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18 maja 2010 roku Rada Miejska w Brzostku obradowa-
ła na kolejnej XL sesji. Obradom przewodniczyła Zo-

fia Skórska. Uczestnicy sesji, minutą ciszy uczcili tragicz-
nie zmarłych w katastrofie samolotu rządowego pod Smo-
leńskiem.
Zgodnie z przyjętym porządkiem Burmistrz Brzostku Leszek 
Bieniek złożył informację z realizacji uchwał Rady: Zarzą-
dzeniem Nr 20/10 Burmistrza Brzostku z dnia 30 marca 2010 
roku wprowadzono zmianę zestawienia zbiorczego planów 
finansowych jednostek budżetowych na 2010 rok, zgodnie z 
uchwałą Nr XXXIX/273/10 z dnia 30 marca 2010 r. w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok. Na podstawie 
Uchwały Nr XXXIX/275/10 Rady Miejskiej w Brzostku z 
dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i 
kredytów, wystąpiono do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Rzeszowie o wydanie opinii. Po otrzymaniu pozytywnej opi-
nii RIO ogłoszono przetarg na udzielenie kredytu. Realizując 
Uchwałę Nr XIV/99/08 z dnia 25 stycznia 2008 roku, Aktem 
Notarialnym z dnia 14 maja br. dokonano sprzedaży działki 
budowlanej położonej w Obrębie Brzostek 2.
 Następnie radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe Sa-
modzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Brzostku za 2009 rok. Kolejnym punktem obrad 

było podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok, 
- określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wyko-

nania budżetu Gminy Brzostek oraz przebiegu wykonania 
planów finansowych gminnych instytucji kultury i samo-
dzielnego gminnego publicznego zakładu opieki zdrowot-
nej za I półrocze,

- określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębior-
cy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczystości ciekłych,

- określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami oraz wymagań jakie po-
winni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdom-
nych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzę-
cych i ich części,

- zmiany uchwały Nr XXXII/263/2005 Rady Gminy Brzo-
stek z dnia 29 grudnia 2005 roku ustalającej górne staw-
ki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

- sprzedaży działki budowlanej oznaczonej Nr 227/6 poło-
żonej w Brzostku.

Ewa Szukała

z PrAC rADy MIEjSkIEj

 „Cudownych rodziców mam.
 Odkryli mi każdą z dróg,
 po której szłam…”.

Przedszkolaki z Akademii Malucha 
działającej przy Szkole Podstawo-

wej w Brzostku dzień 26 maja uczci-
ły w wyjątkowy sposób. Przygotowa-
ły pod okiem opiekunek niespodziankę 
dla swoich mam. Zaskoczyły wszystkich 
niebanalnym koncertem, w którym wcie-
liły się w rolę piosenkarek i piosenkarzy 
znanych na muzycznym rynku.
 Ola, Monika, Ala, Igor, Sebastian i 
Norbert zaprezentowali piosenkę ze-
społu Stauros „Jaki tu spokój”. W roli 
Seweryna Krajewskiego wystąpił Ma-

ciek. Romską piosenkę dla mam przed-
stawili: Magda, Ania, Wiktoria P. i To-
biasz. Daniel zaśpiewał „Moja droga ja 
Cię kocham”. W postać Maryli Rodo-
wicz wcieliła się Paulina. Jako góralki 
wystąpiły Oliwia i Julia. W tak szcze-
gólnym dniu nie mogło zabraknąć pio-
senki o mamie. Wiktoria zaprezentowała 
„List do Matki” Wioletty Villas. Na ko-
lana powalił wszystkich występ Dody i 
jej gitarzystów, czyli Adrianny i Prze-
mka D. Równie wspaniale wypadli Boy-
si z Akademii Malucha, czyli Szymon, 
Bartek, Przemek K. i Rafał. W tak bo-
gatym repertuarze nie zabrakło baletu. 
Umiejętnościami tanecznymi wykazała 
się Julita. Wspaniały koncert zakończy-

ła piosenka „Sto lat” Iwana Komarenki. 
 Dzieci wręczyły swoim mamom 
laurki i korale z cukierków. Wszyst-
kim smakował tort i galaretki przygoto-
wane przez tatę Maćka. Występy malu-
chów podziwiały również panie dyrek-
tor - Maria Przebięda i Aneta Krajewska 
oraz pani pedagog Lidia Zając. Dzieci 
wykazały się dużym poczuciem humo-
ru, umiejętnościami tanecznymi, wokal-
nymi i aktorskimi. Wrażenie na gościach 
zrobiły również stroje, w których wystą-
piły oraz dekoracja sali.
 Koncert „Jak oni śpiewają…? Po-
słuchaj mamo” pozwolił uczcić świę-
to mam, które jest najważniejsze w ży-
ciu każdego dziecka. Spotkanie stało się 
również okazją do odkrycia talentów, 
które należy rozwijać!

atsz

kOnCErT żyCzEń DLA MAM

Tradycją naszego przedszkola jest 
wspólna uroczystość dla mamy i 

taty, gdyż chcemy w ten sposób podkre-
ślić jak ważna w życiu każdego dziecka 
jest rodzina. 
 Data tegorocznego spotkania była 
szczególna, bo to właśnie 26 maja obcho-
dzony jest w Polsce najpiękniejszy dzień 
w roku – Dzień Matki. Ustalono go po 
to, aby przynajmniej raz w roku mamy 

odczuły jak bardzo są ważne, kochane i 
niezastąpione. Jest to dzień, w którym 
wszystkie dzieci, niezależnie od wieku, 
składają swoim mamom życzenia, ofia-
rują upominki i spędzają z nimi czas. 
 W ten wyjątkowy dzień, dzieci z na-
szego przedszkola pod opieką wycho-
wawczyń przygotowały program arty-
styczny, który zaprezentowały na scenie 
Domu Kultury w Brzostku. W ten spo-

sób wierszem, piosenką, tańcem i upo-
minkiem uczciły święto Swoich rodzi-
ców. 
 To był wyjątkowy dzień. Rodzice ze 
wzruszeniem podziwiali występy swo-
ich dzieci na scenie. Życzymy im, aby 
zawsze byli dumni ze swoich dzieci, by 
ich wspierali i kochali zawsze i mimo 
wszystko – bo miłość jest najważniejsza. 

D. Nawracaj

śWIĘTO MAMy I TATy W BrzOSTECkIM PrzEDSzkOLU

W ramach Programu Integracji Społecznej Stowarzyszenie 
„Razem w Przyszłość” realizuje aktualnie projekt pod 

hasłem „Ocalić od zapomnienia – tradycje, zwyczaje i obrzę-
dy mieszkańców Gminy Brzostek”. 

BrzOSTECkIE SPECjAŁy

 Wśród warsztatów o różnorodnej tematyce dużym zaintere-
sowaniem cieszą się zajęcia poświęcone pielęgnowaniu Dzie-
dzictwa Kulinarnego w Regionie. Na spotkaniach uczestni-
cy zapoznają się nie tylko z fachową tematyką kulinarną, ale 
mogą również w praktyce wykorzystać własne siły i zdolno-
ści. Uczniowie brzosteckiej podstawówki, którzy aktywnie 
uczestniczą w projekcie wzięli udział w pieczeniu regional-
nego ciasta „Brzostowiak”. Warto wspomnieć, że przepis na 
tę słodycz pochodzi z książki kucharskiej wydanej wcześniej 
w ramach Programu Integracji Społecznej pt.: „Brzosteckie 
specjały”. Tort stał się już pewną wizytówką i smakowitym 
akcentem naszej gminy. 

atsz
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 I. Biografia. Ks. Bogdan Stanaszek 
urodził się w Brzostku 5 lipca 1966r. Ro-
dzice Jan i Alicja. Jan Stanaszek praco-
wał w SBW w Brzostku, zmarł w 2005r. 
Alicja Stanaszek jest emerytowaną, dłu-
goletnią nauczycielką brzosteckiej szko-
ły podstawowej. Brat Wiesław ukończył 
AGH w Krakowie z tytułem magi-
stra inżyniera. Pracuje w Urzędzie 
Miejskim w Dębicy jako Naczel-
nik Wydziału Planowania Strate-
gicznego. W pierwszej kadencji 
samorządu był Przewodniczącym 
Rady Gminy w Brzostku.
 Ks. Bogdan Stanaszek uczęsz-
czał do Szkoły Podstawowej im. 
Komisji Edukacji Narodowej w 
Brzostku, następnie do Liceum 
Ogólnokształcącego w Pilźnie. Po 
zdaniu matury w 1985r. wstąpił do 
Wyższego Seminarium Duchowne-
go w Przemyślu. W czerwcu 1991r. 
na Wydziale Teologii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego obro-
nił pracę magisterską pt. „Parafia 
Brzostek w latach 1918–1939”. 
Święcenia kapłańskie przyjął z 
rąk Ks. Bpa Ignacego Tokarczu-
ka w 1991r. i został skierowany 
na placówkę duszpasterską jako 
wikariusz do Stalowej Woli – pa-
rafia Matki Bożej Królowej Pol-
ski (1991-1992). W marcu 1992r. 
w wyniku nowego podziału ad-
ministracyjnego Kościoła w Pol-
sce, Ks. Stanaszek został związa-
ny z diecezją sandomierską. Swe 
naukowe pasje rozwijał podczas 
specjalistycznych studiów dokto-
ranckich na Wydziale Teologii w 
Instytucie Historii Kościoła KUL 
w Lublinie (lata 1992-1996). W lutym 
1997r. obronił rozprawę doktorską pt. 
„Duchowieństwo diecezji sandomier-
skiej w latach 1918-1939”. Pracował na 
różnych stanowiskach – kolejno był Dy-
rektorem Archiwum Diecezjalnego w 
Sandomierzu, redaktorem oraz Dyrekto-
rem Oddziału „Gościa Niedzielnego” w 
Sandomierzu i wykładowcą historii Ko-
ścioła w Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Sandomierzu. W 2003r. został za-
trudniony na stanowisku adiunkta w Ka-
tedrze Historii Kościoła XIX i XX w. na 
Wydziale Teologii Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego. Ks. Dr B. Stanaszek 
dnia 8 VI 2006r. uzyskał tytuł dokto-
ra habilitowanego na podstawie monu-
mentalnej rozprawy pt. „Diecezja san-
domierska w powojennej rzeczywisto-
ści politycznej 1945-1967, t. 1, Proble-
matyka personalno-organizacyjna”. Już 

wtedy Ks. Dr Hab. B. Stanaszek poka-
zał się jako wybitny znawca archiwum 
komunistycznego aparatu terroru, czy-
li akt bezpieki, sądownictwa wojskowe-
go i innych służb totalitarnego państwa, 
które represjonowało duchowieństwo 
i społeczeństwo polskie. Dlatego w la-

tach 2006-2007 był członkiem pięciooso-
bowej Komisji Historycznej Konferencji 
Episkopatu Polski do zbadania dokumen-
tów Służby Bezpieczeństwa związanych 
z inwigilacją Kościoła. Od 1 I 2008r. ob-
jął stanowisko profesora nadzwyczajnego 
KUL. W październiku 2009r. przeniósł się 
na Wydział Historii i Dziedzictwa Kultu-
rowego PAT w Krakowie. W maju 2009r. 
Ks. Stanaszek został wybrany Dyrekto-
rem Instytutu Historii Uniwersytetu Pa-
pieskiego Jana Pawła II w Krakowie. In-
stytut ten obejmuje 10 katedr od dziejów 
starożytnych do współczesnych i pracu-
je w nim ponad 50 pracowników nauko-
wych – doktorów i profesorów.

 II. Dorobek naukowy. Ks. Prof. Dr 
Hab. Bogdan Stanaszek jest autorem aż 
16 książek, w tym 7 napisał po habilita-
cji! Szczególną pozycję w dorobku zaj-

muje wyżej wymieniona praca habilita-
cyjna, dzieło to w całości liczy dwa tomy 
– ponad 1000 stron. W sumie większość 
opublikowanych książek jest bardzo ob-
szernych i dotyczy głównie powojennej 
historii Kościoła w Polsce w latach prze-
śladowania przez system komunistycz-
ny. Są to m.in.: „Księża diecezji sando-
mierskiej więzieni przez władze komu-
nistyczne po II wojnie światowej”, „Usu-
nąć biskupa! Władze PRL wobec ordy-
nariusza diecezji sandomierskiej Jana 
Kantego Lorka”, „Zdecydowany prze-
ciwnik ustroju… Władze PRL wobec ks. 
Edwarda Frankowskiego” (spis wszyst-
kich książek na końcu artykułu). W swo-
ich publikacjach Ks. Stanaszek ukazuje 
przede wszystkim bohaterską postawę 
duchownych, którzy ofiarnie bronili wia-
ry katolickiej i Kościoła w Polsce przed 
zbrodniczym systemem. Dla komunistów 
bowiem „winą” księży był: patriotyzm 

w czasie okupacji hitlerowskiej, 
mówienie prawdy o Katyniu, kry-
tyka powojennej kolektywizacji; 
a nawet wykonywanie posług re-
ligijnych – katechizacja, budow-
nictwo sakralne, obrona Krzyża i 
praw ludzkich. Owe liczne publi-
kacje to efekt tytanicznej pracy w 
archiwach. Praca historyka, bada-
jącego dzieje najnowsze na podsta-
wie źródeł, wymaga ogromu cza-
su, jest żmudna i mozolna. Przej-
ście przez gąszcz tysięcy tomów 
akt i dokumentów, dokonanie wła-
ściwej kwerendy, wydobycie z nich 
spraw istotnych oraz ukazanie od-
krytej prawdy historycznej na kar-
tach książki, wymaga wszechstron-
nej wiedzy na wysokim poziomie, 
ponadto dużych umiejętności pi-
sarskich i redakcyjnych. Zasadni-
czo praca badawcza historyka nie-
wiele się zmieniła i nadal wymaga 
wielkiej cierpliwości. Szczegól-
nie zawiłym źródłem są dokumen-
ty aparatu terroru: Urzędu i Służ-
by Bezpieczeństwa, wojskowych 
sądów i prokuratury, Milicji Oby-
watelskiej, władz wyznaniowych 
PRL-u. Ponadto pisanie o najnow-
szych dziejach jest dla każdego hi-
storyka – naukowca niełatwym wy-
zwaniem zwłaszcza obecnie, gdy 
zbrodnie systemu komunistyczne-

go nadal nie zostały osądzone. Również 
wiele wpływowych środowisk, o nieja-
snej przeszłości, najzwyczajniej boi się 
historycznej prawdy.
Oprócz książek Ks. Stanaszek napisał 
też kilkadziesiąt artykułów naukowych i 
haseł w słownikach. W sumie opubliko-
wał ponad 600 artykułów i zdjęć w pra-
sie! Pod jego kierownictwem powstała 
też jedna rozprawa doktorska oraz po-
nad 20 prac magisterskich i licencjac-
kich. Ma również znaczące osiągnięcia 
w redagowaniu prac zbiorowych. W 1999 
r. został Redaktorem Naczelnym „Stu-
diów Sandomierskich”. Dzięki wielkie-
mu zaangażowaniu czasopismo to prze-
kształcił z rocznika na kwartalnik i wpro-
wadził na ministerialną listę czasopism 
punktowanych. To profesjonalne czaso-
pismo, wydano już kilkanaście tomów 
„Studiów…”. Oddzielną dziedziną na-

Ks. Bogdan stanaszek Profesorem!
DNIA 8 MAJA 2010 r. KS. DR HAB. BOGDAN STANASZEK OTRZYMAŁ 
TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA NAUK HUMANISTYCZNYCH. Uro-
czystość odbyła się w kolegiacie św. Anny w Krakowie. Dyplom, zgodnie z po-
stanowieniem Konkordatu, wręczył Ks. Kard. Stanisław Dziwisz, jako Wielki 
Kanclerz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Uzyskanie ty-
tułu zwieńczyło wieloletnią pracę naukową i trwające od początku 2009r. pro-
cedury wymagane przez prawo państwowe. Efektem pracy Ks. Prof. Bogdana 
Stanaszka jest kilkanaście obszernych książek naukowych oraz setki artyku-
łów. Ponadto Ks. Profesor pełni bardzo ważną funkcję – jest Dyrektorem In-
stytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Serdecznie gratulu-
jemy wybitnych osiągnięć! 
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ukowego dorobku jest badanie dziejów 
Ziemi Brzosteckiej.
 W sumie niesłychanie bogaty doro-
bek Ks. Dra Hab. Bogdana Stanaszka 
przyczynił się do otwarcia przewodu 
naukowego o nadanie tytułu naukowe-
go profesora (popularnie nazywanego 
„profesurą belwederską”). Został on 
rozpoczęty przez Radę Wydziału Dzie-
dzictwa Kulturowego UPJP II w Krako-
wie w styczniu 2009 r. Powołano wów-
czas Komisję do oceny dorobku nauko-
wego. W kwietniu 2009 r. Rada Wydzia-
łu wybrała dwóch wybitnych recenzen-
tów i znawców najnowszej historii. Byli 
to prof. dr hab. Andrzej Chwalba z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i 
prof. dr hab. Ryszard Terlecki z Instytutu 
Pamięci Narodowej. Ponadto wspomnia-
na Rada Wydziału skierowała wniosek do 
Centralnej Komisji do Spraw 
Tytułów i Stopni Naukowych 
w Warszawie. Tam wyznaczo-
no kolejnych dwóch recenzen-
tów: prof. dra hab. Kazimierza 
Kozłowskiego z Uniwersytetu 
Szczecińskiego i ks. prof. dra 
hab. Zygmunta Zielińskiego z 
Lublina. Wszyscy recenzenci 
podkreślili zgodnie, że doro-
bek naukowy Ks. Stanaszka 
jest bardzo obszerny, a Autor 
należy do grona najbardziej 
zapracowanych historyków 
polskich!!! (opinia z recenzji 
prof. Chwalby). Wszystkie re-
cenzje zostały zaprezentowa-
ne na Radzie Wydziału UPJP 
II w listopadzie 2009 r., któ-
ra jednogłośnie przyjęła wnio-
sek w sprawie nadania tytułu 
naukowego profesora. Wnio-
sek ten został skierowany do 
Centralnej Komisji w Warsza-
wie, która w lutym 2010 r. za-
twierdziła uchwałę (2 lutego 
Komisja Nauk Humanistycz-
nych, a 22 lutego Prezydium 
CK). W związku z prowadze-
niem procedury na Uniwersyte-
cie Papieskim, wręczenie tytu-
łu profesora nauk humanistycz-
nych Ks. Bogdanowi Stanasz-
kowi odbyło się  w Krakowie 
8 maja 2010r. Zgodnie z Kon-
kordatem wręczenia dokonał 
Ks. Kard. Stanisław Dziwisz, 
o czym poinformowano Pre-
zydenta Polski.

 III. Najwybitniejszy społeczny Re-
gionalista. Ksiądz Bogdan Stanaszek jest 
nie tylko wybitnym naukowcem, ale też 
od ponad 30 lat pasjonatem dziejów na-
szej Małej Ojczyzny. Zapoczątkował na-
ukowe badania całości historii Brzostku 
i okolic. Dotarł do setek dokumentów 
rozproszonych po Polsce i ciągle odkry-
wa nowe w Austrii i na Ukrainie. Wy-
niki swych badań opublikował w wielu 
książkach, czasopismach, folderach, se-
riach pocztówek i tym samym przyczy-
nił się ogromnie do popularyzacji dzie-
jów i piękna Ziemi Brzosteckiej. Dzię-
ki jego publikacjom nastąpił intensywny 
rozwój edukacji regionalnej młodego po-
kolenia oraz doceniony został dorobek i 

zasługi minionych pokoleń. Od lat wielu 
studentów pisze swoje prace licencjackie 
i magisterskie w oparciu o dorobek na-
ukowy Ks. Stanaszka. Pamiętamy słyn-
ną, pierwszą książkę z 1993r. pt. „Brzo-
stek i okolice” dwukrotnie wznawianą i 
nadal poszukiwaną. W tym samym cza-
sie Ks. Stanaszek został założycielem i re-
daktorem „Rocznika Brzosteckiego” – na-
ukowego czasopisma, w którym artyku-
ły, wspomnienia, sprawozdania publiko-
wali m.in. mieszkańcy i instytucje. W su-
mie ukazało się 5 tomów „Rocznika” – to 
udokumentowało dorobek wielu osób oraz 
podniosło kulturę naszego lokalnego życia 
społecznego i naukowego. Kontynuacją 
tego jest nowa seria wydawnicza pod re-
dakcją również Ks. Stanaszka pt. „Z dzie-
jów Brzostku. Studia i materiały” i uka-
zały się już dwa tomy. Te książki w spo-

sób jeszcze bardziej profesjonalny ukazu-
ją nieznane dokumenty i przedstawiają lo-
kalną historię oraz współczesność pisaną 
przez naukowców, pasjonatów i pracow-
ników instytucji. Ostatnim osiągnięciem 
Księdza jest wydanie słynnego albumu „Z 
dziejów Brzostku. Wydarzenia i ludzie” 
oraz książki „Sprawa agenturalna Północ” 
o prześladowaniu przez UB mieszkańców 
naszych okolic. Ks. Stanaszek był także 
twórcą m.in.: Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Brzosteckiej; czasopisma „Wia-
domości Brzosteckie”; wielu inicjatyw, 
np. nazw ulic w Brzostku czy odzyska-
nia praw miejskich.
 Bardzo długa jest lista zasług Ks. 
Prof. Dr. Hab. Bogdana Stanaszka 
dla naszego regionu. Swoją ogromną 
pasję realizuje całkowicie społecznie 

nie szczędząc własnego czasu oraz sił 
i środków. Z tego ogromnego dorobku 
korzystają i będą korzystać całe poko-
lenia rodaków dziś i w przyszłości.  

Wiesław Tyburowski

Książki Ks. Bogdana Stanaszka 
1. Diecezja sandomierska w powojennej 

rzeczywistości politycznej 1945-1967, 
t. 1, Problematyka personalno-organi-
zacyjna, Sandomierz 2005, ss. 639.

2. Diecezja sandomierska w powojennej 
rzeczywistości politycznej 1945-1967, 
t. 2, Duszpasterstwo i laicyzacja życia 
społecznego, Sandomierz 2006, ss. 416. 

3. Księża diecezji sandomierskiej więzieni 
przez władze komunistyczne po II woj-
nie światowej, Rzeszów 2008, ss. 304.

4. Duchowieństwo diecezji sandomier-
skiej w latach 1918-1939, Lublin 1999, 

ss. 606. 
5. Usunąć biskupa! Władze 

PRL wobec ordynariusza 
diecezji sandomierskiej 
Jana Kantego Lorka, San-
domierz 2004, ss. 215.

6. „Wrogo ustosunkowany do 
naszego państwa”. Biskup 
Piotr Gołębiowski w do-
kumentach komunistycznej 
bezpieki i władz wyznanio-
wych, Sandomierz 2006, ss. 
130. 

7. Kryptonim „Wisła”. Służba 
Bezpieczeństwa wobec ob-
chodów Milenium Chrztu 
Polski w Sandomierzu, Lu-
blin 2007, ss. 214. 

8. „Zdecydowany przeciwnik 
ustroju…” Władze PRL wo-
bec ks. Edwarda Frankow-
skiego, Sandomierz 2007, 
ss. 160.

9. Parafia Brzostek w latach 
1918-1939, Brzostek 1994, 
ss. 182; toż, wyd. 2, popra-
wione i uzupełnione, Brzo-
stek 1998, ss. 256.

10. Brzostek i okolice, wyd. 
1, Brzostek 1993, ss. 159; 
toż, wyd. 2 poprawione 
i uzupełnione, Brzostek 
1994, ss. 189; toż, wyd. 
3, poprawione i uzupeł-
nione, Brzostek 1997,  
ss. 236.

11. Z dziejów Brzostku. Wy-
darzenia i ludzie, Brzo-
stek 2008, ss. 104. 

12. Sprawa agenturalna „Północ”. Re-
presje UB wobec niepodległościowe-
go podziemia na pograniczu powiatów 
jasielskiego, dębickiego i tarnowskie-
go, Brzostek 2009, ss. 252.

13. Dziedzictwo wiary. Kościoły diecezji 
sandomierskiej, Sandomierz 2001, ss. 
236, zdjęcia B. Stanaszek, teksty M. 
Wojnarowska, B. Stanaszek; przed-
mowa bp W. Świerzawski. 

14. Księża jasielscy w służbie Kościoła 
przemyskiego 1819-1945, Brzostek 
1994, ss. 60.

15. Koło Towarzystwa Szkoły Ludowej w 
Brzostku (1909-1933), Brzostek 1997, 
ss. 49. 

16. Brzostek w czasie I wojny światowej, 
Brzostek 1998, ss. 54. 
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Jak długo służy Pani rolnikom w charakte-
rze doradcy?
Od roku 1984 jestem doradcą rolniczym. Często 
zainteresowane środowiska, ale też i pojedyncze 
osoby zwracają się do mnie z prośbą o radę lub 
pomoc w rozwiązywaniu problemów. Jestem bar-
dzo związana z rolnictwem, staram się też inspi-
rować wiele działań w tym kierunku, szczególnie 
w zakresie wykorzystywania środków w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Doty-
czy to głównie pozyskiwania funduszy w zakresie: 
płatności obszarowych, programów rolno-środo-
wiskowych, rozwoju przedsiębiorczości. Myślę, 
że rolnikom będę służyła przez całe moje życie, 
branża ta jest moim zamiłowaniem i pasją, szcze-
gólnie zagadnienia związane z rolnictwem i do-
radzaniem innym.
To nie jest chyba lekka praca?
Wykonywana przeze mnie praca jest przede 
wszystkim przyjemna, pomimo, że jest odpo-
wiedzialna, daje dużo satysfakcji. Ostatnie lata to czas inten-
sywnych przemian w rolnictwie. Dawniej praca moja skupia-
ła się głównie na doradztwie w zakresie rozwijania produkcji 
rolnej, nowych technologii w produkcji oraz doradztwie eko-
nomicznym. Obecnie doradztwo dotyczy głównie pomocy rol-
nikom w rozwiązywaniu różnych problemów oraz pozyskiwa-
niu środków z funduszy Unii Europejskiej, oraz udzielaniu po-
mocy w zakresie prowadzenia wymaganej dokumentacji w go-
spodarstwach. Stanowisko, które pełnię nauczyło mnie poko-
ry i szacunku dla ciężkiej, ryzykownej i odpowiedzialnej pra-
cy rolnika. Pracując w doradztwie rolniczym z rolnikami zdo-
byłam doświadczenie zawodowe i życiowe. Bezpośredni kon-
takt z mieszkańcami pomaga mi w rozpoznawaniu ich potrzeb 
i problemów. Ma to wpływ na podejmowanie ważnych decy-
zji w pracy w samorządzie.

Oprócz pracy w doradztwie rolniczym zajmuje Pani rów-
nież  stanowisko Przewodniczącej Rady Miejskiej w Brzost-
ku. Jakie inwestycje wykonane zostały w ostatnim czasie i 
jakie są jeszcze planowane?

W naszej Gminie w ostatnich latach wykonano szereg inwe-
stycji przy szkołach np.: remonty i termomodernizacja czte-
rech szkół, wybudowano boiska sportowe: przy szkole w Sie-
dliskach Bogusz oraz utworzono kompleks sportowy Orlik 
2012 przy Szkole Podstawowej w Brzostku. W zakresie po-
prawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy został wykonany 
monitoring rynku brzosteckiego oraz mamy środki w budżecie 
gminy na wykonanie dwóch masztów fotoradarów w Kamie-
nicy Dolnej. Dobrą decyzją okazało się utworzenie SGPZOZ, 
dzięki czemu mogliśmy przeznaczyć z budżetu środki finan-
sowe na remont i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Brzostku 
oraz wybudowanie i oddanie do użytku Ośrodka Zdrowia w 
Smarżowej. W chwili obecnej SGPZOZ posiada wystarczają-
cą ilość środków finansowych na działalność a nawet wypra-
cowywuje zysk, w ostatnim roku jest to 43 tys. zł. Wyremon-
towany został również budynek GOKu w Brzostku, wybudo-
wano także remizę OSP w Brzostku. Celem poprawy ochro-
ny środowiska na naszym terenie została zmodernizowana 
oczyszczalnia ścieków w Kleciach. Wybudowano i wyremon-
towano również wiele dróg. Obecnie prowadzony jest remont 
domów ludowych w Skurowej i Januszkowicach oraz kanali-
zacja sanitarna północno-wschodniej części Brzostku. W naj-
bliższym czasie najważniejszym do realizacji zadaniem będzie 
budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Brzostku. W 
ramach RPO będzie realizowanie zadanie: „Poprawa pozio-
mu bezpieczeństwa publicznego jednostek, przeciwdziałanie 
zagrożeniom” poprzez doposażenie jednostek OSP w Brzost-
ku i Nawsiu Brzosteckim oraz termomodernizacja budynku 
szkoły w Nawsiu Brzosteckim. Ważną inwestycją w przyszło-

Wywiad z Panią zofią Skórską Przewodniczącą rady Miejskiej 
w Brzostku oraz pracownikiem Ośrodka Doradztwa rolniczego

ści będzie też kanalizacja całej gminy, a w najbliższym czasie 
budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Januszkowicach 
i Opacionce. Może uda nam się znaleźć środki w budżecie na 
zakup zestawu ratownictwa drogowego Hollmatro dla OSP w 
Brzostku, które jest niezbędne przy ratowaniu ludzi w czasie 
wypadków drogowych.
Czy piastowanie stanowiska Przewodniczącej Rady Miej-
skiej jest trudne? Na jakie niepowodzenia Pani najczęściej 
napotyka?
Oczywiście, stanowisko które zajmuję jest odpowiedzialne. 
Jednak środowisko i ludzie, z którymi mam przyjemność i sa-
tysfakcję pracować, nawet w bardzo trudnych  sytuacjach po-
trafią zachować tzw. „zimną krew” i podejmować rozsądne, 
racjonalne decyzje, które raczej rozładowują, a nie kumulują 
napięcie. Oczywiście, zdarzają się trudne sytuacje, chociażby 
ostatnia powódź, których nie można było wcześniej przewi-
dzieć i które wymagają dodatkowych, nowych działań w bły-
skawicznym tempie.
Oprócz tak wielu pełnionych funkcji, działa Pani rów-
nież jako Przewodnicząca Lokalnej Grupy Działania „LI-
WOCZ”. Na czym polega funkcjonowanie tej instytucji i 
jakie są możliwości pozyskiwania środków przez mieszkań-
ców naszej gminy?
W sierpniu 2008 roku w KRS zostało zarejestrowane Stowa-
rzyszenie LGD „Liwocz” funkcjonujące w ramach programu 
LEADER – PROW 2007-2013. LGD „Liwocz” działa na te-
renie pięciu gmin: Brzostek, Jodłowa, Pilzno, Brzyska, Sko-
łyszyn. Obszar ten zamieszkuje 54 903 mieszkańców. Celem 
tego programu jest wsparcie lokalnej społeczności w pozyski-
waniu środków UE na rozwój obszarów wiejskich. Bardzo waż-
ne jest to, że jest lokalna instytucja grantodawcza, gdzie na pod-
stawie opracowanej przez mieszkańców LGD Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju oraz przyjętych własnych kryteriów ocen ope-
racji wybierane są przez Radę projekty do realizacji. Do 2013 
roku w budżecie LGD do podziału mamy 6 368 748 zł. Środ-
ki mogą pozyskiwać rolnicy na działanie: „Różnicowanie w 
kierunku działalności nierolniczej”, przedsiębiorcy na działa-
nie: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, samorządy i 
parafie – „Odnowa i rozwój wsi” oraz organizacje pozarządo-
we i osoby fizyczne, które mają dużą szansę w pozyskiwaniu 
środków w ramach programu „Małe projekty”. W roku obec-
nym jako Rada rozpatrywaliśmy wnioski w zakresie „Małych 
projektów” oraz działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw”. Złożonych zostało 10 wniosków, w tym 4 z terenu 
naszej gminy. Po ocenie przez 13-osobową Radę LGD wnio-
ski te zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego oraz 
ARiMR w Rzeszowie, gdzie zostaną podpisane z beneficjen-
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tami umowy na dofinansowanie. Obecnie trwa nabór na dzia-
łanie: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. 
Wnioski te można składać w biurze LGD w Brzyskach do 21 
czerwca br. Na ten cel w budżecie mamy przeznaczone 250 tys. 
zł. W roku bieżącym zostanie ogłoszony konkurs w zakresie 
działania „Odnowa i rozwój wsi” na kwotę 2 000 000 zł oraz 
w IV kwartale planowany jest nabór na działanie „Małe pro-
jekty” na kwotę 176 559zł. Zachęcam wszystkich do zapozna-
nia się z warunkami pozyskiwania środków w ramach działa-

nia LEADER. Dokładne informacje można uzyskać w biurze 
LGD „Liwocz”, biurze PODR w Brzostku oraz stronie inter-
netowej http://www.lgdliwocz.pl.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy pomyślności.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich pracowników ODR, Urzę-
du Miasta i Gminy Brzostek, Rolników i Mieszkańców na-
szego regionu.

atsz

Nie minął jeszcze rok od ostatniej, a 
już mieliśmy następną powódź na 

znacznym obszarze naszej gminy. Kiedy 
w nocy, z soboty na niedzielę 16 maja, in-
tensywność opadów wzrosła jeszcze bar-
dziej, uważni obserwatorzy przyrody prze-
widywali co może się stać, nikt jednak nie 
znał skali powodzi i nie przypuszczał, że w 
niektórych miejscowościach woda dojdzie 
aż tak wysoko. Wprawdzie po zeszłorocz-
nej powodzi zabezpieczono newralgiczne 
miejsca i niektóre z nich spełniły swoje 
zadanie, to jednak w tym roku pokazały 
się nowe słabe punkty i woda znów zala-
ła kolejne domy i gospodarstwa.
 W niedzielę z koryt wystąpiły poto-
ki i mniejsze rzeki. Rzeka Kamienica w 
swoim górnym biegu najpierw zniszczy-
ła większość mostków i przepustów przy 
drodze powiatowej z Kamienicy Górnej 
do Stępiny, później zagroziła niektórym 
gospodarstwom w Bączałce i Smarżo-
wej. Zasilana kolejnymi potokami i wodą 
spływającą z pól wylała w Siedliskach i w 
Gorzejowej. Oberwane brzegi, zniszczo-
ne przyczółki mostów i „zabrane” części 
pól, świadczą o niespotykanej sile żywio-
łu. Choć poziom wylanej rzeki był nieco 
mniejszy niż w ubiegłym roku, woda pod-
nosiła się też wolniej i nie w nocy, to jed-
nak skala zniszczeń na polach, drogach , 
w domach i gospodarstwach jest olbrzy-
mia, a sprzątanie i naprawy znów pochło-
ną wiele czasu i środków.
 Również w niedzielę, 16 maja w swoim 
korycie nie zmieściła się rzeka Gogołów-
ka i zalała, między innymi, Dom Ludowy 
ze sklepem i remizą w Januszkowicach. 
W jej dolnym biegu zalane zostały domy 
i gospodarstwa w Kleciach. Rzeka prze-
rwała wał i wylała na brzosteckie Równie 

znowu powódź

zalewając pola i kilka gospodarstw. Spły-
wająca z pól woda w Brzostku zatrzyma-
ła się przy drodze krajowej 73 i podtopiła 
szereg domów przy ulicy Łukaszewicza.
 Poniedziałek 17 maja był dniem wstęp-
nej oceny zniszczeń i śledzenia poziomu 
Wisłoki, która wreszcie wylała osiągając 
bardzo wysoki poziom i zalewając wiele 
pól i domów na brzosteckich Równiach. 
Po kolejnych opadach, we wtorek rano 
znów wezbrała Gogołówka i przez wyrwę 
w wale przelewała kolejne porcje wody na 
Równie.
 Od niedzieli 16 maja do akcji powo-
dziowej skierowano strażaków z ośmiu 
jednostek OSP z naszej gminy, którzy 
przepracowali ponad 4 tysiące godzin. 
Do zabezpieczania zużyto prawie dzie-
sięć tysięcy worków, które zamówił i do-
starczył Starosta Powiatu Dębickiego. Do 

załatania wyrwy na wale Gogołówki spro-
wadzono dużą koparkę na gąsienicach, z 
którą współpracowali strażacy z naszych 
OSP i dębickiej PSP, oraz miejscowi go-
spodarze z bardzo przydatnymi ciągnika-
mi wyposażonymi w ładowacze czołowe. 
Kolejne dni strażackiej akcji, to pomoc w 
sprzątaniu i wypompowywanie wody z za-
lanych pomieszczeń i pól. Przystąpiono 
również do szacowania strat w ponad stu 
zalanych i podtopionych domach. Okaza-
ło się też w niektórych miejscach, że tam 
gdzie nie było powodzi jest nie mniejszy 
problem w postaci osuwisk. Kilka domów 
w Gorzejowej i Kamienicy Górnej ma z 
tego powodu naruszoną konstrukcję i nie 
będą nadawały się do zamieszkania. Po-
ważnie ucierpiała też infrastruktura drogo-
wa – pozrywane mostki, przepusty, obe-
rwane i wypłukane drogi oraz pozalewa-
ne przepompownie trzeba będzie długo 
naprawiać.
 Jednostki OSP z naszej gminy, po ak-
cji na swoim terenie, zostały skierowane 
w okolice Sandomierza, do pomocy na te-
renach jeszcze mocniej dotkniętych wiel-
ką wodą. Druhowie z Brzostku, Nawsia 
Brzosteckiego i Siedlisk-Bogusz widok 
domów zalanych „po rynny” z komplet-
nym wyposażeniem, padłych zwierząt go-
spodarskich i beznadziejny smutek na twa-
rzach poszkodowanych, którym nie zosta-
ło już nic, zapamiętają chyba na długo. 
Pomagający tam nasi strażacy podkreśla-
ją nieporównanie większą niż u nas, skalę 
tragedii, jaka dotknęła mieszkańców tere-
nów zalanych kilkumetrową wodą.
 Pozostaje mieć nadzieję, że poszkodo-
wani, dzięki wsparciu wszelkich możli-
wych instytucji, rodziny i mniej dotknię-
tych powodzią sąsiadów, znajdą w sobie 
siłę aby uporać się z tym nieszczęściem.

P.S.

Podtopione domy na ulicy Łukasiewicza

Wezbrana Wisłoka w Przeczycy Fot. J. Nosal
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POWÓDŹ 
STULECIA
Jeszcze dobrze nie obeschło po ostat-

niej powodzi, która miała miejsce 16 
i 17 maja, a już zalało nas po raz kolej-
ny. Najpierw po intensywnych opadach 
1 czerwca wylała Wisłoka zalewając 
na Równiach pola uprawne i drogi. Na 
szczęście wieczorem 2 czerwca woda 
zaczęła opadać i już następnego dnia 
tj. 3 czerwca rano mieszkańcy Brzost-
ku odetchnęli. Radość jednak trwa-
ła krótko, bo tylko kilka godzin. Wie-
czorem bowiem nad naszą gminę nad-
ciągnęła burza i ulewa, jakiej najstarsi 
mieszkańcy nie pamiętają. Woda lała się 
z nieba nie strugami, a wprost wiadra-
mi. W przeciągu bardzo krótkiego czasu 
lokalne rzeczki, potoki, wąwozy, przy-
drożne rowy, a nawet drogi i pola leżą-
ce na stokach pagórków pozamienia-
ły się w szalejące rzeki o ogromnej sile 
niszczenia. Burzyły mosty, podmywa-
ły drogi, budynki mieszkalne i gospo-
darcze, słowem niszczyły wszystko, co 
napotkały na swojej drodze. W nocy 
deszcz nieco sfolgował, ale nad ranem 
znowu dał znać o sobie. Postawione zo-
stały na nogi wszystkie jednostki OSP 
w gminie i PSP w Dębicy. Przybyło do 
pomocy wielu wolontariuszy, ale czło-
wiek i sprzęt, nawet najbardziej nowo-
czesny, wobec takiego żywiołu okazu-
je się bezsilny.
 Poranek następnego dnia odsłonił 
owe zniszczenia. Mieszkańcy ulicy Łu-
kasiewicza i Równi w Brzostku zalani 
po raz drugi, Klecie, Zawadka Brzostec-
ka, Siedliska-Bogusz, Kamienica Dol-
na, Kamienica Górna, Gorzejowa, Bą-
czałka, Januszkowice, Bukowa, Sku-
rowa, Nawsie Brzosteckie, Wola Brzo-
stecka, słowem cała gmina zalana.
 Ale to nie koniec. Stan wody na Wi-
słoce ciągle się podnosi. Nadchodzą zło-
wrogie informacje o niespotykanej do-
tąd fali, która zmierza w naszym kie-
runku. Kolejna informacja – nie wytrzy-
mały wały w Jaśle – dla nich tragedia, 
a dla nas nieco ulgi. Niestety poziom 
wody na Wisłoce ciągle rośnie. Wie-
czorem następuje szczyt – woda zale-
wa całe Równie, podchodzi pod brzo-
stecką górkę. Czegoś takiego nie pamię-
tają najstarsi mieszkańcy. Samym wie-
czorem nareszcie wyjrzało upragnio-
ne słońce i promyk nadziei zaświtał, że 
może już najgorsze za nami. Wieczorem 
te olbrzymie hektary wody zaczęły pa-
rować, tworząc gęstą mgłę nad Brzost-
kiem. W niektórych miejscach na parę 
metrów nie było nic widać. Roznosił się 
tylko przykry zapach.
 Sobotni ranek 5 czerwca przywitał 
nas na szczęście piękną słoneczną po-
godą.

 A oto smutny bilans powodzi w Gmi-
nie Brzostek:
- Ponad 30 osób zostało ewakuowanych, 

Ulica Łukasiewicza zalana po raz drugi

Usuwisko w Bukowej na drodze krajowej

Uszkodzony most w Kamienicy Dolnej

Fot. J. Nosal
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którym zapewniono nocleg i wyżywie-
nie.

- Z dotychczasowych zgłoszeń wynika, 
że zostało zalanych co najmniej 245 
gospodarstw.

- Zostały zalane budynki komunalne – 3 
Remizy OSP, 1 Dom Ludowy, Komi-
sariat Policji w Brzostku, a także bu-
dynek plebanii w Grudnej Górnej.

- Zalane zostały obiekty działalności 
gospodarczej, takie jak: Zakład Rzeź-
niczo-Wędliniarski w Brzostku, dwie 
stacje paliw, Delikatesy Spożywcze w 
Kleciach, zakład gastronomiczny (Piz-
zeria) w Kleciach.

- Zalane przepompownie w miejscowo-
ści Brzostek oraz oczyszczalnia ście-
ków.

- Stwierdzono dużą liczbę osuwisk – w 
18-tu przypadkach osuwiska zagraża-
ją budynkom mieszkalnym oraz kilka-
dziesiąt osuwisk zagraża komunikacji 
drogowej.

- W związku z obsunięciami pojawiło 
się zagrożenie uszkodzenia rur gazo-
wych (podmyte, powyginane).

-Trudno jest na razie stwierdzić ilość 
uszkodzonych dróg gminnych. Sza-
cuje się, że może to być nawet 80%.

- Poważnym problemem jest brak wła-
ściwej komunikacji publicznej z 
Brzostku z najbliższymi ośrodkami 
edukacyjnymi i gospodarczymi z po-
wodu uszkodzenia drogi krajowej nr 
73 w miejscowości Kamienica Dol-
na (uszkodzony most) i Bukowa (usu-
wisko). Ucierpiały również poważnie 
drogi powiatowe Brzostek – Błażko-
wa i Brzostek – Siedliska-Bogusz.

- Wydano ponad 12 000 sztuk worków 
na piasek. Wykorzystano również oko-
ło 10 000 worków z piaskiem z po-
przedniej powodzi.

 Komisje M-GOPS szacujące straty w 
budynkach i lokalach niemieszkalnych 
rozpoczęły już prace.

/fl/

Zalane pola w Siedliskach-Bogusz (Fot. Szymon Straciło)Most w Gorzejowej (Fot. Artur i Tomasz Ginalscy)

Droga powiatowa w Siedliskach-Bogusz (Fot. Jakub Wadas)

Droga krajowa w Zawadce Brzosteckiej (Fot. Paulina Lisak)
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Nr
obwodu Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1
Brzostek ulice: Rynek, Mysłowskiego, Szkolna, Słoneczna, Ostafiń-
skiego, Ogrodowa, Węgierska, Południowa, Połaczówka, Łukasiewi-
cza, Równie, 20-tego Czerwca, Stroma, Wąska

Szkoła Podstawowa w Brzostku

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

10 Sołectwo: Kamienica Dolna Szkoła Podstawowa w Kamienicy Dolnej
11 Sołectwa: Przeczyca, Skurowa Szkoła Podstawowa w Przeczycy

12
Sołectwo: Zawadka Brzostecka, Brzostek ulice; Mickiewicza, Targo-
wa, Schedy, 11-tego Listopada, Stara Droga, Szkotnia, Okrągła, Polna, 
Niezgody, Woronieckiego, Furgalskiego, Winiarza, Jałowego, Gryglew-
skiego, Przedmieście, Królowej Jadwigi, Zielona, Żydowska

Szkoła Podstawowa w Brzostku

granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych

Dla potrzeb wyborców  niepełnosprawnych dostosowane są lokale OKW Nr: 1, 7, 12

Wybory Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej

1) JUREK Marek, lat 49, wykształcenie wyższe historyczne, 
wykonujący zawód historyka, miejsce pracy: Fundacja Św. Be-
nedykta, zamieszkały w Wólce Kozodawskiej gmina Piasecz-
no, członek Prawicy Rzeczypospolitej;
2) KACZYŃSKI Jarosław Aleksander, lat 61, wykształce-
nie wyższe prawnicze, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zamieszkały w Warszawie;
3) KOMOROWSKI Bronisław Maria, lat 58, wykształce-
nie wyższe historyczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zamieszkały w Warszawie, członek Platformy Obywa-
telskiej Rzeczypospolitej Polskiej;
4) KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard, lat 67, wykształce-
nie wyższe filozoficzne, wykonujący zawód publicysty i wy-
dawcy, miejsce pracy: Oficyna Konserwatystów i Liberałów, 
zamieszkały w Józefowie, powiat otwocki, członek partii po-
litycznej Wolność i Praworządność;
5) LEPPER Andrzej Zbigniew, lat 56, wykształcenie śred-
nie, wykonujący zawód rolnika, miejsce pracy: własne go-
spodarstwo rolne, zamieszkały w Zielnowie gmina Darłowo;

6) MORAWIECKI Kornel Andrzej, lat 69, wykształcenie 
wyższe w zakresie nauk fizycznych, emerytowany nauczyciel 
akademicki, zamieszkały we Wrocławiu;
7) NAPIERALSKI Grzegorz Bernard, lat 36, wykształce-
nie wyższe politologiczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamieszkały w Szczecinie, członek Sojuszu Lewi-
cy Demokratycznej;
8) OLECHOWSKI Andrzej Marian, lat 62, wykształcenie 
wyższe ekonomiczne, wykonujący zawód ekonomisty, miej-
sce pracy: samodzielna działalność gospodarcza, zamieszka-
ły w Warszawie,
który złożył następujące oświadczenie:
byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa 
w rozumieniu przepisów powołanej ustawy;
9) PAWLAK Waldemar, lat 50, wykształcenie wyższe tech-
niczne, zajmujący kierownicze stanowisko państwowe, pełnią-
cy funkcję Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodar-
ki, zamieszkały w Kamionce gmina Pacyna, członek Polskie-
go Stronnictwa Ludowego;
10) ZIĘTEK Bogusław Zbigniew, lat 45, wykształcenie śred-
nie, wykonujący zawód polityka, miejsce pracy: Wolny Związek 
Zawodowy „Sierpień 80”, zamieszkały w Markowiźnie gmi-
na Ogrodzieniec, członek Polskiej Partii Pracy - Sierpień 80.

Polska jest najważniejsza
 W dniu 28 maja 2010 roku został powołany Honorowy Ko-
mitet Wyborczy Gminy Brzostek wspierający Jarosława Ka-
czyńskiego w wyborach prezydenckich:
1. Danuta Stanek - Lekarz medycyny, długoletni Kierownik 

Ośrodka Zdrowia w Brzostku
2. Leszek Bieniek - Burmistrz Brzostku
3. Jan Chmura - Radny Powiatowy w Dębicy, były Wójt Gmi-

ny Brzostek
4. Wojciech Grzesiakowski - Porucznik Wojska Polskiego, czło-

nek organizacji wolnościowej WiN
5. Edward Grzesiakowski - Porucznik Wojska Polskiego, żoł-

nierz AK
6. Maria Przebięda - Radna Powiatowa w Dębicy, Dyrektor Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku
7. Halina Nowak - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w 

Brzostku
8. Zofia Skórska - Przewodnicząca Rady Miasta w Brzostku
9. Jerzy Potrzeba - Przewodniczący Zarządu Miasta w Brzostku
10. Andrzej Szybist - Właściciel firmy handlowej w Brzostku
11. Józef Nosal - Emerytowany nauczyciel Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Brzostku
12. Weronika Baran - Emerytowana nauczycielka w Zespole 

Szkół Zawodowych w Brzostku
13. Ryszard Sołtys - Przewodniczący Solidarności Rolników In-

dywidualnych w Brzostku
14. Wiesław Nowicki - Pracownik Goodyear w Dębicy
15. Wiesław Tyburowski - mgr historii, nauczyciel w Publicz-

nej Szkole Podstawowej w Brzostku
16. Grzegorz Grzesiakowski - Nauczyciel w Zespole Szkół Za-

wodowych w Brzostku
17. Kazimierz Sarna - Właściciel F.H.U. w Brzostku
18. Jan Wesołowski - Radny Rady Miejskiej w Brzostku
19. Marian Warchał - Radny Rady Miejskiej w Brzostku
 Jesteśmy przekonani, że wybór Jarosława Kaczyńskiego 
gwarantuje urzeczywistnienie wizji Polski, z której wszyscy bę-
dziemy dumni - Polski nowoczesnej a zarazem kultywującej naj-
lepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej, otwartej na świat, a 
jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości; Polski 
niepodzielonej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne 
miejsce i możliwości rozwoju w życiu publicznym zapanuje 
atmosfera prawdy i szczerej troski o dobro wspólne.

Honorowy komitet Wyborczy gminy Brzostek wspierający jarosława kaczyńskiego

kandydaci na Prezydenta rP w wyborach 
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
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Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z Zespołu Szkół w 
Januszkowicach - Maria Makowska (kl. II gimnazjum), Iwo-

na Samborska (kl. II gimnazjum) i Patryk Mamroł (kl. I gim-
nazjum) wzięli udział w XVI Sesji Sejmu Dzieci i młodzieży w 
Warszawie w dniu 01.06.2010.
 Było to możliwe dzięki zorganizowaniu 
Szkolnej Debaty, dotyczącej tematu: „Jakie 
działania szkolne i lokalne są warte zrealizo-
wania przez Samorząd Uczniowski – nasze po-
mysły i dobre praktyki”, która została wyróż-
niona przez Komisję Konkursową spośród kil-
kuset szkół z całej Polski i dała naszym uczniom 
możliwość zaistnienia chociaż na chwilę w 
„świecie polityki”.
 31.05.2010 r. o godzinie 6.45 uczestnicy 
wyjazdu zgromadzili się przed Urzędem Woje-
wódzkim w Rzeszowie, skąd wspólnie z ucznia-
mi z innych szkół wyruszyli w podróż do War-
szawy.
 Po przyjeździe do stolicy ok. godz. 13:30 i 
zakwaterowaniu w hotelu wszyscy udali się na 
sesje Warsztatowe do XXXIV LO im. Cervan-
tesa przy ulicy Zakrzewskiej, gdzie około godz. 
15.00 miały miejsce zajęcia dotyczące kompe-
tencji Samorządu Uczniowskiego, jego praw i nowych ciekawych 
rozwiązań na przyszłość.
 Następnego dnia o godz. 8:00 wyruszyli oni do Sejmu RP 
na spotkanie z klubami i kołami poselskimi, które odbyło się w 
Sali Kolumnowej. Był to czas na zwiedzanie gmachu sejmu oraz 
uczestnictwo w konkursach dotyczących spraw politycznych, któ-
re prowadzili główni przedstawiciele poszczególnych partii, za-
dając wiele pytań, za które można było otrzymać ciekawe nagro-
dy rzeczowe. Możliwość sfotografowania się ze znanymi polity-

kami była również czymś wyjątkowym dla naszych uczniów. Du-
żym przeżyciem był także fakt zwiedzenia gabinetów wszystkich 
tych, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, co 
skłoniło wszystkich do bardzo głębokiej refleksji i na długo po-

zostanie w pamięci.
 Następnie w Sali Posiedzeń Sejmu odby-
ły się Obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży, pod-
czas których młodzi posłowie głosowali za 
zmianami w ustawie o Samorządzie Uczniow-
skim. Obrady otworzył marszałek Sejmu Bro-
nisław Komorowski, po czym przekazał pro-
wadzenie młodym marszałkom. Na wstępie se-
sji do młodych posłów przemówili: Minister 
Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, Rzecz-
nik Praw Dziecka, a także prezes CEO Jacek 
Strzemieczny. W kolejnej części władzę prze-
jęli młodzi posłowie.
 W czasie posiedzenia przedstawiciele róż-
nych szkół wypowiadali się na tematy związa-
ne z SU. Mieli oni wiele ciekawych pomysłów, 
co do poprawek w ustawie. Uczestnicy wypo-
wiadali się bardzo dojrzale i poważnie, pomi-
mo iż ustawę do wniesienia poprawek otrzymali 
parę godzin wcześniej. Ci, którzy wypowiada-

li się na mównicy, bronili interesów Samorządu Uczniowskiego. 
Około godz. 14:00 obrady zakończyły się pomyślnie, a ostatecz-
na Uchwała została przyjęta. Będzie ona mocną podstawą do 
ogólnopolskiej reformy samorządów uczniowskich i da moż-
liwość szerszego zakresu działań w tym kierunku.
 Wszystkim młodym Posłom serdecznie gratuluję za zaangażo-
wanie, życząc sukcesów w realizacji nowatorskich zmian w pra-
cach SU.

Opiekun SU przy ZS w Januszkowicach Stefan Kokoczka

UCznIOWIE z jAnUSzkOWIC nA XVI SESjI SEjMU DzIECI I MŁODzIEży W WArSzAWIE

Ogłoszenie
Informuję, że można zgłaszać kandyda-
tów do Nagrody Burmistrza Brzostku. 
Nagroda stanowi formę wyróżnienia  dla 
uczniów uzyskujących nieprzeciętne wyni-
ki w nauce, wykazujących się szczególną 
aktywnością artystyczną i sportową. 
Nagrodę rzeczową przyznaje się uczniom 
szkół średnich kończących się maturą, 
posiadających stałe zameldowanie w Gmi-
nie Brzostek.  
Uczeń kandydujący do Nagrody Burmi-
strza Brzostku powinien spełnić co najmniej  
dwa z podanych warunków:
a) uzyskuje celujące i bardzo dobre wyni-

ki w nauce (średnia ocen powyżej 4,5),
b) jest finalistą konkursu przedmiotowego 

przynajmniej na szczeblu międzyszkol-

nym,
c) wykazuje szczególne zdolności w co naj-

mniej jednej dziedzinie, uzyskuje z niej 
stopnie celujące, a z pozostałych przed-
miotów oceny co najmniej dobre,

d) uzyskuje nieprzeciętne wyniki w rywali-
zacji sportowej (indywidualne osiągnię-
cia na szczeblu co najmniej rejonowym),

Uprawnieni do składania wniosków:
a) rodzice,
b) stowarzyszenia z terenu gminy Brzostek,
c) rady sołeckie,
d) inne instytucje.
Zgłoszenia kandydatów przedstawia się w 
formie pisemnej. Wniosek o przyznanie 
Nagrody Burmistrza Brzostku powinien za-
wierać następujące informacje:
• nazwisko, imię i adres zamieszkania 

ucznia,

• nazwę szkoły,
• imię i nazwisko/ nazwa instytucji, adres 

zgłaszającego
Wzór wniosku dostępny jest na stronie: 
www.bipbrzostek.mserwer.pl
Do wniosku należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające wybitne osiągnięcia osoby 
zgłaszanej do Nagrody Burmistrza Brzost-
ku, mogą to być np.: dyplomy, listy gratu-
lacyjne, świadectwa szkolne itp. 
Wnioski należy składać w nieprzekraczal-
nym terminie do 30 czerwca br. w Urzę-
dzie Miejskim w Brzostku, ul. Rynek 1, 
39-230 Brzostek -sekretariat.
Komisja zwróci się również do szkół śred-
nich o wytypowanie uczniów do Nagrody 
Burmistrza Brzostku.

Przewodniczący Komisji Wery-
fikacyjnej Piotr Szczepkowicz

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z Zespołu Szkół w Januszkowicach w roli posłów
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„O gdybym kiedy dożył tej pociechy,
Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy”
    (Adam Mickiewicz)

Gimnazjum w Zespole Szkół w Janusz-
kowicach nosi imię Adama Mickiewi-

cza od 2000 roku, a więc już 10 lat. Dlatego 
w tradycję szkoły na stałe wpisały się dni 
poświęcone jej patronowi. Każdego roku 
społeczność szkolna stara się nieco ina-
czej czcić pamięć naszego wieszcza naro-
dowego. Tegoroczne uroczystości pod ha-
słem „Spotkania z Mickiewiczem” odbyły 
się 31 maja. Młodzież po raz kolejny mia-
ła okazję przyjrzeć się swojemu duchowe-
mu opiekunowi i poznać jego twórczość, 
realizując zadania konkursowe.
 Część oficjalna odchodów Święta Szko-
ły rozpoczęła się Mszą św. w Kościele 
Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w 
Januszkowicach, którą celebrowali ks. pro-
boszcz Mariusz Cymbała i ks. prałat Tade-
usz Preis. Wzięli w niej udział zaproszeni 
goście: Burmistrz Brzostku – Leszek Bie-
niek wraz z żoną, Kierownik Domu Kul-
tury w Brzostku – Marta Król, redaktor 
„Wiadomości Brzosteckich” – Józef Nosal, 
sołtys Januszkowic – Bolesław Pieniądz, 
radny – Jan Wesołowski oraz pracowni-
cy szkoły, rodzice i uczniowie na czele ze 
sztandarem, przedstawiającym postać pa-
trona.
Po nabożeństwie wszyscy udali się do 
szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uro-
czystości.

Zgromadzonej w sali gimnastycznej pu-
bliczności uczniowie ZS w Januszkowi-
cach zaprezentowali przedstawienie opar-
te na wątkach biograficznych Adama Mic-

kiewicza „Żeby te księgi trafiły pod strze-
chy”. Wszyscy mogli poznać bogatą twór-
czość naszego wieszcza oraz poczuć emo-
cje towarzyszące poecie w różnych eta-
pach życia.
 W tym roku po raz kolejny organizato-
rzy, czyli nauczyciele przedmiotów huma-
nistycznych, zaprosili do współpracy gim-
nazja z terenu gminy Brzostek, aby sta-

nęły w szran-
ki współzawod-
nictwa w mię-
dzyszkolnym 
konkursie.
Tegoroczny tur-
niej wiedzy pod 
hasłem „Pan 
Tadeusz” fil-
mem malowany 
sprawdzał wia-
domości na te-
mat ekranizacji 
epopei narodo-
wej A. Mickie-
wicza oraz pod-
stawowe wia-
domości doty-
czące jej reży-

sera, Andrzeja Wajdy.
Zaproszenie przyjęło Gimnazjum w Sie-
dliskach-Bogusz, z którego dwa dwuoso-
bowe zespoły uczniów stanęły do współ-
zawodnictwa z gimnazjalistami z Janusz-
kowic. Zmagania uczestników konkursu 
obserwowali widzowie, a powołane jury 

czuwało nad prawidłowym jego przebie-
giem. Ciekawa multimedialna forma kon-
kursu zachęcała wszystkich do testowania 
swojej wiedzy. Po zaciętej rywalizacji ko-
misja konkursowa wyłoniła zwycięzców:
I miejsce – Wioleta Wojdyła i Eweli-
na Płaziak (Gimnazjum w Januszko-
wicach)
II miejsce – Natalia Jędrzejczyk i An-
gelika Czyż (Gimnazjum w Siedli-
skach-Bogusz)
III miejsce – Ewelina Jarmolińska i Pa-
trycja Wójcik (Gimnazjum w Siedli-
skach-Bogusz). 
 Gimnazjaliści wykazali się bardzo do-
brą znajomością „Pana Tadeusza” i zaska-
kiwali umiejętnością odbioru sztuki filmo-
wej. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dy-
plomy i nagrody książkowe. Na koniec 
uczniowie mogli się lepiej poznać, uczest-
nicząc we wspólnej zabawie dyskoteko-
wej.
 Tegoroczne Święto Patrona Szkoły w 
Januszkowicach było doskonałą okazją 
do podkreślenia znaczenia tradycji w ży-
ciu każdego Polaka oraz dumy ze swojej 
przeszłości teraźniejszości.

C. Węgrzyn

OBCHODy śWIĘTA SzkOŁy W jAnUSzkOWICACH

aNgINa - gDy MIgDAŁkI CHOrUją

Angina czyli ostre zapalenie migdałków 
podniebiennych to choroba zakaźna 

ogólnoustrojowa, wywoływana głównie 
przez bakterie (paciorkowce, gronkowce) 
rzadziej przez wirusy. Migdałki znajdują 
się w gardle tuż za łukami podniebienny-
mi, na jego bocznej ścianie. Wychwytują 
one bakterie i wirusy chroniąc w ten spo-

sób organizm przed chorobą. Jednak gdy 
same ulegną infekcji, rozwija się angina.
 Zmiany na migdałkach towarzyszą wie-
lu chorobom wirusowym m. in. grypie, 
przeziębieniu, mononukleozie. Przy rozpo-
znanym zakażeniu wirusowym wystarczą 
tabletki do ssania na ból, leki przeciwza-
palne i domowe sposoby na bolące gardło 
- ciepłe okłady na szyję, leżenie w łóżku. 
Jeśli jednak u dziecka rozwija się angina 
ropna, wywołana przez bakterie, to nie ob-
serwuje się wstępnych objawów typowych 
dla przeziębienia (np. kataru, stanu podgo-
rączkowego). Pierwszymi symptomami są 
ból brzuszka, głowy, wymioty. Po jakimś 
czasie dołączają się: ból gardła, trudności 
w przełykaniu (a co za tym idzie niechęć 
do jedzenia), charakterystyczna jest wy-
soka temperatura do 40°C i powiększone 

węzły chłonne w okolicy żuchwy. W buzi 
wyraźnie widać czerwone, rozpulchnio-
ne i powiększone migdałki o malinowym 
zabarwieniu, żółtawo-białawy nalot w za-
głębieniach migdałków. Kiedy lekarz roz-
pozna u dziecka anginę bakteryjną, zapi-
sze antybiotyk (kuracja trwa 10 dni - czasu 
tego nie należy skracać). Gorączka zwykle 
spada po dobie, dwóch od podania antybio-
tyku. Maluch musi leżeć jak najwięcej w 
łóżku, sporo pić. Dieta powinna być lekko-
strawna, papkowata (kaszki, grysik, rosoł-
ki). Angina pomimo pochodzenia bakteryj-
nego jest bardzo zakaźna. Roznosi się dro-
gą kropelkową. Okres wykluwania się wy-
nosi tylko kilka godzin. Jeśli rano dziecko 
miało kontakt z osobą chorą na anginę, to 
wieczorem może być już chore.
 Wbrew powszechnej opinii jedzenie lo-

kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”

Uczestniczki turnieju „Pan Tadeusz” filmem malowany

Zgromadzonej publiczności uczniowie ZS w Januszkowicach zaprezentowali 
przedstawienie oparte na wątkach biograficznych Adama Mickiewicza
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12 maja 2010 r. w Publicznej Szko-
le Podstawowej w Brzostku odbył 

się montaż słowno-muzyczny pod hasłem 
„Wszystkie drogi prowadzą do ludzi”, któ-
ry był owocem warsztatów teatralnych w 
ramach Programu Integracji Społecznej.
 Na zajęcia zostali zaproszeni: Dyrek-
cja szkoły, Nauczyciele, Stażyści i Rodzi-
ce. Motywem przewodnim spotkania było 
uwrażliwienie na potrzeby  współczesne-
go człowieka. Każdy z nas bowiem, nie 
jest „samotną wyspą”, potrzebuje wspar-

cia i bliskości innych ludzi. Nie możemy 
w życiu myśleć tylko o sobie, o swoich po-
trzebach. Żyjemy w społeczeństwie i jeste-
śmy jego nieodłącznym elementem, dlate-
go powinniśmy pamiętać, że „wszystkie 
drogi prowadzą do ludzi”.
 Niezwykłym gościem warsztatów był 
Mały Książę, który przybył ze swojej pla-
nety, by udzielić rad i pouczyć jak stać 
się Prawdziwym Człowiekiem. Mówił o 
skarbach, które posiada każdy naród, a są 
nimi słowa mądrości życiowej. Kiedy lu-

dzie szlifują swe słowa, zaczynają one ja-
śnieć blaskiem. Skarby te zostały współ-
cześnie zagrzebane w pogoni za postępem 
technicznym. Spoczywają dziś martwe 
wewnątrz słowników, przestały żyć. Na-
wet wtedy, kiedy przebywamy z innymi 
ludźmi, nie słuchamy się wzajemnie. Na-
sze spotkania są pozbawione uczuć, treści. 
Kiedy człowiek kocha innych ludzi, słucha 
ich i otwiera się na ich potrzeby, wówczas 
jego słowa „rosną przy drodze jak kwia-
ty”. Można je sadzić, można je zrywać. Ta-
kie słowa prowadzą człowieka do domu. 
Przechodzą z ust do ust i znajdują miesz-
kanie w sercu.

 M a ł y  K s i ą ż ę 
uświadomił ze-
b r a n y m  w i e -
le prawd życio-
wych ,  za raz i ł 
swoją refleksyj-
nością i życzył, 
by  wybory każ-
dego człowieka 
były mądre.
 Występ został 
„ozdobiony” licz-
nymi piosenka-
mi oraz tańcem w 
wykonaniu mło-
dych artystów.

atsz

Wszystkie drogi prowadzą do ludzi

W Domu Kultury „MORS” w Dębicy 
20 maja 2010 roku odbył się Drugi 

Wojewódzki Przegląd Amatorskich Ze-
społów Tanecznych „Pantofelek Królo-
wej Jadwigi”.
 Organizatorem spotkania była Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi 
w Dębicy, a patronat nad tym niecodzien-
nym wydarzeniem objęli: Burmistrz Mia-
sta, Starosta Powiatu, Dyrektor Zarzą-
du Oświaty oraz Dyrekcja Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Dębicy.
 Przegląd Szkolnych Amatorskich Ze-
społów Artystycznych jest okazją po-
zwalającą przedstawić dorobek szkół 
w zakresie wychowania artystycznego. 
Stwarza możliwość wymiany doświad-
czeń, konsultacji oraz wytyczenia dal-
szych perspektyw dla rozwoju amator-
skiego ruchu artystycznego w środowi-
sku szkolnym. 
 Uczniowie Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Brzostku po raz kolejny od-
nieśli sukces na szczeblu wojewódz-
kim! W tym roku młodzi artyści zapre-
zentowali się w dwóch kategoriach: ta-
niec ludowy i formy różne tańca nowo-
czesnego. „Góralskie harce” odtańczył 

zespół „Żaczki” zajmując II miejsce! Ta-
niec nowoczesny w wykonaniu zespołu 
„Pszczółki” również zdobył uznanie i po-
dziw jury. Grupa taneczna w tej katego-
rii uplasowała się na wysokiej II pozycji! 
Warto zauważyć, iż wysoki poziom tanecz-
ny brzosteckich artystów jest co roku do-
ceniany przez profesjonalistów w tej dzie-
dzinie.

 Podczas trwania przeglądu mieliśmy 
okazję obejrzeć pokazy tańca towarzyskie-
go i hip-hopu. Za organizację przeglądu ta-
necznego, nagrody i niezwykle miłe przy-
jęcie słowa uznania i podziękowania nale-
żą się organizatorom i wszystkim, którzy 
przyczynili się do popularyzacji tańców w 
naszym regionie. 

atsz

DrUgI WOjEWÓDzkI PrzEgLąD AMATOrSkICH zESPOŁÓW TAnECznyCH

dów nie powoduje anginy wręcz przeciw-
nie - racjonalne hartowanie gardła przez 
jedzenie i picie chłodnych pokarmów i 
napojów pomaga ustrzec się przed angi-
ną. Niektórym dzieciom w czasie anginy 
lody wręcz pomagają, ponieważ zmniej-
szają ból gardła.
 Leczenie prowadzi się przy pomocy an-
tybiotyków z grupy penicylin. Pierwszym 
standardowym lekiem stosowanym w tera-
pii ropnego zapalenia gardła i migdałków 
jest naturalny antybiotyk - penicylina fe-

noksymetylowa (w postaci doustnej gdyż 
nie rozkłada się pod wpływem działania 
soku żołądkowego). Do leków drugiego 
rzutu (stosowanych w nawracających in-
fekcjach gardła lub w przypadku uczule-
nia na leki pierwszego rzutu) należy amok-
sycylina (w połączeniu z kwasem klawu-
lonowym). Terapia obejmuje również sto-
sowanie miejscowych leków antyseptycz-
nych w postaci tabletek do ssania, płynów 
do płukania lub aerozoli.
 Na ogół choroba szybko ustępuje w cza-

sie leczenia. Jednak gdy zbyt późno roz-
pocznie się leczenie lub gdy trwa ono za 
krótko, może dojść do powikłań: przerostu 
migdałków, przejścia zakażenia na ścianę 
gardła (obok migdałka tworzy się ropień), 
zapalenia nerek - rozwijającego się w 2-3 
tygodnie po przebytej anginie, zaatakowa-
nia serca i stawów malucha (gorączka reu-
matyczna, na szczęście dziś występuje już 
niezwykle rzadko).
 Dużo zdrowia!

mgr farm. Monika Miałkowska
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z Brzostku w świat
 „Gdy próg domu przestępujesz,
 to tak jakby noc sierpniowa 
 zaszumiała wśród listowia,
 a ty przodem postępujesz…
 Bo ty jesteś ornamentem…”

K. I. Gałczyński „Pieśni”

Tegoroczna – 2010r. – wiosna przynosi 
niezwykłe przeżycia. Ciemne chmu-

ry wiszą nisko nad ziemią, a z nich gru-
be strugi wody spadają na ziemię. Wszę-
dzie woda, woda, woda… Wisłoka pełna 
już i na Równiach z koryt tworzą się wiel-
kie rozlewiska. Małe potoki – jakby do tej 
pory niezauważane – czynią spustoszenia. 
Z szybkim pędem spływają w dół tworząc 
coraz to większe zagrożenia dla ludzi za-
mieszkujących w ich pobliżu. Przepusty 
wodne jakby ich nie było, albo też były za-
cementowane. Nurt płynącej wody jest co-
raz szybszy i mocniejszy. Z wielkim szu-
mem i hukiem rozlewają się wody poto-
ków po łąkach, polach zatapiając wszystko 
po drodze. Nawet jeszcze Wisłoka zmie-
ściłaby w swoim korycie rzecznym wody 
z potoków. Niestety – błąd człowieka – nie 
przygotowane przepusty wodne, nie wy-
brane rowy odprowadzające wody do rzeki 
i oto jest dramat – wielki dramat ludzi – za-
czynają się podtopienia. Woda wtargnęła 
do domów – pięknych nowoczesnych do-
mów – i bezlitośnie zalewa piwnice, parte-
ry, zabudowania gospodarskie, przedziera 
się przez drogi, podnosi się i już wokół jak-
by jedno wielkie bezgraniczne jezioro. Z 
wody wyłaniają się drzewa owocowe wo-
kół domów, a po chwili są coraz mniejsze 
i mniejsze aż wreszcie widoczne są tylko 
korony sadów. W zagrodach zwierzęta już 
wyprowadzone, a tam gdzie nie zdążono 
tego zrobić po prostu topią się i woda coraz 
to wyżej podnosi się do góry. Całe poła-
cie zasianych i nawiezionych pól stoją pod 
wodą. Hektary upraw i nadzieje związane 
z pracami na gospodarstwach rolnych zo-
stały „utopione w tegorocznym potopie”.
 Wszędzie szaro i ponuro. Ciężkie cza-
py chmur przesuwają się coraz niżej, jak-
by chciały osiąść na ziemi. Deszcz pada, 

siąpi, to znowu mocnymi strugami po pro-
stu leje. A człowiek? –cóż stoi w swojej 
niemocy zapatrzony i zagubiony – słucha 
komunikatów meteorologicznych i czeka 
na słońce.
 Strażacy uwijają się przy układaniu 
worków z piaskiem, wzmacnianiu wa-
łów, pompowaniu wody z piwnic, zabez-
pieczaniu dobytku rolników. Cała społecz-

ność zespolona, cała społeczność skupio-
na i pełna przerażenia.
 Zawadka Brzostecka tuż koło Wisło-
ki położona też oblana wodą. Gospoda-
rze zatroskani, ich trud rolniczy został pod 
wodą – jak to będzie żyć, z czego brać pie-
niądze na życie, opłaty, ale też każdy skła-
da Bogu dzięki, że podtopienia nie zakoń-
czyły się prawdziwym „potopem” jaki do-
sięgnął ziemię sandomierską, nadwiślań-
ską czy też nadodrzańską.
 Jestem na spotkaniu w rodzinie Hele-
ny i Jana Doboszów u najstarszej z córek 
Joanny. W spotkaniu uczestniczy senior 
rodu Jan Dobosz, już dziś 82-letni mężczy-
zna, ojciec sześciorga dzieci, dziadziu 18 
wnuków i 16 prawnuków. To z jego domu 
z Ziemi Brzosteckiej poszły w świat dzie-
ci, w ten daleki świat – poza granice kon-
tynentu europejskiego – i ten bliższy po 
różnych województwach naszego kraju.
 Z jakimi wartościami poszły dzieci He-
leny i Jana Doboszów w świat? Co po-
zwala im trwać i stawać się coraz bardziej 
prężnymi w społeczeństwie, jakie założyli 
rodziny, dlaczego ciągle wracają tutaj do 
domu rodzinnego? Te i inne pytania nasu-
wają się na myśl. Ciągle pogodny – pomi-
mo wieku i chorób – senior rodu Jan Do-
bosz z rozrzewnieniem wspomina i opo-
wiada.
 Najbardziej tragiczne wydarzenie w ży-
ciu tej rodziny jest ciągle w pamięci. Rok 
1970, kiedy to matka Helena Dobosz wraz 
z córką Zofią i siostrzenicą Marią Surdel 
uległy wypadkowi, z którego z życiem wy-
szła tylko Zofia Doboszówna, zaś Hele-
na i Maria zginęły. To tragiczne wydarze-
nie zmieniło losy rodziny. Życie pięcior-
ga dzieci – Edwarda, Joanny, Zofii, Mar-
ka i Renaty Doboszów – pod okiem ojca 

i bardzo troskliwej babci Heleny, matki 
Jana nie było już sielanką.
 Matka Helena z domu Grzesiakowska 
Dobosz była niezwykle ciepłą i opiekuń-
czą matką. Z niezwykłą czułością wycho-
wywała dzieci, w pracy, bogobojności, 
szacunku dla bliźnich i przyjaźni do przy-
rody. Razem z mężem Janem prowadziła 
gospodarstwo rolne, uprawiała ziemniaki, 
buraki cukrowe – z których było na opłaty 
domowe i życie rodziny – zboża, warzywa, 
hodowała bydło, trzodę chlewną, drób, a 
w ogrodzie zawsze były kolorowe rabaty 
kwiatowe. Wieczorami zaś szyła gustowne 
stroje, sama projektując je, wykrawając i 
wykańczając. Jej sprawne ręce potrafiły z 
perkalu czy też tafty wyczarować niezwy-
kłe bluzeczki, spódnice i suknie. Potrafi-
ła też pięknie haftować, wyszywać, robić 
na drutach, a wszystko to – wszystkie ro-
bótki ręczne – służyły pięknemu wyglądo-
wi dzieci. Czasami też zakładała na ręce 
akordeon i wygrywała skoczne melodie. 
Jan – jej mąż – wyśpiewywał je swoim 
niezwykłym głosem, a dzieci wsłuchane 
w muzykę wrastały w nią. Wszystko uci-
chło po tragedii rodzinnej.
 Dziećmi opiekowała się Helena, żona 
Wojciecha Dobosza, która umiała dobrze 
pracować, a smak ciężkiego życia pozna-
ła będąc na emigracji we Francji. Jej mąż 
zdobywał pieniądze na życie w Polsce, w 
dalekiej Ameryce Południowej, w Argen-
tynie. Z tego małżeństwa polskich emi-
grantów z Zawadki Brzosteckiej wyrosło 
troje dzieci: Jan, Janina i Zofia. Po śmierci 
synowej Heleny babcia – też Helena Do-
boszowa troskliwie opiekowała się gro-
madką dzieci syna Jana.
 Ojciec Jan gospodarzył na roli, a po-
nadto zarabiał pieniądze wożąc żwir na 
budowę domów i zagród domowych – a 
zapotrzebowanie na tego typu prace było 
duże, bo społeczeństwo odbudowywało 
infrastrukturę po wojnie i okupacji, co-
raz to wyrastały nowe – coraz gustow-
niejsze – budynki mieszkalne, zagrody, 
nowoczesne budynki gospodarcze – a na 
te budowy było duże zapotrzebowanie na 
żwir i piasek. W wir tej pracy wkompono-
wał się Jan Dobosz, potem pracował w Re-

Helena i Jan Doboszowie z córką Joanną

Marek Dobosz z żoną Zofia i Edward Oprządkowie z rodziną
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jonie Dróg Publicznych oraz Stomilu dę-
bickim, aż wreszcie ożenił się i z drugie-
go małżeństwa wyrosła córka Beata.
 Tymczasem najstarszy syn Heleny i 
Jana Doboszów Edward po sześciu latach 
nauki w szkole podstawowej w Brzost-
ku został zabrany przez ciotkę – siostrę 
matki – Janinę z domu Grzesiakowską do 
Kamiennej Góry. Tam pod czułym okiem 
cioci – nauczycielki – ukoń-
czył szkołę podstawową oraz 
liceum ogólnokształcące. Po-
nieważ należał do niezwykle 
zdolnych, utalentowanych i 
pracowitych uczniów zdał eg-
zamin na Akademię Medycz-
ną na wydział lekarski we 
Wrocławiu. Po ukończeniu 
studiów lekarskich i obronie 
dyplomu podjął pracę w szpi-
talu w Namysłowie, Sycowie 
oraz Grodkowie, gdzie pełnił 
funkcję ordynatora na pedia-
trii. Poszerzał swoją wiedzę 
medyczną i specjalistyczną z 
zakresu pediatrii, obdarzony 
wielką miłością do dzieci oraz 
umiejętnością niesienia pomo-
cy potrzebujących i cierpiących ludzi stał 
się jednym z najlepszych lekarzy w tym 
rejonie Polski. Obecnie prowadzi Porad-
nię Pediatryczną refundowaną przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia wyposażoną w 
dobry personel medyczny oraz gabinet la-
boratoryjny i rentgenowski. Jest niezwy-
kle cennym, wręcz niezastąpionym leka-
rzem – czego dowodem są chociażby nie-
ustanne telefony, nawet w chwilach kiedy 
jest z wizytą u ojca, a bywa w Zawadce 
Brzosteckiej w każdym miesiącu, telefon 
dzwoni bez końca. I chociaż szybko musi 
wracać do swojego zakładu pracy, to jed-
nak dba o słabe zdrowie ojca, ordynując 
leki oraz wspiera go swoim synowskim 
sercem niezwykle ciepłym, pełnym miło-
ści rodzinnej i szlachetnym charakterem.
 Doktor Edward Dobosz i żona Lidia 
wychowują dwóch synów, Kornela, któ-
ry poszedł w ślady ojca i też ukończył 
studia medyczne w Akademii Medycznej 
we Wrocławiu, zrobił specjalizację inter-
nistyczną i pracuje we wrocławskim szpi-
talu. Jego żona Anna wykłada stomatolo-
gię na wrocławskiej Akademii Medycznej 
oraz wspólnie wychowują małe dziecię.
 Drugi syn Edwarda Dobosza Dominik 
prowadzi własną firmę komputerową i jest 
ojcem Anny.
 Edward z domu rodzinnego wyniósł 

umiejętność pracy i odpowiedzialność za 
losy rodziny. Jest wzorowym nie tylko le-
karzem, ale także człowiekiem, ojcem i 
dziadkiem. W wolnych chwilach – tych 
chwil jest niewiele – stara się odpoczy-
wać na łonie przyrody. Odwiedza rodzin-
ną Ziemię Brzostecką, a zimą z wielką ra-
dością razem z żoną i synami szusuje na 
nartach, czy też podróżuje zwiedzając co-

raz to inne zakątki świata.
 Drugi z synów Heleny i Jana Dobo-
szów Marek należał też do grona zdolnych 
uczniów brzosteckiej podstawówki. Brał 
żywy udział w życiu szkoły. A po lekcjach 
pomagał w gospodarstwie rolnym ojca. Po 
ukończeni szkoły podstawowej podjął na-
ukę w Technikum Drogowym w Jarosła-
wiu. Oprócz nauki w szkole uczestniczył 
w zajęciach sportowych, a nade wszyst-
ko kochał piłkę nożną. Po zdaniu matu-
ry otrzymał pracę w Powiatowym Rejo-
nie Dróg Publicznych w Mielcu i tam też 
osiadł na stałe, ożenił się i razem z żoną 
wychowują dwoje dzieci. Syn Maksymi-
lian magister inżynier po ukończeniu stu-
diów pozostał w Rzeszowie i tam też za-
łożył rodzinę i pracuje. Zaś córka Marka 
Dobosza Klaudia po ukończeniu studiów 
rehabilitacyjnych założyła prywatny salon 
odnowy biologicznej z masażem i innymi 
specjalnościami.
 Najmłodsza córka Heleny i Jana Do-
boszów Renata była dziewczynką bardzo 
zdolną, pracowitą i koleżeńską. Oprócz 
dużych zdolności matematyczno-przy-
rodniczych była utalentowana muzycz-
nie. Pięknie śpiewała w chórze szkolnym 
i tańczyła w zespole Brzostowiacy – nic 
dziwnego, gdyż talent muzyczny odzie-
dziczyła po matce i ojcu. Po zdaniu ma-
tury złożyła pomyślnie egzamin wstępny 
do Wyższej Szkoły Rolniczej w Krako-
wie. Tam studiowała, a podczas wakacji 
wyjeżdżała na zagraniczne praktyki stu-
denckie. Oprócz zajęć dydaktycznych i 
obowiązkowych na uczelni bardzo pie-
czołowicie uczestniczyła na zajęcia z lek-
toratów języka angielskiego i niemieckie-
go. Po obronie dyplomu magisterskiego 
podjęła pracę w cukrowni w Ropczycach. 
Tam też poznała męża Dariusza Libuchę 
i razem założyli rodzinę i zamieszkali na 
stałe. Z tego małżeństwa jest dwóch sy-
nów Jakub i Maciej. Ponieważ cała rodzi-
na męża Renaty wyemigrowała do USA i 
ona też przystąpiła do konkursu ogłoszo-
nego przez ten kraj na zieloną kartę. Los 
im sprzyjał i wygrali ten konkurs. Po zała-
twieniu formalności wyemigrowali do sta-

nu New Yersey gdzie mieszkają i pracują 
do chwili obecnej. Synowie kończą szko-
łę amerykańską i katolicką szkołę polską. 
Starszy syn rozpoczął studia biznesowe, 
zaś młodszy kończy szkołę średnią. Na-
sza Rodaczka Renata wkomponowała się 
w życie amerykańskie, ale bardzo tęskni 
do kraju rodzinnego oraz do ojca, sióstr i 
braci. Na wakacje zaprasza do siebie na 

amerykańską ziemię rodzinę, 
jak również od czasu do czasu 
odwiedza Ziemię Brzostecką i 
rodzinę. Na kontynencie ame-
rykańskim wrosła w kulturę i 
życie z potrzeby serca, bo tam 
ma męża i dzieci, ale tak na-
prawdę tęskni do wszystkie-
go co polskie, nawet do każdej 
ścieżki i kamyczka polskiego 
znanego z młodzieńczych lat. 
Tak się płaci za życie z dala od 
kraju rodzinnego.
 Najstarsza z córek Heleny i 
Jana Doboszów Joanna po 
ukończeniu liceum ekono-
micznego w Rzeszowie wró-
ciła do Ziemi Brzosteckiej. 
Tutaj podjęła pracę w gmin-

nej spółdzielni – ale na krótko.
Wyszła za mąż za Jana Oprządka pracow-
nika firmy Budrol w Zawadce Brzostec-
kiej. Razem też prowadzą gospodarstwo 
rolne oraz wychowują siódemkę dzieci.
 Najstarsza ich córka Wiesława Kobak 
po ukończeniu szkoły klecieckiej wyszła 
za mąż i osiadła na gospodarstwie męża i 
razem wychowują dwoje dzieci. 
 Druga córka Renata po ukończeniu li-
ceum zawodowego w Kleciach wyszła za 
mąż i razem z mężem pracują w Anglii i 
wychowują dwójkę dzieci.
 Trzecie dziecię Joanny i Jana Oprząd-
ków Tomasz po ukończeniu szkoły me-
chanicznej w Dębicy nie znalazł pracy w 
kraju i wyjechał do pracy w Niemczech.
 Syn Wojciech po ukończeniu kleciec-
kiej szkoły też nie znalazł pracy w kraju 
i zmuszony był wyemigrować do Anglii, 
gdzie pracuje do chwili obecnej z siostrą 
Katarzyną oraz bratem Marcinem.
 Najmłodszy syn Stanisław po ukończe-
niu szkoły klecieckiej i nie otrzymaniu ni-
gdzie zatrudnienia w kraju wyemigrował 
do Francji i tam pod Paryżem pracuje u 
farmera. 
 I tak toczą się losy tej rodziny, na sied-
mioro dzieci Joanny i Jana Oprządków aż 

Jan Dobosz z dziećmi i wnukami

Edward Dobosz z rodziną Ślub Renaty Dobosz z Dariuszem Libuchą

Dokończenie na str. 16
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pięcioro wyemigrowało z kraju. Swoją re-
ceptę na życie znalazło daleko poza gra-
nicami naszej ojczyzny. Można się zapy-
tać – czy tam jest łatwiej o pracę? – My-
ślę, że nie, ale w Europie Zachodniej sza-
nuje się polskie ręce do pracy, ręce, które 
są sprawne i pracowite. Dobrze, że w tych 
rodzinach dzieci pracują od młodych lat i 
są wychowywane w szacunku do niej. Tak 
jak kiedyś prababcia i pradziadek wędro-
wali daleko po świecie za groszem, dzisiaj 
czynią to samo młodzi. I chociaż życie na 
obczyźnie jest pełne niepokojów, trosk i 
tęsknoty to jednak dobrze jest wrócić do 
kraju i być ustabilizowanym finansowo na 

dorosłe życie.
 Zofia córka Heleny i Jana Doboszów 
po ukończeniu szkoły gastronomicznej w 
Rzeszowie wróciła do rodzinnej wsi. Tu-
taj wyszła za mąż za Edwarda (Sławka) 
Oprządka. Z tego małżeństwa wyrosło tro-
je dzieci. Agata wyszła za mąż za Zbignie-
wa Gieruta i mieszka w Opacionce. Marta 
wyemigrowała do Anglii, gdzie wyszła za 
mąż za Jonatana Choto z Zimbabwe, pra-
cuje i wychowuje córkę Michael.
 Syn Andrzej ożenił się Pauliną Syno-
wiecką i razem wyemigrowali do Francji, 
gdzie pracują i wychowują dwoje dzieci.
 I tak rodzina Heleny i Jana Doboszów 
rozpierzchła się niemalże po całym świe-
cie. W dzieciństwie wszyscy nauczeni byli 

solidnej pracy, bogobojności oraz miło-
ści do rodziny. I tak zostało po dziś dzień. 
Wszędzie, gdzie żyją i pracują radzą sobie 
dobrze. Tylko tyle, że tęsknota rozpiera im 
serca, a kiedy przestępują próg rodzinny 
są jak w siódmym niebie. To dom rodzin-
ny jest „ornamentem i szczęściem”. To mi-
łość rodzinna, wspomnienia z lat dziecin-
nych sprowadzają ich na Ziemię Brzostec-
ką. Odwiedzają się nawzajem, z szacun-
kiem witają sędziwego dziadzia, pochylają 
się nad mogiłą matki i babci, a potem cie-
szą się, że znowu są razem. To odpowie-
dzialność za losy rodziny sprowadza ich 
do domu rodzinnego, bo wszędzie jest do-
brze, a najlepiej w domu rodzinnym.

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze str. 15

Marcin Gołąb urodził się w Wa-
dowicach 9 listopada 1926 r. 

jako syn Alicji i Ludwika Wincen-
tego. Jego ojciec był sędzią. Rodzi-
ce w latach 30-tych przeprowadzili 
się do Krakowa, rodzinnego mia-
sta Alicji. W Krakowie uczęszczał 
do szkoły powszechnej i do gim-
nazjum. Po wojnie rozpoczął stu-
dia na wydziale dziennikarskim 
UMCS w Lublinie. Studiów tych 
nie ukończył. Powrócił do Krako-
wa. Odbył studia na wydziale lekarskim UJ. Po uzyskaniu dy-
plomu w 1953 r. zawarł związek małżeński z koleżanką ze stu-
diów, Marią Teresą Nowak, córką Gabrieli i Leopolda Nowaków 
z Brzostku. Wkrótce małżonkowie wyjechali do pracy w gorczań-
skiej wsi Kamienica w powiecie limanowskim. Prowadzili  tam 
ośrodek zdrowia do 1961 r. Następnie wraz z córką Martą wyje-
chali do Tarnowa, potem do Liszek pod Krakowem, by w poło-
wie lat sześćdziesiątych osiąść na stałe w Krakowie.
 Marcin Gołąb jako lekarz jest specjalistą chorób wewnętrz-
nych. Twórczość literacką – poezje i publicystykę uprawia od lat 
studenckich. Jest członkiem Związku Literatów Polskich i Sekcji 
Polskich Pisarzy Lekarzy. Jest również współautorem scenariu-

sza filmowego do „Skalnej ziemi” (wspólnie z W. Borowikiem), 
zrealizowanego w 1965 r. przez zespół filmowy „Kadr”. W la-
tach 1980-90 był członkiem grupy poetyckiej „Weranda” zało-
żonej przez Jerzego Harasymowicza – Broniuszyca. Jest też au-
torem publikacji książkowych: „Rozrzucił gwiazdy cerkwiom” 
1989, „Sojki płaczą” 1990, „Widzieć czas” 1995, „Świętojań-
skie noce” 2005. W latach 1955-56 drukował eseje w „Dookoła 
Świata”, „Świat”, „Ziemia Limanowska”. Drukował wiersze w 
„Życiu Literackim”, „Podhalance”, „Piśmie Literacko-Artystycz-
nym”, „Studencie”, „Lekturze”, „Gazecie Krakowskiej”.
 Za twórczość literacką otrzymał nagrody. W 1992 r. Interna-
tional Biographical Centre of Cambridge uhonorował go nomi-
nacją “International Man of the Year 1991-1992”, umieszczając 
notę biograficzną w “International Authors Writers Whos‘Who” 
– Twenty - Third Edition.
Kilkakrotnie publikował wspomnienia w tomach „Proza, proza, 
proza… (Krakowski Oddział ZLP)
 Poezja Marcina Gołąba była przedmiotem pracy naukowej w 
Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, VII 1988 (Filo-
logia Polska – Historia i Teoria Literatury) pod redakcją Agniesz-
ki Czajkowskiej: „Nie dać umrzeć życiu – o poezji Marcina Go-
łąba”.
 Zwykle w okresie Dnia Zmarłych odwiedzał brzostecką ro-
dzinę żony – Nowaków oraz w zadumie stał nad grobem teścia. 
Tutaj też powstawały liryki refleksyjne pełne zadumy nad prze-
mijaniem.

Zuzanna Rogala

Odeszło to lato
do drzew krzyczysz –
potrafisz ciszej głaszcząc trawy
 wieje od Dukli
 w złocie wszystko
 złotem kapie
 ——
 odeszło to lato
 kos nikt nie klepał
  gwizdały w locie

Brzostek, 10 X 87

narodziny świadomości
 umiera dzień
 trzeba spokojnie
 gasnąć

 Brzostek – cmentarz
 4.11.84

* * *
połamał ciszę wiatr
 przyszły drzewa na cmentarz
 im świec
 nikt nie zapali

Brzostek, 1 XI 81

drzewo
bardziej pogrzebane
niż wczoraj –
odrodzenia nie mając
na wieczność powalone

 wyżej niż żurawie
 Wiatr mojego drewna

Brzostek 01.11.82

Pluskania
roztańczyła rzeka wiklinę
w bełkocie nijakie pomruki
że trzeba kołem trwać w płocie
zwyczajnie w ciał obrocie
po jakieś licho
 zawiłe to – ona wie jak bardzo
 proste – wie na ile
 i ubywa co się wyznaczyło
 śni co się nie śniło:
 szemranie półtonów
 ryb cmokanie
 wyciekanie przez sito – –

Skurowa
nad brzegiem Wisłoki
14.7.85

Chyba śnię
war spiekota –
 zamarł śpiew ptasiego ludu
 w przełomie wody pobłysk ryb
 i człowiek
brodzący pył miasta
pławi strupy trosk
chce się utwardzić
jak dąb
przetrwać
 nawet na dnie Wisłoki
Skurowa 15. 5. 83

kącik poezji
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Trzykrotne powołanie
Miałeś mieć urodziny
Miał się zacząć rok szkolny
Gdy przyszedł list złowieszczy
Zatruty jadem wojny

Przyszło w ostatniej chwili
Do armii powołanie
Czekał cię czas nieznany
Bolesne pożegnanie

I tak się zaczął wrzesień
Nie dźwięcznym dzwonkiem szkolnym
Lecz grzmotem bomb wybuchów
Syren wyciem upiornym

Dla ciebie od Dębicy
Marszem na wschód powolnym
W chaosie bez rozkazów
Zaczął się wrzesień wojny

A skończył się niewolą
Na wschodnim krańcu Polski
Stanisławów zdradziecko
Czerwonym witał wojskiem

Bez broni bez munduru
Stałeś się od tej chwili
Szachtiorem w Krzywym Rogu
Gdzie czarnym chlebem płacili

Lecz czekał cię los gorszy
Doznawania zimna głodu
Miałeś dopiero zacząć
Swoją golgotę wschodu

Długo jadą pociągi
Czternaście dni i nocy
Na syberyjską ziemię
Toczą się ku północy

Trzeba było się wrócić
Bojców zmylić ochronę
Lecz pociągi tam jadą
Wciąż tylko w jedną stronę

Wiozą cię do Workuty
Gdzie drwalem będziesz teraz
W środku tajgi przepastnej
O śmierć otrzesz się nieraz

W Workucie świat zakuty
Nikt nie uciekł z Workuty
Nie było niedziel i świąt
Tęsknoty zjadał cię trąd

Lekarstwem na rozstanie
Pozostał ci różaniec
Głód choroby zwątpienie
Kryło domu wspomnienie

Zjawia się orzeł we śnie
Proroctwo w dziobie niesie
Dwanaście drewnianych kłód
Upuszcza na tajgi grunt

Za dwanaście miesięcy
Żołnierskie powołanie
Polska ci znowu wręczy
Bo armia zmartwychwstanie

Marian 
Nosal

Dostałeś broń rosyjską
Dostałeś buty nowe
Dostałeś żołd angielski 
I mundur kangarowy

Generał Anders cię wiódł
W piątej kresowej armii
Przez dalszy i bliższy wschód
Do górzystej Italii

Tam krwią żeście podlali
Czerwone polne maki
I prochem je podsiali
Polskie stawiali znaki

Góra Monte Cassino
Wam tylko się poddała
Tam Polak szedł i ginął
A Ojczyzna czekała

Ale nie tyko ona
Czworo twych małych dzieci
Czekała także żona
A ty krążysz po świecie

W końcu dopłynął twój okręt
Źle cię w Brzostku przyjęli
Kazali ci uważać
Bo oni uważać nie chcieli

Umiałeś życie przeżyć
W pracy modlitwie zgodzie
I nas życia nauczyć
W rodzinnej zagrodzie

Miałeś mieć urodziny
Gdy na swoim tapczanie
Otrzymałeś od Pana
Swe trzecie powołanie

Ten lipiec był upalny
Nieważne że tak lało
Gdy żołnierza chowali
Niebo za nim płakało

Tak się kończy spisana
księga żołnierza Jana
Co dostał w swoim życiu
Trzykrotne powołanie

zostawcie smoleński grób
Zostawcie smoleński grób
Niech sędzią będzie Bóg
Nie łamcie sądzeniem głów
Zasypcie podziału rów

Nie grzebcie w mogile z mgły
Pozwólcie dośnić im sny
Ofiarom oddajcie cześć
Żałobną zanućcie pieśń

Przestańcie wypuszczać już jad
Lepiej łez wylejcie grad
By zrównać tragedii lej
Boże w opiece go miej

Zostawcie smoleński grób
Odrodzi się Polski cud
Musicie być razem znów
Więcej czynów a mniej słów

Na święty katyński grób
Lądujcie bez zbędnych prób
Tam zamiast lamp wskaźników 
S z n u r  u p i ę t y c h  g u z i k ó w

10.05.2010

Wiatr, wypadek, ogień, woda 
– strażak zawsze rękę poda
18 maja 2010 r. w Dębicy odbyło się rozstrzy-

gnięcie konkursu plastycznego pod hasłem: 
„Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze 
rękę poda”. Wśród wielu laureatów powiatowe-
go etapu, uczeń klasy Va – Jakub Samborski za 
swoją pracę został doceniony i wyróżniony przez 
jury, otrzymując dyplom i pamiątkowe nagrody. 
Serdecznie gratulujemy sukcesu!

atsz

Podziękowania
Sołtys wsi Siedliska-Bogusz serdecznie 

dziękuje mieszkańcom za datki pieniężne 
dla powodzian oraz za pomoc w przeprowa-
dzeniu zbiórki p. Jerzemu Mirusowi, Bogusła-
wowi Straciło, Krystynie Traciłowskiej, Marii 
Wodzień, Janowi Wołowcowi i Annie Żmuda.

Sołtys - Elżbieta Gąsior

Wszystkim strażakom, którzy pospie-
szyli mi z pomocą podczas podtopie-

nia mojego domu składam serdeczne po-
dziękowanie.

Mieszkaniec ul. Łukasiewicza

zbiórka darów dla powodzian
Na wniosek Powiatowego Centrum Po-

mocy Rodzinie w Dębicy, Miej-
sko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Brzostku ogłasza zbiórkę darów dla powo-
dzian (w szczególności – środki czystości, 
koce, odzież (raczej nieużywana), żywność o 
długim terminie przydatności itp.).
Dary można składać w siedzibie Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Brzostku w godz. 800 – 1400, oraz u sołtysów.
Zbiórka będzie trwać do odwołania.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu - 14 680 89 21
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radosna Szkoła

Rok 2010 rozpoczął się szczególnie przyjemnie dla najmłod-
szych uczniów Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim. Otrzy-

mali oni możliwość korzystania z w pełni wyposażonej sali zabaw, 
do której sprzęty zakupiono w ramach programu Radosna Szkoła 
oraz z budżetu szkoły. W sali wymieniono podłogę i odmalowano. 
 Radość przyćmiona została tylko artykułem w dębickim „Ob-
serwatorze”, którego dziennikarz napisał, że wszystkie szkoły z 
naszej gminy starły się o dofinansowanie z programu Radosna 
Szkoła tylko nie szkoła w Nawsiu Brzosteckim. Fakty są takie, 
że kiedy inne szkoły dopiero się starały my już zakończyliśmy 
udział w I turze projektu. Fałszywa informacja wzięła się z upra-
wiania dziennikarstwa internetowego – wykorzystywania infor-
macji z obcych źródeł bez ich sprawdzania. To bardzo wygodna 
metoda dla dziennikarza ale krzywdząca innych.

konkurs pięknego czytania

Czytać innym, to czytać wyraźnie, z właściwą intonacją i 
modulacją głosu, to czytać ze zrozumieniem. Dobrze czy-

tać innym, to po prostu – sztuka.
 Taką sztuką popisywali się uczniowie klas młodszych Szkoły 
Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim 5 maja 2010 roku na Szkol-
nym Konkursie Pięknego Czytania. Wylosowany tekst zarówno 
prozatorski, jak i poetycki prezentowali przed swoimi rodzica-
mi, zaproszonymi gośćmi oraz przed Komisją Oceniającą, której 
przewodniczyła pani Dyrektor Urszula Wojnarowska. Uczestnicy 
Konkursu to wyłonieni w styczniowych eliminacjach przedstawi-
ciele klas I-III. Wszyscy finaliści otrzymali nagrody książkowe, 
a dyplomy z tytułem 
Lektora Roku trafi-
ły do: Łukasza Ma-
tyasika w katego-
rii klas pierwszych, 
Agaty Wilusz w ka-
tegorii klas drugich 
i Martyny Pietru-
szewskiej w kate-
gorii klas trzecich. 
Oprócz nagród i dy-
plomów uczestni-
cy otrzymali bra-
wa od słuchających 
oraz osobiste gra-
tulacje Burmistrza 
pana Piotra Szczep-
kowicza.
 Korzystając z 
okazji dziękuję w 
imieniu uczniów za 
nagrody książkowe, 
które oprócz Szkoły 
ufundowali: Radna Miasta Brzostku, p. Małgorzata Przywara oraz 
p. Dariusz Kalina. Organizatorem konkursu była p. Maria Leja.

Powiatowy konkurs historyczny

11 maja w budynku Starostwa Powiatowego w Dębicy odbyło 
się uroczyste podsumowanie powiatowego konkursu „Hi-

storia – historia sztuki. Barok, sarmatyzm w Polsce”. Na udział 
w tym konkursie zdecydowało się 27 szkół z terenu powiatu, w 
tym 5 z naszej gminy. Konkurs po raz pierwszy skierowany był do 
uczniów szkół podstawowych z całego powiatu nie tylko z mia-
sta Dębica. W odczuciu nauczycieli prowadzących zakres wie-
dzy do opanowania był rozległy a pytania trudne i wykraczające 
poza treści podanej tematyki. 
 W konkursie wzięło udział ponad 90 uczniów. Wśród 13 lau-
reatów, znaleźli się uczniowie naszej szkoły tj. 7 m-ce zajął uczeń 
V klasy Bartek Tyburowski a 12 Karolina Grygiel. Uczniowie tak 
duży sukces zawdzięczają swojemu zaangażowaniu i wsparciu 
rodziców. Nauczycielem prowadzącym była U. Wojnarowska.

EngLISH – fUn fOr EVEryBODy – EDyCjA IV

Po raz 4. zdobyliśmy środki z Nidziańskiej Fundacji Rozwo-
ju na realizację projektu ENGLISH – FUN FOR EVE-

RYBODY. Projekt ma na celu rozwój umiejętności językowych 
wśród najmłodszych uczniów. Pieniądze zdobyliśmy dla swoich 
uczniów oraz uczniów ze współpracujących z nami Szkół. Re-
alizowane będą następujące działania:
- zajęcia językowe dla 5-latków i 6-latków w oddziale przed-
szkolnym w Nawsiu Brzosteckim - zajęcia językowe w oddziale 
przedszkolnym w Kamienicy Górnej i Przeczycy,
- zajęcia językowo-komputerowe dla uczniów klas IV-VI – „Co 
wiemy o krajach anglosaskich”
- zajęcia teatralne dla klas I-III, które będą stanowiły przygoto-
wanie uczniów do festiwalu. 
- zajęcia plastyczne przygotowujące oprawę przedstawienia ku-
kiełkowego dla uczniów klas III-V
- organizacja IV Gminnego Festiwalu Bajek Anglojęzycznych
 Wybrane do realizacji formy są odpowiednio dobrane pod 
względem różnorodnych zainteresowań uczniów i ich możliwo-
ści. Język angielski wykorzystywany podczas zajęć teatralnych, 
plastycznych oraz komputerowych będzie zarówno wspaniałą for-
mą nauki, jak i swoistego rodzaju rozrywką a także pomostem do 
zdobywania nowych umiejętności.
 Efektami twardymi projektu będą: festiwal bajek, 27 godz. za-
jęć pozalekcyjnych plastycznych, 27 godz. zajęć teatralnych, 27 
godz. wykorzystujących TIK, 108 godz. zajęć językowych dla 4 
grup przedszkolnych, doposażenie bibliotek szkolnych w książ-
ki anglojęzyczne i gry oraz zakup dodatkowych pomocy dydak-
tycznych i wyposażenia.

Koordynator K. Nawracaj

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

W naszej szkole kontynuowana jest realizacja projektu „Pierw-
sze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Od 1 lu-

tego trwa II etap, który zakończy się 20 czerwca.
 Głównym celem 
Projektu jest wdro-
żenie elastyczne-
go modelu eduka-
cji, dostosowanego 
do indywidualnych 
potrzeb i możliwo-
ści uczniów, z wy-
korzystaniem nowa-
torskich metod i tre-
ści kształcenia. 
 Nasze zadania 
realizujemy pod ty-
tułem „Z krasno-
ludkami poznajemy 
świat”. Wykorzy-
stujemy jako motyw 
przewodni książ-
kę M. Przewoźnika 
„Wielka encyklope-
dia krasnoludków”. 
Jest ona pełna niesa-
mowitych opowie-

ści z życia krasnali opisanych w humorystyczny sposób oraz zi-
lustrowana śmiesznymi rysunkami. Poznajemy wygląd krasna-
li, ubiory, imiona, rodzinę, dom, posiłki, podróże, zainteresowa-
nia, zawody, kodeks etyczny, baśnie, mądre księgi, przysłowia, 
mapę świata, Polskę, zwierzęta i rośliny domowe, ekologię, mu-
zykę. Oczywiście te fantastyczne opowieści wprowadzają dzie-
ci w tematykę realizowanych zajęć i przybliżają codzienne życie 
ludzi. 
 Bardzo przydatne są otrzymane przez szkołę pomoce rozwija-
jące logiczne myślenie (logico), oraz inteligencję wizualno prze-
strzenną i matematyczną (korale matematyczne i magiczny trój-
kąt). Ulubionymi pomocami dzieci są pomoce do zajęć rucho-
wych. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się też zajęcia z glo-
busem i lupami oraz modelem ziemi. Wspaniałą pomocą okazał 
się teatrzyk, w którym często przedstawiamy różne ciekawe scen-
ki wykorzystując własnoręcznie zrobione kukiełki lub otrzymane 
pacynki. Chłopcom bardzo podoba się zestaw narzędziowy, naj-
bardziej przydał się przy wykonywaniu ludzików z kasztanów i 
makiety z domkami. Również dużym zainteresowaniem dzieci 
cieszą się pomoce manipulacyjne i zręcznościowe oraz zestaw 
instrumentów muzycznych i mozaika.
 W ramach tego Projektu zwiedziliśmy Muzeum Lalek w Pilź-
nie, gdzie uczestniczyliśmy w zajęciach w pracowni ceramicznej 

Co słychać w naszej szkole!
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i lepiliśmy z gliny zwierzątka i postaci z bajek oraz oglądaliśmy 
domki i figurki w Krasnolandzie. 
 Realizacja tego projektu rozwija umiejętności uczniów w za-
kresie kompetencji kluczowych, dostarcza elementarnej wiedzy 
o sobie i świecie oraz wpływa na poprawę jakości edukacji. 

Wychowawca kl. I C. Balasa

Szkolna kasa Oszczędności 

Szkolna Kasa Oszczędności działa nieprzerwanie w naszej szko-
le już od 1959 roku. Obecnie liczy 36 członków. Corocznie 

rozpoczynamy działalność od przystąpienia do konkursu „Dziś 
oszczędzam w SKO, jutro w PKO”.
 Organizujemy apele o oszczędzaniu, na których uczniowie po-
znają historię SKO, uczą się gospodarowania własnymi fundu-
szami, poznają działalność banków, zapoznają się z podstawami 
i pojęciami ekonomii, przedstawiają inscenizacje.
 Celem naszego szkolnego koła SKO, które działa pod patro-
natem banku PKO w Dębicy jest: wyrabianie u uczniów nawyku 
oszczędzania, wdrażanie do prowadzenia umiejętnego gospoda-
rowania własnymi funduszami, wpajanie poszanowania mienia 
społecznego, wyrabianie nawyku systematyczności i wytrwało-
ści w gromadzeniu wkładów oraz celowego ich wykorzystywa-
nia, popularyzacja oszczędzania, propagowanie wśród uczniów 
członkostwa w SKO i przyzwyczajanie ich do zespołowego dzia-
łania, aktywizowanie uczniów do udziału w pracach społecznie 
użytecznych, popularyzowanie działalności banku PKO.
 Prowadzimy działalność zarobkową – sprzedajemy własno-
ręcznie wykonane kartki świąteczne, upominki, palmy, stroiki 
świąteczne. Wspólnie z Kołem Misyjnym w okresie Świąt kolę-
dujemy i zbieramy fundusze na pomoc dzieciom w krajach mi-
syjnych. Organizujemy paczkę Mikołajkową w ramach akcji „Ro-
dzina – rodzinie”. Bierzemy udział w akcji „Sprzątanie świata” 
oraz w działaniach szkoły w ramach realizacji zadań wynikają-
cych z programów grantowych.
 Nasze koło od wielu lat otrzymuje nagrody pieniężne i wy-
różnienia, za które urządzamy wycieczki: np. do Krakowa i Wie-
liczki, do Bochni. Mamy nadzieję, że tak będzie również w tym 
roku. Opiekun C. Balasa

zespół „Oris” powraca

Ubiegłoroczne występy zespołu „Oris” (Paulina Zięba, Krzy-
siek Tyburowski, Kamil Nowicki, Artur Tyburowski, opiekun 

Andrzej Lesiak) z Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim przeszły 
do historii. Nikt poza członkami nie pamięta już chyba tych wzlo-
tów i upadków przeplatających się i uzupełniających jak soliści i 
orkiestra w concerto grosso. Nigdy jednak nasz zespół nie był na 
szczycie światowych list przebojów. Ku zaskoczeniu wszystkich 
tegoroczny „wypad” na konkurs okazał się strzałem w dziesiątkę.
 Jak wiadomo, Krzysiek i Kamil opuścili szkołę w Nawsiu Brzo-
steckim w ubiegłym roku. Za namową „ojca dyrektora” – Andrze-
ja Lesiaka wzięli ponownie udział w projekcie zespołu „Oris”. 
Po paru próbach repertuar był gotowy w stu procentach. W śro-
dowe przedpołudnie pełni cierpliwości i pewności siebie mknie-
my drogą A4 w kierunku Dębicy. Ilość uczestników w kategorii 
zespół była niewielka, nie dawało to jednak wielkich nadziei na 
zwycięstwo. Werdykt komisji był jednak bezlitosny (...) dla na-
szych konkurentów! Pierwsze miejsce w konkursie „Śpiewam bo 
lubię” wzbudziło w nas wielkie uczucie radości i poczucie własnej 
wartości. Nasza wspaniała wokalistka została dodatkowo nagro-
dzona przez komisję płytą Kasi Kowalskiej. Taki rozwój wyda-
rzeń promował nas do następnego etapu, który odbył się w Prze-
myślu. Ciężka i długa podróż dała się we znaki. Trochę zmęcze-
ni i zestresowani wyszliśmy na scenę i zaprezentowaliśmy swój 
repertuar („Czas nas uczy pogody”, „Szklana pogoda”) . Komi-
sja postanowiła uhonorować nas wyróżnieniem. Byliśmy trosz-
kę zniesmaczeni, gdyż drugie i trzecie miejsce budziło wiele za-
strzeżeń, co potwierdził akustyk, któremu bardzo spodobał się 
nasz występ. Nasze żywe piosenki obudziły śpiącą od paru go-
dzin publiczność.
 Mimo wszelkich przeciwności losu wyjazd uważamy za bar-
dzo udany i jesteśmy w pełni zadowoleni z naszych sukcesów i 
ze współpracy z tak znakomitym artystą jak pan Andrzej Lesiak. 
Dziękujemy również p. Dyrektor Urszuli Wojnarowskiej za zdo-
bycie środków na sfinansowanie naszych wyjazdów. Miejmy na-
dzieją, że ciąg dalszy nastąpi...

Krzysztof Tyburowski oraz zespół „Oris”

Teatr „Biedronki” działający przy Domu 
Kultury w Brzostku w ostatnich dniach 

maja „świętował” swoją kolejną premierę. 
Tym razem była to znana bajka o Czerwo-
nym Kapturku przerobiona na kabarecik 
ze współczesnym tekstem nawiązującym 
do utworu braci Grimm. Pomysł zrobie-
nia bajki na wesoło powstał jeszcze pod-
czas zabaw teatralnych w czasie ferii w 
Domu Kultury. Przedstawienie zatytuło-
wano „Inny Czerwony Kapturek”.
 Teatr  „Biedronki”, 
mimo że działa już od 10 
lat, po raz pierwszy zmie-
rzył się z tą dość trudną 
formą sceniczną jaką jest 
kabaret. Zważywszy fakt, 
że w teatrzyku występują 
dzieci w różnym przekro-
ju wiekowym, również te 
najmłodsze - II i III klasa 
szkoły podstawowej - ba-
wienie publiczności ze 
sceny jest dla tak młodych 
aktorów-amatorów zada-
niem niezwykle trudnym. 
Jednak dzieci wywiązały 
się z tego zadania znako-
micie o czym świadczyła 
rozbawiona widownia. 
 Młodociani artyści za-
prosili na swój występ 
młodszych kolegów i ko-
leżanki od 0 do III kla-
sy szkoły podstawowej, 

przedszkolaków a także własnych rodzi-
ców i krewnych. Zarówno występujący 
jak i widzowie bawili się znakomicie. A 
taki właśnie był cel tego przedstawienia.
 Należy nadmienić, że dzieci same wy-
reżyserowały tę inscenizację na próbach 
wykorzystując swoje pomysły i inwencję 
twórczą. Jak potem się wypowiadały, pre-
zentując to przedstawienie same się przy 
tym znakomicie bawiły.
 A oto aktualny skład teatrzyku, kolej-

ność wg wieku: Marcin i Jakub Kolbusz, 
Natalia Gwiżdż, Aleksandra Nowicka, Ju-
lianna Wojdyła, Kamila Chodur, Zofia Ka-
walec, Kinga Byś, Monika Grygiel, Mario-
la Pruchnik, Dominik Chodur, Dorota Jusz-
kiewicz, Marcelina Wójcik, Kacper Klich, 
Ewa Juszkiewicz.
 Sądzę że uczestnictwo tych dzieci w za-
jęciach teatrzyku kształtuje w nich nie tyl-
ko wrażliwość na sztukę ale także uczy je 
otwartości i odwagi do publicznych wystę-
pów jak również jest doskonałą formą spę-
dzenia czasu wolnego, aktywnie i twórczo.

E.M.

kolejna premiera „Biedronek”
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Z okazji powiatowych obchodów 
dnia strażaka 10 maja w Dębi-

cy miała miejsce miła i niecodzien-
na uroczystość. Druh Krzysztof 
Zegarowski z Nawsia Brzosteckie-
go za swoją dotychczasową dzia-
łalność w Ochotniczej Straży Po-
żarnej został odznaczony Brązo-
wym Krzyżem Zasługi. O takie 
odznaczenie występował Prezes 
Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych, 
a w uzasadnieniu do wniosku opi-
sywał starania druha Zegarowskie-
go o jak najlepsze wyposażenie 

OSP w Nawsiu Brzosteckim i po-
zostałych OSP naszej gminy. Pod-
kreślał też jego zaangażowanie w 
wielu akcjach ratunkowych na te-
renie gminy, powiatu i wojewódz-
twa, szczególnie przy czerwcowej 
powodzi w 2009 roku. Decyzję o 
nadaniu odznaczenia Krzysztofowi 
Zegarowskiemu podpisał Prezy-
dent RP Lech Kaczyński. Odzna-
czonemu wypada życzyć nieusta-
jącego zapału do pracy na rzecz 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
oraz kolejnych odznaczeń.

P.S.

Brązowy krzyż zasługi dla krzysztofa zegarowskiego

Kilka razy do roku spotykam się w spra-
wach służbowych z panią prezes ZDZ 

Tarnów, która jest zgrabna, wysportowana 
i pełna wigoru, mimo przekroczonej pięć-
dziesiątki. Raz zdobyłam się na odwagę 
i zapytałam, czym to jest spowodowane. 
Okazało się, że ta pani co tydzień od wie-
lu już lat uczęszcza na aerobik raz w ty-
godniu. Pomyślałam sobie: gdyby to u nas 
była taka możliwość…
 Aż tu nagle w nr 3 „Wiadomości Brzo-
steckich” z marca br. ukazało się ogłosze-
nie, że Dom Kultury w Brzostku zaprasza 
wszystkich chętnych na aerobik, od 17 
marca. 
 Na pierwsze zajęcia nie poszłam, roz-
ważając mój wiek, brak doświadczenia w 
tego typu zajęciach, brak „wspólniczki” 
motywującej do uczestnictwa. Jednak w 
tygodniu dowiedziałam się, że z powodu 
bardzo dużej liczby chętnych zajęcia prze-
niesiono do małej sali gimnastycznej Szko-
ły Podstawowej (zgłosiło się około 50 ko-
biet), a dodatkowo okazało się, że na zaję-
cia będzie uczęszczać sąsiadka, co praw-
da znacznie młodsza, ale zmotywowana i 
zmotoryzowana.
 Przygotowałam wygodny strój gimna-
styczny i w następnych zajęciach już udział 
wzięłam – ćwiczyło 47 kobiet w różnym 
wieku, w tym ponad pięćdziesięcioletnich 
około 7. Przystąpiłam do ćwiczeń podeks-
cytowana, w takt rytmicznej, energetyzu-

jącej muzyki, pod kierunkiem prowadzą-
cej instruktorki mgr Elżbiety Ryba – Sta-
nek wykonując ćwiczenia stojąc, siedząc, 
klęcząc, leżąc – 1, 2, 3…5, a dalej już nie-
zbyt dawałam rady. Bardzo mi się podo-

bały te zajęcia i mimo bólu zdziwionych 
takim ruchem mięśni już wiedziałam, że 
będę stałym uczestnikiem aerobiku. Prze-
ciętnie uczestniczy w zajęciach odbywają-
cych się w środy od 18-tej do 19-tej (od-
płatność tylko 3 zł) około 35 kobiet. Tyl-
ko w maju było mniej, bo to był czas dłuż-
szego weekendowego wyjazdu, Pierwszej 
Komunii Świętej w naszej parafii a potem 

katastroficznych podtopień.
 Z przyjemnością stwierdzam, że ćwi-
czenia są bardzo urozmaicone, a Pani Ela 
nauczyła nas ćwiczyć z użyciem kijków, 
dużych balonowych piłek, ciężarków itp. 

W miarę postępów krotność powtórzeń 
ćwiczeń wzrasta: 1, 2, 3…5…10…15 i 
dalej stop, jeszcze nie tym razem. Z ża-
lem muszę przyznać, że z owych 7 pań po 
pięćdziesiątce zostałam tylko ja, amator-
ka ładnej wyprostowanej figury, bez wy-
stającego brzucha, bólów w krzyżu, sta-
wach i kręgosłupie oraz jeszcze jedna pani, 
uczęszczająca niezbyt regularnie. Co praw-
da sporo mi brakuje do wyznaczonej po-
przeczki, lecz „nie sztuka złapać królicz-
ka, ale go gonić”. Najpierw chciałam po-
działu grupy na młodszych (20 – 40 lat) i 
starszych (40 – 70), ale okazało się to nie-
potrzebne – każdy wykonuje dane ćwicze-
nie tak długo, jak potrafi, zwiększając ilość 
powtórzeń w miarę nabierania kondycji.
 Z podziwem naśladujemy w ćwicze-
niach Panią Elę, która prowadzi zajęcia w 
bardzo urozmaicony sposób, wzmacniając 
nasze mięśnie, podnosząc sprawność, sa-
moocenę i witalność. Oby taka możliwość 
trwała jak najdłużej – dziękujemy.
 Na zakończenie zachęcam wszystkie 
żony, mamy i babcie do skorzystania z ae-
robiku, a że ma to dobry wpływ na samo-
poczucie w każdym wieku, przekonałam 
się na własnej skórze. Pozdrawiam wszyst-
kie uczestniczki aerobiku!

Janina Słupek

życie to ruch
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Ukazała się nowa publikacja przypomi-
nająca zdarzenia z przeszłości, ludzi 

którzy żyli, działali i pracowali dotknięci 
dramatem ówcześnie panującego ustroju. 
To kolejne wydanie popularyzujące dzie-
je naszego regionu. Wydarzenia te i boha-
ter własnych wspomnień Franciszek Woj-
narowski pochodzący z Brzezin, zasługu-
ją na pamięć i utrwalenie wśród lokalnej 
społeczności, a szczególnie w Kamieni-
cy Górnej, gdzie był kie-
rownikiem szkoły, odda-
nym pedagogiem wśród 
powszechnie niskiego po-
ziomu edukacji i panują-
cej biedy: „Żyłem tam tym 
wszystkim, czym żyło moje 
ówczesne środowisko”.
 Przestępstwa popeł-
nione wobec Polaków w 
czasie II wojny światowej 
przez hitlerowskie Niem-
cy zostały ujawnione, a 
nawet częściowo ukara-
ne, ale zbrodnie i krzyw-
dy wyrządzone Polakom 
przez stalinizm były dłu-
go przemilczane. Ślady 
tych przestępstw dokład-
nie zacierano. Bardzo czę-
sto świadkami tragicznej 
prawdy o zbrodniach i systemie były ofia-
ry, którym udało się przeżyć. To już nie 
Niemcy, a Polacy Polakom zgotowali taki 
los. Dla tych ludzi wojna trwała dłużej.
 Franciszek Wojnarowski przeżył kosz-
mar stalinizmu rodzimego. Skazany bez-
prawnie na długie lata więzienia, z pokorą, 
ale i siłą ducha, dzielnie znosił głód, cier-

pienie i poniżanie. W końcu ujawnił całą 
prawdę, prawdę okresu ciężkich zmagań o 
sprawiedliwość i zwykłą ludzką godność. 
Wypełnił białe plamy w historii naszej Ma-
łej Ojczyzny. Ta prawda powinna ustrzec 
przyszłe pokolenia przed złem, jakie niesie 
ze sobą totalitaryzm. Był mądrym, dziel-
nym i dobrym człowiekiem, o czym świad-
czą m. in. Jego słowa zamieszczone w epi-
logu: „Starałem się zrozumieć i wytłuma-

czyć sobie, że większość naszych prześla-
dowców, to ludzie oszukani przez system, 
że poszli za mirażem utopijnej ideologii 
ustroju sprawiedliwości społecznej. […] 
Nie czułem do nich nienawiści, lecz ra-
czej było mi ich żal”. 
 Jego osobowość, mądrość życiową, 
stosunek do panującej rzeczywistości od-

zwierciedla poezja, którą tworzył. Los 
chciał, iż dorobek pisarski Franciszka Woj-
narowskiego udało się skompletować i wy-
drukować. Przyczynił się do tego Pan pro-
fesor Stanisław Gawlik również pocho-
dzący z Brzezin, a obecnie zamieszkały 
w Brzegu. Byli serdecznymi przyjaciół-
mi, co podkreśla w przedmowie do niniej-
szego wydania. Tak pisze: „…w moim po-
siadaniu znalazło się ponad 200 wierszy. 
Jak z łatwością czytelnik zauważy, tema-
tyka tych utworów, pisanych mową wiąza-
ną, ukształtowaną przez stan wewnętrzny 
ich autora, jest różnorodna. Są to wiersze 

okolicznościowe, patrio-
tyczne, anegdotyczne, fi-
lozoficzne i religijne, na-
sycone głęboką warstwą 
znaczeniową, symbolizu-
jącą dosłowne, przenośne 
i najbardziej wszechstron-
ne znaczenie całej wypo-
wiedzi. […] Nigdy zresz-
tą nie zabiegał o publi-
kację własnych utworów, 
bo na pewno wiedział, iż 
reżim komunistyczny nie 
pozwoli rozpowszechniać 
twórczości poetyckiej nie-
mającej wspólnych cech z 
ówczesnym, urzędowo na-
rzuconym materialistycz-
nie pojmowanym stylem 
życia. […] Tak skomple-
towane utwory rękopi-

śmienne przekazałem Panu Redaktorowi 
Józefowi Nosalowi z nadzieją na ich wy-
danie. I dzięki zabiegom J. Nosala owa na-
dzieja przekształciła się w oczekiwaną rze-
czywistość”.
 Książka dostępna jest między innymi 
w Bibliotece w Brzostku.

M. Kawalec

Tegoroczne IX Ogólnopolskie Konfron-
tacje Kapel i Zespołów Śpiewaczych 

były inauguracją obchodów „Dni Dębi-
cy”. Na dębickim rynku już po raz jedena-
sty zaprezentowała swój repertuar Kapela 
Ludowa „Brzostowianie”.
 Przegląd jest organizowany w czterech 
kategoriach: zespół śpiewaczy z towarzy-
szeniem instrumentów muzycznych, soli-
ści, zespół śpiewaczy bez towarzyszenia in-
strumentów muzycznych i kapele ludowe. 
Celami przeglądu jest prezentacja i pielę-
gnacja tradycji ludowej, pieśni i muzyki z 
uwzględnieniem autentycznego repertuaru 
i sposobów wykonania, zachowanie lokal-
nej gwary, tradycyjnego ubioru, składu ka-
peli, instrumentów, zapoznanie się z war-
tościami folkloru i popularyzacja repertu-
aru. Komisja oceniając ma przede wszyst-
kim na uwadze dobór repertuaru, prezen-
tację instrumentów muzycznych pocho-
dzących z rodzimej tradycji oraz interpre-
tację utworów ludowych. W tym roku ka-
pela wystąpiła w nowym składzie: Agata 
Delikat, Tadeusz Chudy, Adam Chudy, Eu-
geniusz Gierut i Zbigniew Gierut.
 Kapela „Brzostowianie” jest dobrze 
znana jurorom, jak i dębickiej publiczno-
ści, o czym świadczą duże owacje, jednak 
tym razem był zaskoczeniem, zarówno dla 
komisji, jak i publiczności, występ lidera 

kapeli – Tadeusza Chudego – w katego-
rii solistów. Był jedynym solistą tegorocz-
nych konfrontacji. Występ pana Tadeusza 
wyróżniał się dużym poczuciem humoru 
i niebywałym temperamentem. Wspólne 
rozmowy z panią konferansjer i publicz-
nością świadczą, że jest osobą znaną i po-

pularną. W tej kategorii komisja przyzna-
ła dla pana Tadeusz pierwszą nagrodę. W 
konfrontacjach wzięło udział szesnaście 
zespołów i wyróżnienie dla brzosteckiej 
kapeli jest sukcesem. Społeczność dębic-
ka ceni naszą kapelę, budzi ona wśród niej 
szerokie uznanie i podziw, a znawcy folk-
loru dostrzegają w niej autentyzm i kulty-
wowanie rodzimej tradycji.

j.z.

Wyróżnienie dla kapeli „Brzostowianie”

Od lewej: E. Gierut, T. Chudy, A. Delikat, Z. Gierut, A. Chudy

Franciszek Wojnarowski

Wspomnienia i wiersze
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Informacja gminnej komisji 
ds. Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi w Brzostku 
dot. udzielania wsparcia 

ofiarom przemocy domowej
 Doświadczasz przemocy domowej i szukasz 
wsparcia w trudnej sytuacji?
Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz 
pomóc ofiarom? 
 Wystarczy wybrać numer 0 801 12 00 02 
(płatny tylko pierwszy impuls), by skontakto-
wać się z psychologami i prawnikami. Kon-
sultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” co-
dziennie pomagają w zmianie życia każdemu, 
kto chce uwolnić się od przemocy. Pokazują, 
że można uwolnić się od przemocy, odzyskać 
godność i powiedzieć jasno: za przemoc odpo-
wiada ten, kto krzywdzi, a nie ofiara.
 Żyjąc w stanie chronicznego napięcia, lęku 
i poniżania, osoba doznająca przemocy bardzo 
długo podejmuje decyzję o poszukiwaniu po-
mocy dla siebie i dzieci. Zwykle decyduje się na 
to po ostrej przemocy skierowanej na nią samą 
lub na dziecko.
 W Gminie Brzostek ofiary przemocy mogą 
zgłaszać się do Gminnej Komisji Przeciw-
działania Alkoholizmowi w Brzostku w każ-
dą 3. środę miesiąca w godz. od 15ºº-16ºº, lub 
codziennie (w dni robocze) w godz. od 8ºº-14ºº 
bezpośrednio u Pełnomocnika ds. Przeciw-
działania Alkoholizmowi w Brzostku w sie-
dzibie MGOPS - I. piętro, pokój nr 25, tele-
fon służbowy nr 14 68 08 928.
 W kontakcie z osobami doświadczającymi 
przemocy bardzo ważne jest wskazanie im od-
powiednich instytucji i osób, które udzielą im 
pomocy psychologicznej, oraz pomogą ustalić 
najlepsze i możliwe dla danej osoby rozwiąza-
nia.

Pełnomocnik Burmistrza ds. przeciw-
działania alkoholizmowi w Brzostku

Barbara Garstka
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Burmistrz Brzostku ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na wynajem lokalu użytkowego położonego  
w Woli Brzosteckiej – stanowiącego  

własność Gminy Brzostek 
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w budynku 
domu ludowego w Woli Brzosteckiej; cena wywoławcza czyn-
szu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 8,20 zł + 22% 
VAT-u miesięcznie. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi łącz-
nie 44,3 m2.
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, bieżącą wodę i gaz.
Najemca ponosi opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wy-
wóz nieczystości stałych i ciekłych oraz podatek od nieruchomo-
ści i inne opłaty które obciążają najemcę. Umowa może być za-
warta na okres do trzech lat. 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ  
W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  

W DNIU 30 CZERWCA 2010r. O GODZ. 1100

Wadium dla lokalu wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium 
w wyżej wymienionej wysokości do dnia 28.06.2010r. w Ka-
sie Urzędu Miejskiego w Brzostu lub na konto Urzędu (BSR o/
Brzostek Nr 598589 0006 0080 0210 2020 0006)
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto UM.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaź-
nik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza re-
gulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2010 rok.)
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza 
się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca 
się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Pań-
stwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu pu-
blicznego – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz.2108). Wadium w pie-
niądzu należy wnosić na konto: BSR o/Brzostek Nr 598589 0006 
0080 0210 2020 0006).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza 
się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca 
się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych 
powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

Brzostek, dnia 01.06.2010 r.
Burmistrz Brzostku
mgr inż. Leszek Bieniek

Burmistrz Brzostku ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż środka trwałego – stanowiącego  
własność Gminy Brzostek

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest samochód spe-
cjalny strażacki marki IVECO, rok produkcji 1986 r.
Dane identyfikacyjne pojazdu:
1. rodzaj pojazdu       – samochód specjalny strażacki
2. marka i typ pojazdu    – IVECO
3. rok produkcji        – 1986
4. nr rej. poj.          – RDE 8F44
5. typ nadwozia        – specjalny strażacki
6. miejsc siedzących     – 8
7. kolor pojazdu        – czerwony
8. silnik/poj           – R6 diesel/7685 cm3 /176KW
9. przebieg pojazdu      – 67 436 KM
10. rozmiar opon        – 11R/22,5
11. DMC             – 14 500 kg
12. MW              – 7490 kg
13. pojemność zbiornika na wodę – 3000 litr
14. numer VIN VF5M1PHH001108565
15. badanie techniczne pojazdu ważne do 24 października 2010 r.
Dowód rej. Seria Nr DR/BAD 1890891 wydany przez Starostę Dębi-
cy, karta pojazdu seria nr AAA8233222 wydana przez Starostę Dębicy.
Stan techniczno-eksploatacyjny pojazdu bardzo dobry, uszkodzeń po-
jazdu nie stwierdzono.
Cena wywoławcza pojazdu wynosi 53 000,00 zł (słownie: pięćdzie-
siąt trzy tysiące złotych) brutto. 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ  
W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU 

W DNIU 25 CZERWCA 2010 r. O GODZ. 1000

Wadium dla pojazdu wynosi 5 300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzy-
sta złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wnio-
są wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 22.06.2010 r. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa 
lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego – 
zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposo-
bu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).  Wadium w pieniądzu należy wno-
sić na konto: BSR o/Brzostek Nr 598589 0006 0080 0210 2020 0006).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się 
na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się nie-
zwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych po-
wodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Brzostek, dnia 21.05.2010 r.

Burmistrz Brzostku
mgr inż. Leszek Bieniek

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 01 czerwca 2010 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Działając na podstawie Uchwały Nr XL/285/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 18 maja 2010r. w sprawie przeznaczenia do sprzeda-
ży w drodze przetargu działki budowlanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 227/6 położonej w Brzostku, stanowiącej własność Gmi-
ny Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość:
działka budowlana oznaczona numerem ewidencyjnym 227/6 o pow. 0,32 ha (3200 m2) położona w Brzostku, objęta KW Nr 
RZ1D/00018013/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń.
Działka położona jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej w odległości 1000 m od centrum. Teren przylegający do drogi osiedlowej o na-
wierzchni asfaltowej, położony na stoku o nachyleniu południowym. Działka posiada kształt wydłużonego prostokąta (średnia szerokość 
około 12 m) Teren uzbrojony w sieci komunalne: sieć wodociągową, w pobliżu sieć elektryczna, gazowa i kanalizacyjna. 
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek działka położona jest w terenach za-
budowy i przewidzianych do zabudowy.
Działka nr 227/6 zgodnie z decyzją Nr RGiMK.IV.7331-21/2010 z dnia 15.04.2010r. Burmistrza Brzostku o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu, to teren przeznaczony pod budowę budynku mieszkalnego 

Lp Tytuł
własności Nr działki Powierzchnia 

(m2)
Wartość rynkowa wg 

wyceny (zł)
Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

Łączna wartość
(zł)

1 KW Nr RZ1D/00018013/0 227/6 3200 26 217,00 265,00 26 482,00

Do ceny osiągniętej w licytacji doliczony zostanie 22% podatek VAT.
Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na 21 dni tj. od. 01.06.2010 r do 23.06.2010 roku.
Osobom, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 
2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, 
licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 14 lipca 2010r.
Po upływie w/w terminów zostaną wszczęte procedury przetargowe w celu zbycia prawa własności. Opłatę za przeniesienia prawa własno-
ści będzie należało wnieść przed zawarciem aktu notarialnego.
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący. Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów 
w księgach wieczystych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 tel.014/ 6830111
Brzostek, dnia 01.06.2010r.
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KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Wysoki i cienki jest szpilką; 5) Obo-
zowisko; 8) Dobroć; 9) Sąsiad Oregonu; 
10) Kolor; 11) Zimne z octem; 12) Toną 
w nich ludzie; 13) Asyryjski bóg wojny; 
14) Szaflik; 16) Ogół ocen i norm mo-
ralnych; 19) Muzułmańska jałmużna; 
22) Wiśniowy u Czechowa; 24) Niezi-
detyfikowany... latający; 25) Narzędzie 
górnika; 26) Ma go wiersz; 27) Kobie-
ta w niewoli; 28) Wydawca; 29) Cezary, 
aktor; 31) Jedwabna tkanina; 34) Rze-
czy podróżnego; 37) Kwiat jesienny; 
38)  Drap ieżna  ża r łoczna  ryba ; 
39) Edward, działacz komunistyczny; 
40) List kapusia; 42) Zastąpiła radło; 
43) Pas tureckich chrześcijan; 44) Kpi 
ze wszystkiego; 45) Przedmiot; 46) Pio-
senkarz belgijski.
Pionowo:
1) Część dzielnicy; 2) Chaty; 3) Pani Trą-
balska; 4) Miasto świętego Franciszka; 
5) Kobieciarz; 6) Rosyjska jednostka 
długości; 7) Równoboczny prostokąt; 
15) Szal; 17) Stołek; 18) Narzędzie mu-
rarskie; 20) Kraina wiecznych lodowców; 
21) Świętokrąg; 22) Miejska lub pożar-
na; 23) Budowla z kart; 30) Piłka poza 
boiskiem; 31) Najeźdźca; 32) Słodycze, 
przysmaki; 33) Drapieżna ryba mająca 
dwie płetwy grzbietowe; 34) Wpinana w 
bluzkę; 35) Bolesne, ciężkie przejście; 
36) Część kaloryfera; 41) NINO - wło-
skie imię męskie.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamiesz-
czonego na dole strony dostarczone do 
30 czerwca 2010 r. do Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: SIEDEMDZIESIĄTA ROCZ-
NICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ.
Nagrodę książkową wylosował WI-
TOLD KOLBUSZ z Warszawy.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
Domu Kultury w Brzostku.

J. Nosal Trudne wyrazy: IDAHO, ASZUR, ZAKAT, OCHAB, ZONAR, ADAMO, WERSZEK, AUREOLA, GEHENNA, NINO.

Sierżant:
– Opowiadacie szeregowy, że umiecie go-
tować. Coście do cholery gotowali w cy-
wilu? – Smołę, panie sierżancie.

		
W wagoniku kolejki na Kasprowy turysta 
konwersuje z góralem:
– Baco, a co by było, gdyby ta lina się 
urwała? – A to by było.... trzeci roz w 
tym tygodniu..

		

– Słyszałem, że nauczyłeś swoją żonę 
grać w pokera?
– No, to był super pomysł! Wczoraj wy-
grałem od niej połowę swojej pensji.

		
Starsza pani zatrzymuje się przy wędka-
rzu, który właśnie złowił rybę i zdejmu-
je ją z haczyka.
– Biedna rybka! – wzdycha staruszka.
– Proszę pani! – mówi wędkarz – Nigdy 
by jej się to nie przytrafiło, gdyby niepo-
trzebnie nie otwierała pyska.

		
Jedzie taksówkarz z obcokrajowcem i ob-
cokrajowiec pyta:
– A co to jest?
– Hotel Europa.
– A ile go budowli?

– 2 lata.
– U nas by taki w rok wybudowali.
Jadą dalej...
– A co to jest? – Pyta się obcokrajowiec.
– Hotel Plaza.
– A ile go budowali?
– Rok.
– U nas by taki w 6 miesięcy zbudowali.
Przejeżdżają obok Wawelu.
– A co to jest?
– Nie wiem, bo jak jechałem rano to tego 
tu nie było – odpowiada zdenerwowany 
taksówkarz.

		
– Kaziu, dlaczego wnosisz to wiadro z 
wodą do sypialni?
– Bo tata prosił, żeby go o piątej po ci-
chu obudzić...
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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

Dekoracje ślubne w kościele, 
wystrój sal weselnych, kolorystyka 
podyktowana przez klienta,  
kwiaty sztuczne i żywe  

na życzenie, bukiety ozdobne. 
Rozmowy niezobowiązujące. 

Zapraszamy 
Brzostek

tel. 511 723 030

Firma WOJT-BUD zaprasza do 
biura sprzedaży w Brzostku

Nasza oferta:
• Pokrycia dachowe (blacha na wymiar, da-

chówki ceramiczne i betonowe)
• Stolarka budowlana PCV, stalowa, drewniana 

(okna 6 komorowe, drzwi zewnętrzne i we-
wnętrzne, okna dachowe)

• Bramy garażowe, rolety, roletki tekstylne, 
moskitiery na wymiar

• Systemy ociepleń SEMPRE, CAPAROL, 
WEBER

• System suchej zabudowy RIGIPS
• Oraz inne materiały budowlane

Ul. 11 listopada 2
Pon. - pt. 9.00 - 15.00
Sobota 9.00 - 13.00
Nr. Tel. 511 486 405
www.wojtbud.com

Zapraszam wszystkich 
zainteresowanych

BURMISTRZ 14 6803012

ZASTĘPCA BURMISTRZA 14 6803028

SEKRETARZ GMINY 14 6803014

SKARBNIK 14 6803017

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 14 6803013

KIEROWNIK GZOSiP 14 6803015

KSIĘGOWOŚĆ 14 6803016

KASA 14 6803023

PODATKI 14 6803024

EWIDENCJA LUDNOŚCI 14 6803019

DOWODY OSOBISTE 14 6803008

RADA MIEJSKA 14 6803022

URZĄD STANU CYWILNEGO 14 6803027

DROGOWNICTWO 14 6803004

INWESTYCJE 14 6803003

GEODEZJA, EW. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 14 6803005

ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA 14 6803006

KIEROWNIK RG I MK 14 6803007

SALA KONFERENCYJNA 14 6803021

SEKRETARIAT 14 6803026

INFORMATYK, BHP 14 6803018

nowe numery telefonów  
w Urzędzie Miejskim w Brzostku
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Tegoroczna, ogólnopolska akcja „Pol-
ska Biega” w gminie Brzostek odbyła 

się 11 maja 2010 r. Organizatorem gmin-
nej edycji tej akcji był Samorząd Miasta i 
Gminy Brzostek, Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Brzostku oraz Gimnazjum w 
Brzostku. Głównym celem akcji było pro-
pagowanie zdrowego stylu życia, organi-
zowanie grup rówieśniczych do biegania 
i zachęcanie do rekreacyjnego biegania na 
dystansach powyżej 2,5 km.
 W tegorocznej akcji „Polska Biega” w 
naszej gminie wzięło udział 387 uczniów 
ze szkół podstawowych, gimnazjów i Ze-
społu Szkół w Kleciach. Trasa biegu liczy-

ła około 3 km. Start umiejscowiony został 
przy Gimnazjum w Brzostku, następnie 
uczestnicy biegli ulicą Gryglewskiego w 
kierunku ulicy Przedmieście w stronę pla-
cu targowego, drogą dojazdową na stadion 
GOSiR, gdzie była meta biegu. Biegaczy 
pilotowali policjanci na motorach z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Dębicy, po-
licjanci w radiowozie z Komisariatu Poli-
cji w Brzostku oraz strażacy z Brzostku i 
Nawsia Brzosteckiego. Opiekę medyczną 
w czasie biegu sprawowała pielęgniarka z 
Ośrodka Zdrowia w Brzostku. 
 Uroczystego otwarcia biegu dokonał 
Burmistrz Brzostku Pan Leszek Bieniek, 
który także podsumował akcję na stadio-
nie GOSiR. Wszyscy uczestnicy po zakoń-
czonym biegu wzięli udział w losowaniu 

nagród rzeczowych, które ufundowanych 
przez CKiCz w Brzostku i Gimnazjum w 
Brzostku. 
 Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do organizacji i sprawnego 
przeprowadzenia akcji „Polska Biega” w 
naszej gminie, a w szczególności Burmi-
strzowi Brzostku Panu Leszkowi Bień-
kowi, Komendantowi Policji w Brzostku 
Panu Markowi Boroniowi, Kierownikowi 
Ośrodka Zdrowia w Brzostku Pani Boże-
nie Szymańskiej, Kierownikowi CKiCz w 
Brzostku Pani Marcie Król oraz Dyrekto-
rowi Gimnazjum w Brzostku Pani Urszu-
li Kobak.

Koordynator akcji „Polska Biega” 
w gminie Brzostek Jacek Berek

Fot. J. Nosal

„POLSkA BIEgA”

Oczekiwanie na losowanie nagród

Wręczanie nagród Podsumowanie akcji przez Burmistrza Leszka Bieńka

Występ uczennic z brzosteckiego gimnazjum Na mecie
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kącik
fotograficzny

Redakcja „Wiadomości Brzosteckich” dziękuje wszyst-
kim Czytelnikom za nadesłane zdjęcia i czeka na na-

stępne. Przypominamy, że należy je przesyłać na adres:  
wiadomosci@konto.pl lub też dostarczyć do redakcji osobiście.
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Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku Fot. Jakub Wadas z Siedlisk-Bogusz

Fot. Paulina Sienkowska z Brzostku Fot. Michał Borowiecki z Januszkowic

Fot. Janina Słupek z Brzostku Fot. Monika Kolbusz z Januszkowic


