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Fot. J. Nosal

Uczniowie szkół średnich nagrodzeni Nagrodą Burmistrza Brzostku za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie
Od lewej: Instruktor UKS Kyokushin Karate w Brzostku Robert Kolbusz, Burmistrz Leszek Bieniek, Anna Chajec, Mateusz 
Przewoźnik, Magdalena Wąsik, Bartłomiej Ochałek, Dorota Jachym, Dawid Wójcik, Marzena Stanek, Tomasz Ginalski, Aga-
ta Lipińska, Barbara Hunia, Adriana Kamińska, Przewodnicząca Rady Miejskiej Zofia Skórska

Wydarzenia w obiektywie

Poczty sztandarowe przed rozpoczęciem Mszy św. dla służb mundurowych w Sanktuarium Matki Bożej w Przeczycy

W oczekiwaniu na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Brzostku
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Podczas sesji, która odbyła się w dniu 31 sierpnia 2010 
roku Burmistrz Brzostku Leszek Bieniek wręczył nagro-

dy uczniom szkół średnich za szczególne osiągnięcia w na-
uce. Nagrodę Burmistrza Brzostku otrzymali: Adriana Ka-
mińska zam. Brzostek, Dawid Wójcik zam. Brzostek, Bar-
tłomiej Ochałek zam. Januszkowice, Dorota Jachym zam. 
Januszkowice, Tomasz Ginalski zam. Gorzejowa, Marzena 
Stanek zam. Klecie, Barbara Hunia zam. Brzostek, Mate-
usz Przewoźnik zam. Przeczyca, Anna Chajec zam. Opa-
cionka, Agata Lipińska zam. Brzostek.
 Za szczególne osiągnięcia sportowe nagrodę Burmistrza 
Brzostku otrzymała Magdalena Wąsik zam. Nawsie Brzo-
steckie i Beata Bugno zam. Brzostek ul. Szkolna.

 W dalszej części, tematem obrad XLIV sesji było podję-
cie uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok,
- przystąpienia Gminy Brzostek do realizacji projektu w 

ramach Poddziałania 9.1.2, i Działania 9.1, Priorytet IX 
POKL,

- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek, uchwa-
lonego Uchwałą Rady Gminy Brzostek Nr XXXIII/267/06 
z dnia 30 stycznia 2006 roku,

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Brzostek w miejscowo-
ściach Kamienica Dolna i Gorzejowa, 

- przyjęcia darowizny działki położonej w Grudnej Górnej 
pod budowę parkingu.

Ewa Szukała

Z prac Rady Miejskiej

Na dziedzińcu przeczyckiego sank-
tuarium 16 sierpnia o godz. 18.00 

zgodnie z przyjętą tradycją znowu spo-
tkali się strażacy powiatu dębickiego i 
sąsiednich, by przed figurą Matki Bożej 
podziękować za cały rok 
opieki i poprosić o dal-
szą ochronę przed nie-
szczęściami.
 Kompania reprezen-
tacyjna z Kołaczyc i or-
kiestra dęta z Jodłowej 
wprowadziły 44 poczty 
sztandarowe i kolumnę 
strażaków z 34 jednostek 
OSP w liczbie 276 stra-
żaków na Mszę Świętą, 
która odprawiona zosta-
ła na wolnym powietrzu, 
na dziedzińcu przeczyc-
kiego sanktuarium.
 Na Mszę Św. przy-
byli posłowie na Sejm 
RP Renata Butrym i Ka-
zimierz Moskal, bur-
mistrz Jasła Maria Ku-
rowska, burmistrz Ko-
łaczyc Małgorzata Salacha, burmistrz 
Brzostku Leszek Bieniek, wójt Żyra-
kowa Krzysztof Moskal, z-ca wójta Jo-
dłowej Marek Rączka, wójt Wielopola 
Skrzyńskiego Czesław Leja.

 Ojciec Piotr Nowak z Zakonu Bra-
ci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku, 
zarazem kapelan strażaków przy KM 
PSP w Gdańsku, przewodniczył Mszy 
Św.w koncelebrze z ks. kpt Janem Kry-

nickim – kapelanem strażaków woje-
wództwa podkarpackiego, ks. Józefem 
Jasiurkowskim – proboszczem Żyrako-
wa i kapelanem powiatowego OSP RP, 
ks. prałatem Józefem Doboszem – pro-

boszczem parafii Miłosierdzia Bożego w 
Dębicy, ks. dr Janem Cebulakiem – pro-
boszczem parafii w Brzostku i zarazem 
diecezjalnym duszpasterzem leśników, 
ks. Markiem Marcićkiewiczem – kusto-

szem Sanktuarium prze-
czyckiego. Wygłoszone 
przez niego w sposób 
humorystyczny kazanie 
na długo zostanie w pa-
mięci wszystkich obec-
nych.
 Na Mszę Św. przybyli 
też przedstawiciele PSP 
z Jasła, Dębicy, Kolbu-
szowej oraz policjanci i 
myśliwi.
 Licznie uczestniczy-
li też w uroczystości 
mieszkańcy Przeczycy i 
okolicznych wiosek, co 
świadczy zapewne o sza-
cunku i trosce jaką obda-
rzani są strażacy.
 Po Mszy Św. wszy-
scy strażacy stanęli koło 
swoich wozów bojo-

wych i przy przeraźliwym dźwięku sy-
ren dokonano poświęcenia samochodów.
 Później wszyscy udali się do Domu 
Ludowego w Przeczycy na gorący bigos.

M.D.

MSZa śW. dLa SłUżb MUNdUROWyCh W PRZECZyCKIM SaNKtUaRIUM

O ósmej rano msza w miejscowym ko-
ściele, o dziewiątej w szkole krótki 

apel, przywitanie wszystkich uczniów, 
a szczególnie „pierwszaków”, przedsta-
wienie wychowawców i inne ogłoszenia. 
Potem uczniowie z wychowawcami do 
klas, sprawy organizacyjne, podział go-
dzin i pozostałe ogłoszenia. Jeszcze krót-
kie rozmowy z kolegami, których nie wi-
działo się czasem od dwóch miesięcy i z 
powrotem do domu autobusem, albo pie-
szo (no chyba, że przyjadą rodzice samo-
chodem). Tak mniej więcej mija pierwszy 
dzień września – pierwszy dzień nowego 
roku szkolnego. I co ciekawe – im młod-
si uczniowie tym bardziej się z końca wa-
kacji cieszą i tym mniej ich martwi nie-
uchronność sprawdzianów, dyktand, za-
dań domowych i wszelkich innych opre-
sji, które przecież będą ich spotykały. Ro-

dzice też cieszą się, że życie ich pociech 
będzie teraz bardziej ułożone, przewidy-
walne i dostosowane do szkolnego ryt-
mu. Z drugiej jednak strony zapewne mar-
twi ich trochę ciężar nowych obowiąz-
ków – teraz trzeba będzie tę swoją pocie-
chę rano „dobudzić”, zapytać czy odro-
bione zadania domowe i kiedyś pójść na 
wywiadówkę.
 Stan techniczny naszych obiektów 
szkolnych jest systematycznie poprawia-
ny i podczas wakacyjnych miesięcy w 
wielu szkołach dokonano niezbędnych 
remontów, a w Zespole Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim prowadzone są prace termo-
modernizacyjne. Zadanie pn „Termomo-
dernizacja budynków Zespołu Szkół w 
Nawsiu Brzosteckim” wykonywane jest 
przez Przedsiębiorstwo Budowlane EL-
BUD Szymański z siedzibą w Staszowie 
przy ul. Oględowskiej 19a. Wartość robót 
przeprowadzonych w czasie od 25 czerw-
ca do 31 sierpnia  wynosi  237 513,28 zł 

brutto.
Zakres prac wykonywanych na budynku 
przedszkola i szkoły podstawowej:
- wymiana stolarki okiennej: 212,0 m2

- docieplenie ścian: 1070,0 m2

W kolejnym etapie, w budynku szko-
ły podstawowej, planowana jest moder-
nizacja instalacji c.o. polegająca na wy-
mianie rur i grzejników, wymiana kotłów 
c.o., montaż kolektorów słonecznych do 
ogrzania i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, ocieplenie stropów nad ostat-
nimi kondygnacjami. Po zakończeniu tych 
robót, będzie to kolejna szkoła w naszej 
gminie, w której istotnie poprawią się wa-
runki dla dzieci i pracowników.
 Ten rok szkolny zaczął się w 110 od-
działach  szkół podstawowych i gimna-
zjów. Naukę rozpoczęło 1352 dzieci i 
młodzieży. W 10 szkołach podstawowych, 
4 gimnazjach i przedszkolu pracuje 193 
nauczycieli i 77 pracowników obsługi. 

P.S.

I znowu się zaczęło
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Od dwudziestu lat jest Pani dyrektorem Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Brzostku. Jaka była droga 
do tego stanowiska?
Całkowicie niespodziewana i zaskakująca.
Jak sobie Pani poradziła?
Szkoła to moja pasja. Miałam szczęście w życiu, po-
nieważ zawsze trafiałam na bardzo dobrych ludzi. I 
słuchałam ich. Pewnie Opatrzność nade mną czuwała, 
może prowadził mnie dobry anioł. Nie wiem?! Wiem 
jedynie, że miałam szczęście do ludzi i to jest chyba je-
den z najcenniejszych darów, jakie dostaje się od losu.
Które z osiągnięć szkolnych z tych minionych dwu-
dziestu lat pracy uważa Pani za najważniejsze?
Nie sposób wybrać z tylu podejmowanych działań jedno 
i uznać je za najważniejsze. Wszystkie mają szczegól-
ny wymiar i te edukacyjne, i te wychowawcze. Każdy 
sukces, każde, nawet najmniejsze osiągnięcie jest tak 
samo ważne. Wszystkie wydarzenia są dokumentowa-
ne na stronie internetowej i w kronikach szkolnych, zo-
stają dla potomnych jako dziedzictwo. Tworzą kulturę szkolną i 
stają się częścią działań lokalnego środowiska.
Co motywuje Panią do podejmowania coraz to nowych wy-
zwań?
Dla mnie największą motywacją do działania jest zadowolenie 
ludzi, których spotykam na swojej zawodowej i prywatnej dro-
dze. Staram się pomagać i wspierać tych, którzy tego potrzebu-
ją. Tyle nieszczęść dzieje się wokół nas, że my sami musimy się 
wzajemnie otaczać wsparciem i zrozumieniem. Dla mnie ważna 
jest również dobra atmosfera w pracy. Kiedy człowiekowi jest 
dobrze, kiedy się go pozytywnie motywuje to i praca jest mil-
sza, efektywniejsza. Warto też dbać o dobrą współpracę z innymi 
ludźmi, dla każdego z nas wystarczy miejsca na tej ziemi. Każ-
dy bowiem jest inny, ma inne poglądy, inne cele w życiu, ale naj-
ważniejsze, by umieć się jednoczyć i starać się zrozumieć dru-
giego człowieka. Zazwyczaj zwracam się z prośbą do społecz-
ności szkolnej i proszę o podjęcie jakiegoś działania i to zawsze 
skutkuje. Człowiek, który nie jest zmuszany do czegoś, robi to z 
przyjemnością i oddaniem. 
Jak układa się Pani współpraca z lokalną społecznością?
W Brzostku i jego okolicach wciąż spotykam wielu ludzi całym 
sercem oddanych swojej Małej Ojczyźnie. Stanowiło to dla mnie 
i stanowi w dalszym ciągu bardzo ważne, i cenne doświadczenie. 
Tym, co mi od początku imponowało w naszym środowisku był 
wielki potencjał mieszkańców. Mam tu na myśli różne osoby po-
siadające najrozmaitsze zdolności i charyzmaty, których tak bar-
dzo potrzeba szkole w XXI wieku. Świadomość, że jestem ota-
czana tyloma zaangażowanymi ludźmi dodaje mi odwagi w każ-
dej trudnej sytuacji, gdy człowiek ponosi odpowiedzialność za 
bardzo ważne sprawy.
Od lat współpracuje Pani również z wieloma organizacjami i 
instytucjami działającymi na terenie naszego powiatu.
Tak, to prawda. Bardzo cenię sobie wszystkich, którzy chętnie 
współpracują ze szkołą. W tym miejscu pragnę podziękować 
wszystkim, a w szczególności: Panu Leszkowi Bieńkowi – Bur-

Wywiad z Panią Marią Przebiędą dyrektorem 
Publicznej Szkoły Podstawowej w brzostku

mistrzowi, pracownikom Urzędu Gminy i Miasta Brzostek, Pani 
Zofii Skórskiej - Przewodniczącej Rady Miejskiej, Radnym, Panu 
Władysławowi Bielawie – Staroście i Radnym Powiatowym, Panu 
Marcinowi Nowakowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pra-
cy i jego pracownikom, Panom Sołtysom, Pani Irenie Nosal – kie-
rownikowi GZOSiP i jej załodze, CKiCz w Brzostku, dyrekto-
rom lokalnych szkół, Ks. dr. Janowi Cebulakowi – Proboszczo-
wi naszej parafii, Policji, Warsztatom Terapii Zajęciowej, Stra-
ży Pożarnej, Panu Ryszardowi Tomaszewskiemu – dyrektorowi 
banku, Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Sa-
modzielnemu Gminnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdro-
wotnej, lokalnym przedsiębiorcom, moim nauczycielom, pracow-
nikom administracji i obsługi, Rodzicom oraz wszystkim Miesz-
kańcom. Dzięki nim udało się nam dokonać wielu remontów, in-
westycji, zakupić potrzebny sprzęt, a przede wszystkim dokonać 
promocji szkoły. Możemy się również pochwalić przeprowadze-
niem szeregu pięknych uroczystości szkolnych i środowiskowych.
W szkole, którą Pani kieruje pracują nie tylko nauczyciele i 
pracownicy obsługi, ale również zatrudnienie znalazło tu wie-
lu stażystów w ramach działań Stowarzyszenia, realizacji róż-
norodnych projektów finansowanych przez Unię Europejską, 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitału 
Ludzkiego, PUP…
To bardzo trudny temat… Wymaga pisania skomplikowanych 
wniosków, osobistych wizyt w różnych urzędach i zbierania wielu 
dokumentów, szkolenia ludzi, znajdowania dla nich opiekunów, 
tworzenia przydziałów czynności, stawiania i egzekwowania wy-
magań. Na początku każdego roku ustalamy z Burmistrzem Pa-
nem Leszkiem Bieńkiem, czy mamy środki na wkład własny, by 
zrealizować przedsięwzięcia. Odpowiedź Burmistrza zawsze jest 
taka: „Bierz ludzi, ile dasz rady” – i dzięki mu za to, jak również 
za „Orlik 2012” wybudowany za kwotę 1 211 397,31 zł.
W roku 2010 zrealizowano wnioski na kwotę ok. 164 000 zł., a 
w latach 2007-2010 ok. 400 000 zł.
A projekty szkolne?
O, mam zliczone. Proszę przeczytajcie.

Pozyskane środki finansowe dla szkoły w latach 2006-2009
Lp. Nazwa  projektu Źródło Kwota

1. „Najtrudniejszy pierwszy krok”
06.11.2006r.-22.12.2006r.

Rządowy program wspierania powstawania i realizacji regionalnych 
lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i 
młodzieży w 2006r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu 
terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania 
uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”

8 637zł

2. „Słowem jak kluczem otworzymy pałace czasów”
20.08.2007-19.12.2007r.

Rządowy program wspierania powstawania i realizacji regionalnych 
lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży w 2007r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu 
terytorialnego i organizacji pozarządowych”

18 550zł

3. Dożynki 2008 Nagroda w konkursie 20 000zł
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Dokończenie na str. 6

4.
Zajęcia edukacyjne-kursy, szkolenia, warsztaty 
oraz inne formy kształcenia umiejętności i 
samokształcenia „Wolny czas uczy i bawi nas”

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich w Programie 
Integracji Społecznej 35 750zł

5.
Aktywizacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z 
terenu gminy Brzostek poprzez spotkania i warsztaty 
integracyjne „Wszyscy mamy równe szanse”

Program Operacyjny . Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009r. 35 520zł

6. Wyjazd studyjny na Podkarpackie Targi Usług 
Społecznych w Kołaczycach

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich w Programie 
Integracji Społecznej 3 700zł

7. „Słowem, tańcem i pędzlem-jak kluczem otwieramy 
pałace dziedzictwa kulturowego gminy Brzostek”

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich w Programie 
Integracji Społecznej 30 000zł

8. „Bez korzeni nie ma skrzydeł” Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich w Programie 
Integracji Społecznej 12 000zł

9 „Rodzina zawsze razem”- warsztaty skierowane na 
rzecz dobra wspólnego

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich w Programie 
Integracji Społecznej 35 000zł

10. „Aktywizacja lokalnych liderów w gminie Brzostek” Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich w Programie 
Integracji Społecznej 10 000zł

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH POWIATU DĘBICKIEGO w Gminie Brzostek w latach 2007-2010

Lp. Nazwa zadania Wydatki 
wykonane Zakres robót 2007 r. Źródło finansowania

2007 r.

1.
Usuwanie szkód powodziowych w ciągu drogi 
powiatowej Zawadka Brzostecka - Jodłowa (odtwo- 
rzenie korpusu drogi - umocnienie koryta rzeki)

75 067 Remont drogi Środki własne budżetu powiatu – 75 067 zł

2. Modernizacja stożków przy moście Brzostek - 
Smarżowa w ramach prac remontowych 27 148 Zabezpieczenie stożków Środki własne budżetu powiatu w wys. 

27 148 zł
3. Wykonanie dojazdów do mostu Siedliska-Bogusz w 

ramach prac remontowych 3 687 Wykonanie dojazdów Środki własne budżetu powiatu w wys. 
3 687 zł

4. Zabezpieczenie korpusu drogi Kamienica D. - 
Grudna G. w ramach prac remontowych 37 927 Zabezpieczenie korpusu 

drogi
Środki własne budżetu powiatu w wys. 
37 927 zł

5. Przebudowa drogi powiatowej Brzostek – Skurowa - 
Błażkowa km 1,275 - usuwanie skutków powodzi 379 039

Remont przepustów, 
uzupełnienie podbudowy, 
wykonanie nawierzchni

Środki z Gminy Brzostek w wys. 117 690 zł, 
środki z Gminy Brzyska w wys. 117 689 zł, 
środki własne budżetu powiatu 143 660 zł

6. Przebudowa drogi powiatowej Cieszyna - Kamienica 
Górna km 2,260 - usuwanie skutków powodzi 720 629

Remont przepustów, 
uzupełnienie podbudowy, 
wykonanie nawierzchni, 
oczyszczenie rowów

Środki z Gminy Brzostek w wys. 144 126 
zł, środki własne budżetu powiatu – 
576 503 zł

7. Remont drogi powiatowej Frysztak - Klecie km 0,12 
-usuwanie skutków powodzi 114 915 Remont drogi Środki z Gminy Brzostek – 22 984 zł, 

środki własne budżetu powiatu – 91 931 zł
8. Wymiana okien w Zespole Szkół w Brzostku 14 385 Wymiana okien Środki własne powiatu w wys. 14 385 zł

Razem 2007 rok 1 372 797
2008 r.

1. Remont mostu w Kamienicy Dolnej 163 048 Remont mostu Środki własne budżetu powiatu – 163 048 zł
2. Remont mostu w Siedliskach-Bogusz 100 435 Remont mostu Środki własne budżetu powiatu w wys. 

100 435 zł
3. Remont ul. Słonecznej w Brzostku 239 979 Remont drogi Środki własne powiatu – 119 990 zł, środki 

Gminy Brzostek – 119 989 zł
4. Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół w 

Brzostku 28 000 Wymiana stolarki 
okiennej

Środki własne budżetu powiatu w kwocie 
28 000 zł

Razem 2008 rok 531 462
2009 r.

1. Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół w 
Brzostku 14 996 Wymiana stolarki 

okiennej
Środki własne budżetu powiatu w wys. 
14 996 zł

2.
Wymiana pokrycia dachowego na budynku 
gospodarczym oraz wymiana parkietu na korytarzu 
dolnym Zespołu Szkół w Brzostku

13 000

Wymiana pokrycia 
dachowego na budynku 
gospodarczym oraz 
wymiana parkietu na 
korytarzu dolnym

Środki własne budżetu powiatu w wys. 
13 000 zł

3. Remont drogi Głobikówka – Siedliska-Bogusz 52 560
Remont drogi w ramach 
usuwania skutków 
powodzi

Środki własne budżetu powiatu – 52 560 zł

4. Przebudowa drogi powiatowej Brzostek – Siedliska-
Bogusz wraz z mostem na rzece Kamienica 60 000 Opracowanie 

dokumentacji technicznej
Środki własne budżetu powiatu w wys. 
30 000 zł, środki z Gminy Brzostek w 
kwocie 30 000 zł

5.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317 Kamienica 
Dolna – Grudna Górna km 0+000-5+750 wraz z 
obiektami inżynierskimi

149 999 Wykonanie dokumentacji 
technicznej

Środki z Gminy Brzostek w wys. 
149 999 zł

Razem 2009 rok 290 555

Przeprowadzone warsztaty i zajęcia w ramach projektów dały 
uczniom możliwość odkrywania świata i rozwijania pasji. Dzie-
ci specjalnej troski integrowały się z rówieśnikami. Całość przed-
sięwzięć przepełniała radość, a blask uśmiechów dzieci był dla 
wszystkich najlepszą nagrodą.
Jako radna powiatowa ma Pani wpływ na wiele inwestycji 
przeprowadzanych w naszej gminie. Co udało się zrealizo-

wać w czasie trwania tej kadencji?
Obok problemów związanych z realizacją projektów zawsze pa-
miętam o drogach.
Na moją prośbę Starosta Władysław Bielawa zlecił wydziałowi 
finansowemu przygotowanie wykazu zadań inwestycyjnych Po-
wiatu Dębickiego w Gminie Brzostek w latach 2007-2010. Oto 
jego zestawienie:
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Dokończenie ze strony 5
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH POWIATU DĘBICKIEGO w Gminie Brzostek w latach 2007-2010

Lp. Nazwa zadania Wydatki 
planowane Zakres robót 2010 r. Źródło finansowania

2010 r.

1. Remont drogi powiatowej Nr 1321R Brzostek - 
Skurowa 120 000 Remont drogi

Środki własne budżetu powiatu w wys. 
20 000 zł, środki z Gminy Brzostek 
100 000 zł

2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w 
Brzostku 60 000 Wymiana stolarki okiennej Środki własne budżetu powiatu 60 000 zł

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1318 Brzostek 
– Siedliska-Bogusz wraz z mostem 2 732 700 Przebudowa mostu i drogi

Środki własne budżetu powiatu w wys. 
2 032 700 zł, środki z Gminy Brzostek 
700 000 zł

4.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317 
Kamienica Dolna – Grudna Górna km 0+000-
5+750 wraz z obiektami inżynierskimi

150 000 Wykonanie dokumentacji 
technicznej

Środki własne budżetu powiatu w wys. 
150 000 zł

Razem 2010 rok 3 062 700
Razem 2007-2010 rok 5 257 514

Przebudowa drogi Kamienica Dolna – Grudna 
Górna 7 500 000 Przebudowa drogi

Środki własne budżetu powiatu 6 250 000 
zł, środki Gminy Brzostek 1 250 000 zł. 
Wykonanie i finansowanie w 2011 roku

Ogółem 12 757 514

Powiem jeszcze krótko o nowej siedzibie Starostwa Powiato-
wego i współpracy z tym urzędem. Z pewnością czekaliście 
Państwo na ten obiekt. W przeszłości wydziały Starostwa zlo-
kalizowane były w różnych punktach Dębicy, co nie sprzyja-
ło sprawnej obsłudze interesantów. Od sierpnia nowy budynek 
znajduje się przy ulicy Parkowej 28, mieści on wszystkie wy-
działy Starostwa oraz jednostki organizacyjne Powiatu. Zapra-
szając do nowej siedziby, życzę Państwu, by załatwianie spraw 
urzędowych przebiegało znacznie sprawniej niż dotychczas.
Wiemy, że jest Pani osobą, która trzyma zawsze tzw. pion. 
Jakim zasadom Pani hołduje?
Bardzo prostym: „Ile się da drugiemu dobra, tyle się dostaje”. 
„Jeżeli się zrobi coś złego, to zło prędzej, czy później do nas 
wróci z nawiązką”. Każdy zna tę podstawową prawdę życia i 
te proste zasady. Nigdy o nich nie zapominam.

Czy ma Pani jeszcze czas na coś poza pracą? Co Pani lubi 
robić w wolnym czasie?
W wolnych chwilach latem i jesienią lubię zbierać grzyby w le-
sie, aktywnie wypoczywać pływając na stawach w Błażkowej, 
w tzw. „Kurorcie pod Bobrami”, często wyjeżdżam na basen, a 
zimą na narty. Namiętnie czytam książki, pielęgnuję dziedzic-
two kulturowe w regionie. Staram się wyszukiwać stare prze-
pisy naszych babć czy prababć i przygotowywać potrawy dziś 
już zapomniane. Lubię przywoływać i ożywiać te kucharskie 
wspomnienia sprzed lat. Między innymi dzięki temu powsta-
ły przy współpracy z moimi pracownikami i lokalną społecz-
nością książki: „Brzosteckie przepisy kucharskie”, „Brzostec-
kie lato w słoiku”, „Brzosteckie specjały”.
Dziękujemy za rozmowę. 

atsz

Wakacyjne 
remonty 
w szkole
Wakacje to dobry czas na 

odpoczynek i regenera-
cję sił, jest to również idealny 
moment na drobne prace re-
montowe i odświeżanie lekcyj-
nych sal.
 Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Brzostku, by wyglą-
dać bardziej urokliwie, pod-
czas najcieplejszych miesięcy 
tego lata zmieniała swoje obli-
cze. Oprócz drobnych napraw 
dokonano miedzy innymi: po-
malowania ścian korytarza na 
drugim piętrze, lamperii oraz 
drzwi, odświeżenia pomiesz-
czeń: świetlicy, stołówki i szat-
ni. Odmalowano także lamperię 
na parterze oraz klatce schodo-
wej. Łącznie pomalowano ok. 
1250 m2.
 Przyjemny wizerunek brzo-
steckiej podstawówki cieszy 
całą społeczność szkolną, gdyż 
estetyczny wygląd budynku 
sprzyja sprawniejszemu zdo-
bywaniu wiedzy. 

atsz

Milionowe odwiedziny
26 sierpnia o godzinie 22:53 Internetowy 

Serwis Gminy Brzostek odwiedził mi-
lionowy odwiedzający. Warto w tym miejscu 
przypomnieć, że strona zosała założona w 
1999 roku, a statystyki zliczają odwiedziny 
od stycznia 2002 roku. Jak wynika z poniżej 
znajdującego się wykresu liczba odwiedzin 
ciągle rośnie. Obecnie notowanych jest po-
nad tysiąc odwiedzających dziennie. 
 O popularności strony świadczy również 
fakt, iż jest ona otwierana prawie na całym 
świecie, a najwięcej, oprócz oczywiście Pol-
ski, w USA, Francji, Austrii, Australii, Wło-
szech, Niemczech, Anglii, Szwecji, Rosji, 

Irlandii, Słowacji, Grecji, Danii, Norwegii,  
Kanadzie, a nawet Japonii.
 Najczęściej odwiedzane podstrony to: 
„Galeria zdjęć”, „Wiadomości Brzosteckie”, 
„Pogoda dla Brzostku”, „Forum”, „Puzzle”,  
a ostatnio „Mapy terenów zalewowych”.
 Najwięcej odwiedzin statystyki odnotowu-
ją w poniedziałki i w piątki, natomiast najlep-
sze godziny dla brzosteckiej strony to godz. 
14:00, 20:00 i 21:00. Najczęściej poszukiwa-
nym ciągiem znaków to: „Brzostek”, „gmi-
na Brzostek”, „Brzostek gmina”, „Brzostek 
na żywo”, „um Brzostek”. 
 Wszystkim Internautom, którzy odwiedzi-
li www.brzostek.alpha.pl serdecznie dzięku-
jemy i zapraszamy ponownie.

/fl/

Odwiedziny od 2002 roku
(stan na 3 września 2010 r.)
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 Plon niesiemy plon,
 W gospodarza dom!
 Żeby dobrze plonowało,
 Po sto korcy z ziarna dało.
 Plon niesiemy, plon!

Miesiąc wrzesień to czas dożynek, któ-
re w Polsce od dawna obchodzone 

były w pierwszy dzień jesieni. W naszych 
okolicach obchodzono je czasami wcze-
śniej, na przykład w święto Matki Bo-
żej Zielnej. Zachowane do dzisiaj ob-
chody dożynkowe na przestrzeni wie-
ków zmieniały nieco swój charakter, 
ale zawsze połączone były z obrzęda-
mi dziękczynnymi za ukończenie żniw 
i prac polowych. Wprawdzie za czasów 
PRL-u dożynki zmieniły swój charakter 
na czysto polityczny, to jednak po1980 
roku powróciły do dawnej tradycji i zno-
wu stały się świętem rolników. Obec-
nie, tak jak od najdawnieszych czasów, 
są dziękczynieniem składanym Bogu za 
zebrane plony, a towarzyszą im pochody 
z wieńcami, pieśni, festyny, zabawy itp.
 W Brzostku od lat były organizowa-
ne dożynki gminne. Jedak w tym roku, 
ze względu na powódź jaka dotknęła na-
sze okolice dożynki zostały odwołane.
 A tak żniwa i dożynki sprzed II woj-
ny światowej opisywał Franciszek Woj-
narowski w swoich wspomnieniach:

 „W czerwcu kończył się rok szkolny i 
rozpoczynały się wakacje. Dla nas, dzie-
ci wiejskich oznaczało to zwiększenie 
naszego uczestnictwa w pracach zwią-
zanych ze żniwami i sprzętem plonów. Z 
polecenia ojca biegaliśmy do jego dłużni-
ków, aby przyszli do nas do żęcia sierpami 
żyta czy pszenicy. Zachodząc do danego 
domu najpierw mówiło się: 
„Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus” i następnie: 
Rodzice proszą Was, aby-
ście (w tym a w tym dniu) 
przyszli do nas z sierpami, 
bo będziemy żąć żyto, psze-
nicę, (tu wymienialiśmy na-
zwę naszego pola, na któ-
rym miały się odbywać żni-
wa). W ten sposób zabez-
pieczało się uczestnictwo 
20 do 30 żeńców. W upal-
ne dni żeńcy w godzinach 
popołudniowych, po spo-
żytym obiedzie, przerywali 
pracę i odpoczywali w cie-
niu drzew. Przerwa ta na-
zywała się „południkiem” i 
trwała około dwóch godzin. 
Po przerwie kontynuowano 
pracę aż do zachodu słońca. 
Zżęte zboże schło „na po-
mieci” przez kilka dni. Na-
stępnie wiązało się je w sno-
py i układało w mendle (ko-
piło się). Zestawione sno-
py mendle i stogi, pozosta-
wały jeszcze na polu celem 
dalszego wysuszenia. Dopiero dobrze 
wysuszone snopy zwożono do stodoły. 
Na koniec żniw, żeńcy wręczali gospo-
darzowi przystrojony kwieciem i koloro-

wymi wstążeczkami „snop dożynkowy”. 
Gospodarz serdecznie dziękował żniwia-
rzom, zapraszał do domu na mały poczę-
stunek, który często kończył się wieczorną 
muzyczką i potańcówką ku wielkiej ucie-
sze i radości szczególnie młodych żeńców. 
Niektórzy zamożniejsi i bogatsi gospoda-
rze szykowali wieniec dożynkowy, który 
uroczyście poświęcano w kościele w dniu 
Matki Bożej Zielnej (15 sierpnia).

 Pamiętam, że i u nas w domu kilka 
razy odbywały się takie uroczystości do-
żynkowe, połączone z przyjęciem gościn-
nym dla zaproszonych gości i zabawą ta-
neczną dla organizatorów i uczestników 
imprezy. Wieniec dożynkowy wykonywa-
ny był na specjalnym szkielecie drewnia-
nym, zwanym „rogalem” z kłosów zbo-
ża, głównie pszenicznych i dodatkowo 
ozdobiony był kwiatami i kolorowymi 
wstęgami. Wieziono go do poświęcenia 
w kościele na drabiniastym wozie pięk-
nie przystrojonym, w otoczeniu druhen 

dożynkowych, ubranych w barwne stroje 
krakowskie. Drużbowie dożynkowi, rów-
nież w strojach krakowskich jechali na ko-
niach ubranych w paradne siodła i rzędy 

oraz dodatkowe ozdoby. Orszak dożynko-
wy wyglądał pięknie i wspaniale. Pamię-
tam, że głównym inspiratorem zorganizo-
wania imprezy dożynkowej u nas była na-
sza bliska sąsiadka, Zofia Pacocha, wów-
czas jeszcze panna. Ona to uzyskiwała 
zgodę naszego ojca i czuwała nad wyko-
naniem i wystrojem dożynkowego wień-
ca, zwerbowaniem dziewcząt na druhny 
i chłopców – kawalerów na drużbów do-
żynkowych. Posiadała wrodzony, duży 
zmysł organizatorski i artystyczny. Była 
niezmordowana, lubiła ruch i pracę spo-

łeczną. Nic więc dziwnego, że nasz wie-
niec dożynkowy i cała związana z nim 
dodatkowa oprawa zaliczane były przez 
swoich postronnych widzów do najbar-
dziej udanych. Brzeziny, to duża, składa-
jąca się z 14 przysiółków wieś i podob-
nych wieńców poświęconych w Zielną 
w kościele było corocznie po kilka, ale 
nasz zawsze zaliczany był do najpięk-
niejszych.
 Mama, przy pomocy sąsiadek i druhen 
dożynkowych szykowała sute przyjęcie, 
różne ciasta, potrawy i napoje dla dożyn-
kowych gości. Ojciec przezornie zabez-
pieczał się w dużą beczkę piwa „Oko-
cim” i dwie lub trzy butelki czegoś moc-
niejszego. Na przygotowanej w tym celu 
podłodze na podwórzu (lub w razie nie-

pogody na boisku w stodole) grała kape-
la złożona z miejscowych, wiejskich mu-
zykantów. Bawiła się tańcząc młodzież i 
starsi. Śpiewano przyśpiewki dożynko-
we, różne pieśni ludowe i patriotyczne, 
ugaszczano się przy zastawionych sto-
łach. Wspominano stare dzieje i marzo-
no o lepszej przyszłości. Nawiązywano do 
kazania księdza proboszcza, który przy-
pominał z ambony, że dzień 15 sierpnia 
jest rocznicą zwycięskiej bitwy w woj-
nie z bolszewikami i komunizmem, czyli 
„Cudu nad Wisłą”, dzięki któremu z po-

mocą Matki Bożej obroni-
liśmy naszą niepodległość i 
suwerenność oraz całą Eu-
ropę przed barbarzyńskim 
zalewem bezbożnego ko-
munizmu i krwawej rewo-
lucji.
 W święto Matki Bożej 
Zielnej odbywa się również 
święcenie ziela i kwiatów. 
Już kilka dni wcześniej cho-
dziliśmy z braćmi i kolega-
mi zbierać ziele do święce-
nia. Wieczorem przed Ziel-
ną mama szykowała z tego 
ziela ozdobny snop. Wty-
kała weń kilka dorodnych 
kłosów zboża. Z tak przy-
gotowanym snopem ziela 
szło się do kościoła. Po ce-
remonii poświęcenia i po-
wrocie do domu ziele wie-
szało się na strychu u „bon-
ta”. Wywar z tych ziół da-
wano do picia krowom po 
wycieleniu. Krowy piły to 
lekarstwo bardzo chętnie. 
Taka herbatka sporządzona 
z umiejętnie dobranych ziół 

(a jeszcze do tego ziół święconych) posia-
dała właściwości lecznicze i nie mogła im 
zaszkodzić”.

/fl/

tradycje dożynkowe z okolic brzostku

Chleb dożynkowy – Dożynki Powiatowe 
w Brzostku, 11 września 2005 r.

Wieniec dożynkowy z Grudnej Górnej upamiętniający  
25-lecie parafii - Przeczyca 15 sierpnia 2010 r.
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9 lipca 2010r. rozpoczęła się dwutygo-
dniowa kolonia dla dzieci, które ucier-

piały na skutek tegorocznej powodzi. Po 
przyjeździe do Zakopanego osiedliliśmy 
się w Pensjonacie Halina. Dzieci były 
zakwaterowane w pokojach 2,3,4,5 oso-
bowych. Każdy pokój był pięknie ume-
blowany, miał osobną łazienkę. Malow-
nicza stołówka, w której spożywaliśmy 
bardzo smaczne posiłki, również swo-
im wyglądem zachęcała do korzystania 
z niej. Pensjonat Halina jest wyposażo-
ny w boisko do gry w piłkę nożną, bo-
isko do gry w siatkówkę, huśtawki, stół 
do ping ponga, altankę do palenia ogni-
ska. Nad całą kolonią pieczę sprawował 
kierownik Jacek Szymański. Wszyst-
kie dzieci zostały podzielone na grupy, 
przydzielono im wychowawcę, który od-
powiadał za ich bezpieczeństwo. W ra-
zie urazu lub choroby czuwała nad nami 
pielęgniarka Magdalena Lepczyńska. 
 Drugiego dnia wybraliśmy się na pie-
szą wycieczkę po okolicy. Natomiast po 
południu były zajęcia sportowo - rekre-
acyjne, a wieczorem dyskoteka. 
 W niedzielę 11 lipca braliśmy udział 
w Mszy Świętej, oraz zwiedzaliśmy za-
bytki sakralne. Po obiedzie dzieci grały 
w gry i zabawy świetlicowe. Wieczorem, 
każda grupa przedstawiła śmieszną pio-
senkę na swój temat.
 Kolejnego dnia wybraliśmy się na pie-
szą wycieczkę na Olczańskie Wierchy. Po 
południu dzieci miały zajęcia ze swoimi 
wychowawcami. Natomiast wieczorem 
odbył się pokaz mody obozowej.
 Wtorek 13 lipca był to dzień, w któ-
rym wybraliśmy się na pieszą wycieczkę 
do Kuźnic. Zwiedziliśmy tam Muzeum i 
podziwialiśmy piękne widoki. 
Po południu odbyło się spotkanie z Mi-
strzem Świata w biegach narciarskich Jó-
zefem Łuszczkiem.
 Następnego dnia odbyła się całodnio-
wa wycieczka autokarowa: Bachledów-
ka, Gubałówka, Butorowy Wierch. Na-
tomiast wieczorem dzieci przedstawiły 

swoje prace na konkurs plastyczny „Moje 
Tatry”.
 Czwartek 15 lipca cały dzień spędzi-
liśmy na terenie pensjonatu. Dzieci grały 
w gry i zabawy ruchowe. Wieczorem od-
był się wybór Góralskiej Piękności, czy-
li wybory Miss i Mistera Kolonii. Tym 
sposobem pierwszy tydzień minął nam, 
bardzo miło i przyjemnie.
 16 lipca w piątek wyruszyliśmy na 
całodniową wycieczkę na Morskie Oko. 
Ciężko było dojść, ale widok, jaki tam 
zobaczyliśmy wszystko nam zrekompen-
sował. 
 Kolejnego dnia wyjechaliśmy na 
Basen Termalny (Ciepłe Źródła). Na-
tomiast wieczorem odbył się „Turniej 
Płci”. Chłopcy przygotowali 100 pytań 
dla dziewcząt, a one 100 pytań dla chłop-
ców z różnych dziedzin.
 W niedziele 18 lipca zwiedzaliśmy za-
bytki sakralne, braliśmy udział w Mszy 
Świętej. Po południu odbył się Turniej 
Kolonijny - w dwóch dyscyplinach: pił-
ce siatkowej i ping pongu.
 Następnego dnia wyjechaliśmy na wy-
cieczkę autokarową do Murzasichle. Zo-
baczyliśmy tam Bacówkę, w której Baca 
opowiedział nam o kulturze i tradycji gó-
ralskiej. 
Natomiast wieczorem odbył się „Mara-
ton Uśmiechu” - dzieci przedstawiały 
śmieszne skecze i dowcipy.
 Kolejny dzień rozpoczęliśmy od po-
dziwiania Skoczni Narciarskich z bli-
ska, następnie pieszo doszliśmy do Kru-
pówek, gdzie mogliśmy zakupić pamiąt-
ki. Po południu odbył się konkurs „Mam 
Talent”. 
Wieczorem dzieci świetnie bawiły się 
na dyskotece.
 21 lipca - ten dzień dla niektórych dłu-
go pozostanie w pamięci, odbył się wtedy 
Chrzest Kolonijny. Dzieci miały za za-
danie przejść określony tor przeszkód, a 
na końcu złożyć przysięgę oraz ucałować 
Bacę. Po południu do Pensjonatu zawi-
tali Strażnicy Graniczni, którzy opowie-

dzieli o swojej pracy, przedstawili części 
swojego umundurowania. 
 Podczas pobytu na kolonii pogoda 
nam bardzo dopisała. Raptem tylko przez 
dwa dni przelotnie padał deszcz. W cza-
sie tych dwóch tygodni dzieci były uczu-
lane, aby przestrzegały zasad kultural-
nego zachowania się w grupie, rozwija-
ły swoją sprawność fizyczną, umacniały 
nawyki higieny osobistej. Ponadto dzie-
ci zapoznały się z kulturą i tradycją gó-
ralską oraz zostały uwrażliwione na pięk-
no przyrody.
 W ostatnim dniu kolonii każdy uczest-
nik otrzymał dyplomy i upominki. Po 
spakowaniu wyjechaliśmy do domu. W 
Brzostku na placu buraczanym czeka-
li rodzice, którzy odebrali swoje lekko 
zmęczone, ale  bardzo zadowolone po-
ciechy.

Teresa Czarnecka

Wspomnienia z kolonii dla dzieci powodzian w Zakopanem

Michał Andreasik w konkursie 
„Mam talent”

Uczestnicy kolonii z gminy Brzostek
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 „Nie ma takiego człowieka,
 Który by nie kochał,
 ale cała rzecz w tym, co kocha…”
          Św. Augustyn

Upalne, jasne lato zagościło na dobre na brzostecką ziemię. 
Szczególnie miło można spędzić wakacyjne miesiące nad 

Wisłoką, czy też chodząc po lasach, zagajnikach i bezdrożach.
Idąc lasem z koszyków wyłaniają się grzyby – całkiem niezłe 
okazy – kurek, gołąbków, koźlaków, maślaków i dostojnych bo-
rowików.
 Liście paproci, storczyki, wysokie trawy czy też runo leśne 
owiane wiatrem roz-
noszą typowe dla tego 
czasu zapachy leśne. 
Są jeszcze na naszym 
terenie rodziny, które 
wolny, letni czas spę-
dzają na grzybobra-
niu, a potem zago-
spodarowują zbiory 
grzybów na zimowe 
przysmaki. 
 Inni zaś miesz-
kańcy naszej mieści-
ny uwielbiają ogrody 
– kochają mieć wielo-
warzywne rzędy wie-
lorakich jarzyn – w 
których nacie mar-
chwi, pietruszki i se-
lerów są bujne i oka-
załe, łodygi cebul już 
przesuszone schyla-
ją się do ziemi, z któ-
rej widnieją niemałe 
głowy cebuli i czosn-
ku. Z ogórkowych pę-
dów wychylają się podłużne, zielone ogórki, cukinie, a żółkną-
cy już koper dodaje koloru jesieni. Dalej znowu stoją rzędy ka-
larepy, kapusty, kalafiorów i całkiem ociężałe głowy mówią że, 
niedługo nadejdzie czas zbiorów. Bardzo zielone liście buracz-
ków ćwikłowych już jakby zmęczone żarem słońca brunatnieją, 
a wysmukły bób, groch i fasole „rozglądają się” swoimi pełny-
mi strąkami, czy aby jakiś natręt nie będzie ich zrywał. Dostojne 
słoneczniki obracają za słońcem ciężkie tarcze kwiatowo-ziarni-
ste, wokół których uwijają się pszczoły, osy i trzmiele. Całkiem 
wytwornie i w spokoju stoją wysokie łodygi kukurydzy, które 
wśród liści ukrywają dorodne kolby z nasionami. Tylko ziem-
niaczyska wyglądają mało ciekawie, badyle już przyschły rzę-
dy gotowe są do zbiorów, Kępy ziół zielone i kolorowe zachę-
cają do zbierania liści i kwiatostanu. Barwnie tu i bardzo kolo-
rowo i nic dziwnego, że w ogrodzie letnim można rzeczywiście 
się zadurzyć.
 Ogród WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ – przy starej 
plebanii – jest równie piękny, kolorowy i bardzo starannie utrzy-
many przez instruktorów pracowni ogrodniczej i rolniczej.
 Instruktorem pracowni ogrodniczej jest Piotr Staniszewski, 
który po uzyskaniu licencjatu z ekonomii o specjalności EKO-
NOMIA HANDLU I USŁUG kontynuuje naukę na studiach 
magisterskich na wydziale ZARZĄDZANIA POLITECHNI-
KI RZESZOWSKIEJ. Wiedzę ogrodniczą pozyskuje z literatu-
ry fachowej oraz z doświadczeń wyniesionych z domu rodzin-
nego. W jego pracowni jest pięcioro uczestników, którzy zajmu-
ją się pielęgnacją i uprawą warzyw i roślin. W ogrodzie tym sto-
ją dwa okazałe foliaki z pomidorami, ogórkami i papryką, a ich 
jędrne owoce zachęcają do zrywania i smakowania. Sadzonki 
tych warzyw otrzymuje WTZ jak co roku z Przyborowa. Owoce 
tych warzyw wykorzystywane są na bieżąco w kuchni warszta-
tów. Korzenne warzywa przechowywane są w piwnicy, zaś inne 
przetwarzane są na sałatki, przeciery, surówki, kompoty, soki i 
mrożonki na zimowe miesiące. Było by tych przetworów znacz-
nie więcej gdyby nie pazerność  niektórych mieszkańców – cał-
kiem po prostu podkradają warzywa z ogrodu WTZ – nieładnie 

panie – ludziom potrzebującym, pomocy trzeba pomagać a nie 
wykradać to co oni wypracują.
 Pracownia rolnicza prowadzona jest przez Jerzego Płaziaka 
absolwenta Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kleciach. Wiedzę 
tam zdobytą przenosi do pracy z piątką podopiecznych uczest-
ników WTZ. Sam zaś jest doświadczonym rolnikiem, gdyż pro-
wadzi 12 ha gospodarstwo rolne nastawione na hodowlę trzody 
chlewnej. Pracownia rolnicza wyposażona jest w narzędzia rol-
nicze, takie jak: ciągnik rolniczy, przyczepka jednoosiowa, bro-
ny, pługi, kultywator, opryskiwacz ciągnikowy, kosiarkę rota-
cyjną, kosiarkę listwową, plewnik, opryskiwacze, kosiarki spa-
linowe i inne drobne narzędzia rolnicze. Tę grupę uczestników 

WTZ razem z instruk-
torem można często 
spotkać przy zbiorze 
siana, które potrzeb-
ne jest do karmienia 
koników i królików. 
Zimą instruktor wraz 
z uczestnikami doko-
nuje przeglądu i na-
prawy sprzętu rol-
niczego oraz zajmu-
je się odśnieżaniem 
obejścia WTZ, drogi 
wiodącej do tego bu-
dynku i do kościoła 
parafialnego. 
 Ponadto uczest-
nicy WTZ mają moż-
liwość rozwijania 
własnych pasji ży-
ciowych. Jedni ma-
lują, inni wyszywają 
i haftują, jeszcze inni 
rozwijają zdolności 
manualno-technicz-
ne, ale są wśród nich 

i tacy, którzy rozwijają zdolności muzyczne czy też literackie. 
I tak Stefan Trychta pisze wiersze. Jest on laureatem konkur-
su literackiego organizowanego przez STOWRZYSZENIE NA 
RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY „NIEŚĆ NA-
DZIEJĘ” W BRZOSTKU. Na tym konkursie wiersz Stefana za-
jął  pierwsze miejsce, a o to jego fragment:

NIE PIJĘ, NIE PALĘ, NIE NARKOTYZUJĘ SIĘ
Kochać Boga
mieć przyjaciół, nie mieć wroga
kto nie pije
długo żyje

Kto narkotyków nie bierze
żyje w miłości, katolickiej wierze
kto nie pali żyje z dekalogiem
kłania się ludziom, rozmawia z Bogiem
[…]
Milcz i rób co ci Bóg każe
A także co serce rozkaże
A Jezus na ziemi i w niebie
przygotuje miejsce dla Ciebie [...]

 Warsztaty Terapii Zajęciowej są miejscem, w którym ludzie 
potrzebujący pomocy tworzą jedną wielka grupę. Tutaj czują się 
potrzebni, tutaj spędzają większą część dnia i mają fachową opie-
kę. Za Św. Augustynem możemy powtórzyć, że każdy człowiek 
kocha – każdy kocha inaczej i co innego. Ważnym jest aby wie-
dział co powinien naprawdę kochać. Ważnym jest aby miłość do 
każdego człowieka – do bliźniego – i jego wytworów pracy za-
wsze była szlachetna i bezinteresowna.
 Jak to dobrze, że przy naszej parafii działają WTZ, a ich dy-
rektorem i opiekunem jest proboszcz, prałat ks. dr Jan Cebulak 
i oby starczało Mu sił do prowadzenia tego szlachetnego dzieła.

Zuzanna Rogala

W OGROdZIE WaRSZtatóW tERPII ZajĘCIOWEj W bRZOStKU

Stefan Trychta

Uczestnicy pracowni ogrodniczej i rolniczej
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Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu - fragmenty

Szkoła powszechna i marzenia cd.

Szybko zbliżały się wakacje szkolne 1938 
roku. Piątą klasę szkoły powszechnej 

ukończyłem z wyróżnieniem jako prymus. 
Oczekiwałem nadejścia radosnego dnia, w 
którym jak co roku wyjeżdżaliśmy do dziad-
ka Jakuba na jego imieniny. Wiedziałem, że 
w niedzielę najbliższą dnia 25-go lipca będę 
uczestniczył w wielkim zjeździe rodzinnym 
u dziadka Andreasika za lasem na jego imie-
ninach. Przygotowałem odpowiednie życze-
nia imieninowe do zadeklamowania dziad-
kowi podczas spotkania z nim naszej rodzi-
ny. W oczekiwaną niedzielę rano nasza ro-
dzina ubrana odświętnie wyruszyła z domu 
furmanką do dziadka Jakuba na uroczysto-
ści imieninowe.
 Kiedy stanęliśmy przy łóżku dziadka 
po powitaniach ja wyrecytowałem życze-
nia imieninowe a siostry przekazały kwiaty 
i upominek imieninowy. Dziadek podzięko-
wał wszystkim za przybycie, zaprosił byśmy 
usiedli i zaczęła się rozmowa. Podczas pytań i 
odpowiedzi dziadek zapytał też mnie o wyni-
ki w nauce i co zamierzam robić po ukończe-
niu szkoły powszechnej. Podałem dziadkowi 
moje świadectwo szkolne z wyróżnieniem i 
stanowczo oświadczyłem, że będę prosił ro-
dziców by mi pozwolili uczyć się w gimna-
zjum. Dziadek pochwalił mnie za wyniki w 
nauce i moje zamierzenia oraz dał mi srebr-
ną monetę 5 złotych bym sobie kupił coś po-
żytecznego co mi będzie potrzeba. Na zakoń-
czenie rozmowy dziadek zwrócił się do mo-
ich rodziców by mi pomogli organizacyjnie 
i finansowo dostać się do gimnazjum i kon-
tynuować naukę. Ja natychmiast pocałowa-
łem w rękę mamę i tatę, prosząc ich o to samo 
co dziadek. Rodzice zaskoczeni takim obro-
tem sprawy przyrzekli dziadkowi, że skoro 
on prosi a ja rzeczywiście będę chciał to na 
pewno mi pomogą.
 Po wyjściu z pokoju dziadka byłem bar-
dzo szczęśliwy z możliwości spełnienia się 
moich marzeń nauki w gimnazjum. Zaraz jed-
nak zaczęły się dalsze powitania z przybyły-
mi już ciociami, wujkami, kuzynami i ku-
zynkami oraz z pozostałymi gośćmi. W cza-
sie gościnnej biesiady imieninowej czekałem 
na okazję spotkania się sam na sam z moim 
chrzestnym ojcem i zarazem wujkiem Fran-
ciszkiem Andreasikiem z Glinika.
 W pewnej chwili wujek Józek, gospodarz 
przyjęcia, zaprosił swoich szwagrów i brata 
na rozmowę z dziadkiem w jego pokoju. Dłu-
go nie wracali, a ciocie i wujenka z Glinika 
zaczęły już żartować, że widocznie toczy się 
jakaś poważna rozmowa męska. Kiedy wró-
cili do stołów biesiadnych wszyscy z cieka-
wością czekali na wiadomość o czym tak dłu-
go rozmawiali. Wujek z Glinika pierwszy za-
czął. Dziadek jest mocno zaniepokojony wy-
darzeniami na świecie, chciał się podzielić 
tym z nami i usłyszeć nasze opinie na te te-
maty. Główna obawa dziadka odnosi się do 
wojowniczych poczynań Hitlera nie tylko w 
słowach lecz także w czynach. Dał tego do-
wód w marcu br. dokonaniem przyłączenia 
Austrii do III-ciej Rzeszy. Niepokoją dziadka 
też wiadomości o czystkach dokonywanych 

przez Stalina w Związku Radzieckim. Wy-
wiązała się na te tematy dyskusja, ale część 
żeńska zaprotestowała, że przyjechała nie 
na politykowanie lecz na spotkanie rodzin-
ne i dyskusja wróciła do spraw bieżących w 
rodzinach.
 Pod koniec biesiady nadarzyła się chwi-
la, że mogłem być sam na sam z wujkiem z 
Glinika. Spontanicznie wujka wyściskałem i 
wycałowałem po czym opowiedziałem mu o 
mojej radości powodowanej wynikiem roz-
mowy z dziadkiem. Wujek był wzruszony 
moim zachowaniem. Wyraził też pełne za-
dowolenie i uznanie dla moich wyników w 
nauce oraz okazywanej chęci uczenia się w 
gimnazjum. Prosił bym nadal darzył go za-
ufaniem i mówił mu wszystko o sobie, a w 
przypadku napotkanych trudności on mi też 
pomoże. Dawał mi do zrozumienia, że mój 
tato może zechce liczyć na mnie jako swo-
jego następcę i spadkobiercę rodzinnego go-
spodarstwa rolnego.
Obdarował mnie srebrną dwuzłotówką, uca-
łował i powiedział – możesz na mnie liczyć 
w każdej twojej potrzebie. Okazaną mi przez 
wujka życzliwością bardzo się ucieszyłem. 
Natomiast przypuszczenie wujka o ewentu-
alnych zamierzeniach taty co do mojej przy-
szłości wprowadziły niepokój w moje ma-
rzenia.
 W drodze powrotnej do domu rodzice 
wymieniali zdania na temat miłej atmosfery 
przyjęcia i ciekawych rozmów z uczestnika-
mi uroczystości rodzinnej. Wszyscy wracali 
w dobrym nastroju lecz nikt nie nawiązywał 
do moich zachowań w pokoju dziadka. Sam 
też nie chciałem mówić o tym, by nie popsuć 
sprawy mając na uwadze możliwość, o której 
mówił mi wujek. W dni następne po tej nie-
dzieli wszyscy byli zajęci pilnymi pracami 
żniwnymi, krzątając się gorączkowo przed 
pogorszeniem pogody.
 Przechodzące burze atmosferyczne z prze-
lotnymi opadami deszczu były okazją do wy-
tchnienia przy robotach żniwnych ale jedno-
cześnie powodowały konieczność dodatko-
wych nakładów pracy związanej z suszeniem 
skoszonego zboża. W chwilach deszczu wy-
mykałem się na strych domu, wygodnie loko-
wałem się za skrzyniami na zboże i słuchałem 
szumu deszczu lub pojedynczych jego kropel 
spadających na blaszany dach. Półmrok stry-
chu stwarzał nastrój w którym obrazy wspo-
minanych zdarzeń stawały się klarowne i re-
alistyczne. Na ich tle tworzyłem sobie obra-
zy marzeń o przyszłości oraz konkretne pla-
ny na okres najbliższego roku szkolnego w 
szóstej i ostatniej klasie szkoły powszechnej. 
Wszystkie moje marzenia i plany sprowadza-
ły się do jednego głównego celu, mianowicie 
rzetelnego zdobywania wiedzy. Chodziło mi 
o to bym nie tylko umiał recytować formułki 
z matematyki, fizyki czy biologii lecz bym je 
właściwie rozumiał. Ciągle pamiętałem istotę 
złotej myśli „By umieć to trzeba rozumieć”.
 Wielkim wydarzeniem dla mnie była in-
stalacja radioodbiornika na słuchawki zwa-
nego detektorem albo radiem kryształkowym. 
Na radioodbiornik lampowy jaki miał Stokło-
sa właściciel kopalni oraz dziadek Jakub ro-
dziców nie bardzo było stać, ponieważ były 
one bardzo drogie. Zakupiony przez tatę de-
tektor wymagał odpowiedniej instalacji, która 
umożliwiała odbiór audycji radiowych. Na-
leżały do niej odpowiednia antena i uziemie-
nie. Antenę stanowiła długa linka miedzia-
na rozpięta na izolatorach przymocowanych 
do dwóch wysokich żerdzi. Część przewodu 
antenowego tworzyło odprowadzenie przez 
okno do mieszkania. Drugą instalacją było 

uziemienie złożone z płyty metalowej i przy-
lutowanego do niej przewodu miedzianego. 
Uziemienie było wkopane w ziemię na głę-
bokość metra przy ścianie domu obok okna. 
W mieszkaniu do futryny okna przymoco-
wany był przełącznik przez który przecho-
dził przewód anteny i uziemienia. W przy-
padku nadchodzącej burzy z wyładowania-
mi atmosferycznymi antena była łączona z 
uziemieniem za pomocą przełącznika. Kie-
dy dźwignia przełącznika była w położeniu 
dolnym to było wiadomo, że antena jest uzie-
miona. Uziemiona antena była jednocześnie 
piorunochronem. Podczas uziemienia anteny 
radio nie działało.
 Do radia można było podłączyć dwie pary 
słuchawek, a tym samym jednocześnie mogło 
słuchać radia tylko dwie osoby. Kiedy trafi-
ło się igłą sprężynki w dobry punkt kryształ-
ka to odbiór audycji radiowej był głośny i se-
lektywny. Na wierzchu ebonitowego pudełka 
detektora osadzono szklaną rurkę, w której z 
jednego końca umocowany był kryształek a 
z drugiego był wprowadzony pręt zakończo-
ny sprężynką o ostrej końcówce jak igiełka. 
Na zewnętrznej części pręta była gałeczka. 
Poruszając gałeczką dźwignie pręta zakoń-
czonego sprężynką szukało się w kryształku 
punktu najlepszego odbioru audycji radiowej. 
Gdy trafiło się na bardzo dobry odbiór to ra-
dia mogło słuchać nawet cztery osoby, każ-
da na jedną słuchawkę. Bywało i tak, że jed-
na osoba na dwie słuchawki ledwie co sły-
szała.
Wszelkie mankamenty w odbiorze audycji 
niewiele znaczyły wobec radiowego kontaktu 
ze światem. Najważniejszą sprawą była szyb-
kość otrzymywanych wiadomości. W trans-
misjach radiowych z różnych uroczystości i 
wydarzeń słyszało się ich autentyczny prze-
bieg, którego nie mogły zastąpić relacje za-
mieszczone w gazetach. Chętnych do słucha-
nia zawsze było więcej niż możliwości pod-
łączenia słuchawek. Wobec tego tato kupił 
głośnik magnetyczny zmontowany na pod-
kowie silnego magnesu. Głośnik podłącza-
ło się w miejscu słuchawek. Dźwięk z gło-
śnika był nieco silniejszy gdy głośnik usta-
wiło się na talerzu porcelanowym. Niestety 
głośnik zawodził pokładane w nim nadzieje. 
Najlepszy odbiór był na słuchawki. Pudeł-
ko ebonitowe radia miało dwie pary gniaz-
dek wtykowych na słuchawki, jedną parę na 
kryształek i po jednym gniazdku wtykowym 
na antenę i uziemienie. Najgłośniejszy odbiór 
był na jedną parę słuchawek.
 Z czasem gdy osłabł entuzjazm domow-
ników słuchania w radio wszystkiego jak leci 
częściej mogłem korzystać ze słuchawek. Au-
dycje radiowe robiły na mnie duże wrażenie. 
Dzięki nim poznawałem wiele ciekawych 
rzeczy, o których nie uczono nas w szkole. 
Rozwijały one moją wyobraźnię i wzboga-
cały marzenia o dalekich podróżach i moż-
liwościach poznawania świata. Nie miałem 
wówczas jeszcze pojęcia o polityce ale więk-
szość audycji w których była mowa o poczy-
naniach Hitlera jako kanclerza Niemiec na-
pawała mnie niepokojem. Podobne wrażenia 
robiły na mnie audycje na temat Stalina, cho-
ciaż ich było znacznie mniej.
 W październiku 1938r. słuchaliśmy w 
podnieceniu audycji radiowych z przebiegu 
uroczystości związanych z przyłączeniem 
Zaolzia do Polski. W audycjach dominowa-
ła tematyka wojskowa przeplatana melodia-
mi w rytmie marszów i polek w wykonaniu 
orkiestr wojskowych. Było dużo przemówień 
i wywiadów okolicznościowych o rosnącej 
potędze gospodarczej Polski na przykładzie 
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Zadbajmy o nasze dziąsła

Zdrowe dziąsło, któremu nic nie dole-
ga jest bladoróżowe lub jasnoczerwo-

ne. Powierzchnia jest mniej lub bardziej 
gładka, a raczej podobna do skórki po-
marańczy. Konsystencja jest twarda i nie-
podatna na ucisk. Kiedy coś się z dziąsła-
mi dzieje, informuje nas o tym zmiana w 
jego wyglądzie.
„Zapalone dziąsło”...
 Z zapaleniem dziąsła wiąże się przede 
wszystkim zmiana jego zabarwienia. Sta-
je się wtedy jaskrawoczerwone, ciemno-
czerwone aż do sinego przebarwienia (w 
zapaleniu przewlekłym). Zmienia się tak-
że jego kształt, co związane jest z rozro-
stem (lub na odwrót - ubytkiem) tkanki.
Rozrost tkanki to może być nieznaczny 
obrzęk, aż do naprawdę dużych przero-
stów. Powierzchnia zmienionego dziąsła 
staje się  napięta i szklista.
Za najważniejszą oznakę zapalenia tkanek 
przyzębia uważa się krwawienie samoist-
ne, pojawiające się jeszcze przed zmianą 
barwy i kształtu dziąsła.
Przyczyny zapalenia dziąsła
 Za powstanie zapaleń odpowiedzialne 
są bakterie znajdujące się w płytce nazęb-
nej, która nieprzerwanie tworzy się na zę-
bach. Im dłużej się tworzy - tym jest tward-
sza (kamień nazębny). Zaniedbania w hi-
gienie sprawiają, że kolonie bakterii szyb-

ko się mnożą.
Najczęściej są to paciorkowce i beztle-
nowce.
„Klejem” który mocuje paciorkowce na zę-
bach są spożywane przez nas węglowoda-
ny (cukry). Kolonie bakterii rozbudowu-
ją się i wpełzają pod linię dziąseł. To po-
woduje „rozpychanie” przestrzeni między 
dziąsłem a korzeniem zęba.
Tak licznych bakterii można się pozbyć 
kuracją antybiotykową, ale skuteczniej-
szym sposobem jest ściągnięcie płytki na-
zębnej i oczyszczenie kieszonek dziąsło-
wych przez stomatologa. Jeśli nie zlikwi-
dujemy stanu zapalnego, po jakimś czasie 
dziąsła na stałe zaczną odstawać od korze-
ni zębów. Utworzą się w nich kieszonki, w 
których zgromadzi się pokarm.
Pojawi się tam ropa. Dziąsła przesuną się 
odsłaniając coraz więcej zęba, a same zęby 
będą coraz słabiej osadzone.
Związek między higieną jamy ustnej, a wy-
stępowaniem zmian zapalnych w dziąsłach 
jest wyraźny. Ale są także czynniki wtór-
ne: niewypełnione ubytki próchnicowe, źle 
wykonane korony protetyczne i nawisają-
ce brzegi wypełnień albo urazy w czasie 
czyszczenia zębów, lub stłoczenia zębów. 
Także inne, zaskakująco odległe od jamy 
ustnej czynniki, takie jak: działanie hormo-
nów, leków czy zaburzenia w odżywianiu.
Reakcja zapalna i stopień zaawansowa-
nia stanu zapalnego zależą także od moż-
liwości obronnych organizmu (odporno-
ści na bakterie).
Najważniejsza higiena!
 Ponieważ przyczyną większości cho-
rób przyzębia są bakterie w płytce nazęb-
nej, podstawą jest tu higiena jamy ustnej 
i usuwanie kamienia nazębnego. Właści-
wa pielęgnacja jamy ustnej to pewne unik-
nięcie stanu zapalnego. Higiena gwarantu-

je również powodzenie w leczeniu zaist-
niałego schorzenia.
Konieczne są także wizyty kontrolne u le-
karza stomatologa, który usunie płytkę na-
zębną (kamień) oraz skontroluje stan wy-
pełnień.
Profilaktyka zapalenia polega na codzien-
nym usuwaniu płytki nazębnej. Prawidło-
we czyszczenie szczoteczką oraz nicią den-
tystyczną powinno wystarczyć. Bakterie 
te trzeba usuwać szczotkując zęby mini-
mum 2 x dziennie. Lekarz stomatolog po-
winien zademonstrować prawidłowy spo-
sób czyszczenia zębów.
Jak leczyć zapalenie dziąseł?
 Przy stanie zapalnym nie należy zbyt 
mocno szczotkować zębów. Najlepiej myć 
je poleconą przez stomatologa szczotecz-
ką. Czyścić przestrzenie międzyzębowe 
nitką dentystyczną. Płukać usta roztwo-
rem ziołowym (szałwia, mięta, rumianek) 
działającym przeciwzapalnie. Myć zęby 
po każdym posiłku, lub - jeśli to niemoż-
liwe - przynajmniej płukać usta płynem 
antybakteryjnym (antyseptycznym wycią-
giem ziołowym) przez kilkanaście minut.
Do zadań stomatologa natomiast należy 
profesjonalne oczyszczanie zębów, usu-
nięcie wszystkich naddziąsłowych i pod-
dziąsłowych osadów (kamienia nazębne-
go). Przy tych zabiegach lekarz korzysta z 
narzędzi ręcznych i urządzeń mechanicz-
nych. Kolejnym krokiem jest wykrycie i 
korekcja nawisających wypełnień, błędnie 
wykonanych koron protetycznych i innych 
czynników szkodliwych.
Leczenie można uznać za zakończone 
kiedy stan dziąseł wyraźnie się popra-
wi, a pacjent ma uzębienie wolne od płyt-
ki nazębnej.
 Z życzeniami zdrowia

mgr farm. Krystyna Godawska

Kącik  
zdrowia  
apteki „VIta”

budowy Centralnego Okręgu Przemysłowe-
go (COP) i portu morskiego w Gdyni. Wie-
le mówiono o potrzebie umocnienia potęgi 
militarnej Polski dla obrony jej niepodległo-
ści, co przeplatano piosenkami wojskowymi 
i pieśniami patriotycznymi. W rozmowach z 
odwiedzającymi nas osobami coraz częściej 
mówiono o zagrożeniach wojennych ze stro-
ny hitlerowskich Niemiec na przykładzie Au-
strii i wydarzeń w Czechosłowacji.
 Po rozpoczęciu roku szkolnego 1938/39 
zauważyłem zmianę stosunku taty do mnie. 
Odnosiłem wrażenie, że traktuje mnie bar-
dziej poważnie niż dotąd. Więcej czasu po-
święca na rozmowy ze mną na różne tema-
ty, w tym też na wspólnie wysłuchane audy-
cje radiowe. Nie zadając mi pytań wprost wy-
czuwałem, że chce się on dowiedzieć czy już 
wiem kim chcę ja być w przyszłości? Nie-
stety nie wiedziałem. Wszystko czego by-
łem pewny to chęć uczenia się, poznawania 
wiedzy zawartej w książkach z różnych dzie-
dzin. Moja ulubiona nauczycielka pożycza-
ła mi coraz to nowe i ciekawe książki. Czy-
tałem je z zapałem wieczorami, korzystając 
z lampy karbidowej przy której tato repero-
wał zegarki. Nieraz pytał mnie tato co jest 
szczególnie interesującego w czytanej książ-
ce? Odpowiedzi zawsze dawałem szczere, a 
odnosiły się one do fascynujących mnie zja-
wisk lub losów bohatera opisanych w czyta-
nej książce.
 Tato z dnia na dzień zaczął mnie anga-
żować do pomocy w wykonywanych przez 
niego pracach zegarmistrzowskich. Zalecał 

mi przy tym bym uważnie obserwował jego 
czynności. Początkowo moja pomoc ograni-
czała się do potrzymania czegoś co on wy-
konywał, podanie określonego narzędzia lub 
części reperowanego zegara. Stopniowo wy-
jaśniał mi z jakich części składa się określo-
ny rodzaj zegara i na czym polega działa-
nie mechanizmu zegarowego. Co powoduje 
spóźnianie lub śpieszenie się zegara. Słucha-
łem cierpliwie udzielanych mi nauk ale tyl-
ko przez grzeczność bo wcale mnie to nie in-
teresowało. Nieoczekiwanie zaczęła się na-
uka praktycznego wykonywania czynności 
zegarmistrzowskich. Pierwszym  zadaniem 
było rozebranie budzika tak by werk został 
wyjęty z jego obudowy i włożenia go z po-
wrotem do obudowy przestrzegając kolejno-
ści rozkładania i składania danej części.
 Bez porównania trudniejszym zadaniem 
było rozebranie i złożenie werku budzika. 
Za pierwszym razem tato związał mi drutem 
sprężyny do chodzenia i budzenia, więc ro-
zebranie i złożenie nie stanowiło większej 
trudności. Natomiast wiele czasu zajęło mi 
złożenie werku budzika. Wreszcie udało mi 
się skręcić werk lecz okazało się, że zegar w 
ogóle nie chodzi. Tato wyjaśnił mi na czym 
polegał mój błąd, mianowicie źle osadziłem 
ośkę szpindla. Po usunięciu błędu budzik za-
czął chodzić prawidłowo. Następne rozłoże-
nie werku uważałem już za łatwe, lecz skoń-
czyło się pokaleczeniem palców. Źle związa-
łem sprężynę do chodzenia i kiedy rozkręci-
łem śrubki z płytki mocującej ośki kółek zę-
batych pękło wiązanie sprężyny i pokaleczy-

ło mi palce. Sprężyna siłą nagłego rozpręże-
nia uszkodziła też niektóre elementy mecha-
nizmu zegarowego.
 Oczywiście otrzymałem od taty solidne 
łajanie ale obeszło się bez chłosty, ponieważ 
lała się krew. Wypadek ten spowodował prze-
rwę w mojej edukacji zegarmistrzowskiej. 
Późniejsze próby szkolenia mnie w tym za-
wodzie też nie dawały oczekiwanych efek-
tów i tato zrezygnował ze mnie jako swego 
ucznia. Co prawda nauczyłem się bezbłędnie 
rozbierać i składać zegary ścienne i budziki 
różnych typów ale przy zegarkach kieszon-
kowych nie potrafiłem powstrzymać trzę-
sienia się rąk i tato doszedł do wniosku, że 
nie mam zdolności ani zamiłowania do za-
wodu zegarmistrzowskiego ani w ogóle do 
majsterkowania. Ja zaś przekonałem się, że 
maksyma wypowiedziana niegdyś przez tatę 
jest niepełną regułą. Należy dodać jeszcze do 
niej dwa elementy, mianowicie: talent i zami-
łowanie. Dzięki temu doświadczeniu dosze-
dłem do przekonania, że aby być dobrym w 
jakiejś dziedzinie to trzeba mieć talent i za-
miłowanie oraz dobrze umieć i rozumieć to 
co się wykonuje.
 Chcę dodać, że moja nauka zegarmi-
strzowska odbywała się nie kosztem czasu 
potrzebnego na odrabianie szkolnych zadań 
domowych i przygotowań do lekcji w następ-
nym dniu. Jedynie musiałem ograniczyć nie-
obowiązkowe czytanie książek. Nadal otrzy-
mywałem bardzo dobre oceny z wszystkich 
przedmiotów w szóstej klasie.

c.d.n.
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Zaprzyjaźnioną z Brzostkiem gminą jest również Nowy Żmigród, corocznie organizu-
jący Wojewódzkie Spotkania Kapel Ludowych „Grajki”, w których Kapela Ludowa 

„Brzostowianie” prawie zawsze bierze udział. Nie zbrakło jej również w tym roku, a wy-
stępowała w składzie: Agata Delikat – skrzypce, Tadeusz Chudy – wokal i klarnet, Adam 
Chudy – kontrabas, Eugeniusz Gierut – klarnet, Janusz Łącki – akordeon.                    E.M.

Lato z Kulturą Gmin Zaprzyjaźnionych

W Broniszowie w gminie Wielopole Skrzyńskie zorganizowano festyn kultural-
ny, w którym brzostecką gminę reprezentował młodzieżowy zespół muzyczny 

RIFF. Zespół działa w składzie: Paulina Zięba – wokal, Karol Kutyna – gitara basowa, 
Artur Tyburowski – perkusja, Mirek Buczyński – saksofon, Sebastian Kuk – klawisze. 

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 01 września 2010 r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu - stanowiących własność Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w domu ludowym w Kamienicy Górnej - przeznaczony na prowa-
dzenie nieuciążliwej działalności handlowej.
Lokal położony na parterze budynku domu ludowego w Kamienicy Górnej - cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 po-
wierzchni użytkowej wynosi 10,24 zł + 22% VAT-u miesięcznie.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi łącznie 32,76 m2. Lokal wyposażony jest w energię elektryczna, bieżącą wodę i gaz.
Wadium dla lokalu wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
Najemca ponosi oprócz czynszu również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wywóz nieczystości stałych i płynnych 
oraz podatek od nieruchomości.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat.
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca  na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2010 rok.)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem w/w nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.

Burmistrz Brzostku
mgr inż. Leszek Bieniek

Warto przeczytać
Laura Restrepo 
„Wyspa Cierpienia”

Niepotwierdzone istnienie – niezauwa-
żalny punkcik, do którego nie można 

dotrzeć ani go opuścić. Wymieciona hu-
raganami, podmyta przypływami, wyma-
zana z map, zapomniana przez ludzi, za-
gubiona w morzu, kiedyś meksykańska, 
a teraz niczyja i obca, o nieprawdziwym 
imieniu. Bohaterowie jej dramatu dawno 
już nie żyją. To znaczy, że i ona nie istnie-
je. Nie ma takiego miejsca. Bywała marze-
niem, bywała koszmarem, teraz stała się 
już tylko snem. Utopią. A może ktoś potrafi 
dowieść czegoś przeciwnego? Czy przeżył 
ktoś, kto pamięta, kto może zaświadczyć, 
że to wszystko wydarzyło się naprawdę?”
 Laura Restrepo, pisarka południowo-
amerykańska, odtwarza i przetwarza w 
fantasmagoryczną literacką wizję drama-
tyczne dzieje pacyficznej wysepki. Od-
najduje potomków mieszkańców Clipper-
ton i z zakamarków ich pamięci wydoby-
wa opowieść o minionych wydarzeniach 
i sprawach. Historię skrawka lądu – czar-
nych plaż, nagich skał, jałowej ziemi – któ-
ry napisał scenariusze ludzkich tragedii. 
Wyspy, gdzie huragan, zaraza, bezlitosna 
przyroda, szaleństwo i śmierć znaczyły 
losy meksykańskiego gubernatora, jego 
pięknej żony, jego żołnierzy i ich rodzin. 
Autorka haftuje historię radości i bólu, 
szczęścia i cierpienia – jak misterny, wie-
lowątkowy wzór delikatnej koronki.

Luanne Rice
„Gwiazdy prowadzą do domu”

Wzruszająca historia o uczuciach, od-
wadze i wielkiej miłości. 

Dianne z radością oczekuje narodzin swe-
go pierwszego dziecka, toteż przeżywa 
głęboki dramat, kiedy okazuje się, że có-
reczka, którą wkrótce wyda na świat, bę-
dzie głęboko upośledzona. Opuszczo-
na przez męża, który nie potrafi sprostać 
rzeczywistości, Dianne samodzielnie po-
dejmuje trud wychowania. Nie szczędząc 
sił i poświęcenia, z czasem odkrywa war-
tości, których wcześniej nie dostrzegała.

Wykorzystano materiał 
z ofert książkowych dla bibliotek
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Dobiegła końca I edycja rozgrywek 
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Gmi-

ny Brzostek. Dostarczyła ona sporo emo-
cji. Najlepszym zespołem okazała się dru-
żyna Bez Nazwy, której zasłużenie przy-
padł tytuł mistrzowski po pokonaniu w 
finale FC Paraliż (6:5). W przekroju ca-
łych rozgrywek prezentowała najwyższą i 
przede wszystkim wyrównaną formę. FC 
Paraliż jak już wcześniej wspomniano mu-
siał uznać wyższość młodszych kolegów i 
zadowolić się srebrnym medalem. Brąz w 
tegorocznej edycji powędrował natomiast 
do Strzelca Frysztak, który pokonał w me-
czu o 3 miejsce Błyskawice Siedliska – Bo-
gusz (7:5). Podczas rozgrywek ALPNGB 
rozegrano 20 spotkań. Łącznie udział w li-
dze wzięło 89 zawodników. Zdobyto 224 
bramki, w tym 3 samobójcze. Najwyż-
szą wygraną może pochwalić się zespół z 
Siedlisk - Bogusz, który pokonał Wisłokę 
Błażkową 20:2.
 Po meczu finałowym odbyło się uro-
czyste wręczenie nagród dla trzech naj-
lepszych drużyn. Zwycięski zespółi otrzy-
mał pamiątkowe statuetki, medale oraz 
okazały puchar ufundowany przez Bur-
mistrza Brzostku Leszka Bieńka. Rozda-
no również nagrody indywidualne. „Kró-
lem strzelców” został Łukasz Ryndak z 
drużyny „Bez Nazwy”, który w całych 
rozgrywkach strzelił rywalom 22 bramki. 
Nagrodę dla najlepszego bramkarza ode-
brał Rafał Marcinek z Zawadki Brzostec-
kiej. Po ceremonii wręczenia nagród odbył 
się grill dla zawodników wszystkich ekip, 
zorganizowany dzięki Panu Kazimierzowi 
Sarnie  właścicielowi Zakładu Rzemieśl-
niczo - Wędliniarskiego „Techno - Mas”, 
który był jego sponsorem. 
 Organizatorzy bardzo serdecznie dzię-
kują Burmistrzowi za ufundowanie nagród. 
Również podziękowania należą się: Mar-
cie Król - kierownikowi CKiCz, Kazimie-
rzowi Andreasikowi – za usługi transpor-
towe, Jarkowi Klichowi i Jackowi Kacz-
ce – za opiekę medyczną, Karolowi Ku-
tynie i Marcinowi Krajewskiemu –za ob-
sługę grilla, Waldemarowi Wójcikowi, 
Elżbiecie Kawalec i Mateuszowi Łąckie-
mu – za obsługę techniczną oraz sędziom 

Piotrowi Staniszewskiemu i Krzysztofowi 
Halsowi. Podziękowania kieruję również 
do przedstawicieli mediów: Józefowi No-
salowi za publikowanie informacji o wy-
nikach ALPNGB w Internecie i w „Wia-
domościach Brzosteckich” oraz Januszo-
wi Grajcarowi za cotygodniowe informa-

Puchar dla „bez Nazwy”
cje w „Obserwatorze Lokalnym”.
 Organizatorzy otrzymali wiele pozy-
tywnych opinii o przeprowadzonych roz-
grywkach, dlatego w przyszłym roku pla-
nują kolejną edycję, na którą już teraz za-
praszają chętne drużyny. 
 Do zobaczenia na boisku w przyszłym 
roku !

Animator „Moje Boisko – Orlik 2012”
Magdalena Kawalec 

„Królem strzelców” został Łukasz Ryndak z drużyny „Bez Na-
zwy”, który w całych rozgrywkach strzelił rywalom 22 bramki.

Puchar ufundowany przez Burmistrza L. Bieńka zdobyła drużyna „Bez Nazwy”

„FC Paraliż” musiał zadowolić się drugim miejscem

Najlepszym bramkarzem został Rafał Marcinek z Zawad-
ki Brzosteckiej Fot. J. Nosal
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Z brzostku w świat
„…mocna jak śmierć jest miłość,

otchłanią jak piekło tęsknoty,
jej pochodnie to żar ognia i płomień.
Wody wezbrane nie zdołają ugasić miłości
a rzeki jej nie zatopią…”

       Pieśń nad pieśniamiSalomona VIII,6-7

Lato 2010r. dobiega końca. Jeszcze koło rozpalonego słońca 
zsyła całe masy gorącego powietrza, ale ranki i wieczory są 

chłodniejsze. Świtem duże woale mgły okrywają wzgórza, łąki, 
pola i ogrody, a potem leniwie podnoszą się 
do góry i odchodzą znowu w bezkres. Na 
trawach krople rosy – bujne – w promie-
niach słońca stoją jak perły i drogie kamie-
nie mieniące się barwami i kolorami two-
rząc tęczowe skojarzenia. W dali widnie-
ją pola już puste. Tylko ścierniska czekają 
na podorywki, a stadka młodych bażantów 
kuropatw, dzikich kaczek coraz to nawo-
ływane są przez dorosłe ptactwo. Tu i ów-
dzie buszują kłęby komarów, które nawet 
rankiem żądlą przechodzących. Brzostec-
kie bociany zataczają ostatnie kręgi nad 
rynkiem, a potem siadają na łąkach a póź-
niej pałaszują ciężkie żaby i nasycone już 
wracają do gniazd, aby klekotem podzięko-
wać za gościnność. Zbiera się boćków co-
raz więcej i więcej i zataczają kręgi coraz 
wyżej i wyżej, a potem tworzą klucz, ćwi-
czą układ, w którym odlecą na zimę. Że-
gnają się z nami, gdyż za kilka dni odlecą 
do drugiej, ciepłej ojczyzny. Ich przyloty 
i odloty naznaczają nam pory roku. Gło-
śnym klekotem pożegnalnym ogłaszają, że 
to już koniec wakacji i czas iść do szkoły. 
Początek września zawsze jest trudny nie 
tylko dla rodziców, ale przede wszystkim 
dla dzieci i młodzieży. Pakowanie bagaży 
i wyjazd do swoich domów. Trudne poże-
gnania i rozstania to bilans końca wakacji. Trudne to dni dla wielu 
rodzin. Chociaż już dzisiaj jesteśmy w Europie i coraz więcej lu-
dzi całymi rodzinami pracuje z dala od polskiego domu rodzinne-
go, to jednak trudno jest przyzwyczaić się do tej rzeczywistości.
 Jedną z takich rodzin odwiedziłam. Mieszka ona na ul. Sło-
necznej w Brzostku, jest to Anna Jantos z domu Urban, która z 
całą rodziną jest w domu rodzinnym ojców, a teraz szykuje się 
do powrotu do Wiednia. Bowiem Austria, stała się Jej drugim do-
mem.
 Co było przyczynkiem, że młoda, wykształcona dziewczyna 
z tradycyjnej polskiej rodziny mieszka i pracuje w Austrii. Jakie 
koleje losu wyprowadziły ją z dala od domu rodzinnego? Jak ra-
dzi sobie w tej zagranicznej rzeczywistości? Jaką pozostała cór-
ką, siostrą i Polką 
– na te i inne pyta-
nia spróbujemy od-
powiedzieć przy-
glądając się Jej lo-
sowi i losowi całej 
Jej rodziny – mężo-
wi Januszowi oraz 
trójce dzieci: Do-
minikowi, Piotrowi 
i Gabrieli oraz żyją-
cych tutaj w Brzost-
ku rodziców Jadwi-
dze i Władysławo-
wi Urbanom oraz 
bratu ks. Markowi 
Urbanowi probosz-
czowi parafii Glinik 
Mariampolski.
 Ania Urban była 
jedyną córką z trój-
ki dzieci Jadwi-
gi i Władysława. 
Razem z rodziną 

mieszkała w małym domku w Kleciach, a potem w nowo wy-
budowanym, obszernym i słonecznym domu w Brzostku przy ul 
Słonecznej. Do brzosteckiej szkoły podstawowej biegała z peł-
nym tornistrem wypakowanym książkami, zeszytami i przybora-
mi szkolnymi. Była bardzo solidna i zawsze dobrze przygotowana 
do lekcji. Aktywnie uczestniczyła w zajęciach obowiązkowych i 
pozalekcyjnych. Miała liczne zainteresowania i uzdolnienia, któ-
re solidnie rozwijała: dużo czytała, śpiewała, kochała przyrodę 
a nade wszystko była niezwykle ułożona i koleżeńska. Uczęsz-
czała na zajęcia oazowe organizowane przez księży katechetów 
i razem z grupą koleżanek i kolegów przygotowywała programy 
literacko-muzyczne na wieczór fatimski, spotkania adwentowe, 

szopkę bożonarodzeniową, wieczory ma-
ryjne, wielkopostne i inne związane z ro-
kiem liturgicznym w naszym kościele pa-
rafialnym. W tym domu rodzinnym wycho-
wywane były dzieci w duchu religijnym, 
patriotycznym i duchu miłości bliźniego. 
Jeszcze babcia Anny Bronisława Zięba, 
która pochodziła z wielodzietnej rodziny, 
a jej trzy siostry: Józefa, Waleria i Stani-
sława były siostrami zakonnymi wprowa-
dziła dryl wychowawczy. Babcia Broni-
sława pomagała w wychowywania wnu-
cząt – dzieci córki Jadwigi i Władysława 
Urbanów – i razem z nimi wyśpiewywała 
godzinki do Najświętszej Marii Panny, ko-
lędy, pieśni adwentowe czy też wielkopost-
ne. Razem z dziećmi chodziła na majów-
kę, czy też na inne nabożeństwa kościel-
ne. Po Jej śmierci kontynuatorem religij-
nego wychowania stała się matka Jadwi-
ga, która wychowywała dzieci w wielkiej 
miłości i poszanowaniu starszych, w zdro-
wej pracy ale też w umiejętnym radosnym 
spędzaniu wolnego czasu. Posłuszeństwo 
rodzicom, nauczycielom, miłość do Boga 
i ludzi, zachwyt nad przyrodą były domi-
nantą życia. Praca, modlitwa i odpoczy-
nek zdrowy przeplatały się przez całą mło-
dość Anny i tak jest do dzisiaj w Jej domu 

rodzinnym w Austrii, gdyż podobnie wychowuje trójkę swoich 
dzieci. To prawda, że trafiła na wspaniałego, opiekuńczego, pra-
cowitego męża i oddanego ojca dzieciom. Prawdą też jest, że cza-
sy się zmieniły, jak również zmienił się system wychowawczy 
w rodzinach. Jednak nasza Rodaczka kontynuuje system wycho-
wawczy dzieci przeniesiony z własnego domu rodzinnego. Pro-
wadzi je ścieżkami wychowawczymi przeniesionymi z własne-
go domu rodzinnego.
 Anna po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym w Ko-
łaczycach podjęła naukę w Policealnym Studium Medycznym w 
Jaśle. I chociaż kochała zawód technika farmacji – zapach fartucha 
matki pracującej w aptece wprawiał Ją w zachwyt – to jednak nie 
podjęła studiów farmaceutycznych. Schyłek lat osiemdziesiątych 

XX wieku przyniósł 
nowe transformacje 
w kraju. Jeszcze 
przed kilkoma laty 
zawód pielęgniarki 
był bardzo potrzeb-
ny w kraju i wszyst-
kie absolwentki stu-
dium medycznego 
otrzymywały prace, 
to jednak rok 1991, 
w którym zdobyła 
dyplom pielęgniar-
ski nasza Rodaczka 
przyniósł ogromne 
reformy w służbie 
zdrowia, jej absol-
wentki PSM były 
bezrobotne i musia-
ły rejestrować się w 
biurze pracy w po-
szukiwaniu zatrud-
nienia. Taki trudny 
los spotkał Naszą 

Jadwiga i Władysław Urbanowie  
z babcią Bronisławą i dziećmi

Brzosteckie przedszkolaki - wśród dzieci Ania Urban (1973 r.)
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Annę. W oczekiwani na zatrudnienia przez biuro pracy sama pró-
bowała znaleźć pracę. Jednak te poszukiwania nie dały żadnych 
rezultatów. Z pomocą przyszła kuzynka – pracująca w Wiedniu 
– i nasza dyplomowana pielęgniarka wyemigrowała i rozpoczęła 
pracę w charakterze sprzątaczki oczywiście na czarno. Mieszka-
nie też było marne, gdyż ulokowane było w piwnicy i zamieszki-
wało w nim kilka osób, a ciągłe naloty policji austriackiej powo-
dowały ciągły strach i niepokój. Rozpoczęła Anna „bój” o zdo-
bycie pozwolenia na wykonywanie zawodu – to jeszcze nie było 
pozwoleniem na pracę. I tutaj dzięki znajomości języka niemiec-
kiego i dobremu przygotowaniu zawodowemu, a nade wszyst-
ko dużej dozie szczęścia została zatrudniona w domu opieki w 
Wiedniu, gdzie pracuje do chwili obec-
nej. Potem rozpoczęła „bój” o wizę, któ-
rą mogła odebrać w konsulacie niemiec-
kim w Krakowie jednak przejazd przez 
granicę państwa – ciągle nielegalny prze-
jazd – niósł ten sam strach i obawę, że 
zostanie cofnięta do kraju. Po półrocz-
nym pobycie w Austrii i nieobecności w 
domu rodzinnym w Brzostku była nie-
zwykle rozdarta, ale pracowała nad sobą, 
pokonywała trudności, uciszała tęsknotę, 
a efekt tych cierpień był wspaniały. Przy-
szedł czas ze zrobiła nostryfikację dyplo-
mu – ukończyła szkołę językową dla ob-
cokrajowców i otrzymała wreszcie upra-
gnioną wizę. Poszerzała wiedzę z mikro-
biologii, higieny, rentgenologii i przepi-
sów prawnych. Dzisiaj jest dyplomowa-
ną pielęgniarką w Austrii, a w pracy jest 
uznawana za bardzo dobrego fachowca.
 W czerwcu 1993 roku wzięła ślub w 
brzosteckim kościele parafialnym z Januszem Jantosem spod My-
ślenic i razem tworzą zgraną pięcioosobową rodzinę. Dzisiaj są 
częstymi gośćmi w Brzostku i opiekują się ciężko chorą matką 
Jadwigą pomagając w tej opiece cioci Zofii Samborskiej i ojcu 
Władysławowi Urbanowi. Dbają też o wystrój domu rodzinne-
go i ogrodu. Dzieci bardzo kochają być u dziadków, cioci i wuj-
ka często też pozostają z nimi na czas przerwy wakacyjnej.
 W domu opieki społecznej w Wiedniu mieszkają ciężko cho-
rzy starzy ludzie cierpiący na poważne schorzenia organiczne 
takie jak: stwardnienie rozsiane, chorobę Alzheimera, cukrzycę 
czy innych starczych dolegliwości. Często przykuci są do łóżka, 
a sprawne ręce polskiej pielęgniarki i jej wrażliwe serce pozwala 
im przetrwać trudne chwile. Doba pracy rozpoczyna się od rannej 
toalety pensjonariuszy, podawanie leków, karmienie, podłącza-
nie kroplówek, wstrzykiwanie leków i opieka całodobowa. Jest 
to trudna i odpowiedzialna praca, ale Polki są niezwykłymi „sio-
strami miłosierdzia” i właśnie do takich osób należy nasza Ro-
daczka. Po przyjściu z pracy prowadzi dom i wychowuje trójkę 
dzieci. W pierwszych latach kiedy dzieci były maleńkie w opie-
ce nad nimi pomagała najukochańsza ciocia Zosia Samborska. 
Jednak 2001 rok przyniósł Jej chorobę – gościec stawowy – co 
zmusiło naszą Annę do odwiezienia cioci do Polski. Potem opie-
kunka z Polski pomagała w opiece nad dziećmi, nade wszystko 
jednak sami rodzice sprawowali pieczę i opiekę nad nimi.
 Obecnie najstarszy syn Dominik uczęszcza do prywatnej szko-
ły Monte Sorer gdzie nauka prowadzona jest metodą eksperymen-
talną, a czas nauki I-IV szkoła podstawowa, potem gimnazjum 

4 lub 8-letnie z możliwością uzyskania matury gimnazjalnej lub 
podjęcia nauki w technikum. Dominik uzdolniony jest matema-
tycznie i marzy o studiach w wyższej szkole technicznej. Z pa-
sją gra w piłkę nożna i ćwiczy pływanie, a nade wszystko odda-
je się turystyce po Polsce.
 Drugi syn Piotr urodzony 1998 roku ukończył 4 letnią szko-
łę podstawową oraz dwie klasy gimnazjum. Doskonale radzi so-
bie z językiem niemieckim, ale też pięknie rozmawia po polsku 
w domu rodzinnym i czyta polską literaturę. Z pasją ogląda pił-
kę nożną, ręczną i ćwiczy pływanie.
 Najmłodsza córka Gabrysia urodzona w 2000 roku uczęszcza 
do szkoły podstawowej, jest pracowitą i grzeczną uczennicą, ale 

najlepiej czuje się w Polsce i bardzo pie-
czołowicie opiekuje się chorą babcią.
 Janusz Jantos – mąż Anny – po ukończe-
niu szkoły mechanicznej maszyn, urzą-
dzeń przemysłowych wyjechał w poszu-
kiwaniu pracy do Austrii. Tutaj praco-
wał bardzo ciężko na budowie i ciągle na 
czarno. Wizę uzyskał dopiero po zawar-
ciu związku małżeńskiego z Anną, któ-
ra już wcześniej uzyskała wizę. Pomimo 
tego nie pracuje w swoim zawodzie. Do-
piero za pośrednictwem ks. Marka Sta-
siowskiego z Januszkowic, który pracu-
je w Wiedniu otrzymał pracę kościelnego 
i jest z tej pracy bardzo rad. Jest bardzo 
dobrym ojcem czułym i opiekuńczym. 
Razem z Anną tworzą ciepłą tradycyjną 
rodzinę i próbują wychowywać dzieci na 
wzorach wyniesionych z domu rodzinne-
go. To miłość „łaskawa, wierna, nie szu-
kająca poklasków, nie unosząca się gnie-

wem” – jak napisał Św. Paweł jest dominantą życia tej rodziny.
 Matka Anny Jadwiga Urban z domu Samborska po ukończe-
niu technikum rolniczego w Suchodole podjęła pracę w charakte-
rze księgowej w aptece brzosteckiej gdzie przepracowała 37 lat. 
Często pracowała też przy obsłudze klienta, a zawsze była nie-
zwykle cierpliwą, umiejącą nieś pomoc innym i pracowitą kobie-
tą. Po pracy zawodowej prowadziła dom, uprawiała ogród i wy-
chowywała dzieci wyposażając je w pozytywne cechy takie, jak: 
bogobojność, pracowitość, uczciwość, uczynność i prawdomów-
ność. Całe też życie dbała o piękny wystój ołtarzy w brzosteckim 
kościele. Razem z mężem Władysławem Urbanem, który pocho-
dzi z Jodłowej tworzyli bardzo udany związek małżeński oparty 
na wzajemnej miłości i odpowiedzialności za losy dzieci. Wła-
dysław ukończył technikum mechaniczne i pracował w WSK w 
Mielcu a później w SKR w Brzostku gdzie kierował pracą na wy-
dziale mechanicznym. Obecnie jest na emeryturze i bardzo czule 
opiekuje się ciężko chorą żoną Jadwigą.
 Najstarszy syn Jadwigi i Władysława Urbanów Piotr – magi-
ster inżynier absolwent WSR w Rzeszowie – pracował w Tech-
nikum Rolniczym w Kleciach ucząc młodzież tajników świata 
przyrody a Jego największą fascynacją były ogrody. Bardzo pie-
czołowicie zbierał i opisywał okazy przyrodnicze. W szkole był 
wymagającym ale bardzo lubianym i szanowanym nauczycielem. 
Niestety rozchorował się śmiertelnie i po 12 latach walki z cho-
robą przegrał i odszedł do Pana, a w rodzinie pozostała tragedia, 

Prymicje ks.Marka Urbana Chrzest Gabrieli Jantos

Ciocia Zofia Samborska z dziećmi Anny 
Jantos: Dominikiem, Gabrielą i Piotrem
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cierpienie i żal.
 Najmłodszy syn Jadwigi i 
Władysława Urbanów Marek 
po ukończeniu szkoły podsta-
wowej podjął naukę w jasiel-
skim liceum ogólnokształcą-
cym. Bardzo mocno przyjaź-
nił się z Krzysztofem Tybu-
rowskim. Często przesiady-
wali do późnych godzin wie-
czornych nad książką i toczy-
li gorące dyskusje. Efektem 
tych rozważań i pewnie do-
brych wzorów wychowaw-
czych wyniesionych z do-
mów rodzinnych wyrosło po-
wołanie kapłańskie. W 1992 
roku 11 czerwca wyświęcony 
ksiądz Marek sprawował pry-
micyjną Mszę św. w kościele parafialnym w Brzostku.
 Ksiądz Marek Urban obdarzony jest łaską głębokiej wiary i 
umiejętnością pracy duszpasterskiej. Umie pracować z młodzie-
żą – prowadził grupę ministrantów, grupy oazowe – oraz umie 
nieś pomoc duchową potrzebującym i zagubionym ludziom. Pra-
cował jako wikariusz-katecheta w Niebylcu, Głogowie Małopol-
skim, Jaśle, Tyczynie i Kolbuszowej. W listopadzie 2009 roku zo-
stał powołany na proboszcza w parafii Glinik Mariampolski. W 
tej parafii musi się sprawdzić nie tylko jako duszpasterz, ale tak-
że budowniczy, gdyż kościół jest w bardzo złym stanie technicz-
nym i potrzebuje generalnego remontu. Ksiądz proboszcz Marek 
Urban powołał do działania wybraną przez parafian Radę Para-
fialną i wierzy, że wspólnie doprowadzą kościół do dobrego sta-
nu technicznego. Jest też bardzo opiekuńczy w stosunku do cho-
rej matki, często Ją odwiedza i wspiera. Ma bardzo dobry kon-

takt z ciocią Zosią Sambor-
ską, którą pamięta jako dru-
gą matkę oraz z dziećmi sio-
stry Anny. Często też jest na 
cmentarzu brzosteckim przy 
mogile brata. Kocha rodzinę, 
ale też z sentymentem wspo-
mina czasy szkolne i swoich 
brzosteckich kolegów i kole-
żanki.
 Niezwykłą osobą zrośnię-
tą z całą rodziną Urbanów jest 
siostra Jadwigi Zofia Sambor-
ska – jak mówi Anna to jest 
najukochańsza ciocia i dru-
ga mama. Przez ponad 35 
lat pracowała w charakterze 
głównej księgowej w Tech-
nikum Rolniczym w Trzcini-
cy. Całe życie jednak poma-
gała w opiece nad dziećmi nie 

tylko siostrze Jadwidze, ale także siostrzenicy Annie w Austrii. 
Obecnie mimo choroby bardzo troskliwie opiekuje się będąca na 
wózku inwalidzkim siostrą Jadwigą. Już i młodość uciekła jej i 
siły nie starcza i ogród kwiatowy trzeba było zasiać trawą i zasa-
dzić krzewami. Zawsze jednak ciocia jest niezwykle potrzebna i 
nieprawdopodobnie szanowana, a jej siostrzenica Anna wsłuchu-
je się w każdą radę przekazywaną jej.
 Rodzina Anny i Janusza Jantosów jest przykładem rodziny, 
która stoi na twardych podwalinach wyniesionych z domu ro-
dzinnego. Oby takich rodzin było jak najwięcej na Naszej Brzo-
steckiej Ziemi. Bo tylko wzajemna miłość i odpowiedzialność 
są ostoją na całe życie. Dzięki miłości rodzina Naszej Rodaczki 
trwa w szczęściu i chociaż dotykały Ją trudne wydarzenia umia-
ła przetrwać je i żyć w zgodzie z wytyczonymi sobie ideałami.

Zuzanna Rogala

Rodzina Jantosów, Urbanów i ciocia Zosia (luty 2004 r.)

15 sierpnia 2010 r. w Dniu Wojska Polskiego odbył się w Ja-
śle I Memoriał Majora Henryka Dobrzańskiego – „Huba-

la”. Zwyciężył w nim nasz rodak kapral Kawalerii Ochotniczej 
Piotr Staniszewski z Brzostku na ko-
niu Eryk, drugi był kapral KO Witold 
Wierzbiński z Przeworska na koniu 
Mars, a trzeci starszy ułan KO Pa-
weł Urban z Jasła na koniu Misiek. 
Sędzią zawodów był chorąży Zdzi-
sław Krzyżostaniak z Nowego Są-
cza, a mistrzem toru wachmistrz Mi-
rosław Rejdych z Chrzanowa.
 Piotr Staniszewski reprezentował 
też Szwadron Niepołomice w presti-
żowym I Biegu Gońca, który został 
rozegrany po raz pierwszy od 1939 
roku końcem sierpnia pod Komaro-
wem – miejscem ostatniej i najwięk-
szej bitwy kawaleryjskiej minione-
go wieku, w której polscy ułani w 
1920 roku pokonali niezwyciężoną 
do tej pory armię konną Budionne-
go. Rocznica tej bitwy, która przypa-
da na 31 sierpnia została w ubiegłym 
roku decyzją Ministra Obrony Naro-
dowej ustanowiona Świętem Kawa-
lerii Polskiej.
 W biegu, o którym powyżej 
mowa, wystartowali przedstawicie-
le 12 największych i najbardziej li-
czących się obecnie polskich for-
macji kawaleryjskich w tym Repre-
zentacyjnego Szwadronu Kawalerii 
Wojska Polskiego z Warszawy. Moż-
na zatem powiedzieć, że były to nie-

oficjalne Mistrzostwa Polski. Nasz rodak był jedynym reprezen-
tantem zgłoszonym przez dowódcę Szwadronu Niepołomice rot-
mistrza KO Jana Znamca. Bieg rozegrany został na dystansie 21 
kilometrów z limitem czasowym, w jego trakcie miała miejsce 
pozorowana walka szablą i lancą, skoki przez przeszkody ulo-
kowane na trasie biegu oraz strzelanie z karabinku pneumatycz-
nego. Konieczna przy tym była także umiejętność posługiwania 
się w terenie mapą. W całej imprezie wzięło udział około 300 

kawalerzystów z całej Polski. Piotr 
zajął doskonałe 2 miejsce, przegrał 
jednym cięciem szabli z Grzegorzem 
Sosnowskim z 7 Pułku Ułanów Lu-
belskich, pokonał zaś jednego z mu-
rowanych kandydatów do zwycię-
stwa, zawodnika gospodarzy Piotra 
Mańkuta z 9 Pułku Ułanów Mało-
polskich.
 Pod Komarowem Piotr wziął także 
udział w zdjęciach do nowego filmu 
Jerzego Hoffmana „Bitwa warszaw-
ska – rok 1920”. Dodajmy, że nie był 
to debiut Piotrka. Już bowiem na po-
czątku sierpnia wraz ze swoim ulu-
bieńcem – koniem Erykiem w War-
szawie na Krakowskim Przedmie-
ściu brał udział w kręceniu scen z 
wyjazdu na front. Pod Komarowem 
były kręcone wyłącznie sceny bata-
listyczne. Nadmienić należy, że w 
filmie grają takie znakomitości pol-
skiego – i nie tylko – kina jak: m. in. 
Daniel Olbrychski, Borys Szyc, Na-
tasza Urbańska, Wiktor Zborowski, 
Andrzej Seweryn, Wojciech Malaj-
kat, Zbigniew Zamachowski, Bar-
tosz Opania...
 We wrześniu nasz brzostecki ułan 
będzie też brał udział w ekranizacji 
powieści Doroty Masłowskiej „Woj-
na polsko-ruska”.

Moja pasja moje życie...
czyli rzecz o ułanie Piotrze Staniszewskim

W zwycięskim przejeżdzie z szablą podczas I Me-
moriału Majora Hubala w Jaśle, 15 sierpnia 2010
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 Piotr Staniszewski ukończył Technikum Hodowli Koni w Żar-
nowcu. Obecnie jest studentem II roku na kierunku Hodowla i 
Użytkowanie Koni na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. 
Od 2007 roku jest członkiem Stowarzyszenia Szwadron Niepo-
łomice w barwach 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego, 
w którym ma stopień kaprala Kawalerii Ochotniczej i gdzie pełni 
funkcję sztandarowego. Od lat bierze udział w paradach i defila-
dach Szwadronu Niepołomice. Bywał na nich w Krakowie, Ka-
towicach, Grudziądzu, Kielcach, Warszawie i wielu innych mia-
stach... Piotrek słynie wśród swoich kolegów z wielkich umie-
jętności jeździeckich – skacze przez przeszkody, ma także duże 
zdolności kaskaderskie, które prezentuje na pokazach w całej Pol-
sce. Jego talenty ilustruje jedna z żurawiejek, czyli krótkich przy-
śpiewek ułańskich: „Szabla, lanca, dżygitówka, to Stanisza wizy-
tówka”...
 Piotr kultywuje rodzinne tradycje kawaleryjskie i wojskowe, 
zarówno po rodzinie ojca Wojciecha, którego dziadek – Jan Gil 
był ułanem 2 Pułku Ułanów Austriackich i bardzo znanym na oko-
licę hodowcą koni, jak i ze strony mamy Małgorzaty, której dzia-
dek, pułkownik Władysław Godziemba - Czyż rozpoczynał swo-
ją karierę jako ułan w 13 Pułku Ułanów Wileńskich. W kampanii 
wrześniowej był kapitanem 31 Pułku Strzelców Kaniowskich, a 
w 1940 roku tuż przed kampanią francuską otrzymał stopień ma-
jora. Awans na pułkownika dostał w Szwajcarii od przedstawicie-
la samego generała Sikorskiego. Brat prababci Piotra, porucznik 
Emil Rosywacz, ukończył z wyróżnieniem elitarne przed wojną 
Centrum Wyszkolenia Kawalerii, był mistrzem Pomorskiej Bry-
gady Kawalerii w zawodach Militarii i jej reprezentantem na Mi-
strzostwach Polski Formacji Kawaleryjskich we Lwowie w 1938 
roku. Zginął w kampanii francuskiej w czerwcu 1940 pod Lagar-
de. Ojciec Emila Rosywacza, a prapradziadek Piotra, major Józef 

Kapitan Władysław Godziemba-Czyż, pradziadek Piotra

Na krakowskim Przedmieściu w Warszawie w trakcie kręcenia scen do 
filmu Jerzego Hoffmana Bitwa Warszawska - Rok 1920, sierpień 2010

Pokaz kawaleryjski Miejsce Piastowe, sierpień 2010

Pokaz dżygitówki (kaskaderka konna) w Miejscu Piasto-
wym, sierpień 2010

Rosywacz był także kawalerzystą, absolwentem Akademii Woj-
skowej w Wiedniu. Dodać jeszcze wypada, że jego drugi pradzia-
dek ze strony mamy Wincenty Pietrykowski, powstaniec wielko-
polski i doktor laryngologii wraz z bratem Tadeuszem prezesem 
sądu w Katowicach zginęli w Katyniu i w Charkowie – w feral-
nym dla rodziny 1940 roku.
 Tyle o historii i rodzinnych tradycjach...

 Swoją przyszłość wiąże Piotrek z Brzostkiem 
i ponad już 100-letnią tradycją rodziny Stani-
szewskich, o której już wielokrotnie wcześniej 
na łamach naszej gazety pisaliśmy. Tutaj przy 
ul. Mysłowskiego 19 już od pewnego czasu 
funkcjonuje szkółka jeździecka oraz zaczątek 
stadniny, której „robocza” nazwa to „Stadnina 
Brzostek”. Piotr posiada cztery klacze o wybit-
nym sportowym pochodzeniu, które mają stać 
się zaczątkiem przyszłej stajni. Uzupełniają ją 
inne konie – w tym znany i ulubiony przez mło-
dych adeptów jazdy – Eryk, kucyk Sabinka i 
młody ogier Artus po słynnym w Europie wy-
ścigowym koniu o nazwie Zagon.
 Na pytanie, co jest jego największym marze-
niem, Piotrek bez wahania odpowiada: „Oczy-
wiście wyhodowanie czempiona, konia, który 
będzie odnosił sukcesy na parkurach Polski i 
mam nadzieję także Europy”.
 To właśnie z hodowlą koni Piotr ma zamiar 
związać swoją przyszłość. I tego Piotrze z ca-
łego serca Ci życzymy. Oby tak dalej!

M. K.
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12 września 2010 r minie 40 lat od 
śmierci Jana Sztaudyngera - po-

ety, satyryka i amatora ponad dwóch ty-
sięcy do dziś aktualnych fraszek.
„...Szczęśliwy człowiek, opije się ciszą,
Pisywał fraszki i wyławiał grzyby,
A jeśli umarł - to tylko na niby.
Bo w każdej fraszce szytej polską mową
Będzie się rodził, będzie kwitł na nowo!”
 Tak chciał żeby o Nim pisano po 
śmierci (Wyznania - Kiedy ja umrę). A 
oto fraszki wybrane ze zbioru „Piórka” 
(1980)

Krakowskie piórka
Oszczędność
Z połowy jajka robią jajecznicę,
A chcą w Krakowie mieć całą stolicę.

Wieki
Niejedna tu chodzi niewiasta
Starsza od miasta.

Pańskie dziady
Jada na srebrze,
A mimo to żebrze!

Opinia krakowiaków o Zygmuncie na 
kolumnie
Że Kraków miałeś w dupie
Za karę stoisz na słupie.

Piórka z gór
Oj dobry ci jest góral
Oj, dobry ci jest góral, oj, pełno ma zalet, 
Oj, gówno by zeń było bez pracy góralek.

Furmani
Z góralem sprawa jest krótka,
On koniem jeździ, nim wódka.

Modlitwa zbójnika
Boże, bądź ślepy i głuchy, 
Idę do ładnej dziewuchy.

Ucinki
Apetyt rośnie
Dopiero syty
Ma apetyty

Proroctwo
Na wazelinie 
Wypłynie

Astronomom i kochankom
Niebo i miłą 
Bierze się siłą.

Dedykacja
Temu w hołdzie –
Na czyim żołdzie.

Różne
Zaufanie
Do rządu, nierządu i pogody 
Ma zaufanie tylko młody.

Niepoprawny optymista
Nie czekając końca klęski
Podnoszę śpiew zwycięski.

Oklaski
Ktoś tam klaszcze pod borem:
To dewotki – ozorem.

Nasz budżet
Nasz budżet jak szwajcarski ser:
Z samych dziur, z samych zer.

Miłość bliźniego
Kocham bliźnich jak braci –
Gdy szczodrzy i bogaci.

Wiedzą lepiej
Powiedzą ci sąsiedzi,
co masz wyznać na spowiedzi.

Sam też
Innych nie sądzę,
Sam też lecę na pieniądze.

Warunek
Chcesz być szczery?
A masz wariackie papiery?!

Ferdynand Bugno

W każdej fraszce szytej polską mową...

Jak co roku brzostecki Dom Kultury był 
otwarty codziennie od rana do wieczora, 

gdzie wszyscy chętni, którzy nie wyjecha-
li nigdzie na wakacje mogli przyjść, spo-
tkać się ze znajomi i w wspólnie pograć w 
różnorodne gry i zabawy. W klubie dzieci 
i młodzież mieli do dyspo-
zycji biliard, darta, cymber-
gaja oraz inne gry i zabawy 
świetlicowe. Miłośnicy gier 
komputerowych mogli dać 
upust swej wyobraźni w 
czynnej codziennie kafej-
ce internetowej. Niestety z 
powodu dłuższego urlopu 
pracownika nie była czyn-
na siłownia.
 Natomiast dzieci biorą-
ce udział systematycznie w 
ciągu roku szkolnego w za-
jęciach artystycznych typu 
plastyka i teatr, mogły kon-
tynuować swe zamiłowanie 
również przez okres waka-
cji. W tym czasie uczestni-
cy zabaw teatralnych mie-
li możliwość artystyczne-
go występu na festynie in-
tegracyjnym zorganizowa-
nym przez Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej w Brzostku. Teatrzyk „Bie-
dronki”, bo o nim tu mowa, pokazał tam 
swe przedstawienie pt. „Inny Czerwony 
Kapturek”, które było nowoczesnym i saty-
rycznym spojrzeniem na tę znaną wszyst-
kim bajkę, co bardzo podobało się publicz-
ności.

 W trakcie wakacyjnych zabaw w te-
atr narodził się też pomysł nowego przed-
stawienia. Ot, tak spontanicznie, któryś z 
chłopców przebrał się za chińczyka. Od 
tej pory dzieci zaczęły interesować sie te-
matyką chińską szukając informacji na te-

mat tej kultury i zwyczajów. Przyniosły od 
znajomych chińskie szlafroki, wachlarze i 
inne rekwizyty. Zainteresowały się też te-
atrem cieni, który w historii był nieodzow-
nym elementem chińskiej kultury. Zabawy 
z cieniem bardzo się dzieciom spodobały, 
chociaż okazały się dość trudną sztuką do 

realizacji, ponieważ w chińskim teatrze 
cieni główną rolę odgrywały animowane 
kukiełki – co nie jest łatwe dla amatorów, 
zwłaszcza dzieci. Jednak dzięki temu, że w 
grupie jest chłopiec o dużych zdolnościach 
manualnych i plastycznych powstała już 
najważniejsza kukiełka – smok, który jest 
symbolem Chin. Zebrawszy tak wiele ma-

teriałów na temat chiński, 
wspólnie na zajęciach zo-
stał wymyślony scenariusz 
nowego przedstawienia.
 Powodzenie ostatniego 
humorystycznego przed-
stawienia o Czerwonym 
Kapturku, spowodowało, 
że nowy spektakl ma mieć 
charakter również żarto-
bliwy. Będzie to satyra na 
towary chińskie, zabawki, 
które obecnie zalewają nasz 
rynek, co dzieci zauważyły 
i uznały, że polskie zabaw-
ki są zdecydowanie lepsze. 
W ten sposób powstał sce-
nariusz przedstawienia pt. 
„Na chińskim dworze” na 
podstawie baśni Anderse-
na „Nowe szaty cesarza” 
oraz innych bajek chińskich 
ze współczesnym, polskim 
morałem.

 Ponieważ role zostały już rozdane, prze-
prowadzono wiele prób sytuacyjnych oraz 
zebrano trochę rekwizytów i strojów chiń-
skich, premierę tego przedstawienia pla-
nuje się na październik b.r. Czy to się uda, 
czas pokaże?

E.M.

Wakacje w domu Kultury

Próby do nowego spektaklu
Fot. J. Nosal
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O żniwna Pani
O żniwna Pani
Matko Siedliska
Tyś rolnikowi
zawsze jest bliska
W pracach polowych
Siły dodawałaś
U Swego Syna
Za nas się wstawiałaś
Że dawałaś zdrowie
Mateczko Jedyna
Byłaś wraz z nami
Gdy dzień się zaczynał
Dla naszej Panienki
Przeczystej Dziewicy
Przynieśliśmy ziarnka
Żyta i pszenicy
Bo one urosły
Z jej świętą pomocą
A teraz w wieńcu
Nam się tutaj złocą
Z tegorocznych plonów
Plotły wieniec ręce
Aby go dla Ciebie Matko
Przynieść tu w podzięce
O Maryjo, nasza Pani
Przyjmij dziś w ofierze
Dziękczynienia chlebek biały
Co go dzieci niosą szczerze
Panienka Przeczysta
Choć Panią nazwana
To jak własna matka
Przez dzieci kochana
Matko Siedliska
Dziś Twe urodziny
Przyjmij więc od nas
kłosy, pierwociny
Do Ciebie dzisiaj
Rzesza dzieci przybyła
Byś nam o Matko
Pobłogosławiła
Byśmy w przyszłym roku
Wszyscy się spotkali
Za obfite plony
Znów Bogu dziękowali
O Maryjo miej w opiece
Tych, którym nie było dane
Podziękować Tobie
Za zbiory zebrane

13 IX 2009 r. 
odpust parafialny

Jadwiga 
Kudłacz

tak trudno
Tak trudno żyć
Weroniką być
I pomagać bezinteresownie
Tak trudno chcieć
Niewiele mieć
A pomagać…
Bezinteresownie.
Czy tak trudno jest
Pomoc innym nieść
I nie czekać
Na nagrodę?

Smoleńska 
przestroga
W lechickiej krainie
Co z wolności słynie
Gdzie się toczą spory
Gdzie jest partii dużo
Ich przywódcy sobie
A nie Polsce służą
Tam prezydent zebrał
Grupę narodową
Biskupów borowców
Generałów wielu
Partyjnych działaczy
Z PIS-u z PSL-u
Przy Platformie stanął
Z SLD przywódca
I prezes NBP-u
I szef IPN- u
I wielu tam było 
Z przeróżnych urzędów
Po to się zebrali
By uświęcić świętych
W katyńskiej mogile 
Rodaków zamkniętych

I tam nad mogiłą
Miał zostać nareszcie
Skłóconych Lechitów
Rozejm podpisany
Lecz nastąpił wcześniej

Świadkiem pojednania
Była obca ziemia
Rosyjski Tupolew
Mgła nieprzenikniona
I Stwórca stworzenia

A w kraju żałoby
Ci co pozostali 
Przez siedem dni z rzędu
Nowy rów kopali

Na skróty
Czy są jeszcze tamte ścieżki
Które codziennie czekały
Gdym tornister nosił ciężki
A one mi nogi plątały
A czy stoi tamta kładka
Ławą nazywana szumnie
Co nie lada była gratka
Prosto pokonać ją umieć
Jesteście do dzisiaj jeszcze
Urokliwych dróżek skróty
Obok stawu Zielińskiego
I z kładeczką od Kaputa
Czy przebiega jeszcze ścieżka
Wzdłuż plebańskiego spichlerza
I czy przy niej stoją kopy
Siana księdza Kazimierza
Dalej wierzby jak cokoły
Skrzyżowania ścieżek strzegą
W górę kościół w dół do szkoły
Koło pana Alojzego
Chciałbym przebiec choć raz jeszcze
Wierne ścieżki życia mego
Przy okazji się zachwycić
Dziełem Jana Pawła II-go
Niech powrócą we wspomnieniach
Echa stóp mych zapisane
By ocalić z zapomnienia 
Tamte ścieżki przedeptane

Cisza po burzy
A cisza po burzy taka
Bo ziemia wodą zalana
Czekamy tyko śpiewu ptaka
Co wróży że idzie zmiana

On pierwszy rozejm ogłasza
Jak gołąb z Arki Noego
Powraca nadzieja nasza
Że to koniec najgorszego

Po burzy cisza przychodzi
I wiara umacnia się w nas
Jest czas by szacować szkody
Aby podnieść się jeszcze raz

Na polach asfaltu kartki
Z nawierzchni dróg oderwane
Drogami płynie nurt wartki
Sterczą drzewa połamane

Popatrzmy na znaki nieba
Posłuchajmy jak śpiewa ptak
Sprzątanie zacząć by trzeba
Jest tęcza to dobry znak

Pokażmy burzy siłę swą
Że jutro będzie lepszy dzień
Stłumiony żal przepijmy łzą
Pomyślmy że to był zły sen

I rzekł Pan do ludu
Zakończcie raz wreszcie
I stare i nowe
Waśnie narodowe

A rów zasypiecie
Taką mam nadzieję
Bo gdy nie zechcecie
To ja go zaleję
   10 sierpnia 2010

Marian 
Nosal

Franciszek 
Wojnarowski

Człowiek też się zmienia z czasem
Człowiek też się zmienia z czasem –
Mój kolega, tu pod lasem
Nie jest taki jak przed laty:
(Biedny jakiś, choć bogaty!)
Ten sam niby, ale inny…
To czas chyba temu winny,
Że na wszystko głową rusza,
Że już starą jego dusza…

I wieluż to innych braci
Jam na zawsze z czasem stracił!
Wieluż przedtem mocnych ludzi
Już głos dzwonu nie obudzi!
Oni niby żyją jeszcze
Lecz czas wziął ich w swoje kleszcze

I smutnie mi, smutnie, smutnie…
I ująłem lichą lutnię,
Bo inaczej też bym pewno
Zamienił się w kamień, drewno –
I byłbym jak tu pod lasem…
Bo człowiek się zmienia z czasem!

Oj, człowieka czas odmieni!
Lecz żeby on swojej Ziemi
Nie miłował, nie dam wiary!
Na to nigdy nie jest stary!...

I nadzieję w sobie pieszczę,
Że ich zbudzić można jeszcze,
I że czas można – odmienić –
I zielenić się, zielenić!

Na cóż mi życie
Na cóż mi życie bez zdrowia, bez siły?
Ach Ty wiesz, Boże, boś Ty Ojcem naszym!
Wspieraj mnie, bo ja tęsknię do mogiły
Wierzę, lecz bluźnię Ci czasem!

Bo w życiu swoim rany widzę moje
Same cierpienia, bóle niepokoje,
A serce moje znieść tego nie może…
Ratuj mnie, Boże! Ach, ratuj mnie Boże!

Jam człowiek marny, chcę ziemię w raj zmienić
I nie przestaję złościć się i pienić
Na los swój, dolę, na upośledzenie
I zginę wiecznie i nic nie odmienię!...

A Ty, o Panie, niebo zgotowałeś
Dla niewdzięcznego człowieka,
Za niegoś cierpiał i zań umierałeś,
A on – bluźnierstwa Ci szczeka…

Ratuj więc, ratuj, z głębokości wołam,
Dźwigam się, lecz sam nie mogę.
Chciałbym o, Panie, iść prosto, nie zdołam,
Użycz łask swoich, wskaż drogę!...
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Przystanek: BRZOSTEK 
Kierunek Przez Godziny odjazdu

BĄCZAŁKA 12:43Fn, 15:03L, 16:28Fn6, 19:08Fn, 22:58D, 

DĘBICA PILZNO 4:52L, 7:05Fn6, 8:46Fn, 9:11F, 11:11D, 12:42L, 
13:25Fn, 20:52D, 

DĘBICA BŁONIE PILZNO 5:47Fn

FRYSZTAK OPACIONKA 9:39FG, 14:49S, 16:34Fm

GLINIK GÓRNY OPACIONKA 14:49FHm,15:34S

GLIWICE KRAKÓW 8:22PNn

GOGOŁÓW OPACIONKA 13:446x, 14:15S

GORLICE 8:47PUnz

IWONICZ ZDRÓJ 13:05P

JASŁO GAMRAT
4:55Fm, 7:12S, 7:28Fm, 10:18F, 10:46F, 
12:11DQ, 12:46D, 15:08S, 15:31S, 16:31S, 
19:41V7De, 20:51DQ

JASŁO KOWALOWY

5:486x, 5:48F, 6:08Fm, 6:51Fm, 7:12S, 
7:156h, 7:43Fm, 8:58Ax, 11:21FG, 12:23Fm, 
13:13P1L, 13:37VAn, 13:506h,14:17S, 15:17S, 
15:27VDQ, 16:425VD, 17:37VLhQ, 18:03Fm, 
18:37PL1, 19:18PL, 20:24PDQ, 20:56DQ , 
21:12VD, 23:22V7D

JASŁO BĄCZAŁKA 14:49S, 15:49S

JASŁO GORZEJOWA 6:30S

KAMIENICA G. 6:30S, 14:49S, 15:49S

KATOWICE TARNÓW, KRAKÓW 11:27PU, 16:00P

KRAKÓW 6:00DEP5, 8:00DEP5, 13:30DP5, 15:05PE7y,

KRAKÓW TARNÓW 6:38VAn, 7:28VDQ, 9:135VD, 10:43VLhQ, 
14:33VD, 16:34N, 17:23V7D

KROSNO JASŁO
4:44BJs, 4:45B%(, 11:55BDEF, 17:17Pwż, 
17:39PLo, 18:10D5E5, 18:53PLo, 20:10DP5, 
23:30DKP7

KRYNICA JASŁO 13:25Nn

LESKO JASŁO, KROSNO 9:22N

LUBLIN RZESZÓW 10:15L

ŁÓDŹ TARNÓW, KATOWICE 6:49PD

OPACIONKA 22:49Fm

PRZECZYCA 7:10Fm, 11:50Fm, 17:40Fm

PRZEMYŚL RZESZÓW 14:35PMQ

RZESZÓW PILZNO, DĘBICA 15:30V7De, 16:58PL,
SANOK JASŁO 15:55PL

SKUROWA 6:40S, 13:49S, 14:45S, 15:59Fm

SMARŻOWA BĄCZAŁKA 6:58L, 10,28Fn

STRZYŻÓW OPACIONKA 7:50F, 10:39Fm, 12:54F,
TARNÓW PILZNO 18:40DQ

USTRZYKI DOLNE IWONICZ ZDRÓJ 17:05PU

USTRZYKI GÓRNE JASŁO 4:44PW, 4:45PW

WARSZAWA DĘBICA, MIELEC 6:47PD, 11:45PUn, 

WARSZAWA TARNÓW, KIELCE 5:10PUn, 5:56PDQ, 15:10P7Nn, 15:31P7Nm, 
22:50EŁc†, 22:50Pw 

WOLA BRZOST. II 8:00+, 9:30+, 11:00+

WROCŁAW KATOWICE 21:50J†Łc, 21:21PW 
WROCŁAW TARNÓW, OLKUSZ 7:01Pw

ZAKOPANE JASŁO, KROŚCIENKO 7:30PnN

ZAKOPANE JASŁO, LIMANOWA 8:47P, 14:41PNQh

Legenda:
% - nie kursuje od 26 VI do 

30 VIII
(  - nie kursuje 1 i 12 XI, 

24,27,31 XII, 25 IV, 2 V, 24 
VI

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

i święta
B - kursuje w poniedziałki 

i piątki
D - nie kursuje 24-26, 31 XII, 

1 I, sobotę, niedz. pon. 
wielkanocny

E - nie kursuje w okresie let-
nich wakacji szkolnych

F - kursuje w dni robocze od 
poniedziałku do piątku

G - nie kursuje w okresie wa-
kacji i ferii szkolnych

H - kursuje w okresie wakacji 
i ferii szkolnych

J - nie kursuje od 1 lipca do 31 
sierpnia

K - nie kursuje 31X, 24IV, 1V
L - nie kursuje 25-26 XII, 1 I 

i w dwa dni świąt wielka-
nocnych

M - nie kursuje 25-26XII 
i dwa dni świąt wielka-
nocnych

N - nie kursuje 25 XII i nie-
dzielę wielkanocną

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

nej
U - nie kursuje 25 XII, 1 I i w 

pierwszy dzień świąt wiel-
kanocnych

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

sierpnia
c - kursuje w czwartki i nie-

dziele
e - nie kursuje od 1 czerwca 

do 21 września
h - nie kursuje 24 XII, w wiel-

ką sobotę
m - nie kursuje 24 i 31 grud-

nia
n - nie kursuje 24, 31 XII, w 

wielką sobotę
o - nie kursuje 27XII, 2I, 26IV
s - nie kursuje 29IV, 9,25,28XII, 

1I, 5IV, 3,31V, 4VI
w -  kursuje codziennie w okre-

sie letnich wakacji
x - nie kursuje w sobotę wiel-

kanocną
y - nie kursuje 31X, 26XII, w 

niedzielę wielkanocną, 1V
z -kursuje od 02X do 30IV

Rozkład jazdy autobusów – PKS jasło, dębica, tarnów
aktualny na dzień 14 sierpnia 2010
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Przystanek: BRZOSTEK
Kierunek Przez Godziny odjazdu

BĄCZAŁKA 6:56D, 7:43FK, 9:55S, 10:43F6, 12:18SK, 13:18FK, 14:20S, 
15:01D, 15:20S, 16:03Fn6, 17:28F, 19:23Dn, 22:56Dn

DĘBICA PKP
4:51D, 5:01FQ, 5:51F6, 6:46F, 7:36F, 8:01F6, 8:11F, 8:36F, 
9:01F, 10:11F, 10:31S, 11:01S, 12:30S, 12:46D, 13:01FQ, 
13:34S, 14:15F, 14:34SJ, 15:15F, 16:16F, 16:56Dn, 
20:51Dn, 21:01FQ

DĘBICA IGLOOPOL SKUROWA 4:44D67, 12:44D67, 20:44Dn67

DĘBICA BŁONIA 6:20F

GŁOBIKÓWKA 8:30S, 11:45FGr

GRUDNA GÓRNA 10:10F, 14:25S, 15:30S

JANUSZKOWICE 6:55D, 7:35F, 9:40F, 11:05S, 14:55D, 15:45S, 18:59F, 
22:53Dn

KLECIE 7:38S, 7:40S, 7:43S, 12:18H, 13:00S, 13:38S, 14:07S, 
14:11S, 14:45S, 14:56S, 15:07S, 15:17S

PILZNO DOBRKÓW 15:09S

SKUROWA 7:45S, 9:24S, 10:30S, 11:44F, 13:44S, 14:24S, 15:15S

Legenda:
6   - kursuje w soboty
7   - kursuje w niedziele
D  - nie kursuje 25-26 grud-

nia, 1 stycznia i w święta 
wielkanocne

F - kursuje w dni robocze od 
poniedziałku do piątku

G  - w wakacje i ferie kurs 
przez Głobikówkę

Gr - Kurs przez Grudną 
H  -  kursuje w wakacje i ferie
J   -  przez Jaworze
K  - w dni nauki szkolnej kurs 

przez Klecie
S   - kursuje w dni nauki szkol-

nej
Q  - Debica Igloopol przez TC
X  - kursuje do D-ca Błonia
n   - nie kursuje 24 XII, 31 

XII i w Wielką Sobotę

Rozkład jazdy autobusów linii prywatnej „MONIS” 

Informacja: 14 670-27-10

(ważny od 1 marca 2010)

Zespół Szkół w Januszkowicach

dostaliśmy wielką szansę…
Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach 

otrzymał dofinansowanie do Projektu „Wiejska szko-
ła w środku Europy bez różnic” w ramach konkursu nr 14/
POKL/9.1.2/2009 z dnia 29.09.2009, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 Z przyjemnością informujemy, iż dzięki temu przedsię-
wzięciu, które będzie realizowane w okresie od 01.09.2010 do 
31.01.2013 poszerzymy ofertę edukacyjna dla uczniów naszej 
szkoły o różnorodne zajęcia dodatkowe, których głównym ce-

lem jest: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic 
w jakości usług edukacyjnych”
 Pragniemy serdecznie zachęcić uczniów i uczennice Ze-
społu Szkół w Januszkowicach do uczestnictwa w projekcie, 
co z pewnością będzie dla nas wszystkich bardzo ciekawym i 
owocnym doświadczeniem, tak w czasie trwania projektu, jak 
również po jego zakończeniu, dostarczając trwałych efektów 
na przyszłość w funkcjonowaniu naszej placówki.

 Szczegóły można znaleźć na str. 22 Wiadomości Brzostec-
kich oraz na stronie internetowej Zespołu Szkól w Januszko-
wicach: www.zsjanuszkowice.pl

Dyrekcja i nauczyciele

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 01 września 2010 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położo-

nych w Kamienicy Górnej i Nawsiu Brzosteckim  stanowiących własność Gminy Brzostek.

Działając na podstawieart.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 
r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.)w związku z uchwałą  Nr V/59/03 Rady Gminy w Brzostku z dnia 7 kwietnia 2003 roku, 
w sprawie ustalania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek 
oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata  i Zarządzeniem Nr 65/10 Burmistrza Brzostku z dnia 
31.08.2010 roku w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów wykorzystywanych rolniczo, sta-
nowiących własność Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają do wydzierżawienia na okres do 10 lat  w trybie 
przetargowym następujące nieruchomości:

Lp Nr działki
Tytuł prawny

Powierz- 
chnia (ha)

Opis nieruchomości
(położenie)

Przeznaczenie 
w planie zag.

przestrzennego
Forma zbycia

Cena wywoławcza 
rocznego czynszu 
dzierżawnego (zł)

Wadium
(zł)

1 353/1
KW Nr  38 567 0,18 Kamienicy Górna

rolna Brak planu dzierżawa w trybie 
przetargowym 55,- 6,-

2 671/1
KW Nr  38 567

0,17 Kamienicy Górna
rolna Brak planu dzierżawa w trybie 

przetargowym 55,- 6,-

3 625
KW Nr  19 166 1,33 Kamienicy Górna 

rolna Brak planu dzierżawa w trybie 
przetargowym 180,- 18,-

4 626/9
KW Nr  27 795 0,17 Nawsie Brzosteckie

budowlana Brak planu dzierżawa w trybie 
przetargowym 55,- 6.-

Umowa może być zawarta na okres do dziesięciu lat.
Czynsz płatny będzie rocznie do 30 września na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen  towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony 
przez prezesa GUS-u (pierwsza Regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2010 rok)
Zamieszczenie ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do dzierżawy  wywiesza się na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim, pokój nr 7 tel. (14) 6803005
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DRODZY RODZICE, UCZENNICE I UCZNIOWIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
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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

Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w brzostku 

zaprasza na:

aerobik
w poniedziałek i środę o godz. 18.00  
(zajęcia odbywają się w Szkole Pod-
stawowej w Brzostku)

kółko plastyczne
we wtorek o godz. 15.00 – grupa młodsza,  
w środę o godz. 16.00 – grupa starsza

kółko szachowe
w środę o godz. 16.00

kółko teatralne 
w piątek o godz. 14.00
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ROZWIĄZANIE: 
WRZESIEŃ

2010

KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Ptak o dobrym wzroku; 7) Ze zdjęcia-
mi; 10) Rodzaj pogrzebacza; 11) Daw-
na Persja; 12) Gazon; 13) Kraj z Sybe-
rią; 14) Efekt brudnej rany; 15) Smacz-
ne kurczaka i żabie; 16) Ptaki padlino-
żerne; 17) Plakat; 20) Nowela Piotra 
Choynowskiego; 23) Orzech z mlekiem; 
26) Szlaka; 27) Pokarm, pożywienie; 
28) Turystyczny lub ogórkowy; 29) Kiwi 
do butów; 32) Pierwsza maszyna licząca; 
35) Tyłek, kuperek; 38) Lauda, mistrz 
kierownicy; 39) Fabryczna lub górska; 

40) Bibelot; 41) Włókno na rajstopy; 
42) Wszyscy ludzie prezydenta; 43) Rzą-
dził w Wenecji; 44) Uchwyty przy ko-
niu gimnastycznym; 45) Miasto w Ro-
sji; 46) Szczypana na łące; 47) Grani-
czy z Etiopią.
Pionowo:
1) Kaleta, mieszek; 2) Odgłos towarzy-
szący stawianiu nóg; 3) Hultaj; 4) Bar-
dzo duża ilość; 5) Wzorek na tkaninie; 
6) Suknia popa; 7) Stuletnie biurko; 
8) Czczony przez pogan; 9) Kwiat musz-
katołowy; 18) Świat zwierząt; 19) Cichy 
głos; 21) Obszar wodny umożliwiający 
uprawianie sportów wodnych; 22) Ry-
czy w oborze; 24) Nota; 25) Festiwalo-
we miasto; 29) Duma; 30) Zastąpiła ra-

dło; 31) Elektroda dodatnia; 32) Miasto 
w Izraelu; 33) Rodzaj zamszu; 34) Szmi-
ra; 35) Atrofia; 36) Roberto, panamski 
bokser, zawodowy; 37) Reprezentacja.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego na dole strony dostarczone 
do 30 września 2010 r. do Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą 
udział w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzednie-
go numeru: SIERPIEŃ MIESIĄCEM 
TRZEŹWOŚCI.
Nagrodę książkową wylosował LE-
SŁAW KOLBUSZ z Bukowej.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do Domu Kultury w Brzostku.

J. Nosal

Dzwoni nauczycielka ze szkoły.
– Pana syn non stop kłamie!
– Tak? To powiedzcie mu, że jest w tym 
naprawdę dobry, bo ja nie mam syna.

		
Komisariat policji. Dyżurka. Dzwoni te-
lefon. Dyżurny odbiera:
– Komisariat Policji, słucham? 
– Dzień dobry. Czy to wasz komisariat 
wysyłał wczoraj wieczorem patrol na Li-

pową 74 mieszkania 3?
– Chwileczkę, już sprawdzam. Tak. Mie-
liśmy zgłoszenie naruszenia ciszy noc-
nej – głośna muzyka, krzyki... 
– Mam prośbę. Czy możecie ich przy-
słać jeszcze raz? Zapomnieli zabrać 
czapkę i pistolet. No i zdjęcia obejrzą, 
fajne wyszły!

		
Blondynki grają w brydża.
– Pas.
– Pas.
– Dzwonek.
– To ja pójdę otworzyć.

		
Dwie blondynki przeglądają kalendarz:
– Zobacz! Jutro jest Maksymiliana. Zna-

my jakiegoś Maxa?
– Tak, Ibuproma.

		
Leci Amerykanin polskimi liniami lot-
niczymi.
Podchodzi do niego miła stewardes-
sa i pyta:
– Życzy Pan sobie obiad?
– A co jest do wyboru?
– Tak lub nie.

		
Jak się nazywa kobieta, która wie gdzie 
jest jej mąż?
– Wdowa.

		
Dlaczego Japonia to taki mądry naród?
Bo nie mają blondynek.
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W dniu 27 lipca br. miało miejsce nadzwyczajne Walne Ze-
branie Ludowego Klubu Sportowego „Brzostowianka” 

Brzostek. W czasie Zebrania został wybrany nowy Zarząd, któ-
ry ukonstytuował się następująco:
 Prezes: Andrzej Szybist
 Prezes d/s piłki nożnej: Zbigniew Czekaj
 Prezes d/s tenisa stołowego: Stanisław Król
 Skarbnik: Katarzyna Wójcik
 Sekretarz: Magdalena Kawalec

Członkowie Zarządu: Grzegorz Betlej, Rafał Grela
 Komisja Rewizyjna zostaje w niezmienionym składzie: Bar-
tosz Wereszczyński (przewodniczący), Mateusz Potrzeba, Ka-
rol Staniszewski (członkowie).
 Edward Betlej otrzymał tytuł Honorowego Prezesa Ludo-
wego Klubu Sportowego „Brzostowianka” Brzostek. Wniosek 
o przyznanie tytułu Honorowego Prezesa przedstawił Andrzej 
Szybist. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 Nowy zarząd staje przed trudnym zadaniem. Klub znajdu-
je się w złej kondycji, szczególnie finansowo-organizacyjnej. 
Nowo wybrany zarząd będzie się starał poczynić wszelkie kro-
ki, aby stopniowo poprawić fatalną sytuację panującą od dłuż-
szego czasu. Najważniejsze zadanie to pozyskanie w tym okre-
sie sponsorów dla klubu oraz szkolenie dzieci i młodzieży.

Sekretarz klubu - Magdalena Kawalec

V kolejka, 5 września 2010
LKS Żyraków  -  Brzostowianka Brzostek
mecz odwołany z powodu złego stanu boiska 

IV kolejka, 29 sierpnia 2010
Brzostowianka Brzostek  2-1  LKS Nagoszyn 

Bramki dla Brzostowianki: Damian Krajewski, Rafał Kurcz
III kolejka, 25 sierpnia 2010

Orły Borowa  1-4  Brzostowianka Brzostek
Bramki dla Brzostowianki: Rafał Kurcz, Mateusz Krajewski, 
Damian Krajewski (2)
II kolejka, 22 sierpnia 2010

Brzostowianka Brzostek  2-1  Strażak Lubzina
Bramki dla Brzostowianki: Piotr Winiarski, Damian Samborski
 I kolejka, 15 sierpnia 2010

Łęki Górne  4-0  Brzostowianka Brzostek

Nowy Zarząd Ludowego Klubu  
Sportowego „brzostowianka” brzostek

SPORt

Burmistrz  Brzostku                                               Brzostek, 06-09-2010r.

OGŁOSZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektro-
energetycznej 400kV Tarnów – Krosno w Gminie Brzostek

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 
80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 
1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską 
w Brzostku uchwały Nr XLII/290/10 z dnia 14 lipca 2010 roku w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenerge-
tycznej 400kV Tarnów – Krosno w Gminie Brzostek.
 Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego będzie dopuszczenie realizacji infrastruktury tech-
nicznej nie związanej z linią 400 kV, w tym planowanego gazocią-
gu przesyłowego wysokoprężnego DN 700.
 Załączniki graficzne określające granice obszarów objętych 
zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego te-
renu trasy linii elektroenergetycznej 400kV Tarnów – Krosno w 
Gminie Brzostek zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Brzostku oraz na stronie internetowej www.brzostek.al-
pha.pl
 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej 
zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na śro-
dowisko. 
 Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w 
Brzostku, w terminie do dnia 30 września 2010 r.
 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy.

Burmistrz Brzostku
mgr inż. Leszek Bieniek

Burmistrz Brzostku                    Brzostek, 06-09-2010 r.

OGŁOSZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Brzostek

 Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r., Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z 
późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską 
w Brzostku uchwały nr XLII/289/10 z dnia 14 lipca 2010 
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Brzostek.
 Przedmiotem zmiany studium jest wprowadzenie plano-
wanego gazociągu przesyłowego wysokoprężnego DN700.
 Załącznik graficzny określający przybliżony przebieg 
planowanego gazociągu przesyłowego wysokoprężnego 
DN700 na kopii studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek zamiesz-
czono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzostku 
oraz na stronie internetowej www.brzostek.alpha.pl.
 Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu zmia-
ny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Brzostek oraz prognozy oddziały-
wania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie 
w Urzędzie Miejskim w Brzostku w terminie do dnia 30 
września 2010 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Brzostku
mgr inż. Leszek Bieniek

Piłka nożna - klasa a, grupa: dębica 1. LKS Nagoszyn 5 12 18-3
2. Kłos Kawęczyn 5 10 17-10
3. Monis Bielowy 4 10 9-2
4. LKS Brzeźnica 5 10 8-10
5. Victoria Ocieka 5 10 8-6
6. Brzostowianka Brzostek 4 9 8-7
7. Łęki Górne 5 8 8-4
8. Dragon Korzeniów 5 8 13-13
9. Sokół Krzywa (k. Rzeszowa) 5 7 11-14
10. Orły Borowa 4 6 9-9
11. LKS Pustków 5 4 6-10
 Borowiec Straszęcin 5 4 6-10

13. LKS Łopuchowa 5 2 7-17
14. LKS Żyraków 4 2 6-9
15. Ostra Gumniska 5 2 3-7
16. Strażak Lubzina 5 1 6-12
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Fot. J. NosalTRAMPKARZE STARSI I MŁODSI
W górnym rzędzie od lewej: Radosław Kania, Marcin Nawracaj, Kamil Szybist, Szymon Wajda, Przemysław Andreasik, Jan 
Tyburowski, Mateusz Golec, Krystian Zegarowski. W środkowym rzędzie: prezes LKS Brzostowianka Andrzej Szybist, Szcze-
pan Nowicki, Marcin Sołtys, Mateusz Świerczek, Kacper Janiga, Marcin Dziedzic, Mateusz Szybist, trener Janusz Kaczówka. 
W dolnym rzędzie: Kamil Dziadura, Dawid Szybist, Kacper Szymański, Jakub Zastawny, Arkadiusz Trojan, Piotr Nawracaj

SENIORZY
W górnym rzędzie od lewej: trener Krzysztof Nalepka, Mateusz Krajewski, Mirosław Mroczek, Damian Krajewski, Rafał Gre-
la, Mariusz Potyrała, Łukasz Wereszczyński, Adam Rusztowicz, Piotr Florek, Karol Staniszewski, Kazimierz Tarnopolski, 
prezes LKS Brzostowianka Zbigniew Czekaj. W dolnym rzędzie od lewej: Karol Wojdyła, Sławomir Stawarz, Piotr Winiar-
ski, Mateusz Juszkiewicz, Seweryn Krajewski, Kamil Porębski, Rafał Kurcz, Damian Pezda.

JUNIORZY STARSI
W górnym rzędzie od le-
wej: Kamil Gąsior, Ka-
mil Grygiel, Łukasz An-
dreasik, Marcin Wójcik, 
Konrad Pieniądz, Dawid 
Grygiel, trener Krzysztof 
Nalepka. 
W dolnym rzędzie od le-
wej: Kamil Mroczek, Ma-
riusz Wąsik, Wojciech 
Kawalec, Karol Furman, 
Mariusz Wójcik.
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Kącik
fotograficzny

Jeśli chcesz się pochwalić swoim zdjęciem na łamach „Wiado-
mości Brzosteckich” prześlij je na adres: wiadomosci@konto.pl 

lub też dostarcz je do redakcji osobiście. Przesyłając zdjęcia prosimy 
o podanie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.

/fl/

Fot. Karol Zastawny z Brzostku

Fot. Krystyna Wójcik z Kleci

Fot. Agata Liszka z Brzostku Fot. Anna Warchoł z Nawsia Brz. Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku

Fot. Lidka Strączek z Woli Brzosteckiej

Fot. Krystyna Szarek-Ryndak z Brzostku


