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Fot. J. Nosal
Społeczność Szkoły Podstawowej w Brzostku, by uczcić pamięć Największego Rodaka, przygotowała montaż słowno-mu-

zyczny pt.: „Jesteś Pielgrzymem na tej ziemi”. Więcej na str. 2,3. 
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Montaż słowno-muzyczny pt. „Jesteś pielgrzymem na tej ziemi”
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z potrzeBy 
serca
W polskiej kulturze maj - to miesiąc wyjątkowy. Urzeka 

wtedy piękno przyrody ojczystej, a doniosłość histo-
rycznych wydarzeń splata się ze słowami Litanii Loretańskiej: 
Święta Maryjo…, Święta Boża Rodzicielko…, Królowo Pokoju…, 
Królowo Polski - módl się za nami! Właśnie w maju 1920 roku 
urodził się Karol Wojtyła, który jako Ojciec Święty Jan Paweł II 
przeżył w maju 1981 roku zamach na swe życie. A potem w tym 
samym miesiącu dziękował Matce Bożej w Fatimie za cudowne 
ocalenie. Dlatego maj to czas szczególnego hołdu oddawanego 
Maryi przez Papieża – Polaka. 
 Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku, 
by uczcić pamięć Największego Rodaka, nie bez przyczyny, 
przygotowała w maju montaż słowno-muzyczny pt.: „Jesteś 
Pielgrzymem na tej ziemi”. Dwukrotnie odgrywany podczas Mi-
sji Świętych spektakl zgromadził liczną widownię. Premierowa 
odsłona dla uczniów odbyła się w poniedziałek 11.05.2009r., 
natomiast 15.05.2009r. swoją obecnością zaszczycili nas: Pan 
Leszek Bieniek Burmistrz Brzostku, Pani Zofia Skórska Prze-
wodnicząca Rady Miasta i wielu innych znamienitych Gości.
 Patronem tegorocznego widowiska był Program Integracji 
Społecznej, w ramach którego powstał projekt dotyczący dziejów 
Ojca Świętego.
 Przygotowana sztuka, w której udział wzięło ponad stu arty-
stów - dzieci i dorosłych, przedstawiała pielgrzymki papieskie. 
Odtwórcą roli głównej - Jana Pawła II był ks. Henryk Maguda 
proboszcz parafii św. Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie, 
który zdobył ogromne uznanie podczas ubiegłorocznego spek-
taklu „Jesteś Pielgrzymem na tej ziemi”. Na scenie pojawili się 
również: Kardynał Stanisław Dziwisz - w rolę którego wcielił 
się Grzegorz Staniszewski, Matka Teresa z Kalkuty - s. Mari-
nella Gentilini, Wanda Półtawska - Elżbieta Bednarczyk, Adam 
Bachleda-Curuś - Wiesław Tyburowski. 
 Brzostecka podstawówka, na czas spektaklu, niczym magiczna 
kula zmieniała swój wizerunek. Przez chwilę stała się Krako-
wem, który oczekiwał na wieści z Rzymu i z zapartym tchem 
śledził wyniki konklawe. Gdzie miejscowi studenci radowali się 
z wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Była Watykanem, strze-
żonym przez Gwardię Papieską. Miejscem, gdzie odbywały się 
audiencje takich osobistości jak: Dalajlama, królowa Elżbieta, 

księżna Diana, Michaił Gorbaczow, Jaser Arafat, Fidel Castro, 
Żydów, wyznawców prawosławia, rektorów wyższych uczelni, 
przyjaciół i znajomych. Przez moment stała się Meksykiem, 
celem pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego. Gdzie doszło do 
spotkań z miejscowa ludnością, która witała Papieża tańcem i 
piosenką oraz składała mu dary w podzięce za wizytę. Afryką, 
której czarnoskórzy mieszkańcy przy dźwiękach lokalnych ryt-
mów radowali się ze spotkania z ukochanym Janem Pawłem II. 
Indiami, gdzie doszło do spotkania z Matką Teresą oraz rodowi-
tymi Hindusami w przepięknych regionalnych strojach. Tu Ojca 
Świętego obdarowano wieńcem z kwiatów lotosu i zapoznano 
go z lokalnymi rytuałami. 
 Ostatnią metamorfozą szkoły było Zakopane. Papież podczas 
górskich wędrówek spotkał bacę, który nie rozpoznawszy Go 
opowiadał o Największym z Górali, który właśnie przybył z 
dalekiego Rzymu. W stolicy Tatr witali Jana Pawła II: Adam 
Bachleda-Curuś w towarzystwie góralki i małego górala, w rolę 
którego wcielił się najmłodszy aktor 3-letni Maciuś Krajewski. 
Górale w szczególny sposób cieszyli się ze spotkania z Papieżem, 
śpiewali dla niego przyśpiewki i piosenki, nie zabrakło również 
tańca zbójnickiego.
 By wprowadzić zebranych w klimat pielgrzymek papieskich, 
szczególną uwagę poświęcono strojom wszystkich występu-
jących aktorów. Przepiękne, barwne i precyzyjnie wykonane 
kostiumy zwróciły uwagę niejednego widza. Niezwykła charak-
teryzacja, zwłaszcza mieszkańców Czarnego Lądu, Meksyku i 
Indii, oddawała specyfikę wizyt. Warto wspomnieć również o 
gustownej dekoracji, która uświetniła cały spektakl. Specjalnie 
przygotowana na tę okazję scena sprawiła, że każdy mógł do-
strzec nawet najmniejsze szczegóły. Doskonale przygotowany do 
występu szkolny chór zadbał o stronę wokalną montażu. Licznie 
wykonywane pieśni, które przez całe życie towarzyszyły Papie-
żowi podrywały wszystkich zebranych do wspólnego śpiewu. 
 Przybyli na występ goście nie kryli wzruszenia i zadowolenia z 
tego, iż mogli obejrzeć tak podniosły spektakl. Wielu nie potrafiło 
i nie chciało ukryć łez wywołanych przez wspomnienie naszego 
Wielkiego Rodaka. 
 Wszystkim, którzy wspierali i przyczynili się do powstania 
tego wyjątkowego przedsięwzięcia artystycznego należą się 
podziękowania.
 Warte przeżycia są takie chwile zwłaszcza, gdy wypływają 
one z potrzeby serca i służą w odkryciu tego, co pozostawił dla 
nas i potomnych NAJDOSTOJNIEJSZY PIELGRZYM NA TEJ 
ZIEMI - JAN PAWEŁ II. 

atsz

Z wiosną obudziła się nasza przyroda, 
oraz wiele gminnych inwestycji. 

Szczególnie cenne i potrzebne są te skie-
rowane do młodszej części naszych miesz-

kańców, bo oni dopiero uczą się życia i 
kształtują swoje wzorce postępowania. 
Budowane w naszej gminie boiska spor-
towe są doskonałym miejscem, gdzie mło-

dzież może pożytecznie spędzić czas.
 Wiem, że niejeden czytelnik zapyta 
gdzie tu jaki pożytek z tego kopania piłki 
przez młodzież? Drewna nie narąbią, siana 
nie przewrócą, słowami nie całkiem cen-
zuralnymi się porozumiewają. Bywa, że 

piwem albo i mocniejszym 
trunkiem się uraczą i głu-
poty rozmaite im do głowy 
przychodzą. Tak to prawda, 
ale jak się dobrze umęczą 
przy piłce, to i na piwo 
czasu mniej zostaje, a siły 
na realizację tych głupot też 
brakuje. Nikt też chyba nie 
sądzi, że samą pracą i nauką 
młodzi się zajmą, bo kto by 
to wytrzymał? Rozrywka, 
jak powietrze, każdemu jest 
do życia potrzebna.
 Przy wszystkich szkołach 
takie boiska są, lub mogą 
być. Mogą być, bo nie wszę-
dzie jeszcze funkcjonują. 
Problemy bywają różne – to 
trawa zbyt wielka i nikt jej 
nie wykosił, a to ogrodzenie 

Boiska jak grzyby po deszczu

Prace przy budowie boiska ze sztuczną nawierzchnią w Siedliskach-Bogusz
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za niskie i piłka wpada do ogródka sąsiadki 
(złej okrutnie). Czasem nie ma w okolicy 
tego, który by zadzwonił do kolegów i ich 
zorganizował, a czasem ktoś ze starszych 
niechętnie patrzy na piłkarzy grających 
koło szkoły w sobotę czy w niedzielę.
 Takie przeszkody to na szczęście wyjąt-
ki, a postęp widać w każdej niemal szkole. 
W Januszkowicach regularne koszenie 
przywraca boisku jego funkcjonalność, 
a jak zbierze się grupa sportowców, to 
sami przypilnują wszystkiego co trzeba. 
W Grudnej Górnej funkcjonuje niewielkie 
boisko przy kościele utworzone kilka lat 
temu dzięki staraniom ówczesnego dyrek-
tora i przychylności proboszcza, któremu 
czasem więdną uszy, ale znosi to cierpli-
wie i nie wygania nikogo. W Kamienicy 
Górnej Pani dyrektor myśli i działa, żeby 

poprawić ogrodzenie wokół boiska, co 
sąsiadom przyniesie spokój, a piłkarzom 
pozwoli rozwinąć skrzydła (oby tylko na 
nich ciężkie słowa nie leciały zbyt daleko). 
W Kamienicy Dolnej inna Pani dyrektor 
(młodzi – szanujcie kobiety, bo mogą 
być waszymi orędownikami) ogrodzenie 
boiska już zrobiła i bardzo się z tego cie-
szy wspólnie z sołtysem i mieszkańcami, 
którzy na jej prośby nie odmówili pomocy. 
W Siedliskach-Bogusz trwają prace przy 
budowie boiska z naturalną nawierzchnią 
koło rzeki, a koło szkoły ostro ruszyły 
prace przy budowie boiska ze sztuczną 
nawierzchnią. Kiedy boiska powstaną 
powinny zapełnić się zawodnikami, ale 
o tym już myśli dyrektor szkoły szukając 
chętnego do poprowadzenia treningów. 
W Brzostku powstanie zespół boisk ze 
sztuczną nawierzchnią „Orlik” – pieniądze 
zewnętrzne są „zaklepane” i przygotowy-

wana jest dokumentacja przetargowa.
 Zwiększenie dostępności do tych boisk 
powinno dać szansę młodzieży na rozwija-
nie sportowego czyli dobrego stylu życia. 
Sport to przecież nie tylko sprawność 
fizyczna, ale też sposób postępowania – 
sportowe zachowanie, fair play, to prze-
cież pozytywne cechy, bardzo pożądane i 
cenione w codziennym życiu. Rywaliza-
cja uczy szanować drugiego człowieka, 
choćby był moim przeciwnikiem, a także 
pokazuje, że sukces mogę osiągnąć dzięki 
swojej ciężkiej pracy. Trzeba mieć nadzie-
ję, że dzięki tym działaniom, nie zagubią 
się w młodym pokoleniu tak cenne, a 
ginące niestety cechy jak pracowitość, 
odpowiedzialność i szacunek do drugie-
go człowieka, a stwierdzenia „należy mi 
się”, „dawaj” będziemy słyszeć coraz 
rzadziej.

P.S.

rozwijamy swoje pasje
Szkoła jest placówką,  która ma uczyć i wychowywać. Szkoła, która posiada zaangażowanych nauczycieli i chętnych 
uczniów może być miejscem stwarzającym dogodne warunki do wszechstronnego rozwoju swoich wychowanków. W 
czasie dodatkowych zajęć uczniowie w Zespole Szkół w Nawsiu Brzosteckim rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają 
nową wiedzę i doświadczenia, reprezentują swoją szkołę na lokalnych i wojewódzkich konkursach. Przenoszą radość 
swoim rodzicom, zadowolenie nauczycielom i dyrektorowi oraz chlubę swojej szkole. 

Papież Benedykt XVI  28 czerwca 
2008 r. ogłosił – Rok Św. Pawła. 

Okazją do jego ogłoszenia stała się 
2000 rocznica urodzin Apostoła Naro-
dów. Celem obchodów tego jubileuszu 
było odkrycie na nowo 
tej fascynującej postaci 
czasów apostolskich, za-
poznanie się z pismami 
Apostoła, pogłębienie jego 
nauczania, przypomnienie 
sobie pierwszych wieków 
kościoła oraz ekumenicz-
na modlitwa w intencji 
jedności wszystkich chrze-
ścijan. Z tej okazji został 
przeprowadzony Diece-
zjalny Konkurs Biblijny 
dla szkół podstawowych 
oraz gimnazjów,  zorga-
nizowany przez Wydział 
Katechetyczny Kurii Die-
cezjalnej w Rzeszowie i 
Podkarpackie Centrum 
Edukacji Nauczycieli w 
Rzeszowie. Konkurs ten 
trwał od stycznia do maja 
i przebiegał w III etapach 
– szkolnym, powiatowym i 
diecezjalnym. W konkursie 
dla gimnazjów pt. „Święty 
Paweł Apostoł Narodów” 
wzięło udział ok. 1500 
uczestników. Do ścisłego 
finału zakwalifikowało się 55 osób. 
Podczas testu pisemnego uczestnicy 
odpowiadali na pytania dotyczące życia 
i działalności św. Pawła oraz treści jego 
listów. Pytania były dosyć obszerne 
i wymagały doskonałej znajomości 
zarówno Pisma Świętego, jak i lektur 
dodatkowych. Gimnazjum w Nawsiu 

Brzosteckim reprezentowało 2 uczniów 
– Magdalena Balasa z kl. III oraz Artur 
Tyburowski z kl. I, wygrali oni etap 
szkolny, zajęli wysokie miejsca w eta-
pie rejonowym i brali udział w finale 

diecezjalnym w Rzeszowie. Otrzymali 
oni pamiątkowe dyplomy i Karty Praw 
Rodziny. 
 Konkurs dla szkół podstawowych 
nosił tytuł „Poznać świętego Pawła”, 
ogółem wzięło w nim udział kilka tysię-
cy uczniów ze szkół w naszej Diecezji. 
Etap szkolny tego konkursu wygrali: 

Bartek Tyburowski z kl. IV, Karolina 
Grygiel i Damian Matyasik z kl. V. W 
etapie powiatowym, który odbył się we 
Frysztaku, zajęli oni odpowiednio I, 
II i III miejsce deklasując pozostałych 

uczestników. Sukces ten 
jeszcze bardziej zmobili-
zował całą trójkę do inten-
sywnej pracy,  czego efek-
tem było zajęcie II miej-
sca w finale diecezjalnym 
przez Bartka (pokonał on 
73 uczestników), a Karoli-
na i Damian zajęli również 
wysokie miejsca. Bartek w 
nagrodę otrzymał piękny 
ilustrowany album oraz 
najnowszy model MP-4. 
Laureatowi i pozostałym fi-
nalistom jeszcze raz bardzo 
serdecznie gratulujemy. 
Cieszymy się,  że i w  tak 
małej szkole, jaką jest nasz 
Zespół w Nawsiu Brzostec-
kim, są uczniowie zdolni, 
bardzo pracowici, ambitni 
a nade wszystko chętni, by 
poświęcić dodatkowy wol-
ny czas dla rozwoju swoich 
zainteresowań. Jest w nich 
naturalna radość, zapał 
i entuzjazm w otwarciu 
na świat, stawiają sobie 
wyższe cele i dążą do nich. 

Zarówno Bartek, jak i pozostali finali-
ści mogą z radością i dumą powtórzyć 
za św. Pawłem „W dobrych zawodach 
wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary 
ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla 
mnie wieniec sprawiedliwości…”(2Tym, 
7-8).

Opiekun: M Grygiel

poznać świętego pawła - Diecezjalny Konkurs Biblijny

Uczestnicy konkursu wraz z opiekunką Panią  
Marzeną Grygiel
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Zespół Szkół w Jodłowej już od kilku 
lat organizuje Konkurs Literacko-Pla-

styczny: „Postaw na zdrowie”. Jego celem 
jest dostrzeganie i właściwe rozumienie 
wartości zdrowia, inspirowanie uczniów 
do twórczego działania, integrowanie 
młodzieży oraz promowanie młodych 
talentów. 
 W tym roku konkurs odbywał się pod 
hasłem: „Ruch to zdrowie – człowiek 
to wielki wędrowiec. Turystyka piesza i 

rowerowa w powiecie dębickim”.
Uczennica Gimnazjum w Nawsiu Brzo-
steckim - Magdalena Balasa po raz drugi 
zgłosiła swoją pracę literacką do tego 
konkurs i kolejny raz została doceniona. 
W ubiegłym roku zdobyła wyróżnienie, 
a w tym roku jury konkursu uznało jej 
opowiadanie za najlepsze. W swej pracy 
pt. „Odzyskane życie” uczennica opisuje 
warte zwiedzenia miejsca w naszej gminie. 
Wspomina m.in. cmentarz wojskowy w 
Zawadce Brzosteckiej, zabytkowy kościół 
i XIX-wieczną kapliczkę w Brzostku, 

Smarżową i związaną z nią postać Jakuba 
Szeli oraz rezerwat „Kamera”. 
 Dnia 19 maja 2009 r. w Gimnazjum w 
Jodłowej odbyło się ogłoszenie wyników 
konkursu oraz wręczenie nagród. Podczas 
tej uroczystości Magda odczytała swoją 
pracę, za którą otrzymała gorące brawa 
(praca dostępna na stronie internetowej 
szkoły).
 Serdecznie gratulujemy Madzi i ży-
czymy jej dalszych sukcesów literackich 
w kolejnym etapie szkolnym.

D. Fryc

Drugi semestr obecnego roku 
szkolnego to dobry czas dla 

szkolnego zespołu  Oris z Na-
wsia Brzosteckiego, który zdo-
bywa nowych fanów i zyskuje 
uznanie kolejnych jurorów.
 Rozpoczęło się od wyjazdu 
na półfinałowe eliminacje do 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Piosenki GIM HIT 2009, które 
odbyły się w dniach od 9 do 
11 marca 2009 r. w Jaśle. Tutaj 
Paulina Zięba, występująca jako 
solistka, została wyróżniona 
spośród 127 osób za wykonanie 
piosenki Edyty Górniak „Będę 
śniła”. Dzień później, 12 marca 
br., zespół Oris otrzymał w Dę-
bicy wyróżnienie w konkursie 
„Śpiewam bo lubię”. „Tylko 
wyróżnienie”, jak to ujął jeden z 
członków komisji, gdyż wyko-
naliśmy tylko jedną piosenkę, 
podczas gdy regulamin onkursu 
przewidywał dwie. 17 kwietnia 
wystąpiliśmy w VII Między-
gimnazjalnym Konkursie Pie-
śni Patriotycznej i Żołnierskiej 
dla Podkarpacia pod patrona-

tem Prezydenta Miasta Rzeszo-
wa i Wojewody Podkarpackiego. 
„Mamy szczęście do wyróżnień” 
– powiedział nasz opiekun An-
drzej Lesiak - oznajmiając nam 
o kolejnym wyróżnieniu. Choć 
to nie miejsce na podium cie-
szyliśmy się bardzo, bo szczerze 
powiedziawszy, nie liczyliśmy 
na żadną nagrodę. Kolejnym 
konkursem, w którym braliśmy 
udział, był II Międzynarodowy 
Konkurs: Piosenki Naszych 
Ojczyzn w Unii Europejskiej”, 
który odbył się w Wiśniowej 
12 maja. I tu także zostaliśmy 
wyróżnieni.
 Tak minął nam rok nauki i 
pracy w zespole Oris. Chociaż 
dwóch jego członków opuści już 
szkolne mury gimnazjum w Na-
wsiu Brzosteckim w tym roku, 
to mamy jednak nadzieję, że 
praca, jaką włożyli w tworzenie 
i wizerunek zespołu, nie pójdzie 
na marne.

Krzysztof Tyburowski  
i Członkowie zespołu ORIS

oris – szkolny zespół muzyczny z nawsia Brzosteckiego  – wyróżniony w konkursach

W obecnych czasach w każdą 
dziedzinę życia wkraczają 

komputery, tak jest również w 
edukacji. W coraz większym 
stopniu wykorzystywane są plat-
formy e-learningowe. By zapre-
zentować możliwości platformy 
e-learnigowej Moodle został zor-
ganizowany konkurs matema-
tyczny dla szkół podstawowych 
z terenu naszej gminy. Wzięły w 
nim udział szkoły z Przeczycy, 
Kamienicy Dolnej, Gorzejo-
wej, Januszkowic oraz Nawsia 
Brzosteckiego. Konkurs był 
przeprowadzony w II etapach, 
w każdym uczniowie rozwią-
zywali zadania na platformie w 
pracowniach komputerowych w 
swoich szkołach. W pierwszym 
etapie uczestniczyło 24 uczniów. 
Mieli oni do wykonania 29 
zadań typu: uzupełnij lukę oraz 
jedno- i wielokrotnego wyboru.  
Do drugiego etapu awansowało 
po dwóch najlepszych uczniów 
z każdej szkoły. W tej części 

uczestnicy w czasie 25 minut 
rozwiązywali 23 zadania. 
 W konkursie zwyciężył Pa-
tryk Mamroł (20 pkt) przed 
Krystianem Kobakiem (20 pkt), 
a o zwycięstwie zadecydowało 
szybsze wykonanie zadań przez 
Patryka. Obaj uczniowie to 
reprezentanci Zespołu Szkół 
w Januszkowicach. Trzecie 
miejsce zajął Krystian Grzesia-
kowski ze Szkoły Podstawowej 
w Gorzejowej, zdobywając  18 
punktów.
 Składam serdeczne podzięko-
wania Paniom: Urszuli Przybyło 
z  Przeczycy, Lucynie Wal z 
Kamienicy Dolnej, Agnieszce 
Kawalec z Gorzejowej, Barbarze 
Szczucińskiej z Januszkowic 
za przygotowanie uczniów do 
konkursu oraz przeprowadzenie 
etapu szkolnego.
Fundatorem nagród dla uczest-
ników finału było wydawnictwo 
WSiP.

Organizator: Piotr Kawalec

Zespół ORIS wraz z opiekunem Andrzejem Lesiakiem

Zwycięzca oraz zdobywca drugiego miejsca w kon-
kursie wraz z organizatorem i opiekunem

Matematyka z platformą Moodle

najlepsze opowiadanie
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lista kandydatów zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 9

Nr Siedziba Granice obwodu głosowania

1 Szkoła Podstawowa w Brzostku
Ulice w mieście Brzostek: Rynek, Mariana Nałęcza Mysłowskiego, Szkolna, 
Słoneczna, Ks. Kazimierza Ostafińskiego, Ogrodowa, Węgierska, Południowa, 
Połaczówka, Ignacego Łukasiewicza, Równie, 20-go Czerwca, Stroma, Wąska

2 Dom Ludowy w Bukowej Sołectwo: Bukowa
3 Dom Strażaka w Januszkowicach, Sołectwa: Januszkowice. Opacionka
4 Zespół Szkół w Nawsiu Brzosteckim Sołectwa: Nawsie Brzosteckie, Wola Brzostecka
5 Szkoła Podstawowa w Kamienicy Górnej Sołectwa: Bączałka, Kamienica Górna
6 Szkoła Podstawowa w Grudnej Górnej Sołectwa: Grudna Dolna, Grudna Górna
7 Dom Ludowy w Kleciach Sołectwo: Klecie
8 Dom Strażaka w Siedliskach-Bogusz Sołectwa: Siedliska- Bogusz, Smarżowa, Głobikówka
9 Szkoła Podstawowa w Gorzejowej Sołectwo: Gorzejowa
10 Szkoła Podstawowa w Kamienicy Dolnej Sołectwo: Kamienica Dolna
11 Szkoła Podstawowa w Przeczycy Sołectwa: Przeczyca, Skurowa

12 Szkoła Podstawowa w Brzostku

Wieś: Zawadka Brzostecka i w mieście Brzostek ulice: Adama Mickiewicza, 
Targowa, Schedy, 11-go Listopada, Stara Droga, Szkotnia, Okrągła, Polna, Ks. 
Piotra Niezgody, Mieczysława Woronieckiego, Teodora Furgalskiego, Jana 
Winiarza, Ks. Józefa Jałowego, Aleksandra Gryglewskiego, Przedmieście, 
Królowej Jadwigi, Żydowska, Zielona

Lista nr 1 Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej - KW 
Unia Polityki Realnej

1. WASIECZKO Dariusz Leszek, przedsiębiorca, zam. Siewierz, 
członek Unii Polityki Realnej,

2. BERKOWICZ Konrad Szczepan, informatyk, zam. Trzcinica, 
członek Unii Polityki Realnej,

3. ZARĘBSKI Waldemar, lekarz, zam. Kolbuszowa, nie należy do 
partii politycznej,

4. NIEZGODA Wojciech Waldemar, przedsiębiorca, zam. Sanok, 
nie należy do partii politycznej,

5. RZEPIELA Jerzy, przedsiębiorca, zam. Stalowa Wola, członek 
Unii Polityki Realnej,

6. ZIĘBA Tadeusz Mikołaj, lekarz, zam. Mielec, członek Unii 
Polityki Realnej,

7. DACHOWSKI Mirosław Jacek, spedytor, zam. Ruda, członek 
Unii Polityki Realnej,

8. DUSZA Wojciech Stanisław, inżynier mechanik, zam. Rzeszów, 
członek Unii Polityki Realnej,

9. ZAJĄC Kryspin Jan, operator maszyn, zam. Nisko, członek Unii 
Polityki Realnej,

10. ŻYGADŁO Piotr, przedsiębiorca, zam. Kraczkowa, członek Unii 
Polityki Realnej.

Lista nr 2 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 
KW Polskie Stronnictwo Ludowe

1. JANOWSKI Mieczysław Edmund, nauczyciel akademicki, zam. 
Rzeszów, nie należy do partii politycznej,

2. KASPRZAK Mieczysław, mgr inż. rolnik, zam. Ostrów, członek 
Polskiego Stronnictwa Ludowego,

3. DEPTUŁA Leszek Roman, lekarz weterynarii, zam. Mielec, 
członek Polskiego Stronnictwa Ludowego,

4. MICHALIK Józef, ekonomista, zam. Oleszyce, członek Polskiego 

Stronnictwa Ludowego,
5. KOŁODZIEJ Janusz Adam, przedsiębiorca budowlany, zam. 

Skołyszyn, nie należy do partii politycznej,
6. JANKOWSKI-MIHUŁOWICZ Józef Tadeusz, hutnik szkła, zam. 

Krosno, nie należy do partii politycznej,
7. RYGIEL Wiesław Andrzej, prawnik, zam. Ropczyce, członek 

Polskiego Stronnictwa Ludowego,
8. KISZKA Zbigniew, socjolog, zam. Przeworsk, członek Polskiego 

Stronnictwa Ludowego,
9. HYNOWSKI Jacek, nauczyciel, zam. Knapy, członek Polskiego 

Stronnictwa Ludowego,
10. WIŚNIEWSKI Jerzy, nauczyciel, zam. Malawa, członek Polskie-

go Stronnictwa Ludowego.

Lista nr 3 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej 
Polskiej - KW Samoobrona RP

1. LIS Alicja Bronisława, emerytka, zam. Jarosław, członek Samo-
obrony RP, 

2. SZAŁAJKO Stanisław Michał, nauczyciel, zam. Brzozów, czło-
nek Samoobrony RP,

3. URBAN Tadeusz Bronisław, rolnik, zam. Wola Dalsza, członek 
Samoobrony RP,

4. ARMATA Jan, przedsiębiorca, zam. Wiśniowa, członek Samo-
obrony RP,

5. SZOSTEK Roman, nauczyciel akademicki, zam. Rzeszów, czło-
nek Samoobrony RP,

6. PUKA Daniela Franciszka, emerytka, zam. Oleszyce, członek 
Samoobrony RP,

7. BURY Sławomir Andrzej, technik ekonomista, zam. Rzeszów, 
członek Samoobrony RP,

8. HABRAT Józef, ekonomista, zam. Krosno, członek Samoobrony 
RP,

obwody głosowania

sposób głosowania

Głosować można tylko na jedną listę, stawiając znak „x” w 
kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata z tej listy, przez 
co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu.

Głosy ważne

Głosy nieważne

Przyczyną nieważności głosu, jest:
● oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie 

znaku „x” w kratkach obok nazwisk kandydatów umiesz-
czonych na więcej niż jednej liście,

● nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli nieposta-
wienie znaku „x” w kratce obok nazwiska kandydata na 
którejkolwiek z list.

Nieważne są karty inne niż urzędowo ustalone lub nieopa-
trzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

wyBory Do parlaMentu europeJsKiego 
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9. SZUKAŁA Tadeusz, emeryt, zam. Kozłów, członek Samoobrony 

RP,
10. GAZDA Paweł Piotr, student, zam. Korczyna, członek Samo-

obrony RP.

Lista nr 4 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
1. WRÓBEL Jerzy Bogusław, wytaczarz, zam. Trzciana, członek 

Polskiej Partii Pracy,
2. STANEK Elżbieta Mariola, księgowa, zam. Rzeszów, nie należy 

do partii politycznej,
3. MIŚKIEWICZ Krzysztof, pedagog, zam. Tarnobrzeg, członek 

Polskiej Partii Pracy,
4. BUŻ Agnieszka Bernadeta, ekonomista, zam. Rzeszów, nie należy 

do partii politycznej,
5. RĄCZY Mariusz Wojciech, murarz, zam. Woliczka, nie należy 

do partii politycznej,
6. ZDĄBŁARZ Janina, elektromonter, zam. Rzeszów, nie należy 

do partii politycznej,
7. ŁYSZCZAK Roman, murarz, zam. Boguchwała, nie należy do 

partii politycznej,
8. BIENIEK Krzysztof Piotr, ekonomista, zam. Rzeszów, członek 

Polskiej Partii Pracy.

Lista nr 5 Komitet Wyborczy Libertas - KW Libertas
1. PAWŁOWIEC Daniel Mirosław, politolog, zam. Warszawa, 

członek Libertas,
2. KOZARSKI Sławomir Adam, inż ochrony środowiska, zam. 

Nisko, członek Stronnictwa „Piast”,
3. STACHOWICZ Augustyn Władysław, rolnik, zam. Sokolniki, 

nie należy do partii politycznej,
4. RZEPKA Jerzy Jan, lekarz, zam. Tuszów Narodowy, członek 

Stronnictwa „Piast”,
5. WRÓBEL Halina, lekarz, zam. Rzeszów, członek Ligi Polskich 

Rodzin,
6. ĆWIKŁA Iwona Maria, nauczyciel, zam. Stare Miasto, członek 

Stronnictwa „Piast”,
7. TUREK Marcin Krzysztof, nauczyciel, zam. Krosno, nie należy 

do partii politycznej,
8. ZUCHOWSKI Jan Maria, lekarz, zam. Narol, nie należy do partii 

politycznej,
9. KAZNECKI Dariusz Andrzej, prawnik, zam. Łączki Kucharskie, 

członek Stronnictwa „Piast”

Lista nr 6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy 
Demokratycznej - Unia Pracy — Koalicyjny Komitet 

Wyborczy SLD - UP
1. NIEWCZAS Marta Agata, nauczyciel akademicki, zam. Rzeszów, 

nie należy do partii politycznej,
2. TOFIL Bronisław Tadeusz, przedsiębiorca, zam. Stalowa Wola, 

członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
3. BŁASZCZYSZYN Tadeusz, przedsiębiorca, zam. Ostrów, czło-

nek Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
4. ŁOKAJ Tadeusz Antoni, leśnik, zam. Iwonicz-Zdrój, członek 

Krajowej Partii Emerytów i Rencistów,
5. GRYCH-BOCHYŃSKA Urszula, nauczyciel, zam. Podgrodzie, 

członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
6. PIETROW Wasili, emeryt, zam. Tarnobrzeg, nie należy do partii 

politycznej,
7. JUREK Andrzej, przedsiębiorca, zam. Ustrzyki Dolne, członek 

Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
8. KOZDĘBA Daniel Witold, nauczyciel akademicki, zam. Mielec, 

członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
9. LEMIECH Stanisław, przedsiębiorca, zam. Leżajsk, członek 

Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
10. ZYCH Marcin, nauczyciel akademicki, zam. Krosno, członek 

Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Lista nr 7 Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla 
Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) - KKW 

PdP - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni)
1. MARTENS Krzysztof, dziennikarz, zam. Rzeszów, nie należy 

do partii politycznej,
2. MYŁEK Danuta Łucja, lekarz medycyny, zam. Jastkowice, nie 

należy do partii politycznej,
3. PIECUCH Witold Stanisław, socjolog, zam. Przeworsk, członek 

Partii Demokratycznej-demokraci.pl,
4. HAŁAJ Joanna, nauczyciel akademicki, zam. Maleniska, nie 

należy do partii politycznej,
5. GÓRNICKI Wojciech, nauczyciel, zam. Strzyżów, członek So-

cjaldemokracji Polskiej,
6. PISKOR Zbigniew, instruktor-pilot, zam. Mielec, członek Stron-

nictwa Demokratycznego,
7. WILK Marzena Małgorzata, ekonomistka, zam. Rzeszów, członek 

Zielonych 2004,
8. SZELC Grażyna Julia, nauczyciel, zam. Krosno, członek Partii 

Demokratycznej-demokraci.pl,
9. POŁUDNIAK Arkadiusz Artur, politolog, zam. Przemyśl, członek 

Partii Demokratycznej-demokraci.pl,
10. KOZEK Bartłomiej Józef, student, zam. Buszkowice, członek 

Zielonych 2004.

Lista nr 8 Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej - KW 
Prawica Rzeczypospolitej

1. MAZIARZ Mieczysław Stanisław, lekarz, zam. Kolbuszowa, 
członek Prawicy Rzeczypospolitej,

2. KŁECZEK Dariusz, lekarz, zam. Tarnobrzeg, członek Prawicy 
Rzeczypospolitej,

3. CHOLEWIŃSKI Bogusław, nauczyciel, zam. Jarosław, członek 
Prawicy Rzeczypospolitej,

4. KRZANOWSKI Bogusław, nauczyciel, zam. Tyczyn, członek 
Prawicy Rzeczypospolitej,

5. DUDZIK Teresa Urszula, socjolog, zam. Ustrzyki Dolne, członek 
Prawicy Rzeczypospolitej,

6. RAKSZAWSKA-STOPYRA Wanda Zofia, ekonomista, zam. 
Leżajsk, członek Prawicy Rzeczypospolitej,

7. BARĆ Bronisława, inżynier mechanik, zam. Nisko, członek 
Prawicy Rzeczypospolitej,

8. STRZĘPEK Renata, radca prawny, zam. Strzyżów, nie należy do 
partii politycznej,

9. DZIKA Anna, inżynier ogrodnik, zam. Rzeszów, nie należy do 
partii politycznej,

10. WINTER Wojciech, ekonomista, zam. Przeworsk, członek Pra-
wicy Rzeczypospolitej.

Lista nr 9 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 
KW Platforma Obywatelska RP

1. KRZAKLEWSKI Marian, nauczyciel akademicki - nauki tech-
niczne, zam. Gdańsk, nie należy do partii politycznej,

2. ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna, ekonomistka, zam. Do-
łżyca, członek PO RP,

3. PORĘBA Marek Zbigniew, ekonomista, zam. Rzeszów, członek 
PO RP,

4. BORCZ Jerzy, nauczyciel akademicki, zam. Krosno, członek PO 
RP,

5. ORDYCZYŃSKI Marek Stefan, socjolog, zam. Leżajsk, członek 
PO RP,

6. CHRABĄSZCZ Adam Józef, nauczyciel, zam. Mielec, członek 
PO RP,

7. MISIĄG Stanisław, specjalista administracji publicznej, zam. 
Jarosław, członek PO RP,

8. ZDUŃSKI Leszek, nauczyciel, zam. Jasło, członek PO RP,
9. PARTYKA Sławomir Andrzej, pedagog, zam. Tarnobrzeg, czło-

nek PO RP,
10. ADAMCZYK Tomasz Tadeusz, lekarz, zam. Stalowa Wola, 

członek PO RP.

Lista nr 10 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość -KW 
Prawo i Sprawiedliwość

1. PORĘBA Tomasz Piotr, historyk, zam. Mielec, członek Prawa i 
Sprawiedliwości,

2. ĆWIERZ Andrzej Bogusław, nauczyciel, zam. Rzeszów, członek 
Prawa i Sprawiedliwości,

3. GOŁOJUCH Kazimierz Edward, specjalista mechanizacji rol-
nictwa, zam. Zalesie, członek Prawa i Sprawiedliwości,

4. SZLACHTA Andrzej, nauczyciel akademicki, zam. Rzeszów, 
członek Prawa i Sprawiedliwości,

5. ŚNIEŻEK Adam Walenty, specjalista spraw socjalnych, zam. 
Rzeszów, nie należy do partii politycznej,

6. KARASIŃSKI Maciej Stanisław, nauczyciel, zam. Przemyśl, nie 
należy do partii politycznej,

7. ŁĄCZAK Czesław, ekonomista, zam. Zawierzbie, członek Prawa 
i Sprawiedliwości,

8. SIECZKOŚ Zbigniew, radca prawny, zam. Chmielnik, członek 
Prawa i Sprawiedliwości,

9. SAGATOWSKA Janina Zofia, radca prawny, zam. Stalowa Wola, 
członek Prawa i Sprawiedliwości,

10. BABINETZ Piotr Mieczysław, historyk, zam. Krosno, członek 
Prawa i Sprawiedliwości.
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Gmina żydowska w Brzostku zo-
stała utworzona przed 1845 r. W 

skład gminy wchodziło 20 okolicznych 
miejscowości, w których przed wojną 
mieszkało ogółem około 500 Żydów. 
Zajmowali się handlem, rzemiosłem, 
usługami dla ludności. Społeczność 
żydowska miała do dyspozycji synago-
gę, mykwę, cheder oraz cmentarz. W 
czasie drugiej wojny światowej więk-
szość Żydów z Brzostku i okolic została 
rozstrzelana. Ocalali wyemigrowali do 
USA, Wielkiej Brytanii, Australii i do 
innych krajów.
 Cmentarz żydowski w Brzostku, 
zwany przez miejscowych „kierkutem”, 
zajmował blisko 1 ha powierzchni. Przed 
II wojną światową nekropolia była ogro-
dzona drewnianym płotem, z bramą od 
strony południowej. Przy wejściu znaj-
dował się dom pogrzebowy. Cmentarz 
został zniszczony przez Niemców, na 
jego terenie dokonywano egzekucji. Po 
wojnie rozebrano ogrodzenie, a kamień 
z pomników nagrobnych wykorzystano 
na rozmaite cele, m. in. gospodarcze. 
Obecnie na części nekropolii znajdują 
się zabudowania oraz puste pole. 
 Staraniem prof. Jonathana Webbera 
z Oxford, którego przodkowie miesz-
kali w Brzostku, a także członów jego 
rodziny i potomków innych rodzin brzo-
steckich Żydów oraz Muzeum Okrę-
gowego w Tarnowie, Urzędu Miasta i 
Gminy w Brzostku – 14 czerwca 2009 
r. dokona się rekonsekracji cmentarza 
żydowskiego w Brzostku. Na uroczy-
stości będą obecni m. in. Ambasador 
Izraela w Polsce, naczelny rabin polski 
Michael Schudrich, władze powiatu, 
województwa, goście z zagranicy i 
okolic Brzostku.
 Serdecznie zapraszamy na tę wyjąt-
kową ceremonię.

rekonsekracja 
cmentarza 
żydowskiego 
w Brzostku

Wnuki Józefa Szymona Webera,
oraz Romie Tager i profesor Helen Tager-Flusberg (wnuki Pereca i Brachy Tager)

wraz z Leszkiem Bieńkiem, burmistrzem Brzostku
zapraszają na uroczystość rekonsekracji cmentarza żydowskiego w Brzostku

14 czerwca 2009 r. (nieDziela)
Ceremonia rozpocznie się o godzinie 14 przed bramą cmentarza
w obecnooeci naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha,

proboszcza parafii rzymskokatolickiej p.w. Znalezienia Krzyża Świętego ks. dr. Jana Cebulaka
oraz znakomitych gości

członków żydowskich rodzin pochodzących z Brzostku
mieszkających obecnie w Australii, Anglii, Izraelu i Stanach Zjednoczonych.

potoMKowie żyDów z BrzostKu

prograM

Rynek w Brzostku
  ∙ Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 

Żydów w Brzostku
Cmentarz żydowski w Brzostku
  ∙ Oficjalne wystąpienia
  ∙ Uroczystość rekonsekracji cmentarza
  ∙ Odsłonięcie pomnika
  ∙ Modlitwy

Szkoła w Brzostku
  ∙ Przedstawienie muzyczne
  ∙ Otwarcie wystawy wycinanki żydowskiej 

autorstwa Marty Gołąb
 ∙ Uroczystość przyznania stypendium 

naukowego pamięci Żydów z Brzostku
 ∙ Poczęstunek dla Gości

Zaproszenie zilustrowano wycinanką Marty Gołąb

Gmina Brzostek włączyła się do przygotowanej przez Pań-
stwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

ogólnopolską kampanię profilaktyczno-edukacyjną pt. „Sprawdź, 
czy Twoje picie jest bezpieczne”.
 Cel i profil kampanii jest odpowiedzią na obszar trochę za-
niedbany dotychczas, jednak niezwykle ważny, jeżeli dążeniem 
większości z nas jest ograniczenie liczby osób pijących ryzy-
kownie i szkodliwie. Istotne również jest przekazanie wiedzy na 
temat szkód zdrowotnych i społecznych jakie wiążą się z piciem 
alkoholu. 
Nie ulega wątpliwości, że wszelkie zmiany w postawach i zacho-
waniach społecznych dokonują się na gruncie lokalnym. Liczymy 
na to, że kampania ta będzie drobnym sukcesem wynikającym 
ze zmiany wzoru picia alkoholu, gdyż jego nadużywanie zawsze 
obarczone jest konsekwencjami zdrowotnymi i społecznymi.
 Kampanię edukacyjną należy potraktować jako cenne bra-
kujące ogniwo w działaniach profilaktycznych naszej gminy. 
Skierowana jest głównie do dorosłych osób pijących alkohol 

okazjonalnie czy ryzykownie. Jest bardzo potrzebna po to, aby 
ludzie dowiedzieli się, jak alkohol działa na ich organizm, jaka 
dawka jest bezpieczna, kiedy jest się ponownie trzeźwym, jaki 
wpływ może mieć picie alkoholu na nasze zdrowie, życie rodzinne 
i towarzyskie, pracę czy bezpieczeństwo.
 Kampania będzie adresowana także do osób, które w ogóle 
nie powinny pić alkoholu, tj. uczniowie szkół podstawowych i 
gimnazjów, kierowców oraz kobiet w ciąży.
 Informujemy, że wszystkie szkoły z terenu naszej gminy, 
Ośrodki Zdrowia oraz Komisariat Policji w br. otrzymają bez-
płatny pakiet materiałów edukacyjnych do odpowiedniego wy-
korzystania na stanowiskach pracy.
 Mamy nadzieję, że tego rodzaju współpraca zaszczepi w 
konsumentach napojów alkoholowych potrzebę świadomego i 
ostrożnego ich spożywania.

Pełnomocnik Burmistrza
ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Brzostku

Barbara Garstka

Kampania profilaktyczno-edukacyjna w gminie Brzostek
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Co roku z niecierpliwością czekamy na majowe dni, bo 
wtedy Zespół Szkół w Siedliskach-Bogusz (tym razem 
wspólnie z siedliskim Stowarzyszeniem Wspierania Edu-
kacji) organizuje szkolny festyn. Tegoroczny odbył się 
17 maja i był trochę odmienny niż poprzednie m. in. ze 
względu na miejsce organizacji, ponieważ przebiegał na 
stadionie GOSiR w Brzostku, a nie na naszym szkolnym 
boisku. Wierzymy jednak, że ta zmiana nie zniechęciła 
stałych jego bywalców, a tylko odświeżyła formułę imprezy 
i przyciągnęła jeszcze więcej uczestników, co nawet dało się 
wyraźnie zauważyć.

Przygotowując się do świętowania, dużo 
wcześniej planujemy nie tylko prze-

bieg uroczystości, ale też z niepokojem 
śledzimy prognozy pogody i przechodzące 
nad Podkarpaciem fronty atmosferyczne. 
Trzeba przyznać, że szczęście nas nie 
opuszcza i mimo iż wielokrotnie podczas 
festynów niedzielne popołudnie zaczynało 
się burzą z piorunami i ulewnym deszczem, 
to później pogoda się poprawiała i sprzyjała 
organizatorom. Tym razem pogoda również 
spisała się na medal i niektórzy zdążyli 
złapać pierwszą wiosenną opaleniznę.
 Oprawę artystyczną tegorocznej ma-
jówki zapewniła krakowska firma „Abiza” 
organizująca imprezy plenerowe. Przygo-
towała mnóstwo atrakcji dla uczestników 
w każdym wieku. Zresztą, gołym okiem 
było widać, że dorosłym wchodzącym w 
zaczarowany świat zabaw i zmagań, przy-
pominały się lata dzieciństwa. Już samo 
wyliczenie przygotowanej przez „Abizę” 
oferty zapiera dech w piersiach. Były to np. 
zjeżdżalnie, zamki, bungee, byk-rodeo, piłkarzyki, trampolina, 
stół do siłowania się na rękę, strzelanie do tarczy. Całością 
zabawy kierował profesjonalny konferansjer, a konkursy i 
zabawy dla dzieci prowadzili klauni z teatru Wagabunda. 
Wszystkie propozycje cieszyły się dużym zainteresowaniem, 
a z miejsca zabaw raz po raz rozlegały się salwy śmiechu i 
niejeden uczestnik ocierał łzy, na szczęście, tylko właśnie ze 
śmiechu.
 Rada Rodziców naszego Zespołu Szkół obsługiwała za-
plecze kulinarne. Wyjątkowo smakowały serwowane przez 
nich potrawy, których nie można było nie spróbować. Takie 
szybkie uzupełnianie kalorii było niezbędne przed kolejnymi 
wyzwaniami, w których też nie można było nie brać udziału. 

 Jednym z ważnych elementów festynu był przegląd dorob-
ku artystycznego szkół z terenu Gminy Brzostek odbywający 
się pod hasłem „Wszystkie dzieci nasze są”. Pozwolił na 
prezentację umiejętności wokalnych dzieci i młodzieży wśród 
mieszkańców gminy i był niezapomnianym przeżyciem nie 
tylko dla młodych artystów, ich opiekunów i rodzin, ale też dla 
wszystkich słuchających. Niestety, mimo że dużo wcześniej 
wysłano zaproszenia i regulamin, do konkursu zgłosiły się 
tylko cztery szkoły (S.P. Brzostek, Grudna Górna, Kamienica 
Dolna i Siedliska-Bogusz). Czyż pozostałe placówki napraw-
dę nie mają się czym pochwalić? Jury w składzie: Zuzanna 
Rogala – przew., Elżbieta Gąsior i Marta Król podkreśliło, że 
podczas występów młodzi wykonawcy wykazali się wielkim 
zaangażowaniem i umiejętnościami wokalnymi na wysokim 
poziomie. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątko-
we dyplomy i upominki (aparaty cyfrowe, radiomagnetofon, 
MP3 i MP4).
 Uczniowie szkoły podstawowej z Siedlisk-Bogusz przedsta-

wili spektakl „Pięć oceanów” oparty na wątkach mitologicz-
nych, który doskonale wpisał się w klimat imprezy, chociaż 
poruszał poważne problemy dotyczące sensu życia i wartości 
w życiu ważnych.
 Tradycyjnie imprezą towarzyszącą były też gminne zawody 
młodzieżowych drużyn pożarniczych.
Wspaniała atmosfera, mnóstwo ludzi, uśmiechnięte buzie 
małych i dużych uczestników świadczyły o tym, że impreza 
była dobrze przygotowana i podobała się tym, którzy tego dnia 
przyszli na stadion w Brzostku.
A wśród zebranych dostrzegliśmy m. in. burmistrza Brzostku 
- p. Leszka Bieńka, jego zastępcę p. Piotra Szczepkowicza, 
dyrektorów szkół, komendanta Powiatowej Straży Pożarnej 

mł. bryg. Wojciecha Buszka oraz czuwa-
jących nad przebiegiem imprezy dyrektora 
Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz – 
Stanisława Wójtowicza i jego zastępcę 
– Krzysztofa Dziedzica.
 Pracownicy oraz rodzice uczniów naszej 
szkoły podkreślali, że warto było poświęcić 
swój czas i siły, aby pomóc innym chociaż 
na chwilę oderwać się od codziennych obo-
wiązków i odpocząć. Mamy nadzieję, że 
czas spędzony na majówce był dla naszych 
gości przyjemnością i stał się też zachętą, 
by znów za rok spotkać się z nami.
  Niniejszym pragniemy również go-
rąco podziękować Wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji i przebiegu 
imprezy (środki na jej przeprowadzenie 
pochodziły z Europejskiego Programu 
Integracji Społecznej).

W imieniu organizatorów 
Zofia Cabaj

szczęście nas 
nie opuszcza…
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wprowadzenie

Dla nadania tytułu opowieści autobio-
graficznej użyłem słów: „Życie na 

krawędzi czasu”, aby wyrazić nimi istotę 
naturalnego procesu przemijania życia, tak 
samo jak wszystkiego co zaistniało. Czas 
jest nośnikiem przemijania. Nim określa 
się początek zaistnienia każdego zdarzenia 
i procesu oraz jego ostateczne zniknięcie. 
Życie człowieka trwa jak gdyby na krawę-
dzi czasu z której spadnie w nieznanej dla 
niego chwili i przestanie istnieć na zawsze. 
Zniknięcie życia nazwane śmiercią może 
być spowodowane katastrofą, chorobą albo 
starością organizmu. Podobnie z różnych 
przyczyn umierają np. drzewa, w tym 
umierają stojąc, także ze starości. Tych 
samych drzew żyjących wiecznie nie ma.
 Czas to nieprzerwany ciąg chwil na-
stępujących po sobie, które są umownie 
wyrażone także w okresach ich trwania, 
np. godzina, dzień, rok, wiek, tysiąclecie. 
W łańcuchu okresów pokoleniowych mnie 
przypadło żyć z pokoleniami urodzonymi 
w XX wieku, kiedy to zaistniało wiele 
przerażających wydarzeń w skali świato-
wej. Bogusław Wołoszański swoją kolejną 
książkę z cyklu: „Sensacje XX wieku” bar-
dzo wymownie zatytułował: „Ten okrutny 
wiek”. W istocie był to wiek ludobójstwa 
na skalę nieznaną w historii ludzkości. 
Sprzyjały temu totalne systemy rządze-
nia, które potęgowały rozwój przemysłu 
wojennego oraz środków ogromnych 
zniszczeń i masowej zagłady ludzi.
 Mam nadzieję, że pokolenia spadko-
bierców XX wieku będą mądrzejsze o 
doświadczenia ich przodków i doprowadzą 
do skutecznego zakazu wojennej produkcji 
zbrojeniowej, która stanowi gigantyczne 
marnotrawstwo dóbr oraz przyczynę apo-
kaliptycznych cierpień i nieszczęść ludzi. 
Nie dopuszczą do odradzania się wszelkich 
form totalitaryzmu, nacjonalizmu, kseno-
fobii i nietolerancji.
 Pomysł opisania mojego życia w tym 
srogim wieku XX nurtował mnie od daw-
na. Kolejne próby opracowania tematu 
nie dawały mi zadowolenia. Przeciwnie 
zniechęcały mnie, ponieważ widziałem w 
nich moją nieudolność pisarską. Wobec 
tego przystąpiłem do porządkowania 
dokumentów i fotografii odnoszących się 
do wydarzeń i działań w moim życiu. Fo-
tografie uporządkowane chronologicznie 
wymagały choćby krótkiego opisu kogo 
i co każda z nich przedstawia. Wykonana 
charakterystyka fotografii skłoniła mnie do 
ostatecznej próby opisu mojego żywota.
 Po trudnościach początkowych próba 
powiodła się. Rozpoczęty rękopis rozrastał 
się do rozmiarów wymagających podzie-
lenia go na części. Kierując się logiką 
chronologii życia postanowiłem wykonać 
rękopis opowieści w pięciu częściach i 
zatytułować je: 1. Rodowód i młodość, 2. 
Kawalerskie bytowanie, 3. Małżeństwo i 

rodzina, 4. Kariera zawodowa, 5. Jesień 
życia.
 Pierwszą część opowieści ukończyłem 
w 2000 roku. Zajęła ona 428 stron ręko-
pisu formatu A-4. Dokumenty i fotografie 
wcześniej uporządkowane przyjąłem jako 
faktograficzny aneks do całej opowieści. 
Część I aneksu obejmuje 221 dokumentów 
i artykułów prasowych. Potwierdzają one 
niektóre fakty jakie wystąpiły w moim 
życiu. Część II jest zbiorem 411 fotografii 
zamieszczonych na 60 stronach. Ilustrują 
one wygląd osób i obiektów, które wymie-
niam w opowieści. Pomiędzy stronami są 
wkładki z krótkim opisem każdej fotogra-
fii, co razem stanowi 120 stron formatu 
A-4. Aneks wzbogaca wartość poznawczą 
opowieści. Może też być samodzielnym 
źródłem informacji o moim bytowaniu i 
działalności.
 Z oryginału rękopisu i z aneksu zleciłem 
wykonanie kserokopii w czterech egzem-
plarzach i oprawienie ich introligatorsko. 
Po jednym egzemplarzu przekazałem 
w prezencie moim kochanym dzieciom 
Bożence i Romkowi oraz najstarszemu 
siostrzeńcowi Stasiowi Wielickiemu i naj-
młodszej siostrzenicy Elżuni Stasiowskiej. 
Oni i ich rodziny będą też posiadaczami 
następnych części opowieści, jakie zdążę 
wykonać w rękopisie.
 Przekazane kserokopie rękopisu opo-
wieści spowodowały zainteresowanie się 
jej treścią także inne osoby spośród mojej 
familii. Irena Wierzbicka wystąpiła z 
inicjatywą przepisania rękopisu drukiem 
na komputerze i poszukania wydawcy 
zainteresowanego książkowym wydaniem 
opowieści autobiograficznej.
Tymczasem Prof. dr hab. Stanisław 
Bieszczad podarował mi opracowaną 
przez siebie i wydaną drukiem genealogię 
rodu Jakuba Andreasika, dziadka kilku-
dziesięcioosobowego grona wnucząt, do 
których mam zaszczyt należeć. Otrzymana 
genealogia wzbogaciła moją wiedzę o 
nieznane mi fakty i skorygowała te, które 
błędnie zapamiętałem. Poczułem się w 
obowiązku poprawić w rękopisie mojej 
opowieści podrozdział: „5. Dziadkowie i 
krewni po kądzieli.” Tak powstała skory-
gowana wersja tego podrozdziału, którą w 
formie aneksu dołączyłem do genealogii 
opracowanej przez Prof. Bieszczada. Połą-
czonym opracowaniom nadałem wspólny 
tytuł: „Pokolenia Rodu Jakuba i Marii 
Andreasików” oraz zleciłem jednolite 
ich wydrukowanie w 12 egzemplarzach i 
oprawienie introligatorskie. Po rozesłaniu 
do członków Rodu tych egzemplarzy, na-
deszły uwagi do wydania I i zamówienia 
na 20 egzemplarzy wydania II.
 To ponownie ożywiło zainteresowania 
wydaniem całej opowieści autobiograficz-
nej drukiem, a nie tylko jednego jej podroz-
działu; „Dziadkowie i krewni po kądzieli”. 
Irena Wierzbicka z Sieklówki pojechała do 
Władysława Andreasika w Krakowie na 
rekonesans możliwości wydania książko-
wego mojej opowieści. Podczas wizyty u 
Władysława, Irena wypożyczyła mu przy-
wieziony egzemplarz kserokopii rękopisu 
oraz aneksu dokumentów i fotografii, aby 
mógł zapoznać się z ich treścią.
 W rezultacie Władysław zadeklarował 
się sfinansować mi koszt pierwodruku 
komputerowego, jeśli zlecę jego wyko-

nanie. Po otrzymaniu ode mnie dysków z 
pierwodrukiem oczyszczonym z błędów 
drukarskich, on wydrukuje na własnym 
komputerze potrzebną ilość egzemplarzy 
i zleci ich oprawienie introligatorskie. 
Jednocześnie zaproponował mi bym prze-
kazał kserokopie rękopisu wraz z aneksem 
Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, na 
co wyraziłem zgodę. Mając zapewnienie 
tak istotnej pomocy od razu przystąpiłem 
do ostatecznej korekty rękopisu przed 
oddaniem go do druku. Oto jest opowieść 
wykonana drukiem.
 Z głębokim uczuciem wdzięczności 
dziękuję Władysławowi Andreasikowi 
za poniesienie kosztów i trudu wydania 
drukiem mojej opowieści oraz Irenie 
Wierzbickiej za jej inicjatywę i osobiste dą-
żenie do urzeczywistnienia tego pomysłu. 
Władysław okazał się dla mnie tak samo 
wielkoduszny i hojny, jak Jego Dziadek 
Franciszek Andreasik.
 Szanownym Czytelnikom z całego serca 
życzę interesującej lektury oraz aktywnej 
motywacji do optymizmu i pozytywnego 
myślenia.

Łączę serdeczne wyrazy szacunku i po-
ważania Stanisław Łukasik

i. rodowód
1. wieś rodzinna łukasików

Lokalizację wsi chyba najlepiej można 
określić przez odniesienie jej położe-

nia do istniejących elementów topografii 
terenu, zwykle nanoszonych na mapy. 
Zacznę więc od rzeki Wisłoki. Wypływa 
ona ze stoku Dębiego Wierchu w Beskidzie 
Niskim na południowym skraju Polski i 
jest karpackim, prawobrzeżnym dopływem 
Wisły, o długości 163 km1. Doliną Wisłoki 
prowadzi szosa i na jej odcinku pomiędzy 
miastami Dębicą i Jasłem przechodzi 
przez: Pilzno, Bielowy, Brzostek i Koła-
czyce. Za Bielowami w Kamienicy Dolnej 
jest rozwidlenie szosy, dające początek 
drogi do Grudnej Dolnej, mojej rodzinnej 
wsi. Droga do Grudnej prowadzi doliną 
rzeki Kamienica przez wsie Gorzejowa, 
Siedliska-Bogusz, Smarżowa i na 10-tym 
kilometrze rozpoczyna się wieś Grudna 
Dolna.
 Rodzinna wieś ma zabudowę rozpro-
szoną po dolinach i wzgórzach. Uroczą 
panoramę wsi tworzy urozmaicona kon-
figuracja terenowa. Wzgórza od strony 
południowej, wschodniej i północnej 
otaczają środkową i zachodnią część wsi 
równinnej. Na wschodnim styku równiny 
ze wzgórzami położone są grunty gospo-
darstwa rolnego Stasiowskich, kolejnych 
spadkobierców z rodziny Łukasików.
 Piękno panoramy okolicy tworzą 
między innymi doliny strumieni przecina-
jących wzgórza. Pojedyncze strumienie łą-
czą się w jeden nurt rzeki Kamienica, która 
zasila wody Wisłoki. Brzegi strumieni 
porośnięte drzewami głównie olszyną oraz 
różnymi krzewami, tworzą w krajobrazie 
wijące się wstęgi. Ich kolory zmieniają się 
zależnie od pory roku, a nawet dnia i rodza-
ju pogody. Piękno krajobrazu znakomicie 

1 Wielka Encyklopedia Powszechna PWN 
Warszawa 1969r Wydanie 11.12 s.354

Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu - fragmenty
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wzbogacają rozrzucone zakamarki tere-
nowe nieużytków rolnych, porośniętych 
różnymi gatunkami drzew i krzewów.
 Na północnym skraju wsi rozpoczyna 
się duży obszar leśny, szeroki z zachodu 
na wschód i głęboki na północ w kierunku 
Dębicy.
 Niewielki fragment obszaru leśnego 
położony w granicach wsi, podzielony jest 
na małe działki, które są własnością miej-
scowych rolników. Zasadniczy kompleks 
leśny z przewagą drzewostanu liściastego, 
głównie buki i graby był własnością hrabie-
go Raczyńskiego. Po II wojnie światowej 
prywatna własność większych obszarów 
leśnych została upaństwowiona.
 Grunty orne w strukturze użytków 
zajmują największą część powierzchni 
wsi Podzielone miedzami na pasy o róż-
nej długości i szerokości są indywidualną 
własnością małych i średnich gospodarstw 
chłopskich. Właściciele gospodarstw dzie-
lą użytkowane grunty na pola i poletka 
pod określone uprawy roślin. W rezultacie 
powstaje naturalna mozaika figur geo-
metrycznych o różnych powierzchniach 
i kolorach z całą gamą ich odcieni, które 
ulegają sezonowym zmianom. Czynią one 
łącznie z innymi elementami krajobrazu 
urzekająco piękną panoramę wsi.
 Drogi przechodzące przez wieś - można 
powiedzieć - prowadzą w cztery strony 
świata. Najbardziej ruchliwą była i jest 
droga wschód - zachód. Swój początek w 
kierunku wschodnim bierze w Kamienicy 
Dolnej jako odgałęzienie szosy pomiędzy 
miastami Dębicą i Jasłem, zaś kończy się 
na pograniczu wsi Grudna Górna z Brze-
zinami jako odgałęzienie drogi pomiędzy 
Dębicą a Wielopolem Skrzyńskim przez 
Stasiówkę. Drogi w kierunku północnym 
i południowym są odgałęzieniami drogi 
wschód - zachód. Pierwsze na północ przez 

Głobikową w kierunku Dębicy, drugie 
kilkaset metrów dalej na południe przez 
Bączałkę, Kamienicę Górną do Brzostku. 
Droga w kierunku północnym przechodzi 
obok gospodarstwa rolnego Stasiowskich, 
spadkobierców z rodziny Łukasików. W 
okresie między wojennym droga z Grudnej 
Dolnej w kierunku zachodnim była gościń-
cem o kiepskiej nawierzchni żwirowej i 
słabych mostach. Praktycznie jeździły po 
niej tylko furmanki chłopskie. Odgałę-
zienia dróg na południe i na północ były 
wąskimi drogami wiejskimi o nawierzchni 
gruntowej.
 Po II wojnie światowej rozwój budow-
nictwa i przemysłu w miastach, szczegól-
nie w Dębicy, Jaśle i Tarnowie, stwarzał 
duże zapotrzebowanie na ludzi do pracy. 
Wyczerpane możliwości zatrudnienia 
wśród stałych mieszkańców tych miast 
powodowały konieczność dowożenia ludzi 
do pracy ze wsi. Po wyczerpaniu zasobów 
we wsiach położonych bliżej miast trzeba 
było sięgać do wsi coraz bardziej odległych 
. Wkrótce przyszła kolej na Grudną Dolną 
i wsie sąsiednie. Ciężkie samochody do-
wożące codziennie ludzi do pracy spowo-
dowały szybkie zniszczenie mostów oraz 
gościńca z Grudnej do Kamienicy Dolnej. 
Prowadzone remonty nie mogły zabez-
pieczyć ciągłości przejezdnej. Musiano 
podjąć decyzję inwestycyjną o budowie 
nowej drogi i mostów. Wybudowano sze-
rokie mosty betonowe. Cały odcinek drogi 
z Grudnej do Kamienicy Dolnej odpowied-
nio poszerzono i ułożono nawierzchnię as-
faltową. Wówczas uruchomiono stałe linie 
Państwowej Komunikacji Samochodowej 
(PKS). Dzięki temu wieś Grudna Dolna 
uzyskała bezpośrednie połączenia komu-
nikacji autobusowej z miastami Dębicą, 
Jasłem i Tarnowem, a pośrednio z całym 
krajem. Moja rodzinna wieś przestała być 

zabitą deskami, jak ją niegdyś określano. 
Właściciele małych gospodarstw rolnych 
i członkowie wielodzietnych rodzin wiej-
skich dojeżdżając do pracy w miastach dali 
początek nowej grupie społecznej we wsi, 
zwanej chłopo-robotnikami. Zaistniałe 
wydarzenia przyśpieszyły proces przemian 
cywilizacyjnych i obyczajowych wsi. 
Stworzyły też duże możliwości migracji 
mieszkańców wsi do miast, zwłaszcza 
dorastającej młodzieży z rodzin wielo-
dzietnych. Istotnym czynnikiem postępu 
cywilizacyjnego i technicznego wsi była 
jej elektryfikacja.
 Wieś Grudna Dolna ma dwie charakte-
rystyczne cechy, formalną i merytoryczną. 
Cechą formalną jest nazwa urzędowa 
wsi, w Polsce jedyna i niepowtarzalna, 
wśród ogromnej liczby miejscowości o 
urzędowych nazwach wielokrotnie po-
wtarzanych2. Jednym z wielu przykładów 
może być urzędowa nazwa „Brzeziny”. 
W Polsce o tej nazwie jest 86 różnych 
miejscowości, w tym 29 wsi i l miasto.
Cechą merytoryczną Grudnej Dolnej są 
pokłady węgla brunatnego, położone na 
różnych głębokościach w północnej i pół-
nocno zachodniej części wsi. Jest to węgiel 
twardy, błyszczący czernią i nie różni się 
wyglądem od węgla kamiennego. Różnica 
polega głównie na jego mniejszej kalorycz-
ności w porównaniu z węglem kamiennym. 
Płytsze pokłady węgla od kilku do kilku-
dziesięciu metrów pod powierzchnią ziemi 
były już eksploatowane od połowy XIX 
wieku do 1944 roku i jeszcze kilka lat po 
II wojnie światowej.

c.d.n.
 

2 Wykaz urzędowych nazw miejscowości 
w Polsce, t. I s. 566 Wydawnictwa Akcy-
densowe 1980

Zakon Rycerski Ziemi Bieckiej
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji 
Europejskiej w ramach Programu Młodzież w Działaniu

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH „NIEŚĆ NADZIEJĘ” w Brzostku 
serdecznie zaprasza na RODZINNY PIKNIK INTEGRACYJNY 

21 czerwca 2009 r. w godz. 14.00-20.00.  
Piknik odbędzie się na terenie obiektu i placu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku i realizowany będzie  
z Programu Integracji Społecznej. Jednocześnie na terenie Warsztatów będą odbywać się Dni Otwarte WTZ

W programie między innymi:
- Prezentacja Zakonu Rycerskiego Ziemi Bieckiej – m.in. pokaz strzelania z łuku.
- Art–Metanoia z Krakowa – Kabaret „PIRACI” z programem satyrycznym „KOBIETKI”
- Występy MDK w Jaśle – taniec nowoczesny 
- Występ zespołu muzycznego „ANDANTE”
- Występ Kapeli Ludowej „BRZOSTOWIANIE”
- Występy innych zespołów 

Dodatkowe atrakcje:
- Dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci 
- Pokaz sprzętu strażackiego
- Darmowy bigos, ciastka, kawa i herbata (stół wiosenny)
- Zawody sportowe dla dzieci i młodzieży (atrakcyjne nagrody)
- Oraz wiele innych atrakcji 

Zarząd i członkowie stowarzyszenia serdecznie zapraszają
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z Brzostku w świat
„Uwielbiam cię siano wonne, bo nie znajduję 
w tobie dumy dojrzałych kłosów.
Uwielbiam cię siano wonne, któreś tuliło w 
sobie Dziecinę bosą. (…)
Uwielbiam cię, blade światło pszennego chle-
ba, w którym wieczność na chwilę zamieszka, 
podpływając do naszego brzegu tajemną 
ścieżką.”

Karol Wojtyła „Wybrzeża pełne ciszy”

Dni kończącej się wiosny są coraz 
dłuższe. Słońce dostojnie i wolno „po-

rusza” się po błękitnej drodze jakby chciało 
pomóc utrudzonym gospodarzom w cięż-
kich pracach polnych. Lasy monumentalne, 

ciężkie swoją zielenią stoją jakby na straży 
owych robót polnych. Wiatr powiewa 
wolno, to znowu gwałtownie owiewając 
strudzone czoła ludzkie. Śpiew skowronka 
– gdzieś spod obłoków, tak wysoko wzbi-
tego – dźwięcznym głosem wnosi w serce 
człowieka radość z pracy dnia każdego. Z 
gniazd dobiegają coraz to inne cieniutkie 
trele i od czasu do czasu przefruwają młode 
ptaszęta – to już czas lęgu rozpoczęty i 
czas rozpocząć przez małe ptaszynki swoje 
dorosłe życie. Brzęk owadów przypomina 
że czas zbierania nektaru z płatków kwia-
towych pomału mija. Osuszone płatki z 
kwitnących drzew owocowych, tu i ówdzie 
zawiązki owocowe bardzo nieśmiało „wy-
chylają głowy” z ciężkiej zieleni liści. Tu i 
ówdzie gospodynie pochylają się nad rzę-

dami schodzących warzyw, pielą, siekają 
spulchniają je. Za koniem idą gospodarze 
prowadząc plewniki pieląc rzędy buraków, 
ziemniaków czy kukurydzy. W ogródkach 
kwiatowych już cały dywan kwiatów, żół-
tych, różowych, białych, pomarańczowych, 
a wśród nich królują dostojne głowy czer-
wonej, różowej i białej piwoni oraz białe 
bukiety kaliny. Zapach bzów, jaśminów, 
głogów, bzu dzikiego, czeremchy i akacji 
zmuszają człowieka do zatrzymania się 
choć na chwilę i zadumy nad pięknem 
krajobrazu ojczystego. 
 Wśród zieleni drzew i łąk, wśród krze-
wów porzeczek, malin, agrestu i aronii 
jakby ukryty – chociaż wcale nie jest taki 
mały – stoi dom rodzinny Elżbiety, ko-
biety, która tutaj urodziła się, tutaj uczyła 
się pierwszych kroczków, stąd deptała do 
szkoły brzosteckiej, co niedzielę i święta 
szła do kościoła na wzgórzu. Kobiety, 
która wyrastała z dziecka, dorastała na 
naszej Brzosteckiej Ziemi i niestety – jak 
większość młodych – wyjechała kształcić 
się, a potem pracować.
 Jeszcze nie tak dawno – wydaje się, że 
niedawno – biegała z piłką, grała w klasy, 
skakała przez gumę, pasła krowy z książką 
w ręku, jeszcze nie tak dawno, Ela, Elżunia 
była ułożoną, uśmiechniętą dziewczynką, 
zawsze bardzo dobrze przygotowaną do 
lekcji, pracowitą i wzorową uczennicą i 
koleżanką, ale czas szkoły szybko leci – 
dziś Elżbieta jest matką, żoną, magistrem 
ekonomii, kobietą spełnioną, pracującą w 
dużej rzeszowskiej firmie. Warto przyglą-
dać się losom tej Rodaczki – co prawda są 
to losy takie jak innych – gdyż z tej bio-
grafii można się wiele nauczyć i brać wzór 
godnego życia, życia w miłości w pełnej 
harmonii z Bogiem, z drugim człowiekiem 
i przyrodą. 
 Elżbieta z domu Cholewiak Fornal jest 
trzecim dzieckiem Albiny z domu Foryś i 
Stanisława Cholewiaka mieszkających na 
Szkotni. Ciekawą postacią w tej rodzinie 
był pradziadek Piotr Cholewiak, mieszka-
jący na Okrągłej. To za sprawą jego syna, 
a ojca Stanisława Cholewiaka późniejszego 
brzosteckiego sołtysa i ojca Elżbiety – 
rozrosła się brzostecka posiadłość Chole-
wiaków na Szkotni. Otóż syn pradziadka 
Piotra, Stanisław w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym wyjechał w poszukiwaniu 
chleba do Ameryki. Długie tygodnie płynął 
statkiem po oceanach świata i dotarł do 
Chicago. A że miał naznaczony cel – go-
rący cel pobytu – podjął ciężką pracę w 
kopalni, a zarobione pieniądze odkładał 
na zakup ziemi w Polsce. On wiedział, że 
tylko ciężką pracą może stworzyć lepsze 
życie sobie i rodzinie, o której marzył. I 
tak się stało. Po powrocie ożenił się z Julią 
z domu Zapór w Sowinie – tam przyszedł 
na świat syn Stanisław – ojciec Elżbiety. 
Zakupił kilka morgów ziemi i wybudował 
duży dom z czerwonej cegły. W tym domu 
zamieszkał też Stanisław – syn – ożeniony 
z Albiną z domu Foryś z Nawsia Brzostec-
kiego i tutaj narodziło się czworo dzieci 
– dwie córki oraz dwóch synów. 
 Albina dobrze przygotowana do opieki 
nad dziećmi, rozsądna i gospodarna kobieta 
bardzo gorliwie dbała o rodzinę i ciężko 
pracowała w gospodarstwie, które usta-
wione było na uprawę buraka cukrowego 
i hodowlę bydła. Codziennie trzy razy 

zasiadała pod sześcioma krowami, ręcznie 
dojąc je, a mleko odnosiła do skupu. Była to 
niezwykle ciężka praca – jeszcze wtedy nie 
było postępu technicznego w oborach i nie 
było dojarek. A ponadto hodowała trzodę 
chlewną, drób, uprawiała duży ogród wa-
rzywny i wychowywała gromadkę dzieci.
 Stanisław – ojciec Elżbiety był człowie-
kiem społecznikiem i intelektualistą. Posze-
rzał swoją wiedzę w liceum w Krośnie, był 
mężczyzną otwartym i umiał nawiązywać 
kontakty z ludźmi. Nic też dziwnego, że 
przez 33 lata pełnił funkcję sołtysa, a przez 
dom przechodziło dużo ludzi. Mieszkańcy 
Brzostku przychodzili nie tylko z opłatami 
podatkowymi, które zbierał, ale właściwie 
z każdą sprawą. Nie tylko budowa dróg, 

remonty budynków, po zniszczeniach wo-
jennych, gazyfikacja, elektryfikacja były 
tematem życia codziennego sołtysa, ale 
nawet każde nieporozumienie sąsiedzkie, 
spory o ścieżkę, tj. wszystkie te problemy 
były istotą dnia codziennego sołtysa. I w 
takiej atmosferze pracy i posługi drugiemu 
człowiekowi, bogobojności i miłości do 
przyrody wyrastały dzieci Albiny i Stani-
sława Cholewiaków.
 Najstarsza córka Barbara po ukończeni 
Liceum Ekonomicznego w Jaśle i kursów 
finansistów podjęła pracę w Gminnej Spół-
dzielni w Brzostku i pracuje jako księgowa. 
Wyszła za mąż za Romana Pietrzyckiego, 
wybudowali dom i wychowują dwoje 
dzieci. Syn Paweł obdarzony jest wielkimi 
zdolnościami matematycznymi. Przez czas 

Prababcia Elżbiety Anna Szukała z cór-
kami i z wnuczkami Zofią i Albiną Foryś

Maria i Antoni Foryś rodzice Albiny 
Cholewiak

Rodzina Cholewiaków z najstarszą 
córką Barbarą

Pradziadek Piotr Cholewiak
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nauki w liceum brał udział w olimpiadach i 
konkursach matematycznych wygrywając 
je. Obecnie jest studentem matematyki na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 
jest laureatem ogólnopolskiej olimpiady 
matematycznej. Ten wiejski „as mate-
matyczny” ma średnią ocen 5 i nic teraz 
dziwnego, że z Ziemi Brzosteckiej pójdzie 
w świat. Marzy się Mu kariera naukowa 
i praca na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Być może, że będziemy mieć następnego 
profesora z Brzostku. Córka Joanna jest 
studentką Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 Drugim dzieckiem Albiny i Stanisława 
Cholewiaków jest syn Stanisław Andrzej, 
absolwent Technikum Rolniczego urzędnik 
gminy. Ożeniony jest z Bożeną z domu 
Niezgoda – przedszkolanką, wychowują 
córkę Gabrielę, która kończy gimnazjum 
i będzie się dalej uczyć w liceum ogól-
nokształcącym. Andrzej jest człowiekiem 
obdarzonym tolerancją dla ludzi, miłością 
do rodziny i każdego człowieka. Nade 
wszystko umie dostrzegać piękno przyrody 
ojczystej, jest głosicielem ekologii oraz 
współtworzenia zdrowego środowiska dla 
człowieka. Od młodości wychowywany 
był przez pracę, nauczył się jej i wszystko 
co wykonuje doprowadza do perfekcji. 
Znany jest jako człowiek obowiązkowy i 
praworządny. 
 Elżbieta Fornal jest trzecim dzieckiem 
Albiny i Stanisława Cholewiaków. Z 
bardzo dobrymi wynikami ukończyła 
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława 

Leszczyńskiego w Jaśle, a potem studio-
wała na Akademii Rolniczej w Zalesiu. Po 
otrzymaniu dyplomu magistra i ukończeniu 
studiów podyplomowych z bankowości i 
rachunkowości pracuje jako księgowa w 
dużej firmie chemii budowlanej GREJN-
PLAST w Rzeszowie, jest to największe 
przedsiębiorstwo chemii budowlanej na 
Podkarpaciu. Podczas wakacji studenckich 
jeździła za granicę głównie do Austrii, 
gdzie pracowała po 3 miesiące, a zaro-
bione pieniądze przeznaczała na własne 
utrzymanie. Nauczona była pracy, gdyż od 
dziecka pomagała rodzicom w prowadze-
niu gospodarstwa rolnego. Razem z bratem 
Andrzejem zbierała kasztany, butelki, 
jabłka, a zarobione pieniądze wydawała 
na smakołyki. W domu rodzinnym każde 
dziecko miało wydzielone prace, które 
musiało wykonywać – oprócz czasu na 
naukę. Nie było miejsca na nieposłuszeń-
stwo, gdyż rodzice wychowywali dzieci w 
wielkiej miłości do Boga i bliźniego, ale też 
w posłuszeństwie i karności. 
 Elżbieta wspomina niedzielę z dzieciń-
stwa, kiedy to były dzieci czysto i schludnie 
ubierane i za rękę prowadzone do kościoła. 

Razem z rodzicami i ciocią Cesią – urzęd-
niczką, która pomagała w wychowywaniu 
dzieci brata – szli wszyscy do kościoła i 
razem wracali.
 Elżbieta Fornal dzisiaj jest żoną Woj-
ciecha i matką trójki dzieci. Stara się je 
wychowywać na takich samych wzorach, 
jakie wyniosła z domu rodzinnego. Córka 
Katarzyna jest uczennicą pierwszej klasy 
gimnazjum Królowej Jadwigi w Rzeszowie 
i wykazuje zdolności językowe i artystycz-
ne. Syn Michał jest uczniem trzeciej klasy 
szkoły podstawowej, gra na gitarze, dużo 
czyta, zaś najmłodszy syn Jan jest uczniem 
drugiej klasy szkoły podstawowej, wykazu-
je zdolności matematyczne i artystyczne. 
 Elżbieta jest wzorową matką, wy-
chowuje dzieci z wielką troską, dba o 
ich edukację, ponadto uczy miłości do 
przyrody. Często jeździ z nimi nie tylko 
po całym polskim kraju, ale też wędruje z 
nimi po Europie; po Słowacji, Czechach, 
Ukrainie, Węgrzech, Austrii, Niemczech. 
Często przyjeżdżają do rodzinnego domu 
w Brzostku gdzie mieszkają sami rodzice. 
Przywozi pyszne ciasto własnej produkcji, 

gdyż te umiejętności też wyniosła z domu 
rodzinnego, a zapach pieczonego chleba w 
domu czuje przez całe życie. 
 Najmłodszy syn Albiny i Stanisława 
Cholewiaków Grzegorz po ukończeniu 
technikum rolniczego miał osiąść na 
ojcowiźnie. Przerabiał dom rodzinny, 
remontował, unowocześniał, uzupełniał 
wykształcenie z informatyki, niestety i on 
opuścił Brzostek i wyjechał w świat do 
Wodzisławia Śląskiego w poszukiwaniu 
pracy. Ożenił się z Anitą z domu Liszka, 
wychowują córkę Patrycję i marzy o po-
wrocie do Brzostku. 
 Patrząc na młodą rodaczkę Elżbietę For-
nal śmiało mogę stwierdzić, że jej sukces 
przyzwoitego życia i szczęścia w rodzinie 
wywodzi się z wzorowego wychowywania 
chrześcijańskiego, gdyż i to wychowanie 
jest kluczem dobrej miłości, umiejętności 
odpowiedzialnego oddania się rodzinie i 
współistnienia z przyrodą. 
 Za księdzem profesorem Józefem 
Tischnerem powtórzę, że pokój duszy, na-
dzieję, kształtowanie woli sprawiedliwości, 
wyzbycia się egoizmu i poddanie się woli 
Bożej jest zasadą godnego i uczciwego 
życia. Dobry człowiek to ofiarny, praw-
domówny, wspaniałomyślny, cierpliwy, 
umiejący wielbić Boga i służyć drugiemu 
człowiekowi. 
 Właśnie w takich ideach wychowywana 
była Elżbieta z domu Cholewiak Fornal i 
tak wychowuje własne dzieci. 

Zuzanna Rogala

Elżbieta Fornal z domu Cholewiak  
z mama Albiną

Albina Cholewiak z córką Barbarą  
i synem Stanisławem

Grzegorz Cholewiak

Elżbieta Fornal z domu Cholewiak z 
mężem Wojciechem i dziećmi Katarzy-

ną, Janem i Michałem

Stanisław i Julia Cholewiak z córką 
Czesławą i synem Stanisławem - ojcem 

Elżbiety
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Brzostek 
ul. Wąska 3

tel. (014) 68 30 461
 660 116 866

	malowanie
	gładzie gipsowe
	ściany-regipsy
	sufity podwieszane

	panele
	glazura
	oraz inne

REMONTY MIESZKAŃ:

alergia a odporność
Alergia jest nieprawidłową reakcją 

układu odporności na występujące w 
środowisku czynniki, które dla osób zdro-
wych są obojętne (nie wywołują żadnych 
objawów chorobowych).
U człowieka alergia dotyczy głównie tych 
narządów, które mają bezpośredni kontakt 
ze środowiskiem zewnętrznym, tzn. skóry, 
oczu, układu oddechowego i przewodu 
pokarmowego. Czynniki uczulające 
(alergeny) mogą dostawać się do orga-
nizmu wraz z wdychanym powietrzem 
(pyłki roślin, roztocza kurzu domowego, 
naskórki zwierząt czy zarodniki grzybów 
pleśniowych), mogą być składnikami po-
karmów (białko mleka krowiego, białko 
jajka, orzechy, ryby i wiele innych) lub 
dostawać się do organizmu z jadem owa-
dów (np. osy, szerszenia czy pszczoły). 
Kontakt z uczulającą substancją wziewną 
może zatem wywoływać wodnisty katar, 
kichanie, zatkanie nosa, a nawet napad 
duszności.
 Alergiczny katar sienny jest nie tylko 
uciążliwy, ale może stwarzać warunki 
sprzyjające rozwojowi zakażeń i powsta-
waniu zapaleń.
Za występowanie wielu objawów choro-
bowych u osób z alergicznym nieżytem 
nosa odpowiedzialna jest histamina. 
Uwalnia się ona z komórek tucznych i 
bazofili już w kilkadziesiąt sekund po 
zadziałaniu alergenu. Aby zredukować 
katar, świąd i kichanie podaje się leki 
przeciwhistaminowe będące antagonista-
mi receptora H1.
Stosowanie leków przeciwhistaminowych 
najczęściej usuwa objawy nawet ciężkich 
alergii. Wiąże się jednak z pewnymi skut-
kami ubocznymi - sennością i wydłuże-
niem czasu reakcji prostej.
 Leczenie alergicznego nieżytu nosa w 
dużym stopniu zależy od nasilenia obja-
wów oraz czasu ich występowania. W ła-
godnych lub okresowych objawach kataru 
alergicznego zwykle wystarczy stosować 
leki przeciwhistaminowe (doustnie lub do 

nosa). W przypadku objawów częstych 
zaleca się stosowanie kortykosteroidów 
miejscowych.
Zwykle równocześnie z nieżytem nosa 
występują inne dokuczliwe objawy - swę-
dzenia, pieczenia i łzawienia oczu.
W przypadku gdy podawane leki nie 
zmniejszają objawów ocznych choroby 
zaleca się stosowanie leku przeciwhista-
minowego w postaci kropli do oczu.
W okresie ostrych objawów alergicznych 
wskazane jest włączenie preparatów alfa-
mimetycznych działających miejscowo 
lub doustnych sympatykomimetycznych 
a także przewlekłego stosowania gliko-
steroidów miejscowych.
 W przypadku gdy stosowane leki nie 
przynoszą pożądanego efektu, należy 
ponownie przeprowadzić dokładną dia-
gnostykę w celu wykluczenia chorób 
niealergicznych, tj. nieprawidłowości 
anatomicznych, przewlekłego zapalenia 
zatok przynosowych, polipów nosa, itd.
Zatkanie nosa sprzyja rozwojowi zakażeń 
w obrębie jam zatok przynosowych i po-
wstawaniu zapalenia zatok z ich charakte-
rystycznym objawem - bólem zatok.
Przeciwdziałanie blokadzie nosa w ostrej 
fazie choroby polega na stosowaniu pre-
paratów obkurczających błonę śluzową 
nosa i działających przeciwzapalnie, co 
zmniejsza ryzyko powikłań i znacząco 
poprawia komfort życia.
Alergeny pokarmowe wywołują często 
wysypki skórne, biegunki i bóle brzucha 
lub obrzęk błony śluzowej jamy ustnej i 
gardła. Oczywiście nie zawsze reakcja 
alergiczna przebiega w sposób typowy, 
dlatego alergeny znajdujące się w po-
wietrzu mogą wywoływać wysypki, a po 
spożyciu uczulającego pokarmu może 
pojawić się duszność.
 Czy układ odporności, który zajęty 
jest walką z pyłkami kwitnących roślin 
lub alergenami kurzu domowego może 
skutecznie bronić organizm przed infek-
cjami?
Niestety nie zawsze. Wśród osób uczu-
lonych jest grupa chorych, u których 
dominują objawy infekcji bakteryjnej lub 
wirusowej zaciemniając obraz choroby 
atopowej (atopia to wrodzona skłonność 
do rozwoju chorób alergicznych).
W niektórych przypadkach nawracających 
ropnych katarów, zapaleń zatok przyno-
sowych lub oskrzeli przebiegających bez 
wysokiej temperatury nieskutecznie le-

czonych antybiotykami prawdziwą przy-
czyną choroby jest alergia. Uzyskujemy 
wówczas dodatni wynik testów skórnych 
na alergeny wziewne lub pokarmowe, a 
leczenie przeciwalergiczne przynosi po-
prawę. Dzieje się tak dlatego, że komórki 
układu odpornościowego zaangażowane 
w zapalenie alergiczne nie są w stanie 
skutecznie walczyć z wnikającymi do 
organizmu bakteriami i wirusami.
Dodatkowo stale istniejący alergiczny 
stan zapalny w błonie śluzowej pokrywa-
jącej drogi oddechowe ułatwia wnikanie 
bakterii i wirusów do organizmu. Nie 
leczona alergia stwarza zatem sprzyjające 
warunki dla zakażenia. Prawdopodobnie 
dlatego alergię stwierdza się u 30-40% 
dzieci, które cierpią na nawracające in-
fekcje układu oddechowego.
Obserwuje się także odwrotną zależność. 
Częste infekcje wirusowe zwłaszcza 
u małych dzieci sprzyjają rozwojowi 
bakterii.
Zakażenia niektórymi wirusami mogą kie-
rować układ odpornościowy w kierunku 
alergii, jak również w czasie infekcji wi-
rusowej alergeny łatwiej przenikają przez 
osłabiony nabłonek dróg oddechowych 
do organizmu.
Jednak związek pomiędzy alergią a zaka-
żeniami jest bardziej złożony. Większość 
chorób wywoływanych przez bakterie i 
wirusy zaostrza objawy alergii, jednak 
niektóre z nich chronią przed rozwojem 
chorób alergicznych przyszłości.
Dotyczy to infekcji gruźliczej, a także 
większości chorób wieku dziecięcego. 
Dlatego wprowadzenie powszechnych 
szczepień chroniących przed tymi cho-
robami może być odpowiedzialne za 
wzrost częstości występowania alergii. To 
samo dotyczy stosowania antybiotyków. 
Jednak wiadomo, że szczepienia chronią 
przed bardzo groźnymi chorobami, takimi 
jak krztusiec, błonica, odra czy gruźlica. 
Choroby te są bardziej niebezpieczne i 
trudniejsze do leczenia niż alergia, a w 
przeszłości, przed wprowadzeniem do 
leczenia antybiotyków, odznaczały się 
wysoką śmiertelnością.
Dlatego chociaż przypuszcza się, że 
szczepienia ochronne, antybiotyki oraz 
wysoki poziom promują rozwój alergii, 
trzeba pamiętać o korzyściach jakie z 
nich czerpiemy.

Z życzeniami zdrowia
mgr farm. Krystyna Godawska

Kącik  
zdrowia  
apteki „Vita”
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W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 23 czerwca 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 przetargu. 
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 przetargów jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargów.

Burmistrz Brzostku ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Januszkowicach 
stanowiącej własność Gminy Brzostek

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603) oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz.2108) Burmistrz Brzostku ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż poniższych nieruchomości: 
działka oznaczona nr ewid. 721 o pow. 1,32 ha, położona w Januszko-
wicach, stanowiąca własność na podstawie Księgi Wieczystej Nr 16 074 
Gminy Brzostek, wolna od obciążeń.
Działka ozn. nr. ewid 721 to teren częściowo zadrzewiony, użytki stano-
wią: RIVa-0,30ha, RIVb-0,20ha, RV-0,48 ha, PsV- 0,08 ha. Brak drogi 
dojazdowej.
Działka 721 nie jest objęta planem zagospodarowania gminy Brzostek 
(ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzo-
stek przestały obowiązywać z dniem 01.01.2003r., na podstawie art.67 ustawy 
o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 15 z 1999 r,poz.139).
Zgodnie z art.3,ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. Nr 64, poz.592), poza wyjątkami określonymi w art.3 ust.7 
tej ustawy, Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu 
przedmiotowych nieruchomości.
Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu przy zawieraniu 
umowy sprzedaży, zobowiązany będzie do złożenia następujących dowo-
dów, o których mowa w art.7 ust.1-5 w/w ustawy tj.: dowód potwierdzający 
osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego - oświadczenie prowadzącego 
gospodarstwo, poświadczone przez Burmistrza Brzostku.
Cena wywoławcza dla działki nr 721 wynosi: 9 689,00 zł (słownie: dziewięć 
tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć zł) 
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 969,00 zł (słownie: dziewięćset 
sześćdziesiąt dziewięć zł)
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE 

MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 26 CZERWCA 2009r. 1045 W 
BIURZE BURMISTRZA BRZOSTKU

Burmistrz Brzostku ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

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

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nie-
ruchomościami (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 VI przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości: 

działki budowlane oznaczone nr ewid. 897/4, 897/5, 897/6 położone w 
obrębie Brzostek 2, objęte Księgą Wieczystą Nr 70 057, stanowiące 
własność Gminy Brzostek, wolne od obciążeń.
Działki te położone w obrębie zabudowy zagrodowej i gruntów użyt-
kowanych rolniczo. Teren uzbrojony w sieci komunalne: elektryczną, 
gazociąg. Teren płaski w kształcie trapezu. Dojazd z drogi gminnej o 
nawierzchni utwardzonej
Zgodnie z decyzją z dnia 11.07.2007r Wójta Gminy Brzostek Nr 
RGiMK.IV.7331-47/2007 Wójta Gminy Brzostek działki te przezna-
czone są pod budowę trzech budynków mieszkalnych.

Lp. Nr 
działki

Pow.
(m2) Nr KW Opis nieru-

chomości
Przezna-
czenie 

w planie
Położenie

Cena wy-
woławcza 
netto (zł)

Wadium 
(zł)

1 897/4 1 900 70 057 budowlana brak Brzostek 2 16 916,- 1 692,-

2 897/5 2 000 70 057 budowlana brak Brzostek 2 17 776,- 1 778,-

3 897/6 2 400 70 057 budowlana brak Brzostek 2 21 220,- 2 122,-

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘ-
DZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 26 CZERWCA 2009r. 

O GODZ. 1100 W BIURZE BURMISTRZA BRZOSTKU

Burmistrz Brzostku ogłasza
IV 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 nie-
ruchomościami (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 Sie-
dliskach-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.
(m2) Nr KW Opis nieru-

chomości
Przezna-
czenie

w planie
Położenie

Cena wy-
woławcza 
netto (zł)

Wadium 
(zł)

1 85/6 1600 26 654 budowlana brak Siedliska-
Bogusz 13 146,- 1 315,-

2 186/4 3600 70 522 budowlana brak Siedliska-
Bogusz 24 352,- 2 436,-

IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) ODBĘDZIE 
SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 26 

CZERWCA 2009r. 1030 W BIURZE BURMISTRZA BRZOSTKU

Burmistrz Brzostku ogłasza
IV 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 nie-
ruchomościami (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 Wie-
czystą 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.
(m2) Nr KW 

Opis 
nierucho-

mości

Prze-
znacze-

nie 
w planie

Położenie
Cena 

wywo-
ławcza 

netto (zł)

Wadium 
(zł)

1 1152/6
1152/7

900
900

1 800
26 654 budow-

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

2 1152/8
1152/9

1000
1000

2 000
26 654 budow-

lana brak Siedliska-
Bogusz 14 674,- 1 468,-

3 1152/10
1152/11

900
800

1 700
26 654 budow-

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

IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘ-
DZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 26 CZERWCA 2009r. 
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W dniu 13 marca 2009 r o godz. 7.00 
rano wyjechał szkolny autobus z 

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II z Kleci 
na „Targi - Kielce 2009”, czyli pokaz 
maszyn i ciągników rolniczych. 
 W wycieczce tej udział wzięli ucznio-
wie z klas II i III ZM oraz klasa II 
Technikum Mechanizacji Rolnictwa 
oraz nauczyciele: Paweł Kasprzyk – 
organizator wyjazdu, pełnił funkcję 
kierownika i przewodnika wycieczki, 
Andrzej Jedziniak, Józef Wadas, Paweł 
Machaj, Marek Święch, Jerzy Słupek, 
Marek Drechsler. 
 Do Kielc dotarliśmy na godz. 10.00. 
Przed wejściem na teren zwiedzania 
ustaliliśmy wspólnie z grupą godzinę 
zebrania się wszystkich uczestników 
przy naszym autokarze. Wystawa była 
otwarta od godz. 9.00. Po wejściu na 
teren i zakupieniu biletów zaczęliśmy 
zwiedzać stoiska wystawowe różnych 
firm krajowych i zagranicznych. 
 Na targach „Kielce 2009” wzięło 
udział prawie 500 firm z 9 krajów, 150 
modeli ciągników rolniczych, około 600 
maszyn, urządzeń do prac polowych, 
kombajny zbożowe oraz nowoczesny 
sprzęt do pracy przy zrywce drzewa. 

Największą uwagę przyciągała wysta-
wa nowoczesnych ciągników o mocy 
dochodzącej nawet do 550 KM oraz 
zabytkowy ciągnik „URSUS” wypro-
dukowany tuż po II Wojnie Światowej. 
 Po pięciu godzinach zwiedzania oraz 
zaspokojeniu głodu w pobliskich bufe-
tach, zaczęliśmy się zbierać przy naszym 
szkolnym autokarze. Po sprawdze-
niu listy obecno-
ści o godz. 15.30 
wyruszyliśmy w 
drogę powrotną. 
W czasie powrotu 
mieliśmy drobną 
awarię naszego 
autobusu, złapali-
śmy „gumę”, ale 
usterka dość szyb-
ko została usunię-
ta. 
 Podczas  po-
wrotu każdemu 
u c z e s t n i k o w i 
dopisywał dobry 
humor. Do naszej 
szkoły po przeje-
chaniu 150 km i 
godzinnym posto-

ju (awaria) dotarliśmy na godzinę 20:30. 
Przed wyjściem z autokaru organizator 
wycieczki nauczyciel Paweł Kasprzyk 
podziękował wszystkim uczestnikom 
za udany pełen atrakcji wyjazd, a wra-
żenia z wycieczki oraz nowości zostały 
przekazane na posiedzeniu Komisji 
Przedmiotów Zawodowych.

nauczyciel mgr inż. Andrzej Jedziniak

sprawozdanie z wyjazdu na „targi - Kielce 2009”

W dniach 25-27 czerwca 2009r. 
odbędzie się już IX ogólnopol-

ski spływ kajakowy rzeką Wisłoką 
Organizatorami spływu są Gminy: 
Brzostek, Dębica, Jodłowa, Żyraków, 
Miasto Dębica, Starostwo Powiatowe 
w Dębicy. Do współorganizacji spływu 
w tym roku przyłączyła się również 
Gmina Brzyska. Tegoroczny spływ 
odbywał się będzie na trasie: Kłodawa 
gm. Brzyska - Brzostek - Pilzno - Ko-
złów gm. Dębica, ale tradycyjnie trasa 
podzielona zostanie na dwa etapy- I 
etap: Kłodawa gm. Brzyska - Brzostek 
- Pilzno, II etap: Pilzno - Kozłów gm. 
Dębica.
 Spływ ma charakter otwarty mogą 
w nim uczestniczyć kajakarze, którzy 

ukończyli 18 lat, a osoby niepełno-
letnie pod warunkiem zgłoszenia się 
na spływ pod opieką osób dorosłych. 
Uczestnicy spływu biorą udział w 
imprezie na własnym sprzęcie i na 
własną odpowiedzialność, przy czym 
warunkiem niezbędnym decydują-
cym o dopuszczeniu do startu jest 
umiejętność pływania potwierdzona 
„kartą pływacką”, „patentem żeglar-
skim” lub pisemnym oświadczeniem 
osoby pełnoletniej o posiadaniu takiej 
umiejętności. Do startu dopuszczane 
będą kajaki „ jedynki”, tylko dla osób 
pełnoletnich, a na „dwójkach” lub 
„trójkach” co najmniej jeden członek 
osady winien mieć ukończone 18 lat. 
Każdy kajak musi być wyposażony w 

sprzęt ratunkowy, a uczestnik spływu 
posiadać kamizelkę asekuracyjną.
 Udział w spływie jest płatny 10 zło-
tych od osoby, ponadto kaucja za numer 
startowy 10 złotych od osady. Organi-
zatorzy zapewniają bezpłatnie miejsce 
na polu namiotowym, ubezpieczenie od 
następstw nieszczęśliwych wypadków, 
posiłek turystyczny, indywidualną 
nagrodę spływu, udział w imprezach 
towarzyszących oraz szereg innych 
niespodzianek , o których uczestnicy 
poinformowani zostaną w trakcie spły-
wu. 
 Więcej informacji nt. spływu ka-
jakowego na stronie: www.brzostek.
alpha.pl

iX ogólnopolski spływ kajakowy wisłoka 2009
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z ekologią na ty
„Ziemio, powietrze i wodo – bądźcie czyste 
i służcie nam”

W dniu 21 kwietnia 2009 roku w 
Publicznej Szkole Podstawowej w 

Kamienicy Dolnej odbył 
się tradycyjnie organizo-
wany od wielu lat szkolny 
konkurs ekologiczny z oka-
zji Dnia Ziemi, w którym 
wzięło udział 26 uczniów. 
Turniej wiedzy ekologicz-
nej był uwieńczeniem do-
tychczasowej pracy kółka 
ekologicznego i szkolnego 
koła Ligi Ochrony Przyro-
dy. Impreza ta cieszy się 
corocznie dużym zaintere-
sowaniem.
 Dzięki przychylności 
Pana Burmistrza Leszka 
Bieńka, który ufundował 
nagrody, wszyscy uczest-
nicy konkursu byli bardzo 
zadowoleni. Każdy z nich 
otrzymał nagrodę pocie-
szenia, a siedmiu uczniów, 
którzy bezbłędnie wypełnili 

testy i zakwalifikowali się do ustnego fina-
łu otrzymali bardzo interesujące nagrody 
książkowe o tematyce przyrodniczo- eko-
logicznej.
 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 
odbyło się podczas uroczystego apelu z 
okazji Dnia Ziemi, na który członkowie 
LOP przygotowali montaż słowno-mu-

zyczny na temat konieczności ochrony 
przyrody i wykonali hasła nawiązujące do 
poruszanej tematyki.
 Za otwartość na problemy edukacji 
ekologicznej i finansowe wsparcie, swoją 
wdzięczność hojnemu Sponsorowi wyra-
żają dyrektor szkoły, opiekun LOP oraz 
wszyscy uczestnicy konkursu.

W dniu 25 marca 2009 roku odbyła się 
w naszej szkole olimpiada języka 

niemieckiego, organizowana przez firmę 
edukacyjną „OLIMPUS” z Warszawy. 
Olimpiada, w formie testu wielokrotne-
go wyboru składała się z 30 pytań. Do 
każdego pytania w teście podane zostały 
4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, 
dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi 
mogły być poprawne, co spowodowało 
podwyższenie stopnia trudności testu. Do 
testu przystąpiło 6 uczniów ze szkoły pod-
stawowej i gimnazjum, do którego zostali 
przygotowani przez nauczyciela języka 
niemieckiego pana Stefana Kokoczkę.
 Po dłuższym okresie niecierpliwego 
oczekiwania otrzymaliśmy raport i wyniki 
konkursu, które okazały się dla nas bardzo 

miłą niespodzianką, gdyż dwie uczenni-
ce naszej szkoły z klasy 6, Magdalena 
Augustyn i Katarzyna Zegarowska 
uzyskały tytuł laureata w tegorocznej 
olimpiadzie w sesji wiosennej. Uczęsz-
czają one od września 2008 na zajęcia 
dodatkowe z języka niemieckiego oraz 
należą do grupy uczniów uczestniczących 
w projekcie językowym ze szkołą na 
Słowacji.
 Wszystkim uczniom zainteresowanym 
pogłębianiem swojej wiedzy z języka 
niemieckiego dziękuję za osiągnięte 
sukcesy oraz zachęcam do dalszej pracy 
w następnym roku szkolnym.

Nauczyciel języka niemieckiego
Stefan Kokoczka

KoleJny suKces z JęzyKa nieMiecKiego w zespole 
szKół ogólnoKształcącycH w JanuszKowicacH

21 maja 2009r. na stadionie w Brzost-
ku odbyła się kolejna już Gminna 

Spartakiada, która podsumowała ry-
walizację sportową w roku szkolnym 
2008/2009.
 Wzięły w niej udział reprezentacje 
wszystkich szkół podstawowych z na-
szej gminy, a wyniki przedstawiają się 
następująco:

I miejsce SP Brzostek
II miejsce SP Kamienica Górna
III miejsce SP Kamienica Dolna
IV miejsce SP Nawsie Brzosteckie
V miejsce SP Smarżowa
VI miejsce SP Gorzejowa
VII miejsce SP Przeczyca

VIII miejsce SP Januszkowice
IX miejsce SP Grudna Górna
X miejsce SP Siedliska-Bogusz

 W trakcie całego roku szkolnego 
uczniowie szkół podstawowych oprócz 
Spartakiady rywalizowali w 15 zawo-
dach sportowych z zakresu różnych dys-
cyplin gromadząc punkty, na podstawie 
których końcowa klasyfikacja sportowa 
w roku szkolnym 2008/2009 przedstawia 
sie następująco:
I miejsce SP Brzostek   – 230 pkt.
II miejsce SP Kamienica G. – 195 pkt.
III miejsce SP Gorzejowa  – 154 pkt.
IV miejsce SP Kamienica D. – 141 pkt.
V miejsce SP Januszkowice – 126 pkt.

VI miejsce SP Nawsie 
Brzosteckie i SP Smarżowa – 125 pkt.
VIII miejsce SP Siedliska-B. – 120 pkt.
IX miejsce SP Przeczyca  – 102 pkt.
X miejsce SP Grudna Górna –   97 pkt.
 Najlepsze pięć szkół w ogólnej kla-
syfikacji otrzymało ufundowane przez 
Urząd Miejski w Brzostku nagrody 
pieniężne na zakup sprzętu sportowego 
w wysokości:

SP Brzostek    – 2500 zł
SP Kamienica Górna – 2000 zł
SP Gorzejowa   – 1500 zł
SP Kamienica Dolna – 1000 zł
SP Januszkowice  –   500 zł

Sławomir Rams - organizator

podsumowanie rywalizacji sportowej szkół podstawowych w roku szkolnym 2008/2009
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2 maja br pięć uczennic z klasy III TŻiGD : Karolina Dziedzic, 
Magdalena Kudroń, Paulina Nawracaj, Bernadeta Raś oraz 

Justyna Tomasiewicz rozpoczęło praktykę zawodową w Domu 
Wczasowym „Jubilat” w Jastrzębiej Górze. Są to dwa pawilony 
hotelowe oraz budynek gastronomiczno-administracyjny położo-
ne ok. 300 m od Bałtyku. Cały kompleks otoczony jest zielenią a 
okolica malownicza z głębokimi jarami i wąwozami. Stołówka w 
której nasze uczennice odbywają praktykę zawodową proponuje 
domowe potrawy z domieszką tradycyjnej kuchni kaszubskiej, 
serwowane podczas turnusów rewitalizacyjnych, turnusów dla 
seniorów, kolonii, obozów, zielonych szkół i innych. Podczas mie-
sięcznej praktyki uczennice będą realizować program podczas:
- obróbki wstępnej surowców;
- sporządzania potraw i napojów;
- organizowania i nadzorowania procesu pracy w działalności 

związanej z żywieniem;
- dobierania maszyn i narzędzi oraz surowców do określonej 

produkcji;
- prowadzenia uproszczonej rachunkowości;

- czynności porządkowych na stanowisku pracy;
 Zmiana grup nastąpi po upływie czterech tygodni, kiedy to do 
Jastrzębiej Góry oraz Krynicy Morskiej wyjadą kolejni uczniowie. 
Wszystkim życzymy powodzenia w pracy, efektywnego zdoby-
wania doświadczenia zawodowego oraz czekamy na wspomnienia 
z praktyki.

Teresa Radelczuk

praktyka zawodowa w zespole 
szkół im. Jana pawła ii w Brzostku - 
technikum żywienia i gospodarstwa Domowego

Taki piękny zachód słońca powitał nas nad Bałtykiem

Następnego dnia po przyjeździe dwie uczennice  
rozpoczęły pracę…

… a pozostała część grupy zwiedzanie okolicy

W marcu zorganizowano mię-
dzygimnazjalny powiatowy 

konkurs ,,Gimnazjalista u progu 
kariery zawodowej”, którego ce-
lem było rozbudzenie wśród mło-
dzieży zainteresowania dalszym 
rozwojem zawodowym, kształto-
wanie umiejętności podejmowa-
nia odpowiedzialnych i trafnych 
wyborów zawodowych oraz 
motywowanie do planowania 
drogi zawodowej, przybliżenie 
rynku pracy i możliwości zatrud-
nienia. Organizatorem konkursu 
było Miejskie Gimnazjum nr 1 w 
Dębicy pod patronatem Starosty 
Powiatu Dębickiego, Burmistrza 
Miasta Dębicy oraz Stowarzysze-
nia Dębickiego Klubu Biznesu.
 Gimnazjum w Brzostku re-
prezentowali uczniowie: Kinga 
Nawracaj, Sebastian Grygiel 
oraz Kamil Porębski. Każda ze szkół 
miała wcześniej przygotować prezentację 
multimedialną przedstawiającą jeden wy-
brany zawód oraz curriculum vitae wraz z 
listem motywacyjnym. Drużyna z nasze-

go gimnazjum wybrała zawód robotnik 
drogowy.  Prezentacja, którą opracowali 
uczniowie pod opieką nauczycieli Pawła 
Batyckiego i Bożeny Nycz, odniosła duży 
sukces. Jury uznało ją za najlepszą i jako 
jedyna była przedstawiona wszystkim 

zebranym w drugim etapie konkursu, 
który odbył się 24 marca w DK ,,Mors” 
w Dębicy. Składał się z dwóch części. W 
pierwszej należało wykazać się wiedzą na 
temat predyspozycji do zawodu (wybrane-
go losowo), możliwości zatrudnienia oraz 

suKces w powiatowyM KonKursie „giMnazJalista u progu Kariery zawoDoweJ”
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czynników decydujących o wyborze zawo-
du. Po zakończeniu pierwszego etapu nasz 
zespół awansował do finału. W rozgrywce 
na tym etapie uczniowie czterech drużyn 
musieli wykazać się wiedzą na temat 
typów szkół w szkolnictwie ponadgimna-
zjalnym i wyższym, których ukończenie 
umożliwia zdobycie wybranego zawodu. 
Najtrudniejszą konkurencją okazała się 
jednak rozmowa kwalifikacyjna przepro-

wadzana przez fachowców z danej branży, 
np. dyrektora jednego z banków w Dębicy 
oraz menedżera ds. operacyjnych firmy 
,,Prografik”. 
 Po przeprowadzeniu wszystkich konku-
rencji drużyna z Gimnazjum w Brzostku 
zdobyła największą liczbę punktów i zajęła 
I miejsce. Zwycięzcy otrzymali dyplomy 
i nagrody rzeczowe, które wręczyli im 
starosta powiatu dębickiego, Władysław 

Bielawa, burmistrz miasta Dębicy, Paweł 
Wolicki oraz prezes Dębickiego Klubu 
Biznesu, Zbigniew Nosal. Uczniom re-
prezentującym Gimnazjum w Brzostku 
należą się słowa uznania za wkład pracy 
włożony w przygotowanie do konkursu, 
dużą wiedzę, odporność na stres i wysoką 
mobilizację w rywalizacji.

Nauczyciele i uczniowie kibicujący dru-
żynie z Gimnazjum w Brzostku

Z dniem 2 maja rozpoczęła działal-
ność Świetlica Środowiskowa w 

ramach projektu realizowanego przez 
Dom Kultury w Brzostku ze środków 
Programu Integracji Społecznej. Zgod-
nie z założeniami projektu ponad 100 
dzieci i młodzieży aktywnie spędza swój 
wolny czas uczestnicząc w różnorodnych 
zajęciach. 
 Największym zainteresowaniem 
cieszy się taniec i aerobik prowadzone 
przez panią Elżbietę Rybę-Stanek. W 
przypadku tańca zajęcia odbywają sie 
w dwóch grupach: młodszej (uczniowie 
szkoły podstawowej i przedszkolaki) i 
starszej (szóste klasy szkoły podstawowej 
i gimnazjum). 

 Dużym powodzeniem cieszą się też 
zajęcia plastyczne prowadzone przez 
instruktora z Domu Kultury Rafała 
Szczygła, które również przebiegają w 
dwóch grupach wiekowych, przy czym 
liczniejsza jest grupa uczniów z młod-
szych klas szkoły podstawowej. 
 Na zajęciach teatralnych prowadzo-
nych przez instruktora Domu Kultury 
Elżbietę Michalik, dzieci w wieku IV 
– VI klasy uczestniczą w różnorodnych 
zabawach teatralnych ćwicząc dykcję, 
ruch sceniczny i przygotowując się do 
przedstawienia pt. „Opowieści z Narnii”, 
którego premierę zaplanowano na paź-
dziernik b.r. 
 Miłośników muzyki szkoli doświad-
czony nauczyciel w tej dziedzinie Janusz 
Łącki  Uczy gry na pianinie, organach i 
gitarze, 
 Warsztaty fotograficzne z uwzględnie-

niem zasad fotografii i obróbki cyfrowej 
prowadzi Paweł Batycki - nauczyciel z 
Gimnazjum w Brzostku. 
 Natomiast zajęcia szachowe odbywają 
się pod kierunkiem Ferdynanda Bugno, 
długoletniego i doświadczonego szachi-
sty..
 Poprzez te sekcje zainteresowań 
dzieci i młodzież z terenu całej gminy, 
bo przyjeżdżają też z Bukowej, Grudnej 
Dolnej, Januszkowic, Kamienicy Górnej, 
Kleci, Nawsia Brzosteckiego, Opacionki, 
Przeczycy, Siedlisk-Bogusz, Smarżowej 
i Woli Brzosteckiej, mają możliwość 
rozwijania swych artystycznych zamiło-
wań. Zajęcia te trwają od godz.15.00 do 
18.00 od wtorku do piątku. Natomiast 

od godz. 18.00 do 21.00 w te same dni, 
a także w soboty, czynna jest świetlica 
prowadzona przez doświadczonego 
pedagoga Marię Smoroń. Tu dzieci i 
młodzież mogą pograć w różnorodne gry 
świetlicowe, planszowe, a także na nowo 
zakupionym świetlicowym stole piłkar-
skim i rekreacyjnym stole hokejowym. 
Stoły te są największą atrakcją świetlicy i 
przyciągają wielu zwolenników tej formy 
spędzania wolnego czasu. Na świetlicy 
dzieci mogą również skorzystać z po-
mocy w nauce i spędzić aktywnie czas 
w klubach dyskusyjnych.
 W miesiącu czerwcu planowana jest 
jednodniowa wycieczka autokarowa dla 
dzieci i młodzieży biorących udział w 
zajęciach świetlicy.
 Realizacja programu będzie trwać do 
końca listopada b..r. z przerwą wakacyjną 
w zajęciach tematycznych. Na wakacjach 

będzie działać świetlica jako luźna forma 
rekreacji i wypoczynku z organizowa-
nymi wyjazdami na basen. Już teraz 
zapraszamy do niej wszystkie dzieci i 
młodzież, którzy pozostaną w domach, 
a będą chcieli aktywnie spędzić czas 
wakacji wraz ze swymi rówieśnikami.

E.M.

realizacja projektu pod nazwą świetlica 
środowiskowa w Brzostku dla dzieci 
i młodzieży „aktywnie i twórczo”

chwila z poezją
Ten kraj gdzie Wisła
Od gór wypływa
A w morze wpada
To Polska, Polaków osada
Kraj to piękny
Tam się urodziłam
Tam dziecinne lata
Beztrosko spędziłam
Tam zapach siana
Od łąk się snuje
Tam rosa na trawie
W słońcu pobłyskuje
Tam łany zbóż złocistych
Żniwiarzom się kłaniają
A kłosy pełne ziarna
Dobry plon zapowiadają
Tam słońce najpiękniej wschodzi
Na błękitnym niebie
Tam księżyc wśród gwiazd się puszy
I blaskiem swym noc rozjaśniona
Tam dom rodzinny mój pozostał
Tam Rodzice kochani
Tam w końcu moja rodzina
Tam dom ukochany
Dzieciństwo swoje miło wspominam
Nie ma tu takich chwil
Tęsknie za moim krajem
Tęskno za Polską mi.
Kto urodził się w Brzostku
I kto mieszka w nim
Nawet gdy go opuszcza
Niech nie pali mostów
Do domów rodzinnych się powraca
A co dopiero jak są w Brzostku
Bo gdzie drugi taki rynek
Gdzie taka szkoła i kościół
Gdzie najpiękniejsze widoki
Tylko w naszym Brzostku.

W. Cz.
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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 
30 czerwca 2009 r. do Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzednie-
go numeru: MAJ BOGATY SIEJE 
KWIATY.
Nagrodę książkową wylosowała KLAU-
DIA KALINA z Brzostku.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
Domu Kultury w Brzostku. J. Nosal

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Król na polowaniu pyta sługę:
- Czy trafiłem tego zająca?
- Nie, Wasza Królewska Mość raczył go 
ułaskawić...

		
Jaki jest myśliwski sposób na odchu-
dzanie?
- Jeść tylko tę dziczyznę, którą się same-
mu upolowało

		
Jasio pyta ojca wyruszającego na po-
lowanie: 
- Tato, dlaczego ty się boisz zajęcy? 
- Wcale się nie boję. 
- To czemu zabierasz ze sobą strzelbę 
i psa?

		
Żona do męża: - Popatrz kochanie, rekla-
ma nie kłamie! Po wypraniu rzeczywiście 
twoja koszula jest śnieżnobiała.
- No tak ale wolałem jak była w kratkę.

		
Kontroler do pasażera w autobusie:
- Bilecik proszę!
Na to pasażer:
- Kierowca sprzedaje!

		
Inspekcja BHP w stolarni. 
Jeden z inspektorów cały czas wytyka 
stolarzom brak zachowania należytych 
zasad bezpieczeństwa. W końcu jeden 
z majstrów zdenerwowany mówi do 
gościa:
- Co mi pan będziesz wciskał jakieś 
farmazony? 10 lat tu pracuję i robotę 
na krajzedze znam jak swoje wszystkie 
trzy palce!
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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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Wszyscy sympatycy propagujący 
bieganie i aktywne spędzanie czasu 

wolnego mogli wziąć udział w tegorocz-
nej akcji „Polska Biega”. W sobotę 9 
maja na starcie zgromadziło się ok. 370 
uczestników. Spotkać można było całe 
rodziny oraz osoby spoza gminy, ale te-
goroczny bieg zdominowały dzieci i mło-
dzież ze szkół z terenu gminy Brzostek, 
tj. z: SP w Brzostku, SP w Gorzejowej, 
SP Kamienicy Dolnej, SP w Kamienicy 
Górnej, SP w Grudnej Górnej, SP w 
Nawsiu Brzosteckim, SP w Smarżowej, 
Gimnazjum w Brzostku, Gimnazjum w 
Nawsiu Brzosteckim, ZS w Januszkowi-
cach, ZS w Siedliskach-Bogusz i ZS im. 
Jana Pawła II w Brzostku.
 Uczestnicy mieli do pokonania ponad 

3 kilometry. Trasa biegu rozpoczynała 
się w Zawadce Brzosteckiej koło Domu 
Ludowego, dalej w kierunku Brzostku, 
ulicą Stara Droga, później ulicą Szkot-
nia i ulicą Okrą-
gła. Meta biegu 
znajdowała się na 
obiektach Gminne-
go Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Po kil-
kunastu minutach 
od startu na mecie 
pojawili się pierw-
si uczestnicy. Na 
wszystkich czeka-
ły słodycze i napo-
je, aby uzupełnić 
straconą energię. 
Na zakończenie 
wśród wszystkich 
uczestników bie-

gu rozlosowano 50 nagród rzeczowych 
ufundowanych przez Centrum Kultury i 
Czytelnictwa.

J.Z.
„polska Biega”

Wspólna fotografia na zakończenie

Na mecie

Fot. J. Nosal

cudze 
chwalicie...
Żeby zobaczyć potężnego dinozau-

ra – diplodoka wcale nie trzeba 
jechać daleko. Wystarczy wybrać 
się do oddalonej o kilkanaście km od 
Brzostku Głobikowej. Ten imponują-
cy prehistoryczny gad ma 15 m dłu-
gości, 6 m wysokości, waży 4 tony i 
od czasu do czasu groźnie ryczy. Stoi 
naprzeciw kościoła w Głobikowej 
obok schroniska młodzieżowego o 
nazwie „Rozdzielnia wiatrów” i dwu-
dziesto metrowej wieży widokowej, z 
której można podziwiać m.in. pasmo 
Klonowej Góry i Liwocza. Podobno 
przy pięknej pogodzie można z niej 
zobaczyć nawet Tatry.

/fl/
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Pawica gruszówka (Saturnia pyri)
Fot. Monika Kolbusz

Kos (Turdus merula)
Fot. Katarzyna Zięba

„Nietrafiona inwestycja rodzinna”
Fot. Janina Słupek

Czajka (Vanellus vanellus)
Fot. Katarzyna Zięba

Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)
Fot. Monika Kolbusz

Kącik 
fotograficzny
Znowu otrzymaliśmy do kącika sporo pięknych zdjęć, z 

których najciekawsze zamieszczamy. Ciekawe zdjęcie 
znajdujące się obok przysłała nam Pani Janina Słupek. Otóż 
jakieś ptaszki zbudowały gniazdko w szkolnym autobusie pod 
filtrem powietrza za tylna klapą silnika i złożyły 6 jajeczek. 
Wlatywały od strony podwozia. Niestety autobus musiał 
jechać w trasę i mimo przeniesienia gniazdka w pobliskie 
miejsce ptaszki już je opuściły.
 Również ciekawe i piękne zdjęcia nadesłała nam Monika 
Kolbusz i Katarzyna Zięba.
 Redakcja dziękuje i gratuluje wszystkim autorom za na-
desłane fotografie. Czekamy na kolejne zdjęcia, które należy 
przesyłać na adres: wiadomosci@konto.pl lub dostarczyć do 
redakcji osobiście. 

/fl/


