
Szanuj przeszłość, przyszłość oddaj Bogu
Uczciwie pracuj na rodzinnym progu

PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ, RADY MIEJSKIEJ ORAZ CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W BRZOSTKU

Wiadomości
Brzosteckie

www.wiadomoscibrzosteckie.plIS
SN

 1
42

8-
06

8X

Święta Marta i przedstawicielki kół gospodyń

NR 8 (279) ROK XXXI
sierpień 2020
cena 1,50 zł

WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 08/2020

W NUMERZE:
 ¾ PROJEKT „WSPÓLNY PLAN” s. 2
 ¾ KOLEJNE REMONTY DRÓG s. 3
 ¾ KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO s. 5
 ¾ POWSZECHNY SPIS ROLNY s. 6
 ¾ PODATKI A BUDŻET GMINY s. 7
 ¾ WYNIKI EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY s. 8
 ¾ APEL DO POLICJI s. 10
 ¾ KAMERY PRZY CMENTARNYCH KONTENERACH s. 11
 ¾ 25-LECIE FIRMY HOS-POL s. 11, 15
 ¾ UPAMIĘTNIENIE KPT. JANA ZDZIARSKIEGO s. 14, 17
 ¾ ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE W OŚRODKU ZDROWIA s. 19



Szanowni MieSzkańcy!
W procesie tworzenia gminnych dokumentów strategicznych 

bardzo ważny jest udział mieszkańców. Dzięki konsultacjom 
społecznym każdy z Was ma realny wpływ na kierunek rozwoju 
i może współdecydować o otaczającej nas przestrzeni.

Spośród wszystkich dokumentów uchwalanych przez Radę 
Miejską dokumenty planistyczne w najwyższym stopniu wy-
chodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców i mają największy 
wpływ na otaczającą nas przestrzeń. Dlatego tak ważne jest 
Państwa zaangażowanie, gdyż rozwiązania ustalone w tych 
dokumentach będą wiążące dla wszystkich, a wypracowane 
rozwiązania i działania zmienią krajobraz tej części Gminy 
i Miasta na lata.

W pierwszej połowie roku Rada Miejska, na mój wniosek, wy-
raziła chęć przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego dla ok. 90ha obszaru wzdłuż 

ul. Stara Droga – między ul. Szkotnia, 11 Listopada a Zawadką 
Brzostecką. Dzięki MPZP na tym terenie możliwe będzie okre-
ślenie funkcji terenu, wyznaczenie przebiegu i szerokości dróg 
i chodników (oraz pozostałej infrastruktury m.in. wodociągów 
i kanalizacji), określenie sposobu usytuowania budynków na 
działce, zlokalizowanie sklepów czy usług publicznych. 

W najbliższym czasie rozpoczniemy konsultacje społeczne. 
Gorąco zachęcam do zaangażowania i aktywnego wzięcia 
w nich udziału. Wszelkie niezbędne informacje znajdziecie 
Państwo na stronie gminy (zakładka „Konsultacje”), na ulotkach 
informacyjnych oraz na plakacie. 

Projekt „Wspólny Plan” jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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Burmistrz Brzostku informuje

Dokończenie na str. 4

1. Jak zapewne większość 
z Państwa wie, objęty zosta-
łem kwarantanną w związku 

z kontaktem, jaki miał miejsce z osobą 
zakażoną wirusem COVID-19 podczas 
uroczystości pożegnania księdza pro-
boszcza oraz księdza wikarego w Prze-
czycy. Na dzień 18 sierpnia mam wyzna-
czony termin testu. Wierzę, że wszystko 
będzie dobrze i szybko będę mógł wró-
cić do pracy.

2. Gmina Brzostek z sukcesem zakończyła 
postepowanie spadkowe, na podstawie 
którego została przejęta m.in. działka 
obok cmentarza. To doskonała infor-
macja, ponieważ będziemy mogli połą-
czyć ją z obecną działką gminną i zacząć 
powoli zastanawiać się nad jej dalszym 
zagospodarowaniem. Z pewnością na 
dzień dzisiejszy będzie tam tylko par-
king. Odpowiednie prace polegające na 
utwardzeniu terenu zostaną podjęte naj-
wcześniej końcem września. Chcemy na 
dzień Wszystkich Świętych mieć już do 
dyspozycji odpowiednią liczbę bezpiecz-
nych miejsc parkingowych tuż obok 
cmentarza. Po zakończonych w tym roku 
pracach przy odcinku drogi WTZ – ul. 
Słoneczna mamy nadzieję, że problemy 
komunikacyjne w tym dniu zostaną zmi-
nimalizowane. Jest sprawą do dyskusji, 
co dalej, ale ja bym sugerował budowę 
na części tej działki kaplicy cmentarnej 

z przystającą do dzisiejszych czasów in-
frastrukturą. Jest to oczywiście temat do 
szerszej dyskusji i na dalszą przyszłość. 

3. Tak jak informowałem w ostatnim nu-
merze „WB”, udało nam się szczęśliwie 
doprowadzić do zakupu kolejnych lapto-
pów dla naszych szkół. Łącznie zakupili-
śmy 80 sztuk w ramach rządowego pro-
gramu „Zdalna szkoła Plus”. Tylko w tym 
miesiącu zakupiliśmy ich aż 50 za łączną 

kwotę ponad 100 tys. zł. Wierzymy, że 
służyć będą tylko do stacjonarnego na-

uczania i nie spotkają nas już po 1 wrześ-
nia żadne nieoczekiwane niespodzianki 
związane z „nauką na odległość”.

4. Centralna Komisja Egzaminacyjna poda-
ła wyniki egzaminu sprawdzającego dla 
ósmoklasistów. Możemy być z nich za-
dowoleni. Poprawa w stosunku do ubie-
głego roku jest znacząca. Szczegóły na 
kolejnych stronach „WB”.

5. Ponad PÓŁ MILIONA zł z Funduszu Dróg 
Samorządowych dla Gminy Brzostek. 
Wniosek na przebudowę drogi gminnej 
Grudna Dolna - Głobikówka uzyskał 
dofinansowanie i jeszcze w tym roku 
wykonane zostaną prace na najbardziej 
zniszczonym, kilometrowym odcinku tej 
drogi. W ramach inwestycji powstanie 
nowa podbudowa, nowa nawierzchnia 
bitumiczna oraz odwodnienie drogi. 
Całkowity koszt poznamy po przetargu, 
którego rozstrzygnięcie planowane jest 
na koniec sierpnia.

oD ReDakcJi
COVID-19 w Przeczycy. Przyzwycza-

iliśmy się już, że nasze okolice koro-
nawirus omijał. Zachorowania były, ale 
gdzie indziej. Przestaliśmy zachowywać 
bezpieczny odstęp, a niektórzy jeszcze 
nie zaczęli tego robić. Różnie też bywa 
z noszeniem maseczek. Zgromadzenia są 
coraz liczniejsze. Aż tu nagle, jak grom 
z jasnego nieba, uderzyła wieść, że na 
uroczystości w sanktuarium przeczyckim 
była osoba zakażona. Nikt o niczym innym 
nie mówił. Część osób uczestniczących 
w tej uroczystości od razu poddała się 
kwarantannie, w tym Burmistrz Brzostku 
i Przewodniczący Rady Miejskiej, aby nie 
stwarzać potencjalnego zagrożenia dla 
innych. Niektórzy zaś natychmiast usunęli 
zdjęcia z Facebooka, żeby nie było dowo-
dów na ich obecność w pobliżu zakażonej 
osoby. Przecież zawsze się można wszyst-
kiego wyprzeć! Jak to właściwie jest z tą 
kwarantanną – jedni się jej poddają, a inni 
nie? Jedni kontaktują się z Sanepidem, 
a inni uważają, że nie muszą? Na jakiej 
podstawie sami się zwalniają z chwilowe-
go ograniczenia swoich swobód na rzecz 
bezpieczeństwa otoczenia? Co chcą przez 
to zyskać – sympatię i popularność? Miej-

my nadzieję, że nikt więcej nie zachoruje, 
a wszystkim chorym, nie tylko z powodu 
koronawirusa, życzymy zdrowia.

Co ze szkołą od września? W okolicach 
połowy sierpnia wszyscy zaczynają myśleć 
o szkole. Tym razem nic do końca nie wiado-
mo. Cały czas się mówi, że głównym źródłem 
zakażeń są duże skupiska ludzi, m.in. wesela 
i zakłady pracy. A szkoła to również zakład 
pracy, w którym może przebywać jednocześ-
nie kilkaset osób. Dziecko to osoba, która 
może przynieść wirusa z domu do szkoły, ale 
i zanieść go ze szkoły do domu, mimo że samo 
może nie mieć objawów. Źródła medyczne* 
wymieniają szereg czynników ryzyka zaka-
żenia, m.in. podróż w rejony występowania 
epidemii, domowy kontakt z osobą zakażo-
ną, kontakt twarzą w twarz lub bezpośredni 
kontakt fizyczny z osobą zakażoną, „pozo-
stawanie w zamkniętym pomieszczeniu, np. 
w klasie w szkole”. Dłuższy kontakt zwiększa 
ryzyko zakażenia. Dalej czytamy, że „wyda-
lanie wirusa jest największe najprawdopo-
dobniej tuż przed wystąpieniem objawów 
klinicznych i w pierwszych dniach po nim”, 
zaś okres wylęgania wynosi od 2 do najczęś-
ciej 14, a maksymalnie do 27 dni. Tak więc 
można się zarazić, zanim u kogoś zostanie 
potwierdzone zakażenie. Tymczasem minister 
edukacji w bardzo mało przemyślany sposób 
podchodzi do pracy szkół w czasie pandemii; 

wydaje dyrektywy, które nie są możliwe do 
zrealizowania we wszystkich placówkach. 
Praktycznie całą odpowiedzialność zrzuca 
na dyrektorów. Wcale nie jest prostą rzeczą 
zachować reżim sanitarny w szkołach, gdzie 
np. część dzieci w ogóle nie ma nawyku mycia 
rąk, nie wspominając o dezynfekowaniu. Jak 
odróżnić zwykły katar u dziecka od kataru 
z powodu alergii? Poza tym dzieci wchodzące 
w okres dojrzewania są bardzo buntownicze 
i na pewno nie dostosują się do zaleceń dyrek-
tora, a wręcz przeciwnie - część z nich będzie 
łamać wszelkie ustalenia. Minister zaleca za-
chowanie odległości między uczniami – nikt 
nie jest w stanie dopilnować dzieci szcze-
gólnie w dużych szkołach, by zachowywały 
dystans. Nie można też wprowadzić pomysłu, 
żeby każda klasa rozpoczynała zajęcia o innej 
porze, głównie z powodu dowozów. A jak 
będzie rozwiązany problem dowozów? Może 
też pojawić się nowe źródło zakażenia, a to 
pociągnie za sobą kolejne zmiany.   

„Wiadomości Brzosteckie” w czasach epi-
demii. Jak Państwo zauważyli, koronawirus 
ma też wpływ na częstotliwość ukazywania 
się kolejnych numerów. Tym razem prosimy 
przesyłać materiały do 15 września.

U. Kobak
___________________ 
* Źródło: „Interna Szczeklika”
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Dokończenie ze str. 3

6. Ruszyły prace związane z moderniza-
cją części drogi „na Marchot” w Go-
rzejowej. W ramach prac na odcinku 
610 mb. wykonana zostanie nowa 
podbudowa oraz pobocza i zjazdy. 
Prace wykonuje firma RIVERBUD 
Piotr Pakla z Czudca, a jej koszt 
to 80 tys. zł, z czego 80% pochodzi 
z dotacji Urzędu Marszałkowskiego. 
Wykonawca zapowiada zakończenie 
prac jeszcze w sierpniu.

7. Aż trzy zadania drogowe w przyszłym 
roku chce realizować Powiat Dębicki 
na terenie Gminy Brzostek. 10 sierp-
nia br. upłynął termin składania wnio-
sków o dofinansowanie w ramach 
rządowego programu Fundusz Dróg 
Samorządowych. W tegorocznej edy-
cji Powiat złożył dwa wnioski:

Pierwszy, opiewający na kwotę 
3795881,72 zł zakłada dofinansowa-
nie budowy dwóch chodników: 

- przy drodze powiatowej Brzostek – 
Smarżowa - 1811 mb. 

- przy drodze powiatowej Brzostek – 
Opacionka - 1123 mb.

Drugi wniosek zakłada dofinansowa-
nie remontu drogi powiatowej Brzo-
stek – Kamienica Górna – Smarżowa 
w odcinkach od Woli Brzosteckiej do 
Kamienicy Górnej oraz od Kamienicy 
Górnej do Smarżowej – łącznie po-
nad 5 km o wartości prac 
5868119,79 zł. Bardzo się cieszymy, 
że w tym roku udało się zgłosić do 
dofinansowania zadania za prawie 10 
mln zł. Przy okazji upadł mit o tym, 
jakoby złe relacje między gminą a sta-
rostwem miały spowodować brak in-
westycji. Trzeba umieć odróżnić twar-
dą rozmowę od bezmyślnych przepy-
chanek, merytoryczną dyskusję od 

jałowego sporu. Wspólnie pracowali-
śmy wraz z radnymi powiatowymi, by 
dać starostwu najlepsze materiały do 
przygotowywanych przez nie projek-

tów. Bardzo dziękuję staroście Pio-
trowi Chęćkowi, wicestaroście Ada-
mowi Pieniążkowi oraz radnym po-
wiatowym: Andrzejowi Witkowi, Ma-
teuszowi Domaradzkiemu i Danielo-
wi Wójcikowi. Teraz wszyscy z na-
dzieją czekamy na ocenę wniosków 
i wierzymy, że zostaną zatwierdzone.

8. 696 mln zł to zakładany koszt roz-
budowy drogi krajowej nr 73 Pilzno 
– Jasło wraz z obwodnicami Pilzna, 
Kołaczyc, Jasła i przede wszystkim 
Brzostku. 27 lipca br. Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
w Rzeszowie złożyła do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska wnio-
sek o wydanie decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach – kluczo-
wego dokumentu w całym procesie 
przedinwestycyjnym. Uzyskanie tej 
decyzji pozwoli GDDKiA na ogło-
szenie przetargu na realizację zada-
nia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Tymczasem inwestor chce opraco-
wać koncepcję programową dla całe-
go przedsięwzięcia. Z uwagi na skalę 
inwestycji (ok. 35 km drogi) wszelkie 
uzgodnienia formalne trwają nieraz 
po kilka miesięcy. Rozstrzygnięcie 
przetargu i zawarcie umowy z wyko-
nawcą robót planowane jest na ko-
niec 2023 r. Inwestor przewiduje, że 
budowa potrwa nie dłużej niż 4 lata 
od podpisania umowy.

9.  13 sierpnia 1920 roku od ataku bol-
szewików na Radzymin rozpoczęła 
się Bitwa Warszawska. Jedną z pierw-
szych jej ofiar był nasz rodak kpt. Jan 
Zdziarski. Za bohaterstwo odzna-
czony został krzyżem Virtuti Milita-
ri. Po zwycięskiej bitwie jego ciało 
zostało przewiezione do Siedlisk-
-Bogusz i pochowane na tutejszym 
cmentarzu. Rodzina kapitana przy-
pomniała nam w ubiegłym roku o tej 
zapomnianej mogile. Urząd Miejski 
w Brzostku zwrócił się w tej sprawie 
do Urzędu Wojewódzkiego w Rze-
szowie, a ten przekazał sprawę do 
IPN. Staraniem tej instytucji zbudo-
wano piękny nagrobek, który został 
odsłonięty i poświęcony dokładnie 
w 100 lat od bohaterskiej śmierci, zaś 

Gmina Brzostek uporządkowała i po-
prawiła teren wokół grobu. Wszystko 
odbyło się w asyście pocztów sztan-
darowych, przedstawicieli Instytutu 
Pamięci Narodowej - organizatorów 
uroczystości, władz wojewódzkich 
i samorządowych, rodziny bohatera 
oraz mieszkańców. 

10. Przykre zdarzenie miało ostatnio 
miejsce na stadionie OSiR przy ul. 
Okrągła. Zostały tam skradzione kół-
ka i uchwyty do dipów. Mam ogrom-
ną prośbę do wszystkich użytkow-
ników, aby w trakcie treningów byli 
również czujni i obserwowali, co się 
dzieje dookoła. Niestety, zawód zło-
dzieja należy do najstarszych na świe-
cie. Nigdy nie udało się go wykorze-
nić, nawet wtedy, kiedy obcinano za 
kradzież rękę. Dlatego troszczmy się 
o nasze wspólne dobro i pilnujmy, by 
mogło służyć nam jak najdłużej. Dzię-
kuję jednemu z „uważających” za nu-
mery rejestracyjne czarnego BMW. 
Teraz my pokręcimy „bączki”… 

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Fot. Paweł Batycki
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z pRac RaDy MieJSkieJ
10 lipca br. Rada Miejska obradowała na XXI sesji pod prze-

wodnictwem Pana Marcina Sasa – Przewodniczącego 
Rady. Realizując przyjęty porządek obrad, Rada Miejska przyjęła 
zmiany w budżecie gminy na 2020 rok. Zmiany dotyczyły zwięk-
szenia planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy 
o kwotę 24 460,00 zł oraz przeniesień planowanych wydatków 
pomiędzy działami na łączną kwotę 24 000,00 zł. Zwiększo-
no planowane wydatki w dziale - bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa na realizację zadania pod nazwą 
„Doposażenie sali w remizie OSP Siedliska-Bogusz”, wydatki 
te są finansowane w kwocie 9 850,00 zł z dotacji z Urzędu 
Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz z dochodów własnych 
w kwocie 660,00 zł. W dziale pomoc społeczna zwiększono 
wydatki na łączną kwotę 4 940,00 zł, a w dziale gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki mająt-
kowe o kwotę 9 010,00 zł w związku z przystąpieniem gminy 
Brzostek do Programu usuwania wyrobów zwierających azbest. 
W ramach przeniesień planowanych wydatków zmniejszono 
wydatki w dziale - transport i łączność i zwiększono wydatki 
w dziale – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz i wodę na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa sieci 
wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejsco-

wości Klecie”. W związku z zamiarem zawarcia umowy na do-
finansowanie projektu, w ramach którego będzie realizowane 
zadanie pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w miejsco-
wości Bukowa oraz części miejscowości Klecie” radni wyrazili 
zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na poczet 
budżetu 2021 i 2022 roku. Kolejne podjęte uchwały dotyczyły 
uchylenia dwóch uchwał podjętych na XX sesji. Następnie 
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie odpłatnego nabycia 
nieruchomości położonej w Brzostku na rzecz Gminy Brzostek 
z przeznaczeniem pod lokalizację infrastruktury rekreacyjnej.

XXII sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 11 sierp-
nia br. Obradom przewodniczył pan Marcin Sas 

– Przewodniczący Rady. Realizując przyjęty porządek obrad, 
Rada Miejska dokonała zmian w budżecie gminy na 2020 
rok, które dotyczyły zwiększenia planowanych dochodów 
i wydatków budżetu gminy o kwotę 646 097,00 zł oraz prze-
niesienia planowanych wydatków pomiędzy działami w kwocie 
405 001,00 zł. Na zwiększenie dochodów budżetu gminy 
składa się wpływ dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych 
w kwocie 574 499,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie 
inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej 106118 

Głobikówka – Grudna Dolna w miejscowości 
Grudna Dolna” oraz zwiększenie subwencji 
oświatowej o kwotę 71 598,00 zł z przezna-
czeniem na doposażenie Szkoły Podstawo-
wej w Smarżowej w nowe pomieszczenie do 
nauki i wyposażenie w pomoce dydaktyczne 
pracowni przyrodniczych dla Szkoły w Kamie-
nicy Dolnej. W ramach przeniesień planowa-
nych wydatków budżetu gminy na 2020 rok 
zwiększono wydatki: w kwocie 10 000,00 zł 
w związku z zamiarem wykonania projektu 
budowy wodociągu w miejscowości Brzostek 
ul. Węgierska, w kwocie 383 001,00 zł na 
zabezpieczenie wkładu własnego na prze-
budowę drogi gminnej Głobikówka – Grudna 
Dolna oraz w kwocie 12 000,00 zł na wy-
konanie przystanku autobusowego w miej-
scowości Klecie. Następnie Radni podjęli 
uchwałę intencyjną w sprawie przystąpienia 
do Projektu „Realizacja Inwestycji w zakresie 
zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie 
gmin należących do Związku Gmin Dorzecza 
Wisłoki”. Kolejnymi uchwałami dokonano 
zmian w „Planie gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Brzostek” oraz zmian w uchwa-
le dotyczącej ustalania wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego 
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 
do końca roku szkolnego w roku kalendarzo-
wym, w którym kończą 6 lat. W kolejnym 
punkcie obrad Rada Miejska wyraziła zgodę 
na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieru-
chomości położonej w Smarżowej oraz zgodę 
na przyjęcie darowizny działek położonych 
w Skurowej na rzecz Gminy Brzostek z prze-
znaczeniem na regulację istniejącego stanu 
na gruncie oraz poprawę zagospodarowania 
drogi gminnej.

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

Opracowała S. W.
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DwaJ pRoboSzczowie oDeSzli na eMeRytuRę
W niedzielę 9 sierpnia 2020 roku pożegnaliśmy odchodzą-

cych na emeryturę proboszczów ks. Marka Marcićkie-
wicza i ks. Ryszarda Radonia. Wraz z przewodniczącym Rady 
Miejskiej Marcinem Sasem podziękowaliśmy w Przeczycy 
za wieloletnią współpracę z naszym samorządem księdzu 
Marcićkiewiczowi, zaś wiceburmistrz Adam Kostrząb wraz 
z radnym Jerzym Kmiecikiem w Siedliskach-Bogusz takie same 
podziękowania złożyli księdzu Radoniowi. Bardzo się cieszy-
my, że obaj proboszczowie pozostają w swoich parafiach jako 
księża rezydenci. Jeszcze raz życzymy dużo zdrowia i składamy 
serdeczne „Bóg zapłać” za wieloletnią posługę. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski

#liczysięrolnictwo
W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według 

stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju od-
będzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie 
rolnym jest obowiązkowy.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarcza-
jącym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych 
na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane 
ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreo-
wania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:
•	 zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach 

rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, 
koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej 
polityki rolnej i społecznej na wsi;

•	 dostarczenie informacji niezbędnych do planowania 
polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt 
gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;

•	 analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni 
ostatnich 10 lat;

•	 wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia 
informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych 
– EUROSTAT, FAO, OECD;

•	 aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw 
rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych 
badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w ko-
lejnych latach.

 
Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?
Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostęp-

ny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. 
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:
•	 osoby kierującej gospodarstwem rolnym;
•	 położenia gospodarstwa na obszarach o ogranicze-

niach naturalnych;
•	 osobowości prawnej;
•	 typu własności użytków rolnych;
•	 produkcji ekologicznej;
•	 rodzaju użytkowanych gruntów;
•	 powierzchni zasiewów według upraw;
•	 powierzchni nawadnianej;

•	 zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
•	 pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wie-

kowo-użytkowych;
•	 rodzaju budynków gospodarskich;
•	 liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
•	 wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika 

i członków jego gospodarstwa domowego oraz pra-
cowników najemnych.

Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych 

oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek or-
ganizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku 
gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywi-
dualne) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa 
rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także 
gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych 
prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję 
rolną o następującej skali:

•	 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;
•	 0,5 ha – dla krzewów owocowych;
•	 0,5 ha – dla warzyw gruntowych;
•	 0,5 ha – dla truskawek gruntowych;
•	 0,5 ha – dla chmielu;
•	 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;
•	 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;
•	 0,1 ha – dla tytoniu;
•	 5 sztuk – dla bydła ogółem;
•	 20 sztuk– dla świń ogółem;
•	 5 sztuk – dla loch;
•	 20 sztuk – dla owiec ogółem;
•	 20 sztuk – dla kóz ogółem;
•	 100 sztuk – dla drobiu ogółem;
•	 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w wa-

runkach fermowych.
 Ogrody działkowe nie spełniają powyższych kryteriów, 

więc nie będą objęte spisem rolnym.
W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?
Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie 

samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać 
spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym 
połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej 
aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu 
Statystycznego. Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie 
wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza tele-
fonicznego) oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez 
rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne 
pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna 
w kraju). Rolnicy nieposiadający w domu dostępu do Internetu 
będą mieli zapewniony dostęp do pomieszczeń wyposażonych 
w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w lokalu 
gminnego biura spisowego.
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Bezpieczeństwo danych
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania 

statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich stan-
dardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki 
teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bez-
pieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają 
najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych 
informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do prze-
strzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do 
pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy staty-
stycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce 
właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrze-
czenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać 
swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, 
zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie 
ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy 
wobec osób trzecich.”

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane 
wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych 
oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych pro-
wadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych 
w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod 
rygorem odpowiedzialności karnej.

Organizacja prac spisowych w gminach
W gminie (mieście) pracami spisowymi kieruje wójt, bur-

mistrz, prezydent miasta – jako gminny komisarz spisowy. Za-

stępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona 
przez gminnego komisarza spisowego. Gmina (miasto) orga-
nizuje m.in. nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:
•	 pełnoletnich;
•	 zamieszkałych w danej gminie;
•	 posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
•	 posługujących się językiem polskim w mowie i w piś-

mie;
•	 które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci na rachmistrzów przejdą szkolenie, które zakoń-

czy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co 
najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów 
na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego ko-
misarza spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów 
z egzaminu - im więcej, tym lepiej. Rachmistrza terenowego 
powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spi-
sowego, czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego spośród osób 
z najwyższą liczbą punktów z egzaminu.

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego będzie iloczynem 
stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich 
wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

Kontakt
Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie 

internetowej: spisrolny.gov.pl
Prosimy wszystkich rolników o przekazywanie informacji 

o spisie rolnym.
Spiszmy się, jak na rolników przystało!

poDatki a buDŻet GMiny
O tym, od czego zależy wysokość wpły-

wów z podatków do budżetu gminy, mówi 
Skarbnik Elżbieta Łukasik.

W lipcowym numerze „WB” Burmistrz 
Wojciech Staniszewski, analizując Ranking 
Finansowy Samorządu Terytorialnego, pisze, 
że „bardzo źle wygląda nasz udział w podatku 
od osób fizycznych oraz dochody własne”. 

Z czego to wynika?
Dochody własne gminy stanowią około 18% rocznych 

dochodów budżetu gminy. Na dochody te składają się wszyst-
kie wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, wpływy ze 
sprzedaży mienia komunalnego, wpływy z najmu lokali użyt-
kowych i mieszkań oraz udziały w podatku dochodowym od 
osób fizycznych i prawnych. Wysokość tych dochodów jest 
uzależniona od wysokości stawek podatków lokalnych, liczby 
mieszkańców czynnych zawodowo świadczących pracę, a co 
za tym idzie, będących podatnikami podatku dochodowego 
od osób fizycznych oraz rozwoju gminy w zakresie działalności 
gospodarczej, tj. liczby przedsiębiorstw, firm prowadzących 
działalność gospodarczą, świadczących różnego rodzaju usługi. 
Do budżetu gminy wpływa 38,16% podatku zebranego przez 
urzędy skarbowe zapłaconego przez mieszkańców naszej 
gminy, świadczących pracę lub pobierających świadczenia 
z ZUS czy KRUS. Oznacza to, że im więcej osób jest legalnie 
zatrudnionych, tym więcej wpływa podatku do budżetu gminy. 
Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób praw-
nych stanowią 6,71%, co oznacza, że im więcej firm prowadzi 
działalność na terenie naszej gminy, tym większe dochody 
otrzymuje gmina. W 2019 roku wpływy z udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych wyniosły 5.355.071,00 zł, 
a udziały w podatku dochodowym z CIT (od osób prawnych) 

wyniosły 70.091,45 zł.

W jaki sposób ustala się wysokość podatku? Dlaczego w gminie 
Brzostek podatki są obniżane? Jak to wpływa na budżet gminy?

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych daje kompetencję 
radzie gminy do obniżania górnych stawek podatków lokalnych 
ustalanych co roku przez Ministra Finansów. Rada Miejska 
w Brzostku, korzystając z tego uprawnienia, obniża górne 
stawki podatku od nieruchomości, od środków transporto-
wych oraz obniża cenę za kwintal żyta służącą za podstawę 
wyliczenia podatku rolnego dla gminy Brzostek. Załączona 
tabela przedstawia, jakie skutki wywołuje obniżanie górnych 
stawek. Gmina przez to pozbawia się możliwości osiągnięcia 
większych wpływów do budżetu. Rada Miejska, obniżając górne 
stawki podatków lokalnych, kieruje się dobrem mieszkańców 
w tym sensie, że podatnicy podatków lokalnych, tak osoby 
fizyczne, jak i prawne, są obciążani niższymi kwotami podatku.

Jakie są rodzaje podatków, których wysokość ustala Rada 
Miejska?

Rada Miejska może ustalić stawki podatku dla Gminy Brzo-
stek od nieruchomości, od środków transportowych, leśnego 
oraz podatku rolnego.

Z jakiego rodzaju podatków lokalnych wpływy są największe?
Największe kwoty podatku wpływają do budżetu z tytułu 

podatku od nieruchomości od budowli (rocznie 2% wartości), 
tj. od linii przesyłowych prądu, gazu, sieci wodociągowej, 
sieci kanalizacyjnej, sieci telekomunikacyjnej, a płacą go takie 
podmioty: PGNiG, TAURON, Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Brzostku spółka z o.o., Multimedia.

Fot. Paw
eł Batycki
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Czy dużo firm korzysta ze zwolnienia przez Burmistrza Brzostku 
z płacenia podatków? Czy ma to znaczący wpływ na docho-
dy gminy?

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospo-
darczej każdy z podmiotów korzysta z obniżonych stawek 
podatku, obowiązujących w gminie. Żadna firma nie korzysta 
z podmiotowego zwolnienia, ponieważ takich zwolnień nie 
wprowadzono.

Czytelnicy „WB” proszą też o wyjaśnienie, skąd wzięła się kwota 
516 tys. zł dla gminy Brzostek z Funduszu Inwestycji Samorządo-
wych, czyli tzw. tarczy dla samorządów, i dlaczego jest tak niska?

Do wyliczenia kwoty pomocy dla gmin z Funduszu Inwestycji 
Samorządowych, czyli tzw. tarczy dla samorządów, Minister 

Finansów przyjął między innymi wysokość kwoty wydatków 
majątkowych zaplanowanych w budżecie na 2020 roku. Po-
nieważ wydatki majątkowe przyjęte w uchwale budżetowej na 
2020 rok są niskie (w stosunku do lat ubiegłych), toteż kwota 
dofinansowania jest niewielka. Powodem niskich wydatków 
majątkowych są niewystarczające środki własne, które mogły-
by być przeznaczone na finansowanie inwestycji. Wystarczy 
porównać kwoty zaplanowane w budżecie gminy chociażby 
na finansowanie oświaty. Doskonale widać, ile dochodów 
własnych gmina musi wyłożyć na zbilansowanie wydatków 
bieżących związanych z utrzymaniem oświaty. Subwencja 
oświatowa na rok 2020 wynosi 12.534.426,00, a wydatki 
w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wy-
chowawcza stanowią łączną kwotę 21.704.353,57 zł.

Wywiad przeprowadziła Urszula Kobak.

o wynikach eGzaMinów óSMoklaSiStów
Nie ukrywam, że ze sporą satysfakcją przyjąłem wyniki egza-

minów końcowych klas ósmych. Ubiegły rok był dla mnie 
dość trudny w związku z faktem, że krytyka tamtych wyników 
(byliśmy wtedy zdecydowanie najgorsi w powiecie) spowodo-
wała trochę napięć na linii burmistrz – nauczyciele – dyrektorzy 
szkół. Oczywiście mam świadomość, że w naszym przypadku 
udany rocznik szkolny to większa szansa na sukces, słabszy 
to niebezpieczeństwo porażki, ale nie dałem się przekonać, 
że akurat praktycznie wszędzie takie słabsze roczniki były. 
Współpraca – bo chcę podkreślić, że ona była – ale i presja 
dały efekt i praktycznie wszędzie zauważalny był progres. 
Zwłaszcza wyniki z matematyki (drugi wynik w powiecie) dają 
podstawę do satysfakcji. Drodzy nauczyciele, gdybym ja nie 

miał opozycji, która wytyka mi każdy prawie błąd, kontroluje 
i sprawdza, to z pewnością nie mielibyśmy tylu inwestycji. Tak 
jest od zawsze, że brak kontroli, motywacji i presji prowadzi do 
mniejszej skuteczności i aktywności. Uczciwie jednak dodaję, 
że faktycznie w ubiegłym roku o tej porze w każdej szkole 
dawała się odczuć motywacja i taka „pozytywna złość”, że 
poprawimy wyniki. I faktycznie, jest ogromny postęp. Gratuluję 
wszystkim, zwłaszcza szkole w Grudnej Górnej, Smarżowej, 
Kamienicy Dolnej, Kamienicy Górnej, a także szkole w Nawsiu 
Brzosteckim, która w porównaniu do ubiegłego roku wypadła 
zdecydowanie lepiej. 

ZESTAWIENIE WYKONANIA PODATKÓW LOKALNYCH ZA LATA 2015 - 2019
Wyszczególnienie:

Podatek:
Wykonanie

(dochody podatkowe)
Skutki obniżenia gór-

nych stawek podatków 
(Rada Miejska)

Skutki udzielonych 
ulg i zwolnień (Rada 

Miejska)

Umorzenie zaległości po-
datkowych (Burmistrz)

ROK 2015
 rolny 512.038,42 364.896,04 0,00 5.762,47
od nieruchomości 2.314.986,71 1.176.762,88 269.333,39 6.512,49
 leśny 93.752,78 0,00 0,00 982,84
 od środków transportowych 147.402,20 208.425,70 0,00 2.215,00
Ogółem: 3.068.180,11 1.750.084,62 269.333,39 15.472,80
ROK 2016
 rolny 523.033,77 261.474,50 0,00 5.359,34
od nieruchomości 2.540.749,16 1.070.506,83 220.574,02 48.363,90
 leśny 120.584,98 0,00 0,00 823,36
 od środków transportowych 155.013,00 203.253,46 0,00 549,00
Ogółem: 3.339.380,91 1.535.234,79 220.574,02 55.095,60
ROK 2017
 rolny 515.197,34 239.831,63 0,00 4.067,80
od nieruchomości 2.724.162,48 956.659,79 170.313,79 1.836,20
 leśny 121.648,37 0,00 0,00 384,00
 od środków transportowych 174.180,00 232.038,32 0,00 549,00
Ogółem: 3.535.188,19 1.428.529,74 170.313,79 6.837,00
 ROK 2018 
 rolny 512.757,99 240.896,48 0,00 5.816,99
od nieruchomości 2.694.538,22 951.766,17 137.496,31 5.665,38
 leśny 123.652,45 0,00 0,00 247,23
 od środków transportowych 173.949,80 241.001,98 0,00 549,00
Ogółem: 3.504.898,46 1.433.664,63 137.496,31 12.278,60
ROK 2019 
 rolny 511.507,24 265.497,66 0,00 6.296,52
od nieruchomości 2.916.354,09 1.073.912,75 140.902,26 2.931,80
 leśny 120.857,04 0,00 0,00 352,72
 od środków transportowych 176.065,00 251.161,26 0,00 1.440,00
Ogółem: 3.724.783,37 1.590.571,67 140.902,26 11.021,04
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Drodzy dyrektorzy i nauczyciele, 
wiem, że czasami macie mnie serdecznie dość, ale przez 

te ostatnie prawie 6 lat współpracy trochę mnie już znacie 
i wiecie, że przyjmuję do wiadomości porażki, ale nie akcep-
tuję permanentnej sytuacji bycia w przysłowiowym „ogonie” 
wyników powiatowych. Jestem przekonany, że najtrudniejszy 

czas mamy już za sobą. 
Poniżej tabele, które ilustrują wyniki egzaminów w po-

szczególnych szkołach i nasze wyniki na tle powiatu. Jeszcze 
raz dziękuję wszystkim za ogromny wysiłek, zaangażowanie 
i gratuluję wyników. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Nazwa szkoły
JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI

liczba 
zdających

wynik 
średni (%)

stanin/
wynik

liczba 
zdających

wynik 
średni (%)

stanin/
wynik

liczba 
zdających

wynik 
średni (%)

stanin/
wynik

Szkoła Podstawowa im. 
Danuty Siedzikówny „Inki” 
w Grudnej Górnej

9 73,5 9/wysoki 9 71,3 9/wysoki 9 62,4 7/wysoki

Szkoła Podstawowa im. 
Grzegorza Piramowicza 
w Kamienicy Górnej

9 60 5/średni 9 70,78 9/wysoki 9 51,67 5/średni

Szkoła Podstawowa w Smar-
żowej 4 76,5 9/wysoki 4 72,5 9/wysoki 4 74,2 8/wysoki

Szkoła Podstawowa w Go-
rzejowej 6 65,3 7/wysoki 6 56,6 7/wysoki 6 37,5 3/niski

Szkoła Podstawowa im. Jó-
zefa Berka w Kamienicy 
Dolnej

6 65,33 7/wysoki 6 57,83 8/wysoki 6 46,33 5/średni

Szkoła Podstawowa 
im. Ks. dr Józefa Jałowego 
w Przeczycy

6 51 3/niski 6 37,3 4/średni 6 41,5 4/średni

Szkoła Podstawowa im. Ada-
ma Mickiewicza w Januszko-
wicach

19 58,9 5/średni 19 31,4 2/niski 19 40,3 5/średni

Szkoła Podstawowa im. Ta-
deusza Kościuszki w Nawsiu 
Brzosteckim

11 55,64 4/średni 11 45,27 5/średni 11 60,82 7/wysoki

Szkoła Podstawowa im. 
Komisji Edukacji Narodowej 
w Brzostku

43 53,62 4/średni 43 49,69 6/średni 43 47,07 5/średni

Szkoła Podstawowa w Siedli-
skach-Bogusz 11 64,55 7/wysoki 11 43,36 5/średni 11 43,36 4/średni

gmina 123 59,41 5/średni 123 50,05 6/średni 123 48,56 5/średni

powiat 1225 61,53 6/średni 1227 47,25 6/średni 1210 52,87 5/średni

województwo 18640 60,77 6/średni 18645 47,77 6/średni 18454 52,84 5/średni

Wynik niski szkoły to 1, 2, 3 stanin, wy-
nik średni szkoły to 4, 5, 6 stanin, wynik 
wysoki szkoły to 7, 8, 9 stanin.

JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI
Liczba

piszących
Wynik 
średni 
(%)

Liczba szkół 
z wynikiem

Liczba
piszących

Wynik 
średni 
(%)

Liczba szkół 
z wynikiem

Liczba 
piszących

Wynik 
średni 
(%)

Liczba szkół 
z wynikiem
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WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 18640 61 133 538 289 18645 48 144 528 288 18446 53 210 566 179

powiat dębicki 1225 62 5 35 28 1227 47 6 39 23 1210 53 14 42 12
gmina Brzostek 123 59 1 4 5 123 50 1 4 5 123 49 1 6 3

Czarna 123 58 2 6 2 123 44 2 7 1 122 49 3 6 1
Dębica 652 62 1 16 7 653 47 1 16 7 645 55 6 13 5
Jodłowa 47 55 1 2 1 47 43 - 4 - 47 45 1 3 -
Pilzno 160 65 - 4 6 160 48 1 4 5 153 54 1 8 1
Żyraków 120 65 - 3 7 121 51 1 4 5 120 51 2 6 2

Wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku w powiatach i gminach województwa podkarpackiego 

plac zabaw w woli bRzoSteckieJ
Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom w Nawsiu Brzosteckim dzia-

łające przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Nawsiu 
Brzosteckim zrealizowało w czerwcu 2020 r. grant pod nazwą 
„Budowa małej ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruk-
tury w miejscowości Wola Brzostecka mająca na celu zmobi-
lizowanie społeczności lokalnej, w tym dzieci, do aktywnego 
spędzania czasu wolnego i wzmacniania więzi społecznych” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjaty-
wy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. Grant, pozwalający dofinansować budowę placu 
zabaw w Woli Brzosteckiej, otrzymaliśmy za pośrednictwem 
LGD LIWOCZ w wysokości 20 tyś. złotych.

Plac zabaw został wyposażony w następujące urządzenia:
• Huśtawka
• Dwa bujaki
• Karuzela
• Zestaw ze zjeżdżalnią
• Dwie ławki oraz kosz na śmieci.

Dokończenie na str. 10
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Dokończenie ze str. 9
Pomysł powstania placu zabaw zrodził 

się w głowach Sołtys Zofii Grodzkiej oraz 
radnej Anny Nowickiej. Jego realizacja 
mogła się zacząć dzięki uprzejmości ro-
dziny Państwa Trychtów, szczególnie Sła-
womira i Danuty, którzy wyrazili zgodę na 
zamianę gruntu, o który zabiegała Pani 
Sołtys. Kolejnymi osobami, bez których 
inwestycja by nie powstała, są Dyrektor 
Urszula Wojnarowska, nauczyciel Piotr 
Kawalec oraz pracownicy Urzędu Miej-
skiego w Brzostku. Dołożyli wszelkich 
starań, aby wniosek został pozytywnie 
rozpatrzony i aby można było zacząć pra-
ce. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli 
w budowie placu, szczególnie w trudnym 
okresie dużych opadów deszczu pod koniec czerwca 2020 r.

Plac zabaw był wyczekiwany przez mieszkańców Woli Brzo-
steckiej już od kilku lat. Zasadność jego budowy potwierdza 
obecność dużej liczby osób przebywających na placu i korzy-
stających z urządzeń.

Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom w Nawsiu Brzosteckim dzia-
ła od 2006 r., realizując różnego rodzaju granty zarówno te 

przeznaczone dla uczniów, jak i mieszkańców wsi Nawsie 
Brzosteckie i Wola Brzostecka. W ostatnich latach Stowarzy-
szenie funduje skromne stypendia dla uczniów nawsieńskiej 
szkoły. Utrzymuje się głównie ze składek nauczycieli Szkoły 
Podstawowej. 

Piotr Kawalec

apel Do policJi
Opel, 4 volkswageny, 3 audi, mercedes, 2 peugeoty, renault, 

kilka motocykli i 2 dostawcze przejechały w ciągu 2 minut 
przez ul. Słoneczną. I nie każdy z nich zachował prędkość 
50 km/h, jak to powinno być w terenie zabudowanym. 

Zapuszczają się tu często duże autokary, samochody cięża-
rowe, a nawet tiry. Tędy w zasadzie przebiega trasa Strzyżów 
– Kraków. A chodnika jak nie było, tak nie ma. Podobnie z po-
licją. Z rzadka radiowóz pędzi na jakąś interwencję. Częściej 
snuły się policyjne auta, kiedy obowiązywała kwarantanna po 
powrocie z zagranicy. Niestety, bardzo sporadycznie zdarza 
się kontrola prędkości i to zazwyczaj u wylotu ulicy na drogę 
krajową, gdzie każdy, kto ma jeszcze choć resztki wyobraźni 
i poczucia odpowiedzialności, zwalnia. Po czym zazwyczaj 
rusza „z kopyta”, jak twierdzą tamtejsi mieszkańcy.

Jakie są tego skutki? Na razie rozjechane zwierzęta. Na 
szczęście jeszcze nie ludzie. Oberwane lusterka przy mijaniu 
się, otarte lub zagniecione karoserie samochodów zaparkowa-
nych przy chodnikach to codzienność. Czy naprawdę musi się 
stać tragedia, żeby rozwiązać problem nadmiernej prędkości, 
żeby zbudować chodnik? Ktoś, kto nie mieszka przy tej ulicy 
albo ktoś, kto sam nie jeździ samochodem, być może nie widzi 
problemu i woli zabiegać o chodnik przy drodze, gdzie prze-
jeżdża kilka samochodów w ciągu godziny. Jednak słuchanie 
ryku zarzynanych silników, pisku hamulców zdzieranych przy 
nagłym hamowaniu nie należy do przyjemności. Podobnie 
z uciekaniem do rowu przed rozpędzonym autem.

To już nie jest ta sama ulica, gdzie jeszcze w latach sześć-
dziesiątych czy siedemdziesiątych ubiegłego wieku nie było 
asfaltu, gdzie środkiem pędziło się krowy na pastwiska. To nie 
jest ta sama ulica, gdzie dla mieszkających tam dzieci budowa 
kanalizacji deszczowej i chodnika łączyła się z rozrywką, bo 
w betonach do studzienek urządzało się świetne zabawy bez 

obaw, że kogoś potrąci auto. Teraz ruch jest tu niewiele mniejszy 
niż na drodze krajowej, chodnik kończy się na skrzyżowaniu 
z ulicą Węgierską, a sama droga prowadzi aż do Opacionki, 
drastycznie zwężając się już od wylotu z ulicy od WTZ. Na 
szczęście pojawiło się „światełko w tunelu”, bo – jak czytamy 
w rubryce „Burmistrz Brzostku informuje” – złożono wniosek 
o dofinansowanie budowy chodnika na ul. Słonecznej. Miejmy 
nadzieję, że zostanie rozpatrzony pozytywnie i ta niezmiernie 
ważna dla bezpieczeństwa mieszkańców inwestycja, mimo 
obietnic, znów nie odwlecze się w czasie.

Na koniec przykład z „ostatniej” chwili – na odcinku 100 
metrów leżały świeżo zabite: kot, jeż i wróbel. Kotom zdarza 
się nieoczekiwanie wyskoczyć na jezdnię, ale na pewno nie 
można powiedzieć tego o jeżu, który został rozjechany na sa-
mym poboczu, a jeże raczej do sprinterów nie należą. Wróbel 
też może by przeżył, gdyby samochód jechał z dozwoloną 
prędkością. Chwilę później jeszcze wiewiórka została pozba-
wiona życia przy przez mknący pojazd czterokołowy. Tego 
samego dnia pęd srebrnego auta jadącego od strony Opacionki 
wyrzucił je na skrzyżowaniu z ul. Węgierską na drugą stronę 
drogi i niewiele brakło, aby wylądowało w ogrodzie u Pań-
stwa Śliwów. Jakie szanse miałby ktoś, kto akurat znalazłby 
się w tym miejscu, zwłaszcza że jest tam zakręt, który bardzo 
ogranicza widoczność?

Apelujemy więc do Policji, aby częściej dokonywała kontroli 
prędkości na ulicy Słonecznej w celu zniechęcenia piratów 
drogowych do sprawdzania możliwości swoich pojazdów. 
Zależy nam na bezpieczeństwie naszym i wszystkich innych 
użytkowników tej chyba najdłuższej ulicy w Brzostku.

Mieszkańcy ul. Słonecznej w Brzostku

Fot. Piotr Kawalec
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Fot. Paweł Batycki

kaMeRy pRzy cMentaRnych konteneRach 
Brzostek pięknieje. Na przyjezdnych 

robią wrażenie nowo powstałe lub 
wyremontowane drogi. Jedna z nich 
przebiega obok cmentarza. Niestety, 
szpecą ją śmieci usypane przy kon-
tenerze. 

Na prośbę Czytelników postanowi-
liśmy przyjrzeć się tej sprawie. Cmen-
tarzem w imieniu parafii zajmuje się 
grabarz, do którego obowiązków należy 
kopanie grobów, koszenie trawy, zgłasza-
nie do Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Brzostku konieczności wywozu kon-
tenerów zapełnionych śmieciami i opłata 
za tę usługę. Opłaty za wykopanie grobu 
i wybudowanie nagrobków stanowią wy-
nagrodzenie grabarza. Z tych pieniędzy 
musi zapłacić za wywóz kontenerów 
i paliwo do kosiarek.

Marcin Kopeć, który obecnie pełni 
obowiązki grabarza, przyznaje, że czasami 
brakuje mu czasu, by na bieżąco wywozić 
śmieci. Nie jest w stanie utrzymać rodziny 
z dochodów z pracy na cmentarzu, więc 
musi jeszcze pracować gdzie indziej. Jed-
nocześnie przypomina, że do jego zadań 
nie należy sprzątanie grobów. 

Problem zaśmieconego cmentarza 
od zawsze stanowił bolączkę Brzostku. 
Jeszcze do niedawna nagminny był pro-
ceder wyrzucania stroików czy zniczy 
na sąsiednie lub zapomniane groby. Na-
grobki ginęły w wysokich chwastach, 
a obrzeża cmentarza tonęły w śmieciach. 
Rzeczywiście zaczęło się to zmieniać, 
kiedy grabarzem został Marcin Kopeć. Po-
jawiły się worki do segregowania śmieci, 
jednak ludzie wykorzystywali je do wy-

rzucania wszelkich odpadów i to zupełnie 
bez ich segregowania. Mimo wszystko 
powoli cmentarz stawał się coraz bardziej 
czysty. Zdecydowana większość ludzi 
nauczyła się wyrzucania cmentarnych 
śmieci do kontenerów ustawionych przy 
dwóch bramach. Niestety, kontenery są 
wciąż zapychane „domowymi” odpada-
mi. Są w nich obierki, resztki jedzenia, 
dziecięce pampersy, stare opony, styro-
pian i wszystko, co w domu już nie jest 
potrzebne. Co gorsza, większość z tych 
śmieci przynosi brzostecka elita (tzn. ci, 
którzy się za nią uważają), co potwierdza 
również Prezes Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej Leszek Bieniek. Prezes mówi 
też, że zauważył, że niektórzy składają 
wypalone wkłady czy uschnięte wiązanki 
obok kontenera, mimo że jest w nim 
miejsce. Grabarz żali się, że kiedy zwró-
cił uwagę mężczyźnie wyrzucającemu 
domowe śmieci do kontenera, został 
obraźliwie zwyzywany. Nieraz wywozi 
własnym samochodem nadmiar śmieci 
cmentarnych do PSZOK.

Jaki jest sens wynosić swoje śmieci na 
cmentarz, jeśli dwa razy w miesiącu są 
odbierane spod samego domu? Można 
je też oddać do Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej. Ludzie wciąż jeszcze rzucają 
znicze, wiązanki i stroiki przy bramie od 
strony ul. Słonecznej. Nie pomagają ape-
le zawieszone na płocie. Pojawiają się 
tłumaczenia, że składowisko jest skut-

kiem zapchanych kontenerów. Mimo 

wszystko powinno się okazywać szacu-
nek zmarłym, którzy są pochowani w po-
bliżu bramy i ogrodzenia. 

Porządek na cmentarzu to pole do 
popisu nie tylko dla grabarza, ale również 
dla nas wszystkich. Każdy z nas prędzej 
czy później zostanie tam na wieczne od-
poczywanie. Mamy tam już znajomych, 

członków własnej rodziny. Ze względu 
na zmarłych zachowajmy ciszę i czystość.

Może władze Brzostku wspólnie 
z parafią i Towarzystwem Miłośników 
Ziemi Brzosteckiej, które chyba się już 
postarzało i straciło dawny, młodzieńczy 
wigor, znaleźliby rozwiązanie problemu 
wynoszenia domowych śmieci do cmen-
tarnych kontenerów i zastanowili się, jak 
wspomóc grabarza w pracach porządko-
wych i finansowaniu odbioru śmieci przez 
ZGK. Może warto byłoby zainwestować 
np. w kamery, które wychwyciłyby, kto 
utrudnia utrzymanie porządku. Cmentarz 
jest jednym z najczęściej odwiedzanych 
miejsc w Brzostku zarówno przez miesz-
kańców, jak i przyjezdnych. To taka nasza 
wizytówka, więc wszystkim nam powin-
no zależeć, by była jak najpiękniejsza. 
Brzostek odzyskał prawa miejskie, ale 
o „awansie” społecznym mieszkańców 
powinien świadczyć m.in. szacunek do 
przodków, do zmarłych. Samo nadanie 
praw miejskich nie sprawi, że „z auto-
matu” staniemy się bardziej ludzcy, lepsi. 
Jeśli chcemy być „miastowi”, musimy 
więcej od siebie wymagać i m.in. nie 
podrzucać swoich śmieci na cmentarz 
czy rynek.

U. Kobak

Dzień zaczyna się o 4.00 rano…

JubileuSz FiRMy hoS-pol

Słoneczne popołudnie w urokliwej Gorzejowej zgromadziło 
wielu miejscowych i przyjezdnych na niecodziennej uro-

czystości. Otóż 18 lipca 2020 r. firma HOS-POL obchodziła 
25-lecie działalności firmy.

Staropolskim zwyczajem Gustaw Hołowicki, założyciel firmy, 
przyjął zaproszonych gości w domu ludowym przy suto zasta-
wionych stołach, które uginały się pod ciężarem różnego rodzaju 
mięsiw, wędlin, ciast i napitków. Zanim jednak doszło do degustacji 
przygotowanych potraw, miała miejsce część bardziej oficjalna, 

którą poprowadził Bartłomiej Ziaja, witając przybyłych. Wśród 
nich byli parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu gminnego 
i powiatowego, lekarze weterynarii, właściciele masarni i restau-
racji, a przede wszystkim pracownicy, rodzina, sąsiedzi i znajomi 
właściciela firmy HOS-POL. 

Do powitań dołączył sam Gustaw Hołowicki, dziękując wszyst-
kim, którzy wspierali go w prowadzeniu działalności gospodarczej. 
Zwrócił się do zebranych tymi słowami:

„16 czerwca 1995 roku zaczęła się oficjalnie nasza działalność. 
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W tym dniu w Urzędzie 
Gminy w Brzostku zreje-
strowałem u Pani Lucy-
ny Pruchnik naszą dzia-
łalność. Śmiało mogę 
powiedzieć, że Pani Lu-
cyna Pruchnik, obecnie 
Sekretarz gminy, jest 
osobą wręczną, bo już 
25 lat działamy i się roz-
wijamy. Pamiętam jesz-
cze powódź, która była 
dla nas dużym ciosem, 
ponieważ zostaliśmy od-
cięci od świata, bo most 

został zniszczony. Pani Sekretarz wszelkimi siłami nam pomagała, 
chociaż została sama na placu boju, bo akurat wtedy inni pra-
cownicy urzędu wyjechali na wycieczkę za granicę. Bardzo Pani 
dziękujemy, pamiętamy to wszystko.

Dziękujemy lekarzom weterynarii, którzy współpracują z nami 
od początku ubojów – najpierw bydła, później trzody chlewnej. 
Doktor Kazimierz Kłęk był pierwszym lekarzem, który nas „obsłu-
giwał”, że tak powiem po chłopsku. Doktor Wiesław Wojnarowski 
również z Brzostku blisko przez 20 lat z małymi przerwami badał 
u nas zwierzęta. Współpracują też z nami lekarze weterynarii: 
Dominik Ferfecki, Bartłomiej Bogacz i Tomasz Garbal. Wszyscy 
nie tylko przeprowadzali badania, ale udzielali wielu wskazówek 
i rad, jak prowadzić nasze zakłady. Dziękujemy również Panu 
Doktorowi Władysławowi Rutkowskiemu i Pani Danucie Bagień-
skiej – lekarzom Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dębicy. 
Dziękujemy Pani Doktor Jadwidze Kłosowskiej za nadzór w naszych 
zakładach – czasem surowy, ale zawsze pomocny.

Dziękuję Panu Senatorowi Zdzisławowi Pupie, Panu Wiceprze-
wodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego Czesła-
wowi Łączakowi i Posłowi Janowi Warzesze za pomoc w różnych 
sprawach. Dobrze usłyszeć dobre słowo; dobrze, gdy ktoś doda 
trochę otuchy.

Dziękujemy Panu Leszkowi Bieńkowi, byłemu Burmistrzowi 
Brzostku, a dzisiaj Prezesowi Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Brzostku za współpracę w związku z odbiorem ścieków oraz 
za pomoc po powodzi w 2010 r. Dziękujemy również Panu Pio-
trowi Szczepkowiczowi, byłemu Zastępcy Burmistrza, oraz Panu 
Andrzejowi Cholewiakowi za pomoc po wspomnianej powodzi.

Dziękujemy wszystkim Pracownikom, którzy są związani z na-
szą firmą HOS-POL oraz wszystkim, do których zwracaliśmy się 
o pomoc.

Ja, jako najstarszy wiekiem w rodzinie, starałem się rozwijać 
naszą firmę. Dziękuję nieżyjącej Mamie, która uczyła nas pracy, 
handlu, oszczędności. Dziękuję Żonie, naszym Dzieciom, Zięciom, 
Synowej, Wnukom, Teściom za ciężką pracę, czasem ponad siły, 
aby wszystko było pod kontrolą. Bywały i ciężkie chwile, ale – 
dzięki Bogu – jakoś sobie radziliśmy. Uważam, że nasza działalność 
związana ze skupem żywca oraz produkcją 
wędlin i mięs jest bardzo potrzebna na na-
szym terenie.

Dziękuję Rolnikom za sprzedany u nas ży-
wiec, Konsumentom za kupione u nas mięsa 
i wędliny. Dziękujemy za współpracę Odbior-
com hurtowym.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim za dotych-
czasową współpracę i mam nadzieję, że będzie 
się ona dobrze układać przez następne lata.”

Po gorących podziękowaniach nadszedł 
czas na przemówienia gości i wręczanie 
upominków. Na początku głos zabrał Poseł 
na Sejm RP Jan Warzecha, który gratulował 
25-lecia firmy, gdzie żywność produkowana 
jest od początku, czyli od uboju, przez 
wytworzenie żywności i jej sprzedaż. Mówił 

też, z jakimi problemami może borykać się firma, jeśli trafi na nie-
uczciwych kontrahentów, czego doświadczył Gustaw Hołowicki. 

Wicestarosta Powiatu Dębickiego Adam Pieniążek złożył 
gratulacje i docenił fakt, że firma HOS-POL działa już 25 lat, 
a prowadzenie działalności gospodarczej nie jest łatwe. Sam zna 
problemy, z jakimi trzeba mierzyć się każdego dnia. Zwrócił uwagę 
na wysoką jakość wyrobów firmy HOS-POL. Jako przykład podał 
schab z Gorzejowej, który zawsze jest naturalnych rozmiarów, 
a nie sztucznie powiększany.

Gustaw Hołowicki ciągle podkreślał, że gratulacje należą się 
nie tylko jemu, lecz całej rodzinie, bo on sam nie potrafiłby tego 
wszystkiego zrobić. Wśród upominków, które otrzymał, znalazło 
się kute okolicznościowe logo firmy z nazwą i dorodnym okazem 
trzody chlewnej ufundowane przez lokalnych samorządowców.

Następnym punktem programu była prezentacja krótkiego 
filmu Bartłomieja Ziai opowiadającego o firmie HOS-POL. Z niego 
można było dowiedzieć się, że firmę założył Gustaw Hołowicki, 
a ten typ działalności wywodzi się z tradycji rodzinnej, gdyż dziadek 
Józef Hołowicki, ojciec Antoni, brat ojca Stanisław i kuzyn ojca 
Włodzimierz Hołowicki byli masarzami. Ojciec zmarł młodo. Gu-
stawa do fachu przyuczał brat ojca. Wszystko zaczęło się od dnia, 
kiedy kilkunastoletni Gustaw wraz z matką pojechali z pudełkiem 
kiełbasy do Tarnowa. W czasie jazdy pracowniczym autobusem 
do pojazdu wsiedli kontrolerzy, którzy sprawdzali, czy ktoś nie 
przewozi żywych choinek, co było zakazane. Na szczęście nie 
zabrano im kiełbasy, którą sprzedali w Tarnowie, co też w tych 
czasach było nielegalne. Młodemu Gustawowi bardzo się to spo-
dobało i już wtedy wyznaczył sobie cel w życiu. Film opowiadał 
również o procesie produkcyjnym, począwszy od uboju. Zarówno 
w rzeźni, jak i w masarni musi być zachowana sterylna czystość. 
Najchętniej kupowanym wyrobem jest wiejska kiełbasa. Ostatnio 
firma zaczęła produkować też parówki. Z firmą współpracują inne 
przedsiębiorstwa, których właściciele podkreślają uczciwość, 
solidność, pracowitość, terminowość Gustawa Hołowickiego. 
Od kilku lat wyroby z Gorzejowej można kupić nawet w Dębicy, 
a nabywcy doceniają tradycyjny smak wędlin. Gustaw Hołowi-

cki ze wzruszeniem mówi, 
że wszystko, co udało mu 
się osiągnąć, zawdzięcza 
swojej rodzinie, która 
wspierała go w trudnych 
chwilach. Dużo zawdzię-
cza zwłaszcza matce 
– Adeli, która mimo że 
wcześnie owdowiała, 
nauczyła synów handlu, 
pracy w polu, starała się 
ich wychować na uczci-
wych ludzi. Podobnie 
Gustaw Hołowicki swoje 
dzieci, Elżbietę, Ewelinę, 
Waldemara i Ireneusza, 
uczył pracy i uczciwości. 



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 08/2020 13

Stulecie bitwy waRSzawSkieJ (1920-2020)
Zwycięska dla Polaków Bitwa Warszawska, stoczona z bar-

barzyńską Rosją bolszewicką w połowie sierpnia 1920 roku, 
była najważniejszym tryumfem Polski w najnowszej historii. 
Ta bitwa uratowała odzyskaną niepodległość naszej Ojczyzny 
oraz odsunęła zagrożenie ludobójczej rewolucji komunistycznej 
w Europie. Jaka była geneza tego niesamowitego wydarzenia?

1. Trudna sytuacja na wschodzie
Już od wiosny 1919 r. trwał konflikt pomiędzy odrodzoną 

Polską a Rosją bolszewicką. Wschodnie Kresy przedrozbioro-
wej Rzeczypospolitej zamieszkane były przez kilka milionów 
Polaków, którzy stanowili elitę intelektualną i ekonomiczną. 
Większość ludności to jednak Białorusini i Ukraińcy, szczególnie 
ci ostatni dążyli najmocniej do utworzenia własnego państwa. 
Proklamowana Zachodnioukraińska Republika Ludowa już od 
listopada 1918 r. toczyła walkę z Polakami m.in. o Lwów i tereny 
Galicji Wschodniej. Bohaterskie Orlęta Lwowskie, mieszkańcy 
i przybyłe Wojsko Polskie obroniło ten obszar, ale zagrożenie 
istniało. Tu trzeba wspomnieć o idei federacyjnej proponowanej 
przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Słusznie uważał 
marszałek Piłsudski, że największym zagrożeniem dla Polski jest 
Rosja! Dlatego należy połączyć Polskę w ramach federacji z nowo 
tworzącymi się państwami: białoruskim, łotewskim, litewskim 
i ukraińskim. Niestety, elity narodowe wymienionych państw były 
w większości przeciwne federacji z Polską. Dopiero bezpośred-
nie zagrożenie ze strony wojsk bolszewickich dawało szansę na 
porozumienie. W kwietniu 1920 r. Józef Piłsudski zawarł sojusz 
wojskowy z Semenem Petlurą, przywódcą Ukraińskiej Republiki 
Ludowej. Wspólnymi siłami wojska polskie i ukraińskie rozpoczęły 
zwycięską ofensywę przeciwko bolszewikom i początkiem maja 
zajęto Kijów już niemal bez walki. Ten sukces wzmocnił sojusz 
Polski i Ukrainy w obronie przed agresorem ze wschodu. 

2. „Po trupie Polski”
Niestety, urosła w siłę komunistyczna Rosja po pokonaniu 

carskich generałów w wojnie domowej. Wtedy przywódca bol-
szewików W. Lenin przystąpił do realizacji zbrodniczego planu…, 
aby „po trupie Polski” rozszerzyć rewolucję komunistyczną na 
zachód Europy!!! Cel Rosji bolszewickiej był więc jasny…, odro-
dzona Polska miała zostać unicestwiona!!! W czerwcu na Ukrainę 
ruszyła 1. Armia Konna S. Budionnego, a na Białoruś potężne 
armie pod dowództwem M. Tuchaczewskiego. Pod naporem tych 
wrogich sił wycofywały się wojskowe jednostki polskie i rozpa-
dające się ukraińskie. Szczególny popłoch wywoływała bardzo 
mobilna 1. Armia Konna, która ponadto bestialsko mordowała 
polskich jeńców oraz dokonywała masowych gwałtów i grabieży. 
Licznych zbrodni na polskiej ludności cywilnej dopuszczały się 
też inne bolszewickie armie. Wojska polskie nadal się wycofy-
wały, narastało zagrożenie utraty niepodległości. W tej sytuacji 
Polacy i przywódcy, pomimo politycznych podziałów, powołali 
1 lipca Radę Obrony Państwa, na czele której stanął marszałek 
J. Piłsudski. Wkrótce potem powołany został nowy Rząd Obrony 
Narodowej pod przywództwem Wincentego Witosa. Premier wy-
głosił Manifest do Narodu wzywający do masowego wstępowania 
do Wojska Polskiego, aby bronić Ojczyzny przed bolszewickim 
zniewoleniem. Odzew Narodu był imponujący – w trzy tygodnie 
nasza armia powiększyła się o trzysta tysięcy żołnierzy i jej siły 
nadal rosły. Jednak sytuacja międzynarodowa naszego państwa 
była niebywale dramatyczna. Zawiedli alianci zachodni, szcze-
gólnie Francja, bo nie wsparła dyplomatycznie Polski i obiecała 
jedynie dostawy broni, a te i tak nie docierały na czas. Jedynym 
państwem, które ratowało naszą Ojczyznę wielkimi dostawami 
amunicji były Węgry! W lipcu wycofujące się polskie jednostki 
nadal zachowywały wartość bojową, a ochotnicy masowo wstę-
powali do Wojska Polskiego. 

Teraz umieją i chcą pracować. Wszystkie oprócz 
Ireneusza zatrudniły się w rodzinnej firmie. Ojciec 
jest bardzo zadowolony z ich zaangażowania. Coraz 
więcej jego obowiązków przejmuje syn Waldemar. 
Gustaw Hołowicki szczególnie docenia ciężką i od-
powiedzialną pracę żony Wiesławy. Właściciel firmy 
chęci do pracy ma jeszcze wiele, byle dopisywało 
zdrowie.

Po obejrzeniu filmu przyszedł czas na biesia-
dowanie okraszone żartobliwymi wspominkami 
Gustawa Hołowickiego, który jak sam stwierdził, 
że skoro „dorwałem się do mikrofonu, to muszę coś 
powiedzieć”, po czym wszystkich rozbawił anegdo-
tą o polowaniu na zbuntowanego byka, co uciekł 
z ubojni. Tu skierował ukłony w stronę Stanisława 
Świstaka, znanego jako „złota rączka od uboju”, 
który z narażeniem życia „uspokoił” rozszalałe zwie-
rzę. Mówił też o mechaniku Kazimierzu Dziedzicu 
gotowym do pomocy o każdej porze, umiejącym 
wszystko naprawić w każdym samochodzie i w każ-
dych warunkach. Podkreślał również życzliwość Stefana Maziarki, 
który z niekłamaną chęcią pomagał w wielu pracach, w kopaniu 
studni, malowaniu pomieszczeń itd.

Sukces w prowadzeniu działalności gospodarczej wymaga wielu 
wyrzeczeń. Dla Gustawa Hołowickiego i członków jego rodziny 
dzień zaczyna się o 4.00 rano, kiedy trzeba wstać, aby rozpocząć 
pracę godzinę później. Firma HOS-POL działa jawnie, nie ma 
nic do ukrycia, a jej pracownicy i współpracownicy traktowani 
są uczciwie. Nikt nie dorabia się ich kosztem. W firmie oprócz 
członków rodziny zatrudnionych jest 12 pracowników. Każdy z nich 
jest ubezpieczony i ma umowę o pracę. HOS-POL współpracuje 
z hodowcami trzody chlewnej z okolicy, nie tylko z naszej gminy, 

ale też m.in. Jodłowej, Dzwonowej, Lubczy czy Pilzna. Skupu-
je świnie hodowane w sposób tradycyjny, dzięki czemu mięso 
i wyroby są smaczne. Rolnicy zawsze uczciwie mają zapłacone za 
żywiec. Gdyby wszyscy podobnie prowadzili swoje firmy, może 
nie byłoby zatrudniania na czarno, za minimalne wynagrodzenie, 
ukrywania swoich dochodów czy braku szacunku dla zwykłego 
pracownika. Panu Gustawowi Hołowickiemu, „motorowi” całego 
przedsięwzięcia, należy pogratulować wzorcowego prowadzenia 
firmy i życzyć dalszego jej rozwoju, a całej załodze HOS-POL sił 
w pokonywaniu wszystkich utrudnień związanych z wciąż trwa-
jącą pandemią.

Urszula Kobak
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upaMiętnienie kpt. Jana zDziaRSkieGo w 100. 
Rocznicę śMieRci w walkach poD RaDzyMineM 

„Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość 
kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem 
nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym”.

(Józef Piłsudski)

Jan Zdziarski, kawaler orderu Virtuti Militari, urodził się 15 czerw-
ca 1890 r. w Siedliskach-Bogusz w rodzinie Anny i Wojciecha 

Zdziarskich. Był najstarszym spośród sześciorga dzieci. Wyróżniał 
się w szkole swoimi zdolnościami do nauki. Po ukończeniu szkoły 
średniej Jan studiował w Krakowie. Został inżynierem budowy 
dróg i mostów. W 1918 r. ukończył Akademię Wojskową w War-
szawie. W lipcu 1920 r. wziął ślub z nauczycielką z Siedlisk-Bogusz 
Cecylią Szczepańską. Miesiąc później został pilnie wezwany do 
Warszawy. W randze kapita-
na objął dowództwo jednego 
z oddziałów. 

Kapitan Jan Zdziarski zginął 
pod Radzyminem 13 sierpnia 
1920 r. w bitwie, która uzna-
wana jest za najważniejszy 
element działań zbrojnych 
znanych pod wspólną nazwą 
Bitwy Warszawskiej. Była to 
również jedna z najbardziej 
krwawych i ciężkich bitew 
całej wojny pomiędzy Pol-
ską a Rosją Bolszewicką. Nie 
doczekał zwycięstwa i zginął 
bohatersko, mając zaledwie 
lat 30. 

Po zakończeniu wojny trumna z jego ciałem została przywie-
ziona przez żołnierzy do rodzinnej miejscowości Siedlisk-Bogusz 
i złożona została do ziemi na cmentarzu parafialnym. Wdowa po 
nim, Cecylia Zdziarska, poleciła zrobić mężowi nagrobek z napisem: 

 „Kochanemu mężowi Janowi Zdziarskiemu, który zginął w wojnie 

polsko-bolszewickiej jako kapitan 13 VIII 1920 r. Cecylia”.
Przeżywszy 83 lata, jako bezdzietna wdowa, spoczęła obok 

swojego męża. 
Dokładnie w 100. rocznicę jego śmierci, w Kościele Parafial-

nym w Siedliskach-Bogusz w asyście Pododdziału Honorowego 
3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej odbyła się uroczy-
sta msza święta, którą odprawili księża Ryszard Radoń i Tomasz 
Gomulec. Wzruszającą homilię przywołującą wspomnienia Bitwy 
Warszawskiej, sylwetkę kapitana Zdziarskiego i wszystkich po-
ległych wygłosił ksiądz Tomasz Gomulec.

Po mszy świętej wszyscy uczestnicy udali się na cmentarz pa-
rafialny, na którym nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie 
wyremontowanego w 2018 roku grobu, dzięki staraniom i środkom 

z Instytutu Pamięci Narodowej 
Oddział w Rzeszowie.

Poświęcenia dokonał ksiądz 
Ryszard Radoń. Następnie 
głos zabrali dr Piotr Szopa i dr 
Dariusz Iwaneczko. List od 
nieobecnego na uroczystości 
burmistrza Brzostku odczytał 
Adam Kostrząb – wicebur-
mistrz. Wszyscy oni wspomi-
nali kapitana Jana Zdziarskiego 
oraz wszystkich tych, którzy 
ponieśli śmierć podczas walk 
w wojnie polsko-bolszewickiej 
1920 roku. Następnie delega-
cje złożyły na grobie kwiaty 
i zapalono znicze.

W uroczystości tej wzięli udział między innymi: dr Dariusz 
Iwaneczko, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 
w Rzeszowie, dr Piotr Szopa, naczelnik Oddziałowego Biura Upa-

3. Bitwa Warszawska 1920 r. 
Od początku najważniejszym celem armii bolszewickich pod 

dowództwem Tuchaczewskiego była Warszawa! To na stolicę 
Polski szły największe siły wroga, które początkiem sierpnia były 
już pod Radzyminem. Tymczasem 6 sierpnia marszałek Józef 
Piłsudski wraz z szefem sztabu gen. Tadeuszem Rozwadowskim 
opracowali plan polskiej kontrofensywy. Były dwa zasadnicze 
cele tego planu: pierwszy – powstrzymanie ataku bolszewików 
na Warszawę; drugi – przegrupowanie najlepszych polskich 
jednostek i potężne uderzenie od południa znad rzeki Wieprz 
w bok wojsk bolszewickich. Bitwa Warszawska rozpoczęła się 
13 sierpnia od ataku 5. Armii gen. Władysława Sikorskiego znad 
rzeki Wkry (na północ od stolicy). Manewr ten odciążał obroń-
ców Warszawy. Jednak najcięższe walki stoczono 15 sierpnia 
o Radzymin. To miasto kilkakrotnie było tracone i odzyskiwane 
przez Polaków. Dzień 15 sierpnia był decydujący o całej obronie 
Warszawy, a utrzymanie pozycji umożliwiało wykonanie drugiej 
części planu. 16 sierpnia ruszyło znad rzeki Wieprz polskie 
natarcie 4. i 3. Armii osobiście dowodzonych przez marszałka 
Piłsudskiego. Pod wpływem tej ofensywy wojska bolszewickie 
zostały rozbite, a walki w ramach Bitwy Warszawskiej trwały do 
25 sierpnia. Po tym zwycięstwie miały miejsce kolejne sukcesy: 
31 sierpnia polska kawaleria pokonała w bitwie pod Komarowem 
bolszewicką Armię Konną; a w dniach 22-28 
września w bitwie nadniemeńskiej rozbito 
kolejne armie bolszewickie. W tej sytuacji 
komunistyczna Rosja poprosiła Polskę o ro-
zejm, a w marcu 1921 r. zawarto pokój. Tak 

oto został zatrzymany barbarzyński pochód ludobójczej rewolucji 
komunistycznej. 

4. Wielki sukces Polaków 
Brytyjski dyplomata ówczesny lord E.V. D’Abernon nazwał 

Bitwę Warszawską 1920 r. „za osiemnastą decydującą w dziejach 
świata”, uważał, że w wypadku klęski Polski „nie tylko chrześcijań-
stwo otrzymałoby cios druzgocący, ale samo istnienie zachodniej 
cywilizacji byłoby zagrożone…”. Natomiast wielki przywódca 
Francji G. Clemenceau pisał: „Męstwo Polaków zyskało nowy 
dowód historyczny”. Niewątpliwie zjednoczony we wspólnej 
walce Naród Polski obronił swą Ojczyznę i wiarę katolicką. Nie 
dziwi więc potoczne nazwanie Bitwy Warszawskiej „Cudem nad 
Wisłą”, zwłaszcza że przełom nastąpił 15 sierpnia w uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – kiedy to gorąco 
modlono się o ocalenie Polski. Rodacy masowo wstępowali do 
Wojska Polskiego, którego liczebność szybko urosła do miliona 
żołnierzy. Całe społeczeństwo nie żałowało sił i środków na 
obronę. Przywódcy państwa i generałowie (Józef Haller, Edward 
Rydz–Śmigły, Kazimierz Sosnkowski i inni) na czele z marszałkiem 
Józefem Piłsudskim potrafili umiejętnie pokierować nadludzkim 
wysiłkiem Narodu. Nie zmarnowali wielkiej daniny krwi złożo-
nej przez bohatersko walczących żołnierzy. Dlatego słusznie 

15 sierpnia jest Świętem Wojska Polskiego, 
które osiągnęło swój największy sukces 100 
lat temu w Bitwie Warszawskiej! 

Wiesław Tyburowski

Fot. Paweł Batycki



Fot. Paweł Batycki25-LECIE FIRMY HOS-POL



IV MISTRZOSTWA GMINY BRZOSTEK W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

AMATORSKA LIGA TENISA ZIEMNEGO GMINY BRZOSTEK



UPAMIĘTNIENIE KPT. JANA ZDZIARSKIEGO

Zagadka geograficzna

Co to za miasto? 

Zagadka przyrodnicza

Co to za gatunek?

Fot. Paweł Batycki
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świaDczenia StoMatoloGiczne na nFz 
w SGpzoz w bRzoStku
Co należy wiedzieć? 
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Ile razy w roku w ramach świadczeń gwarantowanych 
można skontrolować stan zębów u dentysty i wykonać zdjęcia 
rentgenowskie?

Dla osoby dorosłej przewidziano 3 kontrolne badania le-
karskie na rok i 2 zdjęcia zębowe wewnątrzustne. Zdjęcie 
pantomograficzne można wykonać raz na 3 lata. Skierowanie 
wystawia chirurg szczękowy lub periodontolog. W gabinetach 
stomatologicznych w Brzostku można uzyskać skierowanie na 
zdjęcie pantomograficzne, ale jest ono wtedy pełnopłatne. 
Dzieci i młodzież do 18. roku życia mają prawo do 5 zdjęć 
wewnątrzustnych i jednego pantomograficznego, skierowanie 
wystawia lekarz ortodonta.

Czy NFZ finansuje usuwanie kamienia nazębnego?
Tak. Raz na rok można usunąć złogi nazębne ze wszystkich 

zębów w szczęce i żuchwie u osoby dorosłej, natomiast u osoby 
do 18. roku życia raz na pół roku.

Jakie zabiegi profilaktyczne przysługują dzieciom?
Lapisowanie (impregnacja zębiny) zębów mlecznych. La-

kierowanie wszystkich zębów stałych nie częściej niż raz na 
kwartał. Zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd pierwszych 
trzonowców stałych raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd 
drugich trzonowców stałych raz do ukończenia 14. roku życia.

Czy na leczenie próchnicy są jakieś limity?
Nie ma ograniczeń w liczbie leczonych zębów, są nato-

miast w rodzaju stosowanych plomb. U dorosłych na zębach 
przednich górnych i dolnych (od jedynki do trójki) zakłada się 
plomby chemoutwardzalne, a na pozostałych amalgamatowe. 
Dzieciom i młodzieży do 18. roku życia na zębach przednich 
przysługują plomby światłoutwardzalne, a w zębach bocznych 
chemoutwardzalne. 

W każdym przypadku istnieje możliwość użycia najnowo-
cześniejszego światłoutwardzalnego materiału, na życzenie 
pacjenta (procedura dodatkowo płatna).

Czy znieczulenie jest refundowane?
Tak. Podczas leczenia pacjent może dostać znieczulenie po-

wierzchniowe (w postaci żelu lub sprayu), nasiękowe (płytkie 
nakłucie w okolicę zęba) lub przewodowe (jego charaktery-
stycznym efektem jest drętwienie warg, brody, języka). Jeżeli 
pacjent decyduje się na założenie wypełnienia, które nie mieści 
się w koszyku świadczeń gwarantowanych z NFZ, znieczulenie 
jest dodatkowo płatne.

Czy są jakieś ograniczenia dotyczące leczenia kanałowego?
U dorosłych obejmuje ono tylko zęby przednie od kła do 

kła, natomiast dzieciom i młodzieży do 18. roku życia oraz 
kobietom w ciąży i połogu (do 42. dnia po porodzie) wszystkie 
zęby leczy się endodontycznie.

Czy usunięcie zęba jest zabiegiem refundowanym?
Tak, świadczenia gwarantowane obejmują usuwanie każde-

go zęba zarówno mlecznego, jak i stałego. W naszej poradni 
wykonuje się też w ramach kontraktu z NFZ, m.in. odbarczanie 
ropni, usuwanie szwów pozabiegowych.

Jaką protezę można otrzymać i jak często?
Uzupełnić braki zębowe można od 5 brakujących zębów 

protezą częściową z prostymi doginanymi klamrami, a w przy-
padku bezzębia protezą całkowitą. Świadczenia protetyczne 
przysługują raz na 5 lat.

Czy korony i mosty protetyczne są refundowane?
Nie. NFZ nie płaci także za implanty.

Czy można dopłacić za lepszą plombę?
Nie ma takiej możliwości. Usługi w ramach świadczeń gwa-

rantowanych mają określony standard. Wykaz materiałów 
stomatologicznych znajduje się w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia. Jeśli chcemy mieć lepszą plombę, musimy pokryć 
pełny koszt jej założenia.

Ostateczną decyzję co do sposobu leczenia oraz możliwości 
wykorzystania współcześnie stosowanych materiałów stoma-
tologicznych podejmuje pacjent w porozumieniu z lekarzem 
dentystą podczas wizyty stomatologicznej.

Stomatolodzy SGPZOZ w Brzostku

miętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie, przedstawiciele 
władz wojewódzkich, władze samorządowe, Rodzina poległego, 
poczty sztandarowe OSP Siedlisk-Bogusz i Zespołu Szkół im. Jana 

Pawła II w Brzostku, delegacja uczniów Szkoły Podstawowej 
w Siedliskach-Bogusz, miejscowa społeczność, a także media 
(Polskie Radio Rzeszów, Telewizja Rzeszów, Gość.pl, Telewizja 
Brzostek, Wiadomości Brzosteckie).

Uroczystość w Siedliskach-Bogusz jest pięknym przypomnie-
niem tych, jakże ważnych wydarzeń sprzed 100 lat. Przypomina 
nam wszystkim o poświęceniu, z jakim bohaterowie oddawali 
swoje życie za naszą wolność. Są symbolem męstwa i niezłom-
ności, wierności ideałom i heroizmu - najchwalebniejszych cech 
Żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli za niepodległość 
Polski, za to, że możemy żyć w pokoju. 

Nie zapominajmy o nich! 
„Nim kurz zawieje w polu znaki, zasypie wiatr ból i żal. 

Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach, śpiewajmy pamięć 
o tych dniach.

Nim czas odbierze mowę ptakom, kamienny krzyż zetrze 
w piach. Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach, śpiewajmy 
pamięć o tych dniach…”

(„Śpiewka 1920” sł. Jacek Cygan )
R.W.Fot. Paweł Batycki
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X powiatowy zJazD kół GoSpoDyń w zawaDzie 

Święta Marta, siostra Łazarza i Marii z Bretanii, wg Ewangelii 
była zaprzyjaźniona z Jezusem i była kobietą niezwykle 

zabieganą, gdyż ciągle uwijała się wokół stołu, by Go godnie 
ugościć. Pewnie dlatego została patronką gospodyń domowych. 
Dlatego też kobiety zrzeszone w organizacjach obrały sobie ją za 
swą opiekunkę i wzór do naśladowania i z niejakim pietyzmem 
otaczają Jej obraz namalowany na płótnie, bądź wykonany no-
woczesną techniką, który obecnie każda organizacja posiada. 
Już od dekady członkinie kół gospodyń z powiatu dębickiego 
co roku spotykają się w Sanktuarium Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny w Zawadzie, by z obrazem św. Marty oddać się 
w jej opiekę i prosić o błogosławieństwo. 

W jubileuszowym zjeździe 26 lipca br. wzięło udział 31 kół 
z całego powiatu, pośród których nie zabrakło pięciu kół go-
spodyń z naszej gminy: z Brzostku, Bukowej, Kleci, Opacionki 
i Nawsia Brzosteckiego. W czasie uroczystej Mszy Świętej, 
podczas wygłoszonej homilii ks. proboszcz zawadzkiej parafii 
kilkakrotnie podkreślił olbrzymią rolę kobiecych organizacji 
w pracach na rzecz kształtowania swego lokalnego środowiska, 
swej Małej Ojczyzny, a później wszystkie zebrane koła uhono-

rował pamiątkowymi upominkami. Natomiast po zakończonym 
nabożeństwie na placu przed kościołem odbyła się część ofi-
cjalna z udziałem władz samorządowych. Wicestarosta Powiatu 
Dębickiego Adam Pieniążek, Przewodniczący Rady PD Michał 
Maziarka oraz Radny Powiatowy Andrzej Reguła zebranym 
przedstawicielkom złożyli podziękowania i gratulacje za upo-
wszechnianie kultury oraz tradycji polskiej wsi, a także wręczyli 
pamiątkowe dyplomy i upominki. A że wszystkie gospodynie 
reprezentujące poszczególne koła ubrane były w barwne jedna-
kowe stroje zaprojektowane własną twórczą inwencją (prawie 
każde koło prezentowało swój odrębny styl), co nadawało temu 
niecodziennemu zjazdowi niesamowitego splendoru pełnego 
fajery barw. Zaś, co najbardziej cieszy, to fakt, że można było 
zaobserwować pośród reprezentantek wiele kobiet młodych, 
a nawet bardzo młodych. Widać to także w organizacjach dzia-
łających na terenie brzosteckiej gminy. Powstały bowiem nowe 
koła skupiające całkiem młode gospodynie, którym przewodniczą 
jeszcze młodsze przewodniczące. Świadczy to, że koła gospodyń 
nie tylko nie uległy rozpadowi, jak to się zapowiadało w okresie 
transformacji ustrojowej, lecz przeciwnie „rozkwitają, jak grzyby 

czytelnicy piSzĄ…
Strzegom, 01.07.2020 r.

Droga Redakcjo!
W czerwcowym numerze „Wiadomości Brzosteckich” zamieści-

liście pracę „Słowa Gwarowe w Dolinie Kamienicy”, którą przysłał 
do Was prof. dr hab. Stanisław Białas.

Ja przesyłam taką małą notatkę (zamieszczoną na stronie in-
ternetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława 
Jagiełły w Dębicy – dop. red.), która przybliży czytelnikom Waszej 
gazety osobę Profesora Białasa.

Z okazji urodzin (6 lipca) przesyłamy Panu Profesorowi najlepsze 
życzenia: dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, 
rodzinnym i wiele jeszcze osiągnięć naukowych.

Dziękujemy za pamięć o naszej Grudnej.

Rodzina Bigosińskich
z Dolnego Śląska

Stanisław Białas urodził się w 1936 
roku w Grudnej Dolnej. Zawierucha wo-
jenna spowodowała, że naukę w „Jagielle” 
rozpoczął z poślizgiem. Jest absolwen-
tem I LO w Dębicy z 1956 roku. Studia, 
na kierunku matematyka Uniwersytecie 
Jagiellońskim, ukończył w 1962 roku.

W latach 1962–1964 pracował w Za-
kładach Azotowych w Tarnowie, a następ-

nie w Instytucie Technologii Nafty w Krakowie. Odbywając, jako 
matematyk – programista, swój staż w przemyśle chemicznym, 
Stanisław Białas miał możliwość zapoznania się z aspektem 
praktycznym zastosowań maszyn cyfrowych i analogowych 
w obliczeniach technicznych.

Od 1964 roku Stanisław Białas jest pracownikiem Akade-
mii Górniczo-Hutniczej. W roku 1973 uzyskał, na Wydziale 
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, 
stopień doktora nauk technicznych, a w roku 1988, na tym 
samym Wydziale, za rozprawę o tytule „Systemy dynamiczne 
przedziałowe”, stopień doktora habilitowanego w zakresie 
automatyki i robotyki. Tytuł naukowy profesora nadał mu 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 r.

W roku 1991 Stanisław Białas zostaje zatrudniony na sta-

nowisku profesora nadzwyczajnego AGH, a w 2003 roku, 
powołany został na stanowisko profesora zwyczajnego. Zainte-
resowania naukowe Profesora są ściśle związane z automatyką 
i robotyką i dotyczą algorytmizacji obliczeń. Wyniki Profesora 
Białasa, uzyskiwane w zakresie liniowych systemów dynamicz-
nych o niezdeterminowanych parametrach (odporna stabil-
ność), zostały opublikowane w renomowanych czasopismach 
krajowych i międzynarodowych. Profesor Białas jest autorem 
monografii Odporna stabilność wielomianów i macierzy, Macie-
rze – wybrane problemy oraz współautorem książek Algorytmy 
i programy sterowania oraz Algorytmy i programy wentylacji 
i klimatyzacji kopalń, a także autorem lub współautorem skryp-
tów: Programowanie w języku FORTRAN, FORTRAN 66, FORTRAN 
77, Różnicowe metody rozwiązywania równań różniczkowych, Ma-
tematyka dla studiów inżynierskich.

Profesor Białas brał czynny udział, jako przewodniczący lub 
członek komitetu programowego, w organizacji konferencji 
poświęconych zastosowaniom matematyki w naukach tech-
nicznych i przyrodniczych.

Zajęcia dydaktyczne z matematyki i informatyki prowadził 
Profesor Białas na studiach dziennych, zaocznych, podyplo-
mowych i doktoranckich na różnych Wydziałach AGH. Z za-
kresu dydaktyki posiada Profesor Białas dorobek publikacyjny 
w postaci artykułów i książki Matury i egzaminy wstępne. Za 
działalność dydaktyczną, oprócz licznych nagród Rektora AGH, 
otrzymał prestiżową nagrodę I-go stopnia im. Profesora W. 
Taklińskiego.

Liczne wywiady prasowe Pana Profesora pozwalają jedno-
znacznie stwierdzić, że jest on zwolennikiem obowiązkowej 
matury z matematyki.

Na szczególną uwagę zasługuje publikacja profesora Stani-
sława Białasa, która nie jest związana z matematyką i robotyką 
„Jakub Szela kim był?” Profesor przedstawia w niej sylwetkę 
przywódcy rabacji, który pochodził z jednej z pobliskich miej-
scowości Grudnej Dolnej, gdzie wychowywał się Pan Profesor.

Profesor Białas posiada następujące odznaczenia: Złoty Krzyż 
Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 
Komisji Edukacji Narodowej, Medal Georgia Agricoly (Czechy).

Źródło: http://www.jagiello-debica.edu.pl/index.php/hist-szkoly/
slawni-absolwenci/1283-stanislaw-bialas-prof-zw-dr-hab-matematyk
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kaŻDe oDeJście na eMeRytuRę JeSt 
wielkiM wyDaRzenieM
„Witam cię kartek szelestem, 

Tytułem na pierwszej stronie, 
witam! 
Bo po to przecież jestem, 
Żebyś mnie ujął w dłonie 
I czytał!...”

E. Szymański „Książka”

Sierpień 2020 roku, jeden z najpiękniejszych miesięcy let-
nich. Po błękitnym niebie suną powoli obłoki chmur jak 

duże kłęby wełny. Wiatr przegania je, spokojnie rozdziera na 
małe warstwy, to znowu łączy w okazałe połacie. Kształtem 
przypominają płaty wełny świeżo ścięte z owcy. A dostojnie 
wśród tych obrazków stoi kula słoneczna i wysyła ciepły, 
a czasem wręcz gorący strumień powietrza. Roje owadów 
szybko przemieszczają się nad łąki i tam nikną wśród wysokich 
traw. Łany zbóż w większości już wymłócone przez kombajny, 
jeszcze tu i ówdzie bale słomy czekają na zwózkę do stodół, 
a ścierniska czekają na orkę. Nigdzie nie widać żywej duszy, 
jakby to nie był miesiąc żniwny. Nigdzie nie widać kosiarzy 
z kosami, kobiet odzianych w cienkie koszule z długimi rę-
kawami z powrósłami, bo też nie mają co wiązać w snopki. 

Żadne dziecko nie chodzi z workiem, do którego zbiera kłosy, 
bo też i ten obyczaj przeszedł w niepamięć, a i potrzeby takiej 
nie ma. Dzięki Bogu nie ma głodu na wsi. Nie słychać brzęku 
ostrzonych kos ani sierpów, panuje w polach idealny spokój 
i cisza, aż dziw bierze, że ten miesiąc żniwny taki spokojny 
i właściwie niczym nie różni się od wcześniejszych miesięcy. 
W dali na wzgórzach widać lasy bogate w zieleń. Grupy ptactwa 
wylatują z nich, zasiadają w krzewach i od czasu do czasu piękne 
trele roznoszą się głośno. Podmuchy wiatru przedłużają letnią 
zadumę. I chociaż coraz to młodsze pokolenie dochodzi do 
dorosłości i chociaż dostatek ludzki widać dookoła, to tęskno 
mi do tamtych czasów, do ludzi, których już nie ma wśród nas, 
do dawnych tradycji i zwyczajów, które były przekazywane 
z pokolenia na pokolenie, do zwyczajnego ludzkiego szacunku 
do ciężkiej żniwnej pracy też.

Wśród wielu pokoleń z tamtych lat przychodzi mi przed oczy 
obraz małej dziewczynki drobnej, zawsze czyściutko ubranej 
z misternie uczesanymi włosami, z twarzą pogodną i roziskrzo-
nymi oczami żądnymi coraz to większej wiedzy. Marysia – bo 
tak jej było na imię – jest przeze mnie dobrze zapamiętaną 

Dokończenie na str. 22

po deszczu”, rejestrując się jako stowarzyszenia, aby móc pro-
wadzić coraz to szerszą działalność na rzecz upowszechniania 
kultury i tradycji w swym środowisku.

Myślę, że niegdysiejsza nestorka kół gospodyń wiejskich, śp. 

Genowefa Szerląg z Jasła, która całe swoje życie poświęciła na 
rzecz rozwoju tych organizacji w naszym rejonie, byłaby z tego 
bardzo, bardzo dumna.

E.M

z JuŻynĄ Do DzwonoweJ
Jużyna to po staropolsku podwieczorek, czyli posiłek spo-

żywany późnym popołudniem. Nazwa ta wywodzi się od 
ludności wiejskiej, która jużynę zanosiła w pole żniwiarzom. 
W sobotnie lipcowe popołudnie gospodynie z brzosteckiego 
koła pojechały z takimi właśnie potrawami do sąsiedzkiej 
Dzwonowej, gdzie odbywał się Powiatowy Przegląd Potraw 
Regionalnych Jużyna - Wieczerza żniwiarzy. Pomimo panującej 
pandemii impreza była wielkim wydarzeniem, zorganizowana 
pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, 

z udziałem władz i mediów. Gospodarze tego przedsięwzięcia, 
kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej zadbały 
o odpowiedni klimat i poprzez scenografię obrazującą dawne 
żniwne pole pokazały młodszym, jak wyglądały niegdyś żniwa. 
Impreza miała charakter konkursu, toteż odpowiednia komisja 
przyznała nagrody. Brzosteckie gospodynie ze Stowarzysze-
nia „Nasz Los w Naszych Rękach” zdobyły pozycję laureata, 
bowiem uplasowały się na trzecim miejscu. Zważywszy na 
wysoki poziom prezentujących się kół (starodawne stroje 

i potrawy w staropolskich naczyniach), lokata 
naszych gospodyń, które uplasowały się zaraz po 
Kole Gospodyń Mieszkańców Dęborzyna i Zagórza 
(I miejsce) oraz Kole Gospodyń Wiejskich w Zwier-
niku (II miejsce), była na pewno satysfakcjonująca. 
Zaprezentowano tam takie potrawy jak: polewka, 
botwinka, prołzioki, pierogi z kapustą i ruskie, sta-
ropolski smalec, kilka rodzajów wiejskiego chleba, 
drożdżowe rogaliki, ser ze szczypiorkiem i inne. 
Warto dodać, że brzostecki stół ze starodawnym 
jadłem wzbudził wśród uczestników dość duże 
zainteresowanie. Impreza była niezwykle ciekawa, 
a urozmaicała ją muzyka ludowa w wykonaniu 
Kapeli Ludowej Jodłowianie.

Przedstawicielki zarządu brzosteckiej organi-
zacji dziękują, przede wszystkim organizatorom 
za zaproszenie (ze względu na epidemię liczba 
miejsc była ograniczona), a także Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku za okazaną pomoc w sfi-
nalizowaniu udziału w tej niezwykle oryginalnej, 
staropolskiej imprezie.

E.M.
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postacią, bo byłam jej długoletnią wychowawczynią, polonistką, 
muzykiem, druhną harcmistrzynią, nauczycielką muzyki w lice-
um ogólnokształcącym, ale także sąsiadką ogrodową. Dlatego 
pozostaje w mojej pamięci bardzo żywą, młodą dziewczynką. 
A tu w sierpniu tego roku odbywa się wielkie wydarzenie 
życiowe. Moja „mała” dziewczynka odchodzi na emeryturę. 
Boże mój, jak ten czas szybko leci, jak bezpowrotnie odchodzą 
szczęśliwe młode lata, za którymi trudno „iść”, tylko w pamięci 
pozostają i na starych już fotografiach. Pamiętam jej dziecię-
cy wyraźny głosik w odpowiedziach lekcyjnych, w śpiewie 
piosenek chóralnych, w recytacji wierszy. Są to obrazy 
utrwalone w mojej pamięci i zapamiętane jakby 
to było wczoraj. Widzę ją na ogrodzie podczas 
sadzenia i pielenia jarzyn, pracowitą, pogod-
ną i ciągle radosną, jakby ta praca dawała 
jej zadowolenie i radość. Pamiętam ją 
z bukietami kwiatów łąkowych niesio-
nych do babci wazonu. Obrazy z jej 
dzieciństwa i młodości przetaczają 
mi się jak w kalejdoskopie.

Cóż dzisiaj Marysia, a właściwie 
Maria z domu Pietrucha Kawalec, 
dostojna jubilatka, odchodzi na 
emeryturę. W Szkole Podstawowej 
w Brzostku pozostawiła po sobie bar-
dzo dobre wspomnienia, gdyż była so-
lidną, bardzo dobrą uczennicą, aktywnie 
uczestniczącą w życiu szkoły. Chętnie 
brała udział w występach artystycznych, 
recytowała wiersze, śpiewała w chórze szkol-
nym, grała na mandolinie i była czynną harcerką 
biorącą udział w akcjach zimowych i letnich organizo-
wanych przez komendę hufca ZHP w Jaśle. W szkole średniej 
była solidną uczennicą.

Po przyjściu ze szkoły, odrabianie lekcji i pisanie wypraco-
wań domowych zawsze odkładane było na wieczór, ponieważ 
popołudniami pracowała w gospodarstwie rodziców i dziad-
ków na Równiach. Tam często wsłuchiwała się w rozmowy 
rodzinne dziadka Jana Ziomka, który powrócił do kraju z Ame-
ryki Północnej i snuł opowieści o życiu w tamtym bogatym 
kraju. Opowiadał on o losach emigrantów polskich żyjących 
tam, o życiu znajomych, którzy pozostali w USA. Te historie 
uzupełniał ojciec Stanisław Pietrucha, który żywo opowiadał 
o kampanii wrześniowej i walkach z Niemcami, a opowieści 
te snuł z autopsji. W takim duchu prawdziwego patriotyzmu 
wzrastały dzieci Stanisławy i Stanisława Pietruchów – Maria 
i Ryszard. Umiłowanie kraju, szacunek do tradycji polskich, 
podziw do naszej literatury, miłość do Boga i bliźniego to 
były podstawowe ideały, w których wzrastały dzieci. Nic też 
dziwnego, że wyrosły na porządnych ludzi, wiernych Bogu 
i bliźniemu. Kiedy cofam się pamięcią do tamtych młodzień-
czych lat Marii, brzmi mi w uszach harcerska piosenka, z którą 
na ustach wędrowały moje drużyny pod skałkę skurowską i tam 
przy ognisku śpiewały: „Rośniemy dla śpiewu, jak ptaki jak 
drzewa i w słońce patrzymy tak samo. Rzucają nam czerwce, 
bukiety na serce i skrzydła nam rosną u ramion. Szeroki świat 
czeka jak przyjaciel, za dalą dal bez przerwy woła nas. I z każ-
dym dniem cudowniej i bogaciej otwiera się niepowtarzalny 
czas…” W wielkiej przyjaźni do świata i ludzi wzrastała nasza 
bohaterka tej opowieści.

A potem podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Brzostku, 
później była kierownikiem internatu Szkoły Rolniczej w Kle-
ciach, uwielbiana przez młodzież - ale krótko, ponieważ ciężka 
choroba matki zmusiła ją do przerwania pracy zawodowej. 
Przygoda z brzosteckim domem kultury, zaczęła się w 1990 
roku. Ukończyła studia bibliotekarskie i stawała się coraz to bar-
dziej doświadczonym pracownikiem kultury. Miała opanowany 

charakter, toteż współpraca z nią była ciepła i bez konfliktów.
Wyszła za mąż za Stanisława Kawalca, urodziła dwie córki, 

a zarobione pieniądze „wkładali” w swój nowy dom, który wy-
rósł na ul. Wąskiej na wzgórku powyżej dawnego jeziora. Tam 
też wzięła do siebie matkę Stanisławę, która wraz z upływem 
czasu posuwała się w wieku i wymagała opieki. Maria prze-
szła zgodnie z wykształceniem do biblioteki. Dzieci, młodzież 
i starsi z radością wędrowali tam, gdzie ciepło i wesoło byli 
przyjmowani. Po przeniesieniu księgozbioru do dużego bu-
dynku przy ul. Ignacego Łukasiewicza, biblioteka otrzymała 
większe lokum, a tym samym miejsce do organizowania zajęć 
z lekturą i jej bohaterami, co wykorzystali nauczyciele, chodząc 

z uczniami i przedszkolakami na zajęcia. Tutaj biblioteka 
została skomputeryzowana, co bardzo ułatwiło 

pracę z książką i czytelnikiem. Tutaj odbywa-
ły się spotkania z członkami Towarzystwa 

Miłośników Ziemi Brzosteckiej, które to 
spotkania były bardzo dobrze przygo-
towywane przez p. Marię. Pomagała 
też przy rozprowadzaniu książek pod-
czas imprez gminnych czy po mszach 
świętych wokół kościoła. Często od-
bywały się spotkania starszych ludzi, 
którzy zawsze doceniali życzliwość 
i miłą atmosferę panującą wokół. 

W ubiegłym roku biblioteka zno-
wu dostała nowe lokum, w dawnym 

przedszkolu, a przeniesieniem książek 
zajęły się panie bibliotekarki i pracownicy 

domu kultury. Do biblioteki przychodzili 
starsi ludzie nieumiejący korzystać z nowych 

osiągnięć elektroniki – i tutaj p. Maria pomagała im 
przygotowywać dokumenty na pocztę, do banku czy do 

biur. Z całym szacunkiem patrzyłam na tę działalność p. Marii 
i byłam pełna podziwu, że dziś w dobie szybkiego zdobywania 
„kasy” jest ktoś, kto bez zapłaty potrafi i chce drugiemu czło-
wiekowi pomóc. Ponadto zawsze można było liczyć na pełną 
bibliografię potrzebną korzystającej osobie – czy to młodzieży 
przed egzaminami czy też do pisania artykułów prasowych na 
wielorakie tematy. I tak dzięki życzliwości p. Marii do biblioteki 
ciągnęły coraz to liczniejsze grupy Czytelników, a każdy wy-
chodził zadowolony i niósł do domu książki ulubionego autora.

Biblioteka organizowała Narodowe Czytanie. W miłej atmo-
sferze fragmenty książek wybranych pisarzy czytane były nie 
tylko w bibliotece, ale także na rynku w Brzostku, a czytającymi 
byli: radni gminy, nauczyciele emerytowani, miłośnicy książki, 
Burmistrz naszego miasta i gminy Wojciech Staniszewski czy 
Proboszcz naszej parafii ks. Marek Mnich. Sklepy były szeroko 
otwarte, aby i tam można było słuchać tekstów.

W bibliotece odbywały się spotkania kobiet z KGW oraz 
członków organizacji miejscowej „Aktywny Brzostek”, Opo-
wiadają o Marii bardzo ciepło, nazywając ją spokojną i życzliwą 
osobą umiejącą wprowadzić do pracy atmosferę, a owe prace 
były zawsze z nią rytmiczne i przemyślane.

Nadszedł czas, kiedy to kończymy pracę zawodową i idziemy 
na emeryturę. Jest to czas, kiedy wszystko przed człowiekiem 
zatrzymuje się i zaczyna odpoczynek. Wierzę że p. Maria 
pozostanie w kontakcie z biblioteką, że dalej będzie pisać, bo 
humor i sentencje wybierane przez nią, są zawsze dosadne 
i zrównoważone.

Oby czas, który nazywamy emeryturą, był dla p. Marii ła-
skawy, aby służyło zdrowie i siły witalne, a wtedy i chęć do 
odwiedzania biblioteki będzie wielka. 

Kończąc tę opowieść, posłużę się tekstem piosenki „Tak 
niedawno żeśmy się spotkali a już pożegnania nadszedł czas 
tyle żeśmy ze sobą przebywali a dziś już wspomnienia łączą 
nas…” Spokojnej i twórczej emerytury życzę.

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze str. 21
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śMiech to zDRowie. to nie banał. 
on napRawDę leczy.

 fb.com
Zadowolony Jasiu wpada do klasy i mówi: Proszę pani, 

a ja mam małego braciszka! Nauczycielka pyta: A do kogo 
jest podobny? Z oczek do mamy…mówi Jasiu. Z noska do 
taty, a z głosu do syreny policyjnej!

  
Rodzina siedzi przy stole. Mały Jasiu pyta tatę: Tatu-

siu, dlaczego ożeniłeś się z mamą? Tata odkłada widelec 
i patrząc na żonę mówi: Widzisz, nawet dziecko tego nie 
rozumie…

  
Przychodzi milicjant do księgarni i pyta: Czy jest „Pan 

Tadeusz”? Sprzedawczyni woła na zaplecze: Panie Tadziu, 
przyszli po pana!

  
Dyrektor dużej fabryki wzywa do swojego gabinetu 

sekretarkę. 
- Pani Jolu! Czy tak jak prosiłem, dała pani ogłoszenie, 

że poszukujemy nocnego stróża? 
- Oczywiście panie dyrektorze. Zrobiłam, jak pan prosił. 

- I jaki efekt?
- Natychmiastowy. Ostatniej nocy okradziono nasz 

magazyn.
  

Co jest gorsze od znalezienia robaka w ugryzionym 
jabłku? Znalezienie połowy robaka.

  
W samochodzie zostawiono psa, by przez całą noc 

pilnował auta przed kradzieżą. Rano w samochodzie nie 
ma kół, a za wycieraczką karteczka: Nie krzyczcie na psa, 
szczekał cały czas.

  
Facet pyta kolegę: Dlaczego Ty zawsze nosisz buty za 

małe o dwa numery? 
- Jestem na bezrobociu, mam obrzydliwą żonę, syn ma 

w szkole same pały, teściowa od rana wrzeszczy… Jedyną 
radością w moim życiu jest chwila, gdy wieczorem zdejmuję 
buty.

  

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z LIPCOWEGO NUMERU

Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Kłokoczka południowa
Fotograficzna zagadka geograficzna: Katowice
Hasło krzyżówki: Lichy majster niech psu buty robi 

 Nagrodę książkową wylosowali: Tomasz Milian z Brzostku 
(krzyżówka), Filip Pietrzycki z Brzostku (zagadka geograficzna), 
Anna Trychta z Nawsia Brzosteckiego (zagadka przyrodnicza). 

Wybrała Maria Kawalec

uwaGa konkuRS! wyśliJ Do naS zDJęcia!
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku zaprasza pasjonatów fotografii do wzięcia udziału 

w konkursie fotograficznym 
„W OBIEKTYWIE – NIEZWYKŁE, DZIKIE I POLSKIE”.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:
I. Kategoria (młodzież) - 13-18 lat

II. Kategoria (dorośli) - powyżej 18 lat

Misją konkursu jest uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata oraz dostrzeżenie uroków 
polskiej przyrody. Liczy się przede wszystkim pasja, talent i nietypowe spojrzenie na rzeczywistość. 

Prace konkursowe przyjmowane są wyłącznie na adres e-mail: ckiczbrzostek@gmail.com, najpóźniej 
do dnia 04.09.2020 r.

Zdjęcia zgłoszone do konkursu wezmą również udział w dodatkowym głosowaniu internetowym 
na koncie facebookowym CKiCz Brzostek w terminie: 10-15.09.2020 r. – co jest nowością w tego-
rocznej edycji!

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie:
1. Zrób zdjęcie związane z motywem „NIEZWYKŁE, DZIKIE I POLSKIE”;
2. Zgłoś je do konkursu fotograficznego;
3. Zawalcz o atrakcyjne nagrody.

Szczegóły konkursu oraz regulamin i załączniki dostępne na stronie: 
https://www.facebook.com/CKiCz.Brzostek/ 
Poszukującym tego, co piękne,
a niekiedy ukryte i niedostrzeżone,
życzymy wspaniałej przygody z aparatem!
Powodzenia! 
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Dokończenie na str. 25

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki przyrodniczej (Co to za gatunek? fot. strona 17) i zagadki geograficznej (Co to za miasto? 
fot. s. 17) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 15 września 2020 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4. Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

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

Krzyżówka
sierpień 2020

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki geograficznej sierpień 2020
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Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?
sierpień 2020

POZIOMO: 4) Geol.: kamień półszlachetny o charakterystycznych różnobarwnych 
pasmach. 7) Imię żeńskie - 20 III 13) Kawałek cienkiego drutu służący do spinania pa-
pieru. 15) Awantura, krzyk o coś. 16) Wywierany nacisk, presja (np. fizyczny, psychiczny). 
siła wyższa 17) Hist.: w dawnej Polsce: lokalny zjazd szlachty. 18) Chem., farm.: kwas, 
związek organiczny o działaniu uspokajającym i nasennym; allobarbital. 19) Dawniej: 
granica miasta u wylotu głównych arterii (budynek, brama, szlaban). 20) Motoryz.: model 
opla. 21) Kłopot, trudności, tarapaty. 22) Med.: choroba oczu wywołana podwyższonym 
ciśnieniem śródgałkowym; glaukoma. 26) Dom gier hazardowych. 29) Przestarzale: nie-
wolnik, sługa. 30) Wróżenie z kart, z ręki, z liczb itp.; wróżba. 32) ... tiki-taki i kasztanki 
- cukierkowe łakocie cukierni Wawel 35) Geogr., hist.: starożytne miasto w Fokidzie, słynne 
z wyroczni. 36) Hist.: dawniej opat. 37) Geogr.: rzeka, prawy dopływ górnej Wisły; dł. 
129 km; źródła w Gorcach; przepływa m.in. przez Rabę, Myślenice. 39) Gra 28 kostkami 
zawierającymi po dwa pola z punktami od 0 do 6. 41) Chem.: związek organiczny, alkaloid 
otrzymywany z kory chinowca, gorzki proszek stosowany w leczeniu malarii. 46) Genet.: 
rybosom aktywny w syntezie białka połączony nicią mRNA; polirybosom. 47) Prawnuk 
albo prawnuczka. 48) Geogr.: państwo ze stolicą w Kijowie. 49) Mat.: funkcja trygono-
metryczna. 50) Ocena, ocenianie samego siebie. 51) Syn hrabiego. 52) Geogr.: miasto, 
kopalnia soli kamiennej.

PIONOWO: 1) państwowy - np. kapitalizm 2) Zool.: ptak wodny z rzędu mew-siewek, po-
dobny do brodźca; chroniony. 3) Wysoka laska bogato zdobiona stanowiąca oznakę władzy 
biskupiej. 4) Geogr.: największy kontynent. 5) Muz.: wokalny utwór solowy wchodzący 
w skład opery. 6) Zool.: rasa psów myśliwskich z grupy posokowców (jamnik). 7) Film: 
klatka na taśmie filmowej. 8) Zool.: delfin słodkowodny z Amazonki. 9) Druk.: tło pod 
rysunkiem. 10) Wojsk.: broń biała o wygiętej jednosiecznej klindze. 11) Człowiek 
zmarły; nieboszczyk, trup. 12) Zool.: pieszczotliwie o psie. 14) Rysy, wady w szkliwie 
ceramicznym; wada w polewie kafli. 23) Zool.: koń odznaczający się małą, kształtną gło-
wą, piękną, zwięzłą budową, wytrwałością, szybkością. 24) Rodak, ziomek. 25) miasto 
w Iranie, jeden z największych w świecie port naftowy. 26) Geogr.: wyspa w Indonezji, 
w Małych Wyspach Sundajskich. 27) Spoż.: sucha kiełbasa z mięsa oślego. 28) Geogr., 
sport: miasto w Japonii; miejsce zimowych IO 1998. 30) Woreczek na tytoń. 31) wzdłuż 
szosy, na nasypie, przy zakręcie 33) Geogr., hist.: dawna Etiopia. 34) Fiz.: fizyk, specjalista 
w dziedzinie atomistyki (budowy atomu). 38) Odzież: damski kostium plażowy minimalnie 
okrywający ciało. 40) Geogr.: miasto nad Stobrawą. 42) Paryski opryszek, nożownik, 
rzezimieszek. 43) Bot.: roślina jednoliścienna; występuje w krajach tropikalnych. 44) Nie-
mieckie imię męskie. 45) Kanał odprowadzający zanieczyszczenia. 46) Spoż.: kasza 
z całych (nie łamanych) ziarn jęczmienia lub pszenicy; pęczak.
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iV MiStRzoStwa GMiny bRzoStek 
w Siatkówce plaŻoweJ za naMi 
Po kilku miesiącach przerwy spowodo-

wanej epidemią koronawirusa udało 
się zorganizować IV Mistrzostwa Gminy 
Brzostek w Siatkówce Plażowej. Wszyst-
ko zostało przygotowane w reżimie sani-
tarnym zgodnie z wytycznymi GIS (z wy-
łączeniem zwyczajowego ceremoniału 
boiskowego oraz zapewnieniem środ-
ków dezynfekcyjnych). Impreza została 
zorganizowana przez Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Brzostku oraz Sołectwo 
Zawadka Brzostecka. W turnieju wzięła 
udział rekordowa liczba par (10) z terenu 
gminy. Już w pierwszych pojedynkach 
widać było, że każdej parze zależy na 
zwycięstwie. Zawodnicy dawali z sie-
bie wszystko. Do sporej niespodzianki 
doszło już w drugiej serii spotkań, gdzie 
ubiegłoroczni zwycięzcy Mroczkowski P./
Bik Ł. po zaciętym pojedynku przegrali 
z braćmi Sobczyk. Wiadomo już było, że 
mistrzowie z ubiegłego roku nie obronią 
tytułu. W ich ślady poszli również srebr-
ni medaliści zeszłorocznych rozgrywek 
(Lisak Ł./Lisak K.), którzy musieli uznać 
wyższość debiutującej pary (Szymański 
K./Łukasik K.). W decydującym o zwycię-

stwie starciu spotkały się pary Szymański 
K./Łukasik K. i Sobczyk D./Sobczyk M. 
Finał został rozegrany do dwóch wygra-
nych setów. Na początku pierwszego seta 
para Sobczyk D./Sobczyk M. wypraco-
wała sobie przewagę, której nie oddali do 
końca. Gorąco zrobiło się w końcówce 
drugiej partii, gdy bracia Sobczyk, któ-
rzy, wydawało się, że pewnie zmierzają 
po zwycięstwo, nagle zaczęli trwonić 
wypracowaną wcześniej kilkupunktową 
przewagę. Rywale zdołali doprowadzić 
do gry na przewagi i dopiero po trzeciej 
piłce meczowej para Sobczyk D./Sobczyk 
M. mogła cieszyć się ze zwycięstwa w ca-
łym turnieju. W meczu o trzecie miejsce 
zagrały pary Lisak Ł./Lisak K. oraz Lisak 
D./Dziedzic Sz. Również i to spotkanie 
przyniosło wiele emocji, a o zwycięstwie 
musiał decydować tie-break. Z tej wojny 
nerwów zwycięsko wyszli bracia Lisak, 
którzy wygrali 15:11 i mogli świętować 
zdobycie trzeciego miejsca. Po meczu 
finałowym najlepsze pary otrzymały pa-
miątkowe statuetki i medale. Nagrody 
wręczał burmistrz Brzostku Wojciech 
Staniszewski, kierownik OSiR-u Andrzej 

Piękoś oraz sołtys Zawadki Brzosteckiej 
Marcin Sas. Oprócz nagród dla najlep-
szych par została przyznana również na-
groda fair play ufundowana przez sołtysa 
Marcina Sasa. W tym roku otrzymała 
ją para Ziaja B./Szwed G. Cały turniej 
przebiegł w miłej atmosferze, słoneczna 
pogoda sprzyjała rozgrywkom, a licznie 
zgromadzeni kibice wraz z zawodnika-
mi stworzyli fantastyczne widowisko. 
Gratulujemy zwycięzcom, a pozostałym 
zawodnikom dziękujemy za udział i do 
zobaczenia za rok!

Klasyfikacja końcowa:
1. Sobczyk M. / Sobczyk D.
2. Szymański K. / Łukasik K.
3. Lisak K. / Lisak K.
4. Lisak. D. /Dziedzic Sz.
5. Mroczkowski P. / Bik Ł.
6. Nawracaj P. / Woźniak D.
7. Ziaja B. / Szwed G.
8. Sołtys R. / Siwek K.
9. Zyguła M. / Macko S.
10. Sękiewicz D. / Socha P.

OSiR Brzostek

PRAWDZIWE I WIELKIE 
fb.com

 ¾ Są ludzie, w których obecności czujemy się dobrze, i tacy, 
z którymi nam nie po drodze. Z wiekiem i nabytym do-
świadczeniem, zrozumiałam, że nie z wszystkimi muszę się 
przyjaźnić, ba, ja nie wszystkich muszę lubić i zapraszać 
na wino. Są przyjaźnie nierozerwalne, powierzchowne 
znajomości, jest koleżeństwo. Na niektóre znajomości 
szkoda tracić cennego czasu. Lubię spotkania z ludźmi, 
przy których mogę być sobą. („Taka jak ty” Gabriela Gargaś)

 ¾ Nigdy nie staniesz się obojętny dla tych, którym naprawdę 
na Tobie zależy. Cała reszta to uczuciowy fotomontaż 
składany według aktualnych potrzeb i przelotnych upo-
dobań. W efekcie którego człowiek idzie w odstawkę, 
gdy przestaje być potrzebny.

 ¾ Jeśli ktoś o Tobie mówi źle, Ty milcz, albo mów o nim 
tylko dobrze. Bo w życiu, nie chodzi o to, by dorównać do 
czyjegoś niskiego poziomu, ale o to by być ponad nim…

 ¾ Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, 
którzy stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać 
im rubla i powiedzieć: Jak się dowiesz, ile jesteś wart, to 
wrócisz i oddasz resztę. (Lew Tołstoj)

 ¾ Nie bądź różą w czyimś ogródku. Rozkwitaj pełnią swojego 
życia… To wielka wolność być po prostu sobą.

 ¾ Zawsze jestem szczęśliwy. Wiesz dlaczego? Ponieważ 
od nikogo niczego nie oczekuję. Oczekiwania prędzej 
czy później sprawią ból. 

Wybrała Maria Kawalec
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GRoch z kapuStĄ
Pierwszy raz

Ciekawa jestem, co dodaje ludziom 
chęci do działania, mobilizuje, mo-

tywuje, zaraża entuzjazmem, optymi-
zmem? Z pewnością jakieś ciekawe plany 
i zamierzenia, niecodzienne wydarzenia, 
oczekiwanie na coś niezwykłego. A czy 
pamiętacie, kiedy robiliście coś po raz 
pierwszy w życiu? To pytanie skierowane 
jest do ludzi starszych, niejako skazanych 
na monotonię i codzienność.

A gdyby tak zrobić coś innego, zaska-
kującego w każdym wieku? Szczególnie 
wtedy, kiedy dopada nas złe samopoczu-
cie, przygnębienie, zniechęcenie – wtedy 
właśnie jesteśmy szczególnie podatni na 
bóle głowy, mięśni, przeziębienia, bóle 
stawów itp.

Co to może być za wydarzenie? W za-
leżności od wieku skok na bungee, skok 
z instruktorem ze spadochronem, przelot 
motolotnią z instruktorem, zjazd tyrolką, 
nauczenie się jazdy na nartach, pływania, 
pobyt w sanatorium, zabiegi w SPA, ma-
saże, zabiegi w zakładzie kosmetycznym 
itp. Zamiast prezentów w odwiecznej 

postaci słodyczy, kosmetyków (nie po-
lecam dezodorantu i mydła, bo to dwu-
znaczne), ciuchów, skarpet, krawatów itp. 
z pewnością zaskoczymy jubilatów, so-
lenizantów, obchodzących kolejne gody 
czy przyjmujących ślubne prezenty cał-
kiem innym pomysłem, dostosowanym 
do wieku i okoliczności. No i pobudzi 
obdarowanych do podjęcia określonych 
działań, aby prezent spożytkować i nie 
zmarnować bonu, talonu czy innej sto-
sowanej formy prezentowej.

U dzieci weszły w zwyczaje bony do 
salonu empik – obdarowany sam wybiera 
sobie prezent z bogatej oferty.

Taki „pierwszy raz” przydarzył się nam 
w tym roku. Otóż dzieci i wnuki zapro-
ponowały nam pływanie żaglówką po 
mazurskich jeziorach. Pomyślałam: w tym 
wieku? I dość szybko odmówiłam. Oferta 
jednak nie dawała mi spokoju – bo kiedy, 
jak nie teraz: nie będziemy już ani młodsi, 
ani sprawniejsi. Po tygodniu analizowania 
„za” i „przeciw” wyraziliśmy chęć poznania 
podstaw żeglarstwa „na żywo”, biorąc 
jednak pod uwagę nasze uwarunkowania 
wiekowe.

Dołączyliśmy w ten sposób do trzech 
rodzin czterdziestolatków z dziećmi, któ-
rzy mieszkali na wynajętych trzech ża-
glówkach cumujących w jednym porcie, 
tam też przygotowywali wszystkie posiłki 
we własnym zakresie i spędzali część 
wolnego czasu, baraszkując w jeziorze 
Bełdany na Mazurach. Każdą żaglówkę 
obsługiwał sternik z patentem, zdobytym 
jeszcze podczas studiów na krakowskich 
uczelniach; w sumie mieliśmy pięciu do-
świadczonych sterników na czternastu 
uczestników.

Znalazłam i zadatkowałam kwaterę 
„lądową” w odległości 800 m od cumu-
jących żaglówek – taką odległość poko-
nywaliśmy codziennie pieszo, idąc leśną 
drogą i traktując spacer jako gimnastykę 
poranną. Mieszkaliśmy w gościńcu „Izno-
ta”- to piękny pensjonat z mnóstwem 
kwiatów, huśtawkami, grillem, miejscem 
na ognisko, wypożyczalnią rowerów, 
własnym jeziorkiem do łowienia ryb, 
z możliwością wyżywienia, sympatycz-
nymi gospodarzami.

Dokończenie na str. 28

aMatoRSka liGa teniSa zieMneGo GMiny 
bRzoStek 2020 zakończona
W tegorocznej edycji udział wzięło 

4 zawodników. W fazie wstęp-
nej uczestnicy zagrali systemem „każdy 
z każdym”, a finał rozstrzygał się między 
zawodnikami, którzy po tej fazie zajęli 
dwa pierwsze miejsca. 

Pomimo niedużej w tegorocznej edycji 
frekwencji nie brakowało sporych emocji 
i walki do ostatniej piłki. Świadczą o tym 
przede wszystkim wyniki poszczególnych 
spotkań. Do ostatniej kolejki nie było 
pewne, kto zagra w wielkim finale. Cała 
tabela mogła zostać jeszcze wywrócona 

do góry nogami. Po zakończeniu ostat-
niego spotkania triumfatorem tej fazy 
rozgrywek z kompletem zwycięstw został 
Mateusz Szybist. Po podliczeniu wszyst-
kich punktów okazało się, że trzej pozo-
stali zawodnicy uzyskali ich taką samą 
ilość. Bezpośrednie spotkania pomiędzy 
zawodnikami także nie przyniosły roz-
strzygnięcia, więc potrzebne było liczenie 
setów. Jak się chwilę później okazało, 
to także było zbyt mało, ponieważ dwaj 
uczestnicy uzyskali identyczny wynik. 
Pewnym więc było, że do wyłonienia 

drugiego finalisty konieczne będzie poli-
czenie ilości gemów. W tym zestawieniu 
lepiej wypadł Szczepan Nowicki i to on 
cieszył się z awansu do finału.

Decydujące spotkanie zostało roze-
grane 30 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 
19:00. Jak na finał przystało, nie zabrakło 
dużej woli walki oraz długich i widowi-
skowych wymian. Po niespełna dwugo-
dzinnej, emocjonującej rozgrywce ręce 
w geście triumfu mógł unieść Mateusz 
Szybist, pokonując rywala 2:0 (6:4,6:3) 

Po zakończeniu sportowych zmagań 
przyszedł czas na dekorację. Zawodnicy 
znajdujący się na 3. i 4. miejscu otrzymali 
medale, natomiast finaliści ALTZGB 2020 
okazałe puchary oraz bony podarunko-
we. Wszyscy uczestnicy otrzymali także 
pamiątkowe dyplomy. Wręczenia nagród 
dokonał Kierownik OSiR Brzostek – An-
drzej Piękoś. 

Gratulujemy zwycięzcy, a pozostałym 
zawodnikom dziękujemy za udział i mamy 
nadzieję, że zobaczymy ich w kolejnej 
edycji. 

Klasyfikacja końcowa:
1. Mateusz Szybist 
2. Szczepan Nowicki 
3. Janusz Piątkiewicz
4. Dariusz Wójcik 

Paulina Szymańska
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Ale mimo licznych wygodnych kwater 
obłożenie gośćmi było niewielkie ze 
względu na koronawirus i niepewną 
pogodę.

W pierwszym dniu żeglowania czu-
łam się niepewnie: jak zniosę kołysanie, 
przechyły, fale powodowane przez innych 
pływających, mnóstwo lin, słońce, śliski 
pokład itp. Od razu założyłam kamizelkę 
ratunkową i tkwiłam na jednym miejscu. 
Ale po godzinie zauważyłam, że żaglów-
ka nie jest wywrotna, sternik doskonale 
potrafi ją ujarzmić, słońce niezbyt przy-
pieka i zaczęło mi to sprawiać przyjem-
ność. Pływaliśmy po jeziorze Bełdany, 
Mikołajki i Śniardwy. Najtrudniejsze było 
żeglowanie pod wiatr, zakosami, w dro-
dze powrotnej, ale też najbardziej atrak-
cyjne ze względu na ilość niezbędnych 
manewrów.

Śniadania i kolacje robiliśmy sami 
w kwaterze, a na obiady jechaliśmy do 
Ukty (7 km) lub do Mikołajek (10 km).

Oprócz żeglowania zwiedziliśmy Park 
Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, gdzie 
na ponad 100 ha można przyjrzeć się 

z bliska dzikim mieszkańcom Puszczy 
Piskiej, takim jak: sarny, jelenie, daniele 
oraz rzadkim gatunkom: syberyjskim je-
leniom Dybowskiego, św. Huberta, a na-
wet żubrom, łosiom i wilkom. Na specjal-
nie ogrodzonym terenie znajduje się 
wiele gatunków ptactwa leśnego, m.in.: 
czaple, żurawie, puchacze. Dzieci mogły 

karmić daniele marchewką, a młode 
opuszczone przez rodziców bociany sie-
działy w gniazdach na wysokości oczu 
patrzącego (karmione przez pracowników 
parku). Trzeba było przejść osiem drabi-
nek nad ogrodzeniami i pokonać dość 
mokry po deszczu teren. Grupa zwiedza-
jących z przewodnikiem liczyła około 
pięćdziesięciu osób w bardzo róż-
nym wieku.

Robiąc popołudniową przerwę w że-
glowaniu, zwiedziliśmy również Muzeum 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 
w Praniu.

 Muzeum mieści się w dawnej leśni-
czówce wsi Krzyże, pochodzącej z 1880 
roku. W kilku izbach poświęconych jego 
pamięci można zobaczyć rękopisy, rysun-
ki, archiwalne gazety, do których pisywał 
poeta, a także wiele pamiątek związanych 
z jego życiem. Dzisiaj Pranie to także 
centrum kulturalne, co roku organizowa-

ne są koncerty, spotkania poetyckie, 
z pisarzami, znawcami sztuki.

Dlaczego taka dziwna nazwa: Pranie? 
Nad łąkami i grzęzawiskami wczesnym 
rankiem zachodzi zjawisko unoszenia 
się oparów, czyli mgieł. Mazurzy to paro-
wanie, dymienie mgły określali w swojej 
gwarze „praniem”. Łąki „prały”, „prą”. Stąd 
wzięła się nazwa leśniczówki Pranie.

W ostatnim dniu naszego pobytu po 
porannym żeglowaniu, obiedzie i odpo-
czynku wszyscy pojechaliśmy posłuchać 
szant w Tawernie Portowej w Mikołaj-
kach. Jak Paweł Grajek zaczął grać na 
gitarze (po prostu wirtuoz!) i śpiewać, 
włączyli się wszyscy obecni, a za chwilę 
pary ruszyły do tańca, nie tylko w samej 
tawernie, ale i na chodniku obok. My 
również śpiewaliśmy, szczególnie refreny 
znanych utworów: Morskie opowieści, 
Gdzie ta keja, Bosman, Cztery piwka, 

Przechyły itd. Po 23.00 wróciliśmy, bo 
w następnym dniu wracaliśmy my, resz-
ta jeszcze zostawała. Po powrocie napi-
sałam wiersz: 

Pożegnanie Mazur

Pożegnajcie od nas Mazury
Zieleń, wiatr, niebo i chmury
Już wschód słońca widać w oddali
Zaraz światłem horyzont rozpali.

Potem płyńcie przez życie na fali
Rafy życia omińcie z oddali
Niech te chmurki, i wiatr, i pogoda
Sił do życia i pracy Wam doda.

Wynajęcie żaglówki, mieszkanie na 
niej, stołowanie we własnym zakresie 
i cumowanie kosztowało po 250 zł na 
osobę za 7 dni pobytu. W tym roku było 
taniej ze względu na koronawirus – ma-
seczek używaliśmy w sklepie, kościele, na 
deptaku, w muzeum, w parku zwierząt, 
obiady spożywaliśmy w restauracyjnych 
ogródkach, szant słuchaliśmy pod da-
chem bez ścian, aby jak najmniej narażać 
się na zarażenie, często dezynfekowali-
śmy ręce przy wejściach do obiektów. 
Nie bez znaczenia było również to, że 
w warmińsko-mazurskim w tym czasie 
było bardzo mało przypadków zarażeń. 
Ahoj! Do następnego roku!

Janina Słupek

Dokończenie ze str. 27
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Kasacja PojazdóW tel. 606 347 031, 666 842 379

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

« NOWOść: Kołdry, pościele, poduszki, ręczniki

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

waŻna inFoRMacJa
Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 15 września na adres: wiadomosci@brzostek.pl

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 jed-
nym numerze:

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

 ¾Reklamy i ogłoszenia w kolorze będą zamieszczane w przypadku 

wolnego miejsca na stronach kolorowych.
 ¾Jeśli cały numer będzie wydany w kolorze, obowiązują opłaty za 
ogłoszenia lub reklamę czarno-białą.
 ¾Reklamy zamieszczane będą wyłącznie w drugiej połowie mie-
sięcznika.
 ¾Płatności należy dokonywać na numer konta podany w stopce 
gazety.
 ¾Centrum 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.
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Fot. Maria Smoroń z Bukowej

Fot. Magdalena Gąsior z Grudnej DolnejFot. Tomasz Baran z Brzostku

Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Ewa Święch z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Joanna Płaziak z Brzostku

Fot. Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Adrianna Szpara 
z Woli Brzosteckiej

Fot. Agnieszka Lipińska z Świebodzina

Fot. Sabina Zięba z Brzostku


