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Fot. J. Nosal

wydarzenia w obiektywie

Radni Rady Miejskiej w Brzostku pełniący funkcję w kadencji 2006-2010
Na dole od lewej: Zofia Skórska – Przewodnicząca Rady, Ewa Samborska, Małgorzata Przywara, Elżbieta Gąsior
U góry od lewej: Józef Kobak, Ryszard Chajec, Gustaw Hołowicki, Feliks Jamróz, Zbigniew Smagacz, Jerzy Kmiecik, Marian 
Warchał, Józef Dziadura, Marian Ptaszek, Alfred Nawracaj, Jan Wesołowski

Od 20 września w brzosteckiej podstawówce wznowiła swoją działalność „Akademia Malucha”

30 września 2010 roku do brzosteckiej podstawówki przybyła z wizytą Matka Corrada Magnani z Włoch, która  
hospitowała zajęcia siostry Marinelli Gentilini – katechetki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku
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Tematem obrad XLV sesji, która odbyła się w dniu 28 wrze-
śnia br. było podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na 

realizację zadania własnego Powiatu,
- upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobo-

wiązania finansowego na poczet środków budżetu Gminy w 
2011 roku, na remont drogi Zawadka Brzostecka – Gorze-
jowa oraz naprawę mostu w miejscowości Siedliska – Bo-
gusz /usuwanie skutków powodzi/,

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie 
deficytu budżetu Gminy w 2010 roku,

- trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Brzo-
stek,

- uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek 
sołectw: Gorzejowa, Głobikówka, Grudna Dolna, Grudna 
Górna, Kamienica Dolna, Nawsie Brzosteckie, Przeczyca, 
Skurowa, Smarżowa, Zawadka Brzostecka, 

- przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Dolnej 
pod budowę drogi,

- zmiany rocznego programu współpracy Gminy Brzostek z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok

 Po zakończonej sesji zostało wykonane pamiątkowe zdję-
cie radnych Rady Miejskiej w Brzostku pełniących funkcję w 
kadencji 2006-2010.

E. Szukała

z prac rady miejskiej

Pierwsze lata życia dziecka, to okres 
intensywnych przemian rozwojo-

wych, dlatego za zgodą Pana Leszka 
Bieńka – Burmistrza Brzostku i w poro-
zumieniu z Panią Marią Przebiędą – dy-
rektorem Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Brzostku 20 września 2010 roku w 
ramach projektów edukacyjnych wzno-
wiła swoją działalność „Akademia Ma-
lucha”.
 Akademia jest swego rodzaju formą 
przejściową między domem a przed-
szkolem, gdzie dziecko w obecności 
opiekunów nabiera pewności siebie, po-

znaje nowe zjawisko, jakim jest grupa 
rówieśników. Cenne wskazówki, suge-
stie osób prowadzących zajęcia oraz bo-
gaty i urozmaicony program odpowied-
nio przygotowuje dziecko, aby w pełni 
mogło wkroczyć w przedszkolny okres 
swego dzieciństwa.
 „Akademia Malucha” posiada w swej 
ofercie warsztaty: teatralne, muzyczne, 
taneczne, językowe i logopedyczne. Ma-
luszki podczas zajęć poznają nowe pio-
senki przy akompaniamencie instrumen-
tów muzycznych, uczą się wierszyków, 
przeistaczają w bohaterów bajek i opo-

wiadań, uczą się podstawowych kroków 
tanecznych, poznają słówka angielskie i 
osobliwości Wielkiej Brytanii, uspraw-
niają język polski, wykonują różnego 
rodzaju prace plastyczne, uczestniczą 
w zabawach ruchowych przy muzyce 
oraz podejmują wiele innych ciekawie 
przygotowanych przez instruktorów wy-
zwań.
 „Brzostecka Akademia Malucha”, to 
wyjątkowa kraina. Daje poczucie bez-
pieczeństwa a także umożliwia pozna-
nie świata w najpiękniejszych barwach.

atsz

„akademia malucha” szansą na dobry start w życiu

Mimo niesprzyjającej aury za oknem, 
jesiennej zadumy i ochłodzenia 

dzień 30 września 2010 roku dla uczniów 
brzosteckiej podstawówki stał się dniem 
niezwykłym. Oto bowiem z wizytą przy-
była do nich ze słonecznych Włoch Matka 
Corrada Magnani, hospitująca zajęcia sio-
stry Marinelli Gentilini – katechetki Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku.
 Matka Corrada z chęcią opowiada-
ła o swoich podróżach po całym świe-
cie, gdyż udało się jej już zwiedzić takie 
kraje jak: Wielką Brytanię, Francję, Ru-
munię, Indie, Brazylię, Filipiny oraz nie-
mal całą Afrykę. Duże wrażenie na dzie-
ciach zrobiły szczególne historie o tropi-
kalnych zwierzętach, które matka miała 
okazję bliżej poznać. Okazało się, że bar-
dzo lubią one pozować do zdjęć i zacho-
wują się wtedy jak profesjonalni mode-
le, chociaż zdarzają się czasem i niebez-
pieczne sytuacje. 
 Siostra szczególnie ciepło zwracała 
się do dzieci, prosiła żeby zawsze słu-
chali swoich rodziców i nauczycieli. Jeśli 
będą dobrymi uczniami, wyrosną na war-
tościowych ludzi, przekonywała również 
o wartościach płynących z Ewangelii.
 Później z chęcią zwiedziła całą szko-
łę. Była na stołówce, gdzie zasmakowa-
ła polskich krokietów, które przypadły jej 

do gustu, bo bardzo lubi kapustę. Odwie-
dziła także dzieci przebywające na świe-
tlicy oraz ćwiczące w salach gimnastycz-
nych. Analizując kronikę szkolną, najwię-
cej czasu poświęciła na obejrzenie zdjęć 
przedstawiających sceny z montaży słow-
no-muzycznych poświęconych Janowi 
Pawłowi II.
 

Matka Magnani wyraziła wielki zachwyt 
szczególnie atmosferą panującą w szkole, 
ciepłem, serdecznością i wzajemnym zro-
zumieniem. Podziękowała Pani Dyrek-
tor Marii Przebiędzie za niezwykle miłe 
przyjęcie w murach brzosteckiej podsta-
wówki.

atsz

NiezwykŁy GoŚĆ Prosto z rzymu

 Redakcja „Wiadomości Brzosteckich” informuje, że kandydaci zamierzający startować w wyborach do Rady 
Miejskiej, Rady Powiatu oraz na Burmistrza mogą prezentować się na łamach naszego czasopisma nieodpłatnie. 
Do dyspozycji każdego kandydata oddajemy 1/4 strony, natomiast dla komitetów wyborczych 1 stronę naszego pisma. 
Można również wykupić sobie dodatkowe części stron według cennika reklam. Wszystkie prezentacje kandydatów, za-
równo darmowe jak i płatne będą zamieszczone w listopadowym numerze na stronach czarno-białych.
 Materiały (zdjęcia, teksty) należy przesłać do redakcji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2010 r. 
na adres: wiadomości@konto.pl, lub dostarczyć osobiście.
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Niektóre z ważniejszych zadań inwestycyjnych w Gminie Brzostek w latach 2007-2010
Lp. Rok 2007

Nazwa zadania

Wyko-
nanie  

w tys. zł  
1 Budowa wodociągu we wsi Klecie 247

2 Budowa wodociągu i kanalizacji w Brzostku 
przy dr.234/7 88

3 Dotacja dla Powiatu na przebudowę drogi po-
wiatowej Brzostek - Skurowa - Błażkowa 118

4 Dotacja dla Powiatu na przebudowę drogi po-
wiatowej  Cieszyna - Kamienica Górna 144

5

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg 
gminnych. W tym między innymi:
- Januszkowice (w kierunku szkoły) 118 tys. zł,
- Skurowa 51 tys. zł,
- Brzostek, ul. Węgierska 59 tys. zł, 
- Kamienica Dolna „Wola” 33 tys. zł,
- Zawadka Brzostecka „przez wieś” 15 tys. zł,
- Zawadka Brzostecka „Góry” 46 tys. zł,
- Siedliska-Bogusz „k/dworu” 15 tys. zł,
- Brzostek „do Krzyża” 19 tys. zł,
- Gorzejowa - Siedliska-Bogusz 25 tys. zł,
- Brzostek, ul. Ostafińskiego 31 tys. zł,
- Grudna Dolna - Głobikówka 178 tys. zł,
- Gorzejowa k/szkoły 16 tys. zł,
- Nawsie Brzosteckie „na Sudoła” 47 tys. zł.

739

6 Budowa parkingu w Kamienicy Górnej 5
7 Budowa chodników  przy drogach 424

8 Zabezpieczenie skarpy przy drodze w Nawsiu 
Brz. 22

11 Zabezpieczenie skarpy przy drodze w Woli 
Brzosteckiej 31

12 Zabezpieczenie mostu na drodze w Gorzejowej 31

13 Zabezpieczenie mostu na drodze w Grudnej 
Dolnej 14

14 Przebudowa drogi gminnej  Gorzejowa-Zawad-
ka Brzostecka 92

15 Przebudowa drogi gminnej  Brzostek ul. Połu-
dniowa 64

16 Przebudowa drogi gminnej  Brzostek ul. Nie-
zgody 76

17 Przebudowa drogi gminnej  Siedliska-Bogusz 
-Kmiecie 55

18 Przebudowa drogi gminnej  Januszkowice 
Działy 66

19 Rozbudowa domu ludowego w Przeczycy 26
20 Remont domu ludowego Zawadka Brzostecka 28

22 Remont budynku usługowo - mieszkalnego w 
Brzostku 88

23 Budowa ośrodka zdrowia w Smarżowej 840
24 Remiza OSP Brzostek 47

25 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sie-
dliska-B. 35

26 Budowa garażu dla OSP Nawsie Brzosteckie 158
27 Remont domu strażaka w Siedliskach-Bogusz 9

28 Budowa sceny przy remizie OSP Siedliska-Bo-
gusz 12

29 Termomodernizacja budynku szkoły w Brzostku 532
30 Remont budynku przedszkola w Brzostku 54

31 Budowa boiska sportowego w Siedliskach-Bo-
gusz 91

32 Zakupy inwestycyjne (sprzęt kuchenny do sto-
łówek szkolnych) 57

33 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kle-
ciach 912

Razem w 2007 roku 4 316

Lp. Rok 2008 
Nazwa zadania

Wyko-
nanie  

w tys. zł 
1 Budowa wodociągu we wsi Kamienica Dolna 826

2

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg 
gminnych W tym między innymi:
- Przeczyca 63 tys. zł,
- Brzostek ul. Węgierska 64 tys. zł,
- Brzostek ul. Mickiewicza 44 tys. zł,
- Brzostek - Stadion 60 tys. zł,
- Brzostek ul. Targowa 28 tys. zł,
- Brzostek ul. Szkolna 231 tys. zł,
- Brzostek ul. Okrągła 16 tys. zł,
- Klecie - KRUSZGEO 35 tys. zł,
- Klecie przez Wieś k/Grygla 29 tys. zł,
- Klecie do oczyszczalni 46 tys. zł,
- Klecie k/Kujawskiego 52 tys. zł,
- Klecie k/Mleczarni 27 tys. zł,
- Januszkowice „Tamto Pole” 86 tys. zł,
- Grudna Dolna „Kopalnia” k. mostu 14 tys. zł,
- Zawadka Brzostecka -Gorzejowa 244 tys. zł,
- do remizy OSP-Siedliskach Bogusz 15 tys. zł,
- Smarżowa k/Kozneckiego 43 tys. zł, 
- Smarżowa k/Czernika 294 tys. zł,
- Opacionka „do wysypiska” 43 tys. zł,
- Grudna Górna  k/Dąbka 194 tys. zł.

1 704

3 Budowa chodników  przy drogach 127
4 Budowa parkingów 126
5 Przebudowa i remont drogi gminnej Gorzejo-

wa „Marchot” 190
6 Remont domu ludowego w Kleciach 31
7 Plac zabaw dla dzieci w Brzostku 19
8 Monitoring rynku w Brzostku 40
9 Remiza OSP Brzostek 221
10 Budowa sceny przy remizie OSP Siedliska-Bo-

gusz 13

11 Termomodernizacja budynku szkoły w Kamie-
nicy Górnej 318

12 Termomodernizacja budynku szkoły w Siedli-
skach-Bogusz 707

13 Budowa boiska sportowego w Siedliskach-B. 70
14 Zakupy inwestycyjne (wyposażenie stołówek) 43
15 Zakup samochodu do przewozu osób niepełno-

sprawnych 117

16 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kle-
ciach 2126

17 Kanalizacja sanitarna wsi Brzostek wzdłuż Po-
toku Słony 340

18 Termomodernizacja budynku domu kultury w 
Brzostku 465

Razem w 2008 roku 8 272

Lp. Rok 2009
Nazwa zadania

Wyko-
nanie  

w tys. zł.
1 Budowa wodociągu we wsi Kamienica Dolna 871

2

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg 
gminnych. W tym między innymi:
- Klecie koło domu ludowego 31 tys. zł,
- Kamienica Górna k/Godniaka 36 tys. zł,
- Przeczyca koło cmentarza 11 tys. zł,
- Grudna Dolna „Kopalnia 26 tys. zł,
- Zawadka Brzostecka” przez wieś” 43 tys. zł,
- Brzostek ul. Schedy 65 tys. zł,
- Grudna Górna „Podkonie” 9 tys. zł,
- Nawsie Brzosteckie „przez wieś” 27 tys. zł,
- Nawsie Brzosteckie „Pola” 51 tys. zł, 

316

3 Przebudowa drogi gminnej Brzostek ul. Połu-
dniowa 236
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Dokończenie na str. 6

4

Przebudowa i remont dróg gminnych:
Skurowa „Granice”
Kamienica Górna „Granice”
Siedliska-Bogusz - Smarżowa „przez las”
Głobikówka  „na Paska”
Grudna Górna „Podkonie”
Grudna Górna „Kujawy”
Siedliska-Bogusz „Zarzecze”

991
264
123
106
117
209

79
91

5 Budowa parkingu przy domu ludowym w Bu-
kowej 27

6 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sku-
rowa 29

7
Montaż garażu blaszanego i wykonanie na-
wierzchni z kostki brukowej przy remizie OSP 
Januszkowice

40

8 Termomodernizacja budynku szkoły w Janusz-
kowicach 199

9 Montaż daszków i rynien na budynku szkoły w 
Januszkowicach 19

10
Budowa sportowego boiska piłkarskiego o na-
wierzchni z trawy syntetycznej w Siedliskach-
Bogusz  w ramach programu „Blisko-Boisko” 679

11 Zakupy inwestycyjne (wyposażenie stołówek) 19
12 Kanalizacja sanitarna wsi Brzostek wzdłuż Po-

toku Słony 863

13
Kompleks boisk sportowych w ramach progra-
mu „Moje boisko Orlik 2012” wraz z budyn-
kiem zaplecza oraz infrastrukturą towarzyszącą 
w Brzostku przy ul. Szkolnej w Brzostku

1270

Razem w 2009 roku 6 548

Lp. Rok 2010
Nazwa zadania

Wyko-
nanie  

w tys. zł 

1

Dotacja celowa dla Powiatu na zadanie realizo-
wane na podstawie porozumień między jst pod 
nazwą  „przebudowa mostu w Siedliskach-Bo-
gusz wraz z remontem drogi nr 1318 Brzostek 
- Siedliska-Bogusz”

700

2

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego 
na realizację zadania własnego Powiatu pod na-
zwą „Budowa przepustu w ciągu drogi powia-
towej nr 1316R Głobikowa - Siedliska-Bogusz 
na potoku b/n z przebudową dojazdów, odwod-
nieniem, przebudową i zabezpieczeniem kory-
ta potoku”

150

3

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg 
gminnych. W tym między innymi:
- Przeczyca „Pułanki” 71 tys. zł
- Przeczyca „Laskowiec” 125 tys. zł
- parking przy drodze w Przeczycy 
 (k/Dziedzica i k/Drechnego) 69 tys. zł
- Przeczyca k/Drechnego 10 tys. zł
- Brzostek ul. Żydowska 11 tys. zł
- Brzostek ul. Zielona 15 tys. zł
- Brzostek ul. Rynek 13 tys. zł
- Brzostek ul. Królowej Jadwigi 27 tys. zł

1 088

4 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości 
Bukowa i Januszkowice - Gmina Brzostek 1 438

5

Remont-odbudowa nawierzchni żwirowych 
dróg gminnych w gminie Brzostek zniszczo-
nych podczas powodzi. W tym:
- Kamienica Górna „na Nogę” 207 tys. zł
- Smarżowa „ na Ciurkota” 173 tys. zł
- Bączałka „na Glenia” 111 tys. zł
- Siedliska-Bogusz „Folwarczyska” 187 tys. zł
- Grudna D. Głobikówka „na Stawarza” 160 tys. zł
- Głobikówka „na Paska” 75 tys. zł
- Przeczyca - Skurowa 37 tys. zł
- Gorzejowa „Kościół” 82 tys. zł
- Siedliska-B. - Smarżowa „przez las” 240 tys. zł
- budowa mostu - Gorzejowa k. D.L. 484 tys. zł
- Bukowa „Budy” 130 tys. zł
- Klecie „Stawiska” 170 tys. zł

2 056

6
Zaspokojenie potrzeb społecznych i kultural-
nych mieszkańców wsi poprzez remont domu 
ludowego w Skurowej i Januszkowicach

652

7 Przebudowa i remont budynku OSP w Grudnej 
Dolnej 113

8 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Grud-
na Górna 25

9
Poprawa poziomu bezpieczeństwa publicznego 
i przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez dopo-
sażenie jednostek OSP Brzostek i Nawsie Brzo-
steckie - Gmina Brzostek

1 632

10 Termomodernizacja budynku szkoły w Nawsiu 
Brzosteckim 300

11 Budowa placu zabaw przy Szkole w Brzostku 230
12 Budowa placu zabaw przy Szkole w Siedli-

skach-Bogusz 125
13 Montaż krzesełek wokół boiska sportowego 

„Orlik - 2012” 40
Razem w 2010 roku 8 549

Spółka Poręczenia Kredytowe urucho-
miła procedury związane z udziela-

niem umarzalnych pożyczek przedsiębior-
com z województwa podkarpackiego, do-
tkniętym skutkami tegorocznych powodzi. 
Mają oni szansę na otrzymanie umarzal-
nych pożyczek w wysokości do 50 tys. zł. 
 Pożyczki będą przyznawane ze środ-
ków budżetowych w ramach Programu 
realizowanego przez Ministra Gospodar-
ki. W oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 
sierpnia 2010 roku o wspieraniu przedsię-
biorców dotkniętych skutkami powodzi z 
2010 roku, Minister Gospodarki ogłosił 
konkurs na wyłonienie funduszy pożycz-
kowych udzielających pożyczek poszko-
dowanym firmom. 
W województwie podkarpackim najwię-
cej punktów zdobyła spółka Poręczenia 
Kredytowe, założona przez Fundację Eu-
ropejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 
Będzie ona udzielać pożyczek o maksy-
malnej wartości 50 tys. zł, umarzalnych 
w całości lub części. Na świadczenia dla 

przedsiębiorców z Podkarpacia przewi-
dziano wstępnie kwotę 10 mln zł.
 Wstępne obliczenia Ministerstwa Go-
spodarki wskazywały, iż 240 firm jest po-
szkodowanych w tegorocznej powodzi 
na terenie województwa podkarpackiego. 
Tymczasem, w wyniku przeprowadzo-
nych spotkań konsultacyjnych dla lokal-
nych przedsiębiorców oraz za pośrednic-
twem strony internetowej www.porecze-
niakredytowe.pl, w systemie spółki Porę-
czenia Kredytowe zarejestrowało się do-
tychczas aż 508 firm. Obecnie podmioty 
te podlegają weryfikacji pod kątem speł-
niania kryteriów uczestnictwa w progra-
mie pożyczkowym.
 O pożyczkę może ubiegać się przedsię-
biorca:
• prowadzący działalność gospodarczą 

na terenie gminy zniszczonej powo-
dzią (zgodnie z rozporządzeniem Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2010 
roku),

• którego przedsiębiorstwo nie jest zagro-

żone (zgodnie z definicją Komisji Euro-
pejskiej),

• niekorzystający z innej pomocy na likwi-
dację szkód spowodowanych powodzią,

• zatrudniający nie więcej niż 50 pracow-
ników.

 Przedsiębiorcy, którzy spełniają powyż-
sze kryteria, powinni złożyć wnioski o po-
życzkę najpóźniej do 13 lutego 2011 roku. 
 Pożyczka musi zostać przeznaczona 
wyłącznie na usuwanie szkód, jakie po-
wstały w wyniku powodzi. W ciągu sze-
ściu miesięcy od otrzymania pożyczki 
przedsiębiorca jest zobowiązany do udo-
kumentowania, m.in. poprzez przedsta-
wienie faktur i rachunków, iż środki te zo-
stały wykorzystane zgodnie z ich przezna-
czeniem. Kwota pożyczki zostanie umo-
rzona po zweryfikowaniu przez fundusz 
pożyczkowy właściwego wykorzystania 
funduszy. Przedsiębiorca, który przezna-
czy pieniądze na cele inne, niż usuwanie 

Pożyczki powodziowe dla przedsiębiorców z Podkarpacia
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Na czym polega praca Komendanta Po-
licji w Brzostku?
Zgodnie z podstawowym przepisem regu-
lującym zasady pracy Policji, czyli Usta-
wą o Policji, Komendant Komisariatu Po-
licji w Brzostku jest organem administracji 
rządowej na terenie gminy Brzostek oraz 
gminy Jodłowa. Przekładając to na „ludz-
ki język” – Komendant Komisariatu Poli-
cji jest przedstawicielem Rzeczypospoli-
tej Polskiej na tym terenie. 
Policja jako umundurowana i uzbrojona 
formacja służy społeczeństwu i jest prze-
znaczona do ochrony bezpieczeństwa lu-
dzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa 
i porządku publicznego.
Do zadań Komendanta Komisariatu Poli-
cji należy przede wszystkim planowanie, 
organizowanie oraz koordynacja wszyst-
kich działań realizowanych przez poli-
cjantów naszej jednostki, nadzorowanie 
sposobu realizacji zadań, a także repre-
zentowanie Policji wobec innych urzę-
dów i jednostek.
Jakie cechy powinien posiadać dobry policjant?
Policjanta, tak jak każdego człowieka powinna cechować 
przede wszystkim uczciwość, pracowitość, kultura osobista, a 
myślę, że również takie cechy jak życzliwość czy poczucie hu-
moru są bardzo przydatne, nie tylko w lepszym wykonywaniu 
zawodu, ale również w codziennym życiu. Ponadto dostrzegać 
trzeba, że policjant jako osoba powszechnie znana – (policjan-
ci pełniący służbę na naszym terenie w większości również tu-
taj mieszkają) – oraz jako funkcjonariusz publiczny musi li-
czyć się z bardziej surową i krytyczną oceną swoich zacho-
wań, co zobowiązuje do szczególnej troski o ten element ży-
cia społecznego.
Czy trudno zostać policjantem?
Aby starać się o przyjęcie do Policji koniecznie trzeba być oby-
watelem Polski, posiadać wykształcenie co najmniej średnie i 
nie być wcześniej karanym.
Kandydaci do Policji są również poddawani sprawdzianowi fi-
zycznemu oraz psychologicznemu.
Chociaż nie było formalnych przeszkód, do niedawna w Po-
licji służyli prawie wyłącznie mężczyźni. Obecnie coraz czę-
ściej do Policji zgłaszają się i są przyjmowane panie.
Ilu stróżów prawa pracuje w gminie Brzostek?
Załoga Komisariatu Policji w Brzostku liczy 15 policjantów. 
Ze względu na to, że nasze działania obejmują również teren 
gminy Jodłowa, gdzie (w Posterunku Policji) pełni służbę 5 
policjantów ze stanu Komisariatu, można przyjąć, że 10 poli-
cjantów pracuje w gminie Brzostek.
Biorąc pod uwagę, że Policja funkcjonuje przez całą dobę i 
wszystkie dni tygodnia, przy stosunkowo niedużej liczbie po-

wywiad z komendantem komisariatu Policji w Brzostku 
podinspektorem markiem Boroniem

szkód po powodzi, musi liczyć się z ko-
niecznością zwrotu pożyczki, powiększo-
nej o ustawowe odsetki. 
 Właściciel firmy, który w momen-
cie powodzi nie był ubezpieczony od na-
stępstw klęsk żywiołowych, a który zacią-
gniętą pożyczkę wykorzysta zgodnie z jej 
przeznaczeniem, będzie musiał spłacić je-
dynie 25 proc. pożyczonej kwoty, w cią-
gu trzech lat. Pożyczka w tej kwocie jest 
nieoprocentowana. Spłata pożyczki może 

rozpocząć się po dziewięciu miesiącach 
od daty jej uzyskania. 
 Więcej informacji na temat warunków 
udzielania pożyczek przedsiębiorcy mogą 
uzyskać pod numerem telefonu: 022 890 
98 00.

O spółce Poręczenia Kredytowe
 „Poręczenia Kredytowe” Spółka z o.o. 
została założona przez Fundację Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w 
kwietniu 2005 roku, w celu poszerzenia 
działalności o nową formę wsparcia dla 

małej i średniej przedsiębiorczości z tere-
nów wiejskich, jaką są poręczenia kredy-
towe. Misją spółki jest umożliwienie jak 
największej liczbie podmiotów gospodar-
czych z terenów wiejskich w całej Polsce 
pozyskania kapitału niezbędnego dla pro-
wadzenia i rozwijania działalności gospo-
darczej. Od 2010 roku spółka zajmuje się 
także udzielaniem pożyczek.
 Więcej informacji o spółce znajduje się 
na stronie internetowej www.poreczenia-
kredytowe.pl. 

Dominika Malik

Dokończenie ze strony 5

licjantów, często zdarza się, że policjanci z Brzostku realizują 
zadania na terenie gminy Jodłowa. Bywa też tak, że policjanci 
z Jodłowej podejmują interwencje na terenie gminy Brzostek.
Jesteśmy również wspierani przez policjantów Komendy Po-
wiatowej Policji w Dębicy, szczególnie w zakresie kontro-
li ruchu drogowego, gdyż Komisariat Policji w Brzostku nie 
dysponuje policjantami specjalizującymi się w tej dziedzinie.
Czy nasza okolica jest spokojna? W jaki sposób odbywa 
się patrolowanie ulic?
Pojęcie spokój jest bardzo różnie postrzegane przez różne oso-
by. To, co jest dopuszczalne, a czasem pożądane przez jednych, 
może być uciążliwe dla innych ludzi. Myślę tu przede wszyst-
kim o dyskotekach, festynach czy innych imprezach masowych, 
które z jednej strony niosąc rozrywkę czy sposób na dobre spę-
dzenie wolnego czasu, z drugiej strony mają w sobie elementy 
zagrażające spokojowi i porządkowi publicznemu.
Jeżeli chodzi o sposoby patrolowania, to w działaniach policyj-
nych realizowane są zwłaszcza patrole prewencyjne (zarówno 
zmotoryzowane, jak i piesze) oraz patrole operacyjne, gdzie za-
grożenia są rozpoznawane i likwidowane w sposób niejawny.
Porównując zwalczanie przestępczości oraz stan porządku pu-
blicznego w naszych gminach do innych  obszarów, trzeba po-
wiedzieć, że tereny gminy Brzostek i gminy Jodłowa należą od 
kilku już lat do miejsc najbardziej spokojnych, chociaż i na na-
szym terenie zdarzają się przestępstwa i to te najpoważniejsze. 
W roku 2010, do chwili obecnej wykryliśmy ponad 90% prze-
stępstw stwierdzonych na naszym terenie. Podobnie zresztą 
było w latach ubiegłych, w których miałem zaszczyt kierować 
załogą Komisariatu Policji w Brzostku, a funkcję Komendan-
ta Komisariatu pełnię już czternasty rok.
Dobre wyniki załogi Komisariatu Policji w Brzostku nie by-
łyby możliwe bez wsparcia jakie otrzymujemy przede wszyst-
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kim od samorządów gminy Brzostek i gminy Jodłowa, innych 
instytucji działających na naszym terenie, a także od miesz-
kańców naszych gmin. Za to wsparcie i pomoc jesteśmy bar-
dzo wdzięczni.
Które punkty w naszym rejonie przysparzają policji naj-
więcej kłopotów?
Miejsca najbardziej niebezpieczne z punktu widzenia porząd-
ku publicznego zmieniają się w zależności od pory dnia, pory 
roku, organizowanych przedsięwzięć, pogody i wielu innych 
czynników. Najczęściej są to miejsca, w których gromadzi się 
większa liczba osób np. centrum Brzostku, centrum Jodłowej, 
rejony dyskotek, szkół, ale również drogi, zwłaszcza te o naj-
większym nasileniu ruchu. Naszym zadaniem jest obejmować 
patrolowaniem i ochroną właśnie te najbardziej w danym mo-
mencie zagrożone miejsca, nie zapominając też o miejscach i 
obszarach relatywnie spokojniejszych.
W jaki sposób policja walczy z naruszaniem prawa przez 
kierowców łamiących np. zakaz wjazdu?
Kontrola ruchu drogowego to tylko niewielka część działalno-
ści brzosteckiej policji (chociaż pewnie najbardziej widoczna 
na zewnątrz) zwłaszcza, że w naszych strukturach nie posiada-
my policjantów ruchu drogowego. Dlatego też w sprawach do-
tyczących problematyki ruchu drogowego korzystamy w dużej 
mierze ze wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.
W zakresie zwalczania przypadków naruszania prawa, zarówno 
drogowego jak i w pozostałych dziedzinach, sposób postępo-
wania policji zależy od wielu czynników i uregulowań praw-
nych. Za drobniejsze popełnione wykroczenia policjant może 

ukarać mandatem karnym, w sprawach poważniejszych są pro-
wadzone postępowania, które następnie kierujemy do rozpa-
trzenia przez sąd. Chcę też dodać, że wszędzie tam gdzie jest 
to prawnie możliwe i celowe z punktu widzenia poszanowa-
nia prawa, policjanci odstępują od ukarania sprawcy poprze-
stając na upomnieniu, gdyż naszym celem nie jest „bezdusz-
ne” karanie, a zmobilizowanie do przestrzegania prawa i nie-
popełniania przestępstw czy wykroczeń.
Czym Pan się zajmuje poza pracą i jakie są Pana marzenia?
Sprawując funkcję Komendanta Komisariatu Policji, przede 
wszystkim chcę powiedzieć, że czasu wolnego nie mam zbyt 
dużo, ale ten którym dysponuję staram się nie zmarnować.
Tyle czasu ile jest to możliwe poświęcam rodzinie. Razem z 
żoną i trójką dzieci mieszkamy w uroczym zakątku Januszko-
wic i choć dwoje starszych dzieci wyfrunęło już częściowo z 
rodzinnego gniazda (studiują na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie), to wspólne chwile wykorzystujemy na pogłębia-
nie więzi rodzinnych i rozwój zainteresowań.
Moje zainteresowania są dosyć rozległe. Począwszy od zagad-
nień technicznych, przyrodniczych, poprzez zajęcia sportowe 
do zainteresowań humanistycznych.
Lubię majsterkowanie i prace w ogrodzie, wycieczki i space-
ry, w miarę systematycznie grywam w tenisa ziemnego i siat-
kówkę, sporo czytam – zwłaszcza literaturę polską, i dotyczą-
cą historii naszej ojczyzny.
Ciągle też stwierdzam, że wiele jest jeszcze dziedzin i zagad-
nień, które chciałbym bliżej poznać.
Dziękujemy za rozmowę. atsz

kolejny raz sprzątali świat
Jak co roku w Polsce we wrześniu odbywała się akcja „Sprzą-

tanie Świata”, która wpisała się już w kalendarz szkół i samo-
rządów. Tegoroczna akcja w naszej gminie przypadła na 20-21 
września 2010r. pod hasłem: „Chrońmy bioróżnorodność - se-
gregujmy odpady”.
 Wzorem lat ubiegłych akcja połączona została ze sprzątaniem 
lasów i zorganizowana została przez Urząd Miejski w Brzost-
ku przy współudziale Nadleśnictwa Dębica i Starostwa Powia-
towego w Dębicy. 
 Do udziału w akcji zaproszone zostały wszystkie szkoły z te-
renu naszej gminy. Uczniowie uzbrojeni w rękawice i worki na 
odpady z uśmiechem na buziach i przy sprzyjającej słonecznej 
pogodzie z dużym zaangażowaniem przystąpili do sprzątania, 
w którym udział wzięło razem około 1400 uczniów. Zbieranie 
odpadów odbywało się w sposób selektywny, a następnie worki 
odbierane były przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzost-
ku. Szczególne podziękowania należą się dzieciom i młodzieży 
naszej gminy oraz ich opiekunom jak również Panu leśniczemu 
za tak aktywny i efektywny udział w „Akcji Sprzątanie Świa-
ta – Polska 2010” połączony ze sprzątaniem lasów, które w tym 
roku przeprowadziło Gimnazjum w Brzostku. Po sprzątaniu lasu 

młodzież została zaproszona przez Pana leśniczego na pieczone 
kiełbaski przy ognisku.
 Również brzostecka podstawówka, podobnie jak w latach po-
przednich, uczestniczyła w akcji „Sprzątanie Świata”. Ucznio-
wie zadbali o czystość nie tylko na terenie przyszkolnym, ale 

także wzdłuż kościoła parafialnego, 
cmentarza, Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej i przy Gminnym Centrum Kultury i 
Czytelnictwa. Podczas prac porządko-
wych używano rękawic ochronnych, a 
śmieci były segregowane i zbierane do 
foliowych worków. Akcja przebiega-
ła sprawnie, uczniowie uzbierali kilka-
dziesiąt kubłów z odpadami, wśród któ-
rych przewagę stanowił papier, plastik i 
szkło.
 Poprzez tego rodzaju akcje chcemy 
nauczyć dzieci, że bez odpowiedniego 
gospodarowania odpadami w końcu za-
sypie nas góra śmieci. Liczymy na to, 
że dzieci nauczą tych nawyków doro-
słych. „Sprzątanie Świata” to nie jedno-
razowy zryw, ale akcja, która ma pomóc 
w wyrobieniu postaw zachowań, które 
w przyszłości powinny  stać się stylem 
naszego życia.

B.Z.
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Starszy posterunkowy Leon Stanek 
urodził się 3 marca 1903 roku w Kle-

ciach. Po ukończeniu szkoły pracował na 
gospodarstwie rolnym rodziców, a na-
stępnie w latach 1927-1928 odbył obo-
wiązkową służbę wojskową w 39 puł-
ku piechoty. Po odbyciu służby 16 lute-
go 1928 roku został przyjęty do Policji 
Państwowej. Początkowo pełnił służbę 
w Komisariacie w Częstochowie, póź-
niej w województwie krakowskim, a na-
stępnie został przeniesiony do Jaryczo-
wa Nowego w województwie lwowskim. 
Wtedy przeniesiono tam wielu policjan-
tów do walki z ukraińskimi bandami i do 
ochrony polskich obywateli. 
 Leon Stanek należał do tych, którzy 
czuli się patriotami, wierzyli w swoją 
misję i chcieli zaprowadzić ład. Nie wie-
dział, że przyjdzie mu oddać za to swoje 
młode życie i że po wojnie jego rodzina 
będzie szykanowana za to, że był sana-
cyjnym policjantem. Na cztery miesiące 
przed śmiercią został odznaczony Brą-
zowym Medalem za Długoletnią Służ-

bę. A tak o jego tragicznej śmierci pisa-
ła przedwojenna prasa:

 „W dniu 28 paź-
dziernika 1938 roku 
zginął śmiercią poli-
cjanta starszy poste-
runkowy Leon Sta-
nek z załogi poste-
runku w Gajach, po-
wiatu i wojewódz-
twa lwowskiego. Te-
goż dnia około go-
dziny 16.30 do agen-
cji pocztowej w Ga-
jach, mieszczącej 
się w tym samym 
budynku co i poste-
runek policji, we-
szło dwu nieznanych 
osobników, zapy-
tując o komendan-
ta miejscowego po-
sterunku. Obecna 
w tym czasie agent-
ka pocztowa B. Pro-
śniakowa, żona po-
sterunkowego z po-
sterunku w Gajach 
odrzekła, że w tej 
chwili na posterun-
ku nie ma nikogo z 
policjantów, ale list 
do komendanta, któ-
ry rzekomo mieli z 
sobą nieznajomi, może przyjąć do przeka-
zania go adresatowi. Usłyszawszy to, je-
den z przybyłych wyszedł z lokalu agen-
cji na podwórze, a powróciwszy po kilku 
minutach porozumiał się szeptem z tym, 
który pozostał w agencji, po czym wy-
dobył rewolwer, strzelając 4 razy do Pro-
śniakowej. Trafiona pociskami, zmarła.
 Po dokonaniu morderstwa, spraw-
cy najspokojniej wyszli z lokalu agen-
cji na ulicę i tuż przed wejściem do lo-
kalu posterunku spotkali powracającego 

ze służby ST. posterunkowego Stanka, 
strzelając do niego 6 krotnie z rewolwe-
rów. Zaskoczony znienacka ś. p. Stanek 

nie miał możliwości bronienia się i padł 
na miejscu, ugodzony 6 pociskami. Trzy 
kule trafiły go w klatkę piersiową, jedna 
w brzuch, a dwie w ręce na wysokości 
klatki piersiowej. Przeniesiony do izby 
na posterunku, ciężko ranny ś. p. Stanek 
zmarł o godzinie 19 pomimo szybkiej po-
mocy lekarskiej.
 Zarządzony niezwłocznie energiczny 
pościg na razie nie dał jeszcze rezultatu.
Eksportacja zwłok na miejsce wiecznego 
spoczynku ś. p. Prośniakowej i ś. p. Stan-
ka miała charakter podniosłej manifesta-
cji miejscowego społeczeństwa.
 W żałobnym obrzędzie wzięli udział 
liczni przedstawiciele władz, delegacji 
miejscowych i okolicznych stowarzy-
szeń i organizacji, plutony honorowe po-
licji i pocztowego przysposobienia woj-
skowego z orkiestrą oraz tłum społeczeń-
stwa polskiego z terenu całego powiatu. 
Trumnę ze zwłokami ś. p. Stanka wynieśli 
na ramionach koledzy Zmarłego, które-
go w serdecznych słowach pożegnał wi-
cestarosta mgr Kuśnierz oraz przedsta-
wiciel młodzieży akademickiej, orkiestra 
zaś pocztowa odegrała hymn narodowy. 
Następnie przy dźwiękach marsza żałob-
nego przeniesiono trumnę okrytą wielo-
ma wieńcami do autokarawanu, którym 
przewieziono zwłoki ś. p. Zmarłego do 
Brzostku, pow. Jasło, gdzie na miejsco-
wym cmentarzu swej rodzinnej miejsco-
wości został pochowany. (…) Cześć Jego 
Pamięci!”

J. Nosal
Fotografia i kserokopie dokumentów po-
chodzą ze zbiorów syna Juliusza Stanka

ludzie, o których nie powinniśmy zapomnieć



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 9

„Nie bójcie się ich słabości,
  nie bójcie się ich wielkości.
  Człowiek zawsze jest wielki…”
        Jan Paweł II

Jesienny nastrój panuje wokół dawnej 
plebanii, a dzisiejszych Warsztatów 

Terapii Zajęciowej. Z poletek uprzątnię-
to ziemniaki, warzywa, a foliaki stoją pu-
ste. Nawet drzewa owocowe opuszczają 
zeschnięte liście i tylko gdzieniegdzie na 
gałązce widnieje jakieś zagubione jabł-
ko. Konie spokojnie skubią trawę tylko 
ludzie uwijają się przy remoncie budyn-
ku starej plebanii. Zmieniło się tutaj, bar-
dzo się zmieniło.
 Pracownie warsztatowe tętnią życiem 
i rozgwarem. Ciekawe zajęcia prowadzi 
mgr Anna Szczepanik - Barys w pracowni 
ceramicznej. Wokół niej pięć osób zain-
teresowanych tym rodzajem działalności, 
która nie tylko wyzwala uzdolnienia ma-
nualne, ale także rozwija zainteresowania 
artystyczne. W tej pracowni instruktorka 
prowadzi różne formy. Pracują przy od-
lewie z form misek, doniczek, kubków z 
gliny. To znowu przygotowują dekora-
cje i wystrój nie tylko w budynku warsz-
tatowym, ale także dekoracje do konkur-
sów artystycznych podejmowanych przez 
uczestników WTZ. Obecnie przygoto-
wują oprawę artystyczną do „Czerwone-
go kapturka”, którego będą wystawiać w 
Rzeszowie. Innym razem pracują w ma-
sie solnej, z której wykonują różne posta-
cie aniołki, baranki i inne gadżety. Przy-
gotowują stroiki dekoracyjne na Święto 
Zmarłych, Boże Narodzenie, Wielkanoc 
czy też inne święta. Ulubionym zajęciem 
Uli - uczestniczki warsztatów jest malo-
wanie farbami tempera, olejnymi i akwa-
relą. W okresie świątecznym w pracowni 
tej uczestnicy wykonują pod okiem pani 
instruktor kartki świąteczne, okoliczno-
ściowe łączonymi technikami. Inną for-
mą pracy tej pracowni są piękne malowi-
dła na szkle, witraże okienne oraz tkac-
two artystyczne.
 Prowadząca instruktorka mgr Anna 
jest doskonale przygotowana do tej pra-
cy artystycznej, gdyż jest absolwentką li-

ceum sztuk plastycznych w Tarnowie oraz 
ukończyła magisterskie studia w Insty-
tucie Sztuk Pięknych w Rzeszowie. Wy-
konuje niezwykle piękne pejzaże, a pra-
cę magisterską „Portret średniowieczny” 

broniła u dr Anny Steligi. Pani Anna czyta 
literaturę naukową, poszerzającą wiedzę 
z pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacji. 
Jej stosunek do podopiecznych jest wyjąt-
kowy, ciepły i serdeczny. Jedyną bolącz-
ką tej pracowni jest to, że mają małe po-
mieszczenie i brak przestrzeni twórczej.
 Warsztaty Terapii Zajęciowej prowa-
dzą też działalność rehabilitacyjną, gdyż 
większość uczestników potrzebuje takiej 
pomocy zdrowotnej.
 W gabinecie rehabilitacyjnym pracu-
ją dwie fizjoterapeutki. Katarzyna Rzońca 
pochodzi z Jasła jest absolwentką fizjote-
rapii w Kielcach. Kinga Ondyczy-Urzę-
dowska jest absolwentką technikum w 
Kleciach o kierunku agrobiznesu oraz 
absolwentką Wyższej Szkoły Społecz-
no-Przyrodniczej w Lublinie w części li-
cencjackiej, w specjalności odnowa bio-
logiczna. Obecnie uzupełnia studia ma-
gisterskie z fizjoterapii.

 To właśnie pani Kinga prowadzi zaję-
cia terapeutyczne na wszystkich urządze-
niach medycznych będących na warszta-
tach.
 Na retorze ręcznym i nożnym ćwiczą 
uczestnicy mięśnie kończyn górnych i 
dolnych. Na stoliku do ćwiczeń ćwiczą 
przy pomocy urządzeń podnośnych koń-

czyny dolne. Na wioślarzu ćwiczą mię-
śnie ud, barków oraz kręgosłupa. Ponadto 
są urządzenia: atlas do wzmacniania mię-
śni, steper do wzmacniania mięśni kręgo-
słupa i obręczy barkowej, drabinki, łóżko 
do masaży, podnośniki do kończyn gór-
nych i dolnych, materace gimnastyczne, 
piłki lekarskie, do siatkówki, koszyków-
ki i piłki nożne. Wszystkie te urządze-
nia służą uczestnikom terapii i są stoso-
wane pod czujnym okiem instruktorek. 
Jednak jest zbyt mało zajęć terapeutycz-
nych prowadzonych na świeżym powie-
trzu czy też boisku sportowym. A właśnie 
takie zajęcia poprawiają sylwetkę, kształ-
tują prawidłową postawę oraz wyzwala-
ją radość życia. W Polsce organizowa-
na była olimpiada osób niepełnospraw-
nych. W Warszawie uczestniczyli w niej 
niepełnosprawni z różnych kontynentów 
oraz zdrowi mieszkańcy Warszawy. Im-
preza ta pokazała, iż niepełnosprawni po-
trafią walczyć ze swoją słabością i zdo-
bywać medale. Potrafią też niezwykle ra-
dośnie okazać swoje szczęście ze zdoby-
wania nagród. Imprezy tego typu integru-
ją całe społeczeństwo, a niepełnospraw-
ni czują się dowartościowani i potrzebni 
w środowisku.
 Sporty, muzykoterapia, hipoterapia, 
hydroterapia, terapia światła to są spraw-
dzone formy poprawiania zdrowia fizycz-
nego i psychicznego człowieka, a korzy-
stanie ze świeżego powietrza nic nie kosz-
tuje, a pomaga człowiekowi zdrowiej żyć. 
Zatem korzystajmy jak najczęściej z tego 
daru natury. W WTZ instruktorki są bar-
dzo dobrze przygotowane do prowadze-
nia zajęć rehabilitacyjnych. A my nie bój-
my się ani słabości, ani wielkości tych lu-
dzi, bo każdy człowiek jak mówił Piotr 
Naszych Czasów, że człowiek zawsze jest 
wielki, gdyż stworzony jest na podobień-
stwo Boże.

Zuzanna Rogala

w warsztatowych podwojach
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Gęstość zaludnienia
 Liczba ludności Gminy Brzostek na koniec grudnia  2009 
roku wynosiła 13 306 osób, co przy powierzchni 122,19 
km2 daje średnią gęstość zaludnienia 109 osób na 1 km2.
  Największe zagęszczenie ludności występuje w sa-
mym Brzostku oraz w miejscowościach położonych w po-
bliżu Wisłoki i drogi krajowej, a najmniejsze w północno 
wschodniej części gminy, gdzie dominują tereny leśne.

Przyrost naturalny
 W ostatnim dziesięcioleciu przyrost naturalny kształto-
wał się na poziomie dodatnim. Jedynie w 2005 roku przy-
brał wartość minimalnie ujemną. Pomimo, że był dodat-
ni, to nie był zbyt wysoki, a powodów jest kilka. Najważ-
niejszy to ekonomiczny - duża część mieszkańców Gminy 
Brzostek znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, któ-
ra nie sprzyja podejmowaniu decyzji o urodzeniu dziecka. 
Innym powodem jest zmiana modelu życia. Młodzi ludzie 
coraz częściej zajęci są karierą zawodową i nie mają cza-
su na zakładanie rodziny. Niski przyrost naturalny jest też 
spowodowany dużą liczbą zgonów roczników starszych.

Piramida wieku
 Piramida wieku dla Gminy Brzostek ma mocno pofał-
dowany kształt i wyraźnie daje się na niej zauważyć wyże i 
niże demograficzne. Ciekawy jest niż spowodowany II woj-
ną światową, gdzie notowano niską liczbę urodzeń i wysoką 
umieralność, zwłaszcza wśród męż-
czyzn. Z piramidy możemy też od-
czytać grupy wiekowe prawnej zdol-
ności do pracy. Przedstawia się to na-
stępująco:
Ludność w wieku przedprodukcyj-
nym wynosi 24,7% (3298 osób), w 
wieku produkcyjnym 60,7% (8098 
osób) i w wieku poprodukcyjnym 
14,6% (1952 osoby). 
 Stopień feminizacji w Gminie 
Brzostek wynosi 101 kobiet na 100 
mężczyzn. Piramida pokazuje rów-
nież, że kobiety mają dużą przewagę 
liczebną nad mężczyznami w rocz-
nikach starszych, natomiast w rocz-
nikach młodszych przeważają męż-
czyźni.

osób

osoby/km2

do 100

101 – 130

131 – 160

pow. 161



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 11
R

ok
 

ur
od

ze
ni

a

W
ie

k 
(w

 la
ta

ch
)

Li
cz

ba
 

m
ęż

cz
yz

n

Li
cz

ba
 

ko
bi

et

R
az

em

2010 0 65 55 120
2009 1 81 93 174
2008 2 98 79 177
2007 3 80 92 172
2006 4 73 68 141
2005 5 60 62 122
2004 6 75 88 163
2003 7 86 73 159
2002 8 83 85 168
2001 9 82 79 161
2000 10 104 84 188
1999 11 91 91 182
1998 12 86 80 166
1997 13 88 82 170
1996 14 100 88 188
1995 15 103 98 201
1994 16 106 108 214
1993 17 113 90 203
1992 18 119 106 225
1991 19 115 133 248
1990 20 125 102 227
1989 21 123 112 235
1988 22 114 109 223
1987 23 130 121 251
1986 24 122 122 244
1985 25 119 119 238
1984 26 126 105 231
1983 27 121 100 221
1982 28 100 112 212
1981 29 108 99 207
1980 30 88 108 196
1979 31 89 97 186
1978 32 95 101 196

1977 33 109 95 204
1976 34 107 75 182
1975 35 103 84 187
1974 36 94 108 202
1973 37 88 97 185
1972 38 96 89 185
1971 39 81 74 155
1970 40 98 90 188
1969 41 102 73 175
1968 42 82 88 170
1967 43 84 77 161
1966 44 104 81 185
1965 45 98 83 181
1964 46 87 65 152
1963 47 93 85 178
1962 48 98 80 178
1961 49 94 76 170
1960 50 115 74 189
1959 51 76 86 162
1958 52 88 78 166
1957 53 94 70 164
1956 54 74 66 140
1955 55 85 88 173
1954 56 73 73 146
1953 57 68 63 131
1952 58 75 78 153
1951 59 74 73 147
1950 60 71 58 129
1949 61 58 56 114
1948 62 57 65 122
1947 63 59 66 125
1946 64 33 46 79
1945 65 38 40 78
1944 66 29 40 69
1943 67 24 46 70
1942 68 33 37 70
1941 69 39 40 79

1940 70 39 56 95
1939 71 35 49 84
1938 72 27 52 79
1937 73 33 68 101
1936 74 38 62 100
1935 75 29 58 87
1934 76 35 48 83
1933 77 37 52 89
1932 78 26 47 73
1931 79 33 43 76
1930 80 22 50 72
1929 81 24 57 81
1928 82 13 42 55
1927 83 16 51 67
1926 84 11 39 50
1925 85 13 26 39
1924 86 8 26 34
1923 87 17 22 39
1922 88 7 18 25
1921 89 4 15 19
1920 90 5 4 9
1919 91 5 7 12
1918 92 2 3 5
1917 93 2 7 9
1916 94 1 1 2
1915 95 1 2 3
1914 96 0 2 2
1913 97 0 0 0
1912 98 0 1 1
1911 99 0 0 0
1910 100 0 0 0

Razem: 6632 6712 13344
J. Nosal

Mapa, tabela oraz wykresy zostały 
opracowane w oparciu o dane do-
starczone przez Urząd Miejski

aktualna liczba mieszkańców Gminy Brzostek urodzonych w latach 1910-2010 (stan  na 17-09-2010)

BURMISTRZ BRZOSTKU ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na dzierżawę gruntów - stanowiących własność Gminy Brzostek

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2010 
Nr 102 poz. 651 ze zm.), na podstawie § 6 ust.1 i 3 Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia za-
sad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania na okres 
do 10 lata, oraz na podstawie Zarządzenia Nr 65/10 Burmistrza Brzostku z dnia 31.08.2010r. 
Z zasobu nieruchomości Gminy Brzostek przeznaczone zostały do dzierżawy następujące nieruchomości objęte wykazem .

L.p.
Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia 

nieruchomości 
(ha)

Opis 
Nieruchomości

(użytki)

Przeznaczenie 
nieruchomości i 
sposób jej zagos-

podarowania

Cena wywoławcza 
rocznego czynszu 

dzierżawnego 
netto (w zł)

Zasady  
nabycia 

nierucho- 
mości

Wadium 
(zł)Nr KW Nr 

działki Położenie

1. 38 567 353/1 Kamienica 
Górna 0,18 ha działka rolna

R IVa – 0,18 ha rolna 55,00 Dzierżawa 6,00

2. 38 567 671/1 Kamienica 
Górna 0,17 ha

działka rolna
R IIIb - 0,16 ha

R IVa - 0,01
rolna 55,00 Dzierżawa 6,00

3. 19 166 925 Kamienica 
Górna 1,33 ha

działki rolna
Ps IV- 0,17 ha
Ps V-0,08 ha

R IVa - 1,08 ha
rolna 180,00 Dzierżawa 18,00

4. 27 795 626/9 Nawsie 
Brzosteckie 0,17 ha

działka budowlana
Ps IV – 0,16 ha
Wp – 0,01 ha

budowlana 55,00 Dzierżawa 6,00

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU
W DNIU 05 LISTOPADA  2010 r. OD GODZ. 1030 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 02 listo-
pada 2010 r. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicz-
nego – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm). Wadium w pieniądzu należy wnosić do kasy Urzędu Miej-
skiego lub na konto : BSR o/Brzostek Nr 598589 0006 0080 0210 2020 0005) .
Umowa może być zawarta na okres do dziesięciu lat. Czynsz płatny będzie rocznie do 30 września na konto Urzędu Miejskiego
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Preze-
sa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2010 rok.)
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
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wyBory samorzĄdowe 2010
kaleNdarz wyBorczy

DO 2 PAŹDZIERNIKA 2010 r. 
– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie rad-

nych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, 
rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

– zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego 
oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

DO 4 PAŹDZIERNIKA 2010 r.   – zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
DO 7 PAŹDZIERNIKA 2010 r.   – powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych
DO 22 PAŹDZIERNIKA 2010 r. DO GODZ. 2400

– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do 
rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

DO 27 PAŹDZIERNIKA 2010 r. DO GODZ. 2400 
– przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy 

kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,
– zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
DO 29 PAŹDZIERNIKA 2010 r.
– przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów 

wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany 
numer przez Państwową Komisję Wyborczą

DO 31 PAŹDZIERNIKA 2010 r.
– przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kan-

dydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wybor-
czego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczo-
nych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

DO 6 LISTOPADA 2010 r.
– rozplakatowanie obwieszczeń:

a) właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, skró-
ty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść 
oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których 
umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komite-
tu zgłaszającego kandydata, nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających 
fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

OD 6 LISTOPADA 2010 r.  – nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia
DO 7 LISTOPADA 2010 r.
– powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,
– sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
DO 11 LISTOPADA 2010 r.  – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
DO 16 LISTOPADA 2010 r.  – składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie 
głosowania na obszarze gminy
19 LISTOPADA 2010 r. O GODZ. 2400   – zakończenie kampanii wyborczej
20 LISTOPADA 2010 r.  – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
21 LISTOPADA 2010 r. GODZ. 800–2200    – głosowanie

okręGi wyBorcze do wyBorów 
rady GmiNy w Brzostku

Numer 
okręgu 
wybor-
czego

Granice okręgu
Liczba rad-
nych wy-
bieranych 
w okręgu

1 Brzostek, Zawadka 
Brzostecka 3

2 Klecie, Bukowa 1
3 Januszkowice, Opa-

cionka 2
4 Nawsie Brzosteckie 1
5 Wola Brzostecka 1
6 Kamienica Górna, Bą-

czałka 1

7 Grudna Górna, Grud-
na Dolna 1

8 Smarżowa, Głobikówka 1
9 Siedliska-Bogusz 1
10 Gorzejowa 1
11 Kamienica Dolna 1
12 Przeczyca, Skurowa 1

okręGi wyBorcze do 
wyBorów rady Powiatu 

dęBickieGo

Numer 
okręgu 
wybor-
czego

Granice  
okręgu

Liczba 
radnych 
wybiera-
nych w 
okręgu

1 Miasto Dębica 9

2 Gmina Brzostek 
Gmina Jodłowa 3

3 Gmina Czarna 
Gmina Żyraków 5

4 Gmina Dębica 5

5 Gmina Pilzno 3

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej 
jest Urząd Miejski w Brzostku przy ul. 
Rynek 1, pokój 19

Siedzibą Powiatowej Komisji Wy-
borczej jest Starostwo Powiato-
we w Dębicy przy ul. Parkowej 
28, pokój 308

okręGi wyBorcze do wyBorów 
sejmiku wojewódzkieGo

Numer 
okręgu 
wybor-
czego

Granice okręgu
Liczba rad-
nych wy-
bieranych 
w okręgu

1 m. Rzeszów, powiaty: 
leżajski, łańcucki, rzeszowski 7

2
powiaty: dębicki, mielecki, 
ropczycko-sędziszowski, 
strzyżowski

6

3
m. Tarnobrzeg, powiaty: 
kolbuszowski, niżański, 
stalowowolski, tarnobrzeski

6

4
m. Przemyśl, powiaty: 
jarosławski, lubaczowski, 
przemyski, przeworski

6

5
m. Krosno, powiaty: 
bieszczadzki, brzozowski, 
jasielski, krośnieński, leski, 
sanocki

8

Wojewódzka Komisja Wyborcza ma siedzibę w 
Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4,1 
piętro, pok. nr 149. J. Nosal
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i wojewódzki turniej 
dwóch ogni klas i-ii
25 września 2010 roku na obiekcie ,,Moje 

Boisko – Orlik 2012” odbył się ,,I Woje-
wódzki Turniej Dwóch Ogni klas I-II”. Do rywa-
lizacji sportowej przystąpiły 4 szkoły. Publicz-
ną Szkołę Podstawową w Brzostku reprezen-
tował zespół uczniów klasy II w składzie: Ka-
rolina Prokuska, Rafał Sołtys, Szymon Szarek, 
Dominik Nawracaj, Karol Siwek, Ewelina Frą-
czek. Drużyny grały ze sobą w systemie każdy 
z każdym. Rywalizacja na meczu była duża, a 
rozgrywki napięte.
 Brzostecki zespół ,,Smoków” wykazał się 
doskonałą kondycją, sprytem i duchem sporto-
wym. Wygrał wszystkie mecze i zajął zaszczytne 
I miejsce zdobywając puchar oraz dyplom. Suk-
cesem było również przyznanie Karolinie Pro-
kuskiej tytułu najlepszej zawodniczki turnieju.
 Zmagania sportowe to dla dzieci okazja do za-
prezentowania swoich umiejętności oraz wspa-
niała zabawa.

atsz

Zakończono zmagania w pierwszej edy-
cji Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego 

Gminy Brzostek. Rozgrywki rozpoczęły 
się 28 sierpnia. Od tego momentu cztery 
razy w tygodniu na obiekcie „Moje boisko 
Orlik – 2012” można było oglądać zmaga-
nia tenisistów. 
 W lidze wystartowało 15 uczestników. 
Zawody toczyły się w znakomitej atmos-
ferze oraz grze fair play. W całej lidze ro-
zegrano 32 spotkania. W pierwszej fazie 
rozgrywek zawodnicy zostali podzielni na 
cztery grupy po 4 osoby. Mecze w grupach 
rozgrywane były systemem „każdy z każ-
dym” do 2 wygranych setów. Do ćwierćfi-
nałów awansowało dwóch najlepszych za-
wodników. Najbardziej zaciętym, a zara-
zem najdłuższym spotkaniem (2 godz. 30 
min.) w całej lidze był pojedynek pomię-
dzy Krzysztofem Halsem a Michałem Ra-
mutem, który ostatecznie wygrał Hals. 
 Wyniki ćwierćfinałów: Sofian Berrahal 
– Grzegorz Nykiel 0:2 (1:6, 0:6), Magdale-
na Kawalec – Mateusz Nosal 2:1 (6:3, 1:6, 

6:4), Krzysztof Hals – Michał Ramut 2:1 
(6:7, 6:4, 7:6), Józef Nykiel – Marek Bo-
roń 2:0 (6:0, 6:2). Wyniki półfinałów: Jó-
zef Nykiel – Magdalena Kawalec 2:0 (6:0, 
6:2), Grzegorz Nykiel – Krzysztof Hals 2:0 
(6:0, 6:0). Finał, to już pojedynek Grzego-
rza Nykla ze swoim tatą Józefem, z któ-
rego zwycięsko wyszedł Grzegorz poko-
nując tatę 2:0 (6:3, 6:3). Po finale zostały 
wręczone narody dla najlepszych, a każdy 
uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom.
Klasyfikacja końcowa ligi:
1. miejsce: Grzegorz Nykiel
2. miejsce: Józef Nykiel
3. miejsce: Krzysztof Hals
4. miejsce: Magdalena Kawalec
5–8. miejsce: Michał Ramut, Marek Boroń, 
Mateusz Nosal, Sofian Berrahal
9–12. miejsce: Paweł Kowalski, Karol 
Szczepanik, Krzysztof Skórski, Szymon 
Potrzeba
13–16. miejsce: Dawid Klich, Mariusz 
Klich, Piotr Kudłacz 

Magdalena Kawalec

amatorska liga tenisa ziemnego Gminy Brzostek
Pary ćwierćfinałowe:

Marek Boroń i Józef Nykiel

Sofian Berrahal i Grzegorz NykielMateusz Nosal i Magdalena KawalecKrzysztof Hals i Michał Ramut
Fot. J. Nosal

Fot. P. Batycki
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z Brzostku w świat
„Na rozstajach dróg
  gdzie przydrożny Chrystus stał
  zapytałem dokąd iść 
  frasobliwą minę miał.
  Przystanąłem więc…”
  Piosenka Ryszarda Rynkowskiego

Już jest jesień. Długie pasem-
ka mlecznych woali spływają w 

dół, stają się coraz bardziej gęstsze 
i prawie w całości zasłaniają dal. Z 
góry przedzierają się promyki słoń-
ca, jakieś wybladłe i nieśmiałe, to 
znowu zakryte są gęstą, mleczną 
mgłą. Nad trawami snują się cie-
niutkie jakby jedwabne niteczki 
babiego lata, to znowu urywają się 
i zwisają z uschniętych traw, krza-
ków jeżyn, tarnin i dzikiej róży. 
Gdzieniegdzie zwisają sploty paję-
czyn, „cudowności”, których kro-
pelki wody w świetle promyków 
słonecznych tworzą kolory brylan-
tów – są to niebieskie, to znowu ró-
żowe, czy blade i srebrzyste – jak-
by drogie kamienie ułożone były w 
sznurki korali. To babie lato przy-
pomina że jest w pełni jesień. Nad 
tym kobiercem wszelakich barw i 
kolorów przelatują stada ptaków z 
głośnym krzykiem. A pod drzewami – tam 
już całe wielobarwne dywany utkane są ze 
spadających liści. A to żółte, brązowe, mie-
dziane, rude, bordowe, szare, zgniło-zie-
lone, a wśród nich buszują rude i ciemne 
wiewiórki szukające pożywienia na zimę. 
Wśród takiej niezwykłej scenerii przed 
laty gospodarze kopali ziemniaki, wyry-
wali buraki, a pastuszki paśli bydło i pa-
lili ogniska, z których unosił się nie tylko 
dym, ale także zapach pieczonych ziemnia-
ków. Dzisiaj opustoszałe stają całe połacie 
ziemi. Nie ma wartkiej jesiennej pracy, nie 
pasą się stada bydła, nie pieką się ziemnia-
ki w żarze ognisk… zmieniło się wszystko 
na polskiej tradycyjnej niby wsi. Zmieniło 
się… oby tylko szło to na lepsze.
 W Kleciach niedaleko Wisłoki wśród 

ładnej jesiennej scenerii usytuowany jest 
mały jednorodzinny domek Janiny i Stani-
sława Ćwiklińskich. Kiedyś było i na tym 
podwórku gwarno i głośno od szczebiotu 
dziecięcego. Dziś jakoś wszystko ucichło 
a dzieci wyrosły, założyły swoje rodziny i 
są z dala od rodziców i domu rodzinnego. 
 Życie tej rodziny, jak i większość rodzin 
naszej ziemi, toczyło się różnymi koleja-

mi. Wszyscy członkowie tej rodziny zato-
pieni byli w pracy – ciężkiej i znojnej pra-
cy – bogobojności, uczciwości i wielkiej 
miłości do bliźniego. I właśnie ta miłość 
rodzinna trwa po dziś dzień. Chociaż roz-
pierzchły się drogi życiowe dzieci ciągle 
jednak trwają razem, kontaktują się tele-
fonicznie, odwiedzają się, chociaż trzeba 
pokonać tysiące kilometrów i mil.
 Z czwórki dzieci Janiny i Stanisława 
Ćwiklińskich prawdziwą bohaterką współ-
czesnych czasów jest najmłodsza córka 
Barbara urodzona w 1969 roku. Jako mała 
dziewczynka była bardzo posłuszna, uło-
żona, pogodna i pracowita. W szkole pod-
stawowej w Brzostku należała do grupy ak-
tywnych uczniów i uczestniczyła nie tyl-
ko w zajęciach obowiązkowych, ale tak-

że w pozalekcyjnych. Wielką ra-
dość sprawiała jej muzyka, śpiewa-
ła w chórze szkolnym. Brała czynny 
udział w występach artystycznych i 

zbiórkach harcerskich. Zdolności muzycz-
ne odziedziczyła po rodzicach, gdyż Jani-
na i Stanisław Ćwiklińscy śpiewają w chó-
rze parafialnym w Brzostku, a wcześniej 
śpiewali w chórze regionalnym prowadzo-
nym przez Józefa Rubachę. Basia ponadto 
miała zdolności manualne, kochała pracę 
w kuchni i lubiła wypiekać różne ciastka, 
ciasteczka, torty i inne wspaniałości. Dla-

tego też podjęła naukę w szkole ga-
stronomicznej, a potem pracowała 
w zakładach cukierniczych w Jaśle.
 Początek lat dziewięćdziesią-
tych XX wieku przyniósł Polsce 
nową transformację polityczną i 
społeczną. Zakłady pracy szuka-
ły dróg przebudowy i dużo z nich 
upadło, a pracownicy tracili prace 
bezpowrotnie. Ciężko było znaleźć 
pracę młodym, wykształconym lu-
dziom. Nasza Rodaczka Barba-
ra została zatrudniona przez pa-
nią Bartusiakową w Jaśle w dziale 
produkcji galaretki, ale i tam trud-
no było utrzymać się w pracy.
 Mit o Ameryce zawsze był wśród 
Polaków wielki. Owiał także i Na-
szą Barbarę. Postanowiła wyjechać 
do kraju „mlekiem i miodem płyną-
cym” – czy do końca słuszny jest 
ten mit?... W 1991 roku wyjecha-
ła na wycieczkę do Stanów Zjed-

noczonych Ameryki Północnej gdzie po-
została na stałe. Pierwsze miesiące poby-
tu na tej ziemi było okropne. Poszukiwa-
nie mieszkania i pracy, przyjmowania każ-
dej najcięższej pracy za bardzo niską pła-
cę, brak znajomości języka, wtapianie się 
w nową kulturę, była to wielka cena jaką 
płaciła na tym kontynencie. Aż wreszcie 
dotarła do polskich właścicieli zakładu ga-
stronomicznego – przede wszystkim owa 
pani Bartusiakowa z Jasła pomogła. Pod-
jęła pracę w polskiej jadłodajni u Mikołaj-
czyka w Chicago i w cukierni. Rozpoczę-
ła pracę w swoim zawodzie, a wieczora-
mi uczęszczała do szkoły ucząc się języ-
ka angielskiego. Pracowała po 10 godzin 
na zmiany w dzień i noc. Jej ręce przygo-
towywały pyszne pierogi, kopytka, nale-
śniki, gołąbki, bigosy, żurek, grochówkę, 
a wszystko według polskich receptur. Da-
nia polskie są bardzo smaczne, a tam na ob-
czyźnie wyjątkowe, bo są pokarmem nie 

Barbara Koch podczas pracy (1995 rok)

Grzegorz i Barbara Koch z rodzicami (Chicago)
Maria Stasiowska z domu Ćwiklińska z mężem, dziećmi i rodzicami 

(wigilia 2004)
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tylko ciała, ale także utęsknionej „duszy”.
 Barbara Ćwiklińska czterokrotnie za-
praszała rodziców do Chicago, a w 2000 
roku zaproszenie było wyjątkowe, bo na 
własny ślub z Grzegorzem Kochem z Beł-
chatowa pracownikiem firmy budowlanej. 
I tak już 19 lat trwa Nasza Rodaczka na 
amerykańskiej ziemi. Dziś mieszka wraz 
z rodziną we własnym, nowo wybudowa-
nym domu, wychowuje dwie cór-
ki Natalię uczennicę czwartej kla-
sy amerykańskiej i polskiej szkoły 
oraz Karolinę którą odprowadza 
do Play Gruppe. Rodzina ta żyje 
skromnie ale dostatnio. Małżonko-
wie pracują na stałe, a w wolnych 
chwilach zwiedzają amerykańską 
ziemię. Grzegorz mąż Barbary z 
pasją łowi ryby, a Barbara zaś pro-
wadzi wytworną polską kuchnię. 
Tworzą zgraną i kochającą rodzi-
nę, a ich największym marzeniem 
jest dobrze wychować dzieci i od-
wiedzić Polskę. Tęsknią za krajem 
lat dziecinnych i rodziną, ale jesz-
cze nie mają statusu amerykańskie-
go, aby można było przylecieć cho-
ciaż na chwilę do Polski. Dobrze, że 
rodzice i teściowe odwiedzają ich, 
chociaż nieubłaganie czas płynie, 
są coraz starsi i już nie wybierają 
się na amerykańską ziemię.
 Ich życie na obczyźnie pozwala na pyta-
nie i refleksje podobne jak w piosence Ryn-
kowskiego „…gdzie przydrożny Chrystus 
stał, zapytałem dokąd iść, frasobliwą minę 
miał…”. Na pytanie dokąd iść nie pada od-
powiedz z ust Chrystusa… czy dobrze wy-
brała Barbara Koch z domu Ćwiklińska? 
– pewnie tak ale za wszystkie wygody ży-
cia płaci tęsknotą, nostalgią i w chwilach 
trudnych samotnością. Dobrze, że z domu 
wyniosła wartości życia rodzinnego i w 
miłości do męża i dzieci trwa. Nasza Ro-
daczka jest przykładem mocnej, pracowi-
tej, szlachetnej i bogobojnej Polki, córki, 
siostry, żony i oddanej matki.
 Druga córka Maria Janiny i Stanisława 
Ćwiklińskich po ukończeniu szkoły kole-
jarskiej podjęła prace na kolei w Jaśle. Po-
tem wyszła za mąż za Adama Stasiowskie-
go z Sowiny i razem zamieszkali w Koła-
czycach. Obecnie Maria jest oddaną mat-
ką czwórki dzieci.

 Syn Rafał po ukończeniu technikum 
rolniczego w Kleciach podjął pracę w 
Gamracie.
 Córka Agnieszka po zdaniu matury pod-
jęła studia biologiczne na uniwersytecie w 
Kielcach, 2010 roku obroniła pracę magi-
sterską i poszukuje pracy, której pomimo 
dobrego wykształcenia nie może znaleźć.
 Córka Anna ukończyła studium pielę-

gniarskie w Ostrowcu Świętokrzyskim wy-
szła za mąż za prawnika Krzysztofa Cze-
cha. Razem z mężem mieszkają w Rado-
miu i wychowują synka Kubusia.
 Najmłodszy syn Marii Stasiowskiej z 
domu Ćwiklińskiej Piotr uczęszcza do szó-
stej klasy szkoły podstawowej w Kołaczy-
cach. Maria prowadzi dom, bardzo staran-
nie opiekuje się dziećmi i jest prawą ręka 
rodziców Janiny i Stanisława Ćwiklińskich 
– którzy są już w podeszłym wieku – i czę-
sto bywają nie tylko podczas świąt ale tak-
że w zwykłe dni u Marii. Wspomnienia i 
plany na przyszłość snują razem, ale naj-
bardziej boli ich tęsknota za Barbarą. Zdję-
cia, listy wypełniają wszystkie półki rega-
łów w tym domu.
 Syn Janiny i Stanisława Ryszard jest 
kawalerem. Ukończył zasadniczą 
szkołę mechaniczną i pracuje pod 
Warszawą.
 Syn Mieczysław jest absolwen-

tem technikum leśnego w Lesku ożenił się 
w Bieździedzy i razem z żoną wychowu-
je dwoje dzieci. Tomasz jest absolwentem 
technikum samochodowego i pracuje we 
Francji, zaś córka Magda ukończyła szko-
łę handlową. 
 Z jakich rodzin pochodzili rodzice Bar-
bary, jak przeżyli młodość, okres wojny i 
trudne lata powojenne, gdzie pracowali, 

jakimi wartościami etycznymi byli 
obdarzeni?...
 Matka – Janina Ćwiklińska z 
domu Tomaszewska była córką 
Bronisławy i Wawrzyńca z Na-
wsia Brzosteckiego i miała dwie 
siostry. Wiodła życie proste i ty-
powe dla rodzin wiejskich. Pasała 
krowy, pomagała w gospodarstwie 
rodziców i chodziła do szkoły. Po-
tem czas młodości – radosnej mło-
dości – przerwała wojna. Zostali 
wysiedleni do Jodłowej gdzie za-
mieszkali u Samborów. Żyli tam 
bardzo biednie – jak większość ro-
dzin wysiedlonych – a po powro-
cie z wysiedlenia zastali dom zra-
bowany, bez okien drzwi, dachu. 
Trzeba było wiele sił pieniędzy aby 
go odbudować. Dlatego też w maju 
1945 roku skorzystali z możliwo-
ści wyjazdu jako osadnicy na Za-
chód Polski. Jechali razem z pię-

cioma innymi rodzinami z Nawsia Brzo-
steckiego. Rzeczywiście na ziemiach od-
zyskanych dostali mały dom oraz produk-
ty rolne potrzebne do życia i prowadzenia 
pięciohektarowego gospodarstwa rolnego. 
Ziemie tam były żyzne i wydawały dobry 
plon. Jednak pomimo tego wkrótce wró-
cili do Nawsia Brzosteckiego przywożąc 
ze sobą krowę i zboże do obsiania pól ro-
dzinnych. Wiedli życie spokojnych i pra-
cowitych ludzi. 
 W 1954 roku Janina Tomaszewska wy-
szła za mąż za Stanisława Ćwiklińskiego i 
zamieszkali w zabudowaniach dworskich 
w Kleciach. 
 Stanisław Cwikliński był synem Ho-
noraty i Antoniego ze Smarżowej. Rodzi-

Rodzice Janiny i Stanisława Ćwiklińskich
Stanisław Ćwikliński z ks. Zawdzkim, orkiestrą i strażakami pełniący-

mi wartę przy Bożym Grobie

Córki Barbary Koch (2006 rok)
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ce byli pracownikami rolnymi we dworze 
u Kochanowskich skoligaconych z właści-
cielami dworu klecieckiego Pawłowskimi. 
Potem rodzice Stanisława z całą rodziną 
przenieśli się do pracy na włościach dwor-
skich w Strzegocicach i Kleciach. Cały czas 
rodzina ta mieszkała w zabudowa-
niach dworskich. Stanisław od naj-
młodszych lat zrósł się z ciężką i 
trudną pracą na pańskim polu, po-
tem wynajmował się do pracy u bo-
gatych gospodarzy – dużo praco-
wał u Maduzi na Równiach. Swo-
istą biedę i poniewierkę przeżywał 
z całą rodziną podczas wojny. Wy-
siedlenie cała rodzina Ćwiklińskich 
– pięciodzietnia rodzina – prze-
żyła u równie biednego gospoda-
rza w Błażkowej Stanisława Noc-
ka. Szczególną szkołą życia była 
zima 1945 roku – mroźna, śnież-
na i bardzo ostra zima, a wiosen-
ny przednówek przyniósł prawdzi-
wy głód. Jednak wspólna troska o 
przetrwanie całej rodziny była pod-
stawowym wyznacznikiem życia w 
tamtych czasach, pomogła im prze-
trwać. Siostry Stanisława praco-
wały w kuchni niemieckiej – więc 
stamtąd przynosiły odrobinę pokarmów do 
domu, a nade wszystko żywili się zmarznię-
tymi ziemniakami znalezionymi na polu, z 
których zajadali się „żelaznymi plackami”, 
to znowu odrobinę grochu, karpieli czy rze-

py, a największym przysmakiem tamtych 
czasów – jak mówi Stanisław – był pęcak 
gotowany na serwatce.
 Z reformy rolnej Janina i Stanisław do-
stali 2,20 ha ziemi – dostali ziemię, którą 
trzeba było spłacać przez 20 lat – i zaczę-
li gospodarzyć na swoim. Stanisław od-

był dwuletnią służbę wojskową w artylerii 
lekkiej specjalnego pułku przeznaczone-
go do obrony Warszawy. Służba wojsko-
wa była swoistą szkołą życia, ale że Stani-
sław miał złote ręce, które wszystko umia-

ły zrobić wszędzie radził sobie dobrze. Ra-
zem z żoną prowadzili gospodarstwo rolne, 
obsiewali areał zbożem, sadzili ziemniaki, 
buraki cukrowe, które kontraktowali i pie-
niądze odkładali na budowę domu, warzy-
wa oraz hodowali bydło, trzodę chlewna i 
drób. Nade wszystko Stanisław zarabiał 

pieniądze pracując w gminnej spół-
dzielni w Brzostku i Stomilu dębic-
kim. Od 1971 roku jest rencistą, ale 
jeszcze przez szereg lat zatrudnia-
ny był jako palacz, konserwator w 
szkole podstawowej. Z pracowitych 
rąk Janiny i Stanisława wyrósł jed-
norodzinny dom, w którym miesz-
kają po dziś dzień. Zadbane trzy po-
koje, kuchnia, łazienka – a wszyst-
ko wykończone rękoma Stanisła-
wa – garaż, budynek gospodarczy. 
Obejście wokół domu jest zadbane 
i dobrze świadczy o gospodarzach, 
że jest tutaj ład i porządek. W po-
kojach rozłożone są zdjęcia dzieci, 
wnuków i prawnuka. Janina i Sta-
nisław z wielkim rozrzewnieniem 
wspominają najbliższych, a z oczu 
błyskają im ogniki tęsknoty. Szcze-
gólnie Basia mieszkająca na ziemi 
amerykańskiej z wielką miłością 
jest wspominana, cieszą się całą 

rodziną i często mówią, że życie ludzkie 
stoi na rozstaju dróg. Tak to prawda. Waż-
ne jest tylko, aby wybrać dobrą drogę ży-
cia i trwać w niej.

Zuzanna Rogala

Janina i Stanisław Ćwiklińscy z dziećmi: Marysią, 
Mietkiem i Ryśkiem

W pierwszy weekend października na 
kompleksie boisk „Moje boisko - 

Orlik 2012” odbyły się I Amatorskie Mi-
strzostwa Par Deblowych w Tenisie Ziem-
nym Gminy Brzostek. Organizatorem mi-
strzostw był Urząd Miejski w Brzostku oraz 
Animatorzy „Moje boisko – Orlik 2012”. 
W zawodach udział wzięło sześć par. W 
pierwszym dniu mistrzostw rozgrywano 
gry eliminacyjne w dwóch grupach po trzy 
pary deblowe. Oto wyniki wszystkich me-
czy w grupach:
 Grupa „A”: Potrzeba/Kudłacz – Hals/
Fryc 0:2 (6:7, 4:6); Kawalec/Czech – Hals/
Fryc 2:1 (6:4, 5:7, 14:12); Potrzeba/Ku-
dłacz – Kawalec/Czech 1:2 (2:6, 7:5, 11:13)
 Grupa „B”: Ryndak/Ramut – Nosal/
Skórski 1:2 (6:7, 6:4, 8:10); Nosal/Skór-

ski – Piątkiewicz/Andreasik 2:0 (6:2, 6:3); 
Ryndak/Ramut – Piątkiewicz/Andreasik 
2:0 (6:2, 6:4).
 Wszyscy uczestnicy prezentowali bar-
dzo wysoki poziom i zaciekle walczyli na 
korcie. W grupie „A” zwyciężyła para mie-
szana M. Kawalec/J. Czech, zaś w grupie 
„B” M. Nosal/K. Skórski. Zwycięzcy grup 
następnego dnia spotkali się w meczu fina-
łowym. Drugie miejsce w grupie „A” zaję-
ła para K. Hals/P. Fryc natomiast w grupie 
„B” Ł. Ryndak/M. Ramut. Pary te walczy-
ły dnia następnego w meczu o 3 miejsce. 
 W pojedynku finałowym po zaciętej 
walce zwyciężył duet Magdalena Kawalec 
i Jacek Czech. Wynikiem 6:3, 6:1 zdobył 
nagrodę główną turnieju ufundowaną przez 
Burmistrza Brzostku. Drugie miejsce zaję-

ła para Mateusz Nosal i Krzysztof Skórski. 
Na miejscu trzecim uplasowała się para Łu-
kasz Ryndak i Michał Ramut wygrywając 
po emocjonującym pojedynku z Krzysz-
tofem Halsem i Piotrem Frycem (2:6, 6:3, 
10:7), którym przypadło miejsce czwarte. 
Piąte miejsce zajęła para Szymon Potrze-
ba i Piotr Kudłacz natomiast szóste miej-
sce przypadło parze Janusz Piątkiewicz i 
Michał Andreasik. 
 Po zakończeniu meczu finałowego wrę-
czono najlepszym puchary, medale oraz 
pamiątkowe dyplomy ufundowane przez 
Urząd Miejski w Brzostku. Organizatorzy 
dziękują wszystkim osobom, dzięki któ-
rym mistrzostwa się odbyły, a w szczegól-
ności Panu Leszkowi Bieńkowi za ufundo-
wanie nagród. Dziękują również wszystkim 
uczestnikom za grę i zapraszają na kolejną 
edycję w przyszłym roku.

Magdalena Kawalec

amatorskie mistrzostwa Par deblowych

Od lewej: P. Fryc, K. Hals, M. Nosal, K. Skórski, M. Kawalec, J. Czech, Ł. Ryndak, M. Ramut, Sz. Potrzeba, J. Piątkiewicz
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Jadwiga 
Kudłacz

Marian 
Nosal

jak wichrowe wzgórze
W palącym słońcu
Wypala się glina
W kolorze czerwonym
Żółto-zielonym
Turkusowo-szarym
W nagrzanym powietrzu
Drżą listki osiki
Skarłowaciałe brzózki
Prostują na wietrze gałązki
Ciernisty krzew głogu
Zaczyna się czerwienić
Kto ma szczęście
W suchym poszyciu
Znajdzie czerwonego kozaka
A wiatr tam ciągle gra
Na pokrzywionych drucikach
Sosnowych szpilek
Stoję na wichrowym wzgórzu dzieciństwa
Za mną samotny dom i Kamera
Przede mną wiele domów
A wśród nich jeden
W którym serce bije
  Jeśli odgadłeś to miejsce
  Idź tam i popatrz za mnie…

Prawda o smoleńsku
Dziewięćdziesięciu sześciu
Tylu tam wyruszyło
Żaden z nich się nie wrócił
Tego jeszcze nie było
Wiemy co się tam stało
Lecz jak do tego doszło
Dwie komisje zbierało
Dane o co tam poszło
I dwóch prokuratorów
Od siebie niezależnych
W czterech tezach wypadku
Szukają punktów zbieżnych
Lecz ciągle tego mało
Bo rosną wciąż teorie
Że to co się tam stało
To zamach na historię
Bo uczy nas historia
Że jak ten świat światem
Mrzonką taka teoria
Że Moskal Lacha bratem
Więc dalej dobieramy
Tych co wyjaśniać mają
I nowych dokładamy
A ci do wojny pchają
Jest prócz już powołanych
Poseł ze swym zespołem
Także mecenas pewien
I mącą tak pospołem
Dziewięćdziesięciu sześciu
Pod smoleńskim lotniskiem
Życie w zgodzie złożyło
A kraj nad rzeką Wisłą
W rozłamie zostawiło
A po miesiącach żałoby
Tyle się wyjaśniło
Że jest dziewięćdziesięciu spokojnych
A sześciu by nadal się biło

10 września 2010

Pożegnanie jesieni
Gęstnieje od chłodu woda
Okrywa się lodu pancerzem
A mnie tak jesieni szkoda
Pod złotych liści kołnierzem

Mroźnym wiatrem powiało
Wszystko wokół się zmieni
Przebiera się świat na biało
Przepadły kolory jesieni

Trzymam w ręku gałązkę
Z koralami kaliny
Zawiązaną we wstążkę
Jesiennej pajęczyny

Gdy korale opadną
Położą się na ziemi
Przeczekam z nimi zimę
Do następnej jesieni

Franciszek 
Wojnarowski

czarna noc
Nieraz w noc czarną ja zasnąć nie mogę
Nie mogę modlić się, ni znaleźć słów
I wtedy wchodzę na pochyłą drogę:
Bluźnię, wspomniawszy łzy sierot i wdów.

I brata mego, gdy wspomnę w ciemnicy
I tego w grobie z kulą w potylicy
Co mógłby dzisiaj orać zagon swój –
Męczę się, pot mnie zalewa i znój.

Myśli, jak sępy szarpią mój mózg mały,
Jestestwo pęka świadome niemocy
Jakby nam góry olbrzymie spadały –
I nie zapomnę chwil tych i tych nocy.

Jeszcze do tego niezgoda w rodzinie…
Boże, czyż nigdy ta noc nie przeminie?
Czyż zawsze musi tak dużo być krat?
Czyż zawsze wilkiem będzie bratu brat?

A kiedy spojrzę na ten kraj mój miły,
To widzę jeno jeden cmentarz duży,
To widzę jeno krzyże i mogiły,
To widzę jeno, że burza po burzy!...

I widzę jeszcze, że jeno my sami,
Jakbyśmy byli do cierpień wybrani
Niesiemy wielkie krzyże na ramionach,
Na których jeden brat po drugim kona…

I wtedy, Boże przebacz, lecz nie mogę
Paść na kolana i dziękować za to,
Bo chciałbym widzieć nawet w zimie drogę,
Wiosnę kwitnącą i rodzące lato.

A widzę jeno wielkie żniwo śmierci
I naród widzę rozdarty na ćwierci
I jeden w drugim widzi tylko wroga,
Serca zapomniał i zapomniał Boga!

Są jednak chwile, gdy się reflektuję
I wtedy, Boże przepraszam Cię znów
Nie sądź surowo, groby opłakuję,
Usta zamilczcie! Serce moje mów!...

czekam na natchnienie
Uginam się pod presją
mojej blokady twórczej
czekam na natchnienie
utkwiona na siódmym piętrze
spoglądam na świat
dwa kroki do przodu
lecz ciągle jest noc
która boi się wschodu
jak nieśmiały przebiśnieg
który próbuje rozwinąć skrzydła
w nieznanym świecie
niedoprawionym do smaku

Nigdy
Nigdy nie jest dobrze
zawsze jakieś ale
ciągle dzieje się coś złego
nie można zwyczajnie
zamknąć oczy
udawać,
że wszystko jest w porządku
gdy wokoło tyle
niesprawiedliwości
choć Bóg daje nam znać
co jest dobre
co dla nas jest sensem
często nie umiemy
odnaleźć swojego powołania
na asfaltowej drodze
sami rzucamy kamienie zła
na której coraz częściej
można spotkać chłodne serca
szopek kilku dni przedświętnych
jest coraz więcej
nigdy nie jest dobrze
nie jest też źle
byleby nie było gorzej

taniec jesieni
Pożółkłe liście
tańczą na wietrze
unoszą się lekko
jak chmury na niebie
i pędzą
i pędzą
powoli
bez celu
a wiatr im gra
piosenkę jesieni
do tanga porywa
o pozwolenie nie pyta
i lecą
i lecą
w melodii
spadają
na ziemię…

już jesień
Deszcz zapukał do okien
Gubiąc liście wśród mgły
Plącząc się w babim lecie
Oznajmia, że przyszła jesień
Wiatr kołysze się lekko
Wśród czerwonej jarzębiny
Ciągle nuci tę piosnkę
Że przyszła już jesień
Jabłko się czerwieni
Pośród tysiąca kolorów
I powtarza znów
Że to jesień już

***
Myślałam
o jutrzejszym dniu
a on odszedł
z wczorajszym
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kącik  
zdrowia  
apteki „Vita”
szkodliwość palenia papierosów

Palenie papierosów to nałóg uzależ-
niający na kilku poziomach: fizjolo-

gii (nikotyna), nawyków i emocji (jest to 
rodzaj tzw. „podpory emocjonalnej” jak 
każda używka). Choć papierosy sprawiają 
wrażenie niewinnej rozrywki, bardziej ak-
ceptowanej społecznie niż alkohol to jed-
nak musimy sobie zdać sprawę z tego, że 
według statystyk na całym świecie co 10 
sekund umiera ktoś, kogo zgon powodo-
wany jest skutkami palenia papierosów. 
 Około 10 milionów Polaków pali re-
gularnie paczkę papierosów dziennie, pra-
wie 60% palaczy stanowią mężczyźni, a 
połowa palaczy pali od ponad 20-stu lat.
 W naszym kraju codziennie przybywa 
aż 500 palaczy poniżej 18 roku życia – za-
równo chłopców, jak i dziewczyn. Dzieje 
się tak, mimo że istnieje zakaz sprzedawa-
nia papierosów osobom niepełnoletnim i 
przeprowadzane są akcje edukacyjne. Pa-
lenie wśród nieletnich nie jest sprawą tyl-
ko polską, gdyż zjawisko to jest niestety 
powszechne na całym świecie.
 Dym z papierosów zawiera ponad 40 
różnych substancji rakotwórczych oraz 
innych toksyn powodujących mutacje w 
DNA. Są w nim także substancje mogące 
uszkadzać płód, dlatego kobiety ciężarne 
nie powinny w ogóle wdychać dymu (tzw. 
boczny dym zawiera 35 razy więcej dwu-
tlenku węgla i 4 razy więcej nikotyny niż 
dym wdychany przez palacza, oraz wiele 
substancji alergizujących powodujących 
łzawienie oczu, kaszel, podrażnienie bło-
ny śluzowej nosa, uczulenie, a w konse-
kwencji nawet astmę).
 Składniki dymu działają w miejscu, 
przez które on przechodzi, tzn. w ustach, 
krtani, tchawicy, czy płucach. Są wśród 
nich także takie, które przez wniknięcie 
do krwi, działają na wszystkie narządy i 
tkanki w organizmie. 
 Głównym składnikiem dymu papie-
rosowego jest alkaloid roślinny – NIKO-
TYNA, która działa silnie na cały orga-
nizm człowieka, a o jej wybitnej szkodli-
wości może świadczyć fakt iż stosowana 
jest jako środek owadobójczy.
 Nikotyna podwyższa ciśnienie tętni-
cze i kurczy naczynia krwionośne, przy-
spiesza akcje serca i powoduje arytmię. 
W układzie nerwowym po początkowym 
jego pobudzeniu, poraża ośrodki nerwo-
we, podobnie wpływa na ośrodki w rdze-
niu przedłużonym, co w ciężkich przypad-
kach może być przyczyną depresji ośrod-
kowej (w wyniku porażenia mięśni od-
dechowych może doprowadzić nawet do 
śmierci!). W układzie pokarmowym ni-
kotyna może polepszać trawienie, jed-
nak duże jej ilości mają odwrotny skutek 
i prowadzą do zaparć. Innymi objawa-
mi przedawkowania nikotyny w organi-
zmie są m.in.: wymioty, bladość, biegun-
ki, drgawki, zaburzenia widzenia. Koń-
cowymi niepokojącymi sygnałami zatru-

cia nikotynowego są: przyspieszenie pul-
su, utrata świadomości, zapaść, aż w koń-
cu dochodzi do paraliżu mięśni oddecho-
wych i śmierci.
 Kolejny składnik dymu to CZAD, czyli 
tlenek węgla, który trwale zastępuje tlen w 
połączeniach z hemoglobiną, co powodu-
je zmniejszenie ilości tlenu we krwi oraz 
spadek wydolności płuc i serca.
 SUBSTANCJE SMOŁOWATE mają 
właściwości rakotwórcze; szkodzą za-
równo samym palaczom, jak i osobom w 
otoczeniu (obecne także w dymie wydy-
chanym); najważniejsze to: metale cięż-
kie, pierwiastki promieniotwórcze oraz 
węglowodory aromatyczne.
 FENOL ułatwia wnikanie do oskrzeli 
innych substancji i wirusów poprzez nisz-
czenie rzęsek oskrzelowych.
 Uzależnienie od nikotyny zaczyna się 
od momentu dotarcia do mózgu nikotyny 
z dymu – a dzieje się to już po 10 sekun-
dach od zapalenia. Wtedy to zaczynają 
być produkowane substancje powodujące, 
że palacz odbiera palenie jako przyjem-
ność, odczuwa też poprawę koncentracji 
i pamięci. Jest spokojniejszy i nie odczu-
wa zbytniego głodu. Gdy palenie staje się 
codziennym zwyczajem, palacz nie umie 

funkcjonować bez kolejnej dawki nikoty-
ny, gdyż mózg i ciało odczuwa koniecz-
ność jej otrzymywania. Gdy zaczyna bra-
kować nikotyny, odczuwa rozdrażnienie 
i trudności w koncentracji – są to typowe 
objawy abstynencji.
 Konsekwencją palenia jest narażenie 
się na utratę zdrowia (CHOROBY wywo-
łane paleniem to m.in. rak – płuc, nerek, 
trzustki, wargi, języka, jamy ustnej, prze-
łyku i krtani, rak pęcherza moczowego, 
choroba niedokrwienna serca, nadciśnie-
nie tętnicze, gruźlica układu oddechowe-
go, miażdżyca, udar mózgu, wrzody żo-
łądka i dwunastnicy, impotencja, rozedma 
płuc).
 Warto więc zastanowić się nad sięgnię-
ciem po papierosy, gdyż:
1 papieros = życie krótsze o 6 minut
Paczka papierosów (20 szt.) na dzień = 
krótsze o ponad 5 lat
Natomiast dwie paczki dziennie = aż o 
10 lat
 Dużo zdrowia (a dla palaczy sił i kon-
sekwencji potrzebnych do zerwania z 
nałogiem)

życzy
mgr farm. Monika Miałkowska
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Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu - fragmenty

szkoła powszechna i marzenia cd.

Wiosną 1939 r. kierownik szkoły Jan 
Krawczyk wezwał mnie do swojego 

mieszkania w budynku szkoły na rozmo-
wę. Bez zbędnych wstępów zapytał mnie 
wprost. Co chcesz robić chłopcze po ukoń-
czeniu naszej szkoły? Odpowiedziałem 
również krótko. Chcę uczyć się dalej w 
gimnazjum. To bardzo dobrze. A co na to 
twoi rodzice? Zgodzili się i obiecali mi po-
móc finansowo w obecności mojego dziad-
ka Andreasika w Brzezinach Zalasem. Wo-
bec tego zapytaj ojca którego dnia po po-
łudniu może przyjść do mnie w tej spra-
wie i powiedz mi jutro. Na tym skończyła 
się nasza rozmowa.
 Wracając ze szkoły myślałem wyłącz-
nie o tym jak zachować się w domu wo-
bec rodziców, a zwłaszcza w stosunku do 
taty, któremu mam przekazać zaproszenie 
kierownika szkoły. Chodziło mi o sposób 
najbardziej skutecznego postąpienia, które 
zyskało by mi przychylność rodziców dla 
realizacji moich marzeń o nauce w gimna-
zjum. Sytuację miałem rzeczywiście trud-
ną, ponieważ od imienin dziadka w Brze-
zinach Zalasem w ubiegłym roku temat 
mojej dalszej nauki okrywało milczenie. 
Ponadto nieudane próby nauki zegarmi-
strzostwa nie wróżyły dla mnie pomyśl-
ności w uzyskaniu zgody taty na finanso-
wanie kosztów związanych z moją nauką 
w gimnazjum. Myślałem też o tym co po-
wiedział mi wujek z Glinika na imieninach 
u dziadka w ubiegłym roku.
 Z kłębowiska wielu myśli wyłuskałem 

wreszcie postanowienie. Zacznę od pono-
wienia bardzo serdecznej prośby o pozwo-
lenie mi na naukę w gimnazjum. Następ-
nie opowiem o rozmowie, którą kierow-
nik szkoły przeprowadził ze mną i prze-
każę tacie jego zaproszenie. W mieszka-
niu nie zastałem taty, był w polu z parob-
kiem. Uznałem to za znak pomyślności. 
Spontanicznie uściskałem mamę i mocno 
przytuliłem się do niej, co nie było u nas w 
zwyczaju. Zdziwiona moim zachowaniem 
spytała, co się stało? Być może pomyślała, 
że coś zbroiłem. Wtedy ucałowałem mamę 
w obie ręce i prosiłem o wstawiennictwo 
u taty aby pozwolił mi na naukę w gimna-
zjum. Z doświadczenia wiedziałem, że w 
sprawach ważniejszych ostateczna decyzja 
zawsze należała do taty. Od mamy jednak 
doznawałem więcej życzliwości i zrozu-
mienia, co potęgowało moje zaufanie do 
niej. Opowiedziałem jej o rozmowie kie-
rownika szkoły ze mną i o zaproszeniu taty 
do niego. Po raz pierwszy też opowiedzia-
łem mamie o mojej rozmowie z wujkiem z 
Glinika na imieninach u dziadka Zalasem 
w ubiegłym roku. Mama przytuliła mnie 
do siebie, pogłaskała po głowie i zapewni-
ła, że mogę liczyć na jej pomoc nie tylko 
wstawiennictwa u taty lecz także gdy zaj-
dzie potrzeba będzie samodzielnie finan-
sowała koszty mojej nauki pieniędzmi za 
sprzedane drzewo z lasu na Berdechowie 
w Brzezinach, który otrzymała od dziadka 
dodatkowo. Zdecydowane poparcie mamy 
napawało mnie radością i nadzieją, że moje 
marzenia na pewno zostaną ziszczone.
 Tato wrócił z pola w dobrym nastro-
ju, był zadowolony z pomyślnych efek-
tów pracy parobka. Mimo to nie wypada-
ło mi od razu zwracać się do niego z moją 
prośbą, ponieważ obiad już szykowano. Po 
obiedzie kiedy część domowników roze-
szła się do swoich zajęć, mama zaczęła mi 
dawać znaki bym zwrócił się do taty. Za-
uważył je tato i spytał, co wy tam spisku-
jecie? Spowodował tym moje podświado-

me zachowanie. Ukląkłem jak do modlitwy 
koło krzesła na którym tato siedział, ucało-
wałem go w rękę i zacząłem moją prośbę. 
Po jej skończeniu tato kazał mi wstać i za-
pytał, a kim ty właściwie chcesz być? Za-
wahałem się co mu powiedzieć lecz szyb-
ko zdecydowałem, chcę być adwokatem 
albo księdzem. Tato roześmiał się i powie-
dział ho! ho! wysoko synu mierzysz. Zo-
baczymy co chce powiedzieć mi kierow-
nik szkoły. A o której mam przyjść do nie-
go? Powiedział, że po południu, ale nie po-
dał dnia ani godziny, odpowiedziałem. To 
powiedz kierownikowi, że mogę przyjść 
jutro, lecz poproś go by powiedział o któ-
rej godzinie najbardziej by mu pasowało. 
Na tym skończyła się odpowiedź na moją 
prośbę i tato zabrał się do pracy przy na-
prawie zegarków. Mama zauważyła moje 
przygnębienie, uśmiechnęła się do mnie i 
powiedziała, czego się martwisz, przecież 
tato powiedział, że pójdzie jutro do kie-
rownika szkoły.
 W wielkim podnieceniu oczekiwa-
łem jutra. W nocy źle spałem. Rano wy-
szedłem wcześniej do szkoły, by jeszcze 
przed rozpoczęciem lekcji pójść do kie-
rownika szkoły. Zaszedłem od strony po-
dwórza szkolnego i zapukałem do drzwi 
kuchni. Otworzyła je Florka młoda żona 
kierownika, córka Kiecy kowala z sąsiedz-
twa szkoły. Z jej bratem Frankiem chodzi-
łem do jednej klasy w szkole. Powiedzia-
łem Florce w jakiej sprawie przychodzę 
do pana kierownika. Na to ona z kuchni 
zawołała: Jasiu! choć no, przyszedł mło-
dy Łukasik do ciebie. Za chwilę z pokoju 
wyszedł pan kierownik jak zwykle bardzo 
elegancki. Szarmancko ukłoniłem się i po-
wiedziałem dzień dobry, panie kierowniku, 
a następnie – mój tato może przyjść dzi-
siaj tylko nie wie która godzina panu kie-
rownikowi by odpowiadała najbardziej. 
Dobrze, to powiedz ojcu by przyszedł do 
mnie o czwartej po południu.

c.d.n.

Farfocle cz. i
Mam czas, więc siedzę i myślę. Z tego 

myślenia wyszły wierszyki rymo-
wane, niby fraszki i takie tam. Słowem 
farfocle. Niektóre są udane, inne jakby 
mniej. No to wio.
 Na partię Palikota
Nie jedź do Lublina
wystarczy do Jasła.
Przy drodze stare szyldy,
na nich nowe hasła.
 Wstyd
Niejeden twarz zatyka,
gdy przemawia Henryka
 Kuracja wstrząsowa
Lepper musi wrócić,
na to nie ma rady!
Jeszcze nie wszystkie gminy
zaznały blokady
 Za chlebem XXI wiek
Uczą się angielskiego
nasze drogie dziatki,
niedługo do Londynu
spakują manatki

 Takie czasy
Dawniej pobierał srebrniki
dziś wchodzi na świeczniki
 Nie ma dymu bez ognia
Polityczna to robota
Jarek ojcem Palikota
 Kredyt hipoteczny emeryta
Trumnę kupić na raty
i w zaświaty!
 Tchórzostwo
Zdaniem pewnego Anglika,
tylko tchórz pokus unika
 Spadek pogłowia krów
Widziałem osła cień
tymbardziej bydlę ceń
 Szczęście
Szczęście, wg Hemingwaya, mnie nęci.
Mieć dobre zdrowie i zanik pamięci.
 Wypełnianie próżni
Zazwyczaj puste głowy 
szukają wody sodowej.
 Politycy palą pochodnie i opony
Potępiają Samoobronę,
a na wschodzący szowinizm
czarną spuszczają zasłonę

 Marketing polityczny
Wódz klęski
głosi, że jest zwycięski
 Swojskie klimaty
Ona za euro pucuje gary
on mercedesem jedzie po dary
Rozmyślania nocnego stróża
Czy za spanie na styropianie
coś się dostanie?
 Strategia wyborcza
Kawałek asfaltu,
szkoła zachowana,
i już reelekcja
będzie dokonana
 Kradzione nie tuczy
W naszym powiecie złapano radnego,
który będąc na diecie,
skradł pomidory w sklepie - latem,
za ćwierć euro z vatem
 W poszukiwaniu czystej energii
Rolnik to pojął od razu -
w stajni jest brud biogazu!
Dlatego w byka rurociąg wtyka

Ciąg dalszy nastąpi!
Ferdynand Bugno
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stres i zadowolenie

Praktykę zawodową odbywałam w Re-
stauracji „AMA” w okresie od 17.05 

do 25.06.2010r. W pierwszym tygodniu 
zapoznałam się z wyposażeniem kuchni, 
chłodnią, magazynami oraz częścią ho-
telową, poznałam wszystkich pracowni-
ków oraz moich przełożonych. Współ-
pracownicy okazali się bardzo sympa-
tycznymi ludźmi, dlatego mimo stresu 
związanego z obowiązkami jakoś sobie 
radziłam, a co najważniejsze kucharki 
były cierpliwe i uczyły nie różnych prac, 
np. prasowania bielizny stołowej, obsługi 

płuczko-obieraczki do ziemniaków, zmy-
warki i innych urządzeń technicznych do 
obróbki. W następnych tygodniach deko-
rowałam talerze z posiłkami, robiłam su-
rówki, pomagałam w przygotowaniu po-
traw, a po zakończeniu pracy sprzątałam 
wszystkie stanowiska.
 Najbardziej stresującym dla mnie 
dniem był ten, w którym szefowa oznaj-
miła, że 30 maja odbędzie się przyjęcie 
urodzinowe w sali konsumenckiej, które 
będę obsługiwać jako kelnerka. Do no-
wej roli ustosunkowałam się pozytywnie, 
ponieważ było to dla mnie nowe wyzwa-
nie. Nie ukrywam jednak, że byłam bar-

dzo zaskoczona i pełna obaw, ale mimo 
tego w całkowitej mobilizacji ruszyłam 
w niedzielę w stronę restauracji.
Zaczęłam z miłym uśmiechem od zapra-
szania gości na górę do sali i nie ukry-
wam, że byłam początkowo tak zestre-
sowana, iż nie zauważyłam, że jednym 
z gości był mój profesor od historii. Za-
uważyłam go dopiero w momencie, gdy 
przyjmowałam zamówienie. Profesor 
zbytnio nie podniósł mnie na duchu mó-
wiąc „żebym uważała z tymi talerzami, 
bo nie mam jeszcze doświadczenia”. Po 
tych słowach aż ręce mi się zatrzęsły z 
wrażenia, ale wiedziałam, że to tylko żar-

Pomidory smaczne, zdrowe

Do Holandii wyjechaliśmy z Dębicy 
5 maja 2010 roku. W Vento czeka-

łyśmy na opiekunów od czwartej do 9-tej 
rano, którzy zawieźli nas do hotelu w He-
gelsom. Opiekunka Paulina oprowadziła 
nas po hotelu, wręczyła klucze i zapozna-
ła z regulaminem miejsca zamieszkania 
i pracy. Do rozpoczęcia pracy miałyśmy 
4 dni na zapoznanie się z otoczeniem, 
współmieszkańcami, zwiedzenie okolic.
 Do pracy wstawałyśmy o 5 rano, aby 
zjeść śniadanie, dojechać rowerami 8 km 
i o szóstej rozpocząć zrywanie pomido-
rów czerwonych, żółtych i pomarańczo-
wych. Pracę rozpoczynałyśmy tak wcze-
śnie, gdyż później było w szklarniach bar-
dzo gorąco, nawet do 55oC; po przekro-
czeniu tej temperatury czas pracy ulegał 
skróceniu. Pracowałyśmy od poniedział-
ku do soboty włącznie, niedziele miały-
śmy wolne. 
 Norma, jaką musiałyśmy wyrobić, to 
50 kg zerwanych pomidorów na godzinę. 
Pracowałyśmy z Polakami i Holendrami, 
którzy początkowo traktowali nas z dy-
stansem, ale później ich podejście zmie-

wspomnienia z praktyk uczniów zespołu szkół im. jana Pawła ii w Brzostku-kleciach

niło się.
 Przez 3 tygodnie mieszkałyśmy w 
domkach, z dobrze wyposażoną kuch-
nią, łazienką i 2-osobowymi pokojami. 
Obiady jadłyśmy w stołówce o godz. 

18-tej – były one bardzo smaczne, 
podawano duże ilości warzyw, po 
obiedzie dostawałyśmy desery.
 Uczestniczyłyśmy w dwóch wy-
cieczkach – do Amsterdamu oraz 
do Ogrodu Botanicznego.

 Teraz wiemy, że decyzja o praktyce w 
Holandii była słuszna, z praktyki jesteśmy 
bardzo zadowolone. Był to dla nas nowy 
etap życia, który nauczył nas odpowie-
dzialności i samodzielności. Zachęcamy 
młodsze roczniki do skorzystania z moż-
liwości poznania innego kraju, zarobienia 
własnych pieniędzy i nabrania życiowe-
go doświadczenia.

Magdalena Kardasińska,  
Mariola Chajec, kl. IV TA
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moja praktyka w holandii

Praktykę rozpoczęliśmy 10 maja 
2010r., lecz do Holandii przyjechali-

śmy kilka dni wcześniej, aby się zaakli-
matyzować. Zostaliśmy zakwaterowa-
ni w budynku PTC+. Na początku sta-
żu mieszkaliśmy w pokojach dwuosobo-
wych. W połowie stażu zostaliśmy prze-
niesieni do trzyosobowych pokoi i w 
nich mieszkaliśmy już do końca pobytu.
 Wyżywienie mieliśmy zapewnione. 
Codziennie około godz. 18-tej dosta-
waliśmy obiadokolacje łącznie z dese-
rem. Po kolacji każdy ze stażystów po-
nownie udawał się do miejsca, w którym 
było wydawane jedzenie i pobierał su-
chy prowiant na następny dzień.
 Do pracy jeździliśmy samochodami. 
Pracę rozpoczynaliśmy w dwóch pierw-
szych tygodniach od godziny ósmej, a 
kończyliśmy o 16.30. W pracy mieliśmy 
3 przerwy, łącznie godzinę dziennie. Od 
trzeciego tygodnia pracowaliśmy od go-
dziny siódmej, również w soboty, na co 
wyraziliśmy zgodę.
 Pracowałem przy uprawie drzewek 
owocowych: jabłoni, gruszy, czereśni i 
wiśni jedno i dwurocznych. Moja praca 
polegała głównie na ich pielęgnacji, tj. na 
obrywaniu liści i obcinaniu gałązek oraz 
wyrywaniu z ziemi dzikich odrostów. 
Grube gałązki obcinaliśmy sekatorem, 
natomiast cieńsze i liście obrywaliśmy 
ręcznie. Tę pracę wykonywaliśmy jeż-
dżąc na specjalnej maszynie po 6 osób. 
Pracowaliśmy również przy bindowa-
niu, które wykonywaliśmy w zależności 
od wielkości drzewek na maszynie bądź 
pieszo. W ostatnim tygodniu nasza praca 
została urozmaicona, ponieważ wykopy-
waliśmy chore drzewka, które nie nada-
wały się do sprzedaży.
 W wolnych chwilach po pracy mieli-
śmy do dyspozycji kilkanaście kompu-
terów z Internetem, za pomocą których 
mogliśmy kontaktować się ze znajomy-
mi. Oprócz tego wolny czas mogliśmy 
spędzać grając w siatkówkę albo w teni-
sa stołowego. Dodatkowo mieliśmy zor-
ganizowane dwie wycieczki, za które nic 
nie płaciliśmy. Jedna była do pięknych 

ogrodów wokół zamku w Artzen, a dru-
ga do Amsterdamu.
 Staż zakończyłem 6 sierpnia, na ko-
niec otrzymałem specjalny certyfikat 
dokumentujący jego odbycie. Następ-
nego dnia około godziny pierwszej w 

nocy wyjechaliśmy z dworca w Ven-
to do Polski. Całą swoją praktykę będę 
miło wspominał dzięki niezapomnianym 
przeżyciom, których miałem okazję tam 
doznać.

Radosław Gierut – kl IV TM

Praktyka produkcyjna – 2010

Praktykę zawodową odbywaliśmy w 
zakładzie „AKPIL” w Pilźnie grupą 

w składzie: Dariusz Berek, Piotr Golec, 
Paweł Golec, Tomasz Mateja w okre-
sie od 31.05 do 26.06.2010r. Pracowali-
śmy na różnych stanowiskach. Najpierw 
przydzielono nas na halę pras do wyci-

nania elementów z blach np. kół paso-
wych, wybijania otworów itp. potrzeb-
nych do produkcji maszyn rolniczych. 
Praca była dosyć niebezpieczna i gło-
śna, przy jej wykonywaniu trzeba było 
być bardzo uważnym.
 Następnie byliśmy na montażu końco-
wym. Montowaliśmy tam między inny-
mi kombajny do ziemniaków i przetrzą-

saczo-zgrabiarki. Pracowaliśmy także na 
hali pił taśmowych. Pracownicy byli dla 
nas wyrozumiali, pokazywali nam co i 
jak trzeba robić.
 Praktyka minęła nam bardzo szybko. 
Dużo tam nauczyliśmy się i częściowo 
poznaliśmy tajniki pracy zawodowej.

Dariusz Berek – kl. IV TM

ty ze strony profesora i donosząc zamó-
wione posiłki nic nie stłukłam, a impre-
za szybko dobiegała końca. Po przyjęciu 
podziękowałam gościom za skorzystanie 
z oferty tej restauracji i zaprosiłam do po-
nownych odwiedzin. 
Po sprzątnięciu jadalni wróciłam na 
kuchnię, przebrałam się i pracowałam 
do godziny 22-giej. Tego dnia byłam bar-
dzo zmęczona, w dodatku ubrałam sobie 
buty, które okazały się niezbyt wygodne 
i tylko marzyłam, aby po powrocie do 

domu znaleźć się w wygodnym łóżku.
Z racji przepracowanej niedzieli mia-
łam wolny poniedziałek, a we wtorek 
niecierpliwie czekałam na opinię szefo-
wej o mojej pracy i przebiegu imprezy. 
Gdy wypowiedziała się pozytywnie, ode-
tchnęłam z ulgą.
 I tak mijały kolejne tygodnie sześcio-
tygodniowej praktyki. Z dnia na dzień 
pracowało mi się coraz lepiej, aż nad-
szedł dzień, gdy trzeba było się z wszyst-
kimi pożegnać i podziękować za miło 

spędzony czas i nabyte  doświadczenia.
 Moją praktykę wspominam bardzo 
dobrze, gdyż wiele się nauczyłam i je-
stem pewna, że nauka ta będzie w przy-
szłości dobrze wykorzystana. Mogła bym 
pisać o tej praktyce jeszcze dużo, bo na-
prawdę było świetnie, ale jak widzicie i 
tak już dużo napisałam, ale na zakończe-
nie pragnę podziękować Państwu Annie i 
Arturowi Majewskim i ich pracownikom 
za udaną praktykę.

Iwona Widzisz – klasa IV TŻ i GD
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W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 02 listopada 2010r. wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej, w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj. w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych 
dopuszczonych do obrotu publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i 
rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Bank Spółdzielczy 
Rzemiosła Oddział w Brzostku 32 85890006 0080 0210 2020 0006, w innej formie do kasy Urzędu Miejskiego w Brzostku. 
Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie 
po zakończeniu przetargu. Cena wywoławcza stanowi kwotę netto, w związku z czym do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie 
doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%, co łącznie stanowić będzie cenę nabycia działki. Jeżeli uczestnik przetargu, 
który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym 
przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca nieruchomości ponosi koszty 
sporządzenia aktu notarialnego. 
Uwaga: nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, przez to Gmina nie bierze odpowiedzialności za 
ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargów jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargów.

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

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 
651, Nr 106 poz. 675 i Nr 143, poz. 963) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm) Burmistrz Brzostku ogłasza II przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości: 
działki budowlane oznaczone nr ewid. 1152/6, 1152/7, 1152/8, 1152/9, 1152/10, 1152/11 położone w Siedliskach-Bogusz, objęte Księgą 
Wieczystą Nr 26 654 stanowiące własność Gminy Brzostek, wolne od obciążeń. Dojazd z drogi o nawierzchni nieutwardzonej. W pobliżu 
sieci komunalne: sieć elektryczna, gazociąg. Działki te położone są w obrębie zabudowy mieszkaniowej na skraju kompleksu leśnego obok 
obiektów oświatowych (w odległości około 200m). 
Zgodnie z decyzjami z dnia 14.08.2008 roku Nr RGiMK.IV.7431-24,25,26/2008 Wójta Gminy w Brzostku o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, działki te przeznaczone zostały pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Lp. Nr działki Pow. (m2) Nr KW Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie Położenie Cena wywoławcza netto (zł) Wadium (zł)
1 1152/6

1152/7
900
900 26 654 budowlana brak Siedliska-

Bogusz 13 322.- 1 332,-

2 1152/8
1152/9

1000
1000 26 654 budowlana brak Siedliska-

Bogusz 14 756.- 1 476,-

3 1152/10
1152/11

900
800 26 654 budowlana brak Siedliska-

Bogusz 12 605.- 1 261,-

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 05 LISTOPADA 2010r O GODZ. 1015 W BIURZE BURMISTRZA BRZOSTKU

Burmistrz Brzostku ogłasza II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 
651, Nr 106 poz. 675 i Nr 143, poz. 963) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm) Burmistrz Brzostku ogłasza II przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości: 
działka budowlana oznaczona numerem ewidencyjnym 227/6 o pow. 0,32 ha (3200 m2) położona w Brzostku, objęta KW Nr 
RZ1D/00018013/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń. 
Działka położona jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej w odległości 1000 m od centrum. Teren przylegający do drogi osiedlowej o 
nawierzchni asfaltowej, położony na stoku o nachyleniu południowym. Działka posiada kształt wydłużonego prostokąta (średnia szerokość 
około 12 m) Teren uzbrojony w sieci komunalne: sieć wodociągową, w pobliżu sieć elektryczna gazowa i kanalizacyjna. 
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek działka położona jest w terenach 
zabudowy i przewidzianych do zabudowy.
Działka nr 227/6 zgodnie z decyzją Nr RGiMK.IV.7331-21/2010 z dnia 15.04.2010r. Burmistrza Brzostku o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, to teren przeznaczony pod budowę budynku mieszkalnego.
Lp. Nr działki Pow. (m2) Nr KW Opis nieruchomościPrzeznaczenie w planie Położenie Cena wyw. netto (zł) Wadium (zł)
1 227/6 3200 RZ1D/00018013/0 budowlana brak Brzostek 18 352,- 1 836,-

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU 
W DNIU 05 LISTOPADA 2010r O GODZ. 1045 W BIURZE BURMISTRZA BRZOSTKU

Burmistrz Brzostku ogłasza V PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości budowlanej położonej w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2010r. Nr 102, poz.651z późn. 
zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na 
zbywanie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm) Burmistrz Brzostku ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
działki budowlanej oznaczonej nr ewid. 927/11 o powierzchni 2000 m2 położonej w Brzostku, objętej Księgą Wieczystą Nr 38 692, 
stanowiącej własność Gminy Brzostek, wolnej od obciążeń. 
Działka położona jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej w odległości 300 m od centrum. Teren przylegający do drogi krajowej i jest 
zaniżony kilka metrów do nawierzchni drogi. Teren płaski na stoku, kształt nieforemny - trójkąt. Dojazd z drogi osiedlowej o nawierzchni 
utwardzonej. Teren uzbrojony w sieci komunalne: sieć wodociągową, elektryczną, gazową i kanalizacyjną. 
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek działka położona jest w terenach zabudowy i 
przewidzianych do zabudowy.
Zgodnie z decyzją Nr RGiMK.IV.7331-31/2007 z dnia 04.05.2007r Wójta Gminy Brzostek o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, działka ta przeznaczona została pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 
Lp. Nr działki Pow. (m2) Nr KW Opis nieruchomościPrzeznaczenie w planie Położenie Cena wywoławcza netto (zł) Wadium (zł)
1 927/11 2 000 38 692 budowlana brak Brzostek 23 470,00 2 347,-

V PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM  
W BRZOSTKU W DNIU 05 LISTOPADA 2010r O GODZ. 1000 W BIURZE BURMISTRZA BRZOSTKU
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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

wykaz Firm, które wsPomoGŁy FiNaNsowo 
lks „BrzostowiaNka” Brzostek
(lista sporządzona według wysokości wpłat)

1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLO-
WO-USŁUGOWE „EKIW” – Brzostek, ul. Szkotnia 16

2. DELIKATESY „CENTRUM”, Małgorzata Drozd – 
Brzostek, ul. Rynek 39

3. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY, Renata i 
Zbigniew Golec – Brzostek, ul. Rynek 29

4. ZAKŁAD RZEźNICZO-WęDLINIARSKI „TECHNO-
MAS”, Kazimierz Sarna – Brzostek, ul. Mickiewicza 19

5. FHU MUNDEK, Rafał Grela – Brzostek, ul. Łukasie-
wicza 42

6. STACJA KONTROLI POJAZDÓW, Eugeniusz Łazow-
ski – Brzostek, ul. Szkotnia 18

7. LASZKŁO, Adam Latoszek – Klecie
8. SKLEP SPOŻYWCZO-WARZYWNY, Lucyna Zię-

ba – Brzostek, ul. Rynek 14
D Z I Ę K U J E M Y
Zarząd LKS „Brzostowianka” Brzostek

wyNiki klasy okręGowej  
tramPkarzy starszych, GruPa ii

14 września 2010
Brzostowianka Brzostek 2:1 MULKS Pustynia

21 września 2010 
LKS Brzeźnica 1:4 Brzostowianka Brzostek

28 września 2010
Brzostowianka Brzostek 2:1 Paszczyniak Paszczyna



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE24



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 25

"1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 –

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Tr
ud

ne
 w

yr
az

y:
 JA

ŁT
A

, A
LA

SZ
, T

O
PA

Z,
 T

A
N

EW
, A

PO
, N

EO
FI

TA
, T

A
SZ

A
U

Z,
 P

U
A

, L
A

O
, S

PA
, U

R
I

ROZWIĄZANIE: 
PAŹDZIERNIK

2010

Rozwiązania wpisane do kuponu zamiesz-
czonego na dole strony dostarczone do 31 
października 2010 r. do Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 

w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: NA PODWYŻSZENIE ŚWIĘ-
TEGO KRZYŻA JESIEŃ SIĘ PRZY-

BLIŻA. Nagrodę książkową wylosowała 
KAROLINA LISEK z Opola.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
Domu Kultury w Brzostku.
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Poziomo:
1) Materiał na Ewę; 4) Działko wodne; 8) Samiec 
kury; 11) Niewolnik; 12) Dawne narty; 13) Biesia-
da; 14) Po obiecance 15) Miasto nad M. Czarnym; 
16) Przyjęcie do pracy; 19) Portierka; 22) Szton; 
25) Rozmach; 28) Krowie odchody; 29) Najmniej-
szy drobnoustrój; 30) Człowiek z buszu; 31) Obcho-
dzi imieniny 15 maja; 32) Sarkazm; 35) Likier kmin-
kowy; 38) Opera Moniuszki; 41) Kamień szlachet-
ny; 44) Znak muzyczny 45) Broń Janosika 49) Rze-
ka w południowo-wschodniej Polsce; 50) Angielskie 
piwo; 51) Ptak jak skok do wody; 52) Stan w hip-
nozie; 53) Lwie szczenię; 54) Port w Szwecji z pro-
mem do Świnoujścia.
Pionowo:
1) Władysław, piłkarz; 2) Krawędź; 3) Kolor poma-
rańczy; 4) Nowela Orzeszkowej; 5) Siła; 6) Płot z 
gałęzi; 7) Skala światłoczułości; 8) Stolica Ukrainy; 
9) Konar, odrośl; 10) Porasta łąkę; 17) Zbudował 
arkę; 18) Wulkan na Mindanao; 20) Fizyk niem.; 
21) Tygodnik Urbana; 22) Pełny po obiedzie; 23) Arkana; 
24) Nowy wyznawca; 25) Najazd; 26) Skróco-
ny podpis; 27) Miasto w Turkmenii; 33) Miasto w 
pn.Tajlandii; 34) Kontrolująca izba; 36) Język la-
otański; 37) Kurort w Belgii; 38) Ubiór zakonny; 
39) Nocna na stoliku; 40) Atlant; 41) Z Rysami; 
42) Kropka w geometrii; 43) Fach; 45) Środek tarczy; 
46) Kanton w środkowej Szwajcarii; 47) Doniosły czyn; 
48) Czeskie „tak”.

J. Nosal

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Spotykają się dwa młode komary i jeden 
pyta drugiego: 
– No stary, jak idzie nauka latania?
– A chyba dobrze bo jak lecę koło ludzi 
to zaczynają mi klaskać

		
Jaś wraca ze szkoły z guzem na czole. 
Jasiu! – pyta mama – co ci się stało? 

– To od myślenia 
– Jak to? 
– Bo myślałem że Kacper nie trafi we 
mnie kamieniem.

		
Pewien rosyjski naukowiec wszedł na 
dach budynku z kotem i latarką. Latar-
kę włączył i razem z kotem rzucił ją na 
dół. Jedno i drugie uderzyło w ziemię 
równocześnie. 
Wnioski: Kot podczas spadku swobod-
nego osiągnął prędkość światła.

		
Nauczyciel oddaje Jasiowi klasówkę. 
Zamiast oceny napisał IDIOTA. Jaś 

spojrzał na kartkę, potem na nauczycie-
la i mówi: 
– Ale pan jest roztargniony. Przecież 
miał mi pan wystawić ocenę a nie pod-
pisywać się.

		
– Tato, jak byłeś mały, to też dostawałeś 
od swojego taty lanie? 
– No pewnie! 
– A dziadek od swojego taty? 
– Oczywiście! 
– A pradziadek? 
– Też! Ale Jasiu, dlaczego pytasz? 
– Bo chciałbym się w końcu dowiedzieć, 
kto zaczął.
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IV LIGA MĘŻCZYZN (LKS Brzostowianka II Brzostek)
1. kolejka (26 września 2010, godz. 11:00) LZS I Kąkolówka - LKS Brzostowianka II Brzostek      9:9
2. kolejka (3 października 2010, godz. 11:00) LKS Brzostowianka II Brzostek - PUKS Arka I Łętownia      9:9
3. kolejka (10 października, godz. 11:00) UKS Gryfek II Dębica LKS Brzostowianka II Brzostek
4. kolejka (31 października 2010, godz. 11:00) LKS Brzostowianka II Brzostek UKS GIM-TIM 5 I Stalowa Wola
5. kolejka (7 listopada 2010, godz. 11:00) LKS Brzostowianka II Brzostek MKS TS Mielec
6. kolejka (28 listopada, godz. 11:00) KU AZS Politechnika III Rzeszów LKS Brzostowianka II Brzostek
7. kolejka (5 grudnia 2010, godz. 11:00) LKS Brzostowianka II Brzostek LKS Kańczuga
8. kolejka (12 grudnia 2010, godz. 11:00) UKS Spartakus ZET-BUD I Kolbuszowa LKS Brzostowianka II Brzostek
9. kolejka (19 grudnia 2010, godz. 11:00) LKS Brzostowianka II Brzostek LKS Stobierna Krzywe
10. kolejka (9 stycznia 2011, godz. 11:00) GOK Jodłowa LKS Brzostowianka II Brzostek
11. kolejka (16 stycznia 2011, godz. 11:00) KS II Łańcut LKS Brzostowianka II Brzostek

II LIGA KOBIET (LKS Brzostowianka Brzostek)
1. kolejka (25 września 2010, godz. 14:00) LKS Brzostowianka Brzostek PAUZA
2. kolejka (9 października 2010, godz. 14:00) LKS Brzostowianka Brzostek ZMCH YMCA Kraków
3. kolejka (23 października 2010, godz. 14:00) UKS Rokicie Szczytniki LKS Brzostowianka Brzostek
4. kolejka (30 października 2010, godz. 14:00) LKS Brzostowianka Brzostek UKS SPIN Jasło
5. kolejka (6 listopada 2010, godz. 14:00) LKS Olimpia Bucze LKS Brzostowianka Brzostek
6. kolejka (13 listopada 2010, godz. 14:00) LKS Brzostowianka Brzostek KS Bronowianka III Kraków
7. kolejka (20 listopada 2010, godz. 14:00) LKS Brzostowianka Brzostek KS Tarnovia Tarnów
8. kolejka (11 grudnia 2010, godz. 14:00) KKTS Krosno II LKS Brzostowianka Brzostek
9. kolejka (18 grudnia 2010) LKS Brzostowianka Brzostek KS Start Park-M Nowy Sącz

terminarz rozgrywek w tenisie stołowym - sezon 20010/2011, i runda

III LIGA MĘŻCZYZN (LKS Brzostowianka I Brzostek, LUKS Sokół I Siedliska-Bogusz)

1. kolejka (26 września 2010, godz. 11:00) PKS Kolping III Jarosław - LKS Brzostowianka I Brzostek      10:7
LUKS Sokół I Siedliska-Bogusz - GMKS Strzelec II Frysztak      10:2

2. kolejka (3 października 2010, godz. 11:00) LKS Brzostowianka I Brzostek - LUKS Sokół I Siedliska-Bogusz      10:2
3. kolejka (10 października, godz. 11:00) KTS GOSiR I Krościenko Wyżne LKS Brzostowianka I Brzostek

LUKS Sokół I Siedliska-Bogusz LUKS Burza I Rogi
4. kolejka (31 października 2010, godz. 11:00) LKS Brzostowianka I Brzostek LKS Jar II Kielnarowa

KSTS Kontap MOSiR III Krosno LUKS Sokół I Siedliska-Bogusz
5. kolejka (7 listopada 2010, godz. 11:00) LUKS Burza I Rogi LKS Brzostowianka I Brzostek

LUKS Sokół I Siedliska-Bogusz UKS Iskra I Iskrzynia
6. kolejka (28 listopada, godz. 11:00) LKS Brzostowianka I Brzostek KSTS Kontap MOSiR III Krosno

KU AZS Politechnika II Rzeszów LUKS Sokół I Siedliska-Bogusz
7. kolejka (5 grudnia 2010, godz. 11:00) UKS Iskra I Iskrzynia LKS Brzostowianka I Brzostek

LUKS Sokół I Siedliska-Bogusz LKS Jar I Kielnarowa
8. kolejka (12 grudnia 2010, godz. 11:00) LKS Brzostowianka I Brzostek KU AZS Politechnika II Rzeszów

KS I Łańcut LUKS Sokół I Siedliska-Bogusz
9. kolejka (19 grudnia 2010, godz. 11:00) LKS Jar I Kielnarowa LKS Brzostowianka I Brzostek

LUKS Sokół I Siedliska-Bogusz KTS GOSiR I Krościenko Wyżne
10. kolejka (9 stycznia 2011, godz. 11:00) LKS Brzostowianka I Brzostek KS I Łańcut

LKS Jar II Kielnarowa LUKS Sokół I Siedliska-Bogusz
11. kolejka (16 stycznia 2011, godz. 11:00) GMKS Strzelec II Frysztak LKS Brzostowianka I Brzostek

PKS Kolping III Jarosław LUKS Sokół I Siedliska-Bogusz

V LIGA MĘŻCZYZN (LKS Brzostowianka III Brzostek, LUKS Sokół II Siedliska-Bogusz, LUKS Sokół III Siedliska-Bogusz)

1. kolejka (10 października 2010, godz. 11:00) LUKS Sokół II Siedliska-Bogusz UKS SP Korzeniów
LKS Brzostowianka III Brzostek LUKS Sokół III Siedliska-Bogusz

2. kolejka (31 października 2010, godz. 11:00)
GOK II Jodłowa LUKS Sokół II Siedliska-Bogusz

UKS SP Korzeniów LKS Brzostowianka III Brzostek
LUKS Sokół III Siedliska-Bogusz LUKS ZSP Zasów

3. kolejka (7 listopada 2010, godz. 11:00)
LUKS Sokół II Siedliska-Bogusz UKS Spartakus ZET-BUD II Kolbuszowa
LKS Brzostowianka III Brzostek GOK II Jodłowa

UKS Gryfek II Dębica LUKS Sokół III Siedliska-Bogusz
4. kolejka (28 listopada, godz. 11:00) LUKS Sokół III Siedliska-Bogusz LUKS Sokół II Siedliska-Bogusz

UKS Spartakus ZET-BUD II Kolbuszowa LKS Brzostowianka III Brzostek

5. kolejka (5 grudnia 2010, godz. 11:00)
LUKS Sokół III Siedliska-Bogusz UKS SP Korzeniów

LKS Brzostowianka III Brzostek LUKS ZSP Zasów
LUKS Sokół II Siedliska-Bogusz UKS Gryfek II Dębica

6. kolejka (12 grudnia 2010, godz. 11:00)
GOK II Jodłowa LUKS Sokół III Siedliska-Bogusz

UKS Gryfek II Dębica LKS Brzostowianka III Brzostek
LUKS ZSP Zasów LUKS Sokół II Siedliska-Bogusz

7. kolejka (19 grudnia 2010, godz. 11:00) UKS Spartakus ZET-BUD II Kolbuszowa LUKS Sokół III Siedliska-Bogusz
LKS Brzostowianka III Brzostek LUKS Sokół II Siedliska-Bogusz

Opr. J. Nosal  (źródło: http://kozts.pl,  http://pozts.pl)
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W dniach 15–16 września br. na kom-
pleksie sportowym „Moje Boisko 

Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej 
w Brzostku zostały rozegrane eliminacje 
gminne do Turnieju Orlika o Puchar Pre-
miera Donalda Tuska. Pierwszego dnia 
do rywalizacji przystąpili chłopcy w ka-
tegorii 10–11 lat. Do turnieju zgłosiło się 
sześć drużyn: SP Brzostek, SP Kamieni-
ca Dolna, ZS Siedliska-Bogusz, SP Ka-
mienica Górna, SP Smarżowa, MKS Go-
gołów/GMKS Frysztak. Drużyny rywa-
lizowały systemem „do dwóch przegra-
nych”. Otwarcia imprezy dokonał Bur-
mistrz Brzostku Leszek Bieniek. Nad bez-
pieczeństwem uczestników czuwała pie-
lęgniarka Janina Wójcik. Turniej wygra-
ła drużyna MKS Gogołów/GMKS Frysz-
tak w składzie: Przemysław Banek, Mate-
usz Budnik, Franciszek Niekowal, Dawid 
Król, Gabriel Jantoń, Szymon Stasik, To-
masz Pękosz, Michał Niemiec, Dominik 
Płaziak, Filip Stasiowski, którzy w finale 
po rzutach karnych wygrali z SP Brzostek. 
 Następnego dnia do rywalizacji przy-
stąpili starsi zawodnicy w kategorii 12–13 
lat. Tym razem w turnieju walczyło siedem 
drużyn: SP Brzostek, ZS Siedliska-Bogusz 
I, ZS Siedliska-Bogusz II, SP Kamieni-
ca Górna, SP Smarżowa, MKS Gogołów/
GMKS Frysztak, Gimnazjum Brzostek. 
Także i tego dnia drużyny rywalizowały 
systemem „do dwóch przegranych”. Już 
na samym początku turnieju dużą niespo-
dziankę sprawili uczniowie z SP Brzostek 
pokonując starszych kolegów z Gimna-
zjum Brzostek. Najlepszą drużyną turnie-
ju została SP Brzostek w składzie: Jan Ty-
burowski, Kacper Janiga, Mateusz Cisoń, 
Albert Stasiak, Kamil Synowiecki, Sylwe-
ster Zyguła, Wiktor Dziedzic, Arkadiusz 
Trojan, Maciej Kula, Piotr Nawracaj, wy-
grywając w finale z ZS Siedliska-Bogusz 
I 2:0. 
 Zarówno pierwszego jak i drugiego dnia 
po zakończeniu turnieju odbyło się wręcze-
nie nagród, których fundatorem był Urząd 
Miejski w Brzostku. Zwycięzcy otrzyma-
li okazały puchar i pamiątkowe medale. 
Każdy uczestnik otrzymał koszulkę, którą 
ufundował sponsor turnieju – PZU. Ponad-
to każda drużyna otrzymała pamiątkowe 
dyplomy. Oprócz nagród dla najlepszych 
drużyn Burmistrz Brzostku Leszek Bie-
niek ufundował nagrodę dla „króla strzel-
ców” turnieju. W kategorii 10–11 lat „kró-
lem strzelców” został Patryk Machaj (SP 
Kamienica Dolna) strzelając 10 bramek 
w całym turnieju. Natomiast w kategorii 
12–13 lat zwyciężył Albert Stasiak z SP 
Brzostek strzelając 3 bramki w całym tur-
nieju. Do eliminacji wojewódzkich awan-
sowali MKS Gogołów/GMKS Frysztak 
oraz SP Brzostek, którym życzymy zwy-
cięstwa i awansu do finału województwa. 

Magdalena Kawalec
Fot. J. Nosal

elimiNacje GmiNNe 
do turNieju orlika 
o Puchar Premiera 
doNalda tuska

Drużyna z SP w Brzostku – I miejsce w kategorii 12–13 lat

Drużyna z ZS w Siedliskach-Bogusz I – II miejsce w kategorii 12–13 lat

Drużyna z SP w Brzostku – II miejsce w kategorii 10–11 lat

Drużyna z SP w Kamienicy Dolnej – III miejsce w kategorii 10–11 lat
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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. Radosław Kania z Brzostku

Fot. Przemek Lechwar z Januszkowic

Fot. Kinga Kumiega z Przeczycy

Fot. Maria Kawalec z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Magdalena Zatorska z Brzostku

Fot. Daria Sieńkowska z Nawsia Brzosteckiego


