. Czym jestem zmęczony? 
Jestem zmęczony życiem. Ale w zasadzie ja nie 
robię nic. Jak mogę być zmęczony? Zmęczone 
jest moje wnętrze. Fizycznie jestem zdrowszy 
niż ryba. Nic mi nie brakuje. Może snu? A może 
ja nie umiem spać? Sen jest dla słabych. Nie ma 
czasu na sen. Gdzie tak pędzisz? Przecież nie 
pędzę. To dlaczego nie masz czasu? Nie wiem…

SPOWIEDŹ
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Nie znam księdza, ksiądz nie zna mnie, więc 
poziom naszej znajomości oscyluje w granicach 
zera i mam nadzieję, że granic tych nie przekro-
czy, a ku temu na pewno będę dążył. Bóg czy 

OGŁOSZENIE
Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o.o. 

informuje, że w dniach: 12-21.11.2019. zostanie prze-
prowadzona zbiórka zużytego sprzętu RTV, AGD, od-
padów wielkogabarytowych z terenu Gminy Brzostek.

Wtorek 12.11.2019 r.
Gorzejowa
Siedliska-Bogusz
Smarżowa
Głobikówka

Środa 13.11.2019 r.
Bukowa
Klecie
Januszkowice
Opacionka

Czwartek 14.11.2019 r.
Kamienica Dolna
Zawadka Brzostecka
Przeczyca
Skurowa

Piątek 15.11.2019 r.
Grudna Dolna
Grudna Górna
Bączałka
Kamienica Górna

Czwartek 21.11.2019 r.
Wola Brzostecka
Nawsie Brzosteckie
Brzostek

Sprzęt RTV, AGD powinien być kompletny.
Zbiórka prowadzona będzie od godz. 800.

Dokończenie na str. 33
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KOLEJNE PODIUM KLUBU KARATE Z BRZOSTKU
28 września 2019 roku w Leżajsku odbył się 9. Między-

narodowy Turniej Karate Kyokushin POLISH OPEN 
WKB, w którym wzięło udział 244 zawodników z 28 klubów 
z 8 państw (Białoruś, Litwa, Łotwa, Turkmenistan, Rosja, 
Ukraina, Węgry oraz Polska). Zawody odbywały się w formule 
kata i kumite semi contact według przepisów organizacji karate 
WKB. Brzostecki Klub Karate Kyokushin reprezentowało 17 
zawodników, którzy zdobyli łącznie 11 miejsc na podium oraz 
dwa czwarte miejsca, co dało nam trzecie miejsce drużynowo.

Puchary dla Brzostku w kumite zdobyli:
1. miejsce – Kawalec Jan
1. miejsce – Finek Kinga
1. miejsce – Krupka Piotr
2. miejsce – Kordek Mateusz
2. miejsce – Krupka Michał
2. miejsce – Nykiel Jakub
3. miejsce – Pietrzycka Wiktoria
3. miejsce – Składanowski Kacper
3. miejsce - Wątorek Klaudia
3. miejsce – Mendoń Bartosz
oraz dwa medale za czwarte miejsca
4. miejsce – Kolbusz Dawid
4. miejsce – Nowicka Karolina

Puchary dla Brzostku w kata zdobyli:
2. miejsce – Szczepkowicz Kornelia
Wyjazd na turniej był opłacony z dotacji Gminy Brzostek 

w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju 
sportu. „Szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie współ-
zawodnictwa sportowego w karate kyokushinkai”.

Robert Kolbusz

SUKCESY BRZOSTECKIEGO ŁUCZNIKA 
Nasza społeczność od lat może się cieszyć osiągnięciami 

sportowymi młodzieży. Biegi przełajowe, karate, tenis 
stołowy, piłka nożna, zaś od niedawna, za sprawą Jakuba 
Bysia, również łucznictwo sportowe. 

16-latek reprezentujący barwy rzeszowskiego klubu 
„Piast25” osiąga sukcesy zarówno na szczeblu okręgowym, 
jak i ogólnopolskim. Sezon zimowy 2019 zakończył z tytułem 
Halowego II Wicemistrza Podkarpacia, lato’19 już jako I wi-
cemistrz województwa. W Pucharze Okręgu Rzeszowskiego 
na torach otwartych występował trzykrotnie, w I i II rundzie 
jako zwycięzca, na III zdobył drugie miejsce. Mimo to Jakub 
wywalczył puchar liczbą 44/48 punktów klasyfikacji ogólnej. 
W przerwach pomiędzy zawodami regionalnymi brzostowianin 
zaprezentował się w 3 rundach Pucharu Polski, uzyskując dzięki 
bardzo wysokim wynikom kwalifikację do Mistrzostw Polski 
Juniorów Młodszych w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie rywa-
lizowało 64 najlepszych zawodników z całego kraju. Po dwóch 
dniach zmagań, strzeleniu pełnej FITY dla swojej kategorii 
(odległości 30, 50, 60, 70 m po 36 strzał), wielu pojedynkach 
uzyskał IX miejsce w klasyfikacji ogólnej, VI na odległości 30 
m, VI drużynowo oraz V w mixcie z zawodniczką klubu TRAMP 
Jarosław. Zwieńczeniem osiągnięć chłopaka było zakwalifiko-
wanie się w sierpniu tego roku do kadry narodowej w kategorii 
juniora młodszego na II półrocze 2019. Dodać należy, że jest 
w niej jedynym zawodnikiem poruszającym się na wózku. Jakub 

rywalizuje również z osobami niepełnosprawnymi. Na Zimo-
wych Mistrzostwach Polski ON uplasował się na 5. pozycji, zaś 
w sezonie letnim uzyskał miejsce 6., przegrywając pojedynek 
o wejście do półfinału (6-4) z wieloletnim reprezentantem kadry 
narodowej osób niepełnosprawnych. Serdecznie gratulujemy 
Jakubowi powyższych sukcesów i trzymamy kciuki za zbliżające 
się rozgrywki halowe.

KB

Szatan? Kto ma rację? Dziwne, że o tym mówię, skoro jestem 
tu i takimi, a nie innymi słowami rozpocząłem ten monolog, 
ale najdziwniejsze jest chyba to, że klęczę przed gościem 
w czarnym odzieniu z białą kokardką pod szyją, któremu nie 
ufam, ale z którym chcę porozmawiać, którego nie znam, ale 
któremu chcę wyznać swoje grzechy. Nie widzę Cię. Siedzisz 
za kratami. A może to ja siedzę za kratami? Cóż, widocznie to 
ja jestem mordercą. Ale to ty ją zabiłeś…

ITE MISSA EST
Nie ma już nic. Nie ma już mnie. Ja już jestem tam. Moje 

ciało powiewa swobodnie na wietrze. Wietrzny się wieczór 
udał, dobry moment wybrałem. Albo może to moment wybrał 
mnie? Na pewno czuję ulgę. Tak – z pewnością to jest ulga. Już 
się nie boję, już nie jestem zmęczony, już nie jest mi smutno. 
Biegnę na spotkanie z nią. Już nie mogę się doczekać zapachu 
jej włosów, smaku jej ust. Wiem, że czekasz. Już niedługo, 
szybciej nie dam rady, ale z pewnością nie braknie mi sił. Tak 
bardzo tęsknię. Kocham Cię…

Dokończenie ze str. 32

Cris
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V MIĘDZYNARODOWE GRAND PRIX 
BESKIDÓW KARATE KYOKUSHIN
26 października 2019 r. odbył się V 

Międzynarodowy Turniej Kara-
te Grand Prix Beskidów organizowany 
przez Bielski Klub Karate Kyokushin 
pod kierownictwem shihana Sławomira 
Dubiela. W turnieju tym wzięło udział 
218 zawodników z 21 ośrodków karate 
z całej Polski. Rywalizacja odbywała 
się w konkurencjach kata oraz kumite. 
Brzostecki Klub Karate reprezentowało 
16 zawodników, z czego 13 stanęło na 
podium. Dziękujemy naszym zawodnikom 
za waleczność, za widowiskowe walki. 
Gratulacje!!!

Puchary dla Brzostku w kumite 
zdobyli:

1. miejsce – Kawalec Jan
1. miejsce – Finek Kinga
2. miejsce – Czarnecka Kamila
2. miejsce – Krupka Piotr
3. miejsce – Pietrzycka Wiktoria
3. miejsce – Mroczek Klaudia
3. miejsce – Wątorek Klaudia
3. miejsce – Przewoźnik Krzysztof
3. miejsce – Nowicka Karolina
3. miejsce - Kordek Mateusz

3. miejsce – Kordek Kamil
3. miejsce – Składanowski Kacper
3. miejsce – Winiarska Julia

Brzostecki Klub Karate reprezentowali 
również jako sędzia główny zawodów 
sensei Tomasz Mendoń 4Dan oraz na 

macie sędziowali sensei Robert Kolbusz 
2Dan i sempai Paweł Bulsa 1Kyu.

Wyjazd na turniej był opłacony z do-
tacji Gminy Brzostek w ramach realizacji 
zadania publicznego z zakresu rozwoju 
sportu.

Robert Kolbusz

DRUGIE MIEJSCE NA PODIUM DLA BRZOSTECKIEGO 
KLUBU KARATE W RZESZOWIE
19 października 2019 r. w Hali Ośrod-

ka Sportu i Rekreacji w Trzebow-
nisku koło Rzeszowa odbył się Turniej 
PRESTIGE KARATE CUP Polish Open 
Kyokushin Tournament organizowany 
przez Klub Sportowy Prestige Rzeszów. 
W turnieju tym wzięło udział 180 za-
wodników z 21 klubów z Polski i Łotwy. 
Brzostecki Klub Karate reprezentowało 
23 zawodników przy wsparciu 8 zawod-
ników ze Straszęcina i Dębicy, z czego 22 
stanęło na podium, co dało nam drugie 
miejsce drużynowo. Był to kolejny dobry 
start naszych zawodników. Dla wszyst-
kich gratulacje.

Puchary dla Brzostku w kumite (walki) 
zdobyli:

1. miejsce – Kawalec Jan
1. miejsce – Finek Kinga
1. miejsce - Krupka Piotr
1. miejsce – Kordek Kamil
1. miejsce – Wątorek Klaudia
1. miejsce – Mroczek Klaudia
1. miejsce – Kępowicz Jakub
1. miejsce – Nykiel Jakub
2. miejsce – Pietrzycka Wiktoria
2. miejsce – Nowicki Paweł
2. miejsce – Czarnecka Kamila
2. miejsce – Szerszeń Lena

2. miejsce – Mosior Kacper
2. miejsce – Jaskot Milena
3. miejsce – Kolbusz Dawid
3. miejsce - Składanowski Kacper
3. miejsce – Kordek Mateusz
3. miejsce – Nowicka Karolina
3. miejsce – Mendoń Bartosz
3. miejsce – Poproch Aleksander

3. miejsce – Chorąży Andrzej
3. miejsce – Kwolek Eryk

Wyjazd na turniej był opłacony z do-
tacji Gminy Brzostek w ramach realizacji 
zadania publicznego z zakresu rozwoju 
sportu.

Robert Kolbusz
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TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ GMIN ZAPRZYJAŹNIONYCH
W ostatnią sobotę października Ośro-

dek Sportu i Rekreacji w Brzostku 
zorganizował Turniej Piłki Siatkowej Gmin 
Zaprzyjaźnionych. W turnieju oprócz go-
spodarzy w Hali Widowiskowo-Sporto-
wej w Brzostku mieliśmy przyjemność 
gościć drużyny: Zmęczeni Zwycięstwem, 
Dinozaury Głobikowa oraz Sokół Dob-
rków. Turniej rozgrywany był systemem 
każdy z każdym, a o kolejności rozgry-
wanych meczów decydowało losowanie, 
które zostało przeprowadzone na kilka 
minut przed pierwszym spotkaniem. Od 
samego początku można było zauważyć 
bardzo wysoki poziom prezentowany 
przez poszczególne teamy. W pierwszej 
kolejce spotkań drużyna OSiR Brzostek 
zmierzyła się z ekipą Dinozaury Gło-
bikowa. Mecz stał na bardzo wysokim 
sportowym poziomie, ale ostatecznie to 
drużyna z Głobikowej mogła cieszyć się 
ze zwycięstwa 2:1. W równolegle toczo-
nym pojedynku drużyna Sokoła Dobrków 
uległa Zmęczonym Zwycięstwem 2:0. Po 
krótkiej przerwie na odpoczynek drużyny 
przystąpiły do drugiej kolejki gier. W niej 
drużyna OSiR Brzostek podejmowała 
zespół Zmęczeni Zwycięstwem. Pomimo 
ogromnej woli walki gospodarze ulegli 
przeciwnikom 0:2. Drugie spotkanie to 
pojedynek Sokoła Dobrków z Dinozaura-
mi Głobikowa. Tutaj lepsi okazali się za-
wodnicy z Głobikowej, pokonując rywali 
2:0. Po zakończeniu kolejki organizatorzy 
zarządzili dłuższą przerwę, w trakcie któ-

rej zaprosili wszystkich zawodników na 
wspólne grillowanie, które było świetną 
okazją do zjedzenia kiełbaski i wymiany 
swoich doświadczeń z innymi uczestni-
kami. Wypoczęci i z pełnymi brzuchami 
zawodnicy przystąpili do decydującej 
kolejki gier. Drużyna OSiR Brzostek po-
dejmowała Sokół Dobrków, natomiast 
Zmęczeni Zwycięstwem rywalizowali 
z Dinozaurami Głobikowa. Pierwszy mecz 
zakończył się zwycięstwem gospodarzy 
2:0, drugi zaś padł łupem Zmęczonych 
Zwycięstwem, w takim samym stosunku 
setów. Po krótkiej przerwie i podliczeniu 
zdobytych punktów, końcowa klasyfi-
kacja przedstawiała się następująco:

Zmęczeni Zwycięstwem
Dinozaury Głobikowa
OSiR Brzostek
Sokół Dobrków
Na zakończenie, każda z drużyn 

otrzymała pamiątkowy puchar oraz 
dyplom. Poza tym z każdej drużyny wy-
brany został najlepszy zawodnik turnieju. 
W teamie Zmęczeni Zwycięstwem była 
to Aleksandra Wałaszek – jedyna ko-
bieta biorąca udział w naszym turnieju, 
w drużynie Dinozaury Głobikowa – Pa-
tryk Gruszka, wśród zawodników gospo-
darzy wybrany został Marcin Kolbusz, 
a w drużynie Sokół Dobrków – Sebastian 
Mroczek. Skład drużyny OSiR Brzostek: 
Jakub Kalita (K), Kacper Szymański (L), 
Marcin Kolbusz, Kamil Lisak, Szymon Go-
lec, Miłosz Zyguła, Karol Siwek, Konrad 

Łukasik, Patryk Mroczek, Kamil Niedziel-
ski, Dominik Sobczyk, Damian Kowalczyk 
(L). Turniej Piłki Siatkowej Gmin Zaprzy-
jaźnionych swoim patronatem objął Bur-
mistrz Brzostku Wojciech Staniszewski. 
Nad prawidłowym przebiegiem spotkań 
czuwali sędziowie: Józef Chochorow-
ski oraz Stanisław Jacher, znajdujący 
się w wykazie sędziów Małopolskiego 
Związku Piłki Siatkowej. 

Wszystkim zawodnikom biorącym 
udział w rozgrywkach bardzo dziękujemy, 
triumfatorom gratulujemy i zapraszamy 
do udziału w kolejnych rozgrywkach or-
ganizowanych przez brzostecki OSiR.

Szczegółowe wyniki:
OSiR Brzostek - Sokół Dobrków  2:0 (25:18, 25:20)
Zmęczeni Zwycięstwem - Dinozaury Głobikowa  2:0 (25:18, 15:13)
Dinozaury Głobikowa - Sokół Dobrków  2:0 (25:17, 25:22)
OSiR Brzostek - Zmęczeni Zwycięstwem  0:2 (16:25, 14:25)
Sokół Dobrków - Zmęczeni Zwycięstwem  0:2 (9:25, 13:25)
OSiR Brzostek - Dinozaury Głobikowa  1:2 (25:23, 19:25, 15:17)

Paulina Szymańska

PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW
Za oknami coraz bardziej jesienna aura, 

dni coraz krótsze, a to zwiastuje, że 
piłkarski sezon rozgrywkowy pomału 
dobiega końca. Jest to czas na podzięko-
wania dla wszystkich, którzy w mniejszym 
lub większym stopniu przyczynili się do 
rozwoju i poprawy warunków uprawiania 
piłki nożnej w naszej drużynie. 

Na początku wielkie podziękowania 
dla Gminy Brzostek, na czele z Panem 
burmistrzem Wojciechem Staniszew-
skim. Otrzymane dofinansowanie po-
zwoliło zawodnikom, których sekcja 
piłki nożnej zrzesza ponad stu, na udział 
w treningach, meczach i turniejach oraz 
na rywalizację na możliwie najwyższym 
poziomie. Za przykład niech posłuży 
drużyna Juniorów Młodszych, obec-
nie prowadzona przez trenera Karola 
Staniszewskiego, która na półmetku 
sezonu 2019/2020 zajmuje pierwsze 
miejsce w swojej grupie.

Podziękowania należą się również 
lokalnym firmom, którym na sercu leży 
rozwój tutejszego futbolu młodzieżowe-
go. Wsparcie od firmy Jubiler Rubicello, 
na czele z Panem Markiem Przewoźni-

kiem, pozwoliło zakupić Juniorom koszul-
ki typu polo, z herbem „Brzostowianki”, 
co z pewnością wzmocniło u chłopaków 
utożsamianie się z klubem oraz dodało 
sportowego wyglądu i pewności siebie 
podczas wyjazdów na mecze.

Z kolei wsparcie od firmy EKIW Sp. 
z o.o. to zakup profesjonalnych piłek 
meczowych firmy JOMA, dzięki czemu 
mecze i treningi nie różnią się od tych 
prowadzonych w najwyższych ligach.

Podziękowania pragniemy złożyć 
również Panu Mateuszowi Baranowi 
z firmy Rightway Logistics za ufundo-
wanie kompletnych strojów piłkarskich, 

w których zarówno senio-
rzy, jak i juniorzy będą mogli podbijać 
boiska dębickiego okręgu w wiosennych 
spotkaniach.

Dziękujemy Ośrodkowi Sportu i Re-
kreacji w Brzostku za ciągłe upiększanie 
i modernizacje obiektów sportowych, na 
których odbywają się mecze i treningi, 
Panu Zbigniewowi Ziębie za opiekę nad 
stadionem, opiece medycznej, rodzicom 
za to, że posyłają swoje mniejsze i więk-

sze pociechy na zajęcia organizowane 
przez nasz klub i wreszcie trenerom 
Mateuszowi Potrzebie, Karolowi Sta-
niszewskiemu oraz Marcinowi Juszkie-
wiczowi za poświęcenie i profesjonalne 
szkolenie naszych podopiecznych. 

Przed naszymi młodymi zawodnika-
mi w tym roku jeszcze szereg turnie-
jów, które w listopadzie i grudniu będą 
rozgrywane w hali OSiR w Brzostku 
oraz w Nowym Żmigrodzie. Życzymy 
powodzenia i wielu piłkarskich emocji!

W imieniu Zarządu, 
Prezes LKS Brzostowianka Brzostek

Mirosław Szukała
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GROCH Z KAPUSTĄ 
Pochówek i pogrzeb

Uczynki miłosierdzia względem ciała:
Głodnych nakarmić. Spragnionych napoić. Nagich przyodziać. Po-

dróżnych w dom przyjąć. Więźniów pocieszać. Chorych nawiedzać. 
Umarłych pogrzebać.

Dla naszej religijności niezwykle ważne są uczynki miłosierdzia 
względem ciała, bo przecież nasze ciało kiedyś zmartwychwstanie 
i będzie podobne do uwielbionego ciała zmartwychwstałego Jezusa, 
naszego Pana i Zbawiciela.

Przyjdzie nam kiedyś umrzeć, zejść z tego świata, bo nie mamy tu 
stałego zameldowania. To rzecz pewna, chyba nie ma pewniejszej. Ta 
konieczność śmierci zasmuca nas, ale nie paraliżuje. W ciągu ziemskiego 
życia przychodzi nam wielokrotnie spotykać się z fenomenem śmierci 
i organizować pogrzeby osób najbliższych. Ze smutkiem, z racji rozstania 
na jakiś czas, grzebiemy naszych zmarłych. Duszę powierzamy Bogu, 
a ciało oddajemy ziemi. To nasz obowiązek wynikający z szacunku dla 

ciała, które kiedyś dostąpi chwały zmartwychwstania.
https://pl.wikipedia.org/wiki/ 

Pochówek
Pochówek (grzebanie umarłych) – pochowanie zmarłego w róż-

nych kulturach i okresach historycznych przybierało rozmaite formy. 
Nazwa pochówek związana jest z miejscem w odróżnieniu od po-
grzebu, z którym związany jest obyczaj, obrzęd. Najczęstszą formą 
pochówku współcześnie jest grzebanie ciała zmarłego w ziemi w trum-
nie oraz kremacja zwłok.

W Azji nadal spotykany jest pogrzeb powietrzny – pozostawienie 
ciała na pożarcie zwierzętom (zwłaszcza ptakom drapieżnym). W In-
diach powszechne jest ciałopalenie, a wraz ze zmarłym pali się część 
jego dobytku.

Wśród ludów Europy w okresie przed naszą erą stosowano pochó-
wek ciałopalny, przy czym mężczyzn chowano z ich bronią, a kobiety 
z ozdobami. Wikingowie palili ciała swoich zmarłych w łodziach. 
U Celtów znany był pochówek symboliczny (kenotafia) dla ludzi, 
którzy zginęli w obcych stronach. Słowianie grzebali spalone prochy 
zmarłych w urnach w ziemi usypanej w kurhan.

ZAJĘCIA FITNESS DLA KAŻDEGO

Dzięki zaadaptowaniu jednego z pomieszczeń w Hali Sporto-
wej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Brzostku mogła powstać 

sala przeznaczona wyłącznie na zajęcia fitness. W związku 
z tym od listopada Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku 
wprowadza do swojej oferty zajęcia fitness dopasowane dla 
osób w każdym wieku, o różnym stopniu intensywności.

Zajęcia fitness dla dorosłych przeznaczone będą dla osób na 
każdym poziomie indywidualnego zaawansowania. To zajęcia 
absolutnie dla wszystkich! Zachęcamy do udziału zwłaszcza 
osoby, które dotychczas unikały takiej formy ćwiczeń, bojąc 
się, że nie poradzą sobie kondycyjnie. Rozmaitość zajęć po-
zwala na uczestnictwo wszystkim, bez względu na wiek, płeć 
i wydolność fizyczną. Debiutant może zacząć trening, wybie-
rając zajęcia: MOCNE UDA/ZGRABNE POŚLADKI, PŁASKI 
BRZUCH, a kiedy wzmocni formę, sięgnąć po kompleksowy 
zestaw ćwiczeń wzmacniających np. STEP, TABATA, BODY 
WORKOUT. Natomiast Gimnastyka dla seniorów (FIT SENIOR) 
opierać się będzie na odpowiednio dobranych ćwiczeniach, któ-
re usprawnią ciało, a dodatkowo spełnią funkcje rehabilitacyjne 
– co wpływa na polepszenie ogólnego samopoczucia. Regu-
larne uczęszczanie na tego typu zajęcia daje widoczne efekty, 
poprawiając m. in krążenie i ujędrnienie skóry. Gimnastyka dla 
seniorów wzmacnia również mięśnie posturalne, przywraca 
ruchomość i elastyczność w stawach. Zajęcia realizowane są 
w grupie, co dodatkowo wpływa na lepsze samopoczucie, 
zmniejsza poczucie izolacji i poprawia stan psychiczny. Dzięki 

wprowadzeniu ćwiczeń relaksacyjnych, uczestnicy zwiększają 
swoją odporność na stres. W ofercie znalazły się również 
zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci (6-12 lat oraz 13-15 
lat). Celem takiej gimnastyki jest wspieranie i stymulowanie 
rozwoju psychomotorycznego najmłodszych. Służą temu ćwi-
czenia w zakresie dużej i małej motoryki, równoważne oraz 
koordynacyjne. Poziom trudności i intensywności zadań jest 
zawsze dostosowany do możliwości grupy. Raz w miesiącu 
będą organizowane spotkania odnośnie zdrowego odżywiania 
oraz zajęcia z rodzicami pod hasłem „Mamo, tato, poruszaj się 
ze mną”. Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Brzostek 
do skorzystania z przygotowanej oferty.

Zajęcia odbywać się będą w sali na pierwszym piętrze w hali 
sportowej. Prosimy o przyniesienie ze sobą ręcznika, butów 
sportowych oraz wody. Poniżej pełny harmonogram zajęć oraz 
cennik wejść i karnetów. 

Wtorek:
- 17:00 -18:00 Zajęcia dzieci (6 - 12 lat)
- 18:00 - 19:00 Zajęcia fitness dla kobiet
Środa:
- 17:00 - 18:00 Zajęcia dla seniora (60+)
Piątek:
- 17:00 - 18:00 Zajęcia dla młodzieży (13 – 15 lat)
- 18:00 - 19:00 Zajęcia fitness dla kobiet

*Karnet jest ważny 2 miesiące od daty zakupu

CENNIK KARNETU NA ZAJĘCIA FITNESS
ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAJĘCIA FITNESS DLA KOBIET GIMNASTYKA DLA SENIORA (60+)

JEDNORAZOWE 5 WEJŚĆ 10 WEJŚĆ JEDNORAZOWE 5 WEJŚĆ 10 WEJŚĆ JEDNORAZOWE 5 WEJŚĆ 10 WEJŚĆ 

5 zł 20 zł 35 zł 7 zł 30 zł 60 zł 5 zł 20 zł 35 zł
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Pradawną formą w Afryce było niegdyś zjadanie ciała zmarłego. 
W Chinach 1-2 tys. lat p.n.e. pozostawiano zwłoki zmarłych w jaski-
niach oraz na platformach skalnych. Tunguzi zawieszali je na drzewach. 
W Indiach oraz Persji/Iranie w XVI – XX w. w niektórych religiach 
eksponowano zwłoki zmarłych w wieżach milczenia, uznając je za 
nieczyste.

W czasach nowożytnych przemiany obyczajów doprowadziły do 
chęci zachowania szczątków zmarłych. Pojawiły się grobowce, cmen-
tarze, gdzie skupia się wiele grobów w jednym miejscu. Od czasów sta-
rożytnego Egiptu mumifikuje się ciała zmarłych, aby zachować ich 
wygląd, wydobywa się ich kości, aby przeznaczyć je na relikwie.

Z pochówkiem ściśle związany jest ceremoniał pogrzebu, różny 
w każdej społeczności i części świata.

Pogrzeb – ogół obrzędów towarzyszących pochówkowi lub kre-
macji zwłok zmarłego; traktowany jako jeden z podstawowych obo-
wiązków moralnych, a często również religijnych wobec zmarłego; 
może być religijny lub świecki.

Zwyczaje pogrzebowe
Do tradycyjnych form pożegnania zmarłego przyjętych w kulturze 

europejskiej jest towarzyszenie trumnie ze zmarłym (lub urnie z jego 
prochami) w pochodzie pogrzebowym (kondukcie żałobnym) w drodze 
na cmentarz, miejsca złożenia doczesnych szczątków. Osoby towarzy-
szące niosą ze sobą zwykle wieńce i wiązanki kwiatów, które na koniec 
składane są na grobie zmarłego. Przyjęty jest powszechny zwyczaj we 
wszystkich kulturach zawiadamiania znajomych i przyjaciół o fakcie 
pogrzebu bliskiej osoby. Odbywa się to w postaci nekrologów publi-
kowanych w prasie oraz rozwieszanych w miejscach publicznych. Na 
pogrzeb nie zaprasza się, a przychodzą zwykle ci, którzy czują taką 
potrzebę. Rodzinie zmarłych zwyczajowo składa się kondolencje, czyli 
wyrażone w uroczystych słowach współczucie i żal z powodu śmierci 
ich bliskiej osoby. Kondolencje składane są osobiście, tuż po pogrze-
bie lub korespondencyjnie, gdy nie było możliwości uczestniczenia 
w pogrzebie lub nie ma możliwości spotkania się z rodziną zmarłego 
w krótkim czasie po tej uroczystości.

Od tradycyjnych form pogrzebu odstępuje się w sytuacjach wyjąt-
kowych, takich jak wojny czy masowe klęski żywiołowe, gdy wielka 
liczba zmarłych nie pozwala na ich identyfikację, względnie nie ma 
środków finansowych i czasu na organizowanie pojedynczych pogrze-
bów. W takich sytuacjach stosuje się grzebanie zmarłych w mogiłach 
zbiorowych. 

Innym przykładem są osoby niewierzące, które mogą oczekiwać, aby 
ich pogrzeb był świecki, czyli aby obrzędy religijne zastąpić świeckimi.

W kulturach związanych z katolicyzmem, prawosławiem czy prote-
stantyzmem, pogrzeb należy do tzw. sakramentaliów (nie: sakramentów). 
Trumna ze zmarłym umieszczana jest najczęściej w grobach ziemnych, 
wykopanych na głębokość ok. 2 m, następnie zasypywanych i przy-
krywanych nagrobkiem kamiennym lub betonowym. Każdy grób 
powinien posiadać opis, informujący o nazwisku osoby pogrzebanej, 
dacie urodzenia (lub według innego zwyczaju – wieku w chwili śmier-
ci) i dacie śmierci oraz czasami kilka słów religijnego lub osobistego 
odwołania się do osoby zmarłej.

W tej grupie kulturowej dopuszcza się również pochówek osoby 
zmarłej po spopieleniu ciała w specjalnym piecu kremacyjnym (kre-
macja) i zsypaniu prochów do urny. Stosuje się to zwłaszcza w krajach 
protestanckich i zlaicyzowanych. Konieczne jest jednak pochowanie 
prochów w całości w jednym miejscu, wykluczone są więc pochówki 
polegające np. na rozsypaniu prochów w miejscach ważnych dla danej 
osoby lub jej rodziny czy też wrzucenie do rzeki. Motywacja takiej 
formy pochówku musi być zgodna z zasadami wiary.

W latach 2013-2014 w Polsce istniało 38 krematoriów, a odse-
tek pochówków w formie kremacji wyniósł 16% w 2013 roku i 21% 
w roku 2014. Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary wyraźnie stwierdza, 
że w katolicyzmie odwieczny pobożny zwyczaj chowania ciał zmar-
łych powinien być podtrzymywany i że kremacja jest obca duchowi 
katolickiemu.

W październiku 2011 roku Konferencja Episkopatu Polski wydała 
zalecenie, aby obrzędy liturgiczne odbywały się nad trumną z ciałem. 
Spopielenie zwłok i pochowanie urny powinno odbyć dopiero po 
obrzędach liturgicznych. Dopuszczalne są jednak odstępstwa od tej 
reguły – sprowadzenie prochów z zagranicy lub trudności w zebraniu 
rodziny na dwóch uroczystościach.

10 listopada 2011 roku Konferencja Episkopatu Polski wydała „List 
pasterski Episkopatu Polski o szacunku dla ciała zmarłego i obrzędach 
pogrzebu (w przypadku kremacji)” przeznaczony do odczytania 13 
listopada 2011 roku. Biskupi w tym dokumencie zachęcają katolików 

do tradycyjnej formy pogrzebu, sprzeciwiają się rozsypywaniu prochów 
w miejscach pamięci oraz przechowywaniu urny z prochami w domu.

Zasadą jest, że zwłoki osób zmarłych nie mogą być chowane przed 
upływem 24 godzin od chwili zgonu.

. 
Prawosławie
Prawosławie stanowczo zakazuje kremacji (którą uważa za znak 

niewiary w zmartwychwstanie), ale dopuszcza wyjątki od tej reguły 
np. zarządzenie władz państwowych lub epidemia. Nie odprawia się 
żadnych obrzędów religijnych nad zwłokami skremowanymi.

Obecnie większość Kościołów protestanckich (szczególnie te liberal-
ne) akceptuje kremację i nawet rozsypywanie prochów w specjalnych 
„ogrodach pamięci”.

Inne
Kremację dopuszczają również Świadkowie Jehowy. Do przeciw-

ników kremacji zaliczają się natomiast mormoni.
W świecie muzułmańskim nie dyskutuje się o spopielaniu zwłok. Is-

lam jest przeciwny kremacji, m.in. dlatego że po niej ciała nie można 
ułożyć tak, by było zwrócone w kierunku Mekki, jak nakazuje tradycja.

W większości krajów, dopuszczających tę formę pochówku prakty-
kuje się zakopywanie urn w płytkich grobach ziemnych lub ustawianie 
urn w kolumbariach za cienką płytą w ścianach krypt cmentarnych 
(nekropoliach) lub galeriach cmentarnych. W prawie wszystkich krajach 
związkowych Niemiec jest to w zasadzie jedyna dozwolona forma 
pochówku prochów.

Zmarli w Indiach są spalani nad brzegami rzek lub w ich pobliżu, 
aby resztki zmarłego wyrzucić do jej nurtów. Zmarli, w odświętnym 
ubraniu, owinięci w cienkie tkaniny, składani są na stosach z drewna 
i obkładani kwiatami. Tak przygotowany stos podpala się i czeka do 
momentu, aż uczestnicy ceremonii uznają, że doszło do spalenia zwłok. 
Wyznawcy hinduizmu uznają za najgodniejsze miejsce pochówku rze-
kę Ganges, jako miejsce święte. Z tego powodu w tej rzece spoczęło 
najwięcej szczątków ludzkich ze wszystkich znanych rzek na Ziemi.

Islam
Muzułmanie dążą do tego, aby ich zmarli byli pochowani nie później 

niż 24 godziny po śmierci. Dłuższy pobyt zwłok według wierzeń grozi 
uwięzieniem duszy zmarłego w jego ciele i poważne kłopoty z dotarciem 
do raju. Rzadko wyznawcy islamu wnikają w przyczyny zgonu, gdyż 
wierzą, że skoro Bóg (Allah) chciał czyjejś śmierci, ludzie nie powinni 
wnikać w to, jaki sposób śmierci wybrał dla danego zmarłego. Dlate-
go praktycznie nie są znane w tym kręgu kulturowym sekcje zwłok, 
które bywają główną przyczyną opóźnień pochówków np. w Europie.

Ciało zmarłego, umyte i ubrane, owija się w tkaninę, bez używania 
trumien, składa się do grobu ziemnego. Zasypany grób rzadko pokrywa 
się dodatkowymi ozdobami, poza cienką, kamienną płytą z wyrytym 
imieniem i nazwiskiem zmarłego. Często pomija się daty urodzenia 
i śmierci. Niekiedy opisuje się okoliczności śmierci.

Pogrzeb w Tybecie
Część ludności Tybetu rozstaje się ze swoimi zmarłymi, czyniąc 

ich ciała pokarmem dla żyjących tam sępów. Nagie ciało zmarłego 
układane jest na specjalnym miejscu, położonym poza osiedlami. Ro-
dzina i uczestnicy tej formy pogrzebu w pewnej odległości czekają tak 
długo, aż ptaki pożrą miękkie tkanki zwłok. Gdy pozostają kości, gra-
barz miażdży kości do postaci, którą sępy mogą również zjeść. Pogrzeb 
zakończony jest wtedy, gdy nie zostaną żadne stałe resztki zwłok.

Pogrzeb świecki Pogrzeb osób niewierzących jest nazywany pogrze-
bem świeckim lub pogrzebem humanistycznym. Podczas planowania 
tego rodzaju uroczystości dysponuje się większą elastycznością. Zamiast 
księdza jest ona prowadzona przez mistrza ceremonii. Przykładami 
znanych osób, które zdecydowały się na pogrzeb świecki są: Zbigniew 
Religa, Wisława Szymborska, Albert Einstein. Na pogrzeb świecki mogą 
też zdecydować się osoby wierzące, którym nie odpowiada tradycyjna 
uroczystość religijna.

Cmentarz żydowski nazywa się kirkut, zaś muzułmański mizar.

Amerykanie wprowadzają nowy sposób grzebania ludzi. Otóż od 
2020 roku w stanie Waszyngton może zostać wprowadzony tzw. 
„ludzki kompostownik”. Brakuje już tylko jednego podpisu. Celem 
jest oczywiście użyźnianie gleby, dbając o ekologię. https://tech.
wp.pl/nowy-sposob-pochowku-zmarlych-ludzki-kompostownik-
-6377326850397825a 

Janina Słupek
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

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 XI/125/2019 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 25 września 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Smarżowej, 
stanowiącej własność Gminy Brzostek - Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie 
przetargowym:

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działka oznaczona numerem 
ewidencyjnym 639 o pow. 0,3621 ha (3621 m2) położona w Smarżowej, objęta KW Nr RZ1D/00048272/2, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, 
stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń.

Nieruchomość działka ozn. nr ewid. 639 położona w Smarżowej stanowi grunty użytkowane rolniczo. W pobliżu nieruchomości znajdują się siedliska. 
Dojazd drogą o nawierzchni utwardzonej. Teren uzbrojony w sieć elektryczną. 

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 agroturystyką w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejących terenów zabudowy MN i RM poza obszarami osuwiskowymi i powodziowymi. 

Lp. Nr działki położenie Powierzchnia (ha) Wartość rynkowa prawa 
własności netto (zł)

Koszt sporządzenia dokumentacji 
(wycena działki) zł

wartość nabycia nieruchomości 
brutto (zł)

1. 639 Smarżowa 0,3621
(3621 m2) 17 502,00 350,00 17 852,00

Cena wywoławcza działki ozn. nr ewid. 639 położonej w Smarżowej wystawionej do sprzedaży w drodze przetargu wynosi 17 852,00 zł (słownie: 
siedemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa zł). 

Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na okres 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 z późn.zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, 
jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Po upływie w/w 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 30.10.2019 r.

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 XI/124/2019 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 25 września 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Woli Brzosteckiej, 
stanowiącej własność Gminy Brzostek - Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie 
przetargowym:

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działka oznaczona numerem 
ewidencyjnym 137 o pow. 0,9698 ha (0,9698 m2) położona w Woli Brzosteckiej, objęta KW Nr RZ1D/00048274/6, prowadzoną w Sądzie Rejonowym 
w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń.

 Nieruchomość działka ozn. nr ewid. 137 położona w Woli Brzosteckiej, stanowi grunty nieużytkowane rolniczo. W pobliżu nieruchomości znajdują się 
grunty użytkowe rolniczo i zalesione. Najbliższe siedlisko około 300 m. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej. Teren uzbrojony w sieć elektryczną. 

Placówki handlowo – usługowe, użyteczności publicznej w odległości ponad 1 km. Tereny rozproszonej zabudowy zagrodowej i grunty użytkowane rolniczo.
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. R - tereny 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej z utrzymaniem dotychczasowego użytkowania rolniczego.

Lp. Nr działki położenie Powierzchnia (ha) Wartość rynkowa prawa 
własności netto (zł)

Koszt sporządzenia dokumentacji 
(wycena działki) zł

wartość nabycia nierucho-
mości brutto (zł)

1. 137 Wola Brzostecka 0,9698
(9698 m2) 22 444,00 350,00 22 794,00

Cena wywoławcza działki ozn. nr ewid. 137 położonej w Woli Brzosteckiej wystawionej do sprzedaży w drodze przetargu wynosi 22 794,00 zł (słownie: 
dwadzieścia dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote). 

Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na okres 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 z późn.zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, 
jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Po upływie w/w 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 ku-

pujący. 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 30.10.2019 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
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WAŻNA INFORMACJA
Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 30 listopada na adres: wiadomosci@brzostek.pl
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KASACJA POJAZDÓW TEL. 606 347 031, 666 842 379

- Skup i sprzedaż złomu stalowego i kolorowego
- Materiały budowlane i hutnicze
- Materiały opałowe
- Kruszywa, kliniec, piaski, żwiry
- Sklep wielobranżowy
- Nawozy, środki ochrony roślin
« NOWOŚĆ: Kołdry, pościele, poduszki, ręczniki

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na wynajem lokalu użytkowego położonych w Głobikówce – stanowiącego własność Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu w drodze przetargu jest lokal użytkowy położony w budynku sklepu w Głobikówce stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie 
Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00045392/8 - przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.

Lokal użytkowy położony jest w budynku sklepu na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 120/1 o powierzchni 0,0359 ha, stanowiącej własność 
Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00045392/8. 
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 75,00 m2 
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, gaz i bieżącą wodę.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokalu wynosi 8,20 zł + 23% VAT-u miesięcznie.

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 28 LISTOPADA 2019 
r. O GODZ. 1000 

Wadium wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 
0210 2020 0006) do dnia 25 listopada 2019 r.

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

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.2014. 1490 ). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu najmu, 
zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Brzostek, dnia 22.10.2019 r
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Fot. Sylwia Samborska z JanuszkowicFot. Joanna Płaziak z Brzostku

Fot. Justyna Nawracaj z BrzostkuFot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Magdalena Gąsior z Grudnej Dolnej Fot. Julia Piotrowska z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego Fot. Tomasz Baran z Brzostku

Fot. Lucyna Kita z Brzostku


