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Jubileusz 50-lecia oraz 10-lecia nadania szkole imienia Jana Pawła ii

Niecodzienne wydarzenie w historii 
szkoły święcił Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzostku 17 października 
2008 roku. 

Uroczystość Jubileuszu rozpoczęła się 
Mszą świętą w Kościele Parafialnym 

p.w. Znalezienia Krzyża Świętego. Mszy 
świętej koncelebrowanej przewodniczył 
Jego Ekscelencja biskup Edward Bia-

łogłowski. W swej homilii nawiązał do 
słów powitania skierowanych do Niego 
przez przedstawiciela nauczycieli Panią 
Małgorzatę Augustyn. Wyraził życzenie, 
aby ten wielki ogród, jakim jest szkoła, 
wydał jak najwięcej pięknych kwiatów, 
którymi są wyposażeni w wiedzę i dobrze 
ukształtowani wychowankowie. Podzięko-
wał za 50 lat istnienia szkoły, jej twórców 
i dyrektorów, pierwszych nauczycieli, 

za trud wychowania, wspaniałych ludzi, 
którzy z niej wyszli. Dziękując, nawiązał 
do słów i myśli Jana Pawła II. Powiedział 
miedzy innymi:
 „Podstawową i niezbywalną wartością 
człowieka jest wolność. Wolność, bez któ-
rej człowiek nie może być sobą i tę głosił 
Patron. Wolność ma granice, nie może 
szkodzić i być anarchią”. Przypomniał, 
ze VIII Dzień Papieski obchodzony był 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Kościele Parafialnym w 
Brzostku, której przewodniczył Ks. Bp Edward Białogłowski

Po Mszy św. delegacje nauczycieli i uczniów udały się na cmen-
tarz, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobach nauczycieli

Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa  
„Dawniej” i „Dziś”

Uroczystą Akademię z okazji Jubileuszu rozpoczęła Dyrektor Zespołu Szkół Halina Nowak, która powitała zacnych gości
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pod hasłem „Jan Paweł II Wychowawca 
młodzieży”. Kierując swoje słowa do 
nauczycieli mówił: „Nauczyciel sam musi 
żyć zgodnie z ideałami i wartościami, aby 
wychowywać i realizować misję szkoły, 
by obronić ją przed rożnymi naciskami 
z zewnątrz”. Ważność pełnienia tej roli 
zawarł w słowach:
 „Zespole bądź sobą, ucz i kształtuj, po-
kazuj horyzonty, ideały, wartości i cnoty”. 
Mówił o odwadze dawania świadectwa, 
odwadze stawania się mądrym, o szlachet-
ności, wrażliwości serca i odpowiedzial-
ności tych, którzy mają wyjść do świata i 
rozdawać wokół siebie dobro, mądrość i 
miłość.
 Po wygłoszeniu homilii ks. Prałat Jan 
Cebulak podziękował Jego Ekscelencji 
Biskupowi oraz wszystkim zaproszonym 
Gościom za przybycie na uroczystość. Dy-
rektor Halina Nowak zaprosiła wszystkich 
obecnych na dalszy ciąg uroczystości do 
szkoły. Po zakończeniu Mszy świętej dele-
gacje nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół 
udały się na cmentarz, aby złożyć kwiaty 
i zapalić znicze na grobie śp. Eugeniusza 
Batyckiego, pierwszego, długoletniego 
dyrektora szkoły oraz na grobach nauczy-
cieli i pracowników szkoły. Następna część 
uroczystości odbyła się w szkole.
 Uroczysta Akademia z okazji Jubileuszu 
50-lecia i 10-lecia nadania imienia miała 
miejsce na sali gimnastycznej i rozpoczęła 
się wprowadzeniem przez młodzież Sztan-
daru Szkoły oraz hymnem państwowym. 
Następnie głos zabrała Dyrektor Zespołu 
Szkół Halina Nowak. Powitała Jego Eks-
celencję biskupa rzeszowskiego Edwarda 
Białogłowskiego, księdza Proboszcza, 
Prałata dr Jana Cebulaka, Ks. Prałata Ta-
deusza Preisa, księży absolwentów, księży 
uczących w naszej szkole oraz pozostałych 
zacnych gości.
 Na uroczystość przybyli również: radny 
sejmiku województwa podkarpackiego 
Jan Pieniądz, Starosta Powiatu Dębic-
kiego Władysław Bielawa, w-ce Starosta 
Czesław Kubek, Przewodniczący Rady 
Powiatu Tadeusz Kamiński wraz z radny-
mi, Wójt Gminy Brzostek Leszek Bieniek, 
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Skór-
ska wraz radnymi i sołtysami, Komendant 
Komisariatu Policji w Brzostku, przed-
stawiciele Podkarpackiego Kuratorium 
Oświaty: kierownik oddziału Szkolnictwa 
Zawodowego Andrzej Bajorski, Starszy 
Wizytator Beata Streb, Dyrektor Wy-
działu Edukacji Starostwa Powiatowego 
Barbara Pelczar-Białek i Z-ca Dyrektora 
Zbigniew Sroczyński, sekretarz miasta 
Dębicy Jan Warzecha, Jan Kolbusz ów-
czesny przewodniczący Gromadzkiej Rady 
Narodowej, staraniem którego powołano 
w 1958 roku szkołę, Jerzy Bonarek były 
dyrektor Zespołu Szkół, rodzina pierwsze-
go, długoletniego dyrektora śp. Eugeniusza 
Batyckiego: żona Jadwiga wraz z córką i 
synem, emerytowani nauczyciele i uczący 
obecnie, dyrektorzy szkół ponadgimnazjal-
nych powiatu dębickiego, dyrektorzy oko-
licznych gimnazjów, przedstawiciele firm 
i instytucji współpracujących ze szkołą, 
przedstawiciele rodziców i uczniów oraz 
absolwenci.
 W swoim wystąpieniu Dyrektor Szkoły 
stwierdziła, że złoty jubileusz stanowi dla 
społeczności szkolnej kolejną ważną lekcję 

historii i tradycji a dla środowiska lokalne-
go dumę z tego, że tu przed 50 laty, w wiej-
skim środowisku powstała szkoła średnia, 
że nadal sprawnie funkcjonuje, kształci 
i wychowuje kolejne roczniki młodych 
ludzi ubogacając swoje oddziaływania 
dydaktyczno-wychowawcze i bazę tech-
niczno lokalową. Wyrazy podziękowania 
skierowała do przedstawicieli wszystkich 
instytucji współpracujących ze szkołą.
 Obchody Jubileuszu przypadły na czas 
30 rocznicy powołania Jana Pawła II na 
stolicę Piotrową. Pani Halina Nowak 
wymieniła atrybuty wielkiego ducha na-
szego Patrona, wskazała na pozostawione 
przezeń dziedzictwo: zapisane słowa jego 
niezliczonych przemówień, wymagania 
stawiane młodym, wskazówki do życia. 
Z radością przypomniała, że 10 lat temu 
3 października 1998 Minister Rolnictwa 
aktem nadania nazwał Zespół Szkół 
imieniem Jana Pawła II. Dyrektor zachę-
ciła do lektury, opracowanej przez byłego 
wicedyrektora i kierownika kształcenia 
praktycznego Mariana Szarka, monografii 
szkoły, wydanej na okoliczność Jubileuszu 
50-lecia i 10-lecia nadania szkole imienia. 
Dumą szkoły jest działający od 10 lat klub 
HDK, wydawana od 1994 roku gazeta 
szkolna oraz założone w ubiegłym roku 
szkolne koło Caritas. W zakończeniu 
swojego wystąpienia Pani Halina Nowak 
wyraziła pragnienie, by w dalszej dzia-
łalności szkoły zachowana była ciągłość 
jej tradycji a nade wszystko kierunek 
oddziaływań wychowawczych jeszcze 
wnikliwiej i wszechstronniej wykorzystu-
jący wskazania największego Nauczyciela 
naszych czasów Jana Pawła II. 
 Następnie głos zabrał Jego Ekscelencja 
Biskup Edward Białogłowski. Powitał 
obecnych księży i pozostałych gości, 
przekazał pozdrowienia od Jego Eksce-
lencji ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej 
Kazimierza Górnego, od kapłanów pracu-
jących w kurii rzeszowskiej. Powiedział 
m.in.: „Świętujemy jubileusz w szkole 
przyszłości - w epoce przełomu technicz-
nego. Tam, gdzie jest pogoń za zyskiem, 
gdzie nie ma etosu, tam nawet najlepsze 
instytucje się chwieją”. Zwrócił uwagę na 
wartości moralne, które są najważniejsze 
w życiu. Stwierdził, że szkoła nasza obok 
swoich specjalności zawodowych pełni też 
inne funkcje: „to tu wyrastają jak kwiaty 
w ogrodzie kapłani i siostry zakonne. 
Formowanie i pomaganie innym jest spe-
cjalnością tej szkoły”.
 Po wystąpieniu biskupa głos zabrał Jan 
Pieniądz. Powiedział, ze szkoła służyła i 
służy środowisku. Mówił o szacunku do 
ziemi i do szkoły, w której zdobywa się 
wiedzę i wykorzystuje w życiu. Na ręce 
Pani Dyrektor i Grona Pedagogicznego 
złożył życzenia wszelkiej pomyślności w 
dalszym rozwoju szkoły. Życzenia z okazji 
Jubileuszu 50-lecia Szkoły, z nawiązaniem 
do myśli Jana Pawła II, składał Starosta Po-
wiatu Dębickiego Władysław Bielawa.
 Kolejne życzenia płynęły od parlamen-
tarzystów: Zdzisława Pupy - Senatora RP i 
Posła na Sejm RP – Kazimierza Moskala, 
którzy nie mogli uczestniczyć w uroczysto-
ści. W ich imieniu treść listów gratulacyj-
nych przedstawił prowadzący uroczystość 
Marian Pasisz, Starszy Wizytator Pani 
Beata Streb, w imieniu Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa, złożyła 
życzenia realizacji marzeń i wszelkiej 
pomyślności na przyszłość. Nawiązując do 
myśli Jana Pawła II powiedziała: „ Czło-
wieka mierzy się miarą serca – ile potrafi 
pomóc i dać drugiemu człowiekowi”. Ta 
maksyma oddaje atmosferę i klimat szkoły, 
w której pomaga się uczniom będącym w 
trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
 Absolwentem naszej szkoły jest Pan 
Jan Warzecha – Sekretarz Miasta Dębica. 
W swoim wystąpieniu mówił o swoich 
wspomnieniach z lat szkolnych, niezapo-
mnianych i mile przeżytych chwilach, o 
swoim pochodzeniu, pierwszych tajnych 
wyborach do samorządu szkolnego w 1979 
roku. To właśnie tu były jego początki dzia-
łalności samorządowej. Zapewnił, że nie 
zapomni o szkole, do której uczęszczał. 
 List gratulacyjny dla Zespołu Szkół 
skierował Wójt Gminy Brzostek Pan Le-
szek Bieniek. Podkreślił jak ważną rolę 
spełnia ta szkoła w środowisku. Następnie 
głos zabrał Jan Kolbusz. Wspomniał o trud-
nych początkach i założeniu Dwuzimowej 
Szkoły Rolniczej. Złożył podziękowania 
tym, którzy się do tego przyczynili i życzył 
dalszego pomyślnego rozwoju Zespołowi 
Szkół. Część oficjalną uroczystości za-
kończył swoim wystąpieniem Pan Jerzy 
Bonarek, piastujący uprzednio stanowisko 
dyrektora szkoły. Złożył życzenia z okazji 
Jubileuszu 50-lecia i 10-lecia nadania imie-
nia dla Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i 
całej społeczności szkolnej, życzył dalszej 
owocnej pracy.
 Kolejnym punktem uroczystości była 
część artystyczna. Piękny montaż słow-
no-muzyczny „W BRZOSTECKĄ ZIE-
MIĘ WPISANI” przedstawiła młodzież 
przygotowana przez Annę Hudymę, która 
opracowała scenariusz W montażu znala-
zły się fragmenty poezji polskich poetów: 
Mickiewicza, Norwida, Asnyka, myśli i 
poezje Jana Pawła II, fragmenty utworów 
muzycznych, informacje o powstaniu 
szkoły, miłości do ziemi i do ludzi, którzy 
na niej pracują. Wartość życia na wsi 
podkreślona została słowami poety ks. 
Jana Twardowskiego „Tam wszystko wie-
dzą….”. Powaga i zaduma towarzyszyły 
słuchaniu pięknej recytacji.
Miłe poruszenie wśród zaproszonych Go-
ści dało się zauważyć podczas występów 
szkolnego zespołu ludowego. Do tańców i 
przyśpiewek ludowych, z regionu Podkar-
pacia, zaprezentowanych przez młodzież 
przygrywała Kapela Brzostowianie. Wiele 
serca i pracy w przygotowanie do wystę-
pów włożył Wojciech Bonarek. Część ar-
tystyczna zakończyła się śpiewem Hymnu 
Szkoły. Pani Dyrektor zaprosiła Gości do 
obejrzenia wystawy „Dawniej” i „Dziś” 
oraz zachęciła do sięgnięcia po monografię 
szkoły „Zespół Szkół im. Jana Pawła II w 
Brzostku jako kontynuator tradycji oświaty 
rolniczej na Ziemi Brzosteckiej. 1958- 
2008 autorstwa Mariana Szarka.
 Po zakończonej części artystycznej 
odbył się poczęstunek dla wszystkich 
uczestników uroczystości. Jedno, co 
można było zaobserwować u nauczycieli 
emerytów i absolwentów szkoły – te same 
uśmiechy i serca szczere mimo upływu lat, 
przyprószonych siwizną włosów, te same 
znajome i życzliwe twarze.

Maria Wójcik
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z prac rady Gminy
Najważniejszym tematem obrad XXIII 

sesji, która miała miejsce w dniu 30 
października br. było przyjęcie Gminnej 
Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Brzostek na lata 
2008 - 2020. Obradom przewodniczyła 
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Skór-
ska. W okresie objętym sprawozdaniem 
złożonym przez Wójta Leszka Bieńka z 
wykonania uchwał Rady Gminy podjęto 
następujące działania: Zarządzeniem Nr 
87/2008 Wójta Gminy Brzostek z dnia 18 
września br. wprowadzono układ wyko-
nawczy do uchwały Nr XXII/149/2008 
Rady Gminy Brzostek dotyczącej zmiany 
uchwały budżetowej na 2008 rok. Uchwałą 

Nr I/2/2008 z dnia 25 września 2008 roku 
Regionalna Izba Obrachunkowa zaopinio-
wała pozytywnie informację Wójta Gminy 
o przebiegu wykonania budżetu za I półro-
cze 2008 roku. Na podstawie uchwały Nr 
XXII/150/08 z dnia 16 września br. ogło-
szono przetarg na wykonanie dokumen-
tacji wraz z pozwoleniem na budowę na 
zadanie inwestycyjne pod nazwą „budowa 
kanalizacji w miejscowości Januszkowice 
i Opacionka” oraz „budowa wodociągu w 
miejscowości Januszkowice i Opacionka”. 
Realizując uchwałę Nr XL/354/2002 z 13 
września 2002 roku sporządzono umowę 
sprzedaży działki oznaczonej Nr ewiden-
cyjnym 721 położonej Januszkowicach.
 Tematem dalszej części obrad było 
podjęcie uchwał w sprawie: 
•	 zmiany uchwały budżetowej na 2008 

rok
•	 zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

na spłatę wcześniej zaciągniętych poży-
czek i kredytów

•	 określenia tygodniowego obowiązkowe-
go wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o 
różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin.

•	 przyjęcia darowizny działek położonych 
w Grudnej Dolnej, przeznaczonych pod 
drogę gminną

•	 przyjęcia darowizny nieruchomości 
położonej w Brzostku, na rzecz Gminy 
Brzostek w zamian za dożywotnie za-
mieszkanie. 

E. Szukała

Urodziny na 102

3 listopada 2008r. Pani Zofia Chajec 
z Bączałki obchodziła 102 rocznicę 

urodzin.
 Z tej okazji 2 listopada w Kościele 
Parafialnym w Kamienicy Górnej o godz 
10.00 ks. proboszcz Józef Rosiek odpra-
wił uroczystą Mszę świętą o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla Pani Zofii. 
Na uroczystości wokół dostojnej Jubilatki 
licznie zebrała się rodzina, parafianie, nie 
zabrakło też gospodarza gminy Wójta 
Leszka Bieńka, Kierownika USC, redak-
tora Wiadomości Brzosteckich, przed-
stawicieli sołectw Bączałki i Kamienicy 
Górnej.
 Ks. Proboszcz w słowach skierowa-
nych do Jubilatki podkreślił, że z Jej 
długiego życia - bowiem jest najstarszą 
mieszkanką parafii, jak również gminy 
- uczy się mądrości i radości życia, gdyż 
zawsze zastaje Ją uśmiechniętą, zado-
woloną i nie skarżącą się nigdy na trudy 
i dolegliwości swojego wieku.
 W domu rodzinnym Pani Zofii, rodzina 
i zaproszeni goście, w miłej atmosferze, 
przy suto zastawionym stole, na którym 
królował tort urodzinowy z napisem 
„Babcia na 102” świętowali tę nieco-
dzienną uroczystość, a uśmiech i łagodne 
spojrzenia Pani Zofii wprawił wszystkich 

w radosny nastrój. W ten listopadowy 
dzień nawet pogoda dla Pani Zofii spra-
wiła prezent, pięknie świeciło słońce 
zdając się dołączać do wielu życzeń. Od 
poprzedniej rocznicy przybył jej jeden 
praprawnuk, tak więc Pani Zofia cieszy 
się 4 córkami, 10 wnukami, 14 prawnu-

kami i 3 praprawnukami, a ich opieka 
sprawia, że Jubilatka czuje się dobrze. 
Ks. Proboszcz w swoich modlitwach 
poleca Ją opiece Matce Bożej, a Wójt 
Gminy życząc dużo zdrowia zapewnił, 
że o następnej rocznicy nie zapomni.

W. Lisowska

O urodzinach Pani Zofii nie zapomnieli również Ks. Proboszcz Józef Rosiek  
i Wójt Gminy Leszek Bieniek

W kościele wokół dostojnej Jubilatki licznie zebrała się rodzina i parafianie 

Fot. J. Nosal
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Jak co roku z budżetu Gminy Brzostek 
realizowane są inwestycje w infra-

strukturę, mające poprawić jakość życia 
mieszkańców. Najkosztowniejszą z nich 
jest modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Kleciach – pochłonęła ponad 2,6 miliona 
złotych, ale też w największym stopniu jest 

dofinansowana zewnętrznymi środkami - z 
Funduszu Spójności UE udało się pozyskać 
na ten cel ponad 1,6 miliona złotych. Przy 
tej modernizacji zakupiono też pewne do-
datkowe elementy wyposażenia – ciągnik 
z przyczepą do przewozu ścieków, którym 
ZGK zamierza odbierać ścieki z posesji nie 
skanalizowanych do tej pory. Warunkiem 
odbioru będzie podpisanie umowy z ZGK 
i odbiór ścieków nie rzadziej niż raz na 
dwa miesiące, żeby były w miarę „świe-
że”, bo tylko takie mogą być bezpiecznie 
przyjęte do oczyszczalni. Do tego ciągnika 
zakupiono też specjalistyczny zestaw do 
przetykania kanalizacji, oraz przyczepę do 
przewozu wody pitnej. Za kwotę 350 tys. 
zł zostaną skanalizowane okolice Słonego 
Potoku w Brzostku, co pozwoli podłączyć 
tę część do oczyszczalni w Kleciach i 
zdemontować kontenerowe oczyszczalnie 
koło gimnazjum i szkoły podstawowej, 
które nie były już w stanie spełniać 
swojej roli, ze względu na przestarzałą 
konstrukcję i zmiany w obowiązującym 
prawie. W Kamienicy Dolnej budowany 
jest wodociąg , którego koszt w tym roku 
wyniesie 8�4 tys. zł.

 Na inwestycje drogowe (drogi, chodniki, 
parkingi i przystanki) będzie wydatkowana 
kwota 2,1 miliona zł (w tym 200 tys. środ-
ków zewnętrznych). Wykonano (lub nieba-
wem będą wykonane) m.in. nawierzchnie 
bitumiczne na drogach: Zawadka – Gorze-
jowa ok. 1200 m, Gorzejowa Marchot 1000 

m, ulice w Brzostku - Okrągła, Targowa, 
Mickiewicza, Węgierska, Szkolna - razem 
około 1200 m, Smarżowa – Głobikówka 
1365 m, Januszkowice 400 m, Opacionka 
200 m, Grudna Górna - Na Dąbka 900 m. 
Powstały chodniki w Bukowej i Przeczycy. 
Z budżetu gminy dofinansowana jest także 
modernizacja drogi powiatowej w Brzost-
ku – ul. Słoneczna.
 Na inwestycje 
w oświatę wyda-
ne będzie w tym 
roku 723 tys. zł na 
termomoderniza-
cję szkoły w Siedli-
skach-Bogusz i �22 
tys. zł na termomo-
dernizację szkoły w 
Kamienicy Górnej. 
Przy szkole w Sie-
dliskach-Bogusz 
niedługo rozpoczną 
się prace związane 
z budową boiska o 
nawierzchni z tra-
wy syntetycznej w 
ramach programu 

„Blisko-Boisko”. Udało się pozyskać na 
ten cel 200 tys. zł z PZU oraz 100 tys. 
zł z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu 
– całkowity koszt tej inwestycji to 720 
tys. zł. W tym roku jest też tam planowane 
zakończenie robót (135 tys. zł) przy bo-
isku piłkarskim z naturalną nawierzchnią. 

Dzięki dotacji z PFRON 
(96 tys. zł) zakupiono 
samochód do przewozu 
osób niepełnosprawnych 
za ogólną kwotę 116 tys. 
zł.
 Wykonano remonty w 
Domach Ludowych w 
Zawadce Brzosteckiej, 
Kleciach, Gorzejowej, 
oraz za kwotę 4�0 tys. zł 
przeprowadzana jest ter-
momodernizacja Domu 
Kultury w Brzostku, a 
obok została oddana do 
użytku remiza OSP za 
kwotę 225 tys. zł. Po-
między Domem Kultury 
i remizą OSP w Brzostku 
zamontowano plac zabaw 
dla dzieci za 19 tys. zł. 

Zarówno ten plac zabaw, jak i brzostecki 
rynek został objęty monitoringiem.
 Wartość wszystkich inwestycji w naszej 
gminie w 2008 roku wyniesie nieco ponad 
9,3 miliona zł., w tym prawie 2,3 miliona 
zł. to środki zewnętrzne pozyskane z UE i 
różnych innych instytucji.

P.S.

ważniejsze inwestycje w Gminie brzostek w 2008 roku

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Kleciach

Remont ulicy SzkolnejTermomodernizacja budynku szkoły w Kamienicy Górnej

Termomodernizacja budynku szkoły w Siedliskach-Bogusz
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1 października  młodzież z Gimnazjum w Siedliskach-Bo-
gusz, która należy do kółka historycznego i polonistycznego, 
wybrała się pod opieką nauczycieli do Parku Etnograficz-
nego w Sanoku.

Należy on do najpiękniejszych muzeów 
na wolnym powietrzu w Europie. Nic 

dziwnego, skoro zgromadzono tam ponad 100 
obiektów budownictwa drewnianego z okresu 
od XVII do XX wieku. Na obszarze 38 ha 
prezentowana jest kultura polsko-ukraińskie-
go pogranicza we wschodniej części polskich 
Karpat (Bieszczady, Beskid Niski) wraz z Pod-
karpaciem. Poszczególne grupy etnograficzne  
posiadają oddzielne sektory ekspozycyjne.
 Zwiedzania nam nie brakowało, ponieważ 
pod względem ilości obiektów jest to najwięk-
szy skansen w Polsce. Naszą uwagę zwrócił 
fakt, że chociaż skansen wydawał się  miejscem 
zupełnie odseparowanym od współczesnego 
świata, to zachwycał nas wszystkich swoim 
urokiem i niepowtarzalną atmosferą. Budyn-
kiem, który szczególnie przykuł naszą uwagę, 
była szkoła wiejska. Warto ją było zobaczyć, 
ponieważ to pomogło nam bardziej docenić 
współczesną edukację i warunki, w jakich teraz 
możemy się uczyć. Podczas zwiedzania m.in. 
obiektów mieszkalnych, sakralnych, malowniczych kapliczek 
oraz obiektów przemysłowych, takich jak młyn wodny, wiatraki i 
kuźnie, mogliśmy przynajmniej na jakiś czas przenieść się w czasy 
pradziadków, a co za tym idzie, poznać rąbek kultury naszych 
przodków.

Malwina Tołpa,  ucz. kl. IIIa gimnazjum

Wycieczka była inauguracją projektu innowacji pedagogicznej 
„Śladami naszych przodków”, która jest realizowana przez grupę 
dzieci i młodzieży oraz nauczycieli  z Zespołu Szkół w Siedliskach 
Bogusz od 1 października 2008 r. Oprócz zajęć warsztatowych w 
szkole (teatralne, historyczne i rękodzieła artystycznego) zapla-
nowaliśmy też m. in. wyjazdy na warsztaty ceramiczne do Mu-
zeum Lalek w Pilźnie, spotkania z przedstawicielami „ginących 
zawodów” w miejscu ich pracy oraz zainicjowanie Izby Tradycji 
w szkole, co ma być materialnym efektem naszych działań. 
 Ważnym rezultatem ma być też uświadomienie, że tradycja 
i obyczaje naszego regionu to część narodowej kultury, gdyż 
zauważamy, że radykalne zmiany zachodzące w stylu życia na wsi 
sprawiają, iż tradycje, wierzenia i obyczaje ludowe, zawody i zajęcia 
wiejskie stają się przeżytkiem. Wiele z nich zostało zapomniane, a 
ich nazwa nie kojarzy się młodemu pokoleniu z niczym. Tymczasem 
powszechnie wiadomo, że nie tylko  stanowią one wielką część 
polskiej kultury, ale również kształtują tożsamość młodych ludzi. 
Jedną z form ich poznania i przybliżenia mają być nasze zajęcia, 
podczas których młodzież zobaczy, jak piękne i wspaniałe były 
obyczaje ich przodków.
 Zaangażowanie uczniów do zaplanowanych działań sprawi, 
że wzrośnie ich inicjatywa, samodzielność i aktywność podczas 

Śladami naszych przodków

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
V PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2 stano-

wiących własność Gminy Brzostek

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603) oraz rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) 
Wójt Gminy Brzostek ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
poniższych nieruchomości: 
działki budowlane oznaczone nr ewid. 897/4, 897/5, 897/6 położone w ob-
rębie Brzostek 2, objęte Księgą Wieczystą Nr 70 057, stanowiące własność 
Gminy Brzostek, wolne od obciążeń.
Działki te położone w obrębie zabudowy zagrodowej i gruntów użytkowanych 
rolniczo. Teren uzbrojony w sieci komunalne: elektryczną, gazociąg. Teren pła-
ski w kształcie trapezu. Dojazd z drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej
Zgodnie z decyzją z dnia 11.07.2007r Wójta Gminy Brzostek Nr RGiMK.
IV.7331-47/2007 Wójta Gminy Brzostek działki te przeznaczone są pod 
budowę trzech budynków mieszkalnych.

Lp.
Nr 

dział-
ki

Pow. 
(m2)

Nr 
KW 

Opis 
nierucho-

mości

Przezna-
czenie w 

planie
Położenie

Cena wy-
woławcza 
netto (zł)

Wa-
dium 
(zł)

1 897/4 1 900 70 057 budowlana brak Brzostek 2 15 281.- 1 529.-
2 897/5 2 000 70 057 budowlana brak Brzostek 2 16 055.- 1 606.-
3 897/6 2 400 70 057 budowlana brak Brzostek 2 19 153.- 1 916.-

IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE 
GMINY W BRZOSTKU W DNIU 02 GRUDNIA 2008r. O GODZ. 11:00 

W BIURZE WÓJTA GMINY
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do 
dnia 28 listopada 2008r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, w 
formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj. w pieniądzu, obligacjach 
Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu 
publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. 
U. Nr 207, poz. 2108). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Bank 
Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Brzostku Nr 59 85890006 0080 0210 2020 
0005, w innej formie do kasy Urzędu Gminy w Brzostku. 
Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium 
na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Brzostku. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś 
pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Cena wywoławcza stanowi kwotę netto, w związku z czym do ceny wylicy-
towanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT 
w wysokości 22%, co łącznie stanowić będzie cenę nabycia działki. Jeżeli 
uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, w 
szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym 
przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium 
nie podlega zwrotowi. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia 
aktu notarialnego. 
Uwaga: nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej bez 
okazania granic, przez to Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne 
różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę odbywa 
się na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, 
podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

realizacji poszczególnych zadań, a te właśnie cechy chcemy po-
budzić u naszych uczniów. Realizując działania, staramy się roz-
wijać talenty twórcze młodzieży, pobudzać  aktywność młodych 
ludzi, zainteresować ich przeszłością regionu, uświadomiać im 
ich tożsamość regionalną, pokazać, że oni tu i teraz współtworzą 
kulturę narodową.

Nauczyciele prowadzący innowację

Wnętrze starodawnej chaty

Pamiątkowa fotografia uczestników wycieczki



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 7

czarno-biały 
świat
Świat NIE jest czarno-biały. Często 

coś, co wydaje się nam ciemne, w 
innym świetle okazuje się znacznie 
jaśniejsze, a bywa też odwrotnie. Rzecz 
dotyczy nie tylko kolorów i odcieni, ale 
przede wszystkim LUDZI. Różnych 
ludzi: starszych, młodych, z miejsco-
wości A, B, pracujących, bezrobotnych, 
wykształconych bardziej i mniej, mą-
drych i tych „nie do końca”. Można 
też zaryzykować stwierdzenie, że ludzi 

Może będzie, ale kiedy? Powinni zrobić. 
Eee, to niepotrzebne. Mówili, ale 

jeszcze nie ma i chyba nie będzie. Takie 
i wiele innych opinii, w sprawie moni-
toringu na brzosteckim rynku, pojawiały 
się w naszej gminie od kilku miesięcy. 
Wielu okazywało swoje zniecierpliwienie 
i niedowierzanie. Stali bywalcy ławek 
na plantach czasem spoglądali na ściany 
budynków wokół rynku i wypatrywali 
czy pojawiło się na nich coś nowego – jak 
nie ma, to można dalej pokrzepiać siły 
nektarem z polskich jabłek z dodatkiem 
etanolu i siarki.
 Stare Polskie przysłowie mówi: Co 
nagle to po diable  i czasem lepiej jest cier-
pliwie poczekać na efekt, robiąc „swoje”. 
Udało się bowiem doprowadzić do urucho-
mienia systemu monitoringu na rynku. Jest 
już kilka kamer i będą następne, bo system 
ma duże możliwości. Jeśli po pewnym 
czasie pojawią się jakieś niedomagania, 
to można będzie dołożyć kilka (również 
ukrytych) kamer.
 Materiał z nagraniami monitoringu 
będzie mógł pomóc policji w ściganiu 

wandali i osób nie przestrzegających pod-
stawowych zasad porządku publicznego. 
Oczywiście nie będzie to panaceum na całe 
zło, ale w pewnym stopniu ułatwi ściga-
nie osób łamiących 
prawo. Mamy już 
„pierwszą jaskółkę” 
– młodego człowie-
ka bez włosów na 
głowie, w ciemnej 
peruce, sikającego 
koło samochodu na 
parkingu w czasie 
gdy jego koledzy 
kupują piwo w skle-
pie Centrum.
 Są też pierwsze 
pozytywne efekty 
– amatorzy, wspo-
mnianego wcze-
śniej nektaru, po-
woli przenoszą się 
z rynku w boczne 
ulice, ale tam też 
sięgną kamery.
 Wypada teraz 

tylko życzyć wszystkim mieszkańcom i 
gościom Brzostku, żeby poczuli się bez-
pieczniej, nawet gdy muszą wieczorem 
kupić coś w sklepie, albo nocą przejść 
przez rynek.

Piotr Szczepkowicz

Proszę o uśmiech – jesteś w kadrze kamery
Przekonstruowany przystanek w Smarżowej

dobrych jest więcej w 
każdej z tych grup, choć-
by to było tylko czymś w 
rodzaju samospełniającej 
się przepowiedni.
 Wielu dorosłych mówi: 
„dzisiejsza młodzież jest 
zła”, ale na pewno NIE 
mają racji, bo nie tylko 
dzisiejsza, nie zawsze 
młodzież, i nie cała, może 
jednostki. Dawniej też 
było z tym różnie - o 
niektórych szanowanych 
dziś ludziach mówią: 
„ten w młodości to był 

przepieron”. 
Niektórym to 
zostało i teraz 
jako dorośli 
też nie przy-
noszą chlu-
by swojemu 
środowisku. 
Wśród młodych ludzi jest 
mnóstwo wspaniałych, czy-
niących dobro dla swojej 
szkoły, kolegów, dla potrze-
bujących pomocy, o których 
czasem nawet się czytuje 
w mediach, ale mija to bez 
większego echa. Oni sami 
tego nie komentują, tylko 
robią dalej swoje, a my dość 
szybko zapominamy o ich 
sukcesach. Za to pamięć o 
ekscesach innych pozostaje 
w naszej świadomości na 
długo, bo eksces jest przecież 
bardziej medialny.
  Ten przydługi wstęp był 
po to, żeby następnego eks-
cesu bandy młodych idiotów 
nie odnosić do wszystkich, 
choć na pewno źle wpłynie 
na ogólną opinię. Myślę o 

kolejnej dewastacji przystanku, tym 
razem w Smarżowej koło Ośrodka Zdro-
wia. Kolejnej, bo takie przypadki były 
w Smarżowej wcześniej, bywają też w 
innych miejscowościach naszej gminy. 
Tu zaszkodzi komuś znak drogowy, tam 
trzeba „poprawić” automat telefonicz-
ny, ówdzie można „przekonstruować” 
przystanek, albo inny obiekt potrzeb-
ny wielu ludziom. Już widzę kolejne 
komentarze „oburzonych”, że młodzi 
ludzie to nie bandyci. Też się z tym 
zgadzam (jak zaznaczyłem we wstępie, 
młodzież poza nielicznymi wyjątkami 
jest OK). Owszem, policjanci prowadzą 
w tej sprawie postępowanie i na razie 
nic jeszcze nie jest udowodnione. Ale 
niestety jakoś nie mogę sobie wyobrazić, 
żeby ten przystanek rozwaliły starsze 
panie czekające na autobus po wizycie 
u lekarza.

P.S.

Smarżowa nie upada pomimo wszystko
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StaniSław BiałaS

ŚLADAMI
DOMOWEGO  
CHLEBA   (7)

WSPOMNIENIA O CHLEBIE

Idziemy z Kamieńca w kierunku Czarne-
go Potoku, ścieżka wiedzie wśród pól, 

lasów i krzaków. Grupa wielopokoleniowa: 
kuzyni, bratanki i dzieci. Miedze rozdzie-
lają złociste zagony zbóż i zielone rzędy 
ziemniaków, nieco dalej ciemna ściana ni 
to lasu, ni to krzaków, jeszcze dalej pasmo 
wzniesień. Uprawne pola, łąki i pastwiska 
przeplatają się nawzajem: tu się łączą, tam 
znów rozdzielają, tworząc wielokolorową 
mozaikę prostokątów, trójkątów i bliżej 
nieokreślonych figur. A wszystko ubarwio-
ne pełną gamą kolorów, napełnione wonią 
kwiatów tej ziemi.
 Powiał wiatr od Głobikowej, zafalowały 
łany zbóż, pochyliły się kłosy pszenicy i 
żyta, aby za moment znów się wyprostować 
i nabrać sił do odparcia następnego podmu-
chu. Źdźbła zbóż chwieją się to w prawo, 
to w lewo, tańcząc z gracją w rytm muzyki 
wiatru. Rozkołysane fale, roztańczone łany 
otwierają przestrzeń wspomnień, a w sercu 
radość i ... żal. I znów wiatr słabnie, słońce 
wychodzi z za chmury, zboża dojrzewają, 
od słońca pęka ziemia w rzędach ziem-
niaków. Na miedzy coś brzęczy, bzyka, 
pszczoły uwijają się przy kwiatach, a w 
górze słychać głos skowronka, wysoko nad 
nami jastrząb płynie między obłokami. W 
pozornej, wiejskiej ciszy wyraźnie słychać 
odwieczną muzykę przyrody. W powietrzu 
unosi się zapach składników chleba.
 Na południowym stoku Szczeponi-
kowej Góry dwoje ludzi obrabia ręcznie 
buraki. Zgięci do ziemi, jak dojrzałe kłosy 
pszenicy, pracują, ba – harują.
 - Szczęść Boże ... jak się ta macie ... 
widać, że robota idzie.
 - Daj Boże, jakoś ta idzie, ciężko bo 
ciężko, ale idzie. We dwoje, tak od świtu do 
zachodu słońca, to nawet ubywa – jeszcze 
dwa dni i buraki będą gotowe.
 - Chyba lubicie pracę w polu? – odezwał 
się Olek. 
Zaskoczony dziwnym pytaniem Mietek, 
czując trochu drwiny, wyznał:
 - Tak, lubię, bo widzisz, ta praca 
– mimo, że bardzo ciężka, męcząca, dająca 
małe dochody – sprawia mi radość. Znasz 
mnie, kuzynie, i wiesz, że za okupacji 
pracowałem w Niemczech, po wojnie słu-
żyłem jako parobek, później na budowie, 
w kopalni. Było nieźle, ale wróciłem na 
ojcowiznę, bo uznałem, że tu moje miej-
sce. Ta praca na roli daje chleb całej mojej 
rodzinie, z tej chłopskiej harówy również 
ty w mieście masz co do gara włożyć. 
Kiedy trzymam w rękach capigi pługa, 
a syn lejce i bat, to nie tylko pracujemy, 
ale i Boga uwielbiamy. Bo rolnik modli 

się również orką i siewem, kosą i cepami, 
żarnami i wypiekiem chleba, radością i 
smutkiem. Zapewne pamiętasz jak nasze 
mamy śpiewały: „Niech cię nawet sen nasz 
chwali...”
 - Oj, pamiętam, pamiętam dobrze, po 
tylu latach nawet melodię znam. Te nasze 
mamy to były pracowite, dobre i pobożne 
kobitki. A teraz?  Boże odpuść ten grzech, 
co pomyślałem – z żalem w głosie powie-
dział kuzyn i symbolicznie laską ortope-
dyczną zakręcił młynka w powietrzu.
 - W mojej rodzinie – kontynuował 
Mietek – na każdej kromce chleba jest ślad 
moich dłoni – o tych dłoni! – wysiłku, bólu 
krzyża, czasem upokorzeń, jest radość, 
że jest kromka z własnego pieca. To jest 
praca dla ludzi z charakterem, wytrwałych, 
gotowych do wysiłku i ofiarności. Trzeba 
ją wykonywać z potrzeby serca, czasem w 
samotności, a bywa, że jest z niej niedo-
statek i radość przez łzy. Pamiętasz, Olku, 
ten wiersz ze szkoły:

 Temu tylko pług i socha,
 Kto tę czarną ziemię kocha,
 Kto ten zagon zna do głębi,
 Kogo rosa ta nie ziębi,
 Kto rodzinnych swoich pól,
 Zna wymowę – łzy i ból.

Te słowa M. Konopnickiej są aktualne i 
dzisiaj, tu na tych polach między lasami, na 
ojcowiźnie. Bo widzisz, gospodarując na 
tych górkach, nie można wszystkiego prze-
liczać na złotówki, są wartości, których 
nie da się mierzyć stówkami. Na wsi jest 
trud, czasem ciężko, ale jest i satysfakcja 
z rzetelnej pracy. 
 - Brawo, Mietku, brawo, harujesz i 
przekonywująco mówisz, nawet stosow-
nym wierszem. Podziwiam twoją chęć 
do pracy, motywację i radość z wysiłku. 
Trochu mi żal, że opuściłem te górki, ale 
ten przetrącony kulos... Na pożegnanie, na 
wiersz odpowiem słowami poety:

Komu miła ojczyzna, cnoty, obyczaje
Niech broni tej ziemi lub ją w skiby kraje.

 W Dolinie Kamienicy rozróżniano 
chleb: żytni, pszenny, razowy, pytlowany, 
zwykły, świąteczny, komyśniok i ... ten ze 
sklepu. Domowy chleb mógł być pieczony 
z wiesła lub w brytfannie, bezpośrednio na 
dnie pieca lub na liściach kapuścianych. 
Bochny na liściach wyróżniały się elegan-
cją i przyjemnym aromatem, stanowiły coś 
nadzwyczajnego – szczególnie dla dzieci. 
Używano tylko młodych liści o dużych 
rozmiarach, stąd okres pieczenia na li-
ściach był krótki. Wyjątkowo smakowite 

były podpłomyki na liściach, spożywane 
z masłem prosto z maśniczki. Tęsknota za 
takimi rarytasami pozostała do dziś.
 Zofia, zasłużona nauczycielka rodem z 
Grudnej, w pierwszej dekadzie dwudzie-
stego pierwszego wieku kupiła miniatu-
rową maśniczkę na targu w Brzostku, aby 
– jak to powiedziała – przynajmniej poka-
zać wnukom we Wrocławiu, jak się robi 
prawdziwe masło do chleba i prozioków.
 Bowiem prozioki, to też forma chleba: 
dawniej symbol niedostatku, obecnie przy-
smak odwiedzających ojcowskie strony. 
 Przyjezdni namówili Lucynę, aby na 
kolację były prozioki. Pytlowana mąka, 
woda, kwaśne mleko, soda oczyszczona 
– po dawnemu proza – trafiły na stolnicę. 
Dziewczyny mieszają, urabiają, wałkują i 
kroją ciasto. Władek rządzi i dopowiada. 
Placki powędrowały na blachy kuchennego 
pieca, izba pełna zapachu prozioków – jak 
za młodych lat. Kto chciał jeść prozioki, 
a chcieli wszyscy, przewracał placki, 
odsuwał na chłodniejszą blachę, to znów 
przysuwał, to podgrzewał, to chłodził i 
sprawdzał czy są już upieczone. Lucyna 
akurat skończyła robić masło, goście 
smarowali nim prozioki. A maślanka, czyli 
maślonka, prosto z maśniczki czekała na 
stole. Rozpoczęła się degustacja prozio-
ków. Starczyło placków, masła i maślanki 
... jeszcze na rano zostało.

 Aleksander, który zdrowie i biegłość 
w gadaniu miał po matce, w jedzeniu nie 
przebierał: jak był chleb – jadł chleb, a 
ziemniakiem i karpielem – nie gardził. 
Mówił przy tym, że chleb to podstawowe 
jedzenie dla chłopa i pana, a dla takich jak 
on, co od parobka nie uciekł i pana nie 
doścignął, wszystko jest dobre, byle pełna 
micha. Na drogę do Dzierżoniowa prosił 
o trzy przysmaki, tylko trzy: torbę prozio-
ków, flachę maślonki i ... gruszki cukrówki. 
Daj Boże zdrowie po takich używkach w 
podróży.

 Forma uznania dla chleba częściowo 
zależała od wieku, statusu społecznego i 
możliwości intelektualnych. Oto przykłady 
tego zróżnicowania.
 Mikołaj był gospodarskim synem z 
Małej, a w Grudnej przeszedł wszystkie 
szczeble służby u gospodarzy: od pastucha 
gęsi aż do parobka. Tylko nieliczni znali 
jego nazwisko – dla podlotków i dorosłych 
był Mikołajem od Kaliny lub Kwiotka, a 
oznaczało to, że służył u Kaliny, później 
u Kwiotka. Jeszcze przed wojną sypiał w 
stajni z krowami, jadał na progu domu, 
a chleb miał wydzielany – jedna kromka 
na śniadanie. Mikołaj od Kwiotka miał 
już swój kąt i chleba do syta – chwalił 
się tym. W tym czasie miał już odwagę i 
prawo stawiać warunki służby: na odpust 
w Tuchowie i Kobylance wolne od obiadu 
w sobotę do wieczora w niedzielę, a na 
pielgrzymkę dobrą ćwiartkę chleba do 
pocołka, tylko ze swojskiego bochenka, nie 
tego ze sklepu – żeby ktoś nie pomyślał, że 
jest dziadem i jada żebraczy chleb.
Rodziny nie zakładał, gdyż, jak sam mówił, 
chciał być ostatnim Mikołajem – sługą, 
bo „wiedz sobie panocku”, nawet dobra 
służba, to i tak pieskie życie.

c.d.n.
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ciekawostki fotograficzne
Ten piękny pająk to tygrzyk paskowany (Argiope bruennichi) 

zwany inaczej pająkiem tygrysim. Jest stosunkowo duży 
(samice osiągają do 25 mm, samce tylko 7 mm) a nazwę swą 
zawdzięcza ubarwieniu podobnemu do futra tygrysa. W Polsce 
objęty jest ścisłą ochroną. 
 Gatunek ten spotykany jest najliczniej na południu naszego 
kraju, głównie na porośniętych wysoką trawą, zarówno suchych, 
jak i wilgotnych łąkach, nieużytkach, skrajach młodników nad 
brzegami zbiorników wodnych, a nawet w ogrodach, bardzo 
często występuje na krzewach owocowych, typu malina. Ostatnio 
spotykany jest także w zbożu. Pajęczyna tygrzyka paskowanego 
jest duża, kolista, gęsto upleciona w płaszczyźnie pionowej, z 
charakterystycznym zygzakowatym szwem wzmacniającym.
 Zdjęcie pająka wykonała Pani Janina Słupek na swojej działce 
na Osiedlu Gryglewskiego w Brzostku - Gratulujemy.

 Przypominamy! Jeśli ktoś z Państwa posiada ciekawe fo-
tografie i chciałby je opublikować, może je przesłać na adres:  
wiadomosci@konto.pl lub też dostarczyć osobiście do redakcji.

/fl/

oGłoszenie wóJta GminY brzostek
 Wójt Gminy Brzostek informuje, że w Urzędzie Gminy Brzostek w dniu 04 listopada 2008 roku zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu.
 Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości zostały zawarte w wywieszonych wykazach. Dodatkowe 
informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Brzostek, Rynek 1, biuro 5 - Referat Rozwoju Gospodarczego i Mienia 
Komunalnego tel.(014) 683-01-11 wew.105 

Od października rozpoczęliśmy re-
alizację projektu grantowego pt. 

„POZYTYW” – Kurs fotografii cyfrowej 
i komputerowej obróbki zdjęć. Jest on 
uzupełnieniem działalności oświatowej 
Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz. 
Projekt jest finansowany ze środków 
programu integracji społecznej prze-
znaczonych dla naszej gminy. Kurs 
fotografii cyfrowej i obróbki zdjęć ma 
być alternatywną formą spędzania czasu 
wolnego młodzieży. Projekt skierowany 
jest do uczniów i absolwentów Gimna-
zjum w Siedliskach-Bogusz. Do udziału 
w kursie zaprosiliśmy 20 osób. Zajęcia 
prowadzone są metodami aktywizujący-
mi przez doświadczonych nauczycieli i 
instruktorów. Zajęcia prowadzą m.in. p. 
Krzysztof Dziedzic, p. Paweł Batycki, 
p. Andrzej Cholewiak, p. Józef Nosal, p. 
Dariusz Dziedzic i p. Anna Żmuda.
 Uczestnicy kursu wzięli udział w wy-
jazdach plenerowych m.in. do Krakowa, 
gdzie zwiedzali zabytki miasta: Wawel, 
Katedrę, Dzwon Zygmunta, Kopiec Ko-
ściuszki i gabinet figur woskowych. 
 Odwiedzili też Muzeum Historii Foto-
grafii im. Walerego Rzewuskiego, gdzie 
uczestniczyli w specjalnych lekcjach 
muzealnych, które były uzupełnieniem 
treści związanych z historią i rozwojem 
techniki fotografii od czasów najdaw-
niejszych po czasy współczesne. Były 
też zachętą do czynnego uczestnictwa w 

„PozYtYw” – kurs  
fotografii cyfrowej

programie. 
 Przed nami kolejne wyjazdy i zajęcia 
warsztatowe oraz wystawa prac zakoń-
czona konkursem, do udziału w którym 
serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców gminy Brzostek.
Regulamin konkursu znajduje się po-
niżej.

Regulamin konkursu 
„Zabytki Gminy Brzostek”

1. Organizatorem konkursu jest Zespół 
Szkół w Siedliskach-Bogusz.

2. Konkurs ma charakter otwarty i mogą 
w nim brać udział wszyscy fotografu-
jący amatorzy.

3. Uczestnikami konkursu mogą być 
tylko autorzy zdjęć. Każdy uczestnik 
konkursu może przesłać dowolną ilość 
dotychczas niepublikowanych zdjęć w 
formacie 15x21 cm.

4. Tematem konkursu są zdjęcia przed-
stawiające zabytki Gminy Brzostek 
wykonane w okresie październik – li-
stopad 2008r.

5. Każde zdjęcie musi być opisane na 
odwrocie. Opis powinien zawierać: 
imię, nazwisko i adres autora, nr tele-
fonu do kontaktu oraz tytuł i miejsce 
wykonania zdjęcia.

6. Zdjęcia należy dostarczyć osobiście 
do sekretariatu Zespołu Szkół w Sie-
dliskach-Bogusz w terminie do 20 
listopada.

7. Oceny zdjęć dokonywać będzie jury 
wyłonione przez organizatora. Ocenie 
podlegać będzie przede wszystkim 
pomysłowość i inwencja uczestników 
konkursu. Werdykt jury jest ostatecz-
ny.

8. Członkowie jury i ich rodziny nie mogą 
brać udziału w konkursie.

9. Zdjęcie nagrodzone I miejscem w 
danej edycji zostanie umieszczone na 
łamach gazety „Wiadomości Brzostec-
kie”.

10. Wszystkie zdjęcia nagrodzone i 
wyróżnione zostaną umieszczone w 
galerii zdjęć na stronie www szkoły 
oraz na wystawie pokonkursowej w 
Zespole Szkół w Siedliskach-Bo-
gusz.

11. W konkursie przewidziane są nagrody 
rzeczowe.

12. Prace nadesłane na konkurs nie będą 
zwracane autorom.

13. Dostarczenie prac na konkurs jest 
równoznaczne z uznaniem niniejsze-
go regulaminu.

14. Warunkiem uczestnictwa w konkursie 
jest:

- oświadczenie posiadania praw au-
torskich do zdjęć

- wyrażenie zgody do bezpłatnego 
wykorzystania nadesłanych zdjęć 
w folderach promocyjnych szkoły 
oraz innych publikacjach związa-
nych z promocją gminy. 

- wyrażenie zgody na publikowanie 
danych osobowych zgodnie z usta-
wą z dnia 29.08.1997 o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 1997r. 
nr 133, poz. 883 z późn.zm.)

Siedliska-Bogusz, 
listopad 2008r.
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z brzostku rodem...
„...Ktoś dziś mnie opuścił w ten chmurny dzień słotny...
Kto? Nie wiem... Ktoś odszedł i jestem samotny...”

L. Staff „Deszcz jesienny”

Listopadowe dni zmuszają nas do 
zadumy i refleksji. W tych dniach 

całe rodziny spotykają się na cmenta-
rzach. Tutaj stoją nad mogiłami swoich 
bliskich, układają kwiaty, świecą znicze 
i zagłębiają się w cichej modlitwie. 
Smutne refleksje o odległych czasach, 
w których żyli najbliżsi, byli wśród 
nas, a dziś już tylko ich prochy tu, w 
tej ziemi i nasza pamięć o nich – oni już 
są w Domu Ojca. Te dni zmuszają nas 
do zadumy nad własnym życiem, nad 
samym sobą. Często spotykam znajo-
mych, którzy wywiedli się z Brzostku 
do innych miejscowości, a nawet do 
innych krajów.
 Właśnie na cmentarzu, w niedzielne 
popołudnie spotkałam Helenę i Stani-
sława Berków spacerujących wolnym 
kroczkiem od mogiły do mogiły swoich 
rodziców, krewnych, znajomych. Sami 
też wyjechali z Brzostku, opuścili nasz 
kraj i już od dwudziestu lat mieszkają 
w Toronto w Kanadzie. Jednak z sen-
tymentem wracają w ojczyste progi, 
przyjeżdżają do dzieci, wnuków – tutaj 
spędzają kilka miesięcy i znowu wyru-
szają w świat. Z sentymentem wspomi-
nają zawadzkie góry, na których żyli rodzice, gdzie urodziły się 
siostry i bracia oraz ich własne dzieci.
 Stanisław wspomina swój rodzinny dom, w którym zawsze 
był spokój i z radością tętniło życie. Chociaż nie było wygód dnia 
dzisiejszego – brak elektryczności, gazu, łazienek, wodociągów, 
telewizorów, Internetów, wymyślnych strojów, czy gier – to 
jednak życie w rodzinnym domu było szczęśliwe, naznaczone 
pracą, nauką, spotkaniami przy rodzinnym stole i szacunkiem 
do starszych. Zasady dobrego wychowania przekazywane były 
z pokolenia na pokolenie. Rodzina należała do średniozamoż-
nych, których zamożność wynikała z żmudnej i starannej pracy 
na roli.
 Ludwika z domu Wodzisz i Władysław Berek mieszkali w 
domu na górze zawadzkiej. Z dziada pradziada pracowali na roli, 
znali smak swojej ziemi i umieli trud włożony w gospodarowanie 
zamienić na zysk potrzebny do utrzymania rodziny. Pochodzili 
z wielodzietnych rodzin, umieli dbać o rodzinę i wiedzieli jak 
zapewnić egzystencję dzieciom.
 Dzieci Ludwiki i Władysława wzrastały w wielkiej miłości 
do siebie, razem chodziły do szkoły w Brzostku i codziennie 
pokonywały kawał drogi pieszo. Starsze opiekowały się młod-
szymi. Ojciec często opowiadał o swoich młodzieńczych latach, 
o udziale w wojnie bolszewickiej i o tym jak ze Lwowa wrócił 

pieszo do domu. Cały spokój rodziny zburzyła wojna. Włady-
sław został zmobilizowany i z Dębicy pojechał na wschód. Nie 
walczył długo, chociaż ułani byli dzielni i z chłopskim uporem 
stawiali opór najeźdźcy, to jednak przewaga w uzbrojeniu i 
wyszkoleniu armii niemieckiej złamała armię polską. Po czte-
rech tygodniach wojny niemiecko – polskiej Polska została 
okupowana przez najeźdźcę. Uczestnicy kampanii wrześniowej 

ze zwieszonymi głowami przedostawali 
się na zachód Europy, a inni wracali do 
domów. Wrócił też Władysław, zaraz też 
zaczął budowę bunkra w lesie, aby tam 
mogła się bezpiecznie chować rodzina 
podczas nalotów niemieckich.
 Gospodarstwo domowe Berków 
usytuowane jest na górce pod lasem. 
Nic też dziwnego, że Niemcy zare-
kwirowali dom na własną kwaterę, 
zaś rodzina Berków zamieszkała w 
pomieszczeniach stajennych. Niestety 
nie było możliwości sprzeciwu, ani też 
grymasów, że to są niewygody, czy też 
małe dzieci nie mogą w stajni miesz-
kać. Czasy wojny nauczyły Polaków z 
pokorą żyć, a duma polska i tak została 
w sercach ukryta, która nakazywała 
walczyć z okupantem.
 Najstarsza córka Kazimiera gotowała 
w kuchni Niemcom, toteż rodzina nie 
zaznała głodu. Ale codziennym uczu-
ciem towarzyszącym rodzinie był strach 
i niepokój o jutro. Władysław zarabiał 
handlując mięsem zawożonym do Tar-
nowa i Krakowa – tym podróżom też 
towarzyszył strach. Jednak lata okupacji 
wyrabiały u Polaków ogromną deter-

minację i zmuszały do podejmowania trudnych decyzji w imię 
utrzymania rodziny. Czas wysiedlenia przeżyła rodzina Berków 
w domu, a właściwie to przede wszystkim w bunkrze.
 Koniec wojny przyniósł rodzinie Berków wolność i możli-
wość powrotu ze stajni do własnego domu. Tyle tylko, że dom 
pozostał nie uszkodzony przez okupanta. Z całym zapałem 
Władysław i Ludwika zaczęli organizować życie rodzinne. 
Pola, na których zaczęto siać zboża, sadzić ziemniaki, groch, 
kapustę, warzywa, były w dużej części zaminowane. Saperzy 
sprawdzali krok po kroku tereny w całej gminie, detonowali, 
rozbrajali miny, niemniej jednak tu i ówdzie dochodziło do 
wybuchów. To wylatywał w powietrze jakiś zwierzak, to znowu 
miny urywały ręce i nogi młodym chłopcom bawiącym się nie-
wypałami, czy też ginęli na miejscu. Trzeba było nie lada sprytu 
wychowawczego, żeby utrzymać gromadkę dzieci na podwórku, 
żeby nauczyć ich posłuszeństwa, a z drugiej strony umiejętności 
radzenia sobie w życiu i rzetelnej pracy na roli. Gospodarstwo 
wyposażone było w narzędzia rolnicze. Praca na roli była o tyle 
lżejsza, że był koń, który służył również i sąsiadom, a ci z kolei 
pomagali przy pracach wiosennych, żniwach, omłotach, czy też 
wykopkach. W tamtych czasach można było liczyć na pomoc 
sąsiedzką. Wieś polska była spójna, umiała sobie nawzajem 
pomagać, a galicyjska wieś była w tym aspekcie wzorem dla 

Ludwika i Władysław Berek z dziećmi

Od lewej: Anna i Andrzej Noga, rodzice Heleny Berek Helena i Stanisław Berkowie
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innych. Wspólnie pracowali, wspólnie spędzali święta, umieli 
obdzielać się płodami rolnymi, umieli pomagać biednym i to co 
z podziwem wspominają, umieli dobrze wychowywać dzieci.
 Rodzina Berków należała do takich właśnie przyzwoitych 
rodzin. Oddawali obowiązkowe dostawy dla państwa, umieli 
zapełnić piwnice ziemniakami, warzywami i burakami dla by-
dła, zapełniali sąsieki zbożem, które mełli w młynie, a matka z 
córkami wypiekała rumia-
ne bochny chleba, bułki, 
buchty, placki, rogaliki 
– te od święta. W stajniach 
stało bydło, trzoda chlewna 
i konie dobrze utrzymane, 
w kurnikach drób i żyło się 
w tej rodzinie dostatnio i 
spokojnie.
 Córka Ludwiki i Wła-
dysława Berków - Ka-
zimiera - wyjechała do 
pracy w Krakowie i tam też 
założyła rodzinę, gdzie do 
dziś mieszkają.
 Córki Pelagia i Włady-
sława wyjechały do Tarno-
wa i tam mieszkają wraz ze 
swoimi rodzinami.
 Na ojcowiźnie pozo-
stał Stanisław ożeniony z 
Heleną z Nogów, zaś brat 
Bolesław przed stanem wojennym wyjechał do Ameryki, skąd 
przeniósł się do Kanady, gdzie żyje i pracuje z całą rodziną po 
dziś dzień.
 Stanisław Berek podjął pałeczkę ojców i wraz z żoną gospo-
darzył na włościach zawadzkich. Jego żona Helena mówi, że 
ciężko było, chociaż nauczona była pracy, to jednak pochodziła z 
Nawsia Brzosteckiego, a tutaj trzeba było pokonywać górkę, nie 
było elektryczności, a co za tym idzie i wygód. Przychodziły na 
świat dzieci – sześcioro dzieciaków, to spora grupka, było koło 
czego robić, a tu jeszcze praca na roli, w zabudowaniach, przy 
bydle, trzodzie, drobiu. Stanisław poszukał zarobkowej pracy w 
dębickim Stomilu. Pracował na trzy zmiany, dojeżdżał autobusem 
zakładowym, do którego trzeba było dojść z gór. Ciężko było, bo 
po każdej zmianie w zakładzie pracy, po krótkim odpoczynku, 
szedł do pracy na roli, do chlewów z trzodą i maciorą, do opasów 
wołowych, do konia. Nic dziwnego, że własnych synów nauczył 
sprawnej, solidnej pracy w gospodarstwie. Zawsze też dbał o to, 

aby dzieci były w szkole grzeczne i dobrze się uczyły. Helena 
Berek nocami, przy lampie naftowej, obszywała dzieci, często 
też szyła zamówione ubrania sąsiadom – trzeba było dorabiać na 
godne utrzymanie rodziny. Pomimo trudów życia i niewygód w 
domu Heleny i Stanisława Berków zawsze panowała harmonia 
i wzajemne zrozumienie. Dzieci miały przykład, jak należy się 
wzajemnie szanować i nieść sobie pomoc, ale też wiedziały, że 

mieć to móc. Dlatego so-
lidnie wykonywały powie-
rzone zadania. Skrzętnie 
odrabiały zadania szkolne, 
pomagały rodzicom w go-
spodarowaniu, umiejętnie 
nawiązywały przyjaźnie 
i marzyły o życiu w mie-
ście.
 Najstarsza córka Małgo-
rzata ukończyła technikum 
ogrodnicze w Tarnowie 
i tam też osiedliła się na 
stałe, wyszła za mąż, jest 
kierownikiem sklepu i 
wychowuje dwoje dzieci. 
Tomasz jest studentem na 
wydziale turystyki i rekre-
acji, zaś Aneta jest student-
ką Akademii Wychowania 
Fizycznego.
 Córka Lucyna zamiesz-

kała w Jodłowej i razem z mężem prowadzi gospodarstwo rolne. 
Mają dwoje dzieci – Paulinę gimnazjalistkę i Marcina ucznia 
szkoły podstawowej.
 Renata po ukończeniu technikum rolniczego pracuje w 
hurtowni elektrycznej w Woli Rzędzińskiej. Razem z mężem 
wychowują czwórkę dzieci: Magdalenę licealistkę I Liceum 
Ogólnokształcącego w Tarnowie, Marzenę uczennicę gimna-
zjum, Katarzynę i Bogusławę uczennice szkoły podstawowej.
 Syn Andrzej ożenił się z Barbarą Brajewską ze Straszęcina i 
po ukończeniu zawodowej szkoły mechanizacji rolniczej podjął 
pracę w firmie oponiarskiej w Dębicy. Z tego małżeństwa jest 
dwoje dzieci – Szczepan i Hanna.
 Syn Krzysztof ukończył technikum mechaniczne. Pracuje 
na Posterunku Policji w Brzostku, gdzie mieszka. Ożenił się z 
Martą Furman pielęgniarką z Jodłowej i wychowują syna Ar-
tura ucznia szkoły podstawowej w Brzostku i córkę Marcelinę 

Rodzina Heleny i Stanisława Berków

Syn Krzysztof z rodziną i rodzicami
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maGnez - Pierwiastek żYcia
Magnez odgrywa ważną rolę w or-

ganizmie, pozwalając wytworzyć 
odpowiednio dużą ilość energii, aby pro-
cesy życiowe przebiegały prawidłowo. 
Tymczasem wiele osób cierpi na niedo-
bory tego pierwiastka. Ich powodem jest 
najczęściej jedzenie żywności wysoko 
przetworzonej, życie w pośpiechu i stresie. 
Stężenie magnezu w organizmie zmniejsza 
się też pod wpływem niektórych chorób, 
leków i dużego wysiłku fizycznego, u osób 
nadużywających alkohol, zażywających 
środki odwadniające. Na duży deficyt 
narażone są osoby z cukrzycą, zespołem 
wadliwego wchłaniania, odżywiane do-
żylnie, bardzo odwodnione. Niedobory 
magnezu mogą być również wywoływane 
przewlekłymi biegunkami czy innymi 
infekcjami obniżającymi jego przyswa-
jalność w organizmie. Magnez należy do 
grupy pierwiastków stanowiących materiał 
budulcowy kości, zębów, skóry, włosów 
(do tej grupy wliczane są również: wapń, 
fosfor, siarka oraz fluor). 
 Pierwiastek ten katalizuje wiele waż-
nych procesów życiowych w ustroju, jest 
czynnikiem wzrostu, regenerującym żywe 
komórki, działa tonizująco, wzmacnia 
reakcje obronne organizmu, zwalcza 
uczulenia, spowalnia procesy starzenia 
się, zmniejsza podatność organizmu na 
powstawanie nowotworów.
Do głównych jego funkcji należą: 
•	udział w kurczliwości mięśni, 
•	wpływ na przemiany tłuszczy w organi-

zmie, 
•	pobudzanie działania niektórych enzy-

mów, 
•	współdziałanie w tworzeniu aktywnej 

formy witaminy D, 
•	odpowiednia jego ilość wpływa na pra-

widłową twardość kośćca, 
•	magnez stabilizuje funkcje układu nerwo-

wego i usprawnia pracę szarych komórek, 
biorąc udział w przemianie węglowoda-
nów, białek oraz tłuszczów, warunkuje 
dostawę energii do tkanek i komórek 
organizmu, zwłaszcza do wrażliwych na 
jej niedobór komórek nerwowych mózgu 
- zmniejsza też ich nadpobudliwość, 
działając na organizm uspokajająco, 
poprawia pamięć i myślenie, przywraca 
wewnętrzny spokój organizmowi, 

•	jest odpowiedzialny za sprawne działanie 
układu naczyniowo-sercowego (jeśli w 
organizmie brakuje magnezu, ściany na-
czyń krwionośnych mogą się obkurczać, 
a to prowadzi do wzrostu ciśnienia krwi, 
podaje się go dożylnie osobom po zawale 
-przeciwdziała powstawaniu skrzepów 
oraz niebezpiecznej arytmii), 

•	poprawia trawienie, przeciwdziała two-
rzeniu się kamieni w nerkach, rozszerza 
drogi oddechowe, wspomagając leczenie 
astmy i zapalenia oskrzeli, 

•	chroni też organizm przed pierwiastkami 
toksycznymi (np. ołów, kadm, rtęć) znaj-
dującymi się w warzywach i owocach 
pochodzących z terenów skażonych, 

•	łagodzi dolegliwości związane z zespo-
łem napięcia przedmiesiączkowego i 
bóle menstruacyjne, działa korzystnie na 
proces krzepnięcia krwi, na powstawanie 
estrogenów, 

•	prawdopodobnie może również zapo-
biegać migrenom (nawet je leczyć) oraz 
cukrzycy typu II i chronić przed powi-
kłaniami tej choroby, 

•	działa korzystnie przy białaczkach i przy 
hemoroidach, usuwa nieprzyjemny za-
pach potu, a często i skurcze w nogach, 

•	usprawnia pracę gruczołów wydzielania 
wewnętrznego, a więc tarczycy, przytar-
czyc, przysadki, nadnercza itp.

 Zapotrzebowanie na magnez wynosi: 
u mężczyzn 350 mg dziennie, u kobiet 
300 mg dziennie (karmiące i w ciąży - 
450 mg). Wprawdzie sam organizm jest 
producentem magnezu, o czym świadczy 
fakt, iż wydala tego pierwiastka więcej 
niż pobiera, nie mniej jednak należy dbać 
o to, by wraz z pożywieniem nasz ustrój 
otrzymywał potrzebną mu dawkę Mg. 
Produkty zawierające magnez w 100 g 
produktu:
suche nasiona roślin strączkowych 124, 
suche nasiona soi 216, orzechy 100-180, 
kakao 420, czekolada 130-165, otręby 
490, kasza gryczana 218, dorsz 25, mintaj 
43, makrela 30, banany 33, szpinak 53, 
kukurydza 23, mleko, sery twarogowe, 
jaja, mięso, karp, śledź, jasne pieczywo, 
ryż, ziemniaki <20.
 Efektem niedoboru magnezu są: nad-
pobudliwość nerwowo-mięśniowa (roz-
drażnienie, wzmożona nerwowość), brak 
zdolności skupienia się na jednej rzeczy, 
szybkie bicie serca (kołatanie), zmniejsze-
nie apetytu, wymioty, biegunki, osłabienie, 
zmęczenie, bezsenność, oraz powtarzające 
się skurcze mięśni (np. łydek) lub drganie 
powieki.
 Dla organizmu szkodliwy jest również 
nadmiar magnezu. W większych ilościach 
wykazuje on właściwości toksyczne i 
hamuje odkładanie wapnia w organizmie. 
Nie ma jednak obawy przedawkowania 
magnezu za pośrednictwem codziennego 
pożywienia, bowiem nasza powszednia 
dieta jest uboga w ten pierwiastek i raczej 
należy dokładać starań, aby tak dobierać 
produkty spożywcze, by dostarczyć ustro-
jowi konieczną ilość tego pierwiastka. 

Dużo zdrowia
mgr farm. Krystyna Godawska

kącik  
zdrowia  
apteki „Vita”

przedszkolaczkę.
 Najmłodszy syn Heleny 
i Stanisława Berków – Piotr 
ukończył szkołę budowlaną w 
Jaśle i pozostał na ojcowiźnie 
w Zawadce. Ożenił się z Jadzią 
Kmiecik z Jodłowej i prowadzi 
gospodarstwo rolne. Z tego mał-
żeństwa jest troje dzieci – Karol i 
Edyta gimnazjaliści oraz Aldona 
uczennica szkoły podstawowej. 
Piotr wyjechał do rodziców do 
Kanady, a za zarobione pienią-
dze wybudował ładny dom – już 
nie w górach zawadzkich, ale u 
ich podnóży.
 Helena i Stanisław mieszkają 
i pracują w Toronto, a właściwie 
są już na emeryturze. Zakupili 
mieszkanie w Straszęcinie, 
blisko syna Andrzeja i tam uścielali sobie gniazdko na starość. 

I chociaż Kanada jest pięknym 
krajem, chociaż żyją tam do-
statnio i wygodnie, chociaż sto 
kilometrów od nich mieszka i 
pracuje brat Stanisława – Bole-
sław, to jednak nie wyobrażają 
sobie starości z dala od dzieci i 
wnuków.
 Dzieci też bardzo dbają o 
dobre relacje z rodzicami. Na 
45-lecie pożycia małżeńskiego 
zorganizowali w Straszęcinie 
niezwykłą fetę poprzedzoną 
uroczystą Mszą świętą. Potem 
było 45 kwiatów, wystawny 
obiad, szampan i tort, a pięt-
naście wnucząt ozdabiało ten 
niezwykły jubileusz.
 I tak trzeba świętować jubi-
leusze, ale wcześniej trzeba 
rozsądnie wychować dzieci.

Zuzanna Rogala

Najstarsza córka Małgorzata z rodziną

Brzostek 
ul. Wąska 3

tel. (014) 68 30 461
       660 116 866

REMONTY MIESZKAŃ:
	malowanie
	gładzie gipsowe
	ściany-regipsy
	sufity podwieszane

	panele
	glazura
	oraz inne
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Obowiązkowym ubezpieczeniem objęte są następujące uprawy 
w plonie głównym:

1. ziarno, lub nasiona zbóż, rzepaku, rzepiku lub kukurydzy 
przeznaczonych na ziarno, oraz nasiona roślin strączkowych. 

2. korzenie buraków cukrowych
3. bulwy ziemniaków
4. kolby i nadziemne części kukurydzy przeznaczonej na paszę
5. części warzyw gruntowych przeznaczone do konsumpcji
6. owoce, lub całe nasadzenia drzew i krzewów owocowych oraz 

truskawek.
7. szyszki chmielu 
8. liście tytoniu.
Nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem m.in.:
1. trwałe użytki zielone
2. buraki pastewne
3. mieszanki zbożowo-strączkowe
Obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% upraw dotyczy rol-
ników korzystających z dopłat obszarowych. 

wymagane dokumenty
 Podstawowy dokument to aktualny wypis z rejestru gruntów 
działek rolnych będących przedmiotem ubezpieczenia. Chodzi o 
identyfikację klas bonitacyjnych gleby, numerów ewidencyjnych 
oraz wielkości działek.
 Na wiosnę pomocnym dokumentem będzie wniosek o dopłaty 
obszarowe oraz ortofotomapka.
 Agent ubezpieczeniowy sporządzi fotografie pól uprawnych 
oraz oceni kondycję plantacji (w tym ocena porażenia przez 
choroby i szkodniki).

Tab.1
Minimalna obsada żywych roślin zbóż ozimych i rzepaku 

na wiosnę na 1m kw.

Uprawa
Ilość roślin przed 

zakończeniem krze-
wienia

Ilość roślin po 
zakończeniu 
krzewienia 

Pszenica 130 250
Żyto 100 200
Pszenżyto 90 200
Jęczmień 90 200
Rzepak i rzepik 20 roślin na 1m kw.

warianty ubezpieczeń (od najtańszych do najdroższych)
G – grad
GW – grad oraz przymrozki wiosenne
GUW – grad, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki 
wiosenne
PEŁNY – grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wio-
senne, powódź oraz susza

Tab. 2
Orientacyjne składki ubezpieczeniowe

Założenia: pszenica ozima 1ha, wydajność 50dt, cena 60zł/1dt, 
suma ubezpieczenia – 3000 zł/ha. 
Strefa I (gleby klasy od I do IV b)

Wariant

Składka od rolnika Dopłata od MR i RW Składka 
całkowi-
ta na 1ha 

w zł

% sumy 
ubezpie-
czenia

Kwota 
zł

% sumy 
ubezpie-
czenia

Kwota zł

G 0,5 15 0,5 15 30
GW 0,9 27 0,9 27 54
GUW 1,25 37,50 1,25 37,50 75
PEŁNY 3,75 112,50 1,75 52,50 165

Przybliżenie tematu 

Ubezpieczenie 
upraw rolniczych

 Dopłata MR i RW w wysokości 1,75% sumy ubezpieczenia w 
wariacie PEŁNY jest to połowa składki liczonej od 3,5 %. Ogólna 
wysokość składki z dopłatą MR i RW nie może być wyższa niż 6% 
sumy ubezpieczenia (w podanym przykładzie wynosi 5,5%)
 Składki płacone przez rolnika mogą być niższe o 5% z uwagi 
na stosowane obniżki np. za jednorazową wpłatę składki.
Strefa II to gleby w kl. V i VI. Składki ubezpieczenia są tutaj 
wyższe o ok. 30-50% niż w strefie I.
 Wariant PEŁNY odnosi się w zasadzie do strefy I. W strefie II 
tego wariantu stawki są nie mniejsze, niż 8% sumy ubezpieczenia 
i w całości opłacane przez rolnika. 

Szkody
W ubezpieczeniu upraw zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody 
spowodowane przez zdarzenia określone w ustawie, jeżeli szkody 
w plonie głównym wynoszą:
- co najmniej 25% - susza
- co najmniej 10% - wszystkie ryzyka oprócz suszy
Jeżeli wystąpiła szkoda całkowita (z wyjątkiem warzyw grunto-
wych i tytoniu) rozmiar szkody ustala się w wysokości:
1. 25% - jeżeli szkoda powstała w okresie do 15 IV.
2. 40% - jeżeli szkoda powstała od 16 IV do 20 V.
3. 60% - jeżeli szkoda powstała od 21 V do 31 V.
4. 85% - jeżeli szkoda powstała od 1 VI.

Zawiadomienie o szkodzie
Powinno zawierać:
1. datę powstania szkody
2. miejsce szkody
3. przyczynę powstania szkody
4. numery działek (pól) i powierzchnie, na których uszkodzeniu 

uległy uprawy rolne
5. rodzaj uprawy rolnej, która uległa uszkodzeniu
6. informacje o zamiarze zebrania uszkodzonego plonu głównego, 

bądź o zamiarze dokonania zabiegów agrotechnicznych w celu 
zastosowania uprawy zamiennej

7. sacunkową wartość powstałej szkody
Zawiadomienie o szkodzie składa się niezwłocznie, nie później 
jednak, niż w ciągu 3 dni od jej powstania. 

Wolne wnioski 
 Zainteresowanie rolników dopłatami rządu do ubezpieczeń 
upraw jest znikome. Wieś oczekuje większych odszkodowań 
za szkody łowieckie. Także zwiększenia odszkodowań za straty 
powstałe w wyniku badania świń na chorobę Aujeszkyego. 
 Niektórzy politycy zamiast bronić wsi po cichu wyjadają 
jedzonko z korytka. Nie są tak głupi jak oślina, co wśród jadła z 
głodu padła. 
Tymczasem na wsi robi się coraz większe dziadostwo. 
 Rok temu wieś strzeliła byka i to musi boleć; … bo tak mówiąc 
szczerze, w życiu jak w pokerze, jest zasada karta – stół (stara 
piosenka) 

Ferdynand Bugno 

PROFESJONALNA STYLIZACJA
PAZNOKCI METODĄ UV

Tipsy żelowe, 
Tipsy z formy, 
Tipsy french, 
Tipsy clear,
Manicure,
Żel na naturalną 
płytkę

Tel: 505 705 905
Dojazd do klienta gratis!
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Fot. J. Nosal

W roku bieżącym na praktyki za-
graniczne wyjechało 25 uczniów 

naszej szkoły: dziesięcioro do Szwajcarii, 
troje do Niemiec i dwunastu do Anglii. Po 
powrocie do kraju podzielili się wrażenia-
mi ze mną i młodszymi kolegami – poten-
cjalnymi kandydatami do wyjazdu.
 Niech mi będzie wolno podzielić się 
ich wrażeniami z czytelnikami „Wia-
domości Brzosteckich” i przedstawić 
bezpośrednie relacje z praktyk przez kilka 
najbliższych wydań.
Zacznę od praktyki w Anglii.
 Dowiedziałam się od znajomych, że 
studenci wyjeżdżają na praktyki zagra-
niczne do pracy w rolnictwie w ramach 
międzynarodowego programu „Con-
cordia”, poszukałam tego programu w 
Internecie (www.we.org.pl), nawiązałam 
kontakt z przedstawicielami z Warszawy 
i zorganizowałam informacyjne spotkanie 
zainteresowanych stron w lutym. Przyje-
chał z Anglii sam szef „Concordii” pan 
Roob, przedstawicielka farmerów pani 

Jenny oraz z Warszawy pani Justyna i 
kierownik pan Przemek, który był zara-
zem tłumaczem.
 Przedstawili oni program – warunki 
uczestnictwa, nie-
zbędne dokumen-
ty (duża ilość), 
warunki pracy i 
płacy, pokazali 
slajdy z pracy na 
farmie, udzieli-
li odpowiedzi na 
liczne pytania. 
Wyjazd był dość 
drogi – łączny 
kosz t  wynos i ł 
około 1700 zł, 
uczniowie mieli 
jechać na około 4 
miesiące. Po spo-
tkaniu z rodzica-
mi wyłoniła się 
grupka chętnych 
– 12 uczniów z 

Technikum Mechanizacji Rolnictwa. 
Wynegocjowałam z organizatorem, że 
chłopcy pojadą razem do jednej farmy, 
dokąd ich odwiezie pani Justyna.
 Bezpośrednia relacja pochodzi już od 
samych uczestników tego wyjazdu. 

Kierownik Szkolenia Praktycznego
Janina Słupek

Praktyki zagraniczne i nadmorskie uczniów zespołu 
szkół im. Jana Pawła ii w brzostku-kleciach

Wyjechaliśmy 8 maja 2008r o godz. 
900 z Tarnowa do Londynu. Podróż 

trwała 30 godzin. Z Londynu jechaliśmy 
80 min pociągiem do Faversham, skąd 
odebrał nas kierowca i busem przewiózł 
na farmę Sandbanks. Nastąpiło rozkwate-
rowanie – zamieszkaliśmy po 4 w trzech 
karawanach. Wyposażenie karawany 
to meble, lodówka, pralka (pranie za 
pieniądze), po miesiącu garnki, talerze, 
natomiast nie ma tam bieżącej wody i 
trzeba nosić z węzła sanitarnego.
 Po trzech dniach pobytu, w trak-
cie których odnaleźliśmy sklep Tesco 
(pierwszy raz szliśmy 5 km w jedną 
stronę) odbyło się szkolenie w języku 
angielskim i częściowo bułgarskim na 
temat warunków i przebiegu pracy oraz 
bhp, a w następnym dniu rozpoczęliśmy 
pracę od obrywania kwiatków z truska-
wek na polu. Praca ta trwała przez dwa 
tygodnie.
 Pracowaliśmy również przy ścieleniu 
słomy w międzyrzędziach truskawek na 

polu, woziliśmy skrzynki, rozciągaliśmy 
sznurki wzdłuż rzędów malin, podwijali-
śmy folię na bokach tunelów z truskaw-
kami (praca w ramach nadgodzin).Od 
połowy czerwca 
r o z p o c z ą ł  s i ę 
zbiór truskawek 
i trwał do końca 
pobytu. Czasami 
po zebraniu tru-
skawek z danego 
pola wyrywali-
śmy chwasty. Pra-
cowaliśmy od 550 
do 1500 z dwoma 
przerwami: 15-sto 
i 30-sto minuto-
wą.
 N a j w i ę k s z e 
problemy, to: od-
dalone prysznice 
(nawet o 200 m, 
a na polu zimno), 
daleka droga do 
sklepu (około 5 km do Tesco – później 
znaleźliśmy krótszą drogę niż na począt-
ku), zimno w karawanach w maju, bo nie 

mieliśmy na po-
czątku ogrzewa-
nia oraz dotkliwy 
ból kręgosłupa od 
pracy w pozycji 
pochyłej.
 Wyżywienie sta-
nowiły głównie 
konserwy z Pol-
ski, czekolada, 
zupki chińskie, 
makaron, niezbyt 
dobry chleb ze 
sklepu.
 Z językiem było 
różnie – używa-
l i ś m y  a n g i e l -
skiego, czasami 
niemieckiego a 

najczęściej polskiego, gdyż było nas na 
początku 12, a na koniec 7, ale między 
sobą rozmawialiśmy w najbardziej nam 
znanym języku.

 Trudno powiedzieć, czy polecamy taką 
praktykę młodszym klasom – początki 
były bardzo ciężkie, pieniądze przywie-
zione z domu topniały szybko, zapasy 
żywności też, a pracy przez pierwszy 
tydzień było mało, później pojawiły się 
kłopoty z okradaniem nas przez Bułga-
rów z zebranych truskawek, było bardzo 
zimno i wilgotno, daleko do sklepu.
 Plusy, to podreperowanie osobistej 
kasy, wyrobienie odporności psychicznej 
i fizycznej, umiejętność radzenia sobie w 
trudnych sytuacjach, pokonanie barier w 
posługiwaniu się obcym językiem.
 Gdybyśmy mieli jechać jeszcze raz, 
to raczej na inną farmę niż ta, na której 
byliśmy i być może w grupach 2 – 4 oso-
bowych, aby była konieczność stałego 
używania języka angielskiego.

Klasa IV Techn. Mech. Roln.
Andrzej, Marek, Łukasz, Andrzej, Prze-

mek, Leszek, Wojtek

wspomnienia z praktyki w anglii

Spotkanie z przedstawicielami międzynarodowego pro-
gramu „Concordia”

Praca przy zbiorze truskawek

Pora odpoczynku
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W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 28 listopada 2008r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, w formie 
przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj. w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego) roz-
porządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108). 
Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Brzostku Nr 59 85890006 0080 0210 2020 0005, w innej formie 
do kasy Urzędu Gminy w Brzostku. 
Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Brzostku Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Jeżeli uczestnik 
przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora 
przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. 
Uwaga: nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, przez to Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. 
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonych w Kamienicy Górnej stano-
wiących własność Gminy Brzostek

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603) oraz rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) 
Wójt Gminy Brzostek ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
poniższych nieruchomości: 
działki oznaczone nr ewid. 1013/1 o pow. 0.22 ha, nr ewid. 1013/2 o pow. 
0.36 ha, nr ewid. 1013/3 o pow. 0.05 ha czyli o łącznej pow. 0,63 ha, oraz 
działka oznaczona nr ewid. 1011/2 o pow. 0.56 ha, położone w Kamienicy 
Górnej, objęte Księgą Wieczystą Nr 18 755 stanowiące własność Gminy 
Brzostek, wolne od obciążeń. Działki położone są w obrębie lasów i pól 
użytkowanych rolniczo. Teren na stoku. Dojazd poprzez działki sąsiednie (brak 
uregulowań prawnych), zabudowa zagrodowa w odległości około 300m. 
Działki nie są objęte planem zagospodarowania gminy Brzostek (ustale-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek 
przestały obowiązywać z dniem 01.01.2003r., na podstawie art. 67 ustawy 
o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz.139). Wg 
studium zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek działki znajdują 
się w terenie upraw rolnych i leśnych.

Lp. Nr 
działki

Pow.
(ha)

Nr 
KW 

Opis 
nierucho-

mości

Przezna-
czenie w 

planie
Położe-

nie
Cena wy-
woławcza 

(zł)

Wa-
dium 
(zł)

1
1013/1
1013/2
1013/3

0,22
0,36
0,05
0,63

18 755 rolno
-leśna brak Kamie-

nica G. 6 149.- 615.-

2 1011/2 0,56 18 755 rolno
-leśna brak Kamie-

nica G. 7 814.- 782.-

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘ-
DZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 02 GRUDNIA 2008r.  

O GODZ. 10:00 W BIURZE WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Januszkowicach stano-
wiącej własność Gminy Brzostek

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603) oraz rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) 
Wójt Gminy Brzostek ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
poniższych nieruchomości: 
działka oznaczona nr ewid. 721 o pow. 1,32 ha, położona w Januszkowicach, 
stanowiąca własność na podstawie Księgi Wieczystej Nr 16 074 Gminy 
Brzostek, wolna od obciążeń.
Działka ozn. nr. ewid 721 to teren częściowo zadrzewiony, użytki stanowią: 
RIVa-0,30ha, RIVb-0,20ha, RV-0,48 ha, PsV- 0,08 ha. Brak drogi dojazdo-
wej.
Działka 721 nie jest objęta planem zagospodarowania gminy Brzostek 
(ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzo-
stek przestały obowiązywać z dniem 01.01.2003r., na podstawie art.67 ustawy 
o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 15 z 1999 r,poz.139).
Zgodnie z art.3,ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. Nr 64, poz.592), poza wyjątkami określonymi w art.3 ust.7 
tej ustawy, Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu 
przedmiotowych nieruchomości.
Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu przy zawieraniu umowy 
sprzedaży, zobowiązany będzie do złożenia następujących dowodów, o których 
mowa w art.7 ust.1-5 w/w ustawy tj.: dowód potwierdzający osobiste prowa-
dzenie gospodarstwa rolnego - oświadczenie prowadzącego gospodarstwo, 
poświadczone przez Wójta Gminy Brzostek.

Cena wywoławcza dla działki nr 721 wynosi: 9 689,00 zł
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 969,00 zł 

IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘ-
DZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 02 GRUDNIA 2008r.  

O GODZ. 10:45 W BIURZE WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz stano-
wiących własność Gminy Brzostek

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603) oraz rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) 
Wójt Gminy Brzostek ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
poniższych nieruchomości: 
działka budowlana oznaczona nr ewid. 85/6 o pow. 0,16 ha i działka bu-
dowlana oznaczona nr ewid. 186/4 o pow. 0,36 ha, położone w Siedliskach-
Bogusz, objęte Księgą Wieczystą Nr 26 654 i KW Nr 70 522 stanowiące 
własność Gminy Brzostek, wolne od obciążeń.
Działka ozn. nr ewid. 85/6 położona jest w obrębie zabudowy zagrodowej, 
na stoku. Obecnie użytkowana rolniczo. Teren płaski, uzbrojony w sieci 
komunalne: sieć energetyczna, gazociąg. Dojazd z drogi o nawierzchni 
asfaltowej, natomiast działka ozn. nr ewid. 186/4 jest to grunt położony w 
obrębie zabudowy zagrodowej, wzdłuż drogi powiatowej na stoku. Teren 
płaski, uzbrojony w sieci komunalne: sieć energetyczna, gazociąg. Dojazd 
z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Obecnie użytkowany rolniczo. 
Około 50% działki należy przeznaczyć na teren zieleni, ze względu na silnie 
zróżnicowaną konfigurację. 
Zgodnie z decyzjami z dnia 14.09.2004 roku Nr RGiMK.IV.7431-48-
49/2004 Wójta Gminy w Brzostku o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, działki te przeznaczone zostały pod budowę budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych.

Lp.
Nr 

dział-
ki

Pow.
(m2) Nr KW 

Opis nie-
rucho-
mości

Przezna-
czenie w 

planie
Położenie

Cena wy-
woławcza 
netto (zł)

Wa-
dium 
(zł)

1 85/6 1600 26 654 budow-
lana brak Siedliska-B. 16 433.- 1 644.-

2 186/4 3600 70 522 budow-
lana brak Siedliska-B. 30 440.- 3 044.-

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) ODBĘDZIE 
SIĘ W URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 02 GRUDNIA 

2008r. 10:30 W BIURZE WÓJTA GMINY
Cena wywoławcza stanowi kwotę netto, w związku z czym do ceny wylicy-
towanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT 
w wysokości 22%, co łącznie stanowić będzie cenę nabycia działki.

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz stano-
wiących własność Gminy Brzostek

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603) oraz rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) 
Wójt Gminy Brzostek ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
poniższych nieruchomości: 
działki budowlane oznaczone nr ewid. 1152/6, 1152/7, 1152/8, 1152/9, 
1152/10, 1152/11 położone w Siedliskach-Bogusz, objętych Księgą Wieczy-
stą Nr 26 654 stanowiące własność Gminy Brzostek, wolne od obciążeń. 
Dojazd z drogi o nawierzchni nieutwardzonej. W pobliżu sieci komunalne: 
sieć elektryczna, gazociąg. Działki te położone są w obrębie zabudowy 
mieszkaniowej na skraju kompleksu leśnego obok obiektów oświatowych (w 
odległości około 200m). 
Zgodnie z decyzjami z dnia 14.08.2008 roku Nr RGiMK.IV.7431-
24,25,26/2008 Wójta Gminy w Brzostku o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu, działki te przeznaczone zostały pod budowę budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych.

Lp. Nr 
działki

Pow. 
(m2) Nr KW 

Opis 
nierucho-

mości

Przezna-
czenie 

w planie
Położenie

Cena wy-
woławcza 
netto (zł)

Wa-
dium 
(zł)

1
1152/6
1152/7

900
900

1 800
26 654 budow-

lana brak Siedliska-
Bogusz 16 549.- 1 655.-

2
1152/8
1152/9

1000
1000
2 000

26 654 budow-
lana brak Siedliska-

Bogusz 18 342.- 1 835.-

3
1152/10
1152/11

900
800

1 700
26 654 budow-

lana brak Siedliska-
Bogusz 15 653.- 1 566.-

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE 
GMINY W BRZOSTKU W DNIU 02 GRUDNIA 2008r. O GODZ. 10:15 

W BIURZE WÓJTA GMINY
Cena wywoławcza stanowi kwotę netto, w związku z czym do ceny wylicy-
towanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT 
w wysokości 22%, co łącznie stanowić będzie cenę nabycia działki.
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KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) W parze z obiecanką; 5) Autor trylogii 
„Przed potopem”; 7) Łupiny, obierzyny; 
11) Ukończyła szkołę; 12) Do zakasania; 
13) W ręce Wita Stwosza; 14) Ostrze 
pługa; 15) Z losem jest ryzykowne;  
17) Samolub; 19) Zatwierdzony skład licz-
bowy pracowników; 20) Bywa od ucha do 
ucha; 24) Ocean Spokojny; 28) Książka 
kieszonkowa z XVII w.; 29) Japoński 
bóg szczęścia; 30) Znane polskie biuro 
turystyczne; 31) Punkt na powierzchni 
Ziemi leżący symetrycznie względem 

epicentrum na przeciwnej półkuli; 32) Siła 
fizyczna, krzepa; 33) Angielskie piwo;  
34) Pisarz duński (1866-1939).
Pionowo:
1) Dreszcze; 2) Pisarz słoweński, moder-
nista (1876-1918); 3) Miasto w Ghanie 
4) Jezioro w płn. części zapadliska Afar 
w Afryce; 5) Przystosowanie do nowych 
warunków środowiska; 6) Sprostowanie; 
7) Robocza część noża; 8) Przyrząd 
do mocowania przedmiotów w czasie 
obróbki; 9) Sarmackie odwołanie się 
od decyzji. 10) Sedno sprawy; 16) Do-
mowa lub siodłata; 18) Uniwersalny 
rozpuszczalnik; 20) Trzonek, rękojeść;  
21) Powierzchnia mieszkania; 22) Obcho-
dzi imieniny 07.20; 23) Bogini ogniska 
domowego, córka Kronosa i Rei; 24) Step 

z mustangami; 25) Z dużymi workami 
pod oczami; 26) Treść filmu lub książki;  
27) Ciągle liczy pieniądze.

Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do  
5 grudnia 2008 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w 
losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: GDY ŁAGODNA JESIEŃ 
TRZYMA BĘDZIE KRÓTKA OSTRA 
ZIMA.
Nagrodę książkową wylosowała MONI-
KA BIK z Nawsia Brzosteckiego. 
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
GOK w Brzostku. J. Nosal

Fąfara do kolegi: 
- Moja teściowa przypomina mi ga-
zetę.
- Dlaczego? 
- Bo o wszystkim wie i ukazuje się u 
nas codziennie.

		
Anglik pyta się Francuza: - Ty, słuchaj, 

co byś wolał: kobietę czy wino? Francuz 
myśli i myśli w końcu mówi: - Wiesz 
co...? To chyba zależy od rocznika...

		
Rozmawia dwóch kolegów:
- Wiesz? Kupiłem córce pianino na 
urodziny i myślałem, że będzie na nim 
grać. Niestety, nic z tego nie wyszło...
- Podobnie było u mnie gdy kupiłem 
teściowej walizkę...

		
Przychodzi zajączek do sklepu misia 
i pyta: - Czy jest dwukilogramowy 
chleb? - Nie, nie ma. Sytuacja powta-
rza się przez tydzień. Wreszcie miś 

się zdenerwował i upiekł taki chleb. 
Następnego dnia przychodzi zajączek 
i pyta: - Czy jest dwukilogramowy 
chleb? - Jest. - To poproszę pół.

		
Co to jest starość?
- To czas, kiedy połowa moczu idzie 
na analizy.

		
Nie dyskutuj z debilem.
Najpierw sprowadzi cię do swojego 
poziomu, a potem pokona doświad-
czeniem...
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•okulary korekcyjne •okulary do pracy przy komputerze  •okulary dla kierowców •okulary przeciwsłoneczne •so-
czewki 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 środ-
ków 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 bez-

procentowa).
 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 działal-

ność gospodarczą.
 osoby prowadzące gospodarstwo agrotury-

styczne.
	osoby zajmujące się pszczelarstwem  lub 

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

Zapraszamy

Dekoracje ślubne w kościele, 
wystrój sal weselnych, kolorysty-
ka podyktowana przez klien-
ta, kwiaty sztuczne i żywe na 

życzenie, bukiety ozdobne. 
Rozmowy niezobowiązujące. 

Zapraszamy 
Brzostek

tel. 511 79 57 12
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