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Tak mieszkańcy Brzostku i okolic witali Nowy 2009 Rok. Okazja była szczególna bo od 1 stycznia 2009 roku Brzo-
stek jest znowu miastem. Odzyskał prawa miejskie, które w wyniku podziałów administracyjnych utracił w 1934 r.  
Warto w tym miejscu dodać, że Brzostek jest miastem od 1367 roku. (więcej na str 2-3) Fot. J. Nosal
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Zabawę rozpoczął zespół „Desert” działający przy Domu Kultury w Brzostku

Pomimo 8-stopniowego mrozu atmosfera była bardzo gorąca

Od godz. 23 bawiono się z zespołem „Chrząszcze”

O północy był szampan, a Sołtys Brzostku Jerzy Potrzeba wręczył symboliczny klucz do miasta Burmistrzowi Leszkowi Bieńkowi
Fot. J. Nosal

historyczny sylwester w mieście Brzostku
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Podejmowane od kilku lat starania o to by Brzostek odzyskał 
prawa miejskie zakończyły się sukcesem. Na początku był 

pomysł i formalny wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Brzosteckiej, później decyzja Rady Gminy o przeprowadze-
niu konsultacji społecznych w tej sprawie. We wszystkich 
miejscowościach naszej gminy odbywały się one przy okazji 
zebrań wiejskich jesienią 2007 roku. Po tych wszystkich ze-
braniach o wyniku konsultacji można by powiedzieć: „umiar-
kowany optymizm”. 
W samym Brzostku 
zebranie z tajnym gło-
sowaniem odbyło się 
23 września 2007r. 
i zakończyło wyni-
kiem: 71% było „za”, 
28% „przeciw”, 1% 
wstrzymało się. 25 
stycznia 2008 roku 
Rada Gminy podjęła 
uchwałę o wyraże-
niu pozytywnej opi-
nii i zwróceniu się 
do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Ad-
ministracji za pośred-
nictwem Wojewody 
Podkarpackiego z 
wnioskiem o nadanie 
statusu miasta miej-
scowości Brzostek. Rada Ministrów podjęła uchwałę o 
nadaniu statusu miasta miejscowości Brzostek z mocą obo-
wiązującą od 1 stycznia 2009 roku.
 Już w trakcie podejmowania tego tematu narosło wokół 
niego wiele, często nieuzasadnionych obaw ale też i nadziei. 
Wzrost podatków, opłat, duże koszty samej transformacji 
i późniejszego funkcjonowania miasta, to tylko niektóre z 
nich. Z drugiej strony wizje łatwych pieniędzy zewsząd, jak 
tylko Brzostek stanie się miastem. Dochodziło do burzliwych 
dyskusji. Z jednej strony przewidywano olbrzymie koszty, 
które trzeba będzie ponieść z budżetu gminy oraz kieszeni 
samych mieszkańców na zmiany m.in. dokumentów. Suge-
rowano brak możliwości pozyskiwania środków unijnych na 
rozwój obszarów wiejskich, zmniejszenie subwencji oświa-
towej i dochodów nauczycieli oraz wzrost podatków i opłat. 
Zwolennicy miejskości Brzostku z kolei snuli plany łatwego 
pozyskiwania unijnych środków, budowy obwodnicy, napły-
wu inwestorów do naszego miasta. Z analizy dokumentów i 
doświadczeń innych miast, które wcześniej przeszły tę drogę, 
a także z perspektywy czasu można powiedzieć, że wszystkie 
te argumenty były chybione. Cennych informacji o tym, może 
przynieść lektura publikacji „640-lecie lokacji miasta” do-
stępnej m.in. na brzosteckiej stronie www, oraz w bibliotece. 
Są tam fragmenty wypowiedzi burmistrzów miejscowości, 
które niedawno uzyskały swoje prawa miejskie. Przewija się 
tam myśl, że obecnie, pod względem ekonomicznym, status 
miejski jest dla samego miasta i całej gminy obojętny, z wy-
jątkiem minimalnych wydatków na zmianę kilku pieczątek i 
tablic urzędowych. Nie zmienia się bowiem wysokość dotacji 
i subwencji (w tym oświatowej), które otrzymuje gmina, nie 
zmieniają się z tego powodu podatki i opłaty lokalne, bo te 
ustalają radni, którzy też się nie zmienią, bo wprawdzie nie 
ma już Rady Gminy, tylko Rada Miejska, ale w tym samym 
składzie osobowym. Zmiana Urzędu Gminy na Urząd Miejski 
nie wpływa na liczbę pracujących w nim urzędników, ani na 
wysokość ich pensji. Dokumenty mieszkańców Brzostku, czy 
innych miejscowości naszej gminy, też nie podlegają wymia-
nie, bo we wpisanych tam adresach, Brzostek nie jest nazwany 
ani wsią ani miastem, a przecież sama nazwa Brzostek nie 
zmienia się. Wszyscy z „nowych” miast naszego regionu, 
wypowiadający się w przytoczonej wcześniej publikacji, 
podkreślają fakt wzrostu prestiżu miejscowości i gminy, który 

wprawdzie sam z siebie nie przynosi żadnych wymiernych 
dochodów, jednak mądrze promowany może pomóc w pozy-
skiwaniu niektórych środków, zwróceniu uwagi inwestorów 
i turystów, a wtedy może stać się konkretnym zyskiem.
 Parafrazując znane powiedzenie można powiedzieć, że 
„miasto zobowiązuje” i w tym należy też widzieć olbrzymi 
plus, bo zdopinguje to nas – mieszkańców i instytucje – do 
jeszcze lepszego dbania o wizerunek naszej miejscowości i 
gminy, a do zrobienia jest sporo. Rozbudowa i poprawa sieci 
kanalizacyjnych i wodociągowych, infrastruktury drogowej, 

kolejne inwestycje w 
oświatę i kulturę, to 
tylko niektóre z za-
dań jakie nas czekają 
w kolejnych latach. 
Ubiegły rok przyniósł 
też pozytywną zmianę 
w przepisach, bezpo-
średnio związaną z 
naszą sytuacją – grun-
ty rolne w granicach 
miast mogą być teraz 
łatwiej przekształcane 
na tereny inwestycyj-
ne i budowlane. Może 
to przynieść bardzo 
pozytywny skutek, 
bo coraz więcej bu-
dowanych jest u nas 
domów i rośnie zapo-
trzebowanie na tereny 

pod budowę. Być może teraz chętniej odwiedzać będą nas 
ludzie wiążący swoją przyszłość (czasem też biznesową) z 
Brzostkiem. Już dzisiaj goście podkreślają piękno naszych 
stron i to musimy promować, pamiętając jednocześnie, że są 
jeszcze miejsca zaniedbane, którym przydałyby się generalne 
porządki.
 To, że Brzostek jest znowu miastem to już fakt. Stało się 
to dzięki współpracy wielu zaangażowanych w tę sprawę 
mieszkańców, oraz przychylności pozostałych. Teraz również 
czeka nas wytężona praca, aby jak najlepiej wykorzystać 
nowe możliwości i szanse na lepszy rozwój. Życzmy sobie 
nawzajem tego i bierzmy się do pracy.

P.S.

Brzostek znowu miastem

 W związku z odzyskaniem praw miejskich do redak-
cji naszego pisma napłynęło wiele maili z gratulacjami. 
A oto jeden z nich:

	 Serdecznie	gratuluję	wszystkim,	którzy	przyczynili	się	
do	odzyskania	przez	Brzostek	statusu	miasta	-	to	było	na-
prawdę	bardzo	wzruszające	obejrzeć	zdjęcia	z	Sylwestra	na	
Rynku	(też	bardzo	miejsko)	i	przekonać	się	że	nic	nie	poszło	
na	marne.	Cieszę	się,	że	mogłam	trochę	pomóc,	w	małym	
wymiarze	ale	mam	poczucie	że	nie	pozostałam	bierna	(jak	
to	zwykle	z	sukcesem	bywa,	każdy	ma	wielu	ojców)

Pozdrowienia dla wszystkich Mieszczuchów

Jola	Lenkiewicz	z	Rodziną

	 P.S.	W	 tym	 roku	 najładniejsza	 impreza	 sylwestrowa	
odbyła	 się	we	Wrocławiu,	 obiektywnie	 stwierdziła	 cała	
Polska,	ale	mój	mąż	nie	oglądał	relacji	stamtad	choć	jest	
rodowitym	Wrocławianinem	 -	w	 czasie	 naszej	 imprezy	
sylwestrowej	wszyscy	zgodnie	oglądali	przekaz	z	kamerki	
na	Rynku	brzosteckim	i	tym	sposobem	ludzie	z	Wrocławia,	
Łodzi	i	innych	miast	dowiedzieli	się	o	historycznej	chwili	
w	naszym	mieście	(nareszcie	nie	trzeba	używać	eufemizmu	
„miasteczko”...)

Szcześliwego Nowego Roku!!!
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30 grudnia 2008 roku Rada Gminy 
Brzostek już po raz ostatni jako 

„Rada Gminy” obradowała na XXV 
sesji. Obrady prowadziła Przewodniczą-
ca Zofia Skórska. Zgodnie z przyjętym 
porządkiem obrad Wójt Gminy Leszek 
Bieniek przedstawił informację z reali-
zacji uchwał. W okresie międzysesyj-
nym podjęto następujące działania: w 
związku z Uchwałą Nr XXIV/158/2008 
z 21 listopada 2008 r. złożono wniosek 
w Urzędzie Wojewódzkim o dofinan-
sowanie zadania inwestycyjnego pod 
nazwą - „Przebudowa drogi gminnej 
Brzostek ul. Południowa”. Uchwały w 
sprawie podatku rolnego i zatwierdzenia 
taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz 

ustalenie dopłat przesłano do Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 
celem orzeczenia zgodności z prawem 
a następnie przesłano do opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. Realizując Uchwałę Nr 
XXI/147/2008 z 19 sierpnia 2008 roku, 
Aktem notarialnym Nr 14 122/2008 z 
dnia 19 grudnia br. przyjęto darowiznę 
działek położonych w Grudnej Dolnej 
pod rozbudowę drogi gminnej Grudna 
Dolna – Głobikówka. Na podstawie 
Uchwały Nr XX/141/2008 z 15 lipca 
br. sporządzono umowę sprzedaży 
warunkowej na sprzedaż działek rol-
no - leśnych położonych w Kamienicy 
Górnej.
 W dalszej części obrad podjęte zosta-
ły uchwały w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na 2008 rok
- przyjęcia Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych na 2009 rok

- przyjęcia Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii

- przyjęcia rocznego programu współ-
pracy Gminy Brzostek z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego

- określenia stawek za jeden km prze-
biegu pojazdu za przejazd radnego w 
podróży pojazdem samochodowym 
niebędącym własnością gminy 

- zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2009 rok

- ustanowienia służebności dojazdu 
przez działkę Nr 306 położoną w 
Brzostku i działkę Nr 306/2 położoną 
w Kamienicy Dolnej.

E.	Szukała

z prac rady Gminy

Ludność 
Gminy Brzostek  

w 2008 r. 
(stan na dzień 31. 12. 2008)

przyrost naturalny w 2008 r.

przyrost naturalny w Gminie 
Brzostek w latach 1998-2008
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Bączałka 4 7 270 -1,11%
Brzostek 36 16 2627 0,76%
Bukowa 6 9 499 -0,60%
Głobikówka 2 4 235 -0,85%
Gorzejowa 12 5 773 0,91%
Grudna Dolna 7 6 397 0,25%
Grudna Górna 4 3 549 0,18%
Januszkowice 13 8 888 0,56%
Kamienica Dolna 5 7 499 -0,40%
Kamienica Górna 9 8 804 0,12%
Klecie 7 5 639 0,31%
Nawsie Brzosteckie 8 8 857 0,00%
Opacionka 7 7 459 0,00%
Przeczyca 10 3 725 0,97%
Siedliska-Bogusz 10 17 1041 -0,67%
Skurowa 5 3 435 0,46%
Smarżowa 7 11 665 -0,60%
Wola Brzostecka 10 5 541 0,92%
Zawadka Brzostecka 7 5 394 0,51%

Razem: 169 137 13297 0,24%
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Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Kamienicy Dolnej od 2006 roku 

ubiegała się o status Szkoły Promu-
jącej Zdrowie. W związku z tym 
w naszej placówce prowadzona 
była wieloaspektowa działalność.   
W 2008 roku większość działań skupia-
ła się wokół hasła: „W zdrowym ciele 
zdrowy duch”.
 Ich celem było 
uświadomienie 
uczniom, nauczy-
cielom i rodzicom 
jak wielką rolę 
w naszym życiu 
spełnia zdrowe 
o d ż y w i a n i e  i 
ruch. W ramach 
tej działalności 
organizowaliśmy 
rajdy piesze i 
rowerowe, wy-
jazdy na basen, 
wycieczki kra-
joz n awcz e  do 
Krakowa, Tarno-
wa i Rzeszowa. 
Uczniowie brali 
udział we wszyst-
kich imprezach 
spor towych or-
ga n i zowa nych 
przez gminę. Organizowano Dzień 
Sportu Szkolnego – imprezę łączą-
cą elementy rywalizacji sportowej, 
zabawy i poczęstunek. Szkoła przy-
stąpiła do programu ARR – mleko  
i przetwory mleczne. Dzieci przez 
cały rok cyklicznie zaopatrywane 
były w mleko smakowe i mleko białe 

w kartonikach. Objęto dożywianiem 
wszystkie dzieci, a jadłospisy tworzo-
no zgodnie z zasadami racjonalnego 
żywienia. Zorganizowano pomoc dla 
rodzin najuboższych – obdarowa-
no je nabiałowymi produktami spo-
żywczymi. Organizowano prelekcje 
na temat zasad zdrowego żywie-

nia. Największym przedsięwzięciem  
z dziedziny promocji zdrowego od-
żywiania było zorganizowanie Dnia 
Zdrowej Żywności, w które mocno 
zaangażowali się rodzice i przed-
stawiciele środowiska lokalnego 
(główni sponsorzy przedsięwzięcia). 
Konsumpcję zdrowych produktów 

spożywczych (sałatki owocowe, ja-
rzynowe, soki, jogurty) połączono  
z częścią artystyczną ukazującą walory 
spożywcze owoców i warzyw.
 11 grudnia 2008 roku nasza szkoła 
świętowała ogromny sukces. W tym 
dniu dołączyliśmy do Podkarpackiej 
Sieci Szkół Promujących Zdrowie Re-
jonu Dębica. Certyfikat odebraliśmy 
na VII Konferencji Szkół Promujących 

Zdrowie, która 
miała miejsce w 
M DK „ Mors”. 
Uczniowie nasi 
p r z y g o t o w a l i 
montaż słowno 
–  mu z ycz ny : 
„Czy łatwo być 
dzieckiem?”, któ-
ry nawiązywał 
tematycznie do 
problemu kształ-
towania umiejęt-
ności życiowych 
w aspekcie praw 
dziecka. Ucznio-
wie nasi uczest-
niczyli także w 
d r ugiej  części 
spotkania, czyli 
w spektaklu te-
atralnym „Ruch 
uliczny” oraz w 
zabawach inte-

gracyjnych „Niech każdy z bliska 
klauna uściska”. 
 Szkolnym koordynatorem promocji 
zdrowia jest Pani dyrektor Danuta 
Kaczka, natomiast członkami Szkol-
nego Zespołu Promocji Zdrowia są  M. 
Hipszer, L. Bulsa  i B. Zegarowska.

SU	wraz	z	opiekunem

w zdrowym ciele zdrowy duch

„…Patrz	na	każdego	z	twoich	wycho-
wanków	jak	artysta	na	materiał,	z	któ-
rego	chciałbyś	stworzyć	dzieło	sztuki,	
tylko	 nie	 zapomnij,	 że	 są	 to	 również	
istoty	żywe,	oryginalne,	twórcze.
Im	 bardziej	 będziesz	 stosował	 ten	
punkt	widzenia	w	twojej	pracy,	tym	
więcej	dasz	dziecku	możliwości	pra-
widłowego	rozwoju.” 

(K.	Dąbrowski)

17 listopada 2008 roku w Oddzia-
le Przedszkolnym w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Kamienicy 
Dolnej dzieci przygotowały prace na 
konkurs. Wykonując „Pocztówkę do 
Świętego Mikołaja” wykorzystały 
technikę wydrapywanki na podkła-
dzie plasteliny. 
 To właśnie pocztówka naszego 
przedszkolaka okazała się najpięk-
niejsza i najlepiej wykonana spośród 
wszystkich w Polsce. Talent pla-
styczny Aleksandry Zięby – 6-letniej 
dziewczynki zamieszkałej w Gorze-
jowej został doceniony przez jury w 
X Ogólnopolskim Konkursie Pla-

stycznym organizowanym przez Klub 
Kultury „Zastów” w Warszawie w dniu 
28 listopada 2008 roku. W swojej kate-
gorii wiekowej Ola zdobyła zaszczytne I 
miejsce, zdobywając dyplom i nagrodę, 

które zostały jej wręczone przez Panią 
Danutę Kaczkę – dyrektora szkoły 
podczas szkolnego apelu.
 Zajęcia plastyczne są bardzo waż-
nym czynnikiem ogólnego rozwoju 

dziecka, dlatego uwzględnione są 
w programie zajęć edukacyjnych 
w przedszkolach i szkołach. By nie 
były one monotonne, powinny być 
uatrakcyjnione stosowaniem róż-
norodnych technik plastycznych. W 
Kamienicy Dolnej dzieci uczą się w 
przedszkolu  pracować między in-
nymi techniką collage i wydzieranki 
z różnych materiałów. Taka różno-
rodność sprzyja pobudzaniu i roz-
wijaniu inwencji twórczej uczniów, 
kształtuje uzdolnienia artystyczne, 
a także stwarza dziecku możliwość 
wyrażania siebie w pracach plastycz-
nych.
 Gratulując Oli, życzę jej dalszych 
sukcesów i niewyczerpanych chęci 
w doskonaleniu swojego talentu.

Barbara	Zegarowska
Wychowawczyni	Oddziału	Przed-
szkolnego	w	Kamienicy	Dolnej

ola z kamienicy dolnej najlepsza w polsce
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Koniec roku kalendarzowego to dobra okazja do podsumo-
wań i ocen, szczególnie wtedy gdy można go uznać za 

dobry lub bardzo dobry. Rok 2008 w kronikach Zespołu Szkół 
w Nawsiu Brzosteckim zapisze się wieloma osiągnięciami 
edukacyjnymi, działaniami społecznymi i efektami mate-
rialnymi dobrej współpracy nauczycieli, uczniów, rodziców, 
pracowników obsługi i samorządu.
Najbardziej cieszą naszą społeczność:
- dobre wyniki egzaminów gimnazjalnych (I miejsce wśród 

gminnych gimnazjów w części humanistycznej i II w wyni-
kach z obu części),

- otrzymanie wojewódzkiego certyfikatu 
Szkół Promujących Zdrowie,

- srebrnej odznaki za zasługi w krzewieniu 
idei oszczędności do Prezesa Zarządu 
PKO BP SA,

- organizację Zielonej Szkoły na Słowacji 
ze zwiedzaniem Wiednia, 

- zdobycie przez szkoły Zespołu 5 grantów 
w konkursach grantowych różnych orga-
nizacji na łączną kwotę 31 329 zł,

- bardzo dobra współpraca z nauczyciel-
skim stowarzyszeniem „Dorośli Dzieciom 
w Nawsiu Brzosteckim”, która zaowoco-
wała realizacją 3 projektów grantowych 
o łącznej wartości 30 353 zł,

- generalny remont pomieszczeń sanitar-
nych w budynku przedszkola - możliwy 
dzięki dodatkowemu wsparciu finanso-
wemu przez Samorząd Gminy.

 Zdobyte, poprzez dodatkową pracę 
nauczycieli, środki pozwoliły na przepro-
wadzenie dużej liczby godzin różnorod-
nych zajęć pozalekcyjnych, wzbogacenie 
szkoły w sprzęt sportowy (w tym 11 rowerów), materiały do 
zajęć plastycznych, gimnastyki korekcyjnej, nauki języka 
angielskiego itp. Większość działań szkoły opisywana była 
na łamach „Wiadomości”. Projekty kończące się pod koniec 
roku przedstawimy poniżej.
 Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom w Nawsiu Brzosteckim” 
zostało założone przez nauczycieli Zespołu Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim w 2006 r. i od tego czasu wspomaga szkołę w 
realizacji jej celów poprzez udział w konkursach grantowych 
a potem w ich realizacji. Szczególną pracę w tej działalności 
oprócz prezesa p. Elżbiety Tyburowskiej wykonuje p. Piotr 
Kawalec skarbnik stowarzyszenia, który czuwa nad koordy-
nacją i rozliczeniami finansowymi projektów. W bieżącym 
roku stowarzyszenie realizowało projekty: „English - fun for 
everybody”, Klub Karola (opisywany w poprzednim numerze) 
oraz „Pamiętajmy o ogrodach” – wspólnie zdobywamy nowe 
umiejętności, pracujemy i odpoczywamy”.

 Projekt „English - fun for everybody” polegał na zachęce-
niu uczniów do nauki języka angielskiego poprzez rozwijanie 
świadomości językowej i aktywne używanie języka. W ramach 
projektu odbywały się zajęcia anglojęzycznego kółka teatral-
nego, czytanie bajek w języku angielskim przez uczniów klas 
starszych młodszym kolegom, działał klub miłośników kultury 
krajów anglojęzycznych, odbywały się zajęcia plastyczne 
oraz zorganizowany został festiwal anglojęzycznych bajek. 
W III Gminnym Festiwalu Anglojęzycznym, który odbył 
się 9 grudnia udział wzięło 5 zespołów teatralnych ze szkół 
w Grudnej Górnej, Kamienicy Dolnej, Siedliskach-Bogusz, 
Nawsiu Brzosteckim oraz uczniowie Gimnazjum w Brzostku. 

Każda ze szkół otrzymała w nagrodę słownik. 
 Festiwal stał się, dzięki programowi English Teaching 
finansowanemu ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności a administrowanemu przez Nidzicką Fundację Wol-
ności „NIDA”, naszą szkolną tradycją.
 Ideą projektu „Pamiętajmy o ogrodach” – wspólnie 
zdobywamy nowe umiejętności, pracujemy i odpoczywa-
my” była integracja społeczności wiejskiej poprzez wspólne, 
również rodzinne, zdobywanie nowych umiejętność, wiedzy 
i aktywny wypoczynek oraz poznawanie dziedzictwa kultu-
rowo-przyrodniczego Podkarpacia.
 Zrealizowane zostały zajęcia warsztatowe z ogrodnictwa, 
wycieczki tematyczne poświęcone tradycji kultury ogrodnictwa 
Podkarpacia w tym zwiedzanie Sadowniczo-Szkółkarskiego 
Zakładu Doświadczalnego w Albigowej, Arboretum w Bole-
straszycach (mianem tym określa się wyodrębniony obszar, 
na którym uprawiane są drzewa, krzewy i krzewinki dla celów 

naukowych i hodowlanych) oraz zabytkowych 
założeń ogrodowych w Łańcucie i Krasiczynie. 
W zajęciach warsztatowych i wycieczkach 
udział wzięły członkinie Koła Gospodyń w 
Nawsiu Brzosteckim oraz Stowarzyszenia Do-
rośli Dzieciom w Nawsiu Brzosteckim wraz z 
członkami swoich rodzin. 
 W wyniku zajęć praktycznych założono ogródki 
przy Domu Ludowym, budynku OSP, kapliczce 
w Nawsiu Brzosteckim oraz w wyrazie wdzięcz-
ności przy budynku Szkoły Podstawowej w 
Nawsiu Brzosteckim. W pracach członkiniom 
Koła Gospodyń pomagali druhowie z OSP w 
Nawsiu Brzosteckim. Efekty wspólnej pracy 
widoczne będą w pełnej krasie już najbliższą 
wiosną.
 Projekt ten był realizowany w ramach Progra-
mu Integracji Społecznej finansowanego ze 
środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia 
Obszarów Wiejskich.
 W ramach tego samego Programu Integracji 
Społecznej realizowany był projekt szkoły pod-

wspólnie można więcej

Uczniowie klasy I podczas dodatkowych zajęć

Uczestnicy wycieczki przed zwiedzaniem zamku w Łańcucie
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stawowej „Warsztaty rehabilitacyjno-edukacyjne – Ja też 
tak chcę!”. Celem projektu było stworzenie warunku pełnego 
rozwoju uczniom o specyficznych trudnościach edukacyjnych 
i ruchowych poprzez udział w zajęciach, których zadaniem 
było wyrównywanie braków edukacyjnych i rozwojowych 
niewielkich grup uczniów, którzy nie są w stanie sprostać 
swoim kolegom. W trakcie realizacji projektu uczniowie brali 
udział w zajęciach rehabilitacyjnych i gimnastyki korekcyjnej, 
zajęciach logopedycznych, zajęciach arteterapii (rozwoju przez 
sztukę). Dzięki projektowi możliwa była organizacja zajęć 
dodatkowych dla tej szczególnej grupy uczniów oraz wypo-
sażenie szkoły wiele specyficznych pomocy dydaktycznych.
 Gimnazjum wspólnie z Kołem Gospodyń w ramach progra-
mu Działaj Lokalnie VI realizowało projekt „Dla siebie i dla 
innych”, który polegał na organizacji warsztatów i wycieczek 
przyrodniczych oraz umożliwił zakup różnorodnego sprzętu 
dla szkoły.
 Ukoronowaniem działalności w zakresie promocji zdrowia 
było otrzymanie od Podkarpackiego Kuratora Oświaty w dniu 
11 grudnia certyfikatu przyjęcia Szkoły Podstawowej do Wo-

jewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Działalność 
w tym zakresie rozpoczęła p. Cecylia Balasa w roku 2000. 
Obecnie koordynatorem tego projektu jest p. Elżbieta Tybu-
rowska. Warto wspomnieć, że szkoła w Nawsiu jest jedyną 
placówką wyróżnioną certyfikatem stopnia wojewódzkiego. 
 Miniony rok był też ważny dla szkoły ze względu na ak-
tywność jej uczniów w środowisku gminy i parafii. Uczniowie 
brali udział w organizacji Święta Niepodległości, uczestniczyli 
w koncercie kolęd, koncercie sylwestrowym uświetniającym 
otrzymanie praw miejskich przez Brzostek. Członkowie Koła 
Misyjnego biorą udział akcji kolędników misyjnych a wszyscy 
uczniowie i nauczyciele, po raz kolejny, przygotowali ponad 
30 kg paczkę dla potrzebującej rodziny w ramach akcji po-
mocowej „Rodzina rodzinie”.
 Rok 2008 był dla naszej społeczności rokiem pomyślnym. 
Mamy nadziej, że dzięki zdobytym doświadczeniom, naszej 
aktywności oraz pomocy ze strony samorządu rok 2009 będzie 
równie dobry a może jeszcze lepszy. Tego sobie oraz przyja-
ciołom naszej szkoły serdecznie życzymy.

U.	Wojnarowska

Tradycji uczmy się za młodu” głosi 
stare ludowe przysłowie. Nie było 

ono obce młodzieży mieszkającej w 
niewielkiej wiosce naszej gminy - w 
Skurowej.
Niedawno, bo końcem września b.r. przy 
Radzie Sołeckiej w Skurowej utworzyła 
się grupa obrzędowa mająca na celu 
kultywowanie starych zwyczajów i oby-
czajów obecnie już zanikających.
 Najbogatszym w naszej tradycji 
okresem obrzędowym są Święta Bożego 
Narodzenia, a szczególnie Wigilia. To 
z Wigilią związanych jest najwięcej 
wróżb, przesądów i wierzeń, nieliczne 
przetrwały do dziś ale wiele z nich zo-
stało zapomnianych. 
 Na podstawie hi-
storycznych mate-
riałów źródłowych 
z e b r a n y c h  p r z e z 
Muzeum Regionalne 
w Tarnowie, publi-
kacji książkowych i 
informacji ze stron 
internetowych oraz 
wspomnień dziad-
ków i babci powstał 
scenariusz przedsta-
wienia obrzędowego 
pt. „Dzień Wigilii” 
pokazujący zwyczaje 
związane z tym dniem 
od poranka do paster-
ki. Młodzież ze Sku-
rowej chętnie podjęła 
ten temat nie bacząc 
na gwarę, która jak 
mówili, nie jest im 
obca i konieczność ubrania się w stare, 
wiejskie stroje. Nie było też problemu 
z doborem ról (dziewczęta były najbar-
dziej chętne, zaś z chłopcami było nieco 
gorzej, ale udało się zachęcić trzech 
chłopców, dokładnie tylu ile wymagał 
scenariusz). Należy tu nadmienić, iż nie-
małe zasługi w zachęceniu młodzieży do 
realizacji tego przedstawienia wniosła 
sama pani sołtys  Stanisława Błoniarz, 
która mino pracy zawodowej nie szczę-
dziła czasu i brała czynny udział w pró-
bach, przygotowywała różne rekwizyty 

potrzebne do przedstawienia. Równie 
zaangażowana była też przedstawi-
cielka Rady Sołeckiej Iwona Machura, 
jedyna mężatka, która wystąpiła w roli 
gospodyni. W rezultacie trud realizacji 
przedstawienia podjęła jedenastooso-
bowa grupa młodzieży mieszkająca w 
Skurowej, dość zróżnicowana wiekowo: 
Jowita Pruchnik (uczenia LO w Jaśle), 
Justyna Szczepanik, Karolina Stawarz, 
Klaudia Baran, Barbara Błoniarz, To-
masz Łukasik, Dawid Baran, Bartosz 
Bałucki (uczniowie Gimnazjum w 
Brzostku) oraz dwie uczennice z SP w 
Przeczycy: Magdalena Baran i Martyna 
Pruchnik grające rolę dzieci.

 Opiekę merytoryczną nad zespołem 
sprawowało Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Brzostku udostępniając 
scenariusz, przygotowując scenografię, 
niektóre rekwizyty, pomagając w dobo-
rze strojów i uczestnicząc w próbach.
 Premierę przedstawienia zaplanowa-
no na drugą niedzielę grudnia, na półtora 
tygodnia przed faktyczną Wigilią Boże-
go Narodzenia, w sali Domu Ludowego 
w Skurowej.
 O tym, że przedstawienia tego typu 
cieszą się dużym powodzeniem świad-

czy fakt, iż sala wypełniona była po 
brzegi. We wsi Skurowa było to nieco-
dzienne wydarzenie. Mimo dużej tremy 
jaka zawsze towarzyszy każdej premie-
rze młodzież spisała się znakomicie. 
 Za trud i zaangażowanie została na-
grodzona gromkimi brawami ze strony 
publiczności, a CKiCz w Brzostku 
ufundowało dla nich rzeczowe upominki 
w postaci pamiątkowych choinek bożo-
narodzeniowych.
 Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Przeczycy Władysław Ramut pochwalił 
zaangażowanie młodzieży w kultywo-
waniu regionalnych tradycji, pielęgno-
wanie rodzimej gwary i podsumował 
przedstawienie mówiąc; „właściwie 
było wszystko w co wierzyli i cze-

go przestrzegali nasi 
dziadkowie i nawet... 
wiejskie psa szczeka-
nie...” 
 A potem wszyscy 
przy kawie i cieście 
upieczonym przez 
gospodynie ze Sku-
rowej wspominali jak 
to dawniej było...
 I w tym momencie 
zostało dostrzeżone 
główne przesłanie ja-
kie towarzyszy każ-
demu obrzędowemu 
przedstawieniu: skło-
niło do wspomnień 
o dawnych regional-
nych zwyczajach i 
tradycjach, o których 
nie można zapominać. 
„Tradycja – to, co nie-
zmienne w zmieniają-

cym się świecie” i jej kultywowanie jest 
dumą narodową, znakiem przynależno-
ści do państwa, regionu, dlatego warto 
zapoznawać z nimi dzieci i młodzież.
 To skromne przedstawienie w Sku-
rowej było dowodem na to, że w naszej 
gminie jest odpowiednia atmosfera, aby 
zespoły obrzędowe nie tylko mogły 
zaistnieć, ale też prowadzić systema-
tyczną działalność. I może kiedyś uda 
się zachęcić również osoby starsze do 
takiej twórczej aktywności?!

E.M.

młodzieżowa Grupa obrzędowa w skurowej

Na spotkaniu wigilijnym dla osób samotnych i starszych w Brzostku
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Przekazuję	 swoje	wspomnienia	 na	
ręce	 Pana	Wójta	 będąc	 pewnym,	

że	„umiejscowi”	Pan	je	we	właściwym	
miejscu,	na	przykład	w	bibliotece	(jeśli	
takowa	w	Brzostku	egzystuje),	w	szkole	
lub	 w	 urzędzie	 gminnym,	 w	miejscu	
dostępnym	dla	mieszkańców.
	 W	 czasie	 okupacji	 pożyczaliśmy	
książki	 od	 księdza	Michała	 Stępienia.	
Między	 innymi	 trylogię	 Sienkiewicza,	
którą	 ksiądz	 proboszcz	 posiadał	 w	
wydaniu	 zeszytowym	 (kilkadziesiąt	
broszur,	wydawnictwo	bodajże	Ossoli-
neum).	Żył	wówczas	jeszcze	„stuletni”	
ks.	 prałat	 Stefan	
Szymkiewicz.
	 W ś r ó d 	 m o -
ich	 opowiadań	 są	
miejsca	 mówiące	
o	 „małej	 historii”	
Waszego	 pięknego	
miasteczka.	Aby	 te	
i	inne	miejsca	oraz	
fakty	 nie	 poszły	 w	
zapomnienie	-	moje	
pisanie,	 wywoła-
ne	 stratą	 ukocha-
nej	 żony,	 przesy-
łam	między	 innymi	
Brzostkowi,	bowiem	
tu	 spędzałem	 swe	
szczenięce	 okresy	
wakacyjne	 (przed	
wojną)	 i 	 prawie	
dwa	 lata	 w	 czasie	
okupacji.
	 W	 dolnej	 części	
dawnego	 ogrodu	 dziadków,	 po	 wy-
siedleniu	 z	Grudziądza	 i	 przyjeździe	
„do	apteki”,	zakopałem	w	słoiku	swój	
krzyż	harcerski,	lilijkę	i	srebrną	oznakę	
strzelecką.	Gdyby	się	„jakimś	cudem”	
odnalazły	-	to	oświadczam,	ze	należały	
do	mnie.
	 Darząc	Brzostek	wielkim	sentymen-
tem	 przesyłam	Całej	 Załodze	Urzędu	
gminnego	 najserdeczniejsze	 życzenia	
WSZYSTKIEGO	NAJLEPSZEGO!

Kreślę	się	z	poważaniem
Szeler	Zbigniew

Wakacje tradycyjnie spędzaliśmy u 
babci po kądzieli - w Brzostku. 

Jest to małe miasteczko malowniczo 
położone na wzgórzu, na trasie Pilzno 
- Jasło. Dojeżdżając do Brzostku, widać 
z daleka górującą nad miasteczkiem 
wieżę kościelną. Ta wieża to naj-
wyższy punkt miasteczka. Oparła się 
ona zawieruchom wojennym podczas 
pierwszej jak i drugiej wojny światowej. 
Kościółek otoczony dookoła murkiem. U 
stóp miasteczka rozpościera się dolina, na 
skraju której toczy swe wody Wisłoka.
 Około 150 metrów od kościoła, po 
prawej stronie szosy w kierunku Jasła, 

stał budynek mieszkalny, którego część 
zajmowała apteka. Budynek wybudował 
w 1858 r. słynny wynalazca lampy 
naftowej Ignacy Łukasiewicz. Był on 
pierwszym aptekarzem w tym bu-
dynku. On nadał aptece nazwę „Pod 
Opatrznością”. Na trójkątnym szyldzie 
widniało Oko Opatrzności. Już w roku 
1859 Łukasiewicz był zmuszony sprze-
dać aptekę swojemu przyjacielowi, 
również aptekarzowi, Zieniewiczowi. 
Nowy właściciel pracował w niej przez 
30 lat. Aptekę odkupił przed śmiercią 
Zieniewicza młody praktykant Józef 
Bursa. Studiował farmację we Lwowie, 
a potem w Wiedniu. Po ukończeniu stu-
diów odbywał praktykę w aptece Grot-
tgera w Kołaczycach i z kolei od 1880 
r. w Brzostku. Wiele osób korzystało z 
gościnności aptekarzy, a ciekawostką 
był przyjazd artysty malarza Wojciecha 
Kossaka, który utrwalił na płótnie po-
bojowisko w czasie I Wojny Światowej 

w maju 1915 r. Malował z okna wieży 
częściowo zburzonego kościoła.
 Józef Bursa był moim dziadkiem po 
kądzieli. Po jego śmierci w 1920 roku 
babcia Helena poślubiła Zdzisława Ra-
kowieckiego, także aptekarza. Dziadek 
Rakowiecki po wybuchu I Wojny Świa-
towej miał własną aptekę w Chicago w 
Stanach Zjednoczonych a także był tam 
redaktorem Dziennika Związkowego. 
Zlikwidował aptekę i wstąpił do armii 
gen. Józefa Hallera.
 Budynek był stary, o bardzo gru-
bych murach. Sam budynek z biegnącą 
obok szosą spinał murowany mostek, 
z balustradą z obu stron, zawieszony 
nad głęboką fosą. Mostek prowadził do 
przybudówki spełniającej funkcję ob-
szernej werandy ukwieconej krzewami. 
Wokół tak ukształtowanego tarasu były 
ławki. Aby wejść do apteki, należało 
pokonać ciężkie dębowe drzwi ze sty-
lową metalową klamką. Za nimi była 
sień z betonową podłogą. Oszklone 
drzwi wskazywały wejście do apteki. 
Otwieraniu tych drzwi towarzyszył 
dźwięk zawieszonego u góry dzwonka. 
Dzwonek zaś przywoływał dziadka do 
pomieszczenia aptecznego.

 W najniższej części budynku mie-
ściło się dużo piwnic z oknami wy-
chodzącymi na wszystkie strony. Na 
wysokim parterze (niemal pierwszym 
piętrze) znajdowały się trzy olbrzymie 
pokoje, bardzo długa kuchnia w kształcie 
litery L oraz olbrzymia apteka z sąsia-
dującym z nim pokojem dziadków. Od 
strony południowej rozciągał się balkon 
z rozklekotanymi deskami tworzącymi 
podłogę i schody (dzisiaj można by je 
nazwać ruchomymi schodami). Schody 
prowadziły do części trawiastej ogrodu. 
Całość budynku zamykał dach, który 
tworzyły dwie stromizny pokryte drew-
nianymi gontami. Pod dachem mieścił 
się strych, podłoga wyłożona była 
cegłami. Nie mając żadnych przepie-
rzeń, wydawał się on być olbrzymi jak 
kościół. Był ponury z małymi okienka-
mi, mnóstwem pajęczyn i osich gniazd, 
starych gratów i kufrów.
 Zjeżdżała się tu na wakacje dzieciar-

nia (kuzynki, kuzy-
nowie) z Brześcia 
nad Bugiem, Stryja, 
Nowego Bytomia 
i z Łodzi (siostra i 
ja). Dzieciom rzadko 
towarzyszyły mamy 
i ojcowie, którym 
zajęcia zawodowe 
nie zawsze pozwala-
ły na urlop i letniko-
wanie.	Opiekuńcza 
babcia Helena była 
rękojmią spokoju 
o nasze życie. Po-
zwalało to rodzicom 
na wytchnienie od 
swoich pociech na 
pełny okres wakacji 
szkolnych. Zatem i 
dla rodziców stano-
wiło to wypoczy-
nek o nie byle jakiej 

wartości.
 Babcia lubiła gromadzić „kurczęta 
pod swoje skrzydła”. Z tego powodu 
dziadek mówił o niej „kwoka”. W 
niczym to jednak nie umniejszało 
przychylności  dziadka dla  tych 
„kurcząt”. Zaiste dobry wypoczynek 
umożliwiały tamtejsze warunki. Two-
rzyły je obszerny budynek, wspaniały 
ogród i okolica. Ogród składał się z 
czterech części: kwiatowej, warzywnej, 
kartofliska i trawiastej. Wszędzie poza 
częścią kwiatową rosły tu i ówdzie 
drzewa owocowe. Część kwiatową od 
warzywnej oddzielały rozrośnięte krzaki 
leszczyny z liśćmi ubarwionymi buracz-
kową czerwienią. Rodziły one duże i 
smaczne orzeszki. Część warzywna była 
oddzielona niskim płotem chroniącym 
przed kurami. Przy płocie rosły szere-
giem krzewy porzeczek i agrestu. Na 
części warzywnej rosło wszystko to, 
co się nazywało jarzynami oraz spore 
grzędy truskawek i malin.

c.d.n.

Przedruk	z	książki	„Powiesiłem	Hi-
tlera	i	inne	opowiadania”	znajdu-
jącej	się	w	bibliotece	w	Brzostku

Zbigniew Szeler

talizman 
czy fatum

Apteka „Pod Opatrznością” (akwarela malowana przez autora)
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Obecnie wielu sportowców rywalizuje ze sobą nie tylko 
na boisku piłkarskim czy basenie, ale również przy 

swoich komputerach uprawiając tzw. e-sport. W ostatnich 
latach na świecie rozwijają się zawodowe ligi dla graczy, 
najczęściej z dużą pulą nagród i masą róż-
norodnych gier.
 My również chcieliśmy zasmakować tej 
przygody zaczynając rywalizację od gry 
Counter-Strike. Polega ona na konfrontacji 
dwóch drużyn - wzajemnych rywali, które 
maja do wykonania swoje cele. Realizm 
gry pozwala poczuć się jak na poligonie 
wojskowym, gdyż mamy do dyspozycji 
cały arsenał różnorodnych środków pozwa-
lających naszej drużynie przeciwstawić się 
napastnikom. Jednak grając każdy w swoim 
domu nie czuliśmy tych emocji, jakie towa-
rzyszą podczas turniejów e-sportowych, w 
których zawodnicy siedzą obok siebie w 
rzędzie, widzą swe twarze, słyszą głośno 
wykrzykiwane taktyki oraz czują ducha 
walki. Atmosfera jest niesamowita.
 Postanowiliśmy zorganizować I Brzostec-
kie rozgrywki Counter-Strike. Chętnych szybko znaleźliśmy 
wśród naszych kolegów. Po załatwieniu formalności w 
sprawie wynajmu Domu Ludowego w Kleciach, uporaliśmy 
się z dostarczeniem na salę naszych własnych komputerów 
i w dniu w którym Mikołaj zwykł odwiedzać nasze domy, 
czyli 6 grudnia o godzinie 18:00, rozpoczęliśmy zawody.
 Podzieliliśmy się na dwie drużyny po pięciu graczy. 
Ustawiliśmy po pięć komputerów po dwóch stronach sali 
tak, aby każdy gracz widział przed sobą tył monitora za-
wodnika przeciwnej drużyny. Graliśmy na wielu mapach, do 
określonej liczby zwycięskich rund. Krzykom zwycięzców 
i jękom przegranych nie było końca, emocje były ogromne. 
Uczyliśmy się współpracy, organizacji akcji oraz przede 
wszystkim gry FAIR-PLAY. Zabawa była przednia, graliśmy 
do późnych godzin wieczornych. Podczas gry byliśmy zacie-
kłymi, konkurującymi ze sobą przeciwnikami, lecz później 
śmialiśmy się razem opowiadając ciekawe anegdoty z gry.
 Chcieliśmy również przekazać ogromne podziękowania 
dla Sołtysa Kleci pana Stanisława Surego za bezpłatne 
udostępnienie sali do gry, oraz dla firmy Brian-Soft za 
podarowanie nam akcesoriów niezbędnych do połączenia 

naszych komputerów. Jednak specjalne podziękowania na-
leżą się dwóm drużynom biorącym udział w rozgrywkach: 
drużynie „Dno Gaming” oraz „ Jaszczempie”
 Mamy nadzieje ze w najbliższej przyszłości uda nam się 
zorganizować podobne rozgrywki z cennymi nagrodami i 
patronatem gminy Brzostek.

Organizatorzy

Lan-party w kleciach

... ale zakończyła się pokojowo

Walka była niezwykle zacięta...

Ukazała się najnowsza publika-
cja pt. „Z dziejów Brzostku. 

Wydarzenia i ludzie”. Autorem jest 
Ks. Dr Hab. Bogdan Stanaszek – 
niestrudzony historyk i regionalista, 
który napisał wiele cennych książek 
o naszej Małej Ojczyźnie. Omawiany 
album to pierwsza tego typu pozycja, 
wydana z okazji odzyskania praw 
miejskich przez Brzostek. Wydaw-
cą jest Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Brzosteckiej przy wsparciu 
finansowym Burmistrza Brzostku i 
Starostwa Powiatowego w Dębicy. 
 Zachwyca forma publikacji: twar-
da okładka, format A-4, wyklejka 
z obrazem rynku brzosteckiego z 
XIX w., kredowy papier, barwne fo-
tografie. W książce mamy ukazane: 
średniowieczne akty lokacyjne, spo-
ry włodarzy, liczne herby Brzostku, 
mapy, ponadto dokumenty z XX i 

XXI w. Zainteresowanie wzbudzają 
barwne austriackie mapy sprzed po-
nad 200 i 100 lat z planowaną linią 
kolejową przez Brzostek! Potem są 
wybitni mieszkańcy: artyści, na-
ukowcy, kawalerowie Orderu Virtuti 
Militari, Gwardia Obywatelska. 
 Generalnie jest to wspaniała 
publikacja, w którą ks. Bogdan Sta-
naszek włożył swą ogromną pasję 
twórczą i wiedzę naukową. Zebrane 
są unikatowe fotografie, obrazy, 
mapy i dokumenty. Całość wydana 
jest w pięknej formie. Na zakończe-
nie warto przytoczyć końcowe słowa 
z autorskiego wstępu: „Niech więc ta 
książka służy obecnym i przyszłym 
mieszkańcom miasta Brzostku i oko-
lic. Nich będzie zachętą do poznania 
jego historii i tworzenia lepszej 
przyszłości”.
 Album jest do nabycia w Biblio-
tece Gminnej w Brzostku. Gorąco 
zachęcamy!

W.T.

album o Brzostku
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Jednym z działań grantu „Akade-
mia umiejętności artystycznych, 

dziennikarskich i turystycznych” 
były warsztaty dziennikarskie, 
podczas których młodzież szkolna 
poznała elementarne zasady dzien-
nikarskiego fachu. Trzon tej grupy 
stanowili redaktorzy „Gimdziupli”, 
którzy w ten sposób doskonalili 
swoje dziennikarskie umiejętności. 
Docelowym działaniem warsztatów 
było wydanie okolicznościowego 
numeru gazety szkolnej pod hasłem 
„Bohaterowie pozytywnych zmian 
w gminie Brzostek”.
 Aby rzetelnie wywiązać się z 
tego zadania, przepytaliśmy ponad 
tysiąc dorosłych osób z terenu 
naszej gminy w celu uzyskania 
wiarygodnej opinii dotyczącej 
aktywności politycznej, społecznej 
i zawodowej mieszkańców gminy 
Brzostek.
 Grupy młodzieży rozjechały 
się z ankietami po terenie gminy: 
odwiedzili urzędy, banki, sklepy, szkoły, 
prosząc ich pracowników o wypełnienie 
ankiet. Zapytali też przechodniów na 
ulicach Brzostku, mieszkańców przed 
kościołami parafialnymi po nabożeń-
stwach; zbierali informacje w domach 
rodzinnych. Niektórzy ankietowani chęt-
nie i natychmiast udzielali odpowiedzi, 
inni odpowiadali z lekkim oporem, ale 
zebraliśmy bardzo dużo danych. Głosy 
zbierano do zapieczętowanych puszek. 
Specjalna komisja podliczyła je. W każdej 
kategorii wyłoniono po dziesięć osób, 
które uzyskały największą liczbę głosów. 
Społeczność gminy Brzostek oddała naj-
więcej głosów na następujące osoby w 
kolejności alfabetycznej:
 W kategorii POLITYKA: Bieniek 
Leszek, Bugno Ferdynand, Chmura Jan, 
Gąsior Elżbieta, Kmiecik Jerzy, Przebięda 
Maria, Skórska Zofia, Smagacz Zbigniew, 
Szczepkowicz Piotr, Warchał Marian.
 W kategorii SPOŁECZNIK: Bie-
niek Leszek, ks. dr Cebulak Jan, Gąsior 
Elżbieta, Kmiecik Jerzy, Maziarz Graży-
na, Przebięda Maria, ks. Rosiek Józef, 
Samborska Ewa, Wójtowicz Krystyna, 

Żurowski Marcin.
 W kategorii KULTURA: ks. dr Ce-
bulak Jan, Król Marta, Nosal Józef, ks. 
Piątek Władysław, ks. Poremba Leszek, 
Przebięda Maria, Ryba Stanek Elżbieta, 
Samborska Ewa, ks. dr hab. Stanaszek 
Bogdan, Wąsik Halina.
 W kategorii EDUKACJA: Dziedzic 
Krzysztof, Nosal Irena, Nowak Halina, 
Przebięda Maria, ks. Radoń Ryszard, 
Szczepkowicz Piotr, Wojnarowska Ur-
szula, Wójtowicz Małgorzata, Wójtowicz 
Stanisław, Ziaja Ewa.
 W kategorii BIZNES: Bieniek Le-
szek, Drozd Małgorzata, Grzesiakowska 
Maria, Hołowicki Gustaw., Jędrzejczyk 
Leokadia, Kmiecik Edward, Majewski 
Artur, Smagacz Zbigniew, Szczepkowicz 
Piotr, Zięba Lucyna.
 Z trojgiem laureatów z najwyższą 
punktacją w danej dziedzinie przepro-
wadziliśmy krótkie wywiady, które za-
mieściliśmy w najnowszym 74. numerze 
„Gimdziupli”.
 W dniu 19 XII odbyła się impreza 
podsumowująca cały projekt, podczas 
której pierwszej trójce z każdej kategorii 
zostały wręczone dyplomy, a zwycięzcy 

otrzymali pamiątkowe statuetki.
W kategorii POLITYKA:
 I miejsce - Leszek Bieniek
 II miejsce - Piotr Szczepkowicz
 III miejsce - Jan Chmura
W kategorii SPOŁECZNIK:
 I miejsce - Elżbieta Gąsior
 II miejsce - Jerzy Kmiecik
 III miejsce - ks. Józef Rosiek
W kategorii KULTURA:
 I miejsce - Józef Nosal
 II miejsce - Marta Król
 III miejsce - Halina Wąsik
W kategorii EDUKACJA:
 I miejsce - Stanisław Wójtowicz
 II miejsce - Maria Przebięda
 III miejsce - Krzysztof Dziedzic
W kategorii BIZNES:
 I miejsce - Lucyna Zięba
 II miejsce - Maria Grzesiakowska
 III miejsce - Zbigniew Smagacz
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim, 
którzy wypełniali ankiety i wykazali się 
cierpliwością przy udzielaniu odpowiedzi, 
dziękujemy. 

Redakcja	Gazetki	Szkolnej	
Gimnazjum	w	Siedliskach-
Bogusz	„Gimdziupla”

Bohaterowie pozytywnych zmian w Gminie Brzostek

Dokończenie ze strony 24
konkurs na szopkę Bożonarodzeniową
z Gimnazjum w Brzostku, a także rodzina Orkiszów z Bą-
czałki oraz rodzina Wójcików ze Smarżowej.
 Komisja w składzie: Piotr Szczepkowicz, Grzegorz 
Staniszewski i Rafał Szczygieł biorąc pod uwagę technikę 
wykonania, pomysłowość oraz własnoręczne wykonanie 
wszystkich elementów szopki postanowiła dokonać nastę-
pującej oceny: 
 W kategorii szkół podstawowych I miejsce przyznano 
Szymonowi Smołusze z ZS w Siedliskach-Bogusz, II miejsce 
- Karolinie Kędzior z SP w Grudnej Górnej. Obie prace zostały 
wytypowane do finału w Dębicy. W tej kategorii przyznano 
też III miejsce pracy zbiorowej Mateusza Jędrzejczyka i Na-
talii Serwińskiej z SP w Gorzejowej, jednak bez nominacji 
ponieważ regulamin dopuszczał tylko dwie prace do etapu 
finałowego.

 W kategorii gimnazja nominację do finału za zajęcie I miej-
sca otrzymała praca Krzysztofa Świętonia oraz praca Natalii 
Jędrzejczyk za zajęcie miejsca II. Obydwoje są uczniami 
ZS w Siedliskach-Bogusz. Trzecie miejsce w tej kategorii 
przyznano pracy zbiorowej Urszuli Chajec i Grzegorza No-
waka z Kamienicy Górnej, którzy również są uczniami ZS w 
Siedliskach-Bogusz.
 W kategorii szopka rodzinna nagrodzono i wytypowano do 
etapu finałowego tylko jedną pracę - Radosława Matyasika z 
ZSO w Januszkowicach.
 Warto nadmienić, że wszystkie szopki były bardzo pomy-
słowe, artystycznie wykonane, nawiązujące do tradycji i na 
pewno wymagały wiele pracy i wysiłku. 
 Z prac, które nie zostały wysłane na finał powiatowy 
zorganizowano pokonkursową wystawę, którą będzie można 
oglądać w Domu Kultury w Brzostku do końca stycznia b.r.

E.M.

Laureaci na spotkaniu w dniu 19 grudnia Fot. J. Nosal
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Ujrzał Pan ich pracę i był zadowolony
A dowiedziawszy się o zarobkach, usiadł i zapłakał

żelazny beneficjent cz. ii
W budżecie państwa jest zarezerwowana pewna kwota pienię-

dzy na funkcjonowanie ośrodków doradztwa rolniczego. W 
stosunku do potrzeb kwota raczej skromna.
Ale dla niektórych polityków i działaczy „pseudo-chłopskich” 
pieniądze te powinny być wydane na inne cele(m.in. budowę 
gmachów dla różnych instytucji). Przysłowie mówi, że z głodnym 
nie robi się interesów, bo głodny najpierw musi się najeść. O tym, 
w jaki sposób pomagać rolnikom, nie powinni decydować ludzie 
głodni(na pieniądze).

tu się, psia nędza, nikt nie oszczędza
Bez pomocy doradztwa rolniczego tutejszy beneficjent przepadłby 
jak ciotka w Czechach. 
W świetle badań przeprowadzonych przez dr inż. Teresę Miś z 
Uniwersytetu Rzeszowskiego to PODR w Boguchwale jest siłą 
napędową przemian społeczno – gospodarczych na wsi naszego 
województwa. A oto kilka przykładów.
Wykres 1. Instytucje pomagające rolnikom w sporządzeniu wnio-
sków o dopłaty bezpośrednie(% odpowiedzi). 

Źródło:  T. Miś 2008
Wykres 2. Stopień wykorzystania wiedzy uzyskanej od doradcy w 
opinii rolników (% odpowiedzi).

Źródło: T. Miś 2008
Wykres 3. Źródła informacji o programach UE w opinii rolników 
(% odpowiedzi).

Źródło: T. Miś 2008
 Ks. dr Jan Cebulak uważa, że (cyt.): „Wysoka absorpcja środków 
unijnych przez podkarpacką wieś to głównie zasługa działalności 
instytucji otoczenia rolnictwa, tj. Podkarpackiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Boguchwale. Doradztwo rolnicze oferowane 
przez tę instytucję ukierunkowane było na wykorzystanie funduszy 
unijnych w ramach SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora 
Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. Pomoc w peł-

nej absorpcji środków UE to nowe wyzwanie, jakie stanęło przed 
instytucjami obsługującymi sektor rolny na Podkarpaciu. Prze-
kazywanie informacji i wiedzy dla potencjalnych beneficjentów, 
pomoc w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie to czynniki 
niezbędne do osiągnięcia sukcesu w absorpcji środków UE, a to 
właśnie uzależnione jest od sprawności i kompetencji instytucji 
doradztwa rolniczego. Uzyskane wyniki badań wskazywały, że w 
znacznej mierze to od wiedzy i umiejętności doradców, zależy jakie 
kwoty środków pieniężnych będą pozyskane przez potencjalnych 
beneficjentów programów unijnych. Pracownicy PODR podnosili 
ciągle swoje kwalifikacje w zakresie problematyki unijnej w rolnic-
twie oraz przeprowadzali liczne szkolenia i świadczyli doradztwo 
dla rolników w tym zakresie”(Polityka regionalna Podkarpacia w 
procesie integracji europejskiej 2008).

problemy, problemy
Pozyskiwanie unijnych środków napotyka na różne przeszkody. 
Wykres 4. Przyczyny nieskorzystania ze wsparcia UE w opinii 
rolników (% odpowiedzi).

Źródło: T. Miś 2008
 Od 2009 roku zaczyna obowiązywać zasada wzajemnej zgod-
ności w gospodarstwach, które sięgają po unijne środki. Kontrole 
z tego zakresu od 1.01.2009 prowadzić będą:
Inspekcja weterynaryjna w zakresie identyfikacji i rejestracji 
zwierząt
AR i MR – wymagania dobrej kultury rolnej oraz ochrony środo-
wiska naturalnego.
W następnych latach kontrolowany będzie dobrostan zwierząt.

Ferdynand	Bugno

Zapraszamy 

do nowo otwartego 
SALONU FRYZJERSKIEGO 

i STUDIA 
STYLIZACJI 
PAZNOKCI

Brzostek 
ul. Rynek 5

(wejście od strony optyka)
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Bohater pozytywnych zmian
„Spełniając swe przyrzeczenie
niepojęty sam sprawił Pan,
że wzrasta przez wyniesienie,
pośród ludu jak zboża łan…”

Cały pejzaż kamienicki owity jest cienkim płaszczem zimy. 
Wzniesienia z wysokimi drzewami stoją jak postacie z ba-

śni okryte czapami bieli. Tu i ówdzie stadka saren odgrzebują 
ziemię w poszukiwaniu karmy. To znowu szarak długim susem 
zdąża do swojej norki. Gdzieniegdzie grupki gołębi przelatują 
nad wzniesieniem. A gdzie jest człowiek? Nigdzie nie widać 
go, ani koło domu, ani też przy zabudowaniach gospodarskich. 
Rodziny siedzą jeszcze przy stołach świątecznych, zatopione 
są w radosnych kolędach, w gorących rodzinnych gawędach i 
pałaszują świąteczne przysmaki.
 Podjeżdżam 
autobusem do 
górki, a stamtąd 
roztacza się nie-
zwykły widok. 
W pięknej pano-
ramie krajobrazu 
zimowego wyra-
sta jakby „miasto 
sakralne” usytu-
owane w dolinie, 
a wokół wzgórza 
pokryte ciemny-
mi pasami lasów. 
Owo „miasto sa-
kralne”, to oka-
zały kościół, dom 
parafialny, nie-
zwykle starannie 
utrzymany cmen-
tarz, parking na 
sześćdziesiąt samochodów, budynek gospodarczy z wygodami 
dla parafian, a wszystko przecięte wybrukowanymi dróżkami, 
między którymi widnieje wystrzyżony trawnik. Cała posesja 
ogrodzona jest i niezwykle starannie utrzymana. To Kamieni-
ca Górna tak pięknie się zmieniła i tuż przy szosie wiodącej z 
Brzostku przez Park Czarnorzecko-Strzyżowski otwiera wrota 
do swojej miejscowości. Jest ona dowodem, że ofiarną pracą i 
umiejętnym jednoczeniem ludzi można wiele zrobić. Tak się też 
stało w parafii kamienickiej. Nowy Proboszcz ks. Józef Rosiek 
zdołał upodmiotowić parafian i poczynić ich odpowiedzialnymi 
za wszystkie działania związane z ich świątynią. Sam też mówi, 
iż z pomocą Boską można bardzo wiele z wiernymi zrobić.
 Ksiądz Proboszcz postawił na aktywność parafian i wyzwa-
lając ich możliwości z wielką pokorą - jak Sługa Boży - tworzy 
wielką wspólnotę parafialną. O wszystkich pracach na rzecz 
parafii decyduje Rada Parafialna, która składa się z 45 osób 
reprezentujących 13 przysiółków parafii. Każdy przysiółek ma 
przewodniczącego grupy i on organizuje zaplanowaną pracę. 
A pracy zrobiono bardzo dużo i to trudnej, odpowiedzialnej, 
żmudnej pracy. 

 Po objęciu parafii przez ks. Józefa okazało się, że zagrażało 
świątyni zamknięcie, gdyż niższa kondygnacja była zalana 
wodą i bardzo zagrzybiona. Rada Parafialna podjęła decyzję o 
przesunięciu koryta rzeczki, która zalewała świątynię. I tak się 
też stało. Koryto rzeczki zostało przesunięte na drugą stronę 
kościoła, uregulowano jej bieg, umocniono brzegi, a na rzeczce 
wybudowano most, który obecnie prowadzi na cmentarz. Niska 
kondygnacja kościoła została odgrzybiona, wyremontowana i 
dziś służy wiernym jako kaplica cmentarna, a obok chłodnia, w 
której przetrzymywane są zwłoki ludzkie do czasu pochówku. 
 Nowy cmentarz, na miejscu gdzie rosły chaszcze, dziś jest 
we wzorowym ładzie i porządku; aleje wybrukowane, małe 
pomniki usytuowane są równolegle do siebie, co czyni ładny 
wygląd architektoniczny. Nic też dziwnego, że coraz więcej 
rodzin zmarłych stara się o ekshumację na innych cmentarzach i 
przewozi je na cmentarz w rodzinnej wiosce. Teren pod cmentarz 
też został od podstaw przygotowany przez Radę Parafialną przy 

dużej  pomocy 
Księdza Probosz-
cza. Jeszcze kilka 
lat temu rosły tu 
krzaki, chaszcze, 
trawy. Porozrzu-
cane były puszki, 
butelki, a wiatr 
roznosił plastiko-
we opakowania. 
Dzisiaj jest tu 
dostojne miejsce 
wiecznego spo-
czynku, zadba-
ne, ogrodzone, 
a malowaniem 
i odnawianiem 
ogrodzenia zaj-
muje się Ksiądz 
Proboszcz - farby 
kupują parafianie 

- a Ksiądz ubrany w gumowce i roboczy uniform pracuje na 
równi ze swoimi wiernymi. Widok Proboszcza w nietypowym 
stroju, wśród pracujących wiernych z łopatą, pędzlem, kilofem 
jest nietypowy, ale jest godny naśladowania. A jeszcze do tego 
koszenie trawników półtora hektara, czy remont kapliczek 
- palenie w piecu centralnego ogrzewania w kościele, to też 
jest wielką sprawą, która mobilizuje do pracy wszystkich para-
fian.
 Do bardzo trudnych prac przy odnawianiu świątyni zaliczyć 
należy wymianę dachu wraz z więźbą dachową. Na rusztowa-
nie i więźbę drzewo ofiarowali parafianie, zaś fachową robotę 
wykonywała firma, oczywiście przy dużym zaangażowaniu 
parafian.
 Inną też kosztowną pracą przy świątyni była elewacja, tyn-
kowanie, malowanie i tutaj też bardzo ofiarnie wspierali prace 
parafianie. Wśród wiernych wyróżniają się rodziny Czesława 
Rasia oraz Doroty i Józefa Rasiów, które to ofiarowały ziemię 
do przygotowania obejścia wokół kościoła.
 Również kosztownym przedsięwzięciem był zakup dwóch 
dzwonów odlewanych u Felczyńskich w Przemyślu. Mieszkańcy 

Ks. Proboszcz Józef Rosiek z członkiniami Koła Parafialnego Caritas i Grupą Misyjną

Kościół w Kamienicy Górnej wraz z plebanią, cmentarzem i parkingiem
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Kamienicy Górnej są dumni, że tak głośno i dźwięcznie biją 
ich dzwony oraz wychwalają Księdza Proboszcza mówiąc „z 
takim to warto pracować, bo roboty się nie boi, sam pierwszy 
zabiera się do pracy, a i wszystkich szanuje, umie porozmawiać, 
doradzić, pomóc, rękę podać, załatwić trudne sprawy, to jest 
naprawdę prawdziwy ksiądz”. Miło słuchać takich ocen.
 Kościół w Kamienicy Górnej jako jeden z nielicznych ma 
swój duży parking samochodowy, który powstał dzięki życz-
liwości Wójta Gminy Leszka Bieńka oraz Radnych Gminy. 
Został ogłoszony przetarg, który wygrała firma z Dębicy i rze-
czywiście wykonany jest solidnie. Pracownicy Urzędu Gminy 
ofiarowali sadzonki krzewów ozdobnych, którymi obsadzony 
jest parking.
 Dużą pomocą służy ks. Emil Matysik wywodzący się z 
Kamienicy Górnej, który wspiera 
wszystkie działania na rzecz swoich 
współrodaków.
 Jeszcze wiele jest do zrobienia w 
świątyni, ale Ksiądz Proboszcz wie-
rzy, że przy pomocy Boskiej wierni 
wszystko potrafią.
 Praca Księdza Proboszcza w pa-
rafii, to nie tylko sprawy materialne, 
budowa, remonty, renowacje, ale 
przede wszystkim posługa kapłańska 
i prostowanie ścieżek wiernym oparte 
na zasadach wiary, to praca z wszyst-
kimi grupami wiekowymi, od nauki 
w szkole, po pracę z chorymi, cier-
piącymi, opuszczonymi, samotnymi, 
uzależnionymi od nałogów. A Ksiądz 
Proboszcz jest sam. Skąd ma tyle sił, 
że wszystko stara się prowadzić wzo-
rowo? Pewnie Duch Święty umacnia 
Go, bo też i parafianie w tej intencji się 
modlą. 
 Duże sukcesy odnoszą grupy mi-
syjne, aż 40 osób jeździ na spotkania 
formacyjne. W parafii organizowane 
są grupy kolędnicze, które zbierają datki na cele misyjne. Dużą 
pomocą służy tutaj nauczycielka Małgorzata Kmiecik.
 Ksiądz Proboszcz razem z członkami Caritasu organizuje 
Mikołajki dla wszystkich dzieci w parafii. Te formy działal-
ności duszpasterskiej są starannie udokumentowane w kronice 
parafialnej.
 Ciekawe formy duszpasterstwa chorych prowadzi Ksiądz 
Proboszcz. W każdy pierwszy piątek miesiąca udziela posługi - 
spowiedzi i Komunii św. - objeżdżając domy chorych. Ponadto 
dwa razy w roku w dzień odpustu 26 sierpnia w święto Matki 
Boskiej Częstochowskiej i w dzień seniora organizowane jest 
spotkanie w kościele. Odbywa się spowiedź, Komunia św., 
udzielenie sakramentu chorych, a Caritas przygotowuje poczę-
stunek dla wszystkich osób po sześćdziesiątce. Jest to piękna 
forma opieki nad ludźmi starszymi i chorymi.
 Inną formą spotkań parafialnych jest wigilia organizowana 
przy pomocy Caritasu dla wszystkich samotnych. Morze życzeń, 

uścisków, stroiki i kolędy bardzo jednoczą ludzi, a samotnym 
pomagają przetrwać ciężkie i trudne chwile.
 W służbie liturgicznej bierze udział trzydziestu ministrantów, 
jest sześciu lektorów, oraz Nadzwyczajni Szafarze Euchary-
styczni, którzy podają Komunię św. Działają też dwie schole, 
młodszą prowadzi nauczycielka Maria Mężyk, a starszą uczen-
nice gimnazjum i liceum. Nadto Ksiądz Proboszcz organizuje 
spotkania jubileuszowe małżeństw. 
 Bardzo aktywnie współpracuje z Księdzem Proboszczem 
Straż Pożarna, trzymając straż przy Bożym Grobie, od czterech 
lat w galowych strojach noszą baldachim podczas procesji, a 
nade wszystko włączają się do prac związanych z upiększaniem 
świątyni.
 I tak na odległej parafii w Kamienicy Górnej pracuje Ksiądz 

Proboszcz Józef Rosiek. Biega do 
szkoły, gdzie uczy religii, utrzymuje 
żywy kontakt z parafianami, uczestni-
czy w pracach komisji od uzależnień 
w Gminie Brzostek, a nade wszystko 
bierze udział we wszystkich pracach i 
konferencjach kapłańskich.
 Jest człowiekiem twardym, sam pro-
wadzi kuchnię, a nawet uczy parafian 
takiej banalnej pracy, jak segregacja 
śmieci. Pochodzi z wielodzietnej ro-
dziny góralskiej i to właśnie w domu 
rodzinnym nauczył się pracowitości, 
odpowiedzialności i miłości do ludzi i 
ziemi. Wspomina matkę, która uczyła 
go cerowania skarpet, prania bielizny 
na tarze, czy też przyrządzania sobie 
śniadań i kolacji. Wyznacznikiem 
życia była nauka przy lampie nafto-
wej, praca w gospodarstwie rolnym i 
modlitwa. Wszystkie te umiejętności 
wyniesione z domu rodzinnego, ce-
chy osobowości nabyte od rodziców, 
a utrwalone przez długie lata nauki 
przeniósł Ksiądz Proboszcz Józef 

Rosiek na duszpasterstwo. Po Święceniach Kapłańskich w 
1984 roku przez dziesięć lat pracował w diecezji przemyskiej. 
Eksternistycznie studiował na KUL-u. Po nowym podziale ad-
ministracyjnym pracuje w diecezji tarnowskiej, a od czterech lat 
pracuje w Kamienicy Górnej, gdzie zdobył uznanie i szacunek 
wśród parafian i razem tworzą znakomitą świątynię coraz to 
bardziej piękną i nowoczesną.
 Dużo jeszcze można by opowiadać, jak chociażby o kon-
kursach palm w Niedzielę Palmową, czy różnych spotkaniach 
z dziećmi. Warto odwiedzić to niezwykłe miejsce, poznać 
Księdza, który w konkursie na Bohatera Pozytywnych Zmian 
w Gminie Brzostek zorganizowanym przez Zespół Szkół w Sie-
dliskach-Bogusz zajął III miejsce w kategorii SPOŁECZNIK.
 Oby księży obdarzonych mocą Ducha Świętego i umiejęt-
nością niesienia posługi kapłańskiej było jak najwięcej wśród 
nas.

Zuzanna	Rogala

W konkursie na Bohatera Pozytywnych Zmian zajął  
III miejsce w kategorii SPOŁECZNIK

W uroczystości poświęcenia parkingu wzięli udział człon-
kowie Rady Parafialnej oraz zaproszeni goście

Ks. Proboszcz przy odnawianiu kapliczki
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zso w januszkowicach – zmiany i plany na przyszłość
Zespół Szkół Ogólnokształcących w 

Januszkowicach odwiedziło wielu 
znamienitych gości, przyjmując zapro-
szenie patrona, Adama Mickiewicza. W 
murach tej szkoły gościliśmy wielkich 

poetów oraz wybitne postacie histo-
ryczne, np. Józefa. Piłsudskiego, Ste-
fana. Wyszyńskiego czy Jana Pawła II. 
Tym, którzy nie znają historii szkoły w 
Januszkowicach, przypominamy, że ci 
wielcy Polacy (przywoływani podczas  
uroczystości szkolnych) przybywali z 
ważną misją, by przekazać współczesnym 
istotne przesłania patriotyczne.
 W 2008 roku zaproszenie do kiero-
wania szkołą w Januszkowicach przyjęła 
mgr Ewa Ziaja.
Mimo że w oświacie pracuje już od daw-
na, nie była wymieniana jako przyszła 
pani dyrektor.
Dotychczas pracowała w Zespole Szkół 
w Siedliskach-Bogusz na stanowisku z-cy 
dyrektora i na brak zajęć nie narzekała. 
Jak sama mówi, długo zastanawiała się, 
nim podjęła tą decyzję.
Mało osób wie, że oglądała obiekt szkoły 
wieczorem, widziała zamkniętą bramę, a 
na maszcie powiewającą biało - czerwoną 
flagę. Nie wiedziała, co było wewnątrz, 
nie znała nauczycieli, poza nielicznymi 
osobami. 

Samodzielne kierowanie szkołą ma 
dobre i złe strony, jednak dla Pani Ewy 
to było wielkie wyzwanie. Podjęła je 
z pełną świadomością czekających ją 
obowiązków.

Do szkoły w Januszkowi-
cach po raz pierwszy oficjal-
nie przyjechała w czerwcu 
2008 roku z v-ce Wójtem 
Gminy Brzostek mgr inż. 
Piotrem Szczepkowiczem. 
Co wówczas myślała, tego 
nikomu nie mówiła. Nomi-
nację otrzymała 1 września 
2008 roku na uroczystej 
inauguracji roku szkolnego 
2008/ 2009.
Piękny poranek wrześniowy 
zapowiadał wówczas, że w 
historię Januszkowic wpi-
suje się nowa osoba, pełna 
pomysłów i temperamentu. 
Uroczystą Mszą św., którą 
sprawował ks. proboszcz 
Mariusz Cymbała, społecz-
ność szkolna rozpoczęła 
nowy etap pracy. Podczas 

uroczystości w szkole nowa Pani Dyrek-
tor zwróciła się do 
zebranych z prośbą o 
pomoc w prowadze-
niu szkoły, a ze swej 
strony zadeklarowała 
rzetelność i solid-
ność. Długimi brawa-
mi zebrani rodzice i 
uczniowie nagrodzili 
jej krótkie, ale treści-
we wystąpienie. 
Już na progu nowego 
roku Pani Dyrektor 
zaskoczyła uczniów, 
rodziców i nauczy-
cieli. Podczas wa-
kacji doprowadziła 
do tego, że dwie sale 
lekcyjne w szkole 
podstawowej zosta-
ły gruntownie odno-
wione. Wygładzono i 
stosownie pomalowano ściany, założono 
piękne żaluzje, nowe tablice tryptyk oraz 
wykładzinę podłogową. Tak będą wyglą-

dać wszystkie klasy – mówi tym, którzy 
zaglądają i podziwiają je.
W ciągu czterech miesięcy podjęła wie-
le działań mających na celu poprawę 
warunków pracy w szkole. Dzięki jej 
staraniom już we wrześniu zaczęła funk-
cjonować stołówka szkolna, która wydaje 
dziennie 153 ciepłe posiłki dla uczniów. 
W najbliższej przyszłości planuje przy-
gotowanie pomieszczenia przeznaczo-
nego na obieranie ziemniaków i jarzyn, 
ponieważ dotychczas kuchnia bazuje na 
półproduktach i nie ma możliwości, m. 
in. gotowania ziemniaków.
Pani Dyrektor zadbała również o poprawę 
estetycznego wizerunku szkoły. Uporząd-
kowała korytarze szkolne i wyrzuciła to, 
co jej zdaniem, szpeciło i przeszkadzało 
w bezpiecznym poruszaniu się uczniów 
w czasie przerw. Znikł drewniany sklepik 
szkolny, szafy, magazynek podręczny 
dla pracowników obsługi. Dzięki jej 
pomysłowości znalazło się inne miejsce, 
równie dobre, które zagospodarowała 
nowo założona Spółdzielnia Uczniowska. 
Pomoce dydaktyczne zostały złożone w 
dawnym gabinecie dyrektora, a panie z 
obsługi otrzymały nowe, odświeżone i 

wygodne pomieszczenie.
Do odnowionych i przestronnych po-
mieszczeń przeniesiono również gabi-
net dyrektora szkoły oraz sekretariat. 
Obecnie miło jest wejść do gabinetu 
Pani Dyrektor, chociaż przysłowiowy 
dywanik dyrektorski niejednemu źle się 
kojarzy. Do szkoły można już dodzwonić 
się o każdej porze i usłyszeć miły głos 
sekretarki.
Niezwykle ważnym przedsięwzięciem 
było położenie dywaniku asfaltowego 
na przyszkolnym placu, dotychczas po-
krytym zniszczonym betonem, na którym 
często uczniowie mimo zakazu
grali w piłkę. Zadanie zostało wykonane 
tuż przed zimą i ucieszyło szczególnie 
uczniów, którzy już dziś planują wiosenne 
rozgrywki sportowe.
 W nowym roku kalendarzowym 2009 
Pani Dyrektor zamierza zrealizować swo-
je dalsze plany. Największą inwestycją 
będzie (planowana w inwestycjach gmin-

Nominację  na dyrektora otrzymała 1 września 2008 
roku na uroczystej inauguracji roku szkolnego

Podczas wakacji doprowadziła do tego, że dwie sale lekcyjne 
w szkole podstawowej zostały gruntownie odnowione

Niezwykle ważnym przedsięwzięciem było położenie asfaltu na przyszkolnym placu
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nych na rok 2009) termomodernizacja 
budynku szkolnego w Januszkowicach, 
którą zaplanowano w celu osiągnięcia 
efektu ekonomicznego, tj. zmniejszenia 
kosztów utrzymania szkoły.
Już na początku roku będą prowadzone 
prace  związane z przebudową schodów 
oraz renowacją  szkolnych korytarzy.
Wychodząc naprzeciw potrzebom 
uczniów, w przyszłości planuje się zor-
ganizowanie dowozu do szkoły dzieci , 
które mieszkają w oddalonych częściach 
Januszkowic i Opacionki – Działy i 
Markosie.
 Oprócz działań mających na celu 
poprawę bazy materialnej, na uwagę 
zasługuje postawa Pani Dyrektor wobec 
uczniów. Od początku dała się poznać 
jako osoba, która dba o wysoką dys-
cyplinę pracy i poziom dydaktyczny. 
Motywuje uczniów do osiągania jak naj-
lepszych wyników w nauce.  
W wywiadzie udzielonym 
do szkolnej gazetki „Lider” 
podkreśliła, że ceni mło-
dzież, która wzorem Newto-
na lubi się uczyć. Ogłosiła w 
szkole konkurs na najlepszą 
średnią ocen, powyżej 5.0 
i wzorowe zachowanie za 
I półrocze. Zapowiedziała, 
że nagrodę dla zwycięzcy 
sfinansuje osobiście. Czy 
taka postawa wymaga ko-
mentarza?
Taka jest właśnie nowa Pani 
Dyrektor – mówi krótko i 
wprost bez przysłowiowego 
owijania w bawełnę. Swoje 
plany wobec uczniów, grona 

pedagogicznego i pracowników szkoły 
prezentuje otwarcie, licząc, że to, co 
mówi, będzie właściwie rozumiane i 
realizowane.
Na podkreślenie zasługuje też fakt, że 
dyr Ewa Ziaja posiada dar integrowania 
wszystkich pracowników oraz środowiska 
lokalnego wokół spraw szkoły. Nieprzy-
padkowo 19 grudnia 2008 roku pojawił 
się w szkole długi stół pięknie zastawiony 
wigilijną strawą. Po wielu latach wreszcie 
przy wspólnym stole opłatkowym mogli 
spotkać się nauczyciele i pracownicy 
szkoły wraz z dawnymi koleżankami i 
kolegami, władzami szczebla gminnego, 
radnymi, sołtysami. 
 Analizując poczynania Pani Dyrektor 
z ołówkiem w ręku, wynika jasno, że 
powyższe zadania zostały zrealizowane 
dzięki wsparciu władz gminy Brzostek. 
W szkole często widziano Wójtów Gmi-

ny Brzostek Pana Leszka Bieńka, Pana 
Piotra Szczepkowicza oraz oferujących 
swoją pomoc radnych wsi i sołtysów.
O tym, co dzieje się w ZSO w Janusz-
kowicach, można przeczytać na aktuali-
zowanej na bieżąco stronie internetowej 
www.zso-januszkowice.pl oraz w czaso-
piśmie uczniów „Lider”.
Zachęcamy do odwiedzania strony i 
dzielenia się uwagami na temat pracy 
szkoły.
Liczymy, że w nowym roku dobra współ-
praca dyrekcji, nauczycieli i pracowni-
ków szkoły oraz władz samorządowych 
i środowiska lokalnego zaowocuje 
realizacją kolejnych przedsięwzięć. Oby 
wszystkie plany i zamierzenia przyniosły 
oczekiwane owoce dla dobra społeczno-
ści szkolnej i mieszkańców Januszkowic 
i Opacionki.

Nauczyciele

W szkole często widziano Wójtów Gminy Brzostek Pana Leszka Bieńka, Pana Piotra Szczepko-
wicza oraz oferujących swoją pomoc radnych wsi i sołtysów

wspomnienia z praktyki zawodowej w niemczech
Praktykę zawodową w Niemczech rozpocząłem 18 czerwca 

2008r. Gospodarstwo, w którym pracowałem było duże, na-
stawione na hodowlę trzody chlewnej. Liczyło ono 300 ha pola 
(w całości zasianego zbożem) i około 3,5 tysiąca sztuk trzody 
chlewnej. 
 Gospodarz - Erwin Will miał również stajnię, którą wynajmo-
wali znajomi przetrzymując w niej 8 koni, czyli prowadził „hotel 
dla koni”.
 Pracę zaczynałem o godz. 7 rano zadawaniem paszy prosiętom, 
następnie szedłem na śniadanie między godz. 8 a 9. Kolejne prace 
były związane z różnego rodzaju naprawami lub pracą ciągnikiem. 
Ok. godziny 13 był obiad, a następnie chwila przerwy.
 Praca nie była ciężka, gdyż było to gospodarstwo wysoko 
zmechanizowane. Zboże było przerabiane na paszę przechodząc 
szereg procesów bez ingerencji człowieka, następnie pasza ta 

była podawana świniom automatycznie o określonych godzinach 
i w odpowiedniej ilości, tylko - jak już wcześniej wspomniałem 
- niewielkiej ilości prosiętom musiałem zadać ręcznie.
 Podczas żniw, które trwały 8 tygodni, większość prac wy-
konywałem ciągnikami. Były to najczęściej prace związane z 
transportem zboża z pola i podgarnianiem go w silosie. Pracę 
kończyłem około godz. 19-tej. 
 W niedziele spotykałem się z praktykantami i Polakami miesz-
kającymi w pobliżu. Spotykaliśmy się u mnie, lub za pozwoleniem 
szefa jeździłem do nich jego samochodem.
 Praktykę skończyłem 18 września 2008r. i - być może - po 
ukończeniu nauki szkolnej wrócę tam do pracy, gdyż otrzyma-
łem taką propozycję. Jestem zadowolony z odbytej praktyki i 
zachęcam każdego do przeżycia tej przygody oraz do poznania 
nowoczesnych metod produkcji.

Damian	Socha	-	kl.	IVb	Technikum	Mechanizacji	Rolnictwa

Siedemnastego czerwca 2008 roku razem z Karoliną i Damia-
nem wyjechaliśmy z Jasła na trzymiesięczna praktykę zawo-

dowa do Niemiec. Po osiemnastu godzinach jazdy dojechaliśmy 
do Bayreuth, gdzie na dworcu czekali na nas gospodarze, którzy 
zabrali nas do swoich gospodarstw. Moimi opiekunami zostali 
Państwo A. i Ch. Hermann. Po przyjeździe do domu gospodarze 
pokazali mi całe gospodarstwo, którym później się zajmowałam. 
Na drugi dzień poznałam resztę rodziny.
 Pracę rozpoczynałam o godz. 8-mej, ale na śniadanie scho-
dziłam na 7.30. Gospodarstwo, którym się zajmowałam, liczyło 
30 sztuk bydła, 13 koni, 11 kóz, około 20 kaczek, 2 osiołki, 4 
koty i mój ukochany pies Berni. Oprócz tego zajmowałam się 
sprzątaniem trzech pensjonatów agroturystycznych i domem, w 
którym i ja mieszkałam.

Ulubieńcy Damiana Dokończenie na stronie 16
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 Czas wolny spędzałam przed telewizorem lub uczyłam się 
języka, ze znajomością którego było różnie – na początku mało 
rozumiałam, ale z czasem było coraz lepiej. W weekendy go-
spodarze najczęściej zabierali mnie na wycieczki krajobrazowe, 
dzięki którym mogłam dużo zwiedzić. Oprócz tego co 2 tygodnie 
miałam możliwość spotkać się z Karoliną i Damianem.

 Rodzina, u której odbywałam praktykę traktowała mnie jak 
członka rodziny, dlatego dzięki ich gościnności czułam się bardzo 
dobrze. Czas płynął mi niesamowicie szybko, co nie oznacza 
jednak, że nie tęskniłam za swoim domem – dzwoniłam bardzo 
często i rozmawiałam godzinami.
Bardzo zżyłam się z gospodarzami i ciężko mi było od nich od-
jeżdżać. Ta praktyka na długo pozostanie w mojej pamięci.

Michalik	Agnieszka	–	Klasa	IV	 
Technikum	Żywienia	i	Gosp.	Domowego

Dnia 17 czerwca 2008r wyjechaliśmy spod szkoły w Kleciach 
na praktykę zawodową do Niemiec. Po długiej drodze, którą 

spędziliśmy ze słownikami w rękach dojechaliśmy do Bayreuth, 
gdzie przyjechali po nas nasi gospodarze. Po pożegnaniu z 
Agnieszką i Damianem udałyśmy się do Lochau. Byłam zmęczona 
podróżą i bardzo zdenerwowana tym, że jadę w nieznane sama, 
bez znajomości języka. Pierwsze dni były ciężkie, ponieważ 
dopiero uczyłam się języka i miałam problemy z porozumiewa-
niem się. Szybko jednak nauczyłam się rozumieć i posługiwać 
językiem niemieckim i moje początkowe obawy okazały się 
nieuzasadnione. 
 Kiedy stanęłam w progu domu, w którym miałam spędzić trzy 
miesiące, ogarnął mnie dziwny spokój. Rodzina Redel przyjęła 
mnie bardzo serdecznie, wszyscy traktowali mnie jak członka 
rodziny. Po wspólnym śniadaniu szefowa oprowadziła mnie po 
gospodarstwie. Przedstawiła mi zakres obowiązków, zapoznała 
z gośćmi Domu Wypoczynkowego (było to gospodarstwo agro-
turystyczne) oraz niektórymi mieszkańcami Lochau.
 Do moich obowiązków należało sprzątanie domu, w któ-
rym mieszkała cała rodzina, gotowanie, prasowanie, regularne 
sprzątanie Domu Wypoczynkowego, w którym mieszkało 5 ro-

dzin. Zakres moich 
obowiązków po-
większył się, gdy 
szefowa trafiła do 
szpitala. Podczas 
jej nieobecności 
dodatkowo musia-
łam zająć się by-
dłem, tj. karmie-
niem i dojeniem. 
Zmusiło mnie to 
do nauki jazdy cią-
gnikiem rolniczym 
z różnymi maszy-
nami, które były 
w gospodarstwie. 
Pomagałam też w 
budowie stolarni, 
bo najstarszy syn 
Jurgen jest stola-
rzem.
 Czas, który tam 
spędziłam był wy-
pełniony nie tylko 
ciężką pracą, ale 
też licznymi przy-
jemnościami. Sy-
nowie gospodarzy zabierali mnie na różne wycieczki, pokazywali 
atrakcyjne miejsca w regionie. Jeździłam z nimi na różne zabawy, 
dyskoteki i tradycyjne święta piwa. Poznałam zwyczaje i kulturę 
tego regionu, próbowałam regionalnych potraw.
 Dzięki serdeczności naszych gospodarzy mogliśmy często 
spotykać się z Damianem i Agnieszką. Czas razem spędzony 
jednak szybko mijał i każde z nas wracało do swoich obowiązków. 
Ponadto plan dnia był tak wypełniony, że nie mieliśmy czasu na 
tęsknotę za domem rodzinnym.
 Poznałam wielu nowych ludzi, którzy na zawsze pozostaną 
w mojej pamięci. Rodzina, w której pracowałam stała się mi bli-
ska, gdy przyszło nam się rozstawać pojawiły się łzy i mieszane 
uczucia: z jednej strony cieszyłam się, że wracam do domu, a z 
drugiej „tak nam się trudno rozstać...”. Jednak utrzymujemy ze 
sobą kontakt i wierzymy, że wkrótce znów się spotkamy.

Karolina	Strojek	–	klasa	IV
Technikum	Żywienia	i	Gosp.	Domowego

Zawisaki to ćmy. Żywią się nektarem kwiatów w podobny 
sposób jak kolibry. Nie siadają na kwiatku, tylko trze-

począc niewiarygodnie szybko skrzydełkami spijają trąbką 
nektar. 
 Zawisaka na kwiatach cynii sfotografowała w swoim 
ogródku w Brzostku Pani Janina Słupek.
 Czekamy na kolejne ciekawe zdjęcia.

Praktykantki Karolina i Agnieszka

Zmechanizowany transport owoców

Pomoc w pracach kuchennych

Dokończenie ze strony 15

ciekawostki fotograficzne
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Burmistrz Brzostku ogłasza
VI 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) 
Burmistrz Brzostku ogłasza VI 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 
działki

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.-

VI PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE 
MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 06 LUTEGO 2009r. O GODZ. 

11:00 W BIURZE BURMISTRZA BRZOSTKU

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 03 lutego 2009r. 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 Miejskiego w Brzostku. 
Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Wadium wpłacone przez 
uczestnika, 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.

Burmistrz Brzostku ogłasza
V 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) 
Burmistrz Brzostku ogłasza V 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: RI-
Va-0,30ha, RIVb-0,20ha, RV-0,48 ha, PsV- 0,08 ha. Brak drogi dojazdowej.
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 Burmistrza Brzostku.

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

V PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE 
MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 06 LUTEGO 2009r.  

O GODZ. 10:45 W BIURZE BURMISTRZA BRZOSTKUBurmistrz Brzostku ogłasza
II 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) 
Burmistrz Brzostku ogłasza II 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 
nierucho-

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. 13 146.- 1 315.-

2 186/4 3600 70 522 budow-
lana brak Siedliska-B. 24 352.- 2436.-

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE 
MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 06 LUTEGO 2009r.  
O GODZ. 10:30 W BIURZE BURMISTRZA BRZOSTKU

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.

Burmistrz Brzostku ogłasza
II 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) 
Burmistrz Brzostku ogłasza II 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-
oławcza 
netto (zł)

Wadium 
(zł)

1
1152/6
1152/7

900
900

1 800
26 654 budow-

lana brak Siedliska-
Bogusz 13 239.- 1 324.-

2
1152/8
1152/9

1000
1000
2 000

26 654 budow-
lana brak Siedliska-

Bogusz 14 674.- 1 468.-

3
1152/10
1152/11

900
800

1 700
26 654 budow-

lana brak Siedliska-
Bogusz 12 522.- 1 253.-

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE 
MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 06 LUTEGO 2009r.  
 O GODZ. 10:15 W BIURZE BURMISTRZA BRZOSTKU

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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(liczba	 pierwsza	 oznacza	 numer,	 druga	 stronę)
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ków/ .............................................. 11 - 10, 11, 12
- Rogala Z., Z Brzostku rodem /rodzina Dziedzi-

ców/ ...............................................7 - 16, 17, 18
- Rogala Z., Z Brzostku rodem /rodzina Jędrzej-

czyków/ .........................................1 - 10, 11, 12
- Rogala Z., Z Brzostku rodem /rodzina Ogrod-

ników/ .................................................6 - 10, 11
- Rogala Z., Z Brzostku rodem /rodzina Pięko-

siów/ ...................................................4 - 10, 11
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EKOLOGIA
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- Kawalec M., Geotermia ciepło i czysto..12 - 6
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wisko .....................................................10 - 20
- Rezerwat Kamera .................................... 10 - 2

HISTORIA
- Białas S., Jakub Szela................................. 1 - 8
- Rogala Z., Szkolnictwo ponadpodstawowe w 

Kleciach ............................ zob. dział Oświata

KULTURA KŚIĄŻKA
- al., Plac zabaw przy CKiCz.....................6 - 18
- al., VII Dni Ziemi Brzosteckiej ............... 8 - 2, 3
- Bugno F., Kowalstwo inne niż daw-

niej ................................... zob. dział Zwyczaje
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sza zapisy do kółka plastycznego.........1 - 9; 9 - 15
- EM, Kolejne przedstawienie Teatrzyku „Bie-

dronki”....................................................6 - 6, 7
- EM, Kolejny sukces Kapeli Ludowej „Brzo-

stowianie” ................................................... 5 - 3
- EM, Konkurs Wielkanocny ........................ 4 - 9
- EM, Powiatowe Dożynki w Jodłowej.........9 - 12
- EM, Przegląd tradycji kulinarnych Ziemi Dę-

bickiej ....................................................12 - 4, 5 
- EM, Szopka Piastowska ........................1 - 6, 7
- EM, Wieczór Wigilijny w Kole Gospodyń.....1 - 4
- fl, Gminne obchody Święta Odzyskania Nie-

podległości w Brzostku ...........................12 - 3
- Goethe K.E., recepta na Nowy Rok.............1 - 13
- Humor jest kołem ratunkowym na morzu 
 życia................1 - 15; 2 - 15; 3 - 15; 4 - 15; 5 - 15; 

6 - 23; 7 - 20; 8 - 16; 9 - 16; 10 - 16; 11 - 16; 12 - 20
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Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości po-
łożonej w Smarżowej ............................... 5 - 16

- Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny 
Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości po-
łożonej w Kamienicy Górnej ................... 8 - 13

- Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny 
Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości po-
łożonych w obrębie Brzostek 2 ................ 8 - 13

- Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny 
Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości rol-
nej położonej w Januszkowicach stanowiącej 
własność Gminy Brzostek ........................ 9 - 14

- Wójt Gminy Brzostek ogłasza III Publiczny 
Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowe-
go położonego w Woli Brzosteckiej ......... 2 - 16

- Wójt Gminy Brzostek ogłasza IV Publiczny 
Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości po-
łożonych w obrębie Brzostek 2 ................ 9 - 14

- Wójt Gminy Brzostek ogłasza IV Publiczny 
Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości rol-
nej położonej w Januszkowicach ...........11 - 15

- Wójt Gminy Brzostek ogłasza konkurs na kan-
dydata na stanowisko dyrektorów szkół .... 3 - 3

- Wójt Gminy Brzostek ogłasza V Publiczny 
Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości po-
łożonych w obrębie Brzostek 2 ................11 - 6

- Wójt Gminy Brzostek ogłasza V Publiczny 
Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowe-
go położonego w Brzostku ....................... 8 - 12

ZDROWIE
- Godawska K., Kącik zdrowia apteki „VITA” 

............................. 1 - 9; 2 - 9; 3 - 8; 4 - 9; 5 - 12; 6 
- 9; 7 - 9; 8 - 14, 15; 9 - 15;  10 - 14;  11 - 12;  12 - 19

opracowała	Maria	Kawalec
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KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Polityk malajski; 4) Kazalnica; 7) Mię-
dzynarodowa waluta; 8) Ozdobny uchwyt 
na drzwiach lub bramach; 10) Miasto i port 
nad Łabą; 12) Brak życzliwości; 15) Klamra 
łącząca pięciolinie; 17) Pokerowa zagrywka 
psychologiczna; 18) Pogłoska; 19) Wierzch-
nie okrycie stopy; 21) Tatrzański bajarz; 
22) Oktawian; 23) Nowotwór; 25) Struga 
wody; 26) Imię Guinnessa; 27) Niewielka 
beczułka; 32) Przystosowanie do nowych 
warunków środowiska; 33) Futerały na broń 
przy siodle; 35) Gąbka do zmywania naczyń; 
37) Nowela J. Iwaszkiewicza; 38) Drążek dla 
cyrkowca; 39) Część stadionu.
Pionowo:
1) Ból nerwu kulszowego; 2) Niesławny 
Adolf; 3) Powieść Kajetana Abgarowi-
cza; 4) Piłka poza boiskiem; 5) Dźwięk 
towarzyszący jakiejś czynności lub wyda-
wany przez coś; 6) Kozera; 9) Wędkarska 
przynęta z lśniącego metalu; 11) Czwart-
kowy u króla Stasia; 12) Zmarła kobieta;  
13) Miasto w Rumunii; 14) Pieszczotliwie 
o ćwiartce; 15) Obywatelka Afganistanu;  
16) Wyspa u wybrzeży Alaski (USA); 19) Jed-
nostka ciśnienia; 20) Sakramentalne słowo;  
24) Wielbiciel; 28) Liczba umieszczana na 
czymś; 29) Biokatalizator; 30) Serialowy 
przystanek; 31) Trzonek, rękojeść; 33) 1/4 
talara; 34) Autor trylogii „Przed potopem”; 
35) Orzeł przedni; 36) Oznaka żałoby.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego  niżej  dostarczone do  
5 lutego 2009 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w 
losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: JAKIŚ W WIGILIĘ TAKIŚ 
CAŁY ROK.
Nagrodę książkową wylosowała MONIKA 
BIK z Nawsia Brzosteckiego. 
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
GOK w Brzostku. J. Nosal

Bacę zaproszono w karnawale na bal 
przebierańców. Pytają się go znajomi, za 
co się przebierze. - A za łoscypka. - A jak 
to będzie, baco, za oscypka? - A siedne 
se w kąciku i bede śmierdzioł.

		
Policjant zatrzymuje blondynkę jadącą 
pod prąd ulicy jednokierunkowej. Po-
licjant: 
- Czy pani wie, GDZIE pani jedzie? 
Blondynka: 
- Nie wiem, ale gdziekolwiek by to nie 

było, to muszę być solidnie spóźniona, 
bo wszyscy już wracają!

		
Przychodzi baba do lekarza z mężem: 
- Błagam panie doktorze, niech pan 
uspokoi tego nerwusa! 
- No cóż, pani mężowi jest potrzebny 
spokój i tylko spokój. - No przecież mu 
to sto razy dziennie powtarzam!

		
- Dlaczego nie chcesz się ze mną oże-
nić? Co masz mi do zarzucenia? - Twoją 
przeszłość! - Przecież moja przeszłość 
jest nienaganna! - Tak, to prawda, ale 
zbyt długa!

		
Szef krzyczy na Kowalskiego, że ten zno-
wu się spóźnił do pracy. - Czy jak byliście 

w wojsku, to też się ciągle spóźnialiście 
na zbiórki? - Tak. - No i co sierżant wtedy 
mówił? - Dzień dobry panie kapitanie.

		
Zimowe popołudnie. Piękna dama wy-
chodzi na spacer w futrze i spotyka na 
ulicy członków ekologicznej organizacji 
Greenpeace. 
- Jak pani nie wstyd nosić futro zdarte z 
żywych norek? 
- To nie norki, to poliestry. 
- A czy pani wie, ile poliestrów musiało 
oddać życie, żeby pani miała futro?!

		
- Wiesz, byłem 3 razy żonaty i już wiem, 
czego tym babom trzeba. - Czego? - Do-
brego męża.
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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

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. 507 130 587

Fundacja Wspomagania Wsi  
w Warszawie ul. J. Bellottiego 1
RURAL	DEVELOPMENT	FOUNDATION

Program Mikropożyczek na 2009 r. dla mieszkańców województwa podkarpac-
kiego (program PL-480)

Informacje dotyczące warunków pożyczki:
 kwota pożyczki wynosi do 20 000 PLN
 okres  spłaty do 48 miesięcy
 okres karencji w spłacie - 2 miesiące
 oprocentowanie 0% (pożyczka bezprocentowa)
 opłata prowizyjna 3% kwoty (jedyny koszt 

pożyczki)
 przyznawanie pożyczek i wypłaty co 14 dni

Kto może otrzymać pożyczkę:
 osoby rozpoczynające lub prowadzące działalność 

gospodarczą
 osoby prowadzące gospodarstwo agroturystyczne
 osoby zajmujące się pszczelarstwem lub uprawą 

ziół
Wnioski pożyczkowe przygotowuje doradca tereno-
wy Mariusz Grygiel tel. 608-478-265 lub 014-6830-
319. Nasze pożyczki są korzystne i łatwe do uzy-
skania. 

Zapraszamy
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spotkania 
wigilijne 
W czasie Adwentu oczekujemy na 

przyjście na świat Zbawiciela. 
Gdy w wieńcu adwentowym  zapa-
lamy kolejne świece, świadczy to o 
zbliżającym się dniu Narodzenia Pana. 
Coraz częściej myślimy o dniu wigilii 
i zastanawiamy się, czy wszyscy nasi 
sąsiedzi, znajomi  będą mogli przeżyć 
ten dzień w gronie rodzinnym, wśród 
osób życzliwych.
 Dlatego też powstał pomysł, aby zor-
ganizować spotkanie wigilijne dla osób 
samotnych i starszych, którzy miesz-
kają w naszej gminie. Organizacji tego 
projektu podjęło się Centrum Kultury  
i Czytelnictwa w Brzostku wspólnie z 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej w Brzostku. Realizacja tego projektu 
była możliwa dzięki pieniądzom pozy-
skanym z Programu Integracji Społecz-
nej.
 Takie spotkania zostały zaplanowane 
w dwóch miejscowościach naszej gmi-
ny: w Siedliskach-Bogusz i w Brzostku. 
Przygotowując spotkanie mieliśmy 
nadzieję, że uczestniczące w nim osoby 
będą mogły oderwać się od codziennej 
samotności, przeżyć kilka chwil w 
świątecznej atmosferze wspólnie ze 
znajomymi i sąsiadami. Pomyśleliśmy 
także o oprawie artystycznej tych  spo-

tkań. Na odbywającym się spotkaniu w 
Siedliskach-Bogusz „Koncert Kolęd” 
przygotowała młodzież z ZS w Siedli-
skach-Bogusz, wspólnie z księdzem od-
mówiona została modlitwa, łamano się 
opłatkiem i składano życzenia. Przygo-
towane zostały także tradycyjne potrawy 
wigilijne, a po symbolicznej wieczerzy 
wspólnie kolędowano. Drugie takie 
spotkanie miało miejsce w Brzostku. 
Dla wszystkich obecnych młodzieżowa 
grupa obrzędowa ze Skurowej przygo-
towała przedstawienie pt. „Dzień Wi-
gilii”. Podobnie jak na wcześniejszym 
spotkaniu wspólnie modlono się, łamano 
opłatkiem, a po symbolicznej wieczerzy 
wigilijnej wspólnie kolędowano.
 Coraz częściej zaobserwować może-
my zanikanie zwyczajów wigilijnych. 
Jednak organizując takie spotkania, 
możemy przekonać się, że należy kul-
tywować te tradycje i praktykować je. 
A uśmiech jaki zagościł na twarzach 
uczestników tych spotkań, utwierdza 
nas w przekonaniu, że warto je organi-
zować.

j.z.

Spotkanie wigilijne w Siedliskach-Bogusz

Spotkanie wigilijne w Brzostku Fot. J. Nosal
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Szymon Smołucha z ZS w Siedliskach Bogusz - I miejsce 
w kat. I (szkoły podstawowe), nominacja do finału

Karolina Kędzior  z SP w Grudnej Górnej - II miejsce w 
kat. I (szkoły podstawowe), nominacja do finału

Krzysztof Świętoń z ZS w Siedliskach Bogusz - I miejsce 
w kat II (gimnazja), nominacja do finału

Natalia Jędrzejczyk z ZS w Siedliskach Bogusz - II miej-
sce w kat. II (gimnazja), nominacja do finału

Radosław Matyasik z ZSO w Januszkowicach - I miej-
sce w kat. IV (szopka rodzinna), nominacja do finału

Już po raz trzeci Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki, 
Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Dębicy ogłosił 

Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową. Konkurs ten miał na 
celu pobudzenie artystycznej wyobraźni dzieci i młodzieży 
oraz zapoznanie ich z polskimi bożonarodzeniowymi ob-
rzędami i tradycjami. Miał on przebiegać w dwóch etapach: 
eliminacje gminne i finał powiatowy
 Jeszcze przed świętami w Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku odbyły się eliminacje gminne tego konkursu. Po-
dobnie jak w poprzednich latach konkurs ten wciąż cieszy się 
dużym zainteresowaniem uczniów o czym świadczy fakt, że 
do eliminacji gminnych zgłoszono 44 prace w trzech katego-
riach wiekowych: kat. I (szkoły podstawowe) - 30 prac, kat. 
II (gimnazja) - 10 prac i kat. IV (szopki rodzinne) - 4 prace. 
Uczestnikami konkursu byli uczniowie ze szkół podstawo-
wych z Brzostku, Gorzejowej, Grudnej Górnej, Kamienicy 
Dolnej, Smarżowej, Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz, 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Januszkowicach,  

konkurs na szopkę Bożonarodzeniową

Dokończenie na stronie 10
Fot. J. Nosal


