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Nagrodę za I miejsce wręczyli Burmistrz Leszek Bieniek  
i dyr. ZS w Siedliskach-Bogusz Stanisław Wójtowicz

Konkursowe jury

Wśród różnorakich konkurencji było rozpoznawanie przedmiotów oraz zadanie praktyczne z udzielania pierwszej pomocy

Konkurs bardzo wysoko oceniła wizytator Hanna Stasicka, 
która była pod ogromnym wrażeniem wiedzy gimnazjalistów

Zaproszeni goście

Wspólna fotografia uczestników, opiekunów i organizatorów na zakończenie imprezy

Pierwszy dzień wiosny z Megamózgami
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„Nie wystarczy zdobywać mądrości, 
trzeba jeszcze z nich korzystać”

(Cyceron)

20 marca w Zespole Szkół w Sie-
dliskach-Bogusz spotkały się w III 
Powiatowym Konkursie Megamózgi 
2009 najtęższe umysły naszego powiatu 
w dziedzinie nauk ścisłych. Zadania 
konkursowe były jak zwykle trudne i 
skomplikowane, ale zawodnicy świet-
nie sobie z nimi poradzili.

W tym roku do konkursu zgłosiło się 
dziewięć 3-osobowych drużyn, 

lecz, niestety, dwie w ostatniej chwili 
zrezygnowały z uczestnictwa, więc o 
tytuł Powiatowych Megamózgów 2009 
konkurowało 7 grup. 
 Oprócz opiekunów grup wśród za-
proszonych gości znaleźli się: Burmistrz 
miasta Brzostek p. Le-
szek Bieniek, przedsta-
wiciel KO w Rzeszowie 
– wizytator p. Hanna Sta-
sicka, zastępca burmi-
strza Brzostku – p. Piotr 
Szczepkowicz, kierownik 
GZSiP – p. Irena Nosal, 
przedstawiciel głównego 
sponsora – PZU – p. Rafał 
Bąk, kierownik Ośrodka 
Zdrowia w Smarżowej - 
p. dr Lucyna Szczepanik 
i higienistka szkolna p. 
Maria Wójcik oraz repre-
zentant Policji w Brzostku  
– p. Jerzy Wojnar, który 
razem z nauczycielką Ze-
społu Szkół w Brzostku 
– p. Małgorzatą Batycką 
i Zespołu Szkół w Koła-
czycach – p. Katarzyną 
Kisielewską zasiadł w 
konkursowym jury. Wśród gości byli 
też przedstawiciele prasy: p. Józef Nosal 
(„Wiadomości Brzosteckie”), p. Janusz 
Grajcar („Obserwator Lokalny”), p. Sła-
womir Oskarbski („Nowiny”). 
 Sądząc po reakcji gości, kibiców i 
samych zawodników organizacja i prze-

bieg imprezy wszystkim się podobały. 
Uczestnicy mieli do pokonania siedem 
wyczerpujących konkurencji. Pierwszą 
z nich był test wiedzy z Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego i przedmiotów mate-
matyczno-przyrodniczych mający na celu 
wyłonienie pięciu finałowych zespołów, 
które walczyły o główną nagrodę. Pozo-
stałe konkurencje to m.in. odpowiedzi 
na pytania z wybranych dziedzin (Co 
wiesz?), rozpoznawanie przedmiotów 
(Co to jest?), wykonywanie zadań 
praktycznych (Jak to zrobić?), logiczna 
składanka, konkurencja „Kto pierw-
szy?” oraz zadanie praktyczne z zasad 
pierwszej pomocy. Uczestnicy z wielkim 
zaangażowaniem wykonywali konkur-
sowe zadania, wykazując się przy tym 
ogromną wiedzą i sprawnością. Główną 
nowością, łatwą z pozoru, były klocko-
we łamigłówki. W tej konkurencji sił 

próbowali - szkoda, że poza konkurencją 
- zaproszeni goście, którzy przyznali, że 
to zadanie to prawdziwe łamanie głowy. 
Po wyrównanej walce i zmieniających się 
liderach wyłoniono zwycięzców. 
 Okazali się nimi uczniowie z Jo-
dłowej, gdyż to oni zdobyli I miejsce, 

II zajęli uczniowie z Zespołu Szkół w 
Siedliskach-Bogusz, III - gimnazjaliści 
z Nawsia Brzosteckiego. Na IV miejscu 
znaleźli się uczniowie z Czarnej, a ko-
lejne miejsca należały do młodzieży z 
Latoszyna, Brzostku i Machowej. 
 Sponsorami nagród był oddział PZU 
w Dębicy i Burmistrz Brzostku –Leszek 
Bieniek. Nagrodę za I miejsce – rower 
dla każdego uczestnika zwycięskiej trójki 
– wręczyli p. L. Bieniek i dyr. ZS w Sie-
dliskach-Bogusz p. Stanisław Wójtowicz, 
srebrni medaliści otrzymali drukarki 
komputerowe z rąk p. R. Bąka, a głośniki 
za trzecie miejsca laureaci odebrali od p. 
P. Szczepkowicza. Wszyscy, niezależnie 
od zdobytego miejsca, otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i kaski rowerowe. 
 Konkurs b. wysoko oceniła p. wizy-
tator H. Stasicka, która była pod ogrom-
nym wrażeniem wiedzy i umiejętności 

gimnazjalistów. Złożyła 
słowa podziękowania i 
uznania za trud włożony 
w przygotowanie turnie-
ju, a przedstawiciel PZU 
obiecał sponsorowanie 
kolejnych Megamózgów; 
imprezy – może już w 
przyszłym roku – o zasię-
gu wojewódzkim? 
 Po ogłoszeniu wyników 
goście i zawodnicy zjedli 
smaczny obiad w szkolnej 
stołówce; zachwycili się 
też piękną dekoracją sali 
gimnastycznej, w której 
odbywały się Megamó-
zgi. Byli również pełni 
podziwu dla zachowa-
nia i postawy młodzieży 
siedliskiego gimnazjum, 
która wspaniale kibicowa-
ła wszystkim zespołom. 

Podkreślali miłą i życzliwą atmosferę, 
a organizatorzy wierzą, że w przyszłym 
roku także znajdą się chętni do rywali-
zacji i już teraz zapraszają do udziału w 
kolejnej edycji Megamózgów.

Zofia Cabaj

z prac rady Miejskiej
27 marca 2009 roku Rada Miejska w Brzostku obradowała 

na kolejnej XXIX sesji. Obrady prowadziła przewodni-
cząca Zofia Skórska. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad 
Burmistrz Brzostku Leszek Bieniek złożył informację z reali-
zacji uchwał Rady. W okresie międzysesyjnym podjęto nastę-
pujące działania: Zarządzeniem Nr 13/09 Burmistrza Brzostku 
z dnia 2 marca 2009 r. przyjęto układ wykonawczy do Uchwały 
Nr XXVIII/187/2009 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
2009 rok. Realizując uchwałę Nr XXVIII/185/2009 Rady Miej-
skiej z dnia 25 lutego 2009 r., w dniu 4 marca br. zawarto umo-
wę ze Starostwem Powiatowym w sprawie współfinansowania 
wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 
powiatowej Nr 1317 Kamienica Dolna – Grudna Górna wraz 
z obiektami inżynierskimi. Aktem Notarialnym Nr 1857/09 
dokonano przeniesienia własności działek położonych w Ka-
mienicy Górnej na rzecz nabywców, zgodnie z Uchwałą Rady 
Nr XX/141/08 z dnia 15 lipca 2008 r. Na wniosek mieszkańców 
sołectwa Nawsie Brzosteckie przygotowano wstępny projekt 
podziału działek pod rozbudowę drogi gminnej Nawsie Brzo-
stecke – Pola, oraz na wniosek mieszkańców Grudna Górna 
sporządzono wstępny projekt podziału działek pod rozbudowę 

drogi gminnej Grudna Górna – Podkonie. Przewodnim tematem 
sesji było podjęcie uchwał w sprawie regulaminu określającego 
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i wa-
runki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody 
za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz 
przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za 
ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
 Rada Miejska w Brzostku podjęła również uchwały w spra-
wie:
∙	zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok,
∙	zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skurowa oraz 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Januszkowice,
∙	zmiany uchwały Nr XV/104/2008 R G Brzostek z dnia 19 

lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawa-
nia i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 
w szkołach położonych na terenie gminy Brzostek,

∙	nabycia i przyjęcia darowizny działek przeznaczonych pod 
rozbudowę dróg gminnych w Nawsiu Brzosteckim, Kamie-
nicy Dolnej, Grudnej Górnej i Grudnej Dolnej. 

E. Szukała

Łamigłówki klockowe próbowali układać również zaproszeni 
goście - szkoda, że poza konkurencją

Fot. J. Nosal
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Tradycyjnie, jak co roku Dom Kultury w 
Brzostku ogłosił konkurs pod hasłem 

„Koszyczek Wielkanocny”.
 Konkurs rozpatrywany był w dwóch 
kategoriach wiekowych: dziecięcej (dla 
szkół podstawowych) oraz młodzieżowej 
(gimnazja i szkoły ponad gimnazjalne). 
Wzięły w nim udział szkoły podstawowe 
z Brzostku, Gorzejowej, Grudnej Górnej. 
Kamienicy Dolnej, Kamienicy Górnej, 
Przeczycy, Zespołu Szkół w Januszkowi-
cach, Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz 
oraz Szkoła im. Jana Pawła II w Brzost-
ku.
 Komisja w składzie: Irena Nosal, Grze-
gorz Staniszewski i Rafał Szczygieł posta-
nowiła przyznać następujące nagrody:
W kategorii dziecięcej (szkoły podstawo-
we): I miejsce - SP w Brzostku, II miejsce 
- SP w Kamienicy Dolnej, III miejsce - SP 
w Kamienicy Górnej.
W kategorii młodzieżowej: I miejsce - 
Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz, II 
miejsce - Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku, III miejsce - Gimnazjum w 
Januszkowicach
 Niemal wszystkie prace biorące udział 
w konkursie były wykonane bardzo po-

mysłowo, precyzyjnie i barwnie. Mimo, 
że tematyka była zawężona, bo chodziło o 
wystrój koszyczka wielkanocnego, każda 
praca miała swój własny wyraz artystyczny 
i dlatego trudno było je miarodajnie oce-
nić. Przy ocenie komisja brała pod uwagę 
samodzielność wykonania pracy przez 
uczniów, pomysłowość, wkład pracy oraz 
ogólny wyraz artystyczny.
 Wszystkie szkoły biorące udział w 
konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy 

oraz nagrody rzeczowe w postaci książek 
ufundowane przez Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku.
 Dom Kultury w Brzostku dziękuje 
wszystkim wykonawcom i opiekunom 
za zainteresowanie konkursem oraz duży 
wkład pracy. Dzięki temu została zorgani-
zowana wystawa, którą można oglądać w 
Domu Kultury w Brzostku do 20 kwietnia 
w godzinach otwarcia tej placówki.

EM

konkurs wielkanocny

W 4. rocznicę śmierci Jana Pawła II

a przecież nie cały umieram...
„I tak przechodzą pokolenia -
Nadzy przychodzą na świat i nadzy wracają do ziemi, z której 
zostali wzięci.
Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz.
To co było kształtne w bezkształtne.
To co było żywe - oto teraz martwe.
To co było piękne - oto teraz brzydota spustoszenia.
A przecież nie cały umieram, 
to co we mnie niezniszczalne trwa!”

(Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski)

Nie było kościoła na świecie, w którym 2 kwietnia nie modlono 
by się o wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła 

II. Minęło właśnie 4 lata, kiedy abp Leonardo Sandri tamtego 
pamiętnego wieczoru w 2005 roku w Rzymie ogłosił światu: 
„Najdrożsi bracia i siostry, o 21.37 nasz ukochany Ojciec Święty 
wrócił do domu Ojca. Módlmy się za niego”.
 Odpowiadając na to wezwanie w kolejną rocznicę Jego śmierci, 
także Brzostek uczcił Wielkiego 
Rodaka. Młodzież działająca w 
Katolickim Stowarzyszeniu Mło-
dzieży przygotowała i przedstawiła 
program słowno – muzyczny za-
tytułowany: „Nie cały umieram”. 
Przypomniano w nim słowa Ojca 
Świętego skierowane do Polaków 
w czasie jego pielgrzymek do Oj-
czyzny, recytowano fragmenty po-
ezji, przedstawiono tematykę jego 
nauczania, a wszystko przeplatane 
było piosenką, obrazem i modli-
twą. W tym miejscu dziękujemy 
Dyrekcji Gimnazjum w Brzostku 
za udostępnienie i wypożyczenie 
sprzętu multimedialnego.
 Drugim punktem rocznicowego 
dnia był marsz, który rozpoczął się 
przy Zespole Szkół im. Jana Pawła 
II w Kleciach. Dyrekcja, nauczy-
ciele, katecheci, uczniowie, poczet 
sztandarowy szkoły, a także wielu 

parafian przeszli ze świecami spod szkoły do kościoła w Brzostku 
z modlitwą do Miłosierdzia Bożego, z różańcem w dłoni i pieśnią 
na ustach. Wszyscy pozostali mieli możliwość indywidualnej 
modlitwy w kościele i zapalenia światła przy wystawionym i 
udekorowanym portrecie Ojca Świętego.
 Uroczysta Eucharystia w intencji beatyfikacji Sługi Bożego 
była podsumowaniem i zakończeniem tej kolejnej rocznicy. Na 
końcu Mszy świętej, o godz. 21.37 wszyscy uczestnicy łącząc się 
duchowo z wiernymi całego świata, w ciszy zanieśli swe prośby 
i dziękczynienia za wstawiennictwem Sługi Bożego kończąc je 
Apelem Jasnogórskim. 
 Dziękujemy dziś Panu Bogu za Wielkiego Papieża, za Jego 
nauczanie, czyny, kapłaństwo i człowieczeństwo, za święte ży-
cie. 
„Janie Pawle II! 
Jeśli miłość do Ciebie, to bezgraniczna,
Jeśli pamięć o Tobie, to na zawsze,
A jeśli wiara, to taka jak Twoja:
Zdolna góry przenosić,
Ludzi jednoczyć,
Zmieniać oblicze ziemi”.  (K. S. Wroński)

ks. Andrzej Turoń

Młodzież z KSM-u w programie słowno-muzycznym Fot. J. Nosal
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„Co słychać Panie Tygrysie?
 A nic. Nudzi mi się.
 Czy chciałby pan wyjść zza tych krat?
 Pewnie. Przynajmniej bym pana zjadł.”

Takie znudzone „tygrysy”, jak ten z wiersza Brzechwy, możemy 
spotkać przy naszych drogach, pod dachami przystanków, na 

barierkach mostów. Właśnie skończyły lekcje w swojej szkole, 
zadania odrobią …(kiedyś, później), a teraz mają czas na „nicnie-
robienie”. W domu też nie ma co robić, bo rodzice nie znaleźli im 
zajęcia (bo nie wrócili jeszcze z pracy, bo nie mają już gospodar-
stwa więc i roboty koło domu mniej, bo wyjechali za granicę na 
kilka miesięcy i który „tygrys” będzie słuchał babci?). Do tych 
powodów możemy jeszcze dołożyć powszechnie panujący wśród 
rodziców pogląd, że młodego człowieka nie można przemęczać 
pracą. Lepiej niech nic nie robi w domu, żeby się tylko porządnie 
uczył - tak często mówią dorośli o swoich dzieciach. Tymczasem 
on (ona) owszem, nic nie robi w domu, ale tak samo też podcho-
dzi do szkolnych obowiązków. Wielu nauczycieli zauważa, że 
młody człowiek, który w swojej rodzinie ma określone zadania 
i nie jest we wszystkim wyręczany, lepiej sobie radzi w szkole 
z nauką. Może dlatego, że jest przyzwyczajony do pracy, odpo-
wiedzialności i lepiej umie zorganizować sobie czas. Gdyby ktoś 
porównał, jak wiele czasu poświęcają aktywni młodzi ludzie na 
różne formy swojej działalności, do czasu, który jak przez palce 
ucieka „znudzonym tygrysom”, to mógłby zauważyć ile jest w 
tej sprawie do zrobienia. Trzeba pomóc zorganizować młodzieży 
czas, żeby nie miała czasu się nudzić, bo na to szkoda czasu. 
Bo jak człowiek się nudzi, to różne głupoty przychodzą mu do 
głowy – stąd te zdemontowane przystanki, przewrócone i pogięte 

znaki, połamane kosze, rozbite budki telefoniczne.
 Mądrym wypełnianiem czasu dzieci i młodzieży zajmują się 
szkoły, parafie, straże pożarne, ośrodki kultury. Oferta takich zajęć 
zostanie jeszcze zwiększona – od 1 maja 2009 roku w brzosteckim 
Domu Kultury powinna zacząć działać Świetlica Środowiskowa 
dla dzieci i młodzieży. Finansowana będzie z Programu Integracji 
Społecznej, podobnie jak wiele wydarzeń, które w naszej gminie 
odbyły się w ubiegłym roku i planowane są również w bieżącym. 
W powstającej świetlicy planuje się zorganizować dla młodych 
ludzi różne ciekawe zajęcia: muzyczne, plastyczne, teatralne, 
taneczne, naukę gry w szachy, aerobik z elementami gimnastyki, 
kurs fotograficzny. Zajęcia prowadzone będą dla dzieci i młodzie-
ży, pięć dni w tygodniu (od wtorku do soboty) w godzinach od 
15-tej do 18-tej.Od godz.18-tej do 21-ej na świetlicy będzie można 
spędzić aktywnie czas wolny, korzystając z gier świetlicowych, 
rozgrywek rekreacyjnych, prowadzone będą kluby dyskusyjne, 
gry i zabawy ruchowe, kąciki zainteresowań, będzie można także 
skorzystać z pomocy w nauce. Organizowane będą również im-
prezy okolicznościowych (np. „dzień jesieni”, Andrzejki, Dzień 
Dziecka), organizacja świąt i rocznic państwowych, a także 
wycieczki tematyczne nawiązujące do prowadzonych zajęć, a w 
czasie wakacji wyjazdy na basen.
 Do maja jest czas na przygotowanie się do tego. Przygotować 
się musi Dom Kultury, ale też potencjalni beneficjenci, do których 
kierowany jest ten projekt i którzy muszą sami siebie przekonać, 
że warto. Młodym ludziom mogą też pomóc ich rodzice nama-
wiając, żeby im się „chciało chcieć” i że szkoda czasu na nudę, 
a w głowie wypełnionej działaniem nie ma miejsca na głupoty.

P.S.

w czasie deszczu dzieci się nudzą, a niektóre też w pogodę

W dniu 31.01.2009 w sali konfe-
rencyjnej Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Brzostku odbyło się ze-
branie sprawozdawcze za rok 2008. 
Tematem zebrania było podsumowanie 
działalności w minionym roku 2008 
oraz udzielenie absolutorium zarzą-
dowi, przyjęcie planu na rok 2009 
jak również sprawy bieżące związane 
ze szkoleniami oraz doposażeniem 
naszej jednostki w nowoczesny sprzęt 
który usprawni prowadzone działania 
ratownicze. Na zebranie przybyli 
liczni goście: Burmistrz Brzostku Pan 
Leszek Bieniek, Z-ca Komendanta 
Powiatowego PSP w Dębicy Pan 
bryg. Zbigniew Lasko, Z-ca Prezesa 

ZOSP RP Powiatu Dębickiego Pan 
Władysław Radzik, Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Brzostku Pani Zo-
fia Skórska, Radni Miasta Brzostek 
Pan Marian Warchał oraz Pani Ewa 
Samborska, Przewodniczący Zarządu 
Miasta Brzostek Pan Jerzy Potrzeba 
Komendant Gminny OSP Krzysztof 
Zegarowski. Na zebraniu również byli 
obecni druhowie z zaprzyjaźnionej 
jednostki OSP KSRG Kołaczyce z 
naczelnikiem OSP Panem Marcinem 
Krajewskim. Nasza jednostka współ-
pracuje z jednostką OSP Kołaczyce 
wspólnie podnosząc swoje kwalifika-
cje w dziedzinie ratownictwa.

Rafał Godniak

Podsumowanie działalności osP brzostek za 2008 rok

9 marca 2009 r. w Gimnazjum im. Królowej 
Jadwigi w Brzostku odbył się szkolny etap 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Organizatorami 
konkursu byli nauczyciele, pani Katarzyna Ma-
chowska i pan Paweł Batycki. Do rywalizacji 
przystąpiło czternaścioro gimnazjalistów, którzy 
główkowali nad rozwiązaniem 30 niełatwych 
zadań testowych. 
 Uczennice Sylwia Wójcik i Natalia Marcinek 
pokonały uczestników turnieju i reprezentowały 
naszą szkołę na szczeblu gminnym, gdzie Sylwia 
odniosła sukces, zdobywając pierwsze miejsce. 
Nasza koleżanka będzie reprezentować Brzostek 
30 marca 2009 roku w turnieju powiatowym.
 Serdecznie dziękujemy Panu Prezesowi 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku, Janowi 
Krajewskiemu oraz druhowi Rafałowi Godnia-
kowi za pracę w jury konkursu i ufundowanie 
nagród w szkolnym etapie.   

Uczestnicy konkursu

szkolny etap turnieju wiedzy Pożarniczej w gimnazjum

Fot. P. Batycki



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE6

Często wśród starszego pokolenia 
funkcjonuje opinia, że komunizm 

od 1944r. prześladował tylko niektórych 
obywateli przedwojennej Polski np. 
ziemian, księży, oficerów, inteligencję. 
Natomiast zwykli robotnicy i mało-
rolni chłopi mieli się dobrze. Nic bar-
dziej mylnego! System komunistyczny 
niszczył każdego, kto bronił godności 
Polaka, walczył o wolną Polskę i był 
prawdziwym patriotą! Tacy ludzie żyli 
na naszej Ziemi Brzosteckiej, bardzo 
dużo wycierpieli, ponadto musieli 
milczeć i znosić wiele upokorzeń, bo 
władza nazywała ich „bandytami i za-
plutymi karłami reakcji”! Tę prawdę 
ukazuje najnowsza książka Ks. Dr. 
Hab. Bogdana Stanaszka pt. „SPRA-
WA AGENTURALNA „PÓŁNOC”. 
Represje UB wobec działaczy 
niepodległościowego podziemia i 
społeczeństwa na pograniczu po-
wiatów: jasielskiego, dębickiego 
i tarnowskiego”. Wydawcą jest 
Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Brzosteckiej. Publikacja ma na-
ukowy charakter, oparta jest na 
wnikliwej analizie materiałów 
śledczych Urzędu Bezpieczeń-
stwa głównie z Jasła i Rzeszowa 
z lat 1945-1960 oraz relacjach 
osób represjonowanych. Autor 
ma bardzo duże doświadczenie 
w badaniach dokumentów bez-
pieki i na tej podstawie napisał 
kilka obszernych książek o 
prześladowaniach duchowień-
stwa polskiego przez system 
komunistyczny. 
 Bohaterami „SPRAWY AGEN-
TURALNEJ PÓŁNOC” są przede 
wszystkim mieszkańcy Kamie-
nicy Górnej, Bączałki i Grudnej 
Górnej, którzy podczas II wojny 
światowej byli żołnierzami kon-
spiracyjnej Armii Krajowej (AK) 
i z narażeniem życia walczyli z 
niemieckim okupantem o wolną 
Polskę. Niewątpliwie mieli swój 
chwalebny udział w zwycięstwie 
nad III Rzeszą Niemiecką. Nie-
stety, gdy przyszło „wyzwolenie” przez 
Armię Czerwoną i nastała komunistyczna 
władza, to byłych członków AK spotkały 
prześladowania, aresztowania i tortury, a 
potem procesy i wyroki skazujące na wie-
loletni pobyt w więzieniach, gdzie tracili 
zdrowie, a nawet życie. Takie kary wydał 
10 X 1949r. Wojskowy Sąd Rejonowy w 
Rzeszowie. „Winą” ludzi była ich akowska 
przeszłość oraz udzielanie pomocy kilku 
członkom polskiego podziemia niepodle-
głościowego m.in. Zrzeszenia Wolność i 
Niezawisłość (WiN), którzy ukrywali się w 
ziemiance nazywanej „Małym domkiem” 
w Kamienicy Górnej niedaleko szkoły. 
Szczególnie wówczas ucierpieli: ELŻBIE-
TA MOTYKA z domu Chajec, wdowa, 
matka pięciorga dzieci, rolnik; FRANCI-
SZEK WOJNAROWSKI – nauczyciel; 

EDWARD KOSIBA – rolnik i jego żona 
GENOWEFA KOSIBA z domu Piątek; 
TADEUSZ OSMÓLSKI – rolnik i jego 
córka ZOFIA OSMÓLSKA – uczennica 
gimnazjum, lat 18; JAN MOTYKA – syn 
Elżbiety, lat 19; ADOLF RZĘDZIŃSKI 
– rolnik; WŁADYSŁAW PIĄTEK – rol-
nik; ANDRZEJ DACHOWSKI – rolnik; 
FRANCISZEK TRACIŁOWSKI – rolnik 
(na niego wyrok wydano 19 I 1950r.). 
 O ciężkim losie wymienionych osób 
pisał jeden ze skazanych – Franciszek 
Wojnarowski w swoich wspomnieniach 
„Moje przeżycia wojenne i więzienne”1: 
(…) Przez cały dzień, pomimo upału, nie 
podano nam nawet kropli wody, ani nic do 
picia czy jedzenia. W czasie przesłuchań 
przez funkcjonariuszy UB i KBW już w 
szkole, i później na posterunku w Brzostku, 

na skutek wyczerpania i bicia, kilkakrotnie 
traciłem przytomność, o co przesłuchujący 
mieli do mnie wielkie pretensje, że symu-
luję i celowo utrudniam im ciężką pracę. 
Około północy znaleźliśmy się w Powiato-
wym Urzędzie Bezpieczeństwa Publiczne-
go (PUBP) w Jaśle. (…) Funkcjonariusze 
i strażnicy UB utworzyli swego rodzaju 
szpaler z wolnym przejściem pośrodku. 
Pchnięty przez jednego nich, znalazłem się 
na początku tego szpaleru i odbijany jak 
piłka z rąk do rąk za pomocą kopnięć, ude-
rzeń i szturchańców przebyłem pierwszą w 
swoim życiu (ale nie ostatnią) tego rodzaju 
ścieżkę zdrowia. Wylądowałem głową w 
dół przez strome schody na korytarzu wio-
dącym do cel więziennych, znajdujących 
się w podpiwniczeniu budynku. Stąd za 
nogi wciągnięty zostałem do jednej z tych 

cel.(…) Na pierwsze przesłuchanie w UB 
zostałem doprowadzony dopiero w nocy. 
Noce – to szczególnie ulubiona pora prze-
prowadzania śledztwa i przesłuchań więź-
niów przez oficerów śledczych UB. Metody 
śledztwa były niewybredne i dotkliwe. (…) 
Przeszedłem przez ciemnice i karcery, bicie 
po twarzy i głowie, deptanie po palcach, 
podpinanie pod prąd elektryczny, bicie 
prętem po stopach i palcach oraz podobne 
metody i eksperymenty śledcze (…). 
 Gehennę przechodziły też rodziny 
uwięzionych osób, a szczególnie dzieci, 
o czym świadczy wstrząsający list z 
1953r. córki Elżbiety Motyki do prezy-
denta B. Bieruta: Ja Motyka Danuta, lat 
11 uczęszczam do szkoły podstawowej, 
6 klasy. Ucząc się w szkole i słysząc od 
mojego wykładowcy, jak również z ksią-
żek i gazet, które czytam, jak rząd Polski 
Ludowej otacza dzieci troskliwą opieką, 
a przeważnie sieroty, które to miejsca nie 

miało za sanacji, a właśnie ja je-
stem sierota i mój mały braciszek, 
który ma 6 lat. Ponieważ nie mamy 
Ojca, a Mamusia siedzi w więzie-
niu już od 1949 roku 25 czerwca. 
Ośmielam się gorąco prosić i 
błagać Wysokiej Prokuratury w 
dniu Międzynarodowego Dnia 
Dziecka, które mają głos i prawo 
właśnie w tym dniu, zwracam się z 
wielką prośbą o zwolnienie mojej 
Mamusi (Elżbieta Motyka, osadzo-
na przez WSR w Rzeszowie na 7 
lat więzienia), której brak już od 4 
lat odczuwam wszędzie. Mamusia 
obecnie przebywa w więzieniu 
(Fordon koło Bydgoszczy Rynek 
8). Jeszcze raz błagam Prezyden-
cie i mam nadzieję, że chyba nie 
będziesz miał serca, żeby zawsze 
odrzucać nasze prośby. Myślę, że 
prośba moja zostanie wysłuchana 
i Mamusia powróci do nas sierot. 
Prosząca Motyka Danuta wraz z 
małym Adamkiem Motyka2.
 Niestety aresztowania trwały 
nadal do połowy lat pięćdziesią-
tych. Działania te miały charakter 
represyjny, celem było zastra-
szanie i zniewolenie społeczeń-
stwa. Przykładowo w styczniu 
1951r. aresztowano 22 osoby 

z Kamienicy Górnej, Grudnej Dolnej i 
Górnej, Brzezin, np.: braci JANA i STA-
NISŁAWA KASPRZYKA, STANISŁA-
WA SOKOŁOWSKIEGO, ANDRZEJA 
WÓJTOWICZA, BRONISŁAWĘ RAŚ, 
ANNĘ HRONEŚ, JÓZEFA HRONEŚ, 
STANISŁAWA GAWLIKA, KAROLINĘ 
OSMÓLSKĄ, TADEUSZA CHMURĘ i 
wielu innych, których wymienia omawia-
na książka. Jaki był ich los? Kim byli i w 
jaki sposób reżimowi funkcjonariusze – 
oprawcy z bezpieki wymuszali zeznania i 
łamali charaktery ludzi, zmuszając ich do 
współpracy? Jakie wyroki wydawał dys-
pozycyjny wobec władz „ludowy wymiar 
sprawiedliwości”?
 W nieustających przesłuchaniach 
pojawiała się nadal sprawa wykrytego w 
1949r. „Małego domku” i ukrywających 

1 Z inicjatywy Redaktora Józefa Nosala wspomnienia te zostały wydrukowane na łamach „Wiadomości Brzosteckich” w 24 odcinkach 
w latach 2002-2004 [od nr. 12(68) do nr. 11(91)].

2 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, sygn. IPN-Rz-107\972, k. 449.

o prześladowaniu za patriotyzm
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się w nim wcześniej oficerów i żołnierzy 
Armii Krajowej oraz organizacji niepod-
ległościowej Wolność i Niezawisłość. 
Kto to był? Czy zostali aresztowani? Jak 
potoczyły się ich dalsze losy? Ponadto w 
jaki sposób prześladowano księży z para-
fii Siedliska Bogusz i kapelanów AK? O 
czym piszą w swych wspomnieniach za-
pomniani bohaterowie najnowszej historii 
Ziemi Brzosteckiej i Polski? 
 Przedstawiona książka Ks. Dr. Hab. 
Bogdana Stanaszka pt. „SPRAWA 
AGENTURALNA „PÓŁNOC”. Re-
presje UB wobec działaczy niepodle-
głościowego podziemia i społeczeństwa 
na pograniczu powiatów: jasielskiego, 
dębickiego i tarnowskiego” to pierwsza 

tego typu publikacja. Jest ona hołdem 
złożonym osobom, które wykazały się 
ogromnym patriotyzmem i poświęce-
niem w walce z niemieckim okupantem. 
Lecz niestety za to komunistyczna 
Polska Ludowa skazała prawdziwych 
bohaterów na więzienia, prześladowa-
nia, utratę zdrowia i dobrego imienia! 
Tak przedstawia się gorzka prawda, o 
której nie można zapomnieć. 
 Ponadto w tej elegancko wydanej 
książce zamieszczone są unikatowe 
zdjęcia, co zasługuje na szczególne 
podkreślenie.
 Książkę można nabyć w Bibliotece 
Gminnej w Brzostku.

Wiesław Tyburowski

Brzostecka podstawówka - miejsce, 
gdzie dzieci rozwijają się wszech-

stronnie, a wiedza jest cenną wartością. 
Oprócz codziennych zajęć lekcyjnych, 
których bieg wyznacza dzwonek i gdzie 
zdobywa się „książkową” wiedzę, w 
szkole odbywają się liczne zajęcia roz-
wijające zainteresowania i pasje. Efektem 
odpowiednich zabiegów pedagogicznych 

i motywacji jest udział uczniów w wielu 
zawodach, konkursach i akcjach.
 Na przełomie lutego i marca powięk-
szyło się grono medalistów, laureatów i 
wyróżnionych w rozlicznych wewnątrz-
szkolnych i międzyszkolnych turniejach. 
W lutym tego roku został ogłoszony 
wynik konkursu plastycznego- ko-
miksu na temat: „Szklanka mleka na 
wesoło”. Celem konkursu, którego orga-
nizatorem była Agencja Rynku Rolnego 

w Rzeszowie, stało się promowanie i 
rozpowszechnianie wśród młodzieży 
szkół zasad prawidłowego żywienia, a 
w szczególności codziennego spoży-
wania mleka i przetworów mlecznych. 
Uczniowie naszej szkoły, przy wsparciu 
rodziców i opiekunów, zostali wyróżnieni 
zdobywając dyplomy i nagrody. Warto 
wspomnieć, że wyboru wyróżnionych 
dokonała Kapituła Konkursowa pod 
przewodnictwem dr Wojciecha Birka, 
kuratora konkursów komiksowych w 
Polsce.
 W marcu w brzosteckiej szkole pod-
stawowej odbyły się międzyszkolne 
zawody w mini piłkę siatkową. Wśród 
pięciu szkół biorących udział w turnieju, 
wysportowani zawodnicy reprezentujący 
naszą podstawówkę zdobyli, w kategorii 
chłopców pierwsze, a w kategorii dziew-
cząt drugie miejsce. 
 „Duch walki” nie opuszczał również 
uczniów w zorganizowanym przez na-
uczycieli-polonistów ogólnoszkolnym 
konkursie ortograficznym o tytuł 
„Mistrza ortografii”. Temat dyktanda 
„ W sklepie spożywczym” sugerował, 
że jego treść wiązać się będzie nieroze-
rwalnie z codziennym życiem polskich 
rodzin, które uwielbiają przemierzać 
kilometrowe super i hipermarkety w po-
szukiwaniu serków homogenizowanych, 
pizzy i gumy do żucia. „ Ortograficzny 
diabeł” okazał się jednak nie taki straszny 

Wyróżnieni uczniowie w konkursie „Szklanka mleka na wesoło”

W międzyszkolnych zawodach w mini piłkę siatkową drużyna chłopców zajęła I miejsce, a drużyna dziewcząt II miejsce

nasza codziennośĆ…

PodziĘkowanie
 Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 
i uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Brzostku składają 
serdeczne podziękowanie Panu 
Leszkowi Bieńkowi – Burmistrzo-
wi Brzostku oraz Radzie Miasta 
za środki budżetowe przekazane na 
poprawę wizerunku estetycznego 
szkolnych korytarzy.
 Pięknie dziękujemy także Radzie 
Rodziców za pomoc w malowaniu 
sal lekcyjnych.

Społeczność SP w Brzostku

Dokończenie na stronie 8
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jak go malują, o czym świadczyły wyniki 
(można je sprawdzić na szkolnej stronie 
internetowej  www.spbrzostek.republika.
pl).
 Do szkolnego etapu Diecezjalnego 
Konkursu Wiedzy Biblijnej pod ha-
słem: „Poznać świętego Pawła” przy-
stąpili uczniowie klas V-VI.  Uczestnicy 
zmierzyli się z testem, obejmującym 
zagadnienia z Dziejów Apostolskich i 
aż trzech zakwalifikowało się do etapu 
rejonowego.
 Oprócz licznych zmagań konkurso-
wych dzieci nie zapomniały również o 
potrzebach innych. Szkolne Koło Ca-
ritas działające w szkole podstawowej 
przeprowadziło wiosenną akcję, której 
celem było zebranie pieniędzy poprzez 
sprzedaż krokusów ręcznie wykonanych 
przez dzieci na zajęciach pozalekcyjnych. 
Kwota uzyskana ze zbiórki posłuży na-
szym uczniom będącym w trudnej sytu-
acji materialnej, choć w małym stopniu 
zrealizować ich marzenia.
 Codzienność wychowanków Szkoły 

Podstawowej w Brzostku to niejedno-
krotnie ciężka i systematyczna praca. 
Praca ta rodzi wspaniałe owoce w postaci 

zdobytych na konkursach trofeów oraz 
uwrażliwienia na potrzeby innych.

atsz

Uczestnicy ogólnoszkolnego konkursu ortograficznego o tytuł „Mistrza 
ortografii”

Członkowie Szkolnego Koła Caritas

święto kobiet  
w bukowej
Dzień 8 marca to szczególny, wyjątkowy 

dzień dla każdej kobiety. Kolejny raz 
świętowany był on w Bukowej, gdzie w Domu 
Ludowym o godzinie 16:00 zebrały się Panie  
aby zasiąść przy suto zastawionych stołach.
Na wysokości zadania stanął radny – Feliks 
Jamróz, który wręczył Paniom piękne, wiosen-
ne tulipany. Czas upłynął wszystkim w miłej i 
radosnej atmosferze. 
 Spotkanie to nie byłoby możliwe bez pracy, 
zaangażowania i dobrej woli kobiet z KGW i 
osób chętnych do pomocy, które dzień wcze-
śniej przygotowały potrawy i wystrój stołów.
Jestem przekonana, że z pomocą takich ludzi 
zorganizujemy w naszym Domu Ludowym 
jeszcze niejedną uroczystość.

Z. Trychta

Dokończenie ze strony 7
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Również z Jurkiem „wycięliśmy” inny 
numer. Dwaj wujkowie Leonard i 

Janek namiętnie grywali w szachy. Jak 
każdy szachista, tak 
i żaden z nich nie 
lubił przegrywać. 
W ogrodzie stał 
na trzech nóżkach 
stolik szachowy 
Atmosfera ciszy i 
spokoju jest nie-
zbędna przy grze w 
szachy. Takie wa-
runki mieli grając 
w ogródku. Roz-
grywając pewnego 
razu partię byli tak 
zaabsorbowani, że 
„świat zewnętrzny” 
dla nich nie istniał. 
Wykorzystaliśmy 
sytuację i niepo-
strzeżenie (dla nich) 
przywiązaliśmy do 
nogi stolika długi 
sznurek i trzyma-
jąc za jego drugi 
koniec ukryliśmy 
się w opodal rosnących gęstych krza-
kach. Sznurek krył się w gęstej trawie. 
Wypatrzywszy odpowiedni moment 
pociągnęliśmy za sznurek. Przerazili-
śmy się sami tego co się potem działo. 
Bracia skakali sobie do oczu nawzajem 
się oskarżając:
 - To ty umyślnie potrąciłeś, bo miałeś 
gorszą pozycję!
 - Ja? Przecież właśnie ty miałeś stra-
cić wieżę!
 Nie słuchaliśmy już dal-
szego ciągu wzajemnych 
oskarżeń. Daliśmy „dyla” 
ile sił w nogach Udało się. 
Ta sztuczka wydała się, gdy 
nastąpiło przeszło dziesięcio-
letnie przedawnienie winy.
 Do powyższych wyczy-
nów dodam taki, który zda-
rzył się znacznie wcześniej. 
Miałem wówczas pięć lat, a 
Jurek cztery. Podaję to zda-
rzenie na końcu opowiadania, 
ponieważ wcześniej opowie-
działem o pijawkach, a one w 
zasadniczy sposób zaważyły 
na moim życiu.
 Pewnego upalnego dnia, 
po wyczerpującej zabawie, 
zapragnęliśmy napić się 
wody. W sieni przy kuchni 
stała drewniana beczka do 
której służąca znosiła wiadrami wodę 
ze studni usytuowanej obok domu. W 
tym miejscu woda utrzymywała chłód. 
A więc doskonale nadawała się do tego, 
aby spragnionych napoić. My jednak 

musieliśmy coś przy tym wymyślić. Za-
łożyliśmy się zatem, kto wypije więcej 
chochelek wody; chochelka wisiała obok 
beczki. Wygrałem zakład… ale dozna-
łem ciężkiego zapalenia płuc. Jedyny 
wówczas lekarz działający w Brzostku 
nie mógł poradzić sobie z moją chorobą. 
Nie była jeszcze wynaleziona penicylina, 
a inne dostępne środki nie pomagały. 
Kiedy już kostucha zaczęła się do mnie 
dobierać, doktor Lach zaaplikował 
postawienie pijawek. Zastosowana ku-

racja zdecydowanie pomogła opanować 
chorobę. Przyznajcie sami, że pijawki 
miały zasadniczy wpływ na moje dalsze 
życie.
 W końcu 1940r. duży pokój został 
zarekwirowany przez Wehrmacht w 
celach kwaterunkowych. Zamieszkał w 
nim komendant wojskowy major Willi 
Weigel; mówił o sobie, że jest Austria-
kiem. Uwierzono mu gdy potwierdził 
to jego ordynans, który codziennie do-

chodził, stacjonował bowiem w innym 
miejscu. Nazywał się Otto Lawicka (lub 
Lavicka). Przedstawiając się wymówił 
swoje nazwisko „po polsku” (to znaczy 
nie: lawika). Polsko brzmiące nazwisko 

spowodowało, że zapytano go skąd u 
Niemca takie nazwisko i poinformowano 
go, że tak nazywają się u nas kobiety. 
Wyjaśnił, że „nie jest Niemcem lecz 
Austriakiem, tak jak pan major oraz, 
że jego babka była Polką i po niej nosi 
nazwisko”. Nie pytano go już o dziadka, 
bo mogłoby to być pytaniem nie dys-
kretnym. Znajomość języka polskiego 
posiadał bardzo skromną. Przez cały 
okres pobytu na kwaterze  u dziadków 
obaj zachowywali się kulturalnie. Ma-

jor zwolnił kwaterę 
krótko przed agresją 
Niemiec na ZSRR 
w maju 1941 roku. 
W czasie ich poby-
tu kuzyn Jurek i ja 
mieszkaliśmy na 
stancji w Jaśle.
 D r a m a t y c z n e 
wspomnienie do-
tyczy czasów póź-
niejszych, czasów 
ponurej okupacji. 
Wspomniałem na 
wstępie, że naprze-
ciwko apteki mieli 
swój dom Żydzi. 
P r z y j a ź n i l i ś m y 
się z zamieszkałą 
tam Dorcią, naszą 
rówieśnicą. Prze-
śladowanie Żydów 
przez hitlerowców 
nie oszczędziło i tej 
rodziny. Musieli się 

ukrywać gdzieś w okolicznych lasach. 
Którejś nocy, było to późną jesienią 1942 
roku, wynędzniała Dorcia przyszła „po 
coś do jedzenia, bo rodzina ginie z gło-
du”. Babcia wyposażyła ją, jak mogła. 
Niestety był to ostatni z Dorcią kontakt. 
Nie było i nie jest nam wiadomo jakie 
losy spotkały tę rodzinę.
 W dniu 20 czerwca 1944 roku hitle-
rowcy urządzili w Brzostku „polowanie 
na ludzi”. W tym czasie rodzice, siostra i 

ja mieszkaliśmy w Iwoniczu-
Zdroju. Dziadkowie i kilkoro 
członków rodziny przebywa-
ło nadal w domu-aptece.
 Do szukających ratunku w 
ucieczce esesmani strzelali 
jak do zwierząt na polowaniu. 
Zginęli wówczas zaprzy-
jaźnieni z naszą rodziną Jan 
Tułecki, Szymon Tułecki i 
sędzia Tadeusz Stanclik oraz 
Stanisław Tokarz, Karol Ziar-
no, Franciszek Szybowicz, 
Jan Juryś, August Czosny-
kowski, Józef Szybist i inni 
Uciekający nie mieli żadnych 
szans wobec swych morder-
ców.

 Dziadek zmarł w 1943 roku, 
a babcia w 1971 mając 93 
lata.

Przedruk z książki „Powiesi-
łem Hitlera i inne opowiada-
nia” znajdującej się w bibliotece  
w Brzostku

Zbigniew Szeler

wspomnienia 
o brzostku

c.d.

Apteka „Pod Opatrznością” w Brzostku (akwarela malowana przez autora)

Weranda przed apteką w Brzostku - 1910 r. Pierwszy od 
lewej dziadek Józef Bursa, po środku babcia Helena w 

otoczeniu pięciorga dzieci
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szkolenie praktyczne  
w zespole szkół  
im. jana Pawła ii  
w brzostku-kleciach
dział: żywienie człowieka

Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz Szkoła 
Zasadnicza o kierunku kucharz małej gastronomii to szkoły 

gastronomiczne.
 Nie od dziś wiadomo, że człowiek musi jeść codziennie, dla-
tego pracownicy z tej branży zawsze znajdą zatrudnienie, tym 
bardziej, że wraz ze wzrostem stopy życiowej społeczeństwo w 
większym zakresie będzie korzystać z barów, restauracji, pizzerii, 
kawiarni oraz częściowo przetworzonej żywności, ułatwiającej 
gotowanie we własnym zakresie.
Właścicielami lub pracownikami tych lokali mogą być nasi 
absolwenci.
 W trosce o należyte przygotowanie do przyszłej pracy ucznio-
wie odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Podczas 
zajęć z technologii gastronomicznej sporządzają różne potrawy z 
zaplanowanych i obliczonych przez siebie produktów, na zajęciach 
z urządzania zakładów gastronomicznych poznają wyposażenie 
zakładów i przepisy regulujące sprawy techniczno-sanitarne, a na 
dietetyce układają diety na różne schorzenia lub biorą pod uwagę 
grupy wiekowe, a następnie sporządzają i degustują przygotowane 
potrawy. Zajęcia odbywają się w 3 pracowniach.
 Łącznikiem nauki z pracą są praktyki zawodowe odbywane 
w zakładach gastronomicznych z obsługą konsumenta. W nad-
morskich Domach Wczasowych odbywając miesięczną praktykę 
pracują jako kelnerzy, pomoc kuchenna, pomoc technologa, re-
cepcjonista. W miejscowych – biorą udział w przygotowaniach 

Dekoracje do drinków

Uczestnicy pierwszego kursu barmańskiego

Drugi kurs barmański Egzamin z pierwszego kursu kelnerskiego

Olimpiada Wiedzy z zakresu żywienia człowieka Grupa z I zasadniczej kucharz degustuje sporządzone potrawy
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i obsłudze przyjęć okolicznościowych, komunijnych, weselnych 
w pobliskich lokalach gastronomicznych.
 Co roku chętni uczniowie wyjeżdżają na praktyki zagraniczne 
do Szwajcarii, Niemiec, Holandii lub Anglii.
Ważnym uzupełnieniem nauki w szkole jest kształcenie kursowe 
– corocznie prowadzony jest kurs kelnerski (w roku szkolnym 
2008/2009 – dla 58 osób) lub barmański.
 Na poprzedniej stronie przedstawiłam kilka zdjęć z zajęć 
praktycznych, konkursów, olimpiad oraz kursu kelnerskiego i 
barmańskiego.

 Absolwentów gimnazjów o zainteresowaniach gastronomicz-
nych serdecznie zapraszamy do naszej szkoły, gdzie nauczą się 
bardzo przydatnego w praktyce zawodu łączącego przyjemne 
z pożytecznym. Nie bez znaczenia jest fakt, że po Technikum 
Żywienia można kontynuować naukę na wyższej uczelni o tym 
samym kierunku, a po zawodówce ukończyć Liceum Uzupeł-
niające i zdać maturę, co otwiera drogę nawet na studia wyższe. 
Zapraszamy!

Janina Słupek 
Kierownik Szkolenia Praktycznego

11 marca 2009 roku w Domu Ludowym 
w Nawsiu Brzosteckim odbyły 

się gminne eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”. Eliminacje przepro-
wadzono w trzech grupach wiekowych:  
I - szkoły podstawowe (18 uczniów), II 
- gimnazjalne (6 uczniów) 
i  III - ponadgimnazjalne (2 
uczniów).
 Organizatorem kon-
kursu był Urząd Miejski 
w Brzostku, natomiast 
koordynatorem Zastępca 
Burmistrza Piotr Szczepko-
wicz. W skład jury weszli: 
mł. bryg. R. Merchut – 
przewodniczący, kpt. M. 
Maziarka – sekretarz, K. 
Zegarowski – członek, K. 
Machowska – członek, D. 
Kaczka – członek.
 Uczestnicy eliminacji 
zmagali się z testem, który 
zawierał 30 pytań i doty-
czył bardzo szczegółowej 
wiedzy z zakresu pożarnic-
twa. 
 W I grupie wiekowej 
pierwsze miejsce zajęła Alicja Pawlus z 
SP w Kamienicy Dolnej zdobywając 23 
pkt, drugie miejsce Krzysztof Stanek z 

SP w Kamienicy Górnej – 21 pkt, trzecie 
miejsce Barbara Grzesiakowska z SP w 
Przeczycy – 20 pkt. 
 W II grupie wiekowej pierwsze miejsce 
zajęła Sylwia Wójcik – uczennica Gimna-
zjum w Brzostku – 15 pkt, drugie miejsce 
Wioletta Zegarowska z Nawsia Brzo-

steckiego – 13 pkt, trzecie miejsce zajęli 
równorzędnie Seweryn Cabaj i Wojciech 
Kieca z Gimnazjum w Siedliskach  Bogusz 

zdobywając 12 pkt. 
 W III grupie wiekowej pierwsze miejsce 
zajął Wojciech Czyż – 21 pkt, a drugie 
miejsce Piotr Węgrzyn – 17 pkt, uczniowie 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzost-
ku. 
 Uczniowie, którzy zajęli pierwsze i 
drugie miejsca w poszczególnych grupach 
wiekowych zakwalifikowali się do elimi-

nacji powiatowych Ogól-
nopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”.
 Wszyscy uczestnicy turnie-
ju otrzymali nagrody rze-
czowe ufundowane przez 
Pana Leszka Bieńka Bur-
mistrza  Brzostku. Uczest-
nicy turnieju składają ser-
deczne podziękowanie na 
ręce Pana Burmistrza za 
atrakcyjne nagrody: ko-
szulki firmowe, śpiwory, 
rakietki badmintonowe, 
piłki siatkowe, koszykowe 
i nożne.
 Opiekunowie  wraz  z 
młodzieżą dziękują Panu 
Krzysztofowi Zegarow-
skiemu – Komendantowi 
Gminnego Związku OSP  

w Brzostku za bardzo miłe i serdeczne 
przyjęcie. 

D. K.

gminny turniej wiedzy Pożarniczej

Uczestnicy turnieju wraz z opiekunami

Komisja konkursowa

P o d z i ę k o w a n i e
W imieniu mieszkańców Smarżowej i Głobikówki dziękuję firmie Krzysztofa Mirusa za nieodpłatne naprawienie 
przystanków autobusowych. Są jeszcze tacy ludzie, którzy potrafią zrobić coś pożytecznego i społecznie, ale są  
i tacy co potrafią tylko zniszczyć. Radny Jerzy Kmiecik
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z brzostku w świat
„...Jaka jest rodzina taki jest naród...”
             Jan Paweł II

Przełom marca i kwietnia 2009r. 
jest niezwykle kapryśny. Wła-

ściwie to jeszcze zima w całej 
pełni, a za dwa dni powiew mokrej 
wiosny. Jakby marzec chciał po-
wiedzieć „...chcę być lutym, albo 
kwietniem, byleby nie marcem. 
Śniegiem sypie, a po śniegu desz-
czem tnie ukośnie. Czy to wiosna, 
czy to zima...”. Spoza ciężkich, 
ołowianych chmur słońce nieśmia-
ło wychyla się, to znowu chowa, 
a wiatr tnie grubym, krupowatym 
deszczem. Drogi błotniste, ciężkie, 
tu i ówdzie spore kałuże i pustka 
wokoło. Życie jakby zamarło. Sza-
ro, ponuro i głucho, a wydawać by 
się mogło, że na polach powinno wrzeć od wiosennych siewów, 
orki, robienia rozsadników, sprzątania ogrodów po zimie. Ale to 
jeszcze nie teraz, w tym roku wiosna trochę się spóźnia. Pewnie 
jak przyjdzie buchnie siłą soczystej zieleni i mocą 
pracy rolnika.
 Ulica Łukasiewicz ruchliwa i bardzo tłoczna 
wielością samochodów przejeżdżających od Jasła 
do Pilzna i na odwrót. Pobocza wygodne – właści-
wie to chodniki – po których idą gromadki dzieci 
ze szkoły i niekiedy kobiety niosące zakupy w 
ekologicznych płóciennych torbach. Rzędem stoją 
domy z zabudowaniami, a wokół nich wymyślne 
ogrody otoczone siatkami, murkami i brama, 
zwykle otwarta, jakby chciała powiedzieć jestem 
gościnna i w gościnę zapraszam. Wśród takiej 
scenerii stoi dom Danuty i Eugeniusza Żyrów.
 Ona – Danuta z Ogrodników Żyra urodziła się i 
dzieciństwo spędziła u ojców Marii z Pieniądzów 
i Władysława Ogrodników na Woli Brzosteckiej. 
Z domu rodzinnego wyniosła pracowitość, skrom-
ność, rzetelność wykonywania pracy, miłość do 
męża, dzieci, wnuków, bogobojność oraz umiejęt-
ność niesienia pomocy bliźniemu. Ojciec Władysław Ogrodnik 
umiał pracować, ale też rzetelnie oceniał miejsce chłopa na ziemi, 
często długo gawędził z sąsiadami, którzy bardzo go szanowa-

li. Danuta żądna 
była wiedzy, dla-
tego pokonywała 
wszelkie trudności 
– a było ich sporo 
– aby uczyć się. 
Do liceum w Ko-
łaczycach chodziła 
z dużą grupą ró-
wieśników pieszo, 
a maturę zdawała 
w Krośnie. Pracę 
podjęła w gminnej 
spółdzielni jako 
likwidator. Wspo-
mina Wojciecha 
Krzyżaka, u które-
go miała praktykę, 
a on mawiał: „mu-
sisz tak ważyć, aby 
nie przeważyć i nie 
nie doważyć”, czyli 
pracować rzetelnie. 
Ta dewiza towarzy-
szyła jej całe życie 
zawodowe. Później 

pracowała w charakterze księgowej w Banku Spółdzielczym do 
2001r.
 On – Eugeniusz syn Heleny z Ziębów i Władysława Żyrów z 
Nawsia Brzosteckiego. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne, 
a do tego ojciec „złota rączka” dorabiał jako stolarz i cieśla. 
Eugeniusz ukończył studia na Akademii Rolniczej w Krakowie 

i kolejno pracował w Prezydium 
Gminnej Rady Narodowej w 
Brzostku, Powszechnej Spółdziel-
ni Spożywczej w Jaśle, w SBW w 
Brzostku i wreszcie pełnił funkcję 
prezesa SKR w Brzostku. Pełnił 
też funkcję przewodniczącego Ko-
mitetu Rodzicielskiego w Szkole 
Podstawowej w Brzostku przez 18 
lat.
 Danuta i Eugeniusz Żyrowie 
wychowali szóstkę dzieci – cała 
ta gromadka poszła w świat i jest 
dumą naszej Ziemi Brzosteckiej.
 Najstarsza córka Teresa Renata 
już w szkole podstawowej dała się 
poznać jako niezwykła osobowość 

obdarzona wieloma talentami. Zawsze przygotowana do lekcji po-
godna, rozśpiewana, roztańczona dziewczynka, umiała pomagać 
słabszym uczniom. Nic też dziwnego, że po skończeniu liceum 

ogólnokształcącego wybrała studia pedagogiczne, 
resocjalizację na Uniwersytecie Śląskim w Ka-
towicach, a po uzyskaniu tytułu magisterskiego 
podjęła pracę w szkole specjalnej w Jaśle. Z 
wielkim spokojem i taktem pedagogicznym niosła 
pomoc i uczyła dzieci specjalnej troski. Obecnie 
jest na emeryturze, ale utrzymuje stały kontakt z 
podopiecznymi. Jest pogodną, wyrozumiałą matką 
i razem z mężem wychowują troje dzieci. Syn 
Wojciech ukończył informatykę na Uniwersytecie 
Wrocławskim i pracuje we Wrocławiu. Drugi syn 
Jakub również wybrał informatykę i też studiuje 
we Wrocławiu. Najmłodsza córka Agata jest 
uczennicą czwartej klasy szkoły podstawowej w 
Jaśle. Często przyjeżdża z rodzicami do dziadków 
do Brzostku i razem spędzają weekendy, jak rów-
nież święta.
 Syn Danuty i Eugeniusza Żyrów, Krzysztof, po 
ukończeniu szkoły średniej wyjechał na studia 

do Krakowa i tam w Akademii Górniczo Hutniczej uzyskał tytuł 
magistra budowy maszyn górniczych. Jednak nie pracuje w 
swoim zawodzie, Mieszka w Katowicach i tam pracuje w firmie 
francuskiej jako 
przedstawiciel na 
Europę Wschodnią. 
Ożenił się z Joanną 
Zawadzińską, pe-
dagogiem i razem 
wychowują jedy-
nego syna Wiktora, 
który jest uczniem 
pierwszej  klasy 
gimnazjum. 
 Córka Anna już 
w szkole podsta-
wowej wykazywa-
ła niezwykłe zdol-
ności artystyczne. 
Śpiewała w chórze 
szkolnym, tańczyła 
w zespole folklory-
stycznym „Brzosto-
wiacy”, należała do 
harcerstwa, miała 
duże zdolności or-
ganizacyjne. Była 
ba rdzo  lub iana 
przez koleżanki i 

Danuta i Eugeniusz Żyrowie

Matka Danuty Maria 
z Pieniądzów Ogrodni-

kowa

Helena i Władysław Żyra z dziećmi: 
Eugeniuszem, Władysławą, Aleksan-

drą i Józefem

Władysław Ogrodnik z wnukami 
Robertem i Ryszardem
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Dokończenie 
na stronie 14

kolegów ze szkoły, jak również przez grono pedagogiczne. 
Uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach, 
brała żywy udział w życiu szkoły, w konkursach przedmiotowych, 
jak również w rajdach harcerskich. Po maturze podjęła studia na 
Akademii Pedagogicznej w Krakowie, gdzie ukończyła wydział 
nauczania początkowego. Podczas studiów dużo pracowała spo-
łecznie, była uczestnikiem Nowohuckiego Zespołu Pieśni i Tańca. 
Muzyka i taniec były jej wielkim hobby, dlatego kilka lat uczest-
niczyła w tych zajęciach. Po uzyskaniu dyplomu magisterskiego 
podjęła pracę w szkole podstawowej w Tychach, gdzie pracuje do 
chwili obecnej. Wyszła za mąż za Piotra Brzyskiego i wychowują 
trójkę dzieci. Jest niezwykle ciepłą, a zarazem stanowczą matką. 
Wszystkie dzieci rozwijają swoje zainteresowania, a ponadto 
doskonale się uczą. Syn Konrad zdaje w tym roku maturę, a 
potem planuje wyjazd do Niemiec, gdzie chce studiować nauki 
humanistyczne. Zna dobrze język niemiecki, gra na gitarze, a 
ponadto marzy o dziennikarstwie. Córka Weronika jest w gim-
nazjum oraz w szkole muzycznej, gdzie uczy się gry na pianinie. 
Ponadto uczy się pilnie niemieckiego, gdyż też marzy o studiach 
w Niemczech. Najmłodszy syn Marek ma pięć lat. Jest bardzo 
żywym i rozgarniętym dzieckiem. Żywo interesuje się muzyką i 
bardzo kocha dziadków, do których przyjeżdża z radością.
 Czwarte dziecko Żyrów – syn Ryszard – wykazywał się zdol-
nościami manualnymi. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął 
naukę w Liceum Zawodowym w Jaśle, gdzie uczył się tokarstwa. 
Dzisiaj jest mistrzem tokarzem i pracuje w Nowym Stylu w Jaśle. 
Ożenił się z Dorotą Wójcik, mieszkają w Jaśle i razem wychowują 
dwóch synków, Mateusza – ucznia szkoły podstawowej oraz 
Karola, który od września pójdzie do zerówki.

  P i ą t y m 
dzieckiem Da-
nuty i  Euge-
niusza Żyrów 
jes t  Włodzi -
mierz Robert. 
To właśnie on 
ukończył Tech-
nikum Rolni-
cze w Kleciach 
i to właśnie on 
miał pozostać 
w Brzostku na 
włościach ro-
dziców. Jednak 
los ludzki pisze 
zwykle własny 
scenariusz. Wy-
jechał w poszu-
kiwaniu pracy 
i pieniędzy na 
dorosłe życie do 
Italii. W Rzy-
mie ożenił się z 

Agnieszką Osikiewicz z Jodłowej, a ślubu udzielał im nasz brzo-
stecki rodak ks. dr Krzysztof Tyburowski. Była to dobra okazja, 
aby cała rodzina pojechała na tę uroczystość do Rzymu. Z wielkim 
wzruszeniem wspomina matka Roberta tę uroczystość zapisaną 
w niezwykłej scenerii, przy pięknej pogodzie w mieście, do któ-
rego schodzą się wszystkie drogi świata. Po powrocie założył w 
Brzostku sklep z artykułami gospodarstwa domowego w budynku 
dawnej kasy spółdzielczej. Ponadto dostał od rodziców działkę 
pod budowę domu i wybudował piękny budynek mieszkalny, 
który dzisiaj stoi pusty. Tak los czasem wychodzi człowiekowi z 
nowymi propozycjami. Robert wysłał zgłoszenie o zieloną kartę 
i otrzymał ją. Tym samym otrzymał „urzędowe zaproszenie” do 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W 2003 roku razem z 
żoną wyjechał do Chicago, gdzie mieszka po dziś dzień. Początki 
były trudne, gdyż trzeba było wkomponować się w nową rzeczy-
wistość, nową kulturę i nowy klimat. Robert znał język więc było 
mu o tyle lżej, był legalnie zatem nie obawiał się „emigrejszen” 
i otrzymał legalnie pracę. Pracuje jako tokarz maszyn elektrycz-
nych, zaś jego żona Agnieszka pracuje jako ekspedientka. Ponadto 
wychowują dwoje dzieci Kacpra i Magdalenę, a jest to nie lada 
problem. Dzieci uczęszczają do szkoły amerykańskiej, a ponadto 
w soboty odwożone są do katolickiej szkoły polskiej. Dzieci Po-
laków na obczyźnie obłożone są wielością problemów, ale radzą 
sobie dobrze i zwykle wyrastają na dobrze zorganizowanych ludzi. 
Rodzice zaś muszą być bardzo dyspozycyjni i zdeterminowani. 
Ponadto bardzo często dzwonią do rodziców w Brzostku, gdyż 
tęsknota nie pozwala im żyć w milczeniu. Magdalena i Kacper 
pamiętają o wszystkich rocznicach i świętach swoich dziadków. 
Często też piszą listy i przysyłają fotografie. Danuta Żyrowa 
sp rzą t a  dom 
Roberta, zawsze 
ogarnia ją pust-
ka i z utęsknie-
niem czeka na 
powrót dzieci i 
wnuków.
 Najmłodszy 
syn Łukasz – 
dziewiętnaście 
l a t  m ł o d s z y 
od najstarszej 
siostry – jest 
absolwentem 
Akademii Eko-
nomicznej  w 
Krakowie oraz 
s t y p e n d y s t ą 
szwedzkim. Po 
ukończeniu stu-
diów podjął pra-
cę w Urzędzie 

Renata Kiełbasa z domu Żyra z rodziną Danuta Żyra z synem Krzysztofem i wnukiem Wiktorem

Anna i Piotr Brzyscy Ryszard i Dorota z matką Danutą



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE14

Marszałkowskim w Rzeszowie. Obecnie 
zaś pracuje w Wspólnym Sekretariacie 
Technicznym dla Programów Współpracy 
Transgranicznej Rzeczypospolitej Polskiej 
i Republiki Słowackiej w Krakowie. Jest 
to niezwykle odpowiedzialna i trudna pra-
ca. Łukasz ożenił się z Mariolą Samborską 

i mają małego synka Dominika, którym 
opiekują się rodzice, zaś najmłodszy 
wnuczek jest oczkiem w głowie dziadków. 
Jest to dwunasty wnuk.
 I tak wszystkie dzieci Danuty i Euge-
niusza Żyrów poszły w świat – w dalszy 

i bliższy świat. W tym świecie stają się, 
tworzą działają, mają rodziny, w których 
żyją jak nauczyli ich rodzice. Żyją w wiel-
kiej miłości i odpowiedzialności za losy 
swoich dzieci. Ziemia Brzostecka może 
być dumna z wszystkich dzieci Danuty 
i Eugeniusza Żyrów. Oby takich rodzin 
było więcej.

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze strony 13

Robert i Agnieszka Żyrowie

Mariola i Łukasz Żyrowie

uzależnienie od tytoniu jest chorobą

Około 9 mln Polaków pali tytoń. Nałóg 
ten pozostaje główną przyczyną za-

chorowań i przedwczesnej umieralności z 
powodu nowotworów, chorób układu na-
czyniowo-krążeniowego oraz chorób układu 
oddechowego.
 Zespół uzależnienia od tytoniu to prze-
wlekła i nawracająca choroba, którą Świa-
towa Organizacja Zdrowia (WHO) ujęła w 
międzynarodowej statystycznej klasyfikacji 
chorób i problemów zdrowotnych (JCD-
10)
 Uzależnienie od tytoniu to choroba 
która dotyka zarówno ciało, jak i psychikę 
osoby uzależnionej. Substancją uzależnia-
jącą biologicznie jest nikotyna, natomiast 
uzależnienie psychogenne ma źródło w 
mechanizmach psychicznych związanych z 
aktywacją układu nerwowego przez nikotynę 
bądź mechanicznych psychospołecznych 
związanych z funkcjonowaniem palenia w 
środowisku osobniczym, lub społecznym 
osoby uzależnionej. Leczenia wymaga 
kompleksowego postępowania lekarskiego, 
tj. rozpoznania, przeprowadzenia procesu 
diagnostycznego, wyboru sposobu leczenia 
oraz kontrolowania postępów leczenia, w 
tym także postępowania zapobiegającego 
nawrotom.
 Większość efektów nikotyny w mózgu ma 
związek z jej działaniem na acetylo-choliner-
giczne receptory nikotynowe. Aktywacja 
tych receptorów powoduje wzrost stężenia 
dopaminy w układzie mezolimbicznym, co 
odpowiada m.in. za doświadczanie uczucia 
przyjemności, zmniejszenia lęku i napięcia 
oraz pobudzenie. U osób uzależnionych 
od tytoniu zachodzą też zmiany w obrębie 
funkcjonowania psychologicznego w obsza-
rach: emocji, intelektu (zmiany w myśleniu 
i postrzeganiu), obrazu siebie (fałszywe 
przekonanie o swojej skuteczności).
 Osoba uzależniona, pomimo wiedzy o 
szkodliwych następstwach nałogu, odczuwa 
silną potrzebę używania tytoniu trudności 
w kontrolowaniu tego zachowania wraz z 
przedkładaniem palenia ponad inne zajęcia, 
zobowiązania, a nawet stany fizjologiczne, 
np. sen. Doświadcza ona również objawów 
odstawiania w czasie prób zaprzestania 
palenia.
 Przed podjęciem decyzji o rodzaju inter-
wencji i sposobie leczenia należy zdiagno-
zować uzależnienie od tytoniu w czterech 
jego aspektach, tj. wielkości ekspozycji, 
głębokości uzależnienia od nikotyny, goto-
wości oraz motywacji i przygotowania do 
rzucenia palenia.
 Do oceny ekspozycji służą metody 
kwestionariuszowe oraz pomiar markerów 
tytoniowych. Natomiast do oceny głębokości 
uzależnienia oraz przygotowania i moty-
wacji służą proste w wypełnianiu i analizie 
testy.
 Na końcu podaję przykładowy test do 
wypełnienia:
 Gotowość do rzucenia palenia określamy 
na podstawie wywiadu z pacjentem.
 Podejmując się leczenia osoby uzależ-
nionej, należy jak najwięcej wiedzieć o trud-
nościach na jakie napotyka ona przy próbie 

ograniczenia lub odstawienia nikotyny.
 Jedną z takich trudności są objawy ze-
społu abstynencji: Są to główne przyczyny 
głodu nikotynowego będącego najczęstszym 
bodźcem powrotu do palenia. Objawy te 
dotyczą zarówno zmian funkcjonowania 
psychicznego jak i fizycznego.
Do tych pierwszych zaliczamy:
- pogorszenie nastroju (objawy depresyj-

ne)
- lęk, niepokój
- trudności w koncentracji
Natomiast do objawów fizycznych należą:
- bezsenność
- obniżenie częstości tętna
- wzmożony apetyt oraz wzrost wagi ciała
 Natężenie tych objawów jest największe 
w ciągu pierwszego tygodnia po odstawie-
niu nikotyny. Poprawa następuje zwykle po 
około czterech do pięciu tygodni.
 Na polskim rynku farmaceutycznym 
dostępne są wszystkie stosowane na świecie 
leki wykorzystywane w leczeniu uzależ-
nienia od tytoniu, mające potwierdzenie 
skuteczności w testach klinicznych. Osoba 
chcąca zerwać z nałogiem ma do wyboru 
wiele preparatów, zarówno tych dostępnych 
bez recepty, jak i tych wydawanych z prze-
pisu lekarza.
 Skuteczne ograniczanie zdrowotnych 
następstw palenia tytoniu wymaga czynnego 
udziału specjalistów - lekarzy, terapeutów i 
farmaceutów, a przede wszystkim silnej woli 
i motywacji uzależnionego pacjenta.
 Warto jednak podjąć taki wysiłek bo jak 
przedstawiłam na wstępie uzależnienie od 
tytoniu to choroba o przykrych o groźnych 
dla zdrowia następstwach,
Z życzeniami zdrowia!

Mgr farm. Krystyna Godawska

kącik  
zdrowia  
apteki „Vita”

1. Jak diagnozować?
Zbadaj poziom uzależnienia
Test Fagerströma - Test uzależnienia od nikotyny

Pytania do pacjenta                Liczba punktów

1. Jak szybko po przebudzeniu zapala Pan/Pani 
pierwszego papierosa?

 Do 5 minut ..................................................... 3
 6-30 minut ...................................................... 2
 31-60 minut .................................................... 1
 Po 60 minutach ................................................. 0
2. Czy ma Pan/Pani trudności z powstrzymaniem 

się od palenia w miejscach, gdzie jest to zaka-
zane? (kino, pociągi, samoloty, itp.)

Tak ...................................................................... 1
Nie ...................................................................... 0
3. Z którego papierosa jest Panu/Pani najtrud-

niej zrezygnować?
Z pierwszego papierosa rano ......................... 1
Z każdego kolejnego ..................................... 0
4. Ile papierosów wypala Pan/Pani w ciągu 

dnia?
10 lub mniej ........................................................ 0
11-20 .................................................................. 1
21-30 ................................................................. 2
31 lub więcej ..................................................... 3
5. Czy częściej pali Pan/Pani papierosy w godzi-

nach porannych niż w pozostałej części dnia?
Tak .................................................................... 1
Nie .................................................................... 0
6. Czy pali Pan/Pani papierosy nawet podczas 

choroby wymagającej leżenia w łóżku?
Tak .................................................................... 1
Nie .................................................................... 0
Ocena uzależnienia od nikotyny
 0-2 punkty:     brak uzależnienia
 34 punkty:     niewielkie uzależnienie
 5-6 punktów:    umiarkowane uzależnienie
 7-10 punktów:   silne uzależnienie
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Przystanek: BRZOSTEK 
BĄCZAŁKA KAMIENICA GÓRNA 11:10+, 15:03L, 19:08Fn, 22:58D 
BRZOZÓW KROSNO 19:53NnQ 
DĘBICA PILZNO 4:52L, 7:00Fn6, 8:22Fn6, 9:11F, 11:11N, 12:42L, 20:52D 
DĘBICA BŁONIE PILZNO 5:47Fn

FRYSZTAK  9:55FG, 14:50FG, 16:30Fm 
GLIWICE KRAKÓW 8:22PNn 
GOGOŁÓW  13:456x, 14:15S, 15:10F

GLINIK 15:35Fm

IWONICZ ZDRÓJ KROSNO 13:05P,

JASŁO KOŁACZYCE

4:55Fm, 5:45Ax, 6:06Fm, 6:07F, 6:45Fm, 6:45Fm, 7:12S, 
7:14An, 7:28F, 7:43Fm, 8:58Ax, 9:10An, 9:48F, 10:14F, 
10:18F, 10:22Fm, 10:48F, 11:01Fm, 11:25FG, 12:22F, 12:46N, 
13:11An, 13:13P1L, 13:37VAn, 14:08S, 14:32Fm, 15:11Fm, 
15:17F, 15:27VDQ, 15:36Fm, 16:15Fm, 16:42VD56, 17:43VLhQ, 
18:07Fm, 19:18PLb, 19:41V7DJ, 20:56DQ, 21:12VD, 23:27VD7 

KATOWICE KRAKÓW 11:27PU, 16:00P 

KRAKÓW TARNÓW 

5:45PL, 6:00PL, 6:38Van, 6:45DJyP, 7:28VDC, 7:38PnL, 7:38PLn1, 
8:00PD5, 9:13VD56, 9:45PN, 10:43VLhQ, 12:21NnQ, 13:30PNn, 
13:52PnN, 14:33VD, 15:05PNn, 16:34N, 17:23VD7, 18:47JNn, 
18:47PW, 18:47+JNn

KROSNO JASŁO  4:4415w, 5:38PD, 10:41Ax, 11:55DJyP, 13:30PL, 17:17PLq, 
17:39PLo, 18:10PD5, 18:53PLo, 20:10PNn, 23:30PNn 

KRYNICA JASŁO  13:25PNn 
LESKO JASŁO, KROSNO  9:22N 
LUBLIN RZESZÓW 10:15PL 
ŁÓDŹ TARNÓW KATOWICE 6:49PNnf 
OPACIONKA  22:50Fm 
POLAŃCZYK JASŁO  11:45PW 
PRZECZYCA  7:10F, 9:25F, 13:45S 
PRZEMYŚL RZESZÓW 14:35PDQ 
RZESZÓW DĘBICA  15:30V7DJ

SANOK JASŁO  10:45PJL, 11:45PJL, 16:15PL, 19:30PN$, 22:05PNn,  22:40PNn7

SKUROWA  6:40S, 11:50F, 14:45F, 15:50F, 17:35Fm

SMARŻOWA BĄCZAŁKA  6:58L, 11:13Fn6 
STRZYŻÓW  6:50Ax, 7:50F, 10:50F, 12:55F

TARNÓW PILZNO 18:40DQ, 21:21J†Ł

USTRZYKI DOLNE IWONICZ ZDRÓJ 17:05PU

USTRZYKI DOLNE SANOK 4:44PW, 14:50PnL, 19:30PN5 
USTRZYKI GÓRNE SANOK 10:45WP 
WARSZAWA DĘBICA, MIELEC  6:47Pnf, 11:45Un

WARSZAWA TARNÓW, KIELCE 5:10PUn, 15:10P7Nn, 22:57Pk 
WOLA BRZOST. II  8:00+, 9:30+

WROCŁAW KATOWICE 21:21PW

WROCŁAW TARNÓW OLKUSZ 7:01nP

ZAKOPANE LIMANOWA 12:32PUn, 14:41PNQh 

Przystanek: BRZOSTEK

BĄCZAŁKA KAMIENICA G. 6:55D, 7:44F, 9:55F, 10:44F6, 12:20S, 13:22F, 14:17S, 14:55D, 15:12S, 
16:02F6, 17:27F, 19:22Dn, 22:55Dn

DĘBICA PKP PILZNO
4:51D, 5:51F6, 6:20FX, 6:46F, 7:50F, 8:01F6, 8:30S, 8:45F, 9:01F, 
10:15F, 10:31S, 11:00S, 12:46D, 13:33S, 14:13F, 15:13S, 16:16F, 
16:56Dn, 20:51Dn

GRUDNA GÓRNA KAMIENICA D. 10:10F, 14:25S, 15:30S

GŁOBIKÓWKA  8:30S

GŁOBIKÓWKA GRUDNA 11:45F

JANUSZKOWICE  6:53D, 7:55F, 9:45F, 11:00S, 14:53D, 18:47F, 22:53Dn

KLECIE  7:35S, 7:40S, 7:43S, 12:55S, 13:22S, 14:14S, 14:16S, 14:30S, 15:09S

SKUROWA PRZECZYCA 8:05S, 9:15F, 10:30S, 11:38F, 13:45S, 14:25S

Legenda:
6 - kursuje w soboty
n -  nie kursuje 24 XII, 31 XII 

i w Wielką Sobotę
S -  kursuje w dni nauki 

szkolnej
F -  kursuje w dni robocze od 

poniedziałku do piątku
D - nie kursuje 25-26 grud-

nia, 1 stycznia, w święta 
wielkanocne

X -  kursuje do D-ca Błonia

Legenda:
$  - w piątki kursuje do 

Ustrzyk Dolnych
* - w wigilię i wielką sobotę 

kursuje tylko do Mielca
+ - kursuje w niedziele i 

święta
1  - kursuje w poniedziałki
5  - kursuje w piątki
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
A - nie kursuje w niedziele i 

święta
C - kursuje w soboty, nie-

dziele i święta
D - nie kursuje 24-26, 31 XII, 

1 I, sobotę, niedz. pon. 
wielkanocny

F - kursuje w dni robocze od 
poniedziałku do piątku

J - nie kursuje od 1 lipca do 
31 sierpnia

L - nie kursuje 25-26 XII, 1 I i 
w dwa dni świąt wielka-
nocnych

N - nie kursuje 25 XII i nie-
dzielę wielkanocną

P - kurs pośpieszny
Q - nie kursuje w Boże Ciało
S - kursuje w dni nauki szkol-

nej
U - nie kursuje 25 XII, 1 I i 

w pierwszy dzień świąt 
wielkanocnych

V - kurs przyśpieszony
W - kursuje od 1 lipca do 31 

sierpnia
b - nie kursuje 2 stycznia
h - nie kursuje 24 XII, w 

wielką sobotę
k - nie kursuje 23-25, 30-31 

XII w wielki piątek, sobo-
tę i niedzielę

m - nie kursuje 24 i 31 grud-
nia

n - nie kursuje 24, 31 XII, w 
wielką sobotę

o - nie kursuje 27, 28 XII, 2,3 I
w - nie kursuje 25 XII, 1 I, 

pon. wielkanocny
x  - nie kursuje w sobotę 

wielkanocną
y - nie kursuje 26 XII, w 

wielkanoc, 1 V

rozkład jazdy autobusów linii prywatnej „Monis”         (ważny od 2009. 03. 31)

rozkład jazdy autobusów Pks    (ważny od 2008. 09. 01)
w rozkładzie uwzględniono zmiany z dnia 1 marca 2009r.

Informacja: (014) 670-27-10
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liceum ogólnokształcące w kołaczycach zaprasza

Dlaczego wybrali 

LO w Kołaczycach?

Nasza Szkoła  

- Twój dobry  

wybór!

ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH

W KOŁACZYCACH
Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Uczniowie naszej szkoły osiągają wiele
sukcesów w konkursach, olimpiadach
przedmiotowych i zawodach sportowych,
na szczeblu powiatowym, wojewódzkim
i centralnym, aktywnie uczestniczą
w życiu szkoły i środowiska lokalnego.

Jesteśmy organizatorami:
- Powiatowego Konkursu Teatralnego
- Międzygimnazjalnego Konkursu „Kolęda 

Obcojęzyczna”
- Międzygimnazjalnego Konkursu Języ-

kowego

„O wyborze szkoły zdecydował sukces 
odniesiony przez moje starsze rodzeń-
stwo na studiach. Chciałabym pójść  
w ich ślady.”
„... wysoko wykwalifikowani nauczycie-
le, pozytywnie nastawieni do uczniów  
i bardzo pomocni.”
„Szkoła cieszy się bardzo dobrą, 
opinią zarówno wśród uczniów, jak  
i rodziców.”
„... dobra baza dydaktyczna i możli-
wość rozwijania zainteresowań.”

Dodatkowe informacje:
- telefon: (013) 44 60 214
- bezpośrednio w szkole: 

Aleja Jana Pawła II 3  
38-213 Kołaczyce

- e-mail: zskolaczyce@poczta.fm
- strona: www.lo-kolaczyce.nazwa.pl

DysponujemyZ nami idzie się

do gwiazd!
Kółka zainteresowań

Klasa humanistyczna
Przedmioty o rozszerzonym wymiarze godzin: 
- język polski
- historia
- wiedza o kulturze
- zwiększona liczba godzin z języka angielskiego
- możliwość dodatkowych zajęć z podstaw pedagogiki 

lub psychologii
Klasa biologiczno-chemiczna
Przedmioty o rozszerzonym wymiarze godzin:
- biologia
- chemia
- zwiększona liczba godzin z języka angielskiego
- możliwość dodatkowych zajęć z podstaw wiedzy me-

dycznej przy współpracy z Medyczną Szkołą Policealną 
w Jaśle

Klasa geograficzno-matematyczno-językowa
Przedmioty o rozszerzonym wymiarze godzin: 
- język angielski
- geografia lub matematyka

Klasa policyjno-strażacka pod patronatem Komendy Po-
wiatowej Policji w Jaśle i Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Jaśle
Przedmioty o rozszerzonym wymiarze godzin:
- język polski
- wiedza o społeczeństwie
- historia
- dodatkowe zajęcia z wiedzy ogólnopolicyjnej i ogólno-

strażackiej
- możliwość udziału w kursie strzeleckim
- paintball

Klasa społeczno-informatyczna
Przedmioty o rozszerzonym wymiarze godzin:
- wiedza o społeczeństwie
- geografia
- informatyka
- dodatkowo proponujemy warsztaty dziennikarskie

- Pracowniami przedmiotowymi (fizyczną, 
chemiczną, biologiczną, humanistyczną, języ-
kowymi)

- Pracownią komputerową (kawiarenką interne-
tową)

- Pracownią multimedialną (języki obce)
- Internatem (darmowe „korki”)
- Siłownią
- Kompleksem boisk sportowych (w tym „Orlik 

2012”)
- Salą gimnastyczną
- Biblioteką
- Stołówką

To nas wyróżnia:

- teatralne (w języku polskim i angielskim)
- lingwistyczne (j. angielski, j. niemiecki)
- informatyczne
- biologiczne
- chemiczne
- matematyczne
- turystyczno-krajo-

znawcze
- historyczne
- sportowe 
- zespół muzyczny
- zajęcia taneczne (taniec narodowy i towarzy-

ski) 
- jazda konna
-  kurs pływania
- z WOS-u i wiedzy o Unii Europejskiej 

Współpracujemy 
z Prywatną Szkołą 
Tańca w Sarospatak 
na Węgrzech oraz 
Magurskim Parkiem 
Narodowym.

Organizacje szkolne

- Samorząd Uczniowski
- Szkolna Drużyna Stra-

żacka
- Szkolne Koło 

„Caritas”
- Honorowi Dawcy 

Krwi 
- PCK 
- UKS„Licek”
- Szkolne Drużyny 

Sanitarno-Obronne
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Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 31 marca 2009 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprze-

daży w drodze przetargu

Działając na podstawie Uchwały Nr XIV/99/08 Rady Gminy Brzostek 
z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze przetargu działek budowlanych ozn. nr ewid. 897/4,897/5, 
897/6 położonych w obrębie Brzostek 2 stanowiących własność 
Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone 
zostają do sprzedaży w drodze przetargu następujące nieru-
chomości:
działki budowlane oznaczone nr ewid. 897/4 o pow. 1900 m2, 
897/5 o pow. 2000 m2 i 897/6 o pow. 2400 m2 położonych w obrębie 
Brzostek 2, objętych Księgą Wieczystą Nr 73 057 stanowiących 
własność Gminy Brzostek.
Działki te położone są w obrębie zabudowy zagrodowej i gruntów 
użytkowanych rolniczo.
Teren uzbrojony w sieci komunalne: sieć elektryczną, gazociąg. 
Nieruchomość dz. ozn. nr ewid. 897/4, 897/5, 897/6 jest to teren 
płaski w kształcie trapezu. Dojazd z drogi gminnej o nawierzchni 
utwardzonej.
Działki nr nr 897/4, 897/5, 897/6 wg decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu to teren przeznaczony pod bu-
dowę trzech budynków mieszkalnych zgodnie z decyzją RGiMK.
IV.7331-47/2007 z dnia 11.07.2007r. 

Lp Nr 
działki

Powierz
chnia (m2)

Wartość 
rynkowa wg 
wyceny (zł)

Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

Łączna 
wartość 
netto (zł)

1 897/4 1900 16 353.- 563.- 16 916.-
2 897/5 2000 17 213.- 563.-  17 776.-
3 897/6 2400 20 656.- 564.- 21 220.-

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 31 marca 2009 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprze-

daży w drodze przetargu

Działając na podstawie Uchwały Nr XL/354/2002 Rady Gminy w 
Brzostku z dnia 13 września 2002 roku w sprawie sprzedaży działek 
oznaczonych nr ewid.713 i 721 położonych w Januszkowicach, 
stanowiących własność Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona 
zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieru-
chomość:
działka: działka oznaczona nr ewid. 721 o pow. 1,32 ha, położona 
w Januszkowicach, objęta KW Nr 16 074 stanowiąca własność 
Gminy Brzostek. 
Działka położona jest w obrębie pól użytkowanych rolniczo, o niefo-
remnym kształcie, teren mocno pofałdowany. Jest to teren częściowo 
zadrzewiony, użytki stanowią: RIVa-0,30ha, RIVb-0,20ha, RV-0,48 
ha, PsV- 0,08 ha. Działka nie jest objęta planem zagospodarowania 
gminy Brzostek 
(ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Brzostek przestały obowiązywać z dniem 01.01.2003 r., na 
podstawie art.67 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 
Nr 15 z 1999 r.,poz.139), wg studium uwarunkowań i zagospodaro-
wania terenu to teren upraw rolnych.
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 Rolnych przysługuje 
prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.

Lp Nr 
działki

Powierz-
chnia (ha)

Wartość 
rynkowa wg 
wyceny (zł)

Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

Łączna 
wartość 
netto (zł)

1 721 1,32 9 402.- 287.- 9 689.-

Niniejsze wykazy nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na 21 dni tj. od. 31.03.2009 r do 22.04.2009 roku.
Osobom, którym na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 261, poz.2603 z późn. zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie do 12 maja 2009r.
Po upływie w/w terminów zostaną wszczęte procedury przetargowe w celu zbycia prawa własności.
Opłatę za przeniesienia prawa własności będzie należało wnieść przed zawarciem aktu notarialnego.
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 5 tel.014/ 6830111

Zapraszamy 

do nowo otwartego 
SALONU FRYZJERSKIEGO 

Brzostek 
ul. Rynek 5

(wejście od strony optyka)

i STUDIA 
STYLIZACJI 
PAZNOKCI

Burmistrz Brzostku ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na dzierżawę gruntu położonego w obrębie domu ludowego  
w Opacionce - stanowiącego własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem dzierżawy jest grunt położony w obrębie domu 
ludowego w Opacionce - z przeznaczeniem na postawienie 
tymczasowego garażu (blaszaka). 
Grunt o powierzchni użytkowej 30 m2 - położony na działce oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 251 – zabudowanej budynkiem domu 
ludowego. 
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za 1 m2 powierzchni 
użytkowej wynosi 1,10 zł + 22% VAT-u miesięcznie. 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ  
W URZĘDZIE MIEJSKIM  W BRZOSTKU  
W DNIU 17 KWIETNIA 2009 r. O GODZ. 900 

Wadium na przetarg wynosi 40,00 zł (słownie: czterdzieści 
złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą 
wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 14.04.2009 r. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa 
lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego 
– zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz.2108). Wadium w pieniądzu należy 
wnosić do kasy Urzędu Miejskiego lub na konto: BSR o/Brzostek Nr 
598589 0006 0080 0210 2020 0005).
Najemca ponosi opłaty za podatek od nieruchomości.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto UG.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w 
oparciu o wskaźnik za 2009 rok.)
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się 
na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zwraca 
się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych 
powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
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Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) 
na sprzedaż środka trwałego – stanowiącego własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest samochód specjalny strażacki marki IVECO, rok produkcji 1986 r. 
Dane identyfikacyjne pojazdu:

Dowód rej. Seria Nr DR/BAD 1890891 wydany przez Starostę Dębicy, karta pojazdu seria nr AAA8233222 wydany przez Starostę Dębicy.
Stan techniczno- eksploatacyjny pojazdu bardzo dobry, uszkodzeń pojazdu nie stwierdzono.
Cena wywoławcza pojazdu wynosi 69 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) brutto. 
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM  W BRZOSTKU W DNIU 17 KWIETNIA 2009 r. O GODZ. 1100 

Wadium dla pojazdu wynosi 6 900,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 14.04.2009 r. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego – 
zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz.U.Nr 207 poz.2108). Wadium w pieniądzu należy wnosić do kasy Urzędu Miejskiego lub na konto: BSR o/Brzostek Nr 598589 0006 0080 
0210 2020 0005).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się 
niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 

1.  Rodzaj pojazdu:    -     samochód specjalny strażacki
2.  marka i typ pojazdu  -     IVECO
3.  rok produkcji      -     1986
4.  nr rej. poj.        -     RDE 8F44
5.  typ nadwozia      -     specjalny strażacki
6.  miejsc siedzących   -     8
7.  kolor pojazdu      -     czerwony
8.  silnik/poj         -     R6 diesel/7685 cm3 /176KW

9.  przebieg pojazdu            -   67 436 KM
10.  rozmiar opon             -   11R/22,5
11.  DMC                   -   14 500 kg
12.  MW                   -   7490 kg
13.  pojemność zbiornika na wodę  -   3000 litr
14.  numer VIN VF5M1PHH001108565
15.  badanie techniczne pojazdu ważne do 24 października 2009 r.

Burmistrz Brzostku ogłasza III PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz stanowiących własność Gminy Brzostek

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603) oraz rozporządzenia 
Rady Ministrów 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 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości: 
działka budowlana oznaczona nr ewid. 85/6 o pow. 0,16 ha i działka budowlana 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 zago-
spodarowania terenu, działki te przeznaczone zostały pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Lp. Nr działki Pow. (m 2) Nr KW Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie Położenie Cena wywoławcza netto (zł) Wadium (zł)
1 85/6 1600 26 654 budowlana brak Siedliska-B. 13 146.- 1 315.-
2 186/4 3600 70 522 budowlana brak Siedliska-B. 24 352.- 2 436.-

III PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU 
W DNIU 08 MAJA 2009r. 1030 W BIURZE BURMISTRZA BRZOSTKU

Burmistrz Brzostku ogłasza III PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz stanowiących własność Gminy Brzostek

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603) oraz rozporządzenia 
Rady Ministrów 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 III 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, objęte Księgą 
Wieczystą 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 
zagospodarowania terenu, działki te przeznaczone zostały pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Lp. Nr działki Pow.(m 2) Nr KW Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie Położenie Cena wywoławcza netto (zł) Wadium (zł)

1 1152/6
1152/7

900
900
1800

26 654 budowlana brak Siedliska-B. 13 239.- 1 324.-

2 1152/8
1152/9

1000
1000
2000

26 654 budowlana brak Siedliska-B. 14 674.- 1 468.-

3 1152/10
1152/11

900
800
1700

26 654 budowlana brak Siedliska-B. 12 522.- 1 253.-

III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 08 MAJA 2009r. 1015 W BIURZE BURMISTRZA BRZOSTKU

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 05 maja 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) 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 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 prze-
targu. Cena wywoławcza stanowi kwotę netto, w związku z czym do ceny wylicytowanej 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.
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BURMISTRZ BRZOSTKU
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2009r. zadania publicznego

I. Rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację zadania.

Lp Rodzaj zadania Kwota dotacji
1 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 
pod hasłem „NAŁOGOM MÓWIĘ NIE”

1 000,00 zł

II. Zasady przyznawania dotacji
1. Przyznanie dotacji na realizację poszczególnych zadań nastąpi na podstawie umowy 

zawartej z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach 
określonych w ustawie z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn.zm.). 

III. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadania objęte otwartym konkursem ofert muszą być zrealizowane w roku 

2009.
2. Zadania będą realizowane dla mieszkańców Gminy Brzostek.
3. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
4. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działal-
ności pożytku publicznego i wolontariacie.

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, 
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o 
gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego.

c) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego.
d) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez 

nie nadzorowane.
5. Oferty na poszczególne zadania składa się na  obowiązującym formularzu określo-

nym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2005r. w 
sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o 
wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 
(Dz.U. Nr 264, poz. 2207).

6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana z 
oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu z dopiskiem „Konkurs ofert na realizacje 
zadania (podać rodzaj zadania określonego w konkursie) w roku 2009.

7. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie 
będą rozpatrywane.

8. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
9. Wartość oferty o dofinansowanie zadania nie może przekraczać kwoty dotacji, na 

którą rozpisany jest otwarty konkurs ofert.
10. Dany podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

IV. Termin składania ofert
Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Brzostku- sekretariat, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 15 maja 2009r.  do godziny 15ºº.
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu skła-
dania ofert. Wyniki konkursu zostaną  umieszczone  na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego, oraz na stronie www.ugbrzostek.bip.org.pl

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa 
powołana przez Burmistrza  Brzostku.

3. Decyzje o wyborze oferty, przyznania dotacji i jej wysokości podejmuje Burmistrz 
Brzostku po zapoznaniu się  z oceną Komisji. Decyzja Burmistrza Brzostku jest 
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania 
umowy wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicz-
nego, ramowego wzoru umowy o wykonanie tego zadania (Dz.U.Nr 264, poz. 2207).

4. Kryteria formalne- do udziału w konkursie ofert dopuszczony zostanie oferent, 
który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
a) jest organizacją pozarządową  lub inną jednostką, której celem statutowym jest 

prowadzenie działalności pożytku publicznego
b) jego cele statutowe są zbieżne z zadaniem określonym w konkursie ofert na 

2009r. do którego przystępuje,
c) jest wiarygodny pod względem finansowym,
d) przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.

5. Kryteria merytoryczne:
a) wartość merytoryczna projektu, możliwość realizacji zadania przez podmiot 

składający ofertę (baza, sprzęt, zasoby kadrowe, z odpowiednimi kwalifikacjami, 
doświadczenie),

b) staranne i terminowe wywiązywanie się z umów zawartych z Gminą Brzostek 
w poprzednich latach,

c) wpływ na wybór oferty będzie miała również wysokość oczekiwanej dotacji, 
udział środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł.

Burmistrz Brzostku ogłasza 
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY 

(LICYTACJA) na wynajem lokalu 
użytkowego położonego w Opacionce - 

stanowiącego własność Gminy Brzostek 

 Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy 
położony w domu ludowym w Opacionce - z 
przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej 
działalności - stanowiący własność Gminy 
Brzostek. 
Lokal położony na parterze budynku domu 
ludowego w Opacionce – o powierzchni użytkowej 
41,08 m 2. 
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 
powierzchni użytkowej wynosi:
 8,10 zł + 22% VAT-u miesięcznie. 
 Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, 
bieżącą wodę i gaz.

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY  
ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM 

W BRZOSTKU W DNIU  
17 KWIETNIA 2009 r. O GODZ. 1000

Wadium dla lokalu wynosi 40,00 zł (słownie: 
czterdzieści złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i 
prawne, jeśli wniosą wadium w wyżej wymienionej 
wysokości do dnia 14.04.2009 r. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu, 
obligacjach Skarbu Państwa lub papierach 
wartościowych dopuszczonych do obrotu 
publicznego – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz.2108). Wadium w 
pieniądzu należy wnosić do kasy Urzędu Miejskiego 
lub na konto: BSR o/Brzostek Nr 598589 0006 0080 
0210 2020 0005).
Najemca ponosi opłaty za zużytą energię elektryczną, 
gaz, wywóz nieczystości stałych oraz podatek od 
nieruchomości.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na 
konto UG.
Wysokość czynszu będzie regulowana o 
średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i 
usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza 
regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2009 
rok.)
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś 
pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie 
po zakończeniu przetargu. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu 
jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie 
przyczynę odwołania przetargu. 

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku  
z dnia 31 marca 2009 r.

o sporządzeniu wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do najmu - 

stanowiących własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony 
w domu ludowym w Siedliskach-Bogusz - 
przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej 
działalności handlowej.
Lokal położony na parterze budynku domu 
ludowego w Siedliskach-Bogusz.
cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 
powierzchni użytkowej wynosi 6,50 zł + 22% 
VAT-u miesięcznie.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi łącznie 
35,34 m2 (korytarz o pow.9,02 m2 i sala sprzedaży 
o pow.26,32 m 2). Lokal wyposażony jest w energię 
elektryczna, bieżącą wodę i gaz.
Wadium dla lokalu wynosi 40,00 zł (słownie: 
czterdzieści złotych).
Najemca ponosi również opłaty za zużytą energię 
elektryczną, gaz, wywóz nieczystości stałych oraz 
podatek od nieruchomości.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na 
konto UM.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie 
o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi 
w oparciu o wskaźnik za 2009 rok.)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem 
w/w nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni od 
dnia niniejszego ogłoszenia.
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krzyżówkowe Puzzle
Zamieszczone na dole kwadraty należy 
wstawić do diagramu powyżej tak, aby 
powstała poprawna krzyżówka. Jeden 
kwadrat dla ułatwienia został ujawniony.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamiesz-
czonego na dole strony dostarczone do 
5 maja 2009 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: MARIAN NAŁĘCZ MY-
SŁOWSKI.
Nagrodę książkową wylosował KAMIL 
FORYŚ z Brzostku.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
Domu Kultury w Brzostku. J. Nosal

"

ROZWIĄZANIE: 
kwiecień 2009

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Siedzi baca pod drzewem i wypasa owce. 
Przechodzący obok turysta pyta: - Baco, 
co robicie? - A łowiecki se wypasom. - 
Baco, a dacie mi jedną, jak wam powiem 
ile ich macie? - Ano spróbuj to może ci 
dom. Na to turysta: - 72 - No macie rację, 
łowiecka jest wasza. Turysta wziął owcę 
i idzie. Baca do niego: - A oddocie mi 
łowiecke jak wom powiem ktośta są? 
- A oddam. - Unijny ekspert do spraw 
rolnictwa. Tutysta zdziwiony: - Macie 
rację Baco, skąd wiecie? - Bośta mi psa 
wzięli a nie łowiecke...

		
- Pytał pan moją córkę, czy chce zostać 
pana żoną - zwraca się matka do narze-
czonego córki. - A dlaczego mnie pan 
nie zapytał? - Nie wiedziałem, że pani 
też mnie kocha!

		
Nic tak nie psuje przyjemności czytania 
dowcipów w internecie, jak znajomość 
zasad gramatyki i ortografii.

		
Człowiek dobrze wychowany, to taki, 
który kota nazywa kotem nawet wtedy 
jak na niego wlezie po ciemku.

		
Rozmawiają dwaj studenci: - Jak mam 
napisać rodzicom, że znowu oblałem 
egzamin? - Napisz: „Już po egzaminie, 
u mnie nic nowego”.

		
- Jesteś głupia, podstępna, fałszywa, 
kłamiesz, zdradzasz mnie... - Mój dro-
gi, przecież każdy człowiek ma jakieś 
drobne wady...
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•okulary korekcyjne •okulary do pracy przy komputerze •okulary dla kierowców •okulary przeciwsłoneczne •soczewki kontaktowe oraz środki do ich pielęgnacji •system nakładek przeciwsłonecznych •galanteria optyczna

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

andrzej Małozięć - optyk
39-230 brzostek, ul rynek 5; multifocus@poczta.onet.pl

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. 511 723 030

Fundacja Wspomagania Wsi  
w Warszawie ul. J. Bellottiego 1

RURAL DEVELOPMENT FOUNDATION
Program Mikropożyczek na 2009 r. dla mieszkańców 

województwa podkarpackiego (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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W dniu 05 stycznia 2009 w siedzibie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Brzostku miało miejsce prze-

kazanie sprzętu medycznego – Torby medycznej, której 
fundatorem  jest Kasa Rolniczego Ubezpieczania Spo-
łecznego. Zarząd OSP kilkakrotnie zwracał się z prośbą 
do KRUS o  przekazanie torby medycznej co w końcu 
stało się faktem. Otrzymany sprzęt w dużym stopniu po-
prawi skuteczność prowadzonych działań ratowniczych 
w trakcie udzielania pomocy poszkodowanym w wy-
padkach drogowych oraz innym akcjach ratowniczych. 
Przedstawiciele Oddziału Regionalnego KRUS w Jaśle 
wraz z Panem Dyrektorem Janem Koniecznym zwiedzali 
naszą nową Remizę OSP jak i zapoznali się z posiadanym 
sprzętem. W spotkaniu uczestniczył również Burmistrz 
Brzostku Pan Leszek Bieniek i członkowie OSP. 
 Zarząd oraz członkowie OSP Brzostek serdecznie 
dziękują dyrektorowi Oddziału Regionalnego KRUS za 
przekazany sprzęt.

Rafał Godniak

sprzęt ratownictwa Medycznego dla osP brzostek

kącik fotograficzny

Na tropach wiosny. Fot. Adrian Wójcik z Brzostku

Wielkanocny zając 
przez Brzostek pomyka.
Wiosny jest symbolem 
– krajobraz rozkwita.
Przybiegł już do szkoły 
i choć tchu brakuje
Świąteczne życzenia 
szybko recytuje:
Alleluja wesołego, 
koszyka święconego,
Dyngusa mokrego 
i miłości bliźniego!

 Radosnych Świąt 
 Wielkanocnych
 Życzy Społeczność 
 SP w Brzostku

Fot. P. Batycki
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	Proponujemy zestawy komputerowe na każdą kieszeń.	Służymy	fachową	pomocą	
przy	wyborze	zestawu	komputerowego	dostosowanego	do	potrzeb	i	wymagań	klienta.

	routery z wbudowanym modemem adsl.	Router	z	wbudowanym	modemem	ADSL,	
oparty	na	protokole	Annex	A	lub	Annex	B,	odpowiedni	do	Neostrady,	Net	24,	Dialnet	DSL,	
to	łatwe	rozdzielenie	internetu	na	kilka	komputerów	i	stworzenie	sieci	domowej	lub	firmo-
wej.	Routery	ze	switchem	lub	bez	switcha	Linksys,	D-Link,	Edimax,	Pentagram,	SMC.

	routery bezprzewodowe z wbudowanym modemem adsl.	Bezprzewodowe	
routery	z	wbudowanym	modemem	ADSL,	oparte	o	Annex	A	lub	Annex	B,	odpowiednie	do	
bezprzewodowego	rozdziału	internetu	na	kilka	komputerów.	Routery	do	Neostrady,	Net24,	
Dialnet	DSL,	Multimo,	najlepszych	producentów	jak	D-Link,	Linksys,	Edimax,	Pentagram.

	kursy komputerowe oraz szkolenia komputerowe.	Oferujemy	kursy	komputerowe	
zarówno	w	systemie	grupowym	jak	i	indywidualnym.
	Podstawy	obsługi	komputera,	szkolenia	pakietowe	Microsoft	Office,	tworzenie	stron	
www,	szkolenia	grafika	2D	–	DTP,	bezpieczeństwo,	Windows	SBS	(pracownie	komputero-
we	dla	szkół)
	Kursy	dla	nauczycieli
	Kursy	ECDL,	e-citizen
	Serwis	programów	finansowo-księgowych:	„Płatnik”,	„Subiekt”,	itp.
	Serwis	programów	zarządzających	oświatą:	„SIO”,	pakiet	„Vulcan”	itp.

	oferujemy przegrywanie materiałów audio/video	z	kaset	analogowych	VHS	oraz	
cyfrowych	MiniDV	na	płyty	DVD	i	inne	nośniki	cyfrowe.

zapraszam
y do sklepu internetow

ego - w
w

w
.briansoft.com

.pl


