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Fot. J. Nosal

Wojewódzki Konkurs Wiedzy „megamózgi 2010”

Wśród zaproszonych gosci znalazł się Burmistrz Leszek 
Bieniek i jego zastępca Piotr Szczepkowicz

Nagrody wręczali m.in. przedstawicele PZU

Gminę Brzostek reprezentowały w finale drużyny z Siedlisk-Bogusz i Brzostku

Jury w składzie: Waldemar Mytkoś, Jerzy Wojnar, Kata-
rzyna Kisielewska, Małgorzata Batycka 

Konkurs prowadził zastępca dyrektora Krzysztof Dzie-
dzic, a pomagali mu Sylwia Baran i Dariusz Dziedzic 

Dyrektor Stanisław Wójtowicz udzielał wywiadu dla Ra-
dia Rzeszów

Zawodnicy musieli się też wykazać umiejetnosciami 
udzielania pierwszej pomocy
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Do udziału w konkursie zaprosiliśmy 
wszystkie gimnazja z wojewódz-

twa; do eliminacji (przeprowadzono je w 
szkołach macierzystych według przesła-
nego przez nas testu) zgłosiło się kilka-
naście szkół, z których do ścisłego fina-
łu zakwalifikowało się dziewięć. 
 18 marca podczas Megamózgów go-
ściliśmy więc przedstawicieli szkół, któ-
re pomyślnie przeszły eliminacje. Były 
to gimnazja z  Jarosławia, Brzostku, Jo-
dłowej, Jasła (nie przyjechała jedna z 
dwóch zakwalifikowanych jasielskich 
szkół), Birczy, Kolbuszowej, Januszko-
wic, Rzeszowa, Iwierzyc oraz nasze, któ-
re jako organizator weszło do drugiej czę-
ści finałowych zmagań. 
 Było nam miło, gdy wśród zapro-
szonych gości zobaczyliśmy Burmi-
strza Miasta Brzostek p. Leszka Bień-
ka, jego zastępcę – p. Piotra Szczepko-
wicza, przedstawicieli PZU, dyrektorów 
szkół z naszej gminy, sołtys Siedlisk-Bo-
gusz – p. Elżbietę Gąsior, p. dr med. Lu-
cynę Szczepanik.
Atmosfera przed zawodami była pełna 
oczekiwań i niepewności co do stopnia 
trudności zadań, ale tuż po rozpoczęciu 
konkursu wszystkie drużyny skoncentro-
wały się tylko na poprawnym wykony-
waniu zadań. Pierwsza część to test pi-

semny składający się z pytań dotyczą-
cych Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-
go, pierwszej pomocy i wiedzy z przed-
miotów matematyczno-przyrodniczych. 
Do rundy drugiej przeszło sześć drużyn. 
Odpadły zespoły z Jodłowej, Jarosławia, 
Birczy i Januszkowic.
Nad całością przebiegu czuwało profe-
sjonalne jury w składzie: przew.: Jerzy 
Wojnar – st. asp. Policji w Brzostku. Ka-
tarzyna Kisielewska – naucz.  LO w Ko-
łaczycach, Małgorzata Batycka – naucz. 
Zespołu Szkół w Brzostku oraz podkom. 
Waldemar Mytkoś z Policji w Dębicy.
Zadania drugiej rundy obejmowały kilka 
konkurencji. Były to na przykład pytania 
z różnych dziedzin, za różną liczbę punk-
tów losowane przez zawodników, wyka-
zanie się praktycznymi umiejętnościa-
mi z pierwszej pomocy, rozpoznawanie 
przedmiotów za pomocą dotyku. Oprócz 
skupienia na twarzach zawodników moż-
na było wyczytać również radość ze zdo-
bytych punktów i satysfakcję z posiada-
nych wiadomości i umiejętności. 
Wygrała drużyna z Kolbuszowej, drugie 
miejsce zajęli gimnazjaliści z Iwierzyc, 
trzecie uczniowie z Rzeszowa, a na ko-
lejnych uplasowali się zawodnicy naszej 
szkoły, Jasła i Brzostku. Zadania były 
niełatwe, ale finaliści doskonale sobie 

z nimi poradzili. Wykazali się niemałą 
wiedzą, którą zadziwili gości i kibiców. 
Nagrody wręczali burmistrz Leszek Bie-
niek, sponsorzy oraz dyrektor Zespołu 
Szkół w Siedliskach Bogusz Stanisław 
Wójtowicz, a nad całością czuwał jego 
zastępca Krzysztof Dziedzic. Nagrodami 
za pierwsze miejsce były rowery i licz-
niki rowerowe, laureaci drugiego miej-
sca otrzymali drukarki, trzeciego DVD, 
kolejne lokaty nagrodzono głośnikami 
do komputerów, kamerką, słuchawkami 
i ochraniaczami, a wszyscy uczestnicy 
Megamózgów wyjechali od nas z kaska-
mi rowerowymi, dyplomami i okoliczno-
ściowymi upominkami. Gościom podo-
bała się nie tylko przeurocza i gościnna 
ziemia siedliska, sposób przeprowadza-
nia konkursu, ale też szkoła, odświętna 
dekoracja sali gimnastycznej oraz posta-
wa kibiców, gdyż nasi uczniowie mogą 
być ich wzorem. Kibicowali wszystkim 
drużynom  w sposób kulturalny i zgod-
nie z zasadami fair play, doskonale zda-
jąc egzamin z zachowania i kibicowa-
nia w czasie konkurencji. Smakował też 
wszystkim obiad w szkolnej stołówce, 
bo przecież po wyczerpującym wysiłku 
trzeba było uzupełnić kalorie.
 Zawodnikom towarzyszyły też lokal-
ne media. Gościliśmy Radio Rzeszów, 
„Obserwatora Lokalnego”, „Wiadomo-
ści Brzosteckie”, którym również dzię-
kujemy za udział w naszej imprezie.
Organizatorzy wierzą, że miła i życzliwa 
atmosfera, jaka zawsze towarzyszy ry-
walizacji podczas Megamózgów, przy-
ciągnie w przyszłym roku jeszcze więcej 
szkół i już teraz zapraszamy je do przy-
szłorocznych zawodów. Wszak i Ty mo-
żesz zostać Einsteinem!

W imieniu organizatorów
Zofia Cabaj i Halina Wąsik

i ty możesz zostać Einsteinem
Tradycyjnie już od kilku lat u progu wiosny w Zespole Szkół w Siedliskach-Bo-
gusz zebrali się świetni w przedmiotach ścisłych gimnazjaliści, aby wziąć udział 
w zmaganiach Megamózgi 2010. W ubiegłym roku snuliśmy marzenia, aby były 
to zawody wojewódzkie i tak się też stało. Megamózgi w roku bieżącym to wo-
jewódzki finał konkursu! Głównymi sponsorami imprezy byli: PZU Dębica, 
Burmistrz Miasta Brzostek, Arkus Romet Group i Stowarzyszenie Wspierania 
Edukacji przy naszym Zespole Szkół. Im i pozostałym sponsorom (Taurus, Be-
tex, Piekarnia Dropińscy, Zielony Koszyk, Pierożek, Handel Obwoźny – Rena-
ta Drwal) serdecznie niniejszym dziękujemy za finansowe wsparcie.

Podczas obrad w dniu 30 marca 2010 roku, Rada Miej-
ska w Brzostku po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza 

Brzostku z wykonania budżetu na 2009 rok oraz zapoznaniu 
się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, 
na wniosek Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie udzieliła Bur-
mistrzowi Brzostku absolutorium z tytułu wykonania budże-
tu Gminy za rok 2009.
 Uchwalony przez Radę Miejską w Brzostku budżet na 2009 
rok, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał re-
alizację dochodów w kwocie 35.628.911,00 zł. Dochody wy-
konano w kwocie 35.322.271,71 zł, co stanowiło 99,13% pla-
nu, w tym planowane dochody własne na kwotę 5.601.895,00 
zł, wykonanie w kwocie 5.401.647,23 zł, co stanowi 96,42% 
planu. Plan wydatków budżetowych po zmianach dokona-
nych w ciągu roku przewidywał kwotę 38.930.411,00 zł. Wy-
datki zrealizowano w kwocie 37.771.239,35 zł, co stanowi 
97,02% ogółu planu. Na realizację inwestycji zaplanowano w 
budżecie Gminy Brzostek kwotę 7.869.158,64 zł, co stanowiło 
20,21% ogółu wydatków. Wydatkowano kwotę 7.266.795,99 
zł, co stanowi 92,34% planowanych wydatków na inwestycje 
i 19,24% ogółu wykonanych wydatków. Na wydatki bieżące 
budżetu zaplanowano kwotę 31.061.252,36 zł, zrealizowano 
wydatki w kwocie 30.504.443,36 zł, co stanowi 98,20% ogó-
łu planu. Z powyższej kwoty 82,68% stanowiły wydatki na za-
dania własne, a 17,32% wydatki na zadania zlecone. Planowa-
ny deficyt budżetu Gminy na koniec 2009 roku wyniósł kwotę 
3.301.500,00 zł. Źródło sfinansowania deficytu budżetu stano-
wiły przychody z kredytu w kwocie 1.750.000,00 zł i z wol-
nych środków w kwocie 1.551.500,00 zł. Budżet Gminy za-

mknął się za 2009 rok wynikiem w wysokości 40.390.923,00 
zł. Ze środków budżetu Gminy Brzostek w 2009 roku spła-
cono raty zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.619.684,00 zł. 
Zadłużenie Gminy na koniec 2009 roku z tytułu zaciągniętych 
pożyczek wyniosło kwotę 6.979.684,00 zł z terminem spłaty 
w 2010 roku i latach następnych. Gmina Brzostek na 31 grud-
nia 2009 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z ter-
minem płatności do 31 grudnia 2009 roku z tytułu dostaw to-
warów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz 
Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielo-
nych poręczeń i gwarancji. Skutki obniżenia górnych stawek 
podatków za 2009 rok wyniosły 970.054,52 zł. Skutki udzie-
lonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków za rok 2009 wy-
niosły 105.781,69 zł. Skutki decyzji podatkowych w sprawie 
umorzenia zaległości wyniosły 58.097,50 zł. 
 Następnie radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe in-
stytucji kultury – Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
za 2009 rok oraz podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2010 rok. Kolejny punkt porządku obrad do-
tyczył wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckie-
go w 2011 roku i zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 
spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 Ponadto Rada Miejska w Brzostku podjęła uchwałę w spra-
wie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzo-
stek, oraz uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienio-
nych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela. Uchwały 
te nie wnoszą zmian do obowiązujących przepisów w tym za-
kresie, a ułatwiają korzystanie z jednolitego tekstu aktu prawa 
miejscowego. 

Ewa szukała

z prac rady miejskiej
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Ponad rok temu Brzostek odzyskał prawa miej-
skie. Jaki w Pana ocenie był ten czas dla miasta, 
gminy, samorządu?
Brzostek 1 stycznia 2009 r. odzyskał prawa miejskie, 
a tym samym powrócił na swoje miejsce w historii. 
Jest to ważne w sensie historycznym, a ponadto daje 
trochę większe możliwości promocyjne oraz szansę 
zaistnienia w szerszym zakresie. Wiele jednak zale-
ży od nas – mieszkańców – jak będziemy traktować 
naszą miejscowość, dbać o nasze posesje, mienie 
wspólne. Powoli zachodzą pozytywne zmiany, któ-
re poprawiają wygląd naszego miasteczka.
Jakie inwestycje zostały wykonane w ostatnim 
czasie i jakie są jeszcze planowane?
W ostatnim czasie wykonano szereg inwestycji na 
trenie całej Gminy, tj. modernizację oczyszczalni 
ścieków w Kleciach, termomodernizację: szkół w 
Brzostku, Siedliskach-Bogusz, Kamienicy Górnej, 
Januszkowicach, Domu Kultury w Brzostku, budyn-
ku usługowo-mieszkalnego w Brzostku. Oddaliśmy do użytku 
nowy budynek Ośrodka Zdrowia w Smarżowej, remizę OSP w 
Brzostku, toalety publiczne w Brzostku, wykonaliśmy prawie 
40 km dróg asfaltowych na terenie całej Gminy a także boiska: 
w Brzostku w ramach programu „Orlik – 2012” i „Blisko-Bo-
isko” w Siedliskach-Bogusz. To tylko ważniejsze inwestycje wy-
konane w ostatnim czasie. W najbliższym czasie planujemy re-
alizację następujących zadań: budowa drogi Brzostek – Siedli-
ska-Bogusz, doposażenie OSP w Brzostku i Nawsiu Brzostec-
kim, termomodernizacja szkoły w Nawsiu Brzosteckim, asfal-
towanie dróg na terenie Gminy, kanalizację i wodociąg w Opa-
cionce i Januszkowicach, budowę sali sportowej przy Gimna-
zjum w Brzostku.
Skąd środki finansowe na tyle inwestycji?
Środki oprócz własnych pochodzą z różnych źródeł: m.in. z Unii 
Europejskiej – Fundusz Spójności, Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, ministerstwa sportu, ministerstwa infrastruktu-
ry, MSWiA, PZU, PZU Życie.
A jakie wnioski zostały już zrealizowane z dotacji unijnych, 
którymi może się Pan pochwalić?
Taką najważniejszą inwestycją jest modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Kleciach, modernizacja domów ludo-
wych w Bukowej, Januszkowicach i Skurowej oraz wszystkie 
imprezy w ramach Programu Integracji Społecznej.
Czy zostały złożone jakieś nowe wnioski? Jeżeli tak, to jakie?
Tak. Jeden dotyczy modernizacji drogi Brzostek – Siedliska-Bo-
gusz /jest już pozytywna decyzja, to ponad 1.300 tys. zł/, drugi 
to doposażenie jednostek OSP w Brzostku i Nawsiu Brzosteckim 
/wniosek do RPO – 1.422 tys. zł dofinansowania/ oraz wniosek 
dotyczący modernizacji szkoły w Nawsiu Brzosteckim. Kolej-
ne wnioski to kanalizacja i wodociąg w Opacionce i Januszko-
wicach oraz z odnowy wsi dom ludowy w Bączałce. Będziemy 
także składać wniosek na salę sportową w Brzostku.
Czy była w ubiegłym roku jakaś sprawa, której nie udało 
się zrealizować?
Tak, to brak uzyskania dofinansowania na halę sportowo-wido-
wiskową w Brzostku.
W jaki sposób monitoring wizyjny wpłynął na poprawę bez-
pieczeństwa na brzosteckim rynku?
Monitoring obejmuje tylko Rynek w Brzostku, ale ma duży 
wpływ na poprawę bezpieczeństwa, ponieważ wszystko jest na-
grywane i przechowywane, a także fakt, że Policja ma stały pod-
gląd na to co się dzieje na Rynku. Kilka spraw zostało przy po-
mocy monitoringu rozwiązanych. Myślę, że w dalszej perspek-
tywie należy zwiększyć jego zasięg.
Już kilkadziesiąt lat jest obiecywana mieszkańcom Brzostku 
obwodnica. Proszę nam powiedzieć czy jest to w ogóle moż-

Wywiad z Burmistrzem Brzostku Leszkiem Bieńkiem

liwe do zrealizowania?
Oczywiście, że budowa obwodnicy jest do zrealizowania, ale 
powiedzmy sobie szczerze: do roku 2013 nie jest to możliwe, 
najpierw autostrady, drogi szybkiego ruchu, a później przyjdzie 
czas na obwodnice miasteczek i to jest nasza szansa.
Kiedy możemy się spodziewać fotoradarów na niebezpiecz-
nym zakręcie w Kamienicy Dolnej?
Dzięki decyzji Rady Miejskiej o przeznaczeniu środków na za-
kup masztów do fotoradarów jest duża szansa, że w okresie 2-3 
miesięcy po załatwieniu wszystkich formalności fotoradary w 
Kamienicy Dolnej się pojawią.
Podobno od 1 lipca 2010 roku ma rozpocząć funkcjonowa-
nie Środowiskowy Dom Samopomocy. Czy może nam Pan 
coś więcej na ten temat powiedzieć?
Wspólnie z Parafią Brzostek staramy się o uzyskanie środków 
oraz zgodę Wojewody na utworzenie ŚDS. Gdy tylko będzie taka 
decyzja, to wszystkich poinformujemy. Należy stwierdzić jed-
noznacznie, że powstanie takiego domu jest bardzo potrzebne.
Czy można już korzystać z „Orlika” i na jakich zasadach?
Tak, można już korzystać z „Orlika”. Zasady korzystania są za-
warte w regulaminie, który jest zamieszczony na naszej stronie 
internetowej. Korzystanie z boisk jest bezpłatne po wcześniej-
szym uzgodnieniu z zatrudnionymi instruktorami.
Jakie osiągnięcia uważa Pan za najważniejsze w czasie swo-
jej pracy na stanowisku wójta, a później burmistrza?
Bardzo ważna jest dobra współpraca z radnymi, sołtysami oraz 
mieszkańcami Gminy Brzostek. Wspólne spokojne działanie 
na rzecz społeczności lokalnej ma bardzo duże znaczenie i to 
cenię sobie najbardziej bo jestem mieszkańcem naszej Gminy, 
tu mieszkam i tu będę mieszkał, dlatego codzienny kontakt jest 
bardzo ważny. Oprócz tego w sensie moralnym, to odzyskanie 
praw miejskich przez Brzostek, materialnym to inwestycje, które 
wymieniłem wcześniej. Ze względu na zainteresowania osobi-
ste cieszy mnie widok dzieci, młodzieży i dorosłych na Orliku.
Czy zarządzanie gminą Brzostek jest bardzo trudne? Na ja-
kie trudności Pan najczęściej napotyka?
Oczywiście, jak w każdej pracy, a szczególnie z ludźmi, jest wie-
le stresu, ale jeżeli uda się rozwiązać ludzkie problemy, to satys-
fakcja jest duża. Na trudności nie ma co narzekać, takie jest życie.
Czy planuje Pan ponownie kandydować w tegorocznych 
wyborach?
Wprawdzie do wyborów jest jeszcze daleko, ale na dzień dzi-
siejszy tak.
Dziękujemy za rozmowę

atsz
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Już po raz czwarty Starostwo Powiatowe 
w Dębicy zorganizowało, tradycyjnie w 

Niedzielę Palmową, Powiatowy Konkurs 
na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędo-
wą związaną ze Świętami Wielkanocnymi. 
Konkursowi towarzyszył kiermasz prac 
oraz tradycyjny stół wielkanocny, na któ-
rym nie zabrakło wiejskiego jadła.
 Koło Gospodyń w Brzostku, podobnie 
jak w roku ubiegłym, wzięło udział w tym 
konkursie i odniosło w nim niemały suk-
ces. Spośród licznych pięknych ekspozy-

cji Kół Gospodyń Wiejskich z terenu całe-
go powiatu Komisja Konkursowa najwy-
żej oceniła prace plastyczne i wyroby ku-
linarne brzosteckich gospodyń. W tej kate-
gorii Koło Gospodyń w Brzostku otrzy-
mało I miejsce. Ta nagroda jest niewątpli-
wie dużym osiągnięciem dla koła i świad-
czy o sporym zaangażowaniu brzosteckich 
kobiet w kultywowanie tradycji wielka-
nocnych. Na tym kiermaszu prezentowa-
ły one oprócz przepięknych pisanek wiel-
kanocnych wykonanych techniką ludową i 
innych tradycyjnych ozdób obrzędowych, 
również staropolskie potrawy i wyroby ku-

linarne właściwe dla naszego regionu.
 Zarówno jurorom, jak i dębiczanom od-
wiedzającym kiermasz, szczególnie sma-
kowały wyroby wędliniarskie z Masarni p. 
Kazimierza Sarny.
 Zwracając uwagę na fakt, uczestnictwa 
w tej imprezie mediów ogólnopolskich jak 
Radio RMF FM, uważam, że udział brzo-
steckich gospodyń i zajęcie tak wysokiej 
pozycji w tym konkursie o zasięgu powia-
towym jest niewątpliwie niemałą promocją 
naszej gminy, jej kultury, tradycji i obycza-
jów.

E.M.

Brzosteckie tradycje wielkanocne najlepsze w powiecie

Dziewczyny II-ligowej drużyny tenisa 
stołowego Ludowego Klubu Sporto-

wego „Brzostowianka” Brzostek zakoń-
czyły zmagania w grupie podkarpacko-ma-
łopolskiej II ligi.
 W całym sezonie 2009/2010 przegrały 
tylko jeden mecz w rundzie zasadniczej z 
KS Start Park-M Nowy Sącz 7:3, w któ-
rym aż cztery partie zakończyły się prze-
graną naszych zawodniczek w stosunku 
setów 3:2. Chcąc walczyć o prymat w li-
dze, w rundzie rewanżowej mu-
siały spełnić dwa warunki. Po 
pierwsze wygrać wszystkie me-
cze, przy czym z drużyną z No-
wego Sącza co najmniej 7:3 i 
po drugie uzyskać lepszy sto-
sunek setów w rozrachunku po-
między tymi drużynami. Pierw-
szy warunek spełniły wygrywa-
jąc wszystkie mecze rewanżowe 
i został im ostatni najważniejszy 
pojedynek z Nowym Sączem. Po 
bardzo dobrym początku, czyli 
po pierwszych czterech partiach, 
brzostecka drużyna wygrywa-
ła 4:0. Niestety po przegranych 
grach deblowych było już 4:2 i 
nagle zrobiło się nerwowo. Na 
szczęście ani Ola Falarz, ani 
Katarzyna Kubas nie dały szans 
swoim rywalkom, wygrywając 
swoje partie po 3:1, doprowa-
dzając wynik meczu do stanu 

6:2. Wytworzyła się sytuacja, w której nie 
można było sobie pozwolić na przegranie 
więcej niż 1 partii. W tym momencie me-
czu na pierwszym stole zacięty bój stoczyła 
Magdalena Brzezowska z Agatą Woś. Nie-
stety musiała uznać wyższość swojej kole-
żanki z dawnego klubu (obie rozpoczynały 
karierę w KTS Forbet OWG Tarnobrzeg). 
Stan meczu był 6:3. Ostatnia partia meczu 
przesądziła o wygranej, po zwycięstwie i 
świetnej grze Jadwigi Szynal, która nie po-

zwoliła odebrać sobie i koleżankom z dru-
żyny radości z sukcesu. Po ostatniej piłce 
było już wiadomo, że dziewczyny wygra-
ły 7:3, a do tego mają lepszy bilans setów 
w dwumeczu i mogą cieszyć się z mistrzo-
stwa II ligi.
 Sukces ogromnie cieszy. Nie byłoby go 
jednak bez dużego zaangażowania w tre-
ningi i grę poszczególnych zawodniczek: 
Magdaleny Kawalec, Jadwigi Szynal, Ka-
tarzyny Kubas, Aleksandry Falarz, Magda-
leny Brzezowskiej, Magdaleny Śliwy, Pau-
liny Zegarowskiej i Magdaleny Dzieńskiej, 
tworzących zgrany zespół. Każda z nich 

przyczyniła się do historyczne-
go osiągnięcia. Duży wkład w 
uzyskaniu powyższego wyniku 
ma Stanisław Król, opiekun i 
kierownik sekcji tenisa stołowe-
go, któremu dziewczyny z dru-
żyny dziękują za włożony trud i 
cierpliwość w budowaniu dobre-
go zespołu. Podziękowania na-
leżą się również wszystkim ki-
bicom, którzy licznie przyby-
li dopingować dziewczyny w 
najważniejszym meczu sezonu. 
Teraz zawodniczki czeka gra w 
barażach o prawo gry w I lidze. 
Brzosteckie zawodniczki zmie-
rzą się w dwumeczu z mistrzem 
II ligi grupy łódzko-świętokrzy-
skiej z drużyną KS Elta Łódź.
 Prawdopodobny  te rmin 
pierwszego meczu barażowego 
24.04.2010 r. w Brzostku.

Magdalena Kawalec
Od lewej: Katarzyna Kubas, Magdalena Brzezowska, Ja-

dwiga Szynal, Aleksandra Falarz, Magdalena Kawalec

tenisistki Brzostowianki mistrzyniami ii ligi
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mjr art. Leonard BurSa
Syn Józefa i Heleny ze Stoja-
nów, ur. 11 VIII 1897 r. w Brzost-
ku. Członek Związku Strzeleckie-
go. Żołnierz Legionów Polskich. 
W WP od 1918 r., przydzielony 
do 3 psk. Uczestnik wojny 1920 
r. w szeregach 13 pap. Ukończył 
CWArt. we Lwowie i CSS w To-
runiu. Następnie służył w 13 pap, 
od 1931r. w 13 pag, 3 dyonie art. 
plot. oraz jako kwatermistrz 30 
pal. Odznaczony KN, KW, ZKZ, 
medalami 1918-1921 i 10-lecia. 
Więzień Starobielska, zamordo-
wany w Charkowie.

por. żand. Józef alfred WrzEŚnioWSKi
Syn Wilhelma i Anny, ur. 14 IX 
1908 r. w Januszkowicach. Od 14 
VIII 1929 r. służył w Wojsku Pol-
skim, m. in. w 44 pp i 17 pp. We 
wrześniu 1939 r. pełnił służbę jako 
dowódca plutonu żandarmerii w 5 
DP. Awansowany na stopień pod-
porucznika ze starszeństwem 15 
VIII 1932 r., a porucznika ze star-
szeństwem od l I 1935 r. Więzio-
ny w Ostaszkowie, zamordowany 
w Twerze, spoczywa na cmentarzu 
w Miednoje

por. piech. rez. czesław WarchaŁ
Syn Franciszka i Anny z Forysiów, 
ur. 8 VII 1909 r. w Zawadce Brzo-
steckiej w powiecie jasielskim. 
Absolwent gimnazjum w Jaśle i 
UJ. Absolwent SPRPiech. w Za-
mbrowie (1932). Podczas ćwiczeń 
rezerwy był dowódcą plutonu. W 
1933 r. otrzymał przydział jako 
oficer służby czynnej do 3 pp Leg. 
Żonaty z Janiną Cebula, miał cór-
kę Alinę i syna Andrzeja. W 1939 
r. był dowódcą kompanii w 10 ba-
onie Junackich Hufców Pracy w 
Ropczycach. Więzień Starobiel-
ska, zamordowany w Charkowie.

70-ta rocznica zBroDni KatYŃSKiEJ
Komitet Organizacyjny Obchodów 70-tej 
rocznicy Zbrodni Katyńskiej zaprasza na 

uroczyste obchody, które odbędą się w dniu 
12 kwietnia 2010 roku w Brzostku

Program obchodów:
1. Godz 10 00 Msza Święta w Kościele Parafialnym w 

Brzostku w intencji zamordowanych w Charkowie i 
Miednoje oficerów Wojska Polskiego i policjantów Po-
licji Państwowej rodem z Ziemi Brzosteckiej

2. Program artystyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum 
im. Królowej Jadwigi w Brzostku

3. Przejście na teren Warsztatów Terapii Zajęciowej z udzia-
łem zaproszonych gości, społeczności lokalnej

4. Wystąpienie Burmistrza - Leszka Bieńka
5. Wykład „Prawda Katyńska” - Kamila Ruszały
6. Część refleksyjno - wspomnieniowa z udziałem rodzin 

pomordowanych 
7. Apel Poległych
8. Posadzenie pamiątkowych brzostów 

zamordowani rodem 
z ziemi Brzosteckiej

ZBRODNIA KATYŃSKA to bolesny fakt sowieckiego 
ludobójstwa na polskim Narodzie, a Katyń symboli-

zuje jedno z kilku miejsc, gdzie dokonano masowych eg-
zekucji Polaków na terenie ZSRR. Teraz obchodzimy 70 
rocznicę tej okrutnej zbrodni „nieistniejącej” w czasach 
PRL-u. W wolnej Polsce mamy obowiązek czcić pamięć 
pomordowanych i znać fakty historyczne.
 1 i 17 września 1939 roku to daty agresji na Polskę dwóch 
sojuszników: Niemiec hitlerowskich i Związku Sowieckiego. 
Odtąd obywatele polscy zostali poddani okrutnej ekstermina-
cji przez totalitarne władze faszystowskie i komunistyczne. 
Po zajęciu Wschodnich Kresów Rzeczypospolitej przez Ar-
mię Czerwoną, tysiące żołnierzy Wojska Polskiego dostało się 
do sowieckiej niewoli. Byli to oficerowie rezerwy oraz służby 
czynnej, ponadto funkcjonariusze Policji Państwowej, Straży 
Granicznej, urzędnicy, prawnicy, lekarze, inżynierowie, na-
uczyciele, działacze społeczni. Sowiecka NKWD (policja po-
lityczna) więziła Polaków w trzech specjalnych obozach: Ko-
zielsku, Starobielsku, Ostaszkowie oraz w innych miejscach 
do wiosny 1940 roku. Jeńcom cynicznie obiecywano uwol-
nienie, ale jednocześnie 5 marca 1940 roku szef NKWD Be-
ria wysłał rozkaz egzekucji nr 794\B do akceptacji Stalino-
wi. Jeszcze tego samego dnia Biuro Polityczne Wszechzwiąz-
kowej Komunistycznej Partii (bolszewików) wydało decy-
zję nr P13\144 o rozstrzelaniu aż 14.700 polskich jeńców wo-
jennych i 11.000 polskich cywilów!!! Decyzję podpisali oso-
biście: Stalin, Mołotow, Woroszyłow, Mikojan, Kalinin. Ten 
masowy wyrok śmierci zapadł bez żadnego procesu. W kwiet-
niu i maju przetransportowano Polaków do miejsc egzekucji 
w: Katyniu (jeńcy z Kozielska), Charkowie (ze Starobielska), 
Miednoje (z Ostaszkowa) i okrutnie mordowano strzałem w 
tył głowy. Zabitych wrzucono do wspólnych mogił i zasadzo-
no las. To miały być zapomniane cmentarzyska…
 Bolesna prawda wyszła na jaw dopiero w kwietniu 1943 ro-
ku. Wtedy to niemiecka armia odkryła w Katyniu koło Smo-
leńska mogiły zamordowanych Polaków – ponad 4400 osób. 
Międzynarodowa Komisja potwierdziła, że zbrodni dokonało 
NKWD wiosną 1940 roku. Wówczas już domyślano się jaki 
los spotkał pozostałych więźniów. Natomiast władze Związ-
ku Sowieckiego w cyniczny sposób zaprzeczały tym faktom i 
zerwały kontakty dyplomatyczne z polskim rządem.
Natomiast po zakończeniu wojny, kiedy narzucono Polsce 
system komunistyczny, to bezwzględnie tłumiono prawdę o 
sowieckim ludobójstwie na polskim Narodzie. Szczególnie 
cierpiały rodziny ofiar Zbrodni Katyńskiej, które prześlado-

wano oraz zakazano im czcić pamięć najbliższych, zamordo-
wanych „na nieludzkiej ziemi” strzałem w tył głowy…
Oficjalnie dopiero w 1992 roku Rosja ujawniła dokumenty o 
Zbrodni Katyńskiej dokonanej z rozkazu najwyższych władz 
ZSRR. Wtedy też wszczęto prace ekshumacyjne przy grobach 
w Charkowie i Miednoje i zaczęto budować cmentarze. Na-
dal jednak nieznane są miejsca pochówku pozostałych kilku 
tysięcy Polaków, a śledztwo w tej sprawie przerwała strona 
rosyjska.
 Zbrodni Katyńskiej dokonano na ponad 25.700 obywa-
teli państwa polskiego, którzy pochodzili z różnych regio-
nów kraju. Również z terenu Ziemi Brzosteckiej znane są 
osoby zamordowane w Katyniu, Charkowie i Miednoje. 
Cześć Ich Pamięci!

Wiesław Tyburowski

Burmistrz Brzostku
Leszek Bieniek

Proboszcz Parafii Brzostek
Ks. dr Jan Cebulak
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poznajmy najstarsze dzieje Brzostku!
Gdy bierzemy do ręki tę książkę na okładce  widzimy fragment uni-
katowej mapy z lat 1779-1782 przechowywanej w Wiedniu. Wnikliwy 
obserwator zauważy inny układ dróg, zabudowy i nieistniejące zakola 
Wisłoki między miejscowościami „Broztek i Sawatka”. Tak przycią-
ga wzrok publikacja pt. „Z dziejów Brzostku. Studia i materiały. Tom 
II. Okres staropolski i czasy zaborów”, a wydana pod redakcją Ks. 
Dr. Hab. Bogdana Stanaszka. Tutaj znajdziemy m.in. najstarsze spi-
sy mieszkańców wraz z zabudową miasta Brzostek z przełomu XVII 
i XVIII wieku. Brzostowianie – czas poznać swoje korzenie i  sięgnąć 
do tych spisów! Ta książka kryje również przebogaty zestaw źródeł hi-
storycznych, mamy: statuty rzemieślnicze, inwentarze kościelne, spi-
sy należności podatkowych, zeznania procesowe, testament, fotoko-
pie dokumentów oraz pieczęci i map. Przedstawioną publikację moż-
na nabyć w Bibliotece Gminnej po promocyjnej cenie.

Omawiany tom to zbiorowa praca zna-
nych naukowców napisana żywym i 

barwnym językiem. W dziale  „Artyku-
ły” prace swe zamieścili: prof. dr hab. 
Feliks Kiryk „Najstarsze dzieje Brzost-
ku”; dr Bogumił Szady „Parafia w Brzost-
ku w XVII i XVIII w.”; ks. dr hab. Bog-
dan Stanaszek: „Cechy rzemieślnicze w 
XVI-wiecznym Brzostku”; „Terytorium, 
zabudowa i ludność Brzostku w świetle 
inwentarzy…”; „Brzostek siedzibą urzę-
du powiatowego”; „CK Sąd Powiatowy w 
Brzostku…”. Natomiast w dziale „Źródła” 
jest aż 21 niepublikowanych tekstów źró-
dłowych, których edycję i tłumaczenie z 
języka łacińskiego wykonali w większo-
ści: ks. dr Krzysztof Tyburowski i ks. dr 
Marek Kozera. Można w „Artykułach” i 
„Źródłach” przeczytać o życiu i pracy rze-
mieślników skupionych w stowarzysze-
niach zawodowych nazywanych cecha-
mi. W dokumentach nie brakuje komicz-
nych elementów obyczajowych, np. do-
tyczących zachowania się podczas zebrań 
(„schadzek”) i stosowanych kar za brak 

posłuszeństwa wobec star-
szyzny cechowej (np. często 
karano obowiązkiem zakupu 
beczułki piwa i wypicia tego 
z kamratami….). Opisano 
też dokładnie wygląd budyn-
ków miejskich sprzed ponad 
dwustu lat oraz zobowiąza-
nia rzemieślników wobec 
dworu i kościoła. Są rów-
nież wymienieni z nazwiska 
tak zwani przedmieszczanie 
osadzeni na Nawsiu i Woli 
Brzosteckiej. Natomiast naj-
starsze dokumenty  mają po-
nad 500 lat i są to: „Jak Anna 
Sąspowska wójtowa brzostecka wydzier-
żawia ziemię” oraz jak „Piotr Dunin wy-
znacza granicę między Brzostkiem a Za-
wadką w 1475 roku”. Natomiast kopal-
nią wiedzy o polszczyźnie sprzed 250 lat 
jest „Suplika mieszczan brzosteckich do 
prymasa Polski – skarga na zdzierstwa ze 
strony opata Stanisława Benedykta Bar-
toszewskiego”.

 To zaledwie fragmenty niezwykle bo-
gatej tematyki książki „Z dziejów Brzost-
ku. Studia i materiały. Tom II. Okres staro-
polski i czasy zaborów”, a wydaną przez 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzo-
steckiej. Każdy w omawianej publikacji 
znajdzie coś interesującego dla siebie. To 
warto czytać!

Wiesław Tyburowski

post. pp Stanisław KoLBuSz 
Syn Franciszka i Marii z Niem-
czyków, ur. 26 1912 r. w Brzost-
ku. 7 IX 1937 r. przyjęty do policji 
w charakterze kandydata kontrak-
towego na szeregowego, z przy-
działem do Grupy Rezerwy Po-
licji Państwowej w Warszawie. 
We wrześniu 1939 r. pełnił służ-
bę na posterunku Nowe Sioło w 
powiecie zbaraskim. Więziony 
w Ostaszkowie, zamordowany w 
Twerze, spoczywa na cmentarzu 
w Miednoje.

post. pp Stanisław StanEK
Syn Józefa i Wiktorii, ur. 30 II 
1900 r. w Kleciach. W policji od 
1928 r. Co najmniej od 1936 r. 
służbę pełnił w woj. lwowskim, 
we wrześniu 1939 r. w Komis, w 
Borysławiu pow. drohobycki. Spo-
czywa na cmentarzu w Miednoje.

St. post. pp Stanisław JaKuBoWSKi
Syn Jana i Marii z Jantoniów, ur. 
28. V. 1900 r. w Woli Brzostec-
kiej. Od 1923 r. pracował w poli-
cji. Służbę pełnił m. in. w powiecie 
krośnieńskim. W kwietniu 1938 r. 
przeniesiony z posterunku w Du-
kli na posterunek w Iwoniczu i tam 
służył we wrześniu 1939 r. Więzio-
ny w Ostaszkowie, zamordowany 
w Twerze, spoczywa na cmentarzu 
w Miednoje.

post. pp Jan KoBaK 
Syn Piotra i Marii z Szarków, ur. 8 
IX 1911 r. w Woli Brzosteckiej. Po 
ukończeniu 31 III 1936 r. NSzF w 
Mostach Wielkich pow. żółkiew-
ski mian. post. i 7 VI 1936 r. przy-
dzielony do policji wojewódz-
twa warszawskiego. We wrze-
śniu 1939 pełnił służbę na Post. 
w Szreńsku pow. mławski. Spo-
czywa na cmentarzu w Miednoje.
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FinaŁ KraJoWY KonKurSu 
mitoLogicznEgo „iKaroWE LotY”

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku 
wzięli udział w II Ogólnopolskim Konkursie Mitologicz-

nym „Ikarowe loty” organizowanym przez Centrum Eduka-
cji „KLIO”.
 Swoje zdolności, umiejętności oraz wiedzę mogli zaprezen-
tować w trzech formach: teście ze znajomości mitów, konkur-
sie prac plastycznych i konkursie fotograficznym. Spośród 14 
uczniów brzosteckiej podstawówki Maciej Kula z klasy Vc i 
Anna Paściak z klasy VIb zakwalifikowali się do II etapu w 
kategorii test wiedzy. Wykazali się oni świetną znajomością 
mitów, pojęć antycznych oraz związków frazeologicznych.
 Rozstrzygnięcie drugiego, ostatniego etapu krajowego kon-
kursu nastąpi w kwietniu.
 Życzymy powodzenia!

Vi DiEcEzJaLnY KongrES nauczYciELi

Stawać się człowiekiem” to hasło VI Diecezjalnego Kongresu 
Nauczycieli, który odbył się 13 marca 2010r. w Rzeszowie. 

Z Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku również udała 
się delegacja. Gościem Honorowym spotkania był ks. bp Ka-
zimierz Górny oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Ku-
rii Diecezjalnej i stowarzyszeń katolickich. Kongres prowa-
dził ks. dr Janusz Podlaszczak – Diecezjalny Duszpasterz Na-
uczycieli. Wygłoszono dwa interesujące wykłady o wychowa-
niu, ponadto dyskutowano, jak realizować ideę „Stawania się 
człowiekiem”. Zwrócono uwagę, że WARTOŚCI są bardzo 
istotne w realizacji procesu wychowania, dlatego należy pytać 
młodych ludzi: „Co jest dla ciebie najważniejsze?”. Z hierar-
chii wartości wynikają bowiem POSTAWY. Już Jan Paweł II 
mówił do młodzieży: „Wymagajcie od siebie, choćby od was 
nikt nie wymagał”.
 W części poświęconej przykładom dobrej praktyki 
przedstawiciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzost-
ku na zaproszenie Diecezjalnego Duszpasterza Nauczycie-
li - ks. dr. Janusza Podlaszczaka przedstawili prezentację 
pt. „Jesteś Pielgrzymem na tej Ziemi”. Pokaz merytorycz-
nie został przygotowany przez nauczycieli brzosteckiej podsta-
wówki, a stroną multimedialną szczególnie zajęli się p. Wie-
sław Płaziak i p. Wiesław Tyburowski. Ukazano w nim dwa 
pamiętne spektakle, odegrane w latach 2008 - 2009, a poświę-
cone Papieżowi Janowi Pawłowi II.
 Prezentacja wzbudziła powszechny zachwyt wśród uczest-
ników kongresu. Chwalono za scenariusz, tańce, piękne stro-
je, dekorację, zaangażowanie oraz wielki wkład pracy. 

poDSumoWaniE KonKurSóW 
intErDYScYpLinarnYch

W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie 23 marca 
2010 roku odbyło się uroczyste podsumowanie konkur-

sów interdyscyplinarnych organizowanych przez Podkarpac-
kie Kuratorium Oświaty.
 Na niecodzienne spotkanie przybyli laureaci, ich rodzice, 
dyrektorzy szkół oraz nauczyciele opiekunowie. Na wstępie 
powitał zebranych Pan Marek Kądziołka Dyrektor Wydziału 

Monitorowania i Wspierania Edukacji w Rzeszowie. W imie-
niu Pana Jacka Wojtasa Podkarpackiego Kuratora Oświaty zło-
żył gratulacje oraz wyrazy szczególnego uznania za spektaku-
larne osiągnięcia edukacyjne. Kolejno przedstawiono analizę 

SuKcES W turniEJu poŻarniczYm

W Domu Kultury w Brzostku 10 marca 2010 r. odbył się 
etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-

niczej. Startowało 17 uczestników w grupie szkół podstawo-
wych z całej gminy. Brzostecką podstawówkę reprezentowali 
uczniowie klasy VIa - Konrad Stasiowski i Kamil Kowalski. 
Bardzo trudny do rozwiązania test przygotowali oficerowie 
Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, którzy również nadzo-
rowali przebieg rywalizacji. Sukces odniósł Konrad Stasiowski, 
który wywalczył III miejsce, a jego kolega zajął VIII lokatę.
Gratulujemy Młodym Strażakom dużej wiedzy!

z ŻYcia BrzoStEcKiEJ poDStaWóWKi
wyników konkursów interdyscyplinarnych na Podkarpaciu. 
Zwrócono uwagę na wysoki poziom tegorocznych zmagań. 
W rankingu szkół powiatu dębickiego Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Brzostku zajęła wysokie 7 miejsce! Tytuł finalisty 
konkursów uzyskały w tym roku dwie uczennice naszej szko-
ły- Monika Lemek z przedmiotów humanistycznych oraz 
Dominika Kaput z języka angielskiego. Dominka zdobyła 
również tytuł laureata konkursu humanistycznego. 
 Z rąk Pani wizytator Danuty Moskwy oraz Pana dyrekto-
ra Marka Kądziołki laureaci, rodzice, dyrektorzy i nauczycie-
le otrzymali nagrody oraz listy gratulacyjne z życzeniami ko-
lejnych sukcesów!
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Taką nazwę przyjęło nowopowstające Stowarzyszenie, które-
go zebranie założycielskie odbyło się 9 marca w Domu Kultu-
ry w Brzostku. Inicjatorem tego stowarzyszenia jest Koło Go-
spodyń w Brzostku wraz z jego przewodniczącą Kazimierą 
Gotfryd. Początkowo miała to być organizacja typowo kobie-
ca, ale na zebraniu podjęto decyzję, żeby nie blokować moż-
liwego uczestnictwa mężczyzn.
 Na zebraniu założycielskim, w którym uczestniczyło oko-
ło 40 osób, nie zabrakło również władz samorządowych: Prze-
wodniczącej Rady Miejskiej Zofii Skórskiej, Burmistrza Lesz-
ka Bieńka i Przewodniczącego Zarządu Miasta Jerzego Po-
trzeby. Po oficjalnym otwarciu zebrania przez szefową KG 
w Brzostku Kazimierę Gotfryd wybrano przewodniczącą Ze-
brania – Genowefę Tomaszewską oraz protokolanta – Krysty-
nę Szarek-Ryndak. Na zebraniu, po ożywionej dyskusji, pod-
jęto wiele ważnych uchwał i wniosków dotyczących dopiero 
co zawiązującego się stowarzyszenia.
 Oprócz głównej uchwały o założeniu Stowarzyszenia „Nasz 
Los w Naszych Rękach”, po owocnej debacie ustanowiono 
jego statut, który przegłosowano jednogłośnie. Po czym pod-
jęto uchwałę o wyborze dwuosobowego Komitetu Założyciel-

skiego reprezentowanego przez Kazimierę Gotfryd i Włady-
sławę Żygułę, który będzie dokonywał wszelkich formalności 
związanych z rejestracją stowarzyszenia w Sądzie.

 Wybrana przez Zebranie Komisja Skrutacyjna w osobach: 
Leszek Bieniek i Jerzy Potrzeba, przeliczyła głosy i ogłosiła 
skład siedmioosobowego Zarządu Stowarzyszenia, do które-
go weszły: Kazimiera Gotfryd – Prezes; Wanda Szarek – Z-ca 
Prezesa; Władysława Żyguła – skarbnik; Elżbieta Michalik 
– sekretarz oraz Irena Ogórek, Krystyna Szarek-Ryndak, Ja-
nina Spicha – członkinie Zarządu. Wybrano też trzyosobową 
Komisję Rewizyjną w składzie: Maria Rozwadowska, Danu-
ta Pruchnik, Zuzanna Wójcik.
 Zarząd ma nadzieję, że w niedługim czasie przebrnie przez 
procedury związane z rejestracją stowarzyszenia i mając oso-
bowość prawną będzie mogło ono rozwijać swą działalność 
statutową i realizować wytyczone cele i zadania na rzecz wła-
snego środowiska. Po oficjalnym zebraniu miała miejsce bie-
siada towarzyska, na której nie zabrakło smakowitych potraw 
przygotowanych przez kobiety z brzosteckiego koła, wspól-
nego śpiewania pieśni ludowych oraz towarzyskich rozmów. 
Zważywszy fakt iż poprzedniego dnia przypadała uroczystość 
Dnia Kobiet uczestnicy spotkania spędzili wieczór w niezwy-
kle miłym i podniosłym nastroju. E.M.

„nasz Los w naszych rękach”

Statut Stowarzyszenia przegłosowano jednogłośnie

Wybrano również Zarząd Stowarzyszenia

SzKoLnE miEJSca zaBaW

Na początku bie-
żącego roku 

szkolnego podjęliśmy 
starania mające na celu 
utworzenie szkolnych 
miejsc zabaw. Złożo-
ny wniosek o udziele-
nie wsparcia finanso-
wego na ten cel został 
pozytywnie rozpatrzo-
ny. Rządowy program, 
do którego przystąpi-
liśmy, zapewnia bez-
pieczne warunki nauki, 
wychowania i opieki w klasach I – III.
 Zaplanowaliśmy przygotowanie dwóch sal na tzw. miejsca 
zabaw. Jedna z nich, do małej motoryki, wyposażona będzie 
w: układanki, zabawki dydaktyczne, ksią-
żeczki, klocki, gry planszowe, mozaiki. 
Druga sala do tzw. dużej motoryki posia-
dała będzie: miękkie klocki, wałki, piłki o 
różnych wielkościach, materace, tory prze-
szkód, pufy. Przygotowane w ten sposób 
sale, zaopatrzone w odpowiednie środki 
dydaktyczne zapewnią dzieciom odkrywa-
nie uzdolnień i rozwijanie talentów. Umoż-
liwią efektywną realizację nowej podstawy 
programowej. Wzmocnią opiekuńczą rolę 
szkoły, stworzą bezpieczne warunki orga-
nizowania zajęć i opieki świetlicowej.

 Ponadto, przy budynku szkoły, w sąsiedztwie boiska spor-
towego wybudowany zostanie szkolny plac zabaw za około 
230 tys. zł. Dzięki niemu dzieci będą mogły podejmować ak-
tywność fizyczną w sposób pozwalający im rozładować na-
pięcia emocjonalne wynikające z ograniczenia spontanicznej 
aktywności w trakcie większości zajęć prowadzonych w kla-
sie.

 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło na ten cel 
115 tys. zł, Gmina Brzostek zaś ze swego budżetu przekaza-
ła taką samą kwotę pieniężną. Oprócz sfinansowania szkolne-
go placu zabaw, zostaną również zakupione zabawki na kwo-
tę 12 tys. zł.
 Dzięki wsparciu ministerstwa i przy ogromnym zaangażo-
waniu Pana Leszka Bieńka – Burmistrza Miasta Brzostek 
nowoutworzone miejsca zabaw udoskonalą bazę dydaktyczną 
placówki oraz sprawią wiele radości najmłodszym uczniom 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku.

atsz
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Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu - fragmenty

rodzice i rodzeństwo cd.

Tato zaś był człowiekiem niezwykle 
przedsiębiorczym, miał twórczy umysł, 

a swoje śmiałe pomysły potrafił efektywnie 
realizować. Posiadał nieprzeciętne zdolno-
ści i wielostronne zainteresowania w dzie-
dzinie techniki, konstrukcji i mechaniki 
oraz w działalności publicznej. Jako znany 
już w okolicy zegarmistrz i mechanik, któ-
ry naprawia prócz zegarków także maszyny 
do szycia, wirówki do mleka, montuje kie-
raty i maszyny rolnicze miał niekończący 
się napływ zamówień i zleceń oraz pracy 
przy ich realizacji. Zegary i zegarki ocze-
kujące naprawy leżały u niego nieraz na-
wet po kilka miesięcy, ponieważ nie nadą-
żał z ich naprawą. Bywało, że musiał ogra-
niczać przyjmowanie zegarków do napra-
wy, by wywiązać się z terminów już przy-
jętych zleceń do wykonania. Dochody ze 
świadczonych usług wspomagały finanso-
wanie prowadzonych zakupów inwestycyj-
nych i wypłat wynagrodzeń dla najemnych 
pracowników stałych, parobka i służącej 
oraz pracowników sezonowych, szczegól-
nie do żniw, omłotów i wykopków.
 Oczywiście tato był też z zawodu rolni-
kiem. Umiejętności rolnicze zdobywał po-
czątkowo z konieczności pracy w gospo-
darstwie rolnym swoich rodziców. W cza-
sie służby wojskowej w pułku ułanów na-
był zamiłowania do koni i wiedzy jak się z 
nimi obchodzić. Posiadaną wiedzę i umie-
jętności w dziedzinie rolnictwa wzboga-
cał obserwacją działalności gospodarstw 
rolnych w innych krajach podczas swo-
jej tułaczki wojennej. Obcował też z koń-
mi i woźnicami w taborach wojskowych. 
Po wojnie odziedziczył gospodarstwo rol-
ne od swoich rodziców i musiał je prowa-
dzić lecz stopniowo rezygnował z tradycyj-
nych metod i wprowadzał nowoczesne. Ko-
rzystał przy tym też z wiedzy rolniczej pu-
blikowanej w czasopismach i broszurach, 
które chętnie kupował i czytał.
Z powodu ciągłej konieczności pielęgnacji 
higienicznej narośli na nodze i dolegliwo-
ści reumatycznych pozostałych po przeży-
ciach wojennej niedoli oraz zaangażowa-
nia się pracami w innych zawodach zwłasz-
cza zegarmistrzowskim, pracę w zawodzie 
rolnika we własnym gospodarstwie rolnym 
ograniczał do ustalania składników struktu-
ry produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz do 
kontroli jakości wykonywania prac polo-
wych i w hodowli zwierząt, zwłaszcza koni. 
Hodowla bydła, trzody chlewnej i drobiu 

oraz produkcja roślin okopowych i warzyw 
była głównie w gestii mamy, która posiada-
ła doskonałe przygotowanie zawodowe do 
prowadzenia gospodarstwa rolnego.
 Pracowitość i zapobiegliwość rodziców 
oraz zgodne ich współdziałanie stworzyło 
godziwe warunki bytowe ich rodzinie oraz 
zasobność gospodarstwa rolnego. Posia-
dali dwa piękne konie od czasu do czasu z 
przychówkiem, kilka sztuk rasowego bydła 
mlecznego i sporo trzody chlewnej od wła-
snych macior. Ponadto hodowali dość dużo 
drobiu: kury, indyki, perliczki, gęsi, kaczki 
i króliki. Co najmniej raz do roku zwykle w 
karnawale dokonywano uboju świni o wa-
dze 150-200 kilogramów. Przeważnie raz 
w tygodniu, głównie w niedziele, był obiad 
mięsny z wieprzowiny lub drobiu zwłasz-
cza z królika. Mleka i maślanki było pod 
dostatkiem na potrzeby konsumpcyjne ro-
dziny, natomiast jaja, masło, ser i ptactwo 
przeznaczone było głównie do sprzeda-
ży na rynku w mieście, by zasilić finanse 
budżetu domowego, którym dysponowała 
mama.
 Potwierdzeniem względnego dobrobytu 
naszej rodziny i zasobności gospodarstwa 
rolnego rodziców było nadanie im przez 
miejscową ludność miana „bogocy”, czy-
li ludzi bogatych, zamożnych. Ich bogac-
twem były posiadane uzdolnienia i umie-
jętności oraz efektywna praca, a nie wiel-
ka posiadłość ziemska. Powierzchnia grun-
tów należących do gospodarstwa wynosiła 
sześć hektarów, w tym  łąka i las w Brze-
zinach z posagu mamy. Wygląd zewnętrz-
ny nowoczesnej zagrody i jej wyposażenie 
mogło stwarzać pozory zamożności jej wła-
ścicieli. Okazały dom mieszkalny, estetycz-
nie i funkcjonalnie wyposażony wewnątrz, 
duży budynek inwentarski, a jeszcze więk-
sza stodoła robiły odpowiednie wrażenie. 
Ponadto obejście gospodarskie wyglądało 
schludnie. Panowały w nim zawsze ład i 
porządek. Wiele ciężkich prac fizycznych 
wykonywanych dawniej ręcznie tato zme-
chanizował przy pomocy zakupionego kie-
ratu. Siłę mięśni ludzi przy ręcznym obra-
caniu żarnami, sieczkarnią, młocarnią za-
stąpiono siłą mięśni koni, które wprawia-
ły w ruch kierat, a ten był napędem dla od-
powiednich maszyn i urządzeń gospodar-
skich.
 Najbardziej przekonującym argumen-
tem używania nazwy „bogocy” było za-
trudnianie u nas ludzi najemnych, stałych 
i sezonowych, w dodatku dobrze i termi-
nowo płatnych. Pracownikami stałymi 
byli parobek i służąca. Zatrudnienie pra-
cowników stałych opierało się, pod wzglę-
dem formalno-prawnym, na jednorocznej 
umowie zawartej na piśmie, która mogła 
być wypowiedziana lub przedłużona na 
rok następny najpóźniej na miesiąc przed 
upływem roku kalendarzowego czyli w li-
stopadzie chyba, że z ważnych powodów 
obydwie strony wyraziły zgodę na inny ter-

min.
 Służąca i parobek wchodzili w skład 
stałych domowników naszej rodziny. Ra-
zem z nami mieszkali i przy jednym stole 
z nami spożywali te same posiłki. Przyję-
ło się, że parobek sypiał na specjalnej pry-
czy w stajni z końmi. Pomysł takiego roz-
wiązania wprowadził pierwszy parobek 
Stanisław Jędrzejczyk. Rzeczywiście lubił 
on bardzo konie i wykazywał wiele troski 
o ich regularne karmienie i pojenie oraz o 
czystość i bezpieczeństwo. Jego zdaniem 
w nocy konie są spokojniejsze jeśli z nimi 
śpi człowiek. Po latach przekonałem się o 
tym osobiście.
Pomysł Staszka Jędrzejczyka zapewne 
podobał się tacie, ponieważ zbieżny był 
z jego nawykami ułańskimi, gdzie w staj-
niach koni pułku pełniona była przez uła-
nów całodobowa służba zgodnie z wymo-
gami regulaminu.
 Przez kilka lat była u nas jedna i ta sama 
służąca. Na imię miała Bronisława, nazwi-
ska nie pamiętam. Moje siostry i ja bardzo 
lubiliśmy Bronkę z pełną jej wzajemnością. 
Chętnie zabawiała nas i zawsze stawała w 
naszej obronie. Kiedy spsociliśmy coś winę 
za to brała na siebie wobec naszych rodzi-
ców, my zaś odwdzięczaliśmy się naszy-
mi czułościami i pełnym posłuszeństwem 
wobec niej. Ponadto była bardzo pracowita 
i starała się wyręczać naszą mamę w pra-
cach domowych. Do swoich obowiązków 
zaliczała między innymi pranie i prasowa-
nie bielizny oraz odzieży, mycie podłóg i 
sprzątanie mieszkania. Wówczas nie było 
pralek ani odkurzaczy. Pranie robiło się w 
balii na drewnianej tarze i w rzece na desce 
kijanką. Kiedy Bronia odchodziła od nas 
wszyscy żegnaliśmy ją ze łzami w oczach 
i długo nam jej brakowało. Jeśli dobrze pa-
miętam powodem wymówienia przez nią 
pracy były sprawy rodzinne, chyba wyj-
ście za mąż jej siostry. Rodzice już nie an-
gażowali na miejsce Broni następnej słu-
żącej, ponieważ dwie moje siostry Mary-
sia i Gienia ukończyły szkołę powszechną 
i włączyły się do pomocy mamie w gospo-
darstwie oraz cioci Annie.
 Parobków u nas zmieniło się trzech. 
Pierwszym z nich był wspomniany już Sta-
nisław Jędrzejczyk. Pochodził z sąsiedniej 
wsi Głobikowa. Jego rodzice mieli małe 
gospodarstwo rolne po lewej stronie drogi 
z Grudnej Dolnej w kierunku północnym 
przez Głobikową do miasta Dębicy albo do 
wsi Gumniska. Służył u nas przez pięć lat 
do 1931 roku. Kiedy odchodził od nas ja 
miałem cztery i pół roku i niewiele go pa-
miętam. Natomiast pamiętam bardzo do-
brze opowiadania rodziców i cioci Anny 
o jego rzetelnej pracy w gospodarstwie i 
nienagannej uczciwości oraz o zasługach 
w hodowli koni, utrzymywaniu czystości 
i porządku w zagrodzie, a nade wszystko o 
cenionych efektach w pracach polowych.

c.d.n.

W okolicach Świąt Wielkanocnych 
Centrum Kultury i Czytelnictwa 

organizuje rokrocznie konkurs plastycz-
ny kultywujący tradycje związane z tymi 
świętami. Do tej pory był to konkurs na Pi-
sankę Ludową i plastykę obrzędową, któ-
ry w ostatnich latach tematycznie zawężo-

no – konkurs na koszyczek wielkanocny.
 W tym roku po raz pierwszy rozpisano 
gminne eliminacje na kartkę wielkanocną. 
Celem tego konkursu było propagowanie 
tradycji ludowego zdobnictwa i wytwarza-
nie przedmiotów kultury plastycznej zwią-
zanej ze Świętami Wielkanocnymi oraz 

rozwój twórczej aktywności ucznia – pra-
ce indywidualne. Konkurs ten spotkał się 
z dużym zainteresowaniem szkół z tere-
nu całej gminy. Ogółem na konkurs wpły-
nęło 67 prac w trzech kategoriach wieko-
wych. Największe zainteresowanie nim 
było wśród dzieci. W tej kategorii było 
aż 39 prac uczniów szkół podstawowych 
z: Brzostku, Gorzejowej, Grudnej Górnej, 

Konkurs na kartkę wielkanocną
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1. Boiska są czynne w następujących terminach:
a) planowe zajęcia szkolne dla dzieci i uczniów placówek 

oświatowych 
poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 15.00

b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych: 
poniedziałek - piątek godz. 15.00 - 22.00 
sobota godz. 10.00 - 22.00 
niedziela godz. 15.00 - 22.00

2. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych 
w pkt. 1 b) koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.

3. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania 
się do rejestru użytkowników.

4. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u 
instruktora sportu.

5. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowied-
niego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 6a), 
dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej, czy-
stej i płaskiej podeszwie.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzy-
stania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich, metalowych 

kołkach i z małymi kołkami z tworzywa sztucznego tzw. 
„lanki” oraz kolców,

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodne-
go z przeznaczeniem boisk, na przykład. rower, motoro-
wer, deskorolka, rolki itp.,

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
f) zaśmiecania,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po 

zmroku bez opiekuna,
j) wprowadzania zwierząt,
k) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
l) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami 

otwarcia.
7. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe 

w trakcie korzystania z obiektu.
8. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzial-

ność i odpowiadają za wyrządzone szkody.
9. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomiesz-

czeń socjalnych.
10. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk od-

powiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
11. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
12. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania 

niniejszego regulaminu, a w szczególności do uwag instruk-
tora sportu.

13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o 
korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.

14. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami 
pkt. 6 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, któ-
ry w zależności od sytuacji może:
- nakazać zmianę obuwia sportowego,
- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulami-

nem zachowanie,
- nakazać opuszczenie terenu boisk.

regulamin porządkowy korzystania z kompleksu  
boisk sportowych „moje Boisko - orlik 2012”

Kamienicy Dolnej, Kamienicy Górnej, Ja-
nuszkowic, Nawsia Brzosteckiego, Smar-
żowej. W kategorii młodzieżowej (ucznio-
wie gimnazjum i szkół średnich) uczest-
niczyło 19 osób z Gimnazjum w Brzost-
ku, z Zespołu Szkół w Ja-
nuszkowicach oraz z Ze-
społu Szkół im Jana Pawła 
II w Brzostku. W kategorii 
osób niepełnosprawnych (9 
prac) uczestniczyły dzieci z 
nauczania zintegrowanego 
przy SP w Brzostku oraz 
uczestnicy Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej. 
 Komisja w składzie: Ire-
na Nosal, Ewa Szukała i 
Rafał Szczygieł biorąc pod 
uwagę samodzielność wy-
konania prac bez udziału 
gotowych, ogólnodostęp-
nych ozdób, wykorzystanie 
elementów tradycji wielka-
nocnych i ogólny wyraz ar-
tystyczny prac, postanowi-
ła przyznać następujące nagrody:
 W kategorii dziecięcej I miejsce przy-
znano Monice Grzesiakowskiej z SP w 
Gorzejowej, II miejsce otrzymała Marze-
na Chajec z SP w Smarżowej, a III nagro-
da przypadła w udziale Patrycji Zygmunt 
z SP w Grudnej Górnej. Ponadto przyzna-

no wyróżnienia: Dominikowi Oszkandy 
z SP w Kamienicy Dolnej i Darii Sień-
kowskiej z SP w Brzostku.
 W kategorii młodzieżowej: I miejsce 
– Anna Krzyżak z gimnazjum w Brzost-

ku, II miejsce – Dorota Nowicka z ZS im 
Jana Pawła II w Brzostku, III miejsce – Pa-
weł Nylec z ZS w Januszkowicach. Wy-
różniono w tej kategorii: Adriannę Waj-
dę i Sylwię Szczepanik z Gimnazjum w 
Brzostku.
 W kategorii osób niepełnosprawnych 

przyznano następujące nagrody: I nagro-
da – Katarzyna Gierut z SP w Brzostku, 
II nagroda – Jakub Byś z SP w Brzostku, 
III nagroda – Małgorzata Smoleń z WTZ 
w Brzostku.

 Wszystkie prace były bar-
dzo pomysłowe, wyko-
nane różnymi technika-
mi począwszy od rysun-
ków ołówkiem i kredką 
po skomplikowane, mi-
sterne wycinanki, wydzie-
ranki, naklejanki a oprócz 
typowych, tradycyjnych 
wzorów i motywów były 
też nowoczesne symbo-
le, oczywiście nawiązują-
ce do tradycji wielkanoc-
nych. Komisja naprawdę 
miała nie lada dylemat z 
ich oceną, bowiem wszyst-
kie prace były bardzo cie-
kawe i oryginalne.
 Organizatorzy dziękują 
uczestnikom konkursu za 

udział, a ich opiekunom za zainteresowa-
nie oraz szerokie rozpropagowanie tego 
konkursu wśród dzieci i młodzieży. Z prac 
konkursowych została zorganizowana wy-
stawa, którą można oglądać w godzinach 
otwarcia Domu Kultury.

E.M

Magdalena Kawalec nauczy-
ciel wychowania fizycznego, 
instruktor piłki ręcznej, tenisa 
stołowego, lekkiej atletyki

Krzysztof Hals nauczyciel wy-
chowania fizycznego, instruk-
tor piłki nożnej

instruktorzy:
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Kącik  
zdrowia  
apteki „Vita”
małe dziecko – pierwsza pomoc

Nawet bardzo przewidującej mamie 
trudno uchronić dziecko przed wypad-

kiem, wystarczy chwila nieuwagi i... sta-
ło się. Czasami dziecko płacze ze strachu, 
a okazuje się, że sprawa jest błaha – drob-
na ranka, siniak albo otarcie skóry na ko-
lanach. Wtedy najważniejsze jest uspoko-
jenie wystraszonego malucha. Nawet jeśli 
sama bardzo się przestraszyłaś, nie należy 
zarażać go własnym lękiem. Należy trzeź-
wo ocenić sytuację i jeśli zdarzyło się coś 
poważnego – dziecko straciło przytom-
ność, ma kłopoty z oddychaniem, mocno 
krwawi itd. – wezwać pomoc lub odwieźć 
dziecko do szpitala. W sytuacji zagrożenia 
życia wezwanie pogotowia ratunkowego 
jest bezpłatne. Po wykręceniu numeru na-
leży: podać adres, opowiedzieć co się stało, 
podać wiek dziecka (i ewentualne dodat-
kowe ważne informacje), powiedzieć, co 
robisz, żeby mu pomóc, podać swoje dane 
personalne oraz numer telefonu, z którego 
dzwonisz. Należy pamiętać aby nie odkła-
dać jako pierwsza słuchawki (musisz mieć 
pewność, że zgłoszenie zostało przyję-
te – dyspozytor ci o tym powie).
 O zadławieniu mówimy, gdy jakaś prze-
szkoda zablokuje drogi oddechowe. Naj-
częściej zdarza się to u małych dzieci, któ-
re nie potrafią jeszcze dobrze gryźć i po-
znają świat, wkładając do buzi różne drob-
ne przedmioty. Kiedy dziecko się zadławi, 
zaczyna się krztusić i nie może złapać tchu, 
jest przerażone. Jeśli nie uda się nam sa-
modzielnie usunąć zatoru (sposób postę-
powania wraz ze zdjęciami bardzo przy-
stępnie przedstawiony jest na stronie www.
akogo.pl), należy wezwać natychmiast po-
gotowie. Gdyby dziecko straciło przytom-
ność, trzeba ułożyć je na plecach i rozpo-
cząć sztuczne oddychanie. Aby uniknąć 
zadławienia pamiętajmy o kilku podsta-
wowych zasadach:
 Kiedy dziecko zaczyna raczkować, 
trzeba spojrzeć na swoje mieszkanie z jego 
perspektywy i upewnić się, czy w zasięgu 
małych rączek nie ma żadnego drobnych 
przedmiotów, które mogłoby wziąć do buzi 
(najgroźniejsze są kawałki gumowych ba-
loników, monety, koraliki, drobne guziki, 
spinacze i pinezki, płaskie, okrągłe bate-
rie, lekarstwa itd.). Wybierając zabawki 
dla dziecka poniżej trzeciego roku życia, 
zwracajmy uwagę, czy nie mają drobnych 
elementów i czy wykonano je solidnie (ku-
pujmy te z odpowiednim atestem).Należy 
zrobić przegląd zabawek starszych dzie-
ci, by nie stanowiły zagrożenia dla młod-
szego rodzeństwa. Puzzle, koraliki, pionki 
do gry, szklane kulki, kawałki plasteliny, 
miniaturowe samochodziki powinny stać 
wysoko w zamykanych pojemnikach, by 
maluch nie miał do nich dostępu.
 Dzieci krztuszą się często jedzeniem – 
cukierkami, orzeszkami, popcornem, ro-
dzynkami, gumą do żucia itp – zwłaszcza 
gdy zamiast siedzieć przy stole, biegają z 

jedzeniem po całym domu. 
 Uwaga! Nie wolno wkładać palców 
zbyt głęboko do buzi i starać się za wszel-
ką cenę wyciągnąć przedmiot, bo można 
wepchnąć w głąb dróg oddechowych. Nie 
wolno też klepać po plecach dziecka, które 
stoi albo siedzi, ponieważ połknięty przed-
miot zamiast w górę przesunie się w dół.
 Ciało obce w nosie, uchu, oku – Małe 
dzieci bardzo często wpychają do nosa 
czy uszu drobne przedmioty (koraliki, 
nasiona, kamyki...) Usiłując je wydostać 
trzeba pamiętać, że bardzo łatwo moż-
na je wepchnąć jeszcze głębiej. Gdy cia-
ło obce utknęło w nosie spróbujmy zachę-
cić dziecko do wydmuchania nosa, zaty-
kając drożną dziurkę, najczęściej ten spo-
sób przynosi pożądany efekt. W przypad-
ku gdy ciało obce utkwiło głęboko należy 
natychmiast skontaktować się z laryngo-
logiem. W przypadku ciała obcego w oku 
(rzęsy, ziarenka piasku itp.) należy dziec-
ko posadzić z głową skierowaną w stronę 
światła. Palcem wskazującym i kciukiem 
delikatnie rozchylamy powiekę i dokład-
nie oglądamy powierzchnię oka. Gdy już 
stwierdzimy obecność ciała obcego nale-
ży przemyć oko dużą ilością czystej wody, 
jeżeli czynność ta jest niemożliwa usuwa-
my ciało obce za pomocą zwilżonego, czy-
stego rogu chusteczki. Jeżeli ciało obce jest 
wbite w oko należy dziecko niezwłocznie 
zawieść do okulisty!
 Krwawienie z nosa – Najczęściej wy-
stępuje po uderzeniu bądź przy katarze. 
Dziecko należy przede wszystkim uspo-
koić i usadzić z głową lekko pochyloną 
do przodu (odchylenie głowy do tyłu po-
woduje spływanie krwi do gardła). Na-
stępnie należy oczyścić nos, dziecko po-
winno delikatnie wydmuchać nos z zale-
gającej krwi i skrzepów, a następnie przez 
10-15min uciskamy palcem wskazującym 
i kciukiem skrzydełka nosa (miękką część 
nosa). Dodatkowo możemy zrobić ziemny 
okład na nos, kark lub głowę.
 Omdlenie to krótkotrwała utrata przy-
tomności w wyniku niedotlenienia mózgu 
(najczęstsze przyczyny – głód, stres, ból, 
brak dostępu świeżego powietrza, strach). 
Często przed omdleniem dziecko skarży 
się na szum w uszach, mroczki, ręce sta-
ją się wilgotne, a twarz robi się biała jak 
kreda. Gdy, zauważysz u dziecka takie ob-
jawy wyprowadź je szybko na świeże po-
wietrze i najlepiej niech dziecko usiądzie 
i głęboko oddycha. Jeżeli dziecko jednak 
straciło przytomność, należy sprawdzić 
czy dziecko oddycha, położyć je na ple-
cach najlepiej na świeżym powietrzu, po-
luzować ubranie oraz nogi poszkodowa-
nemu unieść do góry.
 Wszystkie ranki i skaleczenia nawet te 
najmniejsze powinno się dokładnie prze-
myć czystą wodą, a następnie wodą utle-
nioną. Na małe ranki wystarczy przykle-
ić plasterek z opatrunkiem. W przypad-
ku, gdy skaleczenie jest poważniejsze i 
rana bardzo krwawi to podstawową spra-
wą jest zahamowanie krwawienia. Dziec-
ko należy ułożyć w takiej pozycji, aby rana 
znajdowała się powyżej serca (np. zranio-
ną rękę unosimy do góry powyżej serca). 
Następnie do rany przykładamy wyjało-
wiony opatrunek z gazy, który przyciska-
my, aż do ustania krwawienia (najczęściej 
w przeciągu 10 minut rana powinna prze-
stać krwawić).

W przypadku gdy rana jest głęboka, a do 
tego zanieczyszczona np. ziemią należy 
oczyścić ranę, zdezynfekować wodą utle-
nioną, założyć opatrunek i udać się do le-
karza z aktualną książeczką szczepień 
dziecka. Często bowiem w takich przypad-
kach podawany jest zastrzyk przeciwtęż-
cowy (jako szczepienie przypominające.)
Jeżeli w ranie znajdują się odłamki ciał 
obcych lub gdy rana jest szarpana zawsze 
udajmy się do lekarza aby, fachowo oczy-
ścił, zdezynfekował, a w razie potrzeby 
zszył ranę.
 Skręcenie stopy – Do głównych obja-
wów należą: silny ból utrudniający cho-
dzenie. Bólowi towarzyszy opuchlizna 
oraz staw sinieje. Pierwsze co możemy 
zrobić to założyć kompres chłodzący, 
zmniejszający obrzęk i łagodzący ból np. 
z kwaśnej wody lub woreczek z lodem, a 
zaraz po tym musicie zgłosić się z dziec-
kiem do chirurga bądź ortopedy.
 Udar słoneczny – Pierwszą oznaką uda-
ru słonecznego jest osłabienie dziecka, 
bóle i zawroty głowy, stan podgorączkowy. 
Skóra dziecka jest gorąca i sucha. Następ-
nie gorączka wzrasta nawet do 40°C, wy-
stępują drgawki, przyśpieszony puls, nud-
ności, „mroczki” przed oczami i zaburze-
nia lub utrata świadomości. Dziecku z taki-
mi oznakami należy natychmiast obniżyć 
gorączkę. Umieszczamy je w chłodnym, 
zacienionym miejscu, zanurzamy dziec-
ko w zimnej wodzie lub całe ciało owi-
jamy w ręcznik zmoczony zimną wodą. 
Nie możemy jednak dopuścić do zbytnie-
go oziębienia organizmu, dlatego co jakiś 
czas należy dziecku mierzyć temperaturę. 
Jeżeli dziecko jest przytomne podajemy 
zimne napoje do picia.
 Ukąszenia komarów, użądlenia osy, 
pszczoły – Sposób reakcji na ukąszenia 
to sprawa indywidualna. Najczęściej w 
miejscu ukąszenia pojawia się niewielki 
bąbel, oraz uczucie swędzenia. Miejsce to 
należy posmarować żelami, które działa-
ją przeciwuczuleniowo, można też profi-
laktycznie podać dziecku wapno. Niektó-
re dzieci na ukąszenie komarów reagują 
pokrzywką, a czasem i gorączką. Bardzo 
rzadko może też dojść do wstrząsu anafi-
laktycznego, które objawia się narastają-
cym niepokojem, spadkiem ciśnienia krwi, 
zaczerwienieniem ciała, omdleniem oraz 
kłopotami z oddychaniem, jest to stan za-
grożenia życia i wówczas potrzebna jest 
natychmiastowa pomoc lekarska. Najczę-
ściej w miejscu ukąszenia osy, pszczoły 
powstaje czerwony, bolący obrzęk. Jeże-
li pozostało żądło należy zdezynfekować 
miejsce ukłucia, a następnie złapać żądło 
jak najbliżej skóry i jednym zdecydowa-
nym pociągnięciem ku górze wyciągnąć 
żądło pęsetą i przemyć środkiem dezynfe-
kującym. Zagrożeniem dla życia jest użą-
dlenie dziecka! w okolice jamy ustnej. W 
przypadku użądlenia w język, usta należy 
podać dziecku do żucia kostki lodu, zim-
ną wodę do płukania ust (w celu zmniej-
szenia opuchlizny), wapno i natychmiast 
zgłosić się do lekarza.
 Pamiętajmy, że w każdym przypadku 
nieoceniony jest spokój opiekuna. Nato-
miast w sytuacji gdy nie zauważmy po-
prawy, a nawet stan dziecka pogarsza się 
należy natychmiast udać się do lekarza!!!

Dużo zdrowia!!!
mgr Monika Miałkowska
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Elementarz był dawniej podstawowym i jedynym podręcz-
nikiem dla najmłodszych dzieci. Uczył patriotyzmu.

 Kto ty jesteś?
 Polak mały...
 Jaki znak twój?
 Orzeł Biały.
 A gdzie mięso?
 W obcym kraju...
 W jakim kraju?
 Ja nie znaju.
Dawniej dzieci po szkole musiały zasuwać w gospodarstwie 
rodziców – w lecie najczęściej było to pasienie krów na łańcu-
chach (stąd kilka lat do emerytury wlicza się jako tzw. łańcu-
chowe). Zadawanie dzieciom nauki do domu było bez sensu, 
bo przecież nie miały na to czasu. Dzisiaj uczeń ma do odro-
bienia zadania, które niejednokrotnie przygniatają go do gle-
by. Tylko po co? Uczmy młodzież języków obcych – przynaj-
mniej za parę lat nie będzie musiała za granicą zaczynać pra-
cy od zmywania garów.

Góralko, czy ci nie żal? Tak można zapytać Kornelię Marek 
złapaną na dopingu w czasie igrzysk olimpijskich.

Zawodniczka miała bezgraniczne zaufanie do swojego medy-
ka, no to ten zrobił jej zastrzyk z „koksem”. Ktoś z Polskiego 
Związku Narciarskiego powinien beknąć za to, że w sprawach 
medycznych doradzał felczer z ościennego państwa.
Od doradzania to był, jak sama nazwa wskazuje, Kraj Rad. W 
dzisiejszych czasach Rosja.
Na ten przykład trenerem Justyny Kowalczyk jest Rosjanin 
z polskim paszportem – i proszę jakie wyniki. Tymczasem z 
państwa, którego obywatelem jest ów trefny gość, pochodzi 
piekąca i trująca roślina o nazwie barszcz Sosnowskiego (jest 
na Podkarpaciu).

Hasła 1-majowe do ewentualnego wykorzystania w pocho-
dach A.D. 2010:

1. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat – przed nami bezrobocie.
2. Tam się dobrze dzieje, gdzie dwóch orze a nikt nie sieje.
3. Gdzie jest Lepper, Ignac pyta – lepszy grandziarz niż łach-

myta.

Jawność wydatkowania pieniędzy publicznych. Ustawa z 
dnia 22 września 2006r. o uruchamianiu środków pocho-

dzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na fi-
nansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187 poz. 1381 
z późn. zmianami) nakłada obowiązek publikowania na stro-
nie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy-
znanych kwot płatności bezpośredniej i innych płatności z po-
daniem nazwiska rolnika, który powyższe świadczenie otrzy-
mał. Trzeba iść dalej. Musi być uchwalona ustawa o jawno-
ści wypłaconych pieniędzy z samorządowej opieki społecz-
nej. Z podaniem imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania be-
neficjenta oraz wysokości udzielonej pomocy na stronie inter-
netowej gminy. Ustaną wówczas niezdrowe emocje i będzie 
mniej zawiści. Być może zmniejszy się kolejka oczekujących 
na pieniądze, przeznaczonych dla prawdziwie potrzebujących.

Ludziom, jak pięknym ptakom, rosną skrzydła. Tak by po-
wiedział Gałczyński, gdyby żył, patrząc jak na Orliku w 

Brzostku orliki grają. Mój ulubiony poeta nie miałby jednak 
gdzie usiąść. Nie zadbano o miejsca siedzące dla rodziców i 
innych gości. Szkoda, bo jest na co popatrzeć.
SZACHY OD 7 IV W DOMU KULTURY – ZAPRASZAM

Łubudubu, łubudubu, nie ma już Wolickiego ale jest pre-
zes klubu. Taki tekst można usłyszeć w Dębicy po tym jak 

burmistrz Paweł Wolicki złożył rezygnację z urzędu. Przecięt-
ny mieszkaniec Dębicy nie wie kto jest prezesem klubu rad-
nych przeciwnych byłemu już burmistrzowi, ani kto ma rację 
w tej awanturze.
Przeciętny mieszkaniec wstając rano z łóżka, myśli: muszę się 
ogolić, z pieskiem na trawkę wyjść...

Przy drodze powiatowej z Brzostku na Wolę Brzostecką po-
trzebny jest chodnik. W tym roku mogą odbyć się uzgodnie-

nia co do kosztów między samorządem powiatu dębickiego a 
urzędem miejskim w Brzostku. Podpowiadam ten temat głów-
nie kandydatom startującym w jesiennych wyborach do Rady 
Powiatu w Dębicy. Ale ewentualnym kandydatom na burmi-
strza Brzostku też. Ludzie z małymi dziećmi spacerują pobo-
czami jezdni – tymczasem nie każdy kierowca jedzie z pręd-
kością 50 km/h. Kto ma 2 km do kościoła to też idzie pieszo, 
bo w Brzostku brakuje parkingów i nie ma gdzie auta postawić.

Sfotografowany przez fotoradar kierowca, przyłapany na 
przekroczeniu dozwolonej prędkości w Kamienicy Dolnej 

powinien liczyć się z następującymi konsekwencjami.
Tab. 1. Cennik drogowy – prędkość dozwolona 40 km/h
Wskazanie licznika prędko-

ści km/h Grzywna w zł Punkty karne

powyżej 40 – 50
51 – 60
61 – 70
71 – 80
81 – 90

ponad 90

20 – 50
50 – 100

100 – 200
200 – 300
300 – 400
400 – 500

1
2
4
6
8

10
Źródło: Rzeczpospolita Nr 59 z 11.03.2010r.

Ślimak ma być przez Francuzów przeflancowany na rybę a 
żaba w zająca. Wilk od dawna już jest mniejszym bratem 

człowieka. Jest to dowód na to że ludzie głupieją. Szczególnie 
w tzw. starej Unii, w głowach im się przewraca z dobrobytu. 
Obłuda Zachodu na tym otóż polega, że na każdej ulicy co 50 
m jest sklep z pornografią a na rogu agencja towarzyska – ale 
urządza się pokazowe widowiska na temat molestowania w 
pracy i takie tam. Istna Sodomia i Gomoria.

Uwziął się ktoś na blokadę drogi w Kamienicy Dolnej i nie 
folguje. Czyli sieje wiatr. Daje tym świadectwo, że wła-

dza samorządowa nie radzi sobie z problemem przebudowy od-
cinka niebezpiecznej drogi krajowej w tej wsi. A na ten przy-
kład wójt Rokosz jak chciał coś dla swojej gminy uzyskać to i 
pięć razy do Warszawy jeździł. Tak się zawziął. Dawniej mó-
wiło się tak: jak cię jednymi drzwiami wypraszają, to drugimi 
właź. Do Krosna, Rzeszowa, Warszawy – jak zaopatrzenio-
wiec ćwierć wieku temu. Jeżeli natomiast ktoś chce złapać na 
garba parę gum – niech blokuje.

Zatrudnić żebrzących młodzieńców do sprzątania obrzeży 
cmentarza – to jest postulat do burmistrza Brzostku. Zaro-

bią parę złotych to i nie będą zaczepiać przechodniów o złotów-
kę lub półtora. Nachalność żebraków zaczyna być nie do znie-
sienia. No, żeby jeden, ale w tej chwili jest ich chyba z pięciu. 
Wiem, że zaczyna się letnia opera żebracza – ale bez przesady.

Życie cudem jest. W sąsiednim mieście pewien radny jest 
tak popularny, że gdzie wejdzie musi się wódki napić – tak 

częstują. Razu pewnego zdarzyło się, iż radny nawalony jak 
stodoła wlazł do auta i odjechał. Tymczasem za zakrętem sta-
li, alkomat mu dali a prawko zabrali
Ignac tak to komentuje: panie, to jest jakiś cud mniemany – on 
jeździ nadal, choć jest pijany.

Więc chodź, pomaluj mój świat
na żółto i na niebiesko,
niech na niebie stanie tęcza
malowana twoją kredką

Tak śpiewała na wagarach Dominika Ożarowska, osiemnasto-
latka z Krakowa (tekst piosenki Marek Dutkiewicz). Krakuska 
lubi poimprezować, więc na drugi dzień nie w głowie jej szko-
ła. Żeby jednak nie było zgrozy, zaczęła pisać książkę (sic!).
I tak oto powstała powieść, hit młodzieżowej subkultury: „Nie 
uderzy żaden piorun”.
Jest to pierwsza polska powieść o pokoleniu urodzonym w III 
RP. Jej fragmenty zostały nagrodzone w konkursie prozator-
skim TV. Znalazły się jednak dewoty, ciskające gromy na au-
torkę. Dla nich Dominika, na kolejnych wagarach, zaśpiewa:
 – więc chodź, przywalę ci deską,
 raz żółtą a raz niebieską...

Ferdynand Bugno

Jak mam czas to siedzę i myślę
a jak nie mam to tylko siedzę

alfabet brzostecki nr 4 rok ii
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z Brzostku w świat
„Kiedy się iskrzy światłem dzień

musujący pianą wysoką nieba i zielni
i wciąż pochyla kolor i dźwięk – 
Kiedy kołysze wiatr swobodny włosy ziemi
i słońce przelewa bulgoty chłodnych rzek – …
Kiedy się iskrzy inny Dzień
i pochyla nade mną całując lekko w czoło – 
On jeden wie jak zmagam się
aby Go przejrzeć przez powietrze…
Kiedy to On – wokoło…”

        Bogdan Ostromęcki „Dzień”

Początek kwietnia 2010 roku zmaga 
się jeszcze z zimą. Niebo już jasne 

swym błękitem coraz to gęściej zasnu-
te kłębiącymi się niebiesko-ołowianymi 
chmurami. Słońce przedziera się przez 
owe kotary chmur i ogrzewa spragnio-
ną ciepłą ziemię. Wiatr gna – zdawałoby 
się powiedzieć, że w bezkres gna – cięż-
kie chmury, jakby chciał pomóc dźwi-
gnąć się zieleni traw, kwiatów i drzew. 
Nieśmiałe bazie wierzbowe rozkładają 
coraz to większe swoje pęki. Forsycje 
delikatnie żółcą się nieśmiałym kwie-
ciem, a magnolia jakby się jeszcze bała 
otworzyć kielichy kwiatów i barw kolo-
rów tęczy. Wolno przyroda budzi się do życia po długiej zimie. 
Ptaszęta już w gniazdach okrywają swoim puchem jajka oraz 
wychylające się z nich maleństwa ptasie. Pod naporem zimnych 
nawiewów wiatru i deszczu pieczołowicie przykrywają swoje 
gniazda gałązkami suchych traw, źdźbłami zeschłych roślin czy 
też własnymi piórami. A ludzie? Ludzie chodzą coraz szybciej, 
bo to i czas do podejmowania wiosennych zadań. Kończy się też 
okres Wielkiego Postu. Wielki ty-
dzień zmusza do refleksji i zadu-
my nad samym sobą, nad całą ro-
dziną tą bliższą i dalszą, nad śro-
dowiskiem, w którym się miesz-
ka – sąsiadami, kumami, przy-
jaciółmi – nad własnym krajem. 
Owej zadumie towarzyszą święte 
dni Wielkiego Czwartku, Piątku i 
Soboty, aż do radosnej Rezurekcji 
z procesją ze Zmartwychwstałym 
Jezusem. Te wielkie dni – świę-
te dni – zawsze są pełne radości, 
spotkań z rodziną i czasem – nie-
zwykłym czasem – w którym wię-
cej rozmyślamy nad własnym „ja” 
i własnym losem. 
 W tych dniach pełnych reflek-
sji i zadumy, skupienia, pochylam się nad losami moich bardzo 
bliskich i tych, z którymi przyszło mi pracować w brzosteckiej 
szkole przez dziesiątki lat. Przypominam sobie koleżanki i kole-
gów nauczycieli, ich dzieci, które wyrosły na szkolnym podwór-
ku naszej szkoły. Tutaj hasały, bawiły się, biegały, tak jak wszyst-
kie inne dzieci. Bardzo pieczołowicie rozwijały swoje zaintereso-
wania, poszerzały coraz to inną wiedzę i stawały się bardziej doj-
rzalsze, aż wreszcie opuściły Zie-
mię Brzostecką i teraz w „świecie” 
stają się i są wzorem do naślado-
wania. Jakimi drogami zmierzali 
do owej doskonałości naukowej, 
twórczej i życiowej? Jakie nakazy 
wyniesione z domu rodzinnego są 
dominantą ich dorosłego życia? Ja-
kie wartości zaszczepione w dzie-
ciństwie cenią sobie najbardziej? 
I wreszcie jak wkomponowali się 
w środowiska – zupełnie obce śro-
dowiska – poza granicami naszego 
kraju – i jakimi stają się dorosłymi 
ludźmi? 
 Marek, Ewa i Alina są dziećmi 
nauczycieli brzosteckich Kazimie-

ry i Antoniego Krajewskich.
Kazimiera z domu Borys Krajewska pochodzi z wielodzietnej 
siedmioosobowej rodziny chłopskiej. Jej matka Eleonora z domu 
Armata Borys pochodziła z Cieszyny koło Frysztaka, zaś ojciec 
Szymon Borys z Łączek Kucharskich. Rodzina Eleonory i Szymo-
na Borysów wraz z siedmiorgiem dziećmi pracowała na siedmio-
hektarowym gospodarstwie rolnym. Dzieci – jak wszystkie dzie-
ci chłopskie – pomagały w pracach gospodarskich oraz pobierały 
naukę w szkołach. W czasach powojennych rolnicy prowadzący 
większe gospodarstwa rolne zaliczani byli do tzw. kułaków i nie 
byli mile widziani przez system panujący w PRL-u. Obciążani 
byli wielkimi obowiązkami oddawania płodów rolnych dla pań-
stwa, a ich dzieci nie otrzymywały stypendiów, którymi honoro-
wane były inne dzieci i młodzież polska uczęszczająca na studia. 

 Kazimiera z domu Borys Krajewska 
była najmłodszym dzieckiem w rodzi-
nie i w swoim dzieciństwie poznała tru-
dy niedoli, trudy ciężkiej pracy na roli 
i niewygód życia codziennego. Była 
dziewczyną zdolną, ambitną i wytrwałą. 
Dzięki wielkiej pracowitości po ukoń-
czeniu szkoły podstawowej podjęła na-
ukę w liceum pedagogicznym w Rze-
szowie. Po zdaniu matury rozpoczę-
ła trud pracy nauczycielskiej w szko-
le podstawowej w Lublicy, a następ-
nie przez 11 lat pracowała w Gorzejo-
wej. Tam też poznała męża Antonie-
go, wyszła za mąż i urodziła troje dzie-

ci. Od 1974 roku Kazimiera i Antoni Krajewscy przenieśli się na 
stałe do Brzostku, zamieszkali w domu nauczyciela i pracowa-
li w szkole podstawowej. Kazimiera Krajewska ukończyła stu-
dia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie 
na wydziale nauczania początkowego. W szkole zawsze była w 
otoczeniu dzieci i młodzieży, prowadziła roztańczone i rozśpie-
wane zespoły artystyczne oraz harcerstwo, począwszy od dru-

żynowej przez szczepową, a na-
wet hufcową ZHP w Brzostku. Za 
tę działalność została odznaczona 
krzyżami zasługi. Zawsze razem z 
Nią były Jej dzieci biorąc udział w 
zajęciach artystycznych, jak rów-
nież harcerskich. Alina prowadziła 
swoje zastępy, drużynę, uczestni-
czyła w akcjach harcerskich prze-
glądach artystycznych oraz turnie-
jach wiedzy obywatelskiej. Na wa-
kacjach całą rodzina wyjeżdżali na 
obozy wędrowne stale cementując 
całą rodzinę w miłości i rozwijając 
własne zainteresowania. 
 Antoni Krajewski pochodził z za-
możnej rodziny chłopskiej z Bieź-
dziedzy. Jego matka Maria z domu 

Gwiżdż Krajewska wywodziła się ze znanej rodziny Leników z 
Krosna, z której to wyrósł rzeźbiarz Andrzej Lenik uczeń Jana 
Matejki. Jego rzeźby można odnaleźć w kościołach krakowskich 
oraz w krakowskim Parku Strzeleckim, a zatytułowane są „Wład-
cy polscy”. Dziadek zaś Marii Gwiżdż Krajewskiej – matki An-
toniego – Ignacy Gościński był właścicielem szybu naftowego 
koło Krosna i w czasach międzywojennych dużo podróżował po 

Europie, Ziemi Świętej, skąd przy-
wiózł krzyż, który pieczołowicie 
przetrzymywany jest w domu Ka-
zimiery i Antoniego Krajewskich. 
Rodzina matki Antoniego Krajew-
skiego – Maria Gwiżdż – w cza-
sach II wojny światowej związa-
na była z Armią Krajową w Bieź-
dziedzy.
 Rodzina Marii i Józefa Krajew-
skich mieszkała w leśniczówce w 
Bieździedzy, tam też urodził się 
Antoni oraz jego 6 braci. Mit oj-
cowizny oraz miłości do ziemi, na 
której mieszkali i pracowali praoj-
cowie był tak mocny w tej rodzi-
nie, że nawet Antoni rozpoczął bu-Kazimiera i Antoni Krajewscy

Eleonora i Szymon Borysowie

Maria i Józef Krajewscy (1972 rok)
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dowę własnego domu na ojcowiźnie. Ojciec Antoniego Józef w 
czasach PRL-u był represjonowany i często osadzany w aresz-
cie, gdyż nie mógł pogodzić się z rzeczywistością w kraju. Nali-
czanie ogromnych podatków i obowiązkowych dostaw dla pań-
stwa, odbieranie ziemi, nazywanie ich ku-
łakami, szykanowanie ich w środowisku 
oraz dzieci uczących się w szkołach śred-
nich i na studiach – wszystko to było nie 
do zniesienia dla właścicieli ziemskich. 
 Antoni Krajewski po ukończeniu liceum 
ogólnokształcącego w Kołaczycach podjął 
studia na wydziale matematyczno – fizycz-
nym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w 
Krakowie. Z tytułem magistra podjął pra-
cę w Gorzejowej w charakterze dyrektora 
szkoły, a potem pełnił funkcję zastępcy in-
spektora oświaty w gminie Brzostek. Po-
nadto był znakomitym nauczycielem ma-
tematyki i wykształcił całe rzesze młodzie-
ży brzosteckiej, która z dobrymi podstawa-
mi matematyki i fizyki znakomicie radziła 
sobie w renomowanych szkołach średnich, 
a potem na studiach technicznych. Należał 
do nauczycieli odpowiedzialnych, zdyscy-
plinowanych i bardzo wymagających, ale 
też umiał nauczyć nie tylko zdolną mate-
matycznie młodzież, ale także uczył po-
konywania barier matematycznych przez 
dzieci mniej zdolnie matematycznie. Był 
pedagogiem o wielkim autorytecie. Nie-
stety po przejściu na emeryturę bardzo ciężko rozchorował się i 
w 2009 odszedł do Domu Ojca. 
 Najstarszy syn Marek Krajewski był niezwykle zdolnym, am-
bitnym i pracowitym uczniem. Nie tylko obdarzony był zdolno-
ściami matematycznymi, czego dowodem były pierwsze miejsca 
na olimpiadach matematycznych, ale także czołowe miejsca na 
konkursach geograficznych i turniejach wiedzy obywatelskiej. 
Należał do grupy najlepszych uczniów nie tylko w szkole pod-
stawowej, ale także liceum ogólnokształcącego w Jaśle. Wakacje 
zwykle spędzał z plecakiem wędrując po ziemi ojczystej wraz z 
rodziną czy też z harcerzami ze swoją drużyną. Był uczniem bar-
dzo oczytanym, ale też dużo czasu spędzał na rozmowach z ro-
dzicami i z siostrami Ewą i Aliną. Niezwykle harmonijnie roz-
wijały się u niego cechy miłości braterskiej, która przetrwała po 
dziś dzień, a wakacyjne wojaże turystyczne kontynuuje do chwi-
li obecnej z tą tylko różnicą, że podróżuje już ze swoją żoną Ani-
dą oraz dwiema córkami Joanną i Mają. Po maturze wyjechał na 
studia informatyczne do Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. 
Po uzyskaniu tytułu magistra inżyniera podjął pracę w swoim za-
wodzie w Monachium, gdzie pracuje do chwili obecnej. Tam też 
ożenił się z koleżanką ze studiów Polką magister informatyki, ra-
zem stworzyli wspólny dom i razem też wychowują swoje cór-
ki. Dziewczynki pobierają naukę w dwóch szkołach niemiecko-
języcznej oraz uczęszczają do Szkoły Przedmiotów Ojczystych 
im. Jana Pawła II w Monachium, której motto zapisane jest sło-
wami Władysława Bełzy:
„Nie tylko kraj ten w 
którym żyjemy
Ojczyzną naszą się 
zowie
Bo jest i druga oj-
czyzna dzisiaj
Co w polskim mieści 
się słowie…”
 Właśnie do tej 
szkoły uczęszcza-
ją córki Marka Kra-
jewskiego i kształ-
tują swoje poczu-
cie narodowe. I cho-
ciaż biegle mówią 
po niemiecku, uczą 
się angielskiego i 
francuskiego, po-
mimo to kształcą się 
też w polskiej szkole 
i pięknie posługują 
się językiem ojców. 

Uczestniczą też we wszystkich uroczystościach kościelnych ta-
kich, jak pierwsza komunia święta, stoją przy Stole Pańskim czy-
tają i śpiewają części liturgiczne mszy świętej, przyjmują świę-
tego Mikołaja, uczestniczą we wspólnej wigilii polskiej, a tym 

samym podtrzymują staropolską tradycję 
czuwania na przyjście Chrystusa – dzie-
ciątka. Biorą czynny udział w wystawia-
niu jasełek, a widowiska jasełkowe wy-
stawiają nie tylko w kościele, ale także w 
karczmach, na placach miast oraz w boga-
tych domach. Joanna i Maja Krajewskie ra-
zem z rodzicami uczestniczą w zabawach 
karnawałowych, w zimowiskach. Matka 
dziewczynek jest czynną działaczką w tej 
szkole i pełni tutaj funkcję przewodniczą-
cej komitetu rodzicielskiego. Komitet ro-
dzicielski w monachijskiej polskiej szkole 
katolickiej przygotowuje młodzież polską 
do Niedzieli Palmowej, czy też festiwalu 
polskich piosenek. I tak jak kiedyś, rodzi-
ce Kazimiera i Antoni jechali z dziećmi na 
wycieczki po Polsce dzisiaj podobnie spę-
dzają czas wolny Marek i Anida z dziećmi. 
Tylko tyle, że jeżdżą po urokliwych zakąt-
kach Europy i świata, a zimą szusują po Al-
pach na nartach. Marek Krajewski pracu-
je także naukowo i osiągnął tytuł doktora 
informatyki, ale pomimo tego ma czas na 
odwiedziny domu rodzinnego w Brzost-
ku i jak zawsze jest pogodny, uśmiechnię-

ty i pełen radości. W Brzostku chodzi dawnymi ścieżkami swojej 
młodości bo tutaj czuje smak i szczęście swojego dzieciństwa.
 Córka Kazimiery i Antoniego Krajewskich Ewa była skrom-
ną, pracowitą i bardzo koleżeńską dziewczynką. Bardzo chętnie 
uczęszczała na zbiórki harcerskie i razem z nimi wędrowała po 
kraju ojczystym. Ukończyła Technikum Chemiczne w Jaśle, a po-
tem podjęła naukę w studium nauczycielskim w Tarnowie stu-
diując wychowanie techniczne. Wyjechała do Wrocławia i tam 
też wyszła za mąż za magistra inżyniera elektroniki Politechniki 
Wrocławskiej Grzegorza Bardadyna. Tam we Wrocławiu urodzi-
ła dwóch synów Karola i Ernesta i jest bardzo opiekuńczą i ciepłą 
matką i żoną. Najstarszy syn Karol ukończył 14 Liceum Ogól-
nokształcące we Wrocławiu, jako jeden z najlepszych uczniów 
w Polsce. W tym też liceum kształcił się jego ojciec i dziadek. 
Obecnie jest studentem Akademii Medycznej na wydziale fizjo-
terapii we Wrocławiu. Jest dobrym studentem i człowiekiem o 
głębokim sercu, w którym zapisana jest troska o ludzi potrzebu-
jących pomocy. Młodszy syn Ernest z bardzo dobrymi wynika-
mi kończy gimnazjum oraz planuje naukę w tym samym liceum 
ogólnokształcącym, a potem marzy o studiach na Politechnice 
Wrocławskiej. 
 Ewa z Krajewskich Bardadyn bardzo troskliwie dba nie tylko 
o edukację synów, ale także wzorowo prowadzi dom rodzinny, 
w którym cała rodzina zasiada do wspólnych posiłków, uroczy-
stości rodzinnych i świąt, wspólnie rozwiązuje problemy rodzin-
ne oraz snuje plany na przyszłość. W tej ciepłej atmosferze ro-

dzinnej stworzonej 
przez Ewę Krajew-
ską wszyscy są so-
bie życzliwi i współ-
tworzą rodzinę od-
powiedzialną za jej 
losy. Urlopy też spę-
dzają na wędrów-
kach po kraju i Eu-
ropie. Ewa spełnia 
się pracując w Miej-
skim Ośrodku Po-
mocy Społecznej 
we Wrocławiu, nio-
sąc pomoc potrzebu-
jącym ludziom – za-
wsze marzyła o tym 
aby umieć podzielić 
się swoją radością i 

Marek Krajewski z rodziną

Rodzina Bardadynów i Krajewskich
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zdolnościami z innymi – i właśnie w tej pracy cała się spełnia. 
W Brzostku zjawia się na święta i zawsze jest blisko matki, sio-
stry i brata cała zasłuchana w opowieści i rady swoich bliskich. 
 Najmłodsza córka Krajewskich Alina od najmłodszych lat za-
chwycała nas swoim urokiem osobistym, radością ducha, chęcią 
poznawania świata kultur i ludzi, miłością do książki i umiejęt-
nością samodzielnego zdobywania wiedzy. Otoczona była zawsze 
gronem koleżanek i kolegów, umiała dobrze organizować czas 
prowadząc drużyny zuchowe, harcerskie, brała też udział w kon-
kursach przedmiotowych, na których zajmowała pierwsze miej-
sca. Nosiła w sobie znamiona twórczej pracy i bardzo subtelnej 
duszy, co nie przeszkadzało jej w niezwykle radosnych tańcach, 
śpiewach, czy też scenkach rodzajowych. Po ukończeniu Liceum 
Ogólnokształcącego w Jaśle podjęła studia filologiczne na Uni-
wersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziel polonistyki z 
rozszerzonym językiem angielskim. Podczas studiów związała 
się ze Stowarzyszeniem Chrześcijańskim i razem z nim śpiewa-
ła pieśni religijne koncertując nie tylko w Polsce, ale także jeż-
dżąc po Europie. Przez długi okres czasu była solistką tego ze-
społu między innymi śpiewając partie solowe w Berlinie. Po uzy-
skaniu tytułu magistra filologii polskiej wyjechała na stypendium 
do Anglii i Amsterdamu. Podjęła też studia doktoranckie z zakre-
su tłumaczenia teorii biblii. Poszerzała swoją wiedzę poprzez na-
ukę języka hebrajskiego biblijnego i współczesnego. W związku 
z tym odbyła roczne studia w Jerozolimie.
 Jej zainteresowania naukowe są bardzo szerokie. Od staro-
żytnego Izraela przez średniowiecznych Celtów do współcze-
snej Afryki. Zauroczona jest nie tylko krajobrazami tych krajów, 
zabytkami kultury i życiem, ale także i przede wszystkim Biblią, 

która jest odwiecznym i największym zabytkiem kultury i wiary 
wyznaczającym nam drogę życia. Współpracuje Nasza Rodaczka 
Alina Krajewska z Krakowskim Stowarzyszeniem Chrześcijań-
skim, jako tłumaczka. Dokonała niezwykle precyzyjnych prze-
kładów na język polski poezji celtyckiej wydając „Modlitwy Cel-
tów” i „Krzyż celtycki”, utwory gospel oraz refleksje teologiczne. 
Niezwykle trudno jest tłumaczyć celtyckie krzyże współczesne-
mu tłumaczowi, gdyż na przestrzeni wieków znaczenie symbo-
li i znaków zapisanych „przesuwają się” i stają się dla współcze-
snego czytelnika trudne do zrozumienia. Nasza Rodaczka dokto-
rantka Alina Krajewska bardzo precyzyjnie w przedmowie wyja-
śnia wymowę okręgu, w który wpisany jest krzyż celtycki oraz 
motywów: węża – szatana, lwa – diabła, kruka – symbolu nie-
czystości i rozpusty, byka lwa człowieka i orła – symbolu czte-
rech ewangelistów, gęsi – symbolu powiewu Ducha Świętego i 
jelenia symbolu tego co duchowe. Krzyż celtycki ryty jest w ka-
mieniu jako bryła i z każdej strony wyrzeźbione są inne sceny bi-
blijne, a w centrum wyryte jest ukrzyżowanie oraz sceny z Męki 
Pańskiej. Na ramionach krzyża widnieją sceny Zmartwychwsta-
nia. Krzyże celtyckie przemawiają językiem i metaforą dawnych 
czasów. Krzyż symbol życia i śmierci, bólu i radości, zmartwych-
wstania jest zawsze drogowskazem życia. Recenzentem „Krzyża 
Celtów” i „Modlitwy Celtów” w przekładzie Aliny Krajewskiej 
jest prof. dr hab. Krzysztof Ożóg pracownik naukowy krakow-
skiego UJ. W recenzji pisze tak: „Jej autorka nie tylko zachwy-
ca się pięknem i mocą słowa średniowiecznych Celtów, ale rów-
nież odkryła Krzyż – Drzewo życia we własnym życiu”. Może-

my tylko zachwycić się mądrością filozoficzną Naszej Rodaczki 
Aliny i być dumni z Jej bogactwa intelektualnego.
 Inny recenzent „Modlitwy Celtów” Ernest Bryll pisze: „…te 
wiersze śpiewają w irlandzkim języku jak kunsztowną jest sztu-
ka ich budowania w starej irlandzkiej celtyckiej kulturze”. Jakby 
mało było Naszej Rodaczce zadumy nad kulturą celtycką podję-
ła nowe wyzwanie. 
 Roczny pobyt brzosteckiej doktorantki Aliny w Jerozolimie 
poszerzył jej umiejętności języka hebrajskiego i wiódł ją szla-
kiem życia i śmierci Jezusa. Poznawała kontrast życia w tam-
tym kraju, niezwykłe krajobrazy, trudy dnia codziennego oraz 
wyciągała wnioski twórcze ze zderzeń trzech religii w Jerozo-
limie. Wizyta w Muzeum Izraela ogląd rekonstrukcji świątyni 
Żydów utwierdzał Naszą Rodaczkę o proroctwie i szukaniu Zie-
mi Obiecanej. Nauka i praca nad językiem hebrajskim w 6 oso-
bowej grupie stypendystów angielskojęzycznych – Finka, Nige-
ryjczyk, Izraelita, Amerykanin, Azjata i Polka – było dla Naszej 
Pani Tłumaczki wyzwaniem nie lada. Plon nauki w Jerozolimie 
będzie widoczny w pracy doktoranckiej. Niezapomniane zaś wi-
doki na Pustyni Judzkiej, w Negaw, Synaj, skaliste wzgórza skąd 
pochodził Abraham i gdzie objawił się mu Bóg, szok kulturowy, 
wypas wielbłądów na rogatkach Jerozolimy, repliki archeolo-
ga Cartera po odkopaniu grobu młodego faraona, repliki bogów 
Egiptu i porównywanie z obrazami Jerozolimy, wnikanie w spo-
sób myślenia Izraelitów, którzy zawsze byli pod wpływem sztu-
ki, kultury Egiptu, gdyż nie wykształcili własnej, odrębnej kul-
tury. Wszystko to może turystę doprowadzić do zawrotu głowy, 
ale naukowcy tacy jak Nasza Rodaczka Alina Krajewska muszą 
drążyć trudne tematy, po to aby robić krok do przodu w nauce, po 
to aby otwierać oczy „zwykłym ludziom” oraz ukazywać proble-
my z dawnej przeszłości, po to aby je przybliżyć współczesnemu 

człowiekowi.
 Kiedyś przed laty pradziad Aliny Krajewskiej wędrował po 
Ziemi Świętej i przywiózł stamtąd krzyż, który jest przechowy-
wany w tej rodzinie. Dziś jego prawnuczka Alina studiuje w Je-
rozolimie, kształtuje umiejętności poznawania języka hebrajskie-
go w celach naukowych. Jakby historia tej rodziny kołem się to-
czy, ale wyzwala coraz to większe i trudniejsze wyzwania twór-
cze. 
 Ile mocy twórczych, uporu, pracy, samozaparcia i zdolności 
trzeba posiadać, aby trwać przekładać zabytki piśmiennicze sprzed 
wieków, aby przybliżać tamte zagadnienia współczesnemu czło-
wiekowi? Ile trudu i zapału trzeba w pracy tłumacza włożyć? 
 O swojej pracy tłumaczka Alina Krajewska mówi: „tłumaczyć 
starą poezję bywa trudno, ale bywa też prosto, gdy pokrewieństwo 
ducha i czucia rozpala serce bez względu na większą lub mniej-
szą porażkę… zanurzam głowę po ramiona w oddechu tamtego 
świata. Czytam i tłumaczę, a z samego rąbka tej przeszłości pły-
nie światło i świeżość, która jest jak powietrze dla strudzonych 
płuc. Kwitną w niej odpowiedzi, afirmacje, potwierdzenia. Czu-
ję zawarte w nich mocne serca, mężnego ducha, który nie szuka 
odwrotu…”
 Jakimi słowy można podsumować ten krótki rys o niezwykłej 
osobie wyrosłej na Ziemi Brzosteckiej? Myślę, że wystarczy Ją 
nazwać: jesteś Nasza Pani Alinko Krajewska Doktorantko i Tłu-
maczko Teorii Biblii Wielkim Człowiekiem i jesteśmy z Ciebie 
dumni.

Zuzanna Rogala

W życiu Aliny Krajewskiej są trzy ważne rzeczy: muzyka gospel, książki i tlumaczenie Biblii
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Franciszek 
Wojnarowski

Jadwiga 
Kudłacz

Kącik poezji
Krzysztof Filar wnuk Józe-

fy Godniak Filarowej. Uro-
dził się 20.07.1970 roku w Wo-
dzisławiu Śląskim. Pracuje w ko-
palni węgla kamiennego „Zofiów-
ka”. W 2001 roku brał udział w IV 
Ogólnopolskim Konkursie Poetyc-
kim „O pióro oficyny wydawni-
czej TAD”, gdzie otrzymał wyróż-
nienie. Jest współautorem almana-
chu literackiego „Niedokończone słowa”, „Schody do 
nieba”, „Na skrzydłach marzeń”, „W labiryncie dróg”, 
„Osiodłać pegaza”, „Twórcze drogi”. Odwiedzając Zie-
mię Brzostecką zauroczony jest przyrodą tej ziemi. 

Wiosenną porą
Wiosenną porą,
W dzień majowy
Pobiegnę do dąbrowy…
Duszę mą chorą
Wystawię na działanie wiosny
I muszę być radosny.
Porą wiosenną
W zielony czas
Pójdę w las…
I ze mną,
Wraz z mą chorą duszą
Wszystkie me smutki wyruszą…
Na zielonej trawie,
Na pączkach i kwiatach
Moje łzy i lata
Zostawię…
W oczy nabiorę blasku wiosny
I muszę być radosny…
Moich łez woda
Niech darmo nie płynie
Niech kwiatom ninie
Sił doda
W walce o byt… A ja w czas wiosny
Niech będę radosny…
Wiosenną porą
W dąbrowie, w lesie
Wiosna mi siły przyniesie,
Uleczę duszę chorą,
Zostawię ból, smutek i łzy,
I będę radosny, jak Ty,
(I będę śmiał się przez łzy)…

Serce moje
Serce moje rozbolało
Serce moje chore, małe
Smutkiem bije…
Dusza moja ciągle płacze
Bo wciąż patrzy na rozpacze
Swe i czyje.
Serce moje ukochało
Co cieszyło i bolało
W naszym Rodzie
Chciało, żeby Naród miły
Kochał siebie i mogiły
I żył w zgodzie.
Serce moje z żalu pęka,
Że wokoło ból i męka
I łez morze…
Że krew leje się obficie,
Że tak ciężkie nasze życie,
Boże, Boże!
Serce moje jednak wierzy
Że horyzont się poszerzy
Jasno będzie…
Przyjaźń, miłość zapanuje,
Pokój, zgoda zakróluje
Wszędzie, wszędzie!...
Serce moje wierzy w ludzi,
Że w nich instynkt się obudzi
Nadczłowieczy…
Jeślibyśmy w zgodzie trwali,
Wiem, żebyśmy dokonali
Wielkich rzeczy!

********
Otula mnie śnieżny
szal z białych
płatków.
Zimny w dotyku
lecz chroni mnie.
Me serce
Które jednak
Lodowate jest.
nie ma w nim 
gorąca.
Jest niczym
sople zwisające
wokół.
Przebija serce
me
Napełnia zimnem
uczuć
twych…

uczuciE zaKonSpiroWanE
Ukrywamy się w lochach
naszego uczucia.
Przekradamy się w tunelach
pełnych naszych namiętności.
Przed tymi którzy zabić
chcą nasz mały
skarb.
Wyczekujemy każdej 
chwili by móc
razem być.

BEz KoŃca ciĄgLE trWa
Jak stąpać po ogrodzie
pełnym kwiatów?
By nie podeptać żadnego?
Czy można Kochać
i kochanym być?
Jak wzbić się w przestworza
zostawiając ciężar kłopotów
tam w dole!
Wieczne pytania i 
Ciągły brak odpowiedzi
Życie…

W hoŁDziE oDESzŁYm poEtom
Idziecie ku łąkom
ukwieconym
Trzymając swe 
marzenia 
w rękach
W słońcu które 
rozpala wasze 
wolne
Od szarości umysły.
Odchodzicie by
zostawić wasze
słowa w 
naszych sercach.
Na zawsze…

niczYm promEtEuSz
Szpony samotności
rozszarpują me ciało.
Napełniają mnie
rozpaczą
złymi słowami.
Niepewność zasnuwa
mą duszę.
Jak odgonić tego 
potwora mam!
Kto uwolni mnie z 
łańcuchów?

uciekam
uciekam
od zwykłych
dni jesieni
które w szarości
grają smutną pieśń
wczorajszej nocy
z pytaniem
jak długo
uciekam
od rozgrzanego
w słońcu miasta
który w przepychu
zapomniał
wczorajszej odpowiedzi
po co
uciekam…

powrót ptaków
Jaskółki lecą, lecą
do domu Twego
lecą, lecą, lądują
już gniazdeczko szykują
u pana swego
Przyleciał i bocian, bocian
do domu Twego
bocian, bocian w kole
gniazdo ma na stodole
u pana swego
Pan się bardzo cieszy, cieszy
z dobytku tego
bocian, kruki i sójki
wróble, gile, jaskółki
u Pana swego
Bo to polskie ptaki, ptaki
zza mórz wracają
ptaki, ptaki szybują
u Pana już lądują,
i mu śpiewają

chmura deszczu
Na harfie deszczu
przepięknie gra
i tą melodią
dzień wypełnia
W swej błękitnej sukni
w górę się unosi
zachodzące słońce
szczęścia łzami przeprosi
Nie miała nic
tylko niebo wokoło
i z tym szczęściem płynęła
tak leciutko wesoło

co dzień się starasz
Co dzień się starasz
Lecz ci nie wychodzi
Ciągle ktoś pod nogi
Rzuca ci kamienie
Przez które spadasz
Coraz niżej i niżej
Aż upadniesz w błoto
Słysząc za sobą
Śmiechy i obelgi
Co dzień się starasz
Lecz to na nic
Czy Bóg Cię za coś karze?
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AGROTECH Kielce 2010 - Międzynarodowe Targi Techni-
ki Rolniczej są najchętniej odwiedzaną imprezą tej branży 

w Polsce. W 2009r. padł rekord – ostatnią edycję targów odwie-
dziło 40 000 osób z Polski i zagranicy. Jest to jedna z najwięk-
szych w Europie, a z pewnością największa w Polsce, impreza 
wystawiennicza poświęcona technice rolniczej i leśnej. 
Klasyfikowana na bardzo wysokiej 4 pozycji w kraju 
wśród wystaw o największej liczbie zwiedzających.
 Na targach AGROTECH, jak co roku, można było 
obejrzeć nowoczesny sprzęt i wyposażenie dla rolnic-
twa oraz gospodarki leśnej, m.in. wszystkie marki cią-
gników rolniczych dostępne na polskim rynku, nowo-
czesne maszyny rolnicze, kombajny zbożowe, prasy, 
maszyny do zbioru zielonek oraz różne wyposażenie 
dla rolnictwa. Organizator targów zadbał również o 
liczne punkty konsultacyjne dla rolników oraz szero-
ką gamę sprzętu rolniczego, prezentowane przez pol-
skich producentów i dealerów zagranicznych koncer-
nów. Targi te to okazja do zapoznania się z bogatym 
asortymentem sprzętu dla rolnictwa.
 Na tle wystawców zagranicznych polska oferta han-
dlowa zawsze prezentuje się bardzo dobrze i konku-
rencyjnie. Popularność targom AGROTECH zapew-
niają także premiery i pokazy nowości, będące świa-
dectwem niezwykłego postępu technologicznego, jaki 
w ciągu kilku ostatnich lat dokonał się w naszym rol-
nictwie. Targi to nie tylko pokaz maszyn, ale również forma edu-
kacji dla rolników i uczniów szkół ponad gimnazjalnych. 
 W dniu 12 marca 2010 o godz.7:00 rano wyjechał szkolny 
autobus z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II z Kleci na XVI Mię-
dzynarodowe Targi Techniki Rolniczej „Agrotech” oraz X Tar-
gi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi „La-
s-Expo”, czyli pokaz nowoczesnych maszyn, ciągników oraz 
urządzeń przemysłu drzewnego. 

 W wycieczce tej udział wzięli uczniowie z klas II TM, III TM 
w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa oraz II ZM w zawo-
dzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na-
uczyciele: Andrzej Jedziniak – organizator wyjazdu, pełnił funk-
cję kierownika i przewodnika wycieczki, Marek Święch, Paweł 

Kasprzyk, Józef Krzyszczuk, Grzegorz Grzesiakowski i Mariusz 
Wójtowicz. 
 Do Kielc dotarliśmy na godz. 11:00. Przed wejściem na teren 
zwiedzania ustaliliśmy wspólnie z grupą godzinę zebrania się 
wszystkich uczestników przy naszym autokarze. Wystawa była 
już otwarta od godz.10:00. Po wejściu na teren zwiedzania i za-
kupieniu biletów wstępu zaczęliśmy zwiedzać stoiska wystawo-
we różnych firm krajowych i zagranicznych. 

 Na targach „Kielce 2010” wzięło udział 
prawie 500 firm z 13 krajów, ponad 200 
modeli nowoczesnych ciągników rolni-
czych, 800 maszyn i urządzeń do prac po-
lowych oraz sprzęt do pracy przy zryw-
ce drewna. 
 Po pięciu godzinach zwiedzania oraz za-
spokojeniu głodu, zaczęliśmy się zbierać 
przy naszym autokarze. Po sprawdzeniu 
listy obecności o godz. 16:30 wyruszyli-
śmy w drogę powrotną. Po przejechaniu 
ok. 100 km zrobiliśmy sobie 45 minuto-
wą przerwę na smaczny obiad. Po krót-
kim odpoczynku wyruszyliśmy w dal-
szą drogę. Podczas powrotu każdemu 
dopisywał humor i wrażenia z wystawy. 
Po 4,5 godzinach jazdy dojechaliśmy do 
naszej szkoły. Ok. 21:00 byliśmy już na 
miejscu. Przed wyjściem z autokaru orga-
nizator wycieczki nauczyciel Andrzej Je-
dziniak podziękował wszystkim za udany 
pełen atrakcji wyjazd, a wrażenia z wy-
cieczki oraz nowości zostaną przekaza-
ne na posiedzeniu Komisji Przedmiotów 
Zawodowych.

 A. Jedziniak

Sprawozdanie z wyjazdu na „targi - Kielce 2010”

W dniu 10 marca 2010r. w Domu Kultury w Brzostku od-
były się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Eliminacje przeprowadzono w trzech grupach wiekowych:
 I grupa wiekowa – szkoły podstawowe (16 uczniów zgło-
szono, 13 uczniów uczestniczyło w turnieju)
 II grupa wiekowa – szkoły gimnazjalne (6 uczniów zgło-
szono)
 III grupa wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne (2 uczniów 
zgłoszono)

 Organizatorem konkursu był Burmistrz Brzostku, natomiast 
koordynatorem Pan Piotr Szczepkowicz – Zastępca Burmi-
strza.
 W skład jury weszli: Marta Dodolak – przewodniczący, Ro-
man Merchut – sekretarz, Marian Maziarka – członek, Irena 
Pawlik – członek, Krzysztof Skórski – członek.
 Uczestnicy eliminacji zmagali się z testem, który zawie-
rał 30 pytań i dotyczył bardzo szczegółowej wiedzy z zakre-

gminnY turniEJ WiEDzY poŻarniczEJ

Dokończenie na str. 19
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Ostatnie lata w historii Zespołu Szkół 
w Januszkowicach zapisały się jako 

czas intensywnych prac mających na celu 
poprawę wizerunku szkoły, bezpieczeń-
stwa uczniów oraz obniżenie kosztów 
funkcjonowania obiektu. 
Warto przypomnieć, że dobra współpraca 
dyrekcji szkoły i władz samorządowych 
w Brzostku  zaowocowała w poprzed-
nim roku szkolnym kapitalnym remon-
tem górnego korytarza, klatki schodowej 
oraz sal lekcyjnych na piętrze, a podczas 
wakacji termomodernizacją całego bu-
dynku. O tym, jak strategiczne znacze-
nie miały przeprowadzone w 2009 roku 

Szkoła w Januszkowicach coraz piękniejsza…
inwestycje przekonali się najlepiej 
sami uczniowie i pracownicy szko-
ły w czasie styczniowych mrozów 
(temperatura w salach lekcyjnych 
była zaskakująco wysoka i wreszcie 
nikt nie narzekał na zimno).
 Nowy rok 2010 przyniósł ko-
lejne zmiany w ZS w Januszkowi-
cach. Firma Remontowo- Budow-
lana Pana Bogdana Szukały podjęła 
prace nad poprawą estetyki parteru, 
który jest wizytówką placówki. Do-
konano m.in. przebudowy łazienek, 
szatni szkolnych, remontu koryta-
rzy na parterze, dotychczas bardzo 

zniszczonych 
i mało przy-
ciągających 
najmłodszych 
uczniów, któ-
rzy tutaj na 
co dzień prze-
bywają. Dla-
tego niezwy-
kle imponu-
jący,  nowocze-
sny wygląd tych 
pomieszczeń po 
remoncie wywo-
łał taki entuzjazm 
dzieci z kl. I -III, 
przedszkolaków  
oraz całej społecz-
ności szkolnej. To 
kolejny wspania-
ły prezent władz 

Gminy Brzostek dla naszej szkoły. Ser-
decznie dziękujemy więc Burmistrzo-
wi – Panu Leszkowi Bieńkowi i Radzie 
Miejskiej za poparcie i sfinansowanie 
tego przedsięwzięcia oraz Panu Bogda-
nowi Szukała za osobiste zaangażowa-
nie w upiększanie szkoły w Januszko-
wicach i nieodpłatne wykonanie części 
prac.

Dyrekcja, pracownicy
i uczniowie szkoły

Kolejny raz świętowany był w Bukowej Dzień Kobiet. W sobotę chętne 
panie przygotowywały  rożne potrawy, aby w niedzielne popołudnie 

móc świętować przy suto zastawionych stołach. Prace i zaangażowanie 
wszystkich pań uwieńczył pan organista wręczając smakowitego torta. 
Czas upłynął wszystkim w miłej i radosnej atmosferze.

KGW w Bukowej

Koło Gospodyń w Brzostku organizuje w dniu 8 maja b.r. spo-
tkanie przy muzyce (majówkę) w Remizie OSP w Brzostku. 

Odpłatność - 40 zł od osoby. Chętnych prosimy o zgłaszanie się 
do Pani Kazimiery Gotfryd nr tel.14 6830 569

ZAPRASZAMY NA JAZDĘ KONNĄ do Kamienicy Dolnej. 
Organizujemy również RAJDY KONNE.

TEL: 014 682 19 64,   505 152 106

Dzień Kobiet w Bukowej
su pożarnictwa.
 W I grupie wiekowej pierwsze miejsce zajął 
Kamil Lisak z SP w Kamienicy Dolnej, zdoby-
wając 23 pkt, drugie miejsce Kacper Piątek z SP 
w Kamienicy Dolnej – 19 pkt, trzecie miejsce 
Konrad Stasiowski z SP Brzostek – 18 pkt.
 W II grupie wiekowej pierwsze miejsce zajął 
Seweryn Cabaj z ZS w Siedliskach-Bogusz – 17 
pkt, drugie miejsce Wojciech Kieca z ZS w Sie-
dliskach-Bogusz – 16 pkt, trzecie miejsce Wio-
leta Zegarowska z Gimnazjum w Nawsiu Brzo-
steckim – 14 pkt.
 W III grupie wiekowej pierwsze miejsce zajęła 
Magdalena Samborska – 10 pkt, a drugie miejsce 
Iwona Kuczek – 9 pkt, uczennice Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzostku.
 Uczniowie, którzy zajęli pierwsze i drugie 
miejsca w poszczególnych grupach wiekowych 
zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”.
 Burmistrz Brzostku składa serdeczne podzię-
kowania opiekunom poszczególnych grup wie-
kowych za zaangażowanie i przekazanie wiedzy 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a w szcze-
gólności Pani Renacie Przebięda, Pani Renacie 
Wadas oraz Panu Józefowi Nawracaj.
 Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali na-
grody rzeczowe – ufundowane przez Burmistrza 
Brzostku: za zajęcie I miejsca – namioty, za za-
jęcie II miejsca – plecaki, za zajęcie III miejsca 
– karimaty. Pozostali uczestnicy konkursu otrzy-
mali czapki sportowe firm renomowanych.

M. Dodolak

Dokończenie ze strony 18
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Na rynku pojawiła się bardzo atrak-
cyjna oferta bezpłatnych szkoleń 

dla osób bezrobotnych. Centrum Rozwoju 
Społeczno-Ekonomicznego pragnąc prze-
ciwdziałać marginalizacji społecznej oraz 
pomóc osobom zagrożonym wyklucze-
niem społecznym do wejścia lub powro-
tu na rynek pracy, rozpoczęło realizację 
projektów: „DROGA DO PRACY” oraz 
„CNC – program rozwoju kwalifikacji za-
wodowych osób bezrobotnych”. Projekty 
są współfinansowane ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.
 Celem projektów jest zwiększenie po-
ziomu aktywności zawodowej oraz zdol-
ności do zatrudnienia osób bezrobotnych 
z wykształceniem zawodowym lub śred-
nim zamieszkałych na terenie jednego z 
powiatów: rzeszowskiego i Miasta Rze-
szów, łańcuckiego, dębickiego oraz rop-
czycko - sędziszowskiego. W ramach pro-
jektów (w okresie od stycznia 2010 r. do 
czerwca 2011 r.) organizowane są bezpłat-
ne szkolenia:
 1/ dla osób bezrobotnych, które ukoń-
czyły 45 rok życia z zakresu obsługi ma-
szyn do robót ziemnych III klasy, w tym:

- operator koparko – ładowarek, wszyst-
kie typy

- operator koparek jednonaczyniowych 
do 0,8m3

- operator ładowarek jednonaczynio-
wych do 2,5m3.

 Każdy uczestnik ma możliwość zdoby-
cia uprawnień Instytutu Mechanizacji Bu-
downictwa i Górnictwa Skalnego do wy-
konywania zawodu operatora maszyn do 
robót ziemnych.
 2/ dla osób bezrobotnych do 34 roku 
życia z zakresu obsługi obrabiarek ste-
rowanych numerycznie CNC. Głównym 
atutem szkoleń w ramach obu projektów 
jest szansa na zdobycie zawodów najbar-
dziej pożądanych przez podkarpackich 
pracodawców, m.in. Doliny Lotniczej.
 W ostatnim czasie zdarza się, że firmy 
budowlane nie przyjmują nowych zleceń 

z powodu braków wykwalifikowanej ka-
dry. Z tego względu istnieje bardzo wyso-
ki popyt na wykwalifikowanych pracow-
ników – na Podkarpaciu aż 20,2% ofert 
pracy pochodzi z przedsiębiorstw z branży 
budowlanej, w tym grupa zidentyfikowa-
na jako „operatorzy maszyn i urządzeń” 
zajmuje jedno z najwyższych miejsc. 
 Wiele znaczących inwestycji w infra-
strukturze drogowej jest wspierane ze 
środków UE, co oznacza, że są one nie-
zagrożone i odporne na obecny kryzys 
gospodarczy. Dodatkowo boom budow-
lany oraz migracja zarobkowa powodują, 
że sektor budowlany cierpi na ciągły nie-
dobór pracowników. Co drugi pracodaw-
ca w Polsce deklaruje, że jego trudności 
z obsadzeniem stanowisk spowodowane 
są brakiem kandydatów o odpowiednich 
kwalifikacjach. Operator koparki czy ła-
dowarki jest tym samym jednym z najbar-
dziej pożądanych zawodów. 
 Pomimo wysokiego poziomu bezro-
bocia wśród młodych ludzi, na regional-
nym rynku pracy można zauważyć niedo-
bór specjalistów w zakresie obsługi obra-
biarek sterowanych numerycznie. Dane 
zawarte w Analizie Zawodów Nadwyż-
kowych i Deficytowych na Podkarpaciu 
wskazują, że profesja operatora maszyn 
zajmuje stosunkowo wysokie miejsce 
wśród zawodów deficytowych. Ponadto, 
z Analizy Ofert Pracy Dla Województwa 
Podkarpackiego wynika, iż w sektorze 
„przetwórstwo przemysłowe” oferty dla 
operatorów maszyn stanowią 9% ogółu 
ofert.
 Obecnie obrabiarki CNC wypierają z 
rynku pracy tradycyjne tokarki, frezarki, 
wiertarki, strugarki, wytaczarki i szlifier-
ki, zwłaszcza w zakresie branży innowa-
cyjnej i wysokich technologii. Z uwagi 
na wzrastające zastosowanie obrabiarek 
CNC w przemyśle, istnieje pilna potrze-
ba kształcenia personelu technicznego i 
inżynieryjnego w kierunku przygotowy-
wania programów sterujących do obrób-
ki części o wymaganym kształcie i do-

kładności. Według powyższych opraco-
wań operatorzy obrabiarek sterowanych 
numerycznie są jednymi z najbardziej po-
szukiwanych specjalistów na rynku pracy.
 Centrum Rozwoju Społeczno - Ekono-
micznego z siedzibą w Sielcu (koło Sę-
dziszowa Młp.) istnieje od 9 lat. Wysiłki 
swe skupia na działalności szkoleniowej 
oraz doradztwie gospodarczym. CRSE, 
jako jedna z pierwszych firm szkolenio-
wo - doradczych na Podkarpaciu, wdro-
żyło System Zarządzania Jakością zgodny 
z normą ISO 9001:2000, a od 2008 roku 
jest członkiem ogólnopolskiej prestiżo-
wej sieci KSU.
 Corocznie opracowuje co najmniej 
kilkadziesiąt wniosków o dofinansowa-
nie na inwestycje, które otrzymują środ-
ki Unii Europejskiej. Potwierdzeniem 
najwyższej jakości działań, poza wysoką 
skutecznością jest fakt, iż w 2006 roku, 
jako jedyna organizacja w Polsce CRSE 
otrzymało ZŁOTĄ GWIAZDĘ (GOL-
DEN STAR) od Komisji Europejskiej 
w Brukseli za wysoką jakość realizowa-
nych działań. Wysoki poziom świadcze-
nia usług oraz stabilność w działaniu po-
zwoliły uzyskać w poprzednim roku do-
tacje dla CRSE i Klientów w wysokości 
kilkudziesięciu milionów złotych. 
 Wysoka jakość i dynamika rozwoju po-
zwoliła uruchomić biura na terenie Rze-
szowa, Wrocławia, Zamościa, Łodzi, Tar-
nowa i Katowic. Tylko w ciągu ostatnie-
go roku w ramach działalności świadczo-
nej przez CRSE przeszkolono ponad 1700 
osób, natomiast eksperci doradzali ponad 
400 Klientom. W roku 2009 z powodze-
niem zakończono realizację 6 przedsię-
wzięć szkoleniowych finansowanych ze 
środków Unii Europejskiej, kolejnych 12 
jest w fazie realizacji. 
 Centrum Rozwoju Społeczno - Ekono-
micznego w Sielcu serdecznie zaprasza 
osoby bezrobotne chcące podnieść swo-
je kwalifikacje zawodowe w zakresie ob-
sługi maszyn do robót ziemnych III klasy, 
a także obsługi obrabiarek CNC do sko-
rzystania z bezpłatnych szkoleń.

Agnieszka Kuna
Asystent Projektu DROGA DO PRACY

noWY zaWóD - noWa praca

Zawodniczka LKS „Brzosto-
wianka” Brzostek Aleksan-

dra Falarz otrzymała stypen-
dium dla najbardziej uzdolnio-
nych młodych sportowców Wo-
jewództwa Podkarpackiego. 
 Wręczenie stypendiów od-
było się w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Pod-
karpackiego 3 marca 2010 
roku podczas uroczystej II Gali 
Sportu Młodzieżowego.
 Wśród 103 młodych spor-
towców, stypendystów Urzędu 
Marszałkowskiego znalazło się 
trzynastu z powiatu dębickiego:

1. Karolina Buczyńska - UKS „Orbitek” Straszęcin – Badmin-
ton

2. Wojciech Buczyński – UKS Orbitek Straszęcin - Badminton
3. Bartosz Ciura - UKS „Śnieżka” Dębica - Hokej na lodzie
4. Katarzyna Cyboran - LKS GCKiP w Czarnej – Szachy
5. Monika Czerniak - MKP „Bobry” Dębica – Pływanie

6. Aleksandra Falarz - LKS „Brzostowianka” Brzostek - Te-
nis stołowy

7. Justyna Giełbaga - MUKLA Dębica – Korzeniowski.pl - Lek-
ka atletyka

8. Jakub Herba - MUKLA Dębica – Korzeniowski.pl - Lekka 
atletyka

9. Joanna Kasperek - LKS GCKiP w Czarnej – Szachy
10. Bartosz Kut - MKP „Bobry” Dębica – Pływanie
11. Rafał Skrzek - UKS „Orbitek” Straszęcin – Badminton
12. Gabriela Wójtowicz - MKP „Bobry” Dębica – Pływanie
13. Paweł Zaucha - UKS „Orbitek” Straszęcin – Badminton

 28 marca 2010 w Krośnie rozegrano Indywidualne Mistrzo-
stwa Kadetów w tenisie stołowym, z których Aleksandra Falarz 
przywiozła 3 medale, w tym najcenniejszy złoty w grze pojedyn-
czej wygrywając w finale z Anetą Kręcidło (PUKS Arka Łętow-
nia) 4:2. W grze deblowej z Dominiką Drelich (UKS GIM-TIM 
Stalowa Wola) jak również w grze mieszanej z Rafałem Niem-
cem (KSTS Krosno) zdobyła srebrne medale. 
 Dzięki zwycięstwu w grze pojedynczej Ola zapewniła sobie 
udział w Mistrzostwach Polski, które odbędą się na początku 
maja w Ciechanowie. Pozostali zawodnicy Brzostowianki Mag-
dalena Śliwa i Krystian Zegarowski uplasowali się na dalszych 
miejscach.

/fl/

Kolejne sukcesy oli Falarz
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W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 20 kwietnia 2010r. 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 przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Brzostek, dnia 19.03.2010r.

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

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm) 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 ze zm) Burmistrz Brzostku ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości: 
działki budowlane oznaczone nr ewid. 1152/6, 1152/7, 1152/8, 1152/9, 1152/10, 1152/11 położone w Siedliskach-Bogusz, objęte Księgą 
Wieczystą Nr 26 654 stanowiące własność Gminy Brzostek, wolne od obciążeń. Dojazd z drogi o nawierzchni nieutwardzonej. W pobliżu sieci 
komunalne: sieć elektryczna, gazociąg. Działki te położone są w obrębie zabudowy mieszkaniowej na skraju kompleksu leśnego obok obiektów 
oświatowych (w odległości około 200m). 
Zgodnie z decyzjami z dnia 14.08.2008 roku Nr RGiMK.IV.7431-24,25,26/2008 Wójta Gminy w Brzostku o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, działki te przeznaczone zostały pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Lp. Nr
działki Pow.(m2) Nr KW Opis 

nieruchomości
Przeznaczenie

w planie Położenie Cena wywoławcza 
netto (zł)

Wadium 
(zł)

1 1152/6
1152/7

900
900

1 800
26 654 budowlana brak Siedliska-Bogusz 16 549.- 1 655.-

2 1152/8
1152/9

1000
1000
2 000

26 654 budowlana brak Siedliska-Bogusz 18 342.- 1 835.-

3 1152/10
1152/11

900
800

1 700
26 654 budowlana brak Siedliska-Bogusz 15 653.- 1 566,.-

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 23 KWIETNIA 2010r O GODZ. 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 nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603ze zm) 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 ze zm) Burmistrz Brzostku ogłasza IV 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 użytkowanych 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 przeznaczone są 
pod budowę trzech budynków mieszkalnych.

Lp. Nr 
działki Pow. (m2) Nr KW Opis 

nieruchomości
Przeznaczenie 

w planie Położenie Cena wywoławcza 
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 URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 23 KWIETNIA 2010r. O GODZ. 1100 W BIURZE BURMISTRZA BRZOSTKU

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

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

Lp. Nr
działki

Pow.
(m2) Nr KW Opis 

nieruchomości
Przeznaczenie

w planie Położenie Cena wywoławcza 
netto (zł)

Wadium 
(zł)

1 85/6 1600 26 654 budowlana brak Siedliska-Bogusz 16 433.- 1 644.-
2 186/4 3600 70 522 budowlana brak Siedliska-Bogusz 30 440.- 3 044.-

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 23 KWIETNIA 2010r. O GODZ. 1030 W BIURZE BURMISTRZA BRZOSTKU 
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ROZWIĄZANIE: 
KWIECIEŃ 2010
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ratunkowym  
na morzu życia

Trudne wyrazy: KOTLAS, DŻONKA, TOJEŚĆ, JACHTKLUB, LESZNO, SZAŁAMAJA, SŁUPCA
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KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Włókno z oprzędu jedwabnika; 4) Mia-
sto w obwodzie archangielskim, port nad 
Dwiną; 7) Utwór poetycki; 8) Ciężki ka-
rabin maszynowy; 9) Tłum; 10) Z bomem 
oznacza bicie zegara; 11) Strusie większe 
od kurzego; 12) Obchodzi imieniny 15 
lipca; 13) Głos kaczki; 14) Fizyk niem., 
badał prąd elektryczny; 15) Naczynie gli-
niane; 17) Maluch; 19) Liturgiczne nakry-
cie głowy chrześcijańskich dostojników 
kościelnych; 21) Drewniany chiński sta-
tek z prostokątnymi żaglami; 23) Byli-
na z mokrych łąk; 25) Jej stolicą Tallin; 
26) Litera jak krzyżyk; 28) Nowela 
Orzeszkowej; 29) Kanalia; 30) Produkt z 
huty; 31) Dawne narty; 32) Lokalna uro-
czystość kościelna; 33) Siłacz izraelski; 
34) Imię Stwosza; 35) Materiał na siew; 
36) Osłona chłodnicy samochodowej.
Pionowo:
1) Klub, którego członkowie uprawia-
ją sporty wodne, zwłaszcza żeglarstwo;  
2) Sposób wymawiania wyrazów; 3) Sa-
molot do bombardowania; 4) Zakon z 
góry Karmel; 5) Miasto w zachodniej Pol-
sce; 6) Poprzednik oboju; 15) Czcze lub 
próżne; 16) Mała kawiarnia; 18) Zboże 
sadzone w wodzie; 20) Zwierzę z łopata-
mi; 21) Sknera; 22) Zawód Janusza Gajo-
sa; 23) Człowiek na korcie; 24) Uzupeł-
nienie podręcznika; 27) Miasto nad Mesz-
ną (w konińskim); 28) Stan USA kupio-
ny od cara w 1867r.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego na dole strony dostarczone 
do 30 kwietnia 2010 r. do Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą 
udział w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzednie-
go numeru: GDY W MARCU GRZMI 
W MAJU ŚNIEGIEM ĆMI.
Nagrodę książkową wylosowała JANI-
NA SOBCZYK z Siedlisk-Bogusz.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
Domu Kultury w Brzostku.

J. Nosal

Dwóch filozofów stara się ustalić defi-
nicję słowa „głupiec”
– Głupiec to taki człowiek, którego my-
śli wyrażane w formie słownej są niezro-
zumiałe dla innych. Zrozumiałeś mnie?
– Nie.

		
– Czy głupota mężczyzny może być 
przyczyną rozwodu?

– Może, chociaż znacznie częściej jest 
przyczyną małżeństwa.

		
Sklep mięsny: 
– Dzień dobry. Poproszę półtora kilo ka-
szanki dla psa, tylko żeby nie była taka 
słona jak wczoraj...

		
– Antek! Kowalska ma taki sam kape-
lusz jak ja!
– Jak myślisz, co będzie taniej – prze-
prowadzka czy nowy kapelusz?

		
Powracającego późnym wieczorem do 
domu męża wita żona z wałkiem. 
– Ty łajdaku, masz na twarzy szminkę! 

– To nie szminka, to krew. Potrącił mnie 
samochód.
– No... masz szczęście.

		
Dwóch właścicieli psów kłóci się, czyj 
pies jest mądrzejszy:
– Mój pies zawsze, jak wraca do domu, 
to dzwoni do drzwi.
– Mój nie musi. Ma własny klucz.

		
Kolega pyta kolegę: 
– Powiedz jak to jest, w pokera zawsze 
wygrywasz, a na wyścigach konnych 
przegrywasz! 
– Bo tam nie ma możliwości tasowa-
nia koni...
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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 tere-
nowy Mariusz Grygiel tel. 608-478-265 lub 014-
6830-319. Nasze pożyczki są korzystne i łatwe 
do uzyskania. 

Zapraszamy

Firma Wojt-Bud zaprasza do no-
wopowstałego punktu sprzedaży
  Adres:
     ul. 11-go Listopada 2
     Brzostek

Godz. otwarcia: 9.00-13.00

Oferta:
• Blachy dachowe TRANSBLACH
• Okna i Drzwi z PCV 6 komorowe KM 

OKNO
• Systemy suchej zabudowy RIGIPS 

i ISOVER
• Farby i tynki SEMPRE
• Oraz inne materiały 

Zapraszamy do współpracy
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Grzegorz Grzyb, mieszkaniec Kobyli-
na-Borzym, to bohater tegoroczne-

go dyktanda pt. „Drzewo genealogicz-
ne”. Autorem tekstu jest współpracują-
ca z Gimnazjum im. Królowej Jadwigi 
w Brzostku dr Ewa Oronowicz-Kida z 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. I tym ra-
zem udało jej się utrudnić życie dyktan-
dowiczom wyrazami pozornie prostymi 
do napisania. 
 18 marca 2010 r. w Powiatowym Kon-
kursie Ortograficznym wzięło udział 20 
gimnazjów z powiatu dębickiego, jasiel-
skiego i strzyżowskiego. Dzięki spraw-
nej pracy komisji złożonej z samych ma-
gistrów filologii polskiej w krótkim czasie 
wyłoniono laureatów. Oto najlepsi w ka-
tegorii młodzieży: I miejsce Kacper Kras 
Gimnazjum nr 1 w Jaśle, II m. Agniesz-
ka Knych MG nr 1 w Dębicy, III m. Pa-
trycja Łączak Gimnazjum w Pustyni, IV 
m. Katarzyna Kukułka Gimnazjum w Pu-
styni, V m. Lidia Żmuda Gimnazjum w 
Róży, VI m. Patrycja Karaś Gimnazjum 
w Brzostku, VII m. Manuela Matias Gim-
nazjum w Wiśniowej, VIII m. Emilia Ku-
bas Gimnazjum w Pilźnie, IX Dominika 
Klich Gimnazjum w Żyrakowie, X Mał-
gorzata Kaczka Gimnazjum w Strzegoci-
cach.
 Zgodnie z tradycją cała czterdziestka 
uczniów została nagrodzona upominka-
mi i poczęstunkiem ufundowanym przez 
Burmistrza Brzostku Leszka Bieńka, a 
pierwsze dziesięć miejsc książkami za-
kupionymi przez Władysława Bielawę, 
Starostę Powiatu Dębickiego.
 Bardzo wyrównany poziom prezento-
wali dorośli uczestnicy. Palma zwycię-

stwa przypadła Januszowi Grajcarowi 
z „Obserwatora Lokalnego”. Natomiast 
Marek Boroń, Komendant Komisariatu 
Policji w Brzostku, dotychczasowy wie-
lokrotny mistrz brzosteckich dyktand zgo-
dził się dyktować tekst.
 Całkowitą nowością był udział obco-
krajowców. Dyktando pisały siostry za-
konne z Filipin, Indii i Włoch. Jedna z 
nich, Włoszka Marinella, oddała nawet 
pracę do poprawy. Siostry umiliły wszyst-
kim czas oczekiwania na wyniki ciekawą 
prezentacją swoich ojczyzn. Na następny 
konkurs zapowiedzieli się przedstawicie-
le Ukrainy i Algierii.
 Dzięki konkursom ortograficznym 
organizowanym przez Gimnazjum w 
Brzostku z roku na rok wyraźnie pod-
wyższa się poziom umiejętności języko-
wych uczestników. Nawet dorośli, mimo 
że dyktando jest dla nich tylko zabawą, 
piszą coraz lepiej.
 I o to właśnie chodziło.

U. Kobak

Na zakończenie tekst dyktanda

Drzewo genealogiczne

 Mieszkańcy Kobylina-Borzym słynę-
li z pasji odtwarzania własnych rodowo-
dów. Nie inny był też Grzegorz Grzyb, 
sąsiad nie najgrzeczniejszego hałaburdy 
i fałszerza lubującego się w eurowalucie, 
znanego w CBŚ. 
 Nasz bohater wytrząsnął z posrebrza-
nej szkatułki tuzin fotografii prapraprzod-
ków. Z miejsca odrzucił szkic hoplity au-
torstwa niby-artysty z Dorohuska i kopię 

rycin „Okropności wojny” Franciszka 
Goi, które zawieruszyły się pośród zdjęć 
żyjących krewnych. Byle jak ułożył po-
dobizny ciotek, wujków i kuzynów. Z roz-
rzewnieniem przyglądał się przedstawi-
cielom familii. Naprędce wyróżnił kilku. 
Pierwszy to multimiliarder dzierżący sieć 
hipermarketów dla rzeszy inteligentnych 
potomków hominidów. Następnie wzięty 
histopatolog i neurochirurg ze swoją dul-
cyneą w żakiecie z burożółtej krempliny. 
Po nich biolog namiętnie studiujący cewki 
Malpighiego u pratchawców; miedziano-
brody doktor paleontologii badający mi-
kroślady w nadbrzeżnych mułach oraz 
siostrzenica w karakułowym kożuchu pa-
trząca na wpół litościwie na zakochanego 
na zabój hodowcę hoi, kochii, ostróżek, 
kocimiętki i późno dojrzewających orze-
chów. Dalej trzydziestotrzyipółletni bra-
tanek spod Świerzawy ciemiężony przez 
żonę piszącą pseudohumanitarne minire-
portaże o lekach przeciwmiażdżycowych; 
żużlowiec Hieronim – szerzyciel zdro-
worozsądkowego podejścia do jeżdżenia 
na motorze. Na koniec mało odporny na 
środki grzybobójcze i bakterie niechoro-
botwórcze hipochondryk Zdziś upijający 
się na umór w godzinach późnowieczor-
nych kroplami żołądkowymi i herbatką z 
szałwii. 
 Na próżno by tu szukać pracoholika i 
hiperrealisty Bożydara o ponadprzecięt-
nych możliwościach albo Józefa, właści-
ciela zakładu spożywczoprzemysłowego, 
który nienawidzi świeżutkich, chrupią-
cych obwarzanków (obarzanków). Grze-
gorz po prostu ich nie znosił.
 Znużony odkurzaniem nieodległej hi-
storii z wolna udał się do fotografa, by 
uwiecznić swoją nie całkiem oryginalną 
facjatę.

Światowy powiew na „Dyktandzie 2010”

Dalsze losy apteki Łukasiewicza
Od Zieniewicza aptekę przejął w 

roku 1895 Józef Bursa (także 
aptekarz). Po jego śmierci w roku 1920, 
wdowa Helena Bursa poślubiła w 1921 
r. Zdzisława Rakowieckiego, także ap-
tekarza, który zmarł w 1943 r. Od tego 
momentu aptekę prowadziła córka Józe-

fa Bursy - Michalina Kretz (nazwisko po 
mężu). Z ruin zniszczonej w 1945 roku 
apteki Michalina Kretz wydobyła szcząt-
ki wyposażenia aptecznego i „powoła-
ła ją do życia”, zaczynając od wyrobu 
maści przeciwświerzbowej, co było bar-
dzo w owym czasie potrzebne. Za zgo-

dą ówczesnych władz prowadziła apte-
kę do 1948 r. Apteka była usytuowana 
w rynku, naprzeciw dawnej spółdzielni 
ROLNIK (na narożniku). Jest to koniec 
dziejów tej apteki.
 Część sprzętu z apteki Łukasiewicza 
znajduje się aktualnie w muzeum w Bie-
czu.

Uzupełnił Zbigniew Szeler

Przed drzwiami do apteki (1943 r.). Od lewej: 
Michalina Kretz, Helena Rakowiecka, Kasia 

Kretz (córka Michaliny), Basia Szeler

Na mostku przed apteką (lata 30-te). Dziadek Zdzisław Rakowiec-
ki i dr Sozański (w kapeluszu)

Fot. ze zbiorów Z. Szelera
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Całkowitą nowością był udział obcokrajowców. Dyktando 
pisały siostry zakonne z Filipin, Indii i Włoch

W kategorii dorosłych palma zwycięstwa przypadła Janu-
szowi Grajcarowi z „Obserwatora Lokalnego”

Najlepsi w kategorii młodzieży (I dziesiątka)

Dzięki sprawnej pracy komisji w krótkim czasie wyłoniono 
laureatów

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami,  
a pierwsze dziesięć miejsc książkami

Marek Boroń, Komendant Komisariatu Policji w Brzostku, 
dyktował tekst

W oczekiwaniu na rozpoczęcie

Fot. Andrzej Szot

W miłym towarzystwie zawsze raźniej
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UWAGA !
Za treść ogłoszeń redakcja nie 
odpowiada. Publikując materiał 
nadesłany redakcja nie bierze od-
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być sprzeczna z naszymi poglądami. 
Korespondencji i materiałów nie za-
mawianych nie zwracamy! Redakcja 
zastrzega sobie możliwość skracania 
materiałów.

Fot. Klaudia Kopacz z Zawadki Brzosteckiej

Kącik fotograficzny
Redakcja „Wiadomości Brzosteckich” dziękuje wszystkim 

za nadesłane zdjęcia i czeka na następne. Przypominamy, 
że należy je przesyłać na adres: wiadomosci@konto.pl lub też do-
starczyć do redakcji osobiście. /fl/

Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku

Fot. Przemysław Skalski z Bączałki Fot. Natalia Wójcik z Siedlisk-Bogusz

Fot. Karolina Stawarz ze Skurowej Fot. Michał Borowiecki z Januszkowic


