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Drugiego kwietnia 2008 roku minęła trzecia rocznica śmierci 
Jana Pawła II Wielkiego Papieża, Naszego Rodaka.

 Pontyfikat Jana Pawła II to bez wątpienia wielka karta historii 
współczesnej, a dla nas wszystkich to ogromny dar, ponieważ 
dane nam było żyć właśnie w tych czasach. Warto dziś zapytać: 
Co zostało w naszych sercach po śmierci Jana Pawła II? Co zro-
bimy z tym świadectwem wiary, które dla nas pozostawił? Papież 
ofiarował nam ogromną spuściznę literacką i duchową, która nie 
tylko powinna wiązać się z wyborem drogi życia, ale pociągać za 
sobą trwałość postanowień.
 Patrząc z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że śmierć 
Jana Pawła II to znak dla świata, który coraz częściej zaprzecza 
miłości, godności i pozbawia nas nadziei. Musimy budować – jak 
nas nieustannie prosił i zachęcał – cywilizację pokoju, miłości 
i miłosierdzia. Wtedy zwyciężymy, wytrwamy i spłacimy nasz 
ogromny dług wobec Niego.
 Trzy lata temu jeszcze z nami był... Był do godziny 21.37... 
Oczy całego świata skierowane były na Watykan... Serca i myśli 

wyrywały się do Naszego Papieża, który powoli odchodził do 
Domu Ojca... Człowiek garnął się do człowieka... Bliżej nam było 
do siebie, bo wtedy łatwiej znosić ból, łatwiej milczeć, modlić 
się!
 Czy nadal potrafimy być tak blisko siebie? Czy potrafimy wspól-
nymi siłami oddać hołd Największemu z Polaków? Czy kwiecień 
2005 ma szansę powtórzyć się w naszym życiu?
 Montaż słowno-muzyczny „JESTEŚ PIELGRZYMEM NA 
TEJ ZIEMI” powstał przede wszystkim po to, aby uczcić pamięć 
Papieża Wszechczasów. Na inscenizację złożyły się najważniejsze 
wydarzenia z życia Karola Wojtyły, od narodzin do początku pon-
tyfikatu oraz od objęcia Piotrowego Tronu, do zakończenia ziem-
skiego życia. Wśród wielu scenek na szczególną uwagę zasłużyły: 
„Dzieciństwo” i „Młodość” Karola Wojtyły, „Wybór na Papieża”, 
„Zamach” oraz „Spotkania z Ojcem Świętym w Watykanie”.
 W tym miejscu należy wspomnieć, że w rolę Lolka wcielił się 
malutki Maciuś Krajewski, który niezwykle zachwycił publiczność. 
Dorastającego Papieża znakomicie odegrał Karol Furman uczeń 
szóstej klasy SP Brzostek. Jednak najwięcej wzruszeń u widzów 
wzbudził ks. Henryk Maguda – Proboszcz parafii w Nowym Żmi-

grodzie, który doskonale potrafił naśladować nie tylko zachowanie 
Jana Pawła II, ale również Jego sposób wypowiadania się, tak 
szczególnie nam bliski.
 Najweselszym akcentem montażu były audiencje w Watykanie, 
podczas których Papież przyjmował tak znakomite osobistości jak: 
Matkę Teresę z Kalkuty, Lecha Wałęsę, ludzi Solidarności, Georga 
Busha, Aleksandra Kwaśniewskiego z małżonką, Żydów, Muzuł-
manów, artystów, muzyków, cyrkowców, społeczność cygańską, 
Hawajki, Indian…
 Każdy gość przybywający do Watykanu nie tylko składał hołd 
Ojcu Świętemu, ale również zostawiał coś w darze. Niezwykłymi 
podarunkami okazały się występy taneczne naszych dzieci, których 
ogromne zaangażowanie i wkład pracy przyczyniły się do ukazania 
doniosłości przedstawianych wydarzeń.
 Całość przedstawienia uświetniały liczne piosenki i recytacje 
oraz bogato przygotowana scenografia. Nie można również za-
pomnieć o przepięknych, perfekcyjnie dobranych do ról strojach, 
które wzbudziły ogromny aplauz publiczności.
 Montaż „JESTEŚ PIELGRZYMEM NA TEJ ZIEMI” grany był 
kilkakrotnie, ze względu na duże zainteresowanie widowni, wśród 

której znaleźli się między innymi: ks. Dziekan Emil Midura, ks. 
dr Jan Cebulak - Proboszcz naszej parafii oraz przedstawiciele 
lokalnych władz, na czele z Panem Leszkiem Bieńkiem - Wójtem 
Gminy Brzostek.
 Jan Paweł II  podobnie jak trzy lata temu zjednoczył na Placu św. 
Piotra wszystkie narody, tak drugiego kwietnia 2008 roku złączył 
całą społeczność w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostku 
we wspólnej modlitwie i zadumie.
 Wszyscy chcemy żyć mając Jego słowa za drogowskazy, które 
zapewniają nadzieję na lepsze jutro.
„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi...”.
 Montaż ten był zachętą, abyśmy nie zapomnieli Jego przesłania o 
nadziei, miłości i miłosierdziu, ale wciąż je pogłębiali i żyli nim na 
co dzień. Chcieliśmy spełnić wielkie pragnienie Ojca Świętego:
 „Ojczyzno moja kochana, Bóg Cię wywyższa i wyszczególnia-
umiej być wdzięczna”.

atsz
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Medale za zasługi 
dla obronności kraju
W dniu 05 marca 2008r. w Starostwie 

Powiatowym w Dębicy odbyła się 
uroczystość wręczenia medali za zasługi 
dla obronności kraju dla rodziców dzieci, 
których wielu synów pełniło lub pełni 
służbę wojskową.
 Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 
1177/kadr z dnia 19 października 2007r.
 Złotym Medalem zostali odznaczeni: 
Wróbel Józefa i Jan zam. Smarżowa 120 
(sześciu synów odbyło służbę wojskową): 
Krzysztof, Damian, Grzegorz, Kazimierz, 
Marek, Andrzej
 Srebrnym Medalem zostal i  od-
znaczeni: Baran Lucyna i Ryszard 
zam. Brzostek ul. 20-go Czerwca 34 
(czterech synów odbyło służbę wojskową) 
- Robert, Waldemar, Paweł, Marcin; Kol-
busz Janina zam. Bukowa 97 (czterech 
synów odbyło służbę wojskową) - Jan, 
Bogdan, Andrzej, Grzegorz; Grodzka Jó-
zefa i Zdzisław zam. Kamienica Górna 139 
(trzech synów odbyło służbę wojskową) 
- Stanisław, Mariusz, Janusz; Wołowiec 
Janina zam. Siedliska-Bogusz 46 (trzech 
synów odbyło służbę wojskową) - Paweł, 

Wojciech, Roman
 Uroczystego wręczenia medali doko-
nał pułkownik Witold Przybyła – Szef 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
w Rzeszowie, podpułkownik Mirosław 
Ciesielski – Komendant Wojskowej Ko-
mendy Uzupełnień w Mielcu, mgr inż. 
Piotr Szczepkowicz – Zastępca Wójta 
Gminy Brzostek. Ponadto w uroczystości 
uczestniczyli: major Daniel Chmielowiec 

– Z-ca Komendanta WKU w Mielcu, mgr 
Władysław Bielawa – Starosta Powiatu 
Dębickiego, Kazimierz Moskal – poseł 
na Sejm RP, Przemysław Wojtys – radny 
sejmiku województwa podkarpackiego
 Uroczystość została uświetniona wystę-
pami Garnizonowej Orkiestry Wojskowej 
w Rzeszowie z udziałem zespołu artystycz-
nego „Quatro”.

Marta Dodolak

Od lewej: Janina Kolbusz, Józefa Wróbel, Marta Dodolak, Józefa i Zdzisław Grodzcy

W Zespole Szkół w Nawsiu Brzostec-
kim zakończyliśmy realizację grantu 

Rzeczpospolita Internetowa organizowa-
nego przez Fundację Grupy TP i UNDP. 
Uroczyste zakończenie projektu odbyło 
się w naszej szkole 17 marca. Zaprezento-
waliśmy wyniki pracy uczniów wykonanej 
w ramach programu. Powstał przewodnik 
rowerowy po gminie Brzostek (w formie 
mapy) z opisem najciekawszych zabyt-
ków znajdujących się w poszczególnych 
miejscowościach. Część przewodników 
przekazaliśmy na ręce pana wójta Piotra 
Szczepkowicza.
  Całość pieniędzy przekazanych przez 
Fundację Grupy TP czyli 11.684zł, wyda-
liśmy na realizację grantu. Zakupione zo-
stały m.in. rowery, kaski rowerowe, licznik 
rowerowy, aparat cyfrowy. Wynajęliśmy 

także hosting na stronę www, co umożliwiło 
nam stworzenie nowej strony naszej szkoły. 
Funkcjonuje ona pod adresem: www.zsnaw-
sie.in5.pl
 Część pieniędzy została przeznaczona 
na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy 
prowadzili dodatkowe zajęcia związane z 
realizacją grantu, a także na eksploatację 
pomieszczeń, w których prowadzono 
zajęcia. Dwa rodzaje warsztatów informa-
tycznych prowadziła pani Anna Żurowska, 
jeden pan Piotr Kawalec. Warsztaty dzien-
nikarskie prowadziły pani dyrektor Urszula 
Wojnarowska i pani Elżbieta Tyburowska.
 Bez wątpienia, dzięki prowadzonym 
zajęciom, a także poprzez zorganizowane 
wycieczki piesze i rowerowe, uczniowie 
bardziej zainteresowali się walorami tury-
stycznymi naszej gminy. Sami wyszukiwali 

większość informacji o zabytkach, podczas 
wycieczek robili zdjęcia. Pozwoliło im to 
lepiej poznać zabytki znajdujące się w gmi-
nie. Piesze i rowerowe wyprawy po terenie 
gminy będziemy na pewno kontynuować 
w przyszłości, ponieważ cieszyły się one 
bardzo dużym zainteresowaniem ze strony 
uczniów.

Kierownik projektu 
Krzysztof Skórski

Zakończenie projektu Rzeczpospolita Internetowa  
w Zespole Szkół w Nawsiu Brzosteckim

Wystąpienie dyr. Urszuli Wojnarowskiej Zaproszeni goście i nauczyciele realizujący projekty Fot. J. Nosal
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12 lutego 2008 roku w Mielcu odbył się wo-
jewódzki etap konkursu informatycznego 

organizowanego przez Kuratorium Oświaty w 
Rzeszowie. Poprzedził go etap szkolny, który 
miał miejsce w Gimnazjum im. Królowej Jadwi-
gi w Brzostku. Ze względu na wysoki poziom 
trudności tego etapu, jako jedyny zakwalifikował 
się Dawid Wójcik, który wraz z ponad setką 
innych uczniów z całego województwa stanął 
w szranki do rywalizacji na wyższym szczeblu. 
Pomimo bardzo wysoko postawionej poprzeczki, 
Dawid zajął wysokie V miejsce, zdobywając ty-
tuł laureata i tym samym powtórzył swój osobisty 
sukces z zeszłorocznej edycji konkursu, podczas 
którego zdobył IX miejsce na 202 uczestników.

P. Batycki

LAUREAT KONKURSU  
INFORMATYCZNEGO

„Jest na świecie tyle rzeczy, 
za które nie można zapłacić  
żadnymi pieniędzmi, 
tylko radością, pamięcią  
i słowem dziękuję.”

W bieżącym roku szkolnym w Szkole 
Podstawowej w Gorzejowej prze-

prowadzono remont. Stare, nieefektyw-
ne ogrzewanie wymieniono na nowo-
czesne, estetyczne i ekonomiczne. Do-
konano również wymiany reszty okien 
drewnianych na plastikowe. Najbardziej 
jednak zauważalne zmiany to świeżo 
pomalowane korytarze i wszystkie sale 
lekcyjne. Jednolity, zielony kolor został 
zastąpiony różnymi kolorami. Przed 
malowaniem ściany i sufity zostały 
wyczyszczone ze starych farb, wy-
równane i zagruntowane. Lamperie na 
korytarzu głównym wykonano tynkiem 
mozaikowym, co nadaje pomieszczeniu 
nowoczesnego wyglądu. 
 Realizacja powyższych prac nastąpiła 
dzięki pani dyrektor Małgorzacie Siar-
kowskiej oraz samorządowym władzom 
lokalnym: radnym Rady Gminy oraz 

Szkoła odmieniona – jakby nowa
panu Wójtowi Leszkowi Bieńkowi i jego 
zastępcy panu Piotrowi Szczepkowiczo-
wi. 
 Za wkład, zaangażowanie i sfinan-

sowanie dokonanych inwestycji, dzię-
ki którym nasza szkoła będzie mogła 
kształcić w coraz lepszych warunkach, 
dziękują

wdzięczni uczniowie i nauczyciele.
Krystyna Traciłowska

8 marca w KGW  
w Nawsiu Brzosteckim
W niedzielę 9 marca 2008 r. panie na-

leżące do Koła Gospodyń Wiejskich 
w Nawsiu Brzosteckim zorganizowały dla 
siebie skromny „babski wieczór”.
 Panowała miła i koleżeńska atmosfera. 
Uczestniczki spotkania mogły, choć na 
parę godzin oderwać się od codziennych 
trosk i obowiązków, wsłuchując się w 
opowieści i wspomnienia Seniorek KGW. 
W spotkaniu uczestniczył także sołtys wsi 
p. Kazimierz Fryc.
 Od 1 lutego nawsieńskie koło ma nowe 
władze. Przewodniczącą została wybrana 
p. Krystyna Kawalec, a zastępcą p. Anna 
Zięba.

M. KawalecFot. J. Nosal
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Inwestujemy w dzieci
Jesienią ubiegłego roku Gmina Brzostek przystąpiła do 

programu „Uczeń na wsi”, w którym pomoc otrzymali 
uczniowie z naszego terenu posiadający orzeczenia o nie-
pełnosprawności. Pilotażowy program „Uczeń na wsi” ma 
pomóc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełno-
sprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko 
– wiejskie. Realizatorami programu są oddziały PFRON i 
gminy. Następnie rodzice wspomnianych uczniów lub sami 
uczniowie (jeśli są pełnoletni) podpisali umowy na wyko-
rzystanie tych środków zgodnie z założeniami programu. 
Są to niemałe kwoty, bo na jednego ucznia przypada 1500 
– 3000 zł do wykorzystania w pierwszym półroczu 2008 
r. Program ma być kontynuowany pod warunkiem prawi-
dłowego wykorzystania przyznanych środków. Może to 
sprawić pewien kłopot, bo duża część beneficjentów tego 
typu pomocy (np. stypendia socjalne) przyzwyczaiła się do 
omijania ograniczeń i naginania przepisów tak, by pieniądze 
przyznane na naukę swoich podopiecznych wykorzystać na potrzeby 
gospodarstwa domowego, rolnego czy jeszcze inne. Można mieć 
tylko nadzieję, że są oni w mniejszości, ale tajemnicą poliszynela 
jest możliwość „załatwienia” za 20 zł dowolnej faktury w niektórych 
sklepach. Nawiasem mówiąc dziwi trochę nonszalancja właścicieli 
takich sklepów, bo bardziej skrupulatna kontrola skarbowa mogłaby 
to wychwycić, a wtedy na pewno by to „zabolało”.
 W ramach tego programu z PFRON otrzymaliśmy również 
blisko 100 tys. zł na zakup samochodu do przewozu uczniów 
niepełnosprawnych i 11 marca po przejściu wszystkich procedur 

mogliśmy odebrać samochód, który został przekazany do Zespołu 
Szkół w Siedliskach-Bogusz, skąd będzie wyjeżdżał, by pomóc w 
przemieszczaniu się niepełnosprawnym uczniom naszej gminy.
 Mamy więc nowe możliwości i teraz trzeba nauczyć się z nich 
korzystać, by przynosiły zamierzony efekt i pomagały naszym 
niepełnosprawnym dzieciom w dostępie do wszystkich dóbr na 
równi z innymi. Dobrze byłoby też, przy wydawaniu tych pieniędzy, 
pamiętać że inwestycje w edukację naszych pociech procentują 
najlepiej.

P.S.

Co roku na terenie naszej Gminy organizowany jest turniej wiedzy 
pożarniczej, w którym biorą udział uczniowie szkół podsta-

wowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 Dnia 11.03.2008r. w Szkole Podstawowej w Brzostku odbyły się 
eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA  PO-
ŻAROM”. W turnieju wzięło udział 
25 uczestników w trzech grupach 
wiekowych: w grupie I (szkoły 
podstawowe) - 15, w grupie II 
(gimnazja) - 8, - w grupie III (szkoły 
ponadgimnazjalne) - 2.
 W I grupie pierwsze miejsce 
zajęła uczennica ze Szkoły Podsta-
wowej w Kamienicy Dolnej Alicja 
Pawlus, a drugie miejsce uczennica 
ze Szkoły Podstawowej w Przeczy-
cy - Barbara Grzesiakowska.
 W II grupie pierwsze i drugie 
miejsce zajęli uczniowie z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Ja-
nuszkowicach - Monika Wójcik i 
Bartłomiej Ochałek.
 W trzeciej grupie startowali dwaj 

uczniowie z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku i zajęli 
kolejno miejsca: pierwsze Wojciech Czyż, drugie Piotr Węgrzyn.
 Wszystkie te osoby zakwalifikowały się do eliminacji powiatowych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
 Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody ufundowane przez 
Urząd Gminy w Brzostku.

Krystyna Wójtowicz

Uczennica klasy V Szkoły Podstawowej 
w Gorzejowej Madzia Wojciechowska 

została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu 
Przedmiotowego „Pingwin” z Języka Niemiec-
kiego. W swojej kategorii wiekowej wywalczy-
ła zaszczytne 1. miejsce, zdobywając dyplom 
laureata i nagrodę rzeczową w postaci MP4 z 
radiem i dyktafonem. 
 Do konkursu, który odbył się 30 listopada 
2007 roku, Madzia przygotowywała się od paź-
dziernika. Na rozwiązanie testu miała 45 minut. 
Był to test jednokrotnego wyboru i składał się 
z 30 pytań. Za odpowiedź prawidłową uczest-
nik otrzymywał +1 punkt, za nieprawidłową 
natomiast -1 punkt. Brak odpowiedzi oznaczał 

0 punktów. 
 Przygoda Madzi z językiem niemieckim 
zaczęła się już w wieku kilku lat, kiedy wspól-
nie z rodzicami wyjeżdżała do Niemiec i tam 
uczyła się języka, uczęszczając do przedszkola. 
Obecnie naukę języka niemieckiego kontynuuje 
w szkole podstawowej.
 Inne zainteresowania Madzi to: jazda konna, 
pływanie i kolekcjonowanie starych monet.
 Gratulujemy Madzi sukcesu i mamy na-
dzieję, że zdolności, systematyczna praca oraz 
doświadczenia zdobyte podczas konkursu 
pozwolą naszej uczennicy sięgać po nagrody i 
wyróżnienia w kolejnych edycjach konkursu.

Barbara Grzesiakowska

Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Niemieckiego

Uczestnicy turnieju wraz z opiekunami

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Nowy samochód do przewozu uczniów niepełnosprawnych
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Pisać każdy może
Trochę lepiej lub trochę gorzej
Ale nie o to chodzi
Jak co komu wychodzi

Odważni 
i niepokonani
Najlepsi znawcy polskiej pisowni 

spotkali się 27 marca 2008 r. 
podczas Powiatowego Konkursu Or-
tograficznego zorganizowanego przez 
Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w 
Brzostku pod patronatem Starosty 
Powiatu Dębickiego i Wójta Gminy 
Brzostek. Tym razem w dyktandzie 
oprócz dorosłych uczestniczyli ucznio-
wie aż z 24 gimnazjów. W pierwszej 
dziesiątce uplasowali się: Karolina 
Pawlus z Brzostku (I miejsce), Stefan 
Bocheński z MG nr 1 w Dębicy, Ame-
lia Mucha z Żyrakowa (III miejsce), 
Aleksandra Data z Gimnazjum nr 1 w 
Jaśle (IV miejsce), Wojciech Bosak z 
Gimnazjum nr 1 w Jaśle (V miejsce), 
Gabriela Jop z Brzostku (VI miejsce), 
Dorota Tabor ze Starej Jastrząbki (VII 
miejsce), Tomasz Gawlik z Pustyni (VIII 
miejsce), Paulina Bańdur z Pilzna (IX 

miejsce) i Lidia Żmuda z Róży (X 
miejsce). W kategorii pełnoletnich 
po raz kolejny nie dał się pokonać 
Marek Boroń, Komendant Komi-
sariatu Policji w Brzostku. Tuż za 
nim z minimalną różnicą punktów 
uplasowała się dr Barbara Pel-
czar-Białek, Dyrektor Wydziału 
Edukacji Starostwa Powiatowego 
w Dębicy. Szkoda tylko, że dorośli 
jakoś niechętnie chcą dotrzymywać 
kroku młodzieży, która bardzo en-
tuzjastycznie podchodzi do trudnej 
dziedziny, jaką jest pisownia. Na 
szczęście Wielka Piątka uratowała 
honor nieco starszych uczestników 
konkursu.

U.K.

Wszyscy musieli uporać się z tek-
stem dyktanda opracowanym przez 
dr Ewę Oronowicz-Kidę z Uniwersytetu 
Rzeszowskiego:

Madejowe łoże
 I znowuż muszę pisać dyktando, a 
to dla mnie nie lada sztuka. Na domiar 
złego moje kulfony i esy-floresy w ogóle 
nie przypadają do gustu zszokowanej 
pseudohieroglifami komisji. Oby tylko 
jako tako napisać. Na przekór wszystkie-

mu ktoś tym razem wymyśliłby coś 
nie nazbyt trudnego. Czyż nie moż-
na by wrócić do ponadczasowych 
tekstów, w których wiewiórka z 
orzechem znienacka czmychnęła do 
dziupli w spróchniałym miłorzębie? 
A tak – jakiś maniak polskiej pisow-
ni po raz kolejny ni stąd, ni zowąd 
nawrzuca do dyktanda co niemiara 
wyrazów wybranych na łapu-capu. 
Widzimisię autora wpędzi mnie 
w obłęd i hipochondrię. Jego 
hop-siup, hopsasa, gadu-gadu, 
hocki-klocki i tere-fere kuku to 
koszmar. Nie grzech tak dokuczać 
ortografią niewinnym Polakom, 
patriotom z Podkarpacia?! To nie-
humanitarne! Wskutek chwilowego 
niedożywienia naprędce dokonam 
na pół przemyślanego wyboru i nie 
jeden, ale piętnaście razy zgubię się 

w gąszczu polskiej przyrody  – wśród 
szałwii, szelężnika, pszeńca, żywca, żu-
rawca, świerząbka korzennego, chabra 
rudbekii i kurzyśladu. Pojawi się także 
nie najmniejsza gromadka dwuparców, 
stułbi i skąposzczetów. Na pewno nie 
obędzie się również bez pustułki, trzmie-
lojada, hełmiatki, warzęchy, dzierzby, 
pójdźki, piegży, białorzytki tudzież 
zorzynka rzeżuchowca, żagnicy i kiełża 
zdrojowego. Ohydztwo! Mój póługór 
umysłowy cierpi niewysłowione katusze, 
paraliżuje mnie przerażenie. Znużony 
marzę o kanapce z masmiksem i kieł-
kami soi. Półszeptem proszę o pomoc 
jasnoblond cud-dziewczynę. Ta jednak 
najniegrzeczniej w świecie odmawia, 
bynajmniej się nie tłumacząc. Nie tracę 
jednakże nadziei. Może daleko mi do 
hiperpoprawności, ale chyba nie napiszę 
wszystkiego na opak. Niespełna dwie 
trzecie tygodnia spędzone nad słowni-
kiem ortograficznym przypuszczalnie nie 
pójdzie na marne. Byleby nie było haseł 
z geografii i fizyki, bo wtedy sobie nie 
poradzę. Zresztą pasowałoby wygrać. 
Jeżeli zwyciężę, zagram na chybił trafił 
w Dużego Lotka, zgarnę całą pulę i po-
jadę do Tunezji wygrzewać się na plaży 
i zanurzać w cieplutkim morzu. A coś mi 
mówi, że zdobędę laur zwycięzcy… 
No to – do boju!

Uczestnicy tegorocznego dyktanda

W kategorii pełnoletnich po raz kolejny 
zwyciężył Marek Boroń, Komendant Komi-

sariatu Policji w Brzostku 

I miejsce zajęła Karolina Pawlus z Brzostku 

Fot. P. Batycki
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WIOSENNE
PORZądKI
Wraz z nadejściem wiosny rozpoczęły się wiosenne porządki. 

Corocznie na przełomie marca i kwietnia prowadzone są 
prace porządkujące.
 W tym roku dokonano uprzątnięcia brzegów Potoku „Słone-
go” na odcinku od mostu na ul. Mysłowskiego do rzeki Wisłoka 
oraz przy moście na rzece Wisłoka w miejscowości Brzostek. 
Odpady zostały w sposób selektywny zebrane i przekazane do 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku.
 W sytuacji gdy ok. 99% gospodarstw posiada umowy na 
odbiór odpadów komunalnych tworzenie dzikich wysypisk, a 

tym samym niszczenie środowiska w którym żyjemy staję się 
niezrozumiałe. Jedyna nadzieja w młodym pokoleniu, potrzebny 
im tylko dobry przykład.
 Kolejnym etapem porządków wiosennych było zasadzenie 
drzew, krzewów oraz kwiatów na naszym Rynku. Jednak to 
nie tylko porządki wiosenne ale również próba powrotu do 
przeszłości. 1 kwietnia bieżącego roku zostały zasadzone na 
naszym Rynku: bratki, rododendrony, świerki, rumianki japoń-
skie, azalie, a przede wszystkim klony kuliste. To one są próbą 
nawiązania do przeszłości. Nie wszyscy pamiętają, że na Rynku 
rosły dawniej klony. Stare fotografie dają świadectwo tamtych 
czasów. 
 To, jak będzie wyglądał Rynek i inne miejsca w naszej gminie, 
zależy w dużej mierze od nas samych. Miejmy nadzieję, że czasy 
wandalizmu i kradzieży mamy już za sobą.

/fl/

Sadzenie kwiatów i drzew na brzosteckim Rynku

Uprzątnięte brzegi Słonego Potoku

Wygląd Rynku w 1948 roku

Zarząd oraz zawodnicy Ludowego Zespołu Sportowego 
„Brzostowianka” składają serdeczne podziękowanie za 

wsparcie finansowe klubu niżej wymienionym osobom:
1. Leszek Bieniek – osoba prywatna
2. Małgorzata Drozd – Delikatesy „Centrum” w Brzostku
3. Bogdan Kordek – Firma Remontowo-Budowlana w Prze-

czycy
4. Maria Grzesiakowska – Betoniarnia „Marbet” w Brzost-

ku
5. Mariusz Grygiel – Firma Handlowa w Kleciach
6. Grzegorz Kłęk – sklep AGD w Brzostku
7. Eugeniusz Łazowski – Stacja Diagnostyczna w Brzostku
8. Krystyna Godawska – Apteka „VITA” w Brzostku
9. Kazimierz Sarna – Przetwórstwo Mięsne w Brzostku
10. Zbigniew Golec – sklep spożywczy w Brzostku
11. Józef Zięba– sklep spożywczy w Brzostku
12. Katarzyna Siedlecka – sklep spożywczy w Nawisu 

Brzosteckim
13. Janusz Kosowski – Warsztat samochodowy w Nawsiu 

Brzosteckim

14. Czesław Grygiel – osoba prywatna
15. Henryka Kolbusz – sklep artykułów przemysłowych w 

Brzostku
16. Agnieszka Skorupa – kwiaciarnia w Brzostku
17. Bogdan Kania – sklep RUCHU w Brzostku
18. Leszek Dziedzic – Firma Handlowa „Budrol” w Zawadce 

Brzosteckiej
19. Józef Kawalec – Instalatorstwo wodno-gazowe w Brzost-

ku
20. Stanisław Garstka – Instalatorstwo wodno-gazowe w 

Brzostku
21. Kazimierz Fryc – osoba prywatna
22. Andrzej Fryc – osoba prywatna
23. Edward Kmiecik – Zakład ślusarski w Brzostku
24. Witold Olszewski – osoba prywatna
25. Włodzimierz Dziedzic – osoba prywatna
26. Tadeusz Wójcik – osoba prywatna
27. Wojciech Kluza – osoba prywatna
28. Krzysztof Kawalec – osoba prywatna
29. Bernard Krajewski – osoba prywatna

Podziękowanie
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Spokojne dziewięć miesięcy

Ciąża to cudowny okres w życiu każdej 
kobiety. Aby jak najlepiej i najrado-

śniej przeżyć ten okres warto dowiedzieć 
się o nim jak najwięcej.
 Bardzo ważna jest dieta przyszłej 
mamy. Nie może zabraknąć w niej kwasu 
foliowego, który bierze udział w powsta-
waniu materiału genetycznego komórek i 
jest niezbędny do prawidłowego rozwoju 
dziecka. Zapobiega wrodzonym wadom 
układu nerwowego (cewy nerwowej). 
Gdy kobieta spodziewa się dziecka za-
potrzebowanie na kwas foliowy wzrasta 
prawie o połowę.
 Dlatego w diecie powinny znaleźć się 
zielone warzywa: brokuły, bób, brukselka, 
szpinak, sałata, szparagi, groch, kapusta 
oraz papryka, pestki dyni i słonecznika.
Warto przyjmować też suplementy diety 
zawierające tę witaminę. 
 Na czas ciąży należy również zapo-
mnieć o kawie, mocnej czarnej herbacie 
i gorącej czekoladzie, gdyż napoje te 
zawierają duże ilości kofeiny szkodliwej 
dla dziecka. Pragnienie najlepiej jest gasić 
wodą (niskozmineralizowaną, niskosodo-
wą i niegazowaną), sokami (warzywnymi 
i owocowymi bez cukru), mlekiem (przed 
snem) i owocową herbatą.
 Ciąża to stan fizjologiczny jednak 
„odmienny”. Kobieta powinna słuchać 
siebie i swojego ciała i nie zmuszać się 
do męczących lub niewygodnych zajęć. 

Powinna unikać podnoszenia ciężkich 
przedmiotów i nadmiernego wysiłku 
fizycznego. We wczesnej ciąży warto dbać 
o siebie by zapewnić dziecku jak najlepsze 
warunki rozwoju. Należy zrezygnować 
z uprawiania ciężkich sportów grożą-
cych upadkiem lub urazem. Nie wolno 
poddawać się badaniom rentgenowskim, 
szczepić ani przyjmować żadnych leków 
bez konsultacji z lekarzem. Warto zrezy-
gnować również z potraw zawierających 
surowe mięso ze względu na zagrożenie 
toksoplazmozą. W ciąży należy robić 
to co sprawia nam przyjemność: można 
pływać, uprawiać jogę czy inną łagodną 
formę gimnastyki. Bardzo często tzw. 
„jedzeniowe zachcianki” są sygnałem 
czego akurat organizm potrzebuje. Jeśli 
w rodzinie występuje skłonność do żyla-
ków już od początku ciąży należy zrobić 
wszystko żeby im zapobiec. Przyszła 
mama powinna starać się nie przytyć wię-
cej niż 12-15 kg, unikać długiego stania, 
siedzenia, noszenia obcisłych podkolanó-
wek czy butów na obcasach, korzystania z 
sauny, opalania się. W czasie odpoczynku 
powinna układać nogi wysoko, chodzić 
na spacery, brać zimne prysznice nóg, a 
w razie konieczności długiego siedzenia 
– często poruszać nogami.
 Już w czasie pierwszego trymestru 
kobieta w ciąży powinna udać się na 
profilaktyczne badania moczu i krwi 
(grupa krwi i Rh, morfologia, cukier, 
przeciwciała różyczki IgG IgM, przeciw-
ciała toksoplazmozy IgG IgM, HBs, WR). 
Ważna jest również wizyta u ginekologa 
- pierwsza powinna odbyć się zaraz po 
stwierdzeniu przez kobietę faktu bycia w 
ciąży najpóźniej do 10 tygodnia. Podczas 
pierwszej wizyty lekarz zada szereg pytań 
(wywiad położniczy) dotyczących prze-

bytych chorób, uwarunkowań genetycz-
nych w rodzinie, warunków socjalnych. 
Zostanie przeprowadzone badanie USG 
przy pomocy którego lekarz określi ak-
tualny tydzień ciąży, prawdopodobny ter-
min porodu oraz stwierdzi prawidłowość 
rozwoju ciąży. Ciężarna kobieta zostanie 
dokładnie zbadana (waga, ciśnienie, 
wzrost, kontrola piersi oraz nóg). Podczas 
badania USG zostanie pobrany wymaz z 
pochwy do badań bakteriologicznych i 
cytologi. 
 Podczas ciąży w naturalny sposób 
kobieta przybiera na wadze. Jednakże 
powinno się dbać, aby przyrost ten nie 
był ani zbyt duży co może przerodzić się 
w otyłość ani zbyt mały, co skutkuje nie-
dowagą. W okresie trwania ciąży kobieta 
powinna przynajmniej raz w tygodniu 
kontrolować swój przyrost wagi. Jedynie 
w 3 pierwszych miesiącach i w ostatnim 
tygodniu ciąży nie ma konieczności 
sprawdzania wagi. Jednocześnie należy 
pamiętać, że waga w ciąży może zmieniać 
się w innym rytmie. Zmiana przyrostu 
wagi uwarunkowana jest od wzrostu, 
budowy ciała, wagi przed ciążą. Część 
kobiet może przybrać na wadze tylko 6 - 8 
kg kiedy inna kobieta nawet ponad 15 kg 
i nie ma to wpływu na prawidłowy prze-
bieg ciąży. Za każdym razem należy swój 
przyrost wagi kontrolować i konsultować 
z lekarzem ginekologiem.
 Ciąża każdej kobiecie przysparza wiel-
kich emocji: chwile radości przeplatają 
się z niepokojem. Jednak dbając o siebie 
i swoje maleństwo można łatwo uniknąć 
stresów i cieszyć się spokojnymi dziewię-
cioma miesiącami.

Dużo zdrowia dla przyszłych mam
mgr farm. Krystyna Godawska

Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”

W okresie przedświątecznym  rozstrzygnięty został Gminny 
Konkurs Wielkanocny pod hasłem „Koszyczek Wiel-

kanocny” ogłoszony, jak co roku, przez Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku.
 Konkurs rozpatrywany był w dwóch kategoriach wiekowych: 
dziecięcej (dla szkół podstawowych) oraz młodzieżowej (dla 
gimnazjów i szkół średnich). Wzięło w nim udział sześć szkół 
podstawowych z Brzostku, Gorzejowej, Grudnej 
Górnej, Kamienicy Dolnej, Siedlisk-Bogusz, 
Smarżowej oraz dwa gimnazja z Brzostku i 
Januszkowic.
 Komisja w składzie Wanda Jamróz, Grzegorz 
Staniszewski, Rafał Szczygieł postanowiła 
przyznać następujące nagrody. W kategorii 
dziecięcej I nagrodę przyznano za koszyczek 
wykonany przez uczniów z SP w Smarżowej, 
II miejsce przypadło w udziale uczniom z SP 
w Brzostku, zaś III nagrodę otrzymała praca 
uczniów z SP w Kamienicy Dolnej.
 Przyznano też dwa wyróżnienia dla uczniów 
z Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz i z SP w 
Grudnej Górnej. Natomiast w kategorii młodzie-
żowej przyznano tylko I miejsce dla Gimnazjum 
w Brzostku.
 Komisja jednomyślnie doceniła duży po-
ziom prac konkursowych i ogromny wkład 
pracy wszystkich uczniów biorących udział w 
konkursie oraz dużą różnorodność wykorzysta-

nych pomysłów. Nie mniej jednak przy ocenie brała pod uwagę 
zgodność z tradycją oraz samodzielność w wykonaniu prac i 
różnorodność technik wykonania.Wszyscy uczestnicy otrzymali 
nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.
 Organizatorzy dziękują szkołom biorącym udział w konkursie 
za szerokie zainteresowanie uczniów konkursem i duży wkład 
pracy w przygotowanie naprawdę ciekawych, niezwykle pomy-
słowych, barwnych i artystycznie wykonanych prac. E.M.

Konkurs Wielkanocny



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE10

Z Brzostku rodem...
„Człowiek jest mocny
świadomością celów
świadomością zadań,
świadomością powinności,
a także i świadomością tego,
że jest miłowany”
      Jan Paweł II

Kwiecień tego roku jest niezwykle 
wzruszającym miesiącem. Już w 

drugim dniu kwietnia obchodzimy nie-
zwykłą rocznicę śmierci Polaka Papieża 
Jana Pawła II. Pielgrzymki do miejsc, w 
których żył i był Karol Wojtyła, Msze 
święte, czuwanie, spektakle teatralne, 
koncerty, sesje naukowe i pełna zaduma 
nad życiem i przemijaniem ogarnęła nie 
tylko nas Polaków, ale cały świat. Nawet 
przyroda obudziła się z zimowej zadumy; 
rozjaśniło się niebo, drzewa nieśmiało 
wysuwają zielone listki, pąki na krzewach 
są coraz to pełniejsze, pierwsze kwiatki na 
łąkach otworzyły główki, a i ptaki wracają 
do swoich gniazd. Niezwykle radosny 
świergot ptaków przeplatany klekotem bo-
cianim mówi, że to już wiosna. Dzień staje 
się coraz dłuższy, a w obejściach rolnicy 
szykują materiał siewny, koniki 
spulchniają ziemię, a gospodynie 
w inspektach i rozsadnikach sieją 
ziarna warzyw.
 Na ulicy Targowej cisza, jakby 
życie schowało się gdzieś daleko. 
Domy stoją dostojnie wśród rozle-
głych ogrodów. Trawa równiutko 
przycięta, krzewy i iglaki stoją na 
straży wśród chodniczków wiodą-
cych do bram i drzwi zabudowań. 
Gdzieniegdzie pelargonie, brat-
ki, żonkile, przebiśniegi swymi 
kolorami wprowadzają nastrój 
radości i spokoju. Tuż przy szosie 
naprzeciw krzyża przydrożnego 
stał dawniej drewniany domek z 
pięknym ukwieconym gankiem i 
dużym warsztatem stolarskim, a 
tam mieszkała rodzina Anny i Jana Pięko-
siów wraz z dziećmi. Jak żyli, co przeży-
wali, czym interesowali się, jak układają 
się losy ich dzieci i wnuków. Jak mocno 
dążyli do wymarzonych sobie celów, jak 

spełniali swą powinność wobec siebie 
samych, dzieci, sąsiadów, mieszkańców 
ziemi brzosteckiej. Jak poprzez miłość do 
siebie samych i zaufanie innych osiągnęli 
cel w życiu, jak bardzo spełnili się?!

 Jan Piękoś był jednym z dzieci Ludwika 
i Anny Piękoś z domu Kobak pochodzą-
cych z Zawadki Brzosteckiej. Wielodzietna 
rodzina Piękosiów, małe zagonki ziemi, 
niezbyt wielkie urodzaje, zmusiły młodych 
ludzi do wędrówki za chlebem w nieznane. 

Jedni wyjeżdżali na zachód Europy, inni w 
daleką, obcą ziemię amerykańską. Tam za-
kasywali rękawy i pracowali po 12 godzin 
na dobę, a zarobione centy pieczołowicie 
chowali, bo wiedzieli, że za „zielone” w 
Polsce ułożą sobie spokojne życie. Tam 
też, na obczyźnie, osnuci nutą tęsknoty za 
rodziną, rodzinną wsią, za mową polską, 
łączyli się w polskie pary, zakładali rodzi-
ny. Tak też Ludwik Piękoś upatrzył sobie 
Annę Kobak i tam na obczyźnie wzięli ślub 
i założyli polską rodzinę. Tam też przyszło 
na świat pięcioro dzieci, czworo z nich, 
Jan, Bronisława, Zofia i Wacław, wrócili 
razem z rodzicami do rodzinnej wsi. Tutaj 
kupili spory szmat pola i zaczęli gospo-
darzyć na swoim. Jan rozpoczął naukę u 
stolarza Zastawnego, a że był zdolnym 
chłopcem, nauka szła mu szybko i jeszcze 
przed wojną zdobył uprawnienia czeladni-
cze i zaczął pracę we własnym warsztacie 
stolarskim przy Starej Drodze. Czasy 
stawały się coraz to bardziej niespokojne, 
nad światem piętrzyły się wojenne chmury. 
I wreszcie stało się. Data 1 września 1939 
r. otworzyła nowy, tragiczny okres życia 
naszego narodu, całej Europy, a wreszcie 
i świata. Przemarsz wojsk niemieckich, 

naloty samolotów nieprzyjaciela, bom-
bardowania, pożary, wcielanie młodych 
mężczyzn do wojska, wywóz ludności 
polskiej na roboty, rozstrzeliwanie Żydów, 
łapanki, strach, łzy i cierpienie ogarnęły 
polskie rodziny. Jan zostaje kilka razy zła-
pany przez żandarmerię niemiecką, ale też 
„papiery” amerykańskie były przepustką 
do życia w kraju. Co prawda Jan zmuszony 
został przez okupanta do kopania wspólnej 
mogiły dla Żydów, często też spotykał się 
w Kamerze z partyzantami, tam przynosił 
im żywność, ale przede wszystkim robił 
drobną stolarkę. Wysiedlenie przeżył w 
Przeczycy u Dziedzica. Po wojnie wybudo-
wał drewniany domek przy ulicy Targowej 
i tam osiadł z żoną Anną z Lisowskich. 
Najstarszy ich syn Eugeniusz przyszedł 
na świat podczas wojny, rozchorował się 
na Heine-Medina i do końca życia był 
cierpiącym człowiekiem. Anna Piękoś 
zaradna i gospodarna kobieta wzięła się za 
rolnictwo. Uprawiała warzywa, ziemniaki, 
buraki, zagon zboża, hodowała krowę, 
trzodę chlewną i drób, a wieczorami szyła 
ubranka dla dzieci – obszywała rodzinę. 
W tamtych czasach „złote ręce” matek 
umiały wszystko robić, począwszy od 
robót w gospodarstwie rolnym, przez do-
skonałą, chociaż biedną kuchnię z własnej 

produkcji chlebem, przez szycie 
na maszynie, robótki na drutach 
– a trzeba było robić nie tylko 
sweterki, spódniczki, czapeczki i 
rękawice, ale też grube skarpety, 
bo i zimy były tęgie – ale też 
hafty, szydełkowanie, dzierganie, 
wyszywanie.
 Rodzina Piękosiów rozrastała się, 
przychodziły na świat następne 
dzieci: Jerzy, Grażyna i Alicja. 
Bardzo pracowity i surowy ojciec 
ciężko pracował w warsztacie sto-
larskim – a pracy po wojnie było 
dużo – okna, drzwi, podłogi, szaf-
ki, stoły, krzesła, ławki, wszystkie 
te sprzęty były na wagę złota, bo 
wojna zniszczyła przedwojenny 
dobytek, a grabieżcy rozebrali 

domy z wszystkiego, co potrzebne było 
do życia. Jan pokazał, że jest człowiekiem 
mocnym i świadomie dążył do tego, aby 
dzieciom żyło się lepiej. Uczył rzetelności i 
pracy – zapędzał dzieci do roboty z wielką 

Jan Piękoś z siostrą Anną (1941r.)

Rodzina Piękosiów

Anna i Jan Piękosiowie z dziećmi Rodzina Anny i Jana Piękosiów
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miłością, ale też i stanowczością rozliczał 
z wykonywanych zadań.
 Matka Anna była kobietą wesołą i 
żartobliwą, ciągle chciała poznawać 
nowe, które przychodziło w nasze strony 
w rzeczywistości powojennej. Czynnie 
uczestniczyła w zebraniach Ligi Kobiet, 
potem należała do Koła Gospodyń i tam 
brała udział w kursach gotowania, pie-
czenia, szycia i haftowania, prowadzenia 
warzywników i kwietników. Uczestni-
czyła w przygotowaniach uroczystości 
regionalnych – śpiewała, występowała w 
skeczach, a w dożynkach niosła zawsze 
wymyślny wieniec dożynkowy. Trzymały 
się jej dowcipy – często przebierała się i 
robiła bramy nowożeńcom, była kobietą 
pogodną i rzetelną. Ponieważ w domu 
było ubogo, poszła do pracy w cegielni, a 
później pracowała w Zakładach Cukierni-
czych „Liwocz” w Brzostku, skąd poszła 
na emeryturę. Dzieci były jej oczkiem w 
głowie. Dziewczynki obszywała i ubierała 
w gustownie uszyte sukienki. Na zebra-
niach rodzicielskich wsłuchiwała się w 
uwagi nauczycieli i bardzo dbała o dobre 
wychowanie i postępy w nauce dzieci.
 Syn Jerzy ukończył zawodową szkołę 
ze specjalnością ślusarz w Gliwicach i pod-
jął pracę w Skawinie, a następnie w Spół-
dzielni Rolniczej w Kleciach. Ożenił się z 
Zofią Cetnar i w latach osiemdziesiątych 
popłynął statkiem, ukryty pod pokładem, 
do Ameryki, do kraju, w którym urodził się 
jego ojciec. Tam też jest do chwili obecnej. 
Przyjeżdża, odwiedza żonę i dzieci. Zofia 
i Jerzy Piękosiowie mają troje dzieci. 
Najstarszy syn Krzysztof ukończył szkołę 
zawodową i do dziś pracuje przy budowie 
domów. Ożenił się z Anną Tokarz i mają 
dwoje dzieci. Ireneusz po ukończeniu 
zawodowej szkoły mechanicznej wyjechał 
z kraju i pracuje we Francji. Najmłodsza 
córka Monika ukończyła studium pielę-
gniarskie, ale nie pracuje w zawodzie. 
Jest zatrudniona w „Centrum”, mieszka 
z mężem Bogdanem Piotrowskim, synem 
Filipkiem i matką.
 Córka Anny i Jana Piękosiów Grażyna 
- ukończyła zawodową szkołę fryzjerską i 
podjęła pracę w Klubie klecieckim, orga-
nizowała potańcówki przy mechanicznej 
muzyce, jak również przy kapeli Tadeusza 
Chudego, Zdzisława Lechwara. Ponieważ 
sama kochała scenę, taniec, śpiew, zorga-
nizowała teatr lalek, z którym to zespołem 
teatralnym rozsławiała Klecie niemalże po 
całej Małopolsce, jeździła z zespołem lalek 
na przeglądy i z Torunia przywoziła nagro-

dy i dyplomy. Jej Klub był pokazowym w 
powiecie jasielskim, często przyjeżdżali 
goście spoza województwa rzeszowskiego 
i podziwiali organizację pracy. Grażyna 
z domu Piękoś podnosiła kwalifikacje 

zawodowe, kończyła kursy i zmieniała też 
pracę. W latach siedemdziesiątych praco-
wała w spółdzielni „Przebój” w Kleciach 
na różnych stanowiskach, potem podjęła 
pracę w Gminnej Spółdzielni w Brzostku, 
a od 1984 r. prowadziła odzieżowy sklep, 

zaś w latach 1993 do 1999 prowadziła wraz 
z mężem Kazimierzem Kwiatkowskim 
sklep spożywczy. Obecnie jest na emery-
turze. Z małżeństwa Grażyny i Kazimierza 
Kwiatkowskich urodziło się trzech synów. 
Pierwszy syn Jacek zmarł mając trzy lata. 
Drugi syn Jacek był bardzo zdolnym 
młodzieńcem. Po ukończeniu technikum 
elektronicznego w Dębicy podjął studia 
na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 

Studiował kierunek zarządzania i mar-
ketingu. Obecnie pracuje na stanowisku 
kierownika kontroli finansowej w Valeo, 
firmie francuskiej w Skawinie. Mieszka w 
Krakowie i razem z żoną Agnieszką, absol-
wentką tych samych studiów, na których 
był Jacek, wychowują dwoje dzieci. Często 
jeździ do nich babcia Grażyna i cieszy się 
ze swoich bystrych wnuków. Trzeci syn 
Grażyny i Kazimierza Kwiatkowskich 
Marcin po ukończeniu szkoły średniej 
podjął studia – pedagogikę z resocjalizacją. 
Obecnie pisze pracę magisterską. Ożenił 
się z Jadwigą Jamróz studentką tego sa-
mego kierunku i mieszkają z rodzicami. 
Grażyna i Kazimierz wybudowali duży 
dom na ojcowiźnie Piękosiów. Stary dom 
rozebrali i założyli nowoczesny ogród. 
Grażyna z rozrzewnieniem wspomina daw-
ne młodzieńcze lata, kiedy to w niedzielę 
po obiedzie rozścielali w ogrodzie duży 
koc, wszystkie dzieci siadały koło matki, 
a ta snuła im piękne opowieści, śpiewa-
ły piosenki, które słychać było hen na 
Równiach. Tak to już tylko wspomnienia, 
dzisiaj już młodzież nie pasie krów, przy 
których głośno śpiewano, nie spotyka się 
po sąsiedzku wyśpiewując pieśni – dzi-
siaj technika wyparła dawne obyczaje, 
dzisiaj komputer, internet wypiera układy 
towarzyskie bezpośrednie, staje się modny 
wirtualny świat.
 Najmłodsza córka Anny i Jana Pię-
kosiów Alicja po ukończeniu technikum 
chemicznego w Jaśle podjęła studia na 
Politechnice Rzeszowskiej na wydziale 
chemii, po ukończeniu studiów magister-
skich podjęła pracę w Stomilu. Wyszła za 
mąż za kolegę ze studiów mgr Czesława 
Łączaka, działacza PiS-u. Alicja i Czesław 
mają troje dzieci. Najstarsza córka Elżbieta 
studiuje prawo międzynarodowe na Uni-
wersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Syn 
Karol jest uczniem technikum mechanicz-
nego, zaś Piotr jest uczniem piątej klasy 
szkoły podstawowej.
 Młode pokolenie Anny i Jana Piękosiów 
jest dowodem na to, że człowiek jest silny 
i świadomy swoich zadań, potrafi dążyć 
do wytyczonych sobie celów. W rodzinnej 
przyjaźni i miłości zdążają dzieci i wnuki, 
tworzą zamknięty, coraz większy krąg 
rodzinny. Radość życia wypływa z miłości 
rodzinnej wpojonej dzieciom przez rodzi-
ców, toteż i cele chociaż trudne łatwiej są 
osiągane przez młodsze pokolenia. Uczmy 
się trwać w rodzinach opartych na praw-
dziwej miłości.

Zuzanna Rogala

Anna Piękoś w ZC „Liwocz” (1974r.)

Spotkanie rodzinne

Anna Piękoś na wycieczce w Wieliczce Anna Piękoś z wieńcem dożynkowym
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Parafrazując tytuł pewnego filmu 
można powiedzieć, że rolnictwo 

jest to choroba zakaźna, przenoszona 
drogą…hm, spadkową. Z ojca na syna, z 
syna na wnuka. Rodzice chcąc otrzymać 
renty strukturalne, muszą „uszczęśliwić 
pacynami” kogoś z potomków. Poto-
mek ów młodym rolnikiem zwany, ma 
w teorii pewne szanse na otrzymanie 
unijnego wsparcia. W praktyce szanse 
maleją niemal do zera. Widoków na 
jakikolwiek godziwy zarobek na wsi nie 
ma – pozostaje tylko wyjazd za granicę. 
Tymczasem Unia ma receptę jak nas z 
rolnictwa wyleczyć. 
Chłopom zabrać świnie
 Małe gospodarstwa rolne (1-3 ha) 
zostaną „wykończone” poprzez utrzy-
mywanie skupu żywca wieprzowego na 
poziomie poniżej 1 euro/kg – czyli około 
3,30 zł z VAT. Na dłuższą metę takiej 
ceny nie wytrzyma nikt. Obecne ceny 
zbóż paszowych (700zł za 1t) są zabój-
cze dla chowu świń w drobnych polskich 
gospodarstwach, do tego dochodzi 
jeszcze bardzo droga śruta sojowa. Tym-
czasem na tzw. Ziemiach Odzyskanych 
(Niemcy mówią: odebranych) świetnie 
prosperują tuczarnie na tysiąc i więcej 
tuczników w jednym rzucie. Zachodni 
właściciele tych ferm kupują np. w Bel-
gii prosięta i zboże po dumpingowych 
cenach. Takiej konkurencji nie wytrzy-
ma żaden drobny hodowca świń. I o to 
właśnie Unii chodzi. Polska weszła do 
Unii po to, żeby do nas płynęły towary 
z Niemiec, Francji, Holandii i innych 
zachodnich krajów, a nie odwrotnie. 
Za czasów Wojciecha Mojzesowicza 
(w Ministerstwie Rolnictwa) do Polski 
sprowadzono setki tysięcy sztuk pół-
tusz wieprzowych. Zniesienie zakazu 
eksportu mięsa do Rosji nie poprawiło 
sytuacji polskich hodowców ani o gram. 

Już niedługo z małych gospodarstw wie-
przki znikną całkowicie, bo nawet ubój 
tucznika na własne potrzeby wymaga 
wizyty lekarza weterynarii, a do tego 
dochodzi jeszcze utylizacja części nie-
jadalnych (czyli szczególnego ryzyka). 
Świnie odchodzą do lamusa.

Czesanie w cross compliance’anie
 Za 3 lata po drobnych gospodar-
stwach rolnych pozostaną tylko wspo-
mnienia i wtedy to właśnie (od 2011r.) 
wejdą w życie surowe zasady uzależnia-
jące dopłaty bezpośrednie od spełnienia 
norm dotyczących ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa żywności, czy dobro-
stanu zwierząt. Unijne fundusze będą 
niedostępne dla producentów, którzy 
nie przestrzegają norm, w szczególno-
ści związanych z ochroną środowiska i 
hodowlą zwierząt.
Tematyka cross compliance (wzajemna 
zgodność):
I. Ochrona środowiska, a w tym: ochro-
na dzikiego ptactwa i siedlisk przy-
rodniczych, ochrona wód gruntowych 
przed zanieczyszczeniami, rolnicze 
wykorzystanie osadów ściekowych.
II. Zdrowie publiczne ludzi i zwierząt, a 
w tym: identyfikacja i rejestracja zwie-
rząt, zdrowie zwierząt, zdrowotność ro-
ślin, bezpieczeństwo żywności i pasz.
III. Dobrostan zwierząt, a w tym: mi-
nimalne wymagania dotyczące cieląt i 
świń.
IV. Dobra kultura rolna: erozja gleby, 
utrzymywanie struktury gleby i substan-
cji organicznych w glebie, przeciwdzia-
łanie niszczeniu siedlisk naturalnych.

Wieś inna niż wszystkie
 Po kilkunastu latach intensywnego 
„czesania” na wsi zostanie co najwyżej 
kilka gospodarstw rolnych. Pozostałą 
nie-rolniczą ludność trzeba będzie 

czymś zająć, więc wprowadzi się tzw. 
wsie tematyczne.
Wieś książki, chlebowa, makowa – to 
przykłady z Austrii, Belgii i Anglii. Jak 
podaje Wacław Idziak w miesięczniku 
„Za miastem” pewna mała belgijska 
wieś (370 mieszkańców) wyrwała się z 
uśpienia i gospodarczej zapaści dzięki 
chlebowej specjalizacji. Było to moż-
liwe dzięki tradycyjnej uprawie zbóż, 
piekarni, oraz działającej w sąsiednim 
miasteczku szkoły dla piekarzy. Od 
1992 roku odbywają się tam „Festiwale 
chleba” – dzisiaj na imprezę chlebową 
przyjeżdża ponad 15 tys. gości i około 
200 piekarzy  i cukierników. 
 Makową wsią można nazwać Arm-
schlag w austriackim regionie Waldvier-
tel. Mieszkańcy tej wsi, co oczywiste, 
nie zajmują się produkcją opium! Wy-
twarzają ozdoby z makówek, malowidła 
z makami, pościel, obrusy i zasłonki w 
oknach także z makowymi motywami. 
Do tego makowe potrawy jak filet z san-
dacza w panierce makowej, zalewajka 
na maku, makowy omlet z serem i zioła-
mi itp. Wśród innych produktów można 
wymienić makowe oleje i kosmetyki, 
miody, czekolady, wódki, wreszcie same 
makówki, które są chętnie kupowane i 
używane do adwentowych ozdób.
 W Polsce są próby tworzenia wsi 
tematycznych. Wierzbinek w woj. wiel-
kopolskim realizuje program „Gmina 
Wierzbinek światowym centrum wierz-
by”. Tykocin na Podlasiu szczyci się 
tytułem Europejskiej Wioski Bocianiej. 
Te przedsięwzięcia są niewątpliwie 
bardzo drogie, bo nie wystarczy wpaść 
na oryginalny pomysł, trzeba go jeszcze 
promować. Kiermasze, wystawy, folde-
ry, media. 
Ale Unia ma na to pieniądze – zarobione 
w Polsce na sprzedaży swoich artykułów 
żywnościowych.
Można wprawdzie wyprodukować 
swojską berbeluchę z cukru, no ale w 
międzyczasie trzeba coś zjeść.

Ferdynand Bugno

Przemiany na wsi

Unia nas z rolnictwa wyleczy

Powrót  
do tradycji
8 marca w Święto Kobiet po Mszy świę-

tej rekolekcyjnej w Domu Ludowym w 
Bukowej zostało zorganizowane spotkanie 
dla wszystkich mieszkanek tej wsi. 
 Na spotkanie przybyło liczne grono 
kobiet, które powitał radny Feliks Jamróz 
składając życzenia i wręczając każdej pani 
tulipana.
 Wieczór upłynął w miłej atmosferze 
przy lampce wina oraz przysmakach 
świątecznych – jaja faszerowane, ciasto, 
sałatka itp.
 Spotkanie w tak miłym gronie było 
okazją do oderwania się od codzienności, 
spędzenia kilku godzin w miłym towarzy-
stwie. Warto było powrócić do tradycji 
Święta Kobiet.

Z. Trychta 
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Liceum Ogólnokształcące w Kołaczy-
cach to szkoła z ponad sześćdziesię-

cioletnią tradycją. W ciągu 60 lat istnienia 
szkoła wykształciła i wychowała pokole-
nia wartościowych ludzi, którzy z dumą 
przyznają się do swoich korzeni i chętnie 
powracają do szkolnych lat, spędzonych 
w murach kołaczyckiego liceum. Obecnie 
znaczną część grona pedagogicznego sta-
nowią absolwenci naszej szkoły. W ciągu 
tych wszystkich lat zmieniał się wizeru-
nek budynku szkolnego, powstały m.in. 
dodatkowe sale lekcyjne, nowocześnie 
wyposażone. Dysponujemy pracowniami 
przedmiotowymi: fizyczną, biologiczną, 
humanistycznymi, językowymi; nowocze-
sną pracownią komputerową, internatem 
wraz ze stołówką, siłownią, boiskiem 
sportowym, salą 
gimnastyczną i 
biblioteką.
 W  s z k o l e 
prężnie dzia-
ła ją  nas tępu-
jące organiza-
cje: Samorząd 
U c z n i o w s k i , 
Szkolne Koło 
„Caritas”, Ho-
norowi Dawcy 
Krwi, Szkolna 
Drużyna Stra-
żacka, PCK, ZHP 
oraz Uczniowski 
Klub Sportowy 
„Licek”. Dzię-
ki kreatywności 
kadry nauczy-
cielskiej ,  ich 
pracy,  często 
społecznej, mło-
dzież naszego 
liceum odnosi 
systematycznie sukcesy w olimpiadach 
przedmiotowych, konkursach i zawodach 
sportowych, zarówno na szczeblu powia-
towym, wojewódzkim, jak i centralnym. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
uczniów, dbamy o rozwój ich licznych 
pasji i zainteresowań. W szkole działają 
następujące kółka zainteresowań:
- teatralne (zarówno w języku polskim i 

angielskim),
- lingwistyczne (j. angielski i j. niemiec-

ki)
- informatyczne,
- biologiczne,
- chemiczne,
- matematyczne,
- polonistyczne,
- historyczne,
- sportowe,
- zespół muzyczny.
 Uczniowie poznają także tajniki tań-
ca narodowego i nowoczesnego. Dużą 
popularnością cieszy się kurs tańca 

towarzyskiego, prowadzony przez dy-
plomowanego instruktora tańca ze Studia 
Tańca „Podkarpacie” w Jaśle. Dzięki 
systematycznym zajęciom tanecznym, w 
szkole powstał zespół tańca narodowego 
oraz formacja tańca towarzyskiego.
 Współpracujemy również z Prywatną 
Szkołą Tańca w Sarospatak na Węgrzech. 
W ramach wymiany kulturalnej nasi 
uczniowie mieli okazję już kilkakrotnie 
odwiedzić kraj węgierskich przyjaciół, 
biorąc udział w obchodach Święta Chleba 
oraz Międzynarodowym Święcie Wina.
 W ostatnich latach realizowaliśmy w 
naszej szkole programy: „Szkoła Marzeń”, 
„Równać Szanse”, „Socrates Comenius”, 
posiadamy także certyfikat „Szkoły z 
klasą”.

 W ramach rozwijania współpracy ze 
środowiskiem lokalnym, bierzemy udział 
w imprezach gminnych i powiatowych, 
jesteśmy organizatorami: „Powiatowego 
Konkursu Teatralnego”, Międzygimna-
zjalnego Konkursu „Kolęda Obcojęzycz-
na” czy  Międzygimnazjalnego Konkursu 
Językowego.
 W związku z rosnącym wśród mło-
dzieży zainteresowaniem służbami mun-
durowymi, w ubiegłym roku szkolnym 
powstała w naszym liceum klasa „poli-
cyjno- strażacka”, realizująca program 
innowacji pedagogicznej „W służbie 
społeczeństwu”. W zakresie edukacji 
policyjno-pożarniczej, uczniowie tej klasy 
zdobywają umiejętności realizacji zadań 
służbowych na podstawowych stanowi-
skach wykonawczych w służbie prewen-
cyjnej i ratowniczej. Oprócz wiedzy teo-
retycznej, uczniowie tej klasy zdobywają 
także wiedzę praktyczną podczas zajęć na 
obiektach Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Jaśle i Powiatowej Policji w 
Jaśle. Dbają także o swoją sprawność 
fizyczną podczas cotygodniowych zajęć 
pływania na basenie w Jaśle. Jest to jedyna 
tego typu klasa w powiecie jasielskim.
Na rok szkolny 2008/2009 dokonujemy 
naboru do następujących typów klas:
Klasa A – humanistyczna
Przedmioty o rozszerzonym wymiarze go-
dzin: j. polski, historia, wiedza o kulturze 
oraz zwiększona liczba godzin z języka 
angielskiego.
Klasa B – biologiczno – chemiczna
Przedmioty o rozszerzonym wymiarze 
godzin: biologia, chemia oraz zwiększona 
liczba godzin z języka angielskiego.
Klasa C – geograficzno – matematyczno 
– językowa

Przedmioty o 
rozszerzonym 
wymiarze go-
dzin: geografia, 
język angielski 
lub matematy-
ka.
Klasa D – „po-
licyjno – stra-
żacka”
Pod patronatem 
Komendy Po-
wiatowej Policji 
w Jaśle i Ko-
mendy Powiato-
wej Państwowej 
Straży Pożarnej 
w Jaśle.
Przedmioty o 
rozszerzonym 
wymiarze go-
dzin: język pol-
ski, wiedza o 
społeczeństwie, 
historia oraz do-

datkowe zajęcia z wiedzy ogólnopożarni-
czej i ogólnopolicyjnej.
Klasa E – społeczno - informatyczna
Przedmioty o rozszerzonym wymiarze go-
dzin: wiedza o społeczeństwie, geografia, 
informatyka.

Dodatkowe informacje o naszej szkole 
można uzyskać pod numerem telefonu:  
(013) 4460214, przez kontakt drogą 
elektroniczną: zskolaczyce@poczta.fm, 
lub bezpośrednio w szkole: Aleja Jana 
Pawła II 3, 38- 213 Kołaczyce
Zapraszamy również do odwiedzania na-
szej strony internetowej, gdzie można zna-
leźć bieżące wiadomości z życia szkoły, 
ciekawe zdjęcia, filmiki oraz druki podań 
i informacje odnośnie rekrutacji.

GIMNAZJALISTO! 
TA SZKOŁA 

TO TWÓJ PIERWSZY KROK 
DO SUKCESU!

Gimnazjalisto! – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach zaprasza!

Caritas parafialna serdecznie dziękuje Pani Prezes i pracownikom Gminnej Spółdzielni „SCh” w Brzostku za zasponsorowanie 
chlebków wielkanocnych, które trafiły na nasze świąteczne stoły. Dochód z dobrowolnych ofiar składanych przy tej okazji zostanie 
przeznaczony dla ludzi potrzebujących. Bóg zapłać!              Przew. K. Szarek-Ryndak
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1) Liceum Ogólnokształcące
Szkoła prowadzi nauczanie w rozszerzonym zakresie takich 
przedmiotów jak: informatyka, matematyka, j. angielski, 
historia. Jesteśmy otwarci na dokonanie zmian przedmiotów 
wiodących w zależności od zainteresowań młodzieży. Szkoła 
przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki w szkołach 
wyższych.

2) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 
Nauka w szkole trwa 2 lata i umożliwia absolwentom zasad-
niczych szkół zawodowych zdobycie średniego wykształcenia 
ogólnego, a tym samym otwiera perspektywy przystąpienia 
do egzaminu maturalnego i podjęcia kształcenia w szkołach 
wyższych, po ukończeniu szkoły.

3) Technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego
W ramach kształcenia zawodowego, obejmującego zawodowe 
przedmioty teoretyczne, zajęcia praktyczne i praktykę zawo-
dową uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności przygotowujące 
do wykonywania zadań zawodowych związanych z pracą w 
gastronomii.

4) Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa 
Kształcenie zawodowe odbywa się na lekcjach teoretycznych 
przedmiotów zawodowych, na zajęciach praktycznych w 
szkolnych warsztatach oraz w trakcie praktyk zawodowych. 
Program nauczania obejmuje naukę jazdy samochodem, naukę 
obsługi i napraw pojazdów, urządzeń i maszyn rolniczych, 
naukę jazdy i pracy kombajnem zbożowym i maszynami 
rolniczymi, naukę spawania, podstawy obróbki ręcznej, me-
chanicznej i kowalstwa. 

5) Technikum w zawodzie technik agrobiznesu 
W ramach kształcenia zawodowego obejmującego zawodowe 
przedmioty teoretyczne, głównie ekonomiczne oraz praktykę 
zawodową - uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności przygo-
towujące do wykonywania zadań zawodowych związanych 
z wytwarzaniem, marketingiem i sprzedażą produktów rol-
niczych i spożywczych oraz techniczną i finansową obsługą 
rolnictwa i jego otoczenia.

6) 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa w zawodzie mecha-
nik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

W ramach kształcenia zawodowego obejmującego zawodowe 
przedmioty teoretyczne, zajęcia praktyczne, praktykę zawo-
dową, naukę jazdy samochodem, naukę pracy maszynami 
rolniczymi, naukę pracy i jazdy kombajnem zbożowym uczeń 
zdobywa wiadomości i umiejętności związane głównie z 
eksploatacją, obsługą i elementarnymi naprawami maszyn 
i pojazdów rolniczych. Uczeń uczy się spawania, podstaw 
ślusarstwa i kowalstwa.

7) 2–letnia zasadnicza szkoła zawodowa w zawodzie ku-
charz małej gastronomii

W ramach kształcenia zawodowego obejmującego zawodowe 
przedmioty teoretyczne oraz zajęcia praktyczne uczeń zdoby-
wa wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania zakładu 
gastronomicznego oraz pracy na stanowisku kucharza.

	 Nauka w wszystkich typach szkół odbywa się systemem 
dziennym i dotyczy kształcenia młodzieży. Absolwenci szkół 
zawodowych tj. technikum i zasadniczej szkoły zawodowej 

aby uzyskać tytuł zawodowy muszą zdać egzamin zawodowy 
potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie.

CIEKAWOSTKI Z ŻYCIA SZKOŁY:
	3 października jest Świętem Zespołu Szkół im. Jana Pawła 

II w Brzostku,
	corocznie, w miesiącu październiku odbywają się „Otrzę-

siny klas pierwszych”,
	szkoła  bierze udział w ogólnopolskiej akcji ,,sprzątanie 

świata”,
	szkoła organizuje piesze i rowerowe rajdy pod hasłem 

,,cudze chwalicie swego nie znacie”,
	dla każdego zawodu szkoła organizuje praktyki na terenie 

kraju, a także zagranicy,
	w szkole działa kawiarenka literacka, gdzie uczniowie mogą 

rozwijać swoje talenty,
	szkoła organizuje wiele wycieczek dydaktycznych i tury-

styczno-krajoznawczych,
	studniówki, półmetki organizowane są w szkole,
	od 16 lat szkoła realizuje zadanie „Klasa gospodarzem 

szkoły”,
	szkoła wydaje gazetkę, którą prowadzą uczniowie (jej 

opiekunem jest A. Hudyma i J. Berrahal),
	od ponad 20 lat, w pierwszym dniu wiosny, jest organizo-

wany „Turniej Klas”, w czasie którego uczniowie mogą 
zaprezentować swoje aktorskie umiejętności.

MOCNE STRONY SZKOŁY:
	szkoła preferuje wartości godne patrona szkoły – Jana Pawła 

II,
	w szkole pracuje pedagog, który udziela pomocy i wsparcia 

uczniom,
	w czasie nieobecności nauczyciela uczniowie mogą prze-

bywać w bibliotece szkolnej, korzystać z jej wyposażenia, 
a także z znajdujących się komputerów w centrum multi-
medialnym,
	szkoła posiada 3 pracownie żywienia, 2 pracownie kompu-

terowe, autokar i bus szkolny, salę gimnastyczną, siłownię, 
boiska sportowe, samochody i ciągniki do nauki jazdy, 
bogaty park maszyn i urządzeń rolniczych oraz rozległy 
piękny teren zieleni i upraw,
	zapewnia solidne wykształcenie ogólne i zawodowe,
	zapewnia dobre i bezpieczne warunki kształcenia,
	organizuje bogatą działalność kulturalno – oświatową i 

rekreacyjno – sportową,
	organizuje w ramach kształcenia zawodowego w techni-

kum ciekawe praktyki zawodowe, w tym zagraniczne do 
Niemiec, Anglii i Szwajcarii,
	stwarza ciepłą, rodzinną atmosferę,
	umożliwia każdemu uczniowi dostęp do Internetu w ramach 

zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
	wspomaga rozwój zainteresowań,
	wspiera w trudnych sytuacjach.

KONTAKT: 
Adres szkoły: Klecie 125, 39-230 Brzostek
Fax. (014)6830-321
E-mail: zsbrzostek@poczta.onet.pl
Adres strony: http://www.zsbrzostek.kw.pl
Dyrektor: mgr Halina Nowak
Zastępca dyrektora: mgr inż. Anna Fundakowska
Kierownik kształcenia praktycznego: mgr inż. Janina Słupek

OFERTA EdUKACYJNA ZESPOŁU SZKóŁ im. JANA PAWŁA II w BRZOSTKU
dla ABSOLWENTóW GIMNAZJUM i ZASAdNICZEJ SZKOŁY ZAWOdOWEJ

Podobnie jak wszystkie ponadgimnazjalne szkoły powiatu dębickiego, będziemy prowadzić elektroniczny nabór do klas 
pierwszych (wyłączając kandydatów do liceum uzupełniającego). Kandydaci do naszej szkoły spoza powiatu dębickiego 
będą mogli korzystać z naszej pomocy przy rejestracji w systemie.
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KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Gęsie gadanie; 4) Stolica Białorusi; 
6) Ludność Iranu; 8) Tarcza Zeusa; 9) 
Największe państwo świata; 10) Pta-
sie obrady; 12) Oko mikroskopu; 14) 
Mieszkaniec Łodzi; 15) Lekka broń 
zwiększająca zasięg granatów; 17) In-
dianie z westernu; 18) Lina utrzymująca 
maszt w pionie; 20) Plakat; 22) Rózga; 
24) Specjalista od projektowania i 
wznoszenia budowli; 25) Narodowość; 
26) Węgierski kawalerzysta.

Pionowo:
1) Dawny instrument smyczkowy; 2) 
Zielony przysmak krowy; 3) Pożyczka 
ze zdzierstwem; 4) Elena, biegaczka z 
RPA; 5) Bazia; 6) Wyróżniona pierwsza 
litera tekstu; 7) Łacińskie „y”; 10) Noc 
świętojańska; 11) Homilia; 12) Dobra 
klasztorne; 13) Rozpęd; 15) Powieść 
Zofii Nałkowskiej; 16) Piątka na sce-
nie; 19) Obchodzi imieniny l lipca; 
20) Określona część obszaru oceanu, 
morza lub zatoki; 21) Powieść Wacława 
Rogowicza; 22) Po wydechu; 23) Kwiat 
jesienny.

Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do 5 
maja 2008 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru: SUCHY MARZEC 
MOKRY MAJ BĘDZIE ŻYTO NIBY 
GAJ.
Nagrodę książkową wylosowała MAŁ-
GORZATA BARGIEŁ z Warszawy. 
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do GOK w Brzostku.

J. Nosal

Po zakończonym meczu piłkarskim 
wszyscy spokojnie opuszczają stadion, 
tylko jeden z kibiców próbuje przesko-
czyć ogrodzenie.
- Panie! - woła porządkowy - Nie może 
pan wyjść tą samą drogą, którą pan 
przyszedł?
- Właśnie to robię!

		

W aptece pacjent otrzymał pudełko z 
lekarstwami. Pyta panią magister:
- Przepraszam, jak to się otwiera?
- Wszystkie informacje są w środku - 
odpowiada aptekarka.

		
Internet Explorer to program, który służy 
do przeglądania internetu z Twojego 
komputera i na odwrót. 

		
Przyjaciółka do przyjaciółki:
- Podobno twój mąż leży w szpitalu, bo 
coś złamał. 
- Tak. Przysięgę wierności małżeńskiej.

		

Policjant zatrzymał do kontroli kie-
rowcę. Trzymając w ręce prawo jazdy, 
stwierdził:
- Tu jest napisane, że pan musi prowadzić 
w okularach.
- Tak, panie sierżancie, ale ja mam 
kontakty.
- Mnie tam, proszę pana, nie interesuje, 
kogo pan zna, skoro łamie pan prawo.

		
Idzie przez miasto Szkot ze swoim czte-
roletnim synkiem. Nagle Szkot mówi:
- Jak będziesz dzisiaj grzeczny, to pój-
dziemy do cukierni, żebyś sobie popa-
trzył na lody.
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	 •	Drugim samochodem jaki posiada nasza jednostka jest 
Ciężki Samochód Ratowniczo – Gaśniczy (GCBA) - marki  
Iveco 175-24, samochód ten posiada zbiornik na wodę o pojemno-
ści 3000 litrów, pompę dwustopniową wysokiego ciśnienia firmy 
Sides wraz z linią szybkiego natarcia. Cała zabudowa nadwozia 
wykonana jest przez renomowaną Europejską firmę SIDES pro-
dukującą pojazdy specjalistyczne. W poszczególnych skrytkach 
jak i w kabinie załogi znajduje się sprzęt do prowadzenia działań 
podczas wypadków drogowych, pożarów oraz innych miejscowych 
zagrożeń.

Wyposażanie samochodu:
1) Zestaw sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej firmy ZURA; 2) 
Ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych Weber - Hydraulik + łańcu-
chy + zwijadła; 3) Agregat prądotwórczy HONDA; 4) Zestaw lamp 
oświetleniowych 3x500 Watt; 5) Torba medyczna z zestawem koł-
nierzy ortopedycznych; 6) Pompa szlamowa Robin; 7) Pompa szla-
mowa elektryczna; 8) Piła do drewna STHIL; 9) Aparaty oddechowe 
AUER + butle zapasowe; 10) Drabina aluminiowa DNW-3010; 11) 
Szybkie natarcie 60 m; 12) Zestaw znaków wypadek; 13) Lampy 
błyskowe ostrzegawcze; 14) Sorbent, Sintan + opryskiwacz; 15) 

Siła bojowa KSRG OSP Brzostek cd.
Gaśnice śniegowe, proszkowe; 16) Środek pianotwórczy - Roteor; 
17) Miotły, łopaty; 18) Sprzęt burzący; 19) Radiostacja samochodowa 
Motorola; 20) Radiotelefony przenośne; 21) Ubrania do usuwania 
szerszeni; 22) Sprzęt gaśniczy (węże, prądownice); 23) Węże ssawne 
12 odcinków; 24) Drobny sprzęt ratowniczy, gaśniczy.
	 •	Trzecim samochodem jaki posiada nasza jednostka jest to 
Ciężki Samochód Ratowniczo – Gaśniczy (GCBA) - marki  Iveco 
165-24, samochód ten posiada zbiornik na wodę o pojemności 3000 
litrów, pompę jednostopniową  firmy Sides wraz z linią szybkiego 
natarcia. Cała zabudowa wykonana jest również przez firmę SIDES. 
W poszczególnych skrytkach jak i w kabinie załogi znajduje się sprzęt 
do prowadzenia działań podczas pożarów oraz innych miejscowych 
zagrożeń. 

Wyposażenie samochodu:
1) Zestaw sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej firmy ZURA; 2) 
Pompa szlamowa Honda; 3) Agregat prądotwórczy; 4) Piła do drewna 
Husqvarna; 5) Sprzęt gaśniczy; 6) Drabina aluminiowa; 7) Łopaty, 
szczotki; 8) Węże ssawne 4 odcinki; 9) Drobny sprzęt.

Rafał Godniak
Oficjalna strona 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku 
http://www.straz-brzostek.pl

W przetargach mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 05 maja 2008r. na konto: Bank Spółdzielczy 
Rzemiosła Oddział w Brzostku Nr 59 85890006 0080 0210 2020 0005
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po 
zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca uchyliła się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży 
w dniu wyznaczonym do stawienia się w Kancelarii Notarialnej. Koszty umowy notarialnej pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyn. 
W razie wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa kupujący. 
Brzostek, dnia 04.04.2008r.

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy 
Górnej stanowiącej własność Gminy Brzostek

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego prze-
znaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu 
następująca nieruchomość:
Działka budowlana oznaczona nr ewidencyjnym 
938/1 o pow. 0,17 ha położona w Kamienicy Górnej, 
objęta Księgą Wieczystą Nr 19 166 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowiąca własność 
Gminy Brzostek
Działka położona jest w obrębie zabudowy zagrodowej 
i gruntów użytkowanych rolniczo, na obrzeżach kom-
pleksu leśnego. Teren uzbrojony w sieci komunalne: 
sieć energetyczną, gazociąg. Przylega bezpośrednio do 
drogi powiatowej o nawierzchni utwardzonej.
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu Nr RGiMK.IV.7431-32/2007 z 
dnia 25.04.2007 roku, działka ta jest przeznaczona 
pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.
Cena wywoławcza (netto) dla działki nr 938/1 wy-
nosi: 11 523,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset 
dwadzieścia trzy złote), do ceny osiągniętej w prze-
targu zostanie doliczony 22% podatek VAT.
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 1 153,00 zł 
(słownie: tysiąc sto pięćdziesiąt trzy złote).
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE 
SIĘ W URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W 
DNIU 9 MAJA 2008r. O GODZ. 1030 W BIURZE 
WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2 stanowiących własność 
Gminy Brzostek

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają do sprzedaży w drodze 
przetargu następujące działki budowlane: 
działka oznaczona nr ewid. 897/4 o pow. 0.1900 m 2, działka oznaczona nr ewid. 897/5 o 
pow. 0.2000 m2 i działka oznaczona nr ewid. 897/6 o pow. 0.2400 m2, położone w obrębie 
Brzostek 2 , objęte Księgą Wieczystą Nr 70 057, stanowiące własność Gminy Brzostek. 
Działki te położone są w obrębie zabudowy zagrodowej i gruntów użytkowanych rolniczo. 
Teren uzbrojony w sieci komunalne: elektryczną, gazociąg. Teren płaski w kształcie trapezu. 
Dojazd z drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej. Działki ozn. nr ewid. 897/4, 897/5, 897/6 
położone w obrębie Brzostek 2 wg decyzji o warunkach zabudowy, i zagospodarowania terenu, 
to teren przeznaczony pod budowę trzech budynków mieszkalnych zgodnie z decyzją Wójta 
Gminy Brzostek Nr RGiMK.IV.7331-47/2007 z dnia 11.07.2007r.
1. Działka ozn. nr ewid. 897/4 o pow. 0,1900 m2 - (budowlana)
2. Działka ozn. nr ewid. 897/5 o pow. 0,2000 m2 - (budowlana)
3. Działka ozn. nr ewid. 897/6 o pow. 0,2400 m2 - (budowlana)
Cena wywoławcza dla poszczególnych działek wynosi:
1. działki nr  897/4 wynosi: 16 917,00 zł (szesnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście zł.), 
2. działki nr  897/5 wynosi: 17 776,00 zł (siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt 

sześć zł), 
3. działki nr  897/6 wynosi: 21 220,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia 

zł) 
do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT.
Wadium na dz. nr 897/4 wynosi 1 692,00 zł (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt dwa zł).
Wadium na dz. nr 897/5 wynosi 1 778,00 zł (tysiąc siedemset siedemdziesiąt osiem zł.).
Wadium na dz. nr 897/6 wynosi 2 122,00 zł (dwa tysiące sto dwadzieścia dwa zł).
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY W 
BRZOSTKU W DNIU 09 MAJA 2008r. O GODZ. 1000 W BIURZE WÓJTA GMINY



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 17



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE18

Prywatny Gabinet Lekarski ULTRAMED
oferuje badania:
•	ECHO serca dorosłych i dzieci (szmery serca, cho-

roba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, arytmie, przed 
operacjami)

•	USG jamy brzusznej i układu moczowego (ocena 
wątroby, pęcherzyka żółciowego, nerek, inne)

•	USG szyi i tarczycy
•	USG piersi
•	PRZEPŁYWY:

- w tętnicach szyjnych (ocena miażdżycy, zawroty 
głowy, zasłabnięcia, badania po udarach, przed 
zabiegami kardiologicznymi)

- w tętnicach kończyn dolnych (ocena miażdżycy, 
bóle nóg przy chodzeniu)

- w żyłach kończyn dolnych (żylaki, obrzęki, ciężkie 
nogi)

Badania wykonywane są w budynku  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brzostku.

Rejestracja tel.: 014 6830472
- ceny badań 45-60 zł.
- dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Brzostku  oraz  

Smarżowej posiadających skierowanie od lekarza ro-
dzinnego badania USG jamy brzusznej wykonywane 
są bez dodatkowych opłat

- badający posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa 
Ultrasonograficznego

zapraszam,
lek. Marcin Gajewski

Badania wykonywane są również w Dębicy  
tel. 014 676-35-71

•okulary korekcyjne •okulary do pracy przy komputerze  •okulary dla kierowców •okulary przeciwsłoneczne •soczewki kontaktowe oraz środki do ich pielęgnacji •system nakładek przeciwsłonecznych •galanteria optyczna

Godziny otwarcia: pn-pt: 9-18,   sob: 10-15

Andrzej Małozięć - Optyk
39-230 Brzostek, ul Rynek 5; multifocus@poczta.onet.pl

Fundacja Wspomagania Wsi  
w Warszawie ul. J. Bellottiego 1

RURAL DEVELOPMENT FOUNDATION
Informujemy o rozpoczęciu nowego programu 
pożyczkowego dla woj. Podkarpackiego ze środków 
FWW i Banku Światowego (Program PL-480 
Mikropożyczki) na rok 2008.
Informacje dotyczące warunków pożyczki:
 kwota pożyczki wynosi do 15 000 PLN.
 okres  spłaty wynosi do 36 miesięcy.
 okres karencji w spłacie wynosi 2 miesiące.
 oprocentowanie wynosi 0% (pożyczka 

bezprocentowa).
 opłata prowizyjna 3% (jest to jedyny koszt 

pożyczki)
 czas oczekiwania na pożyczkę do 21 dni.

Kto może ubiegać się o pożyczkę:
 osoby rozpoczynające lub prowadzące 

działalność gospodarczą.
 osoby prowadzące gospodarstwo 

agroturystyczne.
	osoby zajmujące się pszczelarstwem  lub 

uprawą ziół.
Wnioski pożyczkowe przygotowuje doradca terenowy 
Mariusz Grygiel tel. 608-478-265 lub 014-6830-
319. Nasze pożyczki są korzystne i łatwe do 
uzyskania. 

Zapraszamy
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