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Wydarzenia w obiektywie

Z-ca Burmistrza pan Piotr Szczepkowicz 
wręcza dyplomy laureatom Konkursu 

Literackiego Uczniowie podczas zajęć pozalekcyjnych

Laureaci Konkursu Literackiego „Bajkowy świat małych odkrywców”. 
Od lewej w górnym rzędzie: Adrian Zięba, Szymon Wąsik, Krystian 
Zięba, Patryk Markiewicz. W dolnym rzędzie: Martyna Dunajska, 
Aleksandra Grzesiak, Wiktoria Zięba, Agnieszka Rdzak, Martyna 

Kolbusz, Paulina StaniszewskaZaproszeni goście podczas prezentacji efektów Projektu

pierwsze uczniowskie doświadczenia 
drogą do wiedzy – str. 3

 Te pięknie kwitnące kaktusy, wyhodowane przez Marię i Krzysztofa 
Kawalców z Nawsia Brzosteckiego, to echinopsisy pochodzące z Ameryki 
Południowej. Młode rośliny mają kształt kulisty, z czasem jednak przybierają 
kształt cylindryczny i dość spore rozmiary. Ich kwiaty zachwycają swoim wy-
glądem i delikatnie pachną. Osiągają długość od 15-25 cm i średnicę 8-12 cm. 
Niestety kwitną tylko przez ok. 36 godzin. Kaktusy te są łatwe do uprawy. 
Latem lubią przebywać na świeżym powietrzu, w zimie zaś dobrze jest trzy-
mać je w chłodnym miejscu, w temperaturze 8-10°C i podlewać bardzo skąpo. 
Kaktusy u Państwa Kawalców kwitną tak obficie już po raz drugi. J. Nosal

zakwitły już po raz drugi

 Lalka „Brzostynka” ufundowana przez 
Pana Leszka Bieńka – Burmistrza Brzostku. 
Przesłana będzie do Japonii w ramach akcji 
„Dzieci, dzieciom. Pomost przyjaźni Podkar-
pacie-Fukushima”.

lalka „brzostynka”
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 Przez ostatnie trzy lata realizowa-
ny był w Polsce największy projekt 
edukacyjny „Pierwsze uczniowskie 
doświadczenia drogą do wiedzy” współ-
finansowany ze środków EFS. Grupa 
Edukacyjna SA, beneficjent projektu, 
jest na prestiżowej liście „Miejsc odkry-
wania talentów” Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, a Prezes Zarządu Grupy 
w ostatnim czasie uhonorowany został 
Medalem Edukacji Narodowej. Projekt 
realizowany był w 6 województwach.
 W 2732 szkołach przez trzy lata roz-
wijano dziecięce zdolności w oparciu 
o teorię Inteligencji Wielorakich Howar-
da Gardnera. Ten współczesny, amery-
kański psycholog i neurolog stworzył 
koncepcję odbiegającą od tradycyjnego 
ujęcia inteligencji. Jest ona rozszerze-
niem pojęcia inteligencji poza zdolności 
werbalne, logiczne i matematyczne, któ-
re stanowiły niemal wyłączny przedmiot 
zainteresowań dotychczasowych teorii.
Gardner sądzi, że inte-
ligencja jest znacznie 
bardziej zróżnicowana 
i wielopostaciowa, niż 
zakłada to pojęcie in-
teligencji ogólnej. We-
dług zaproponowanej 
przez niego definicji 
inteligencja to poten-
cjał biopsychologiczny 
służący przetwarzaniu 
specyficznych form in-
formacji w określony 
sposób. Inteligencja 
może zostać zaktywi-
zowana w jakimś śro-
dowisku społecznym 
w celu rozwiązania 
problemów bądź wy-
twarzania produktów, 
stanowiących w danej 
społeczności jakąś war-
tość. 
Każdy przyzna, że nie-
raz zetknął się z ludźmi, 
którzy w szkole uchodzili za „mało 
zdolnych” i mieli niską tzw. „średnią 
ocen”, a w życiu doskonale radzili sobie 
z przeróżnymi problemami i zadania-
mi. Mamy tylu „niewykształconych” 
przedsiębiorców, świetnie radzących 
sobie na rynku pracy, tyle matek i ojców 
doskonale radzących sobie z problemami 
wychowawczymi, materialnymi, któ-
rych nie brakuje zwłaszcza w rodzinach 
wielodzietnych. To jest właśnie ta inte-
ligencja, która nie miała szans ujawnić 
się i rozwijać w szkole.
Zgodnie z ogólną tezą H. Gardnera, 
każdy człowiek ma wiele stosunkowo 
odrębnych inteligencji. Nie wszystkie 
one są zbadane i nazwane. Podważa to 
założenie o istnieniu tylko jednego typu 
inteligencji, mierzonego przy użyciu 
standardowych technik psychologicz-
nych. Wszystkie inteligencje są równo-
uprawnione, żadna nie jest ważniejsza od 
innej. W odniesieniu do dzieci Gardner 
wyróżnia 8 typów inteligencji: języko-
wą, ruchową, matematyczno-logiczną, 
wizualno-przestrzenną, przyrodniczą, 

muzyczną, interpersonalną, intraper-
sonalną. 
Zmiany dokonujące się we współcze-
snym świecie wymagają głębokich 
przemian w edukacji. Należy uznać 
różnorodność i indywidualność każdego 
ucznia oraz zrozumieć, że wychowanie 
i nauczanie nie tworzy człowieka, tylko 
pomaga dziecku w tworzeniu samego 
siebie. Okres pierwszego etapu kształ-
cenia jest okresem szczególnym, gdyż 
pierwsze lata doświadczeń szkolnych 
decydują o przyszłych losach dziecka, 
wyznaczają jego stosunek do nauki, do-
starczają elementarnej wiedzy o świecie, 
kształtują poglądy, rozwijają zaintere-
sowania.
 Realizowany przez trzy lata projekt 
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia 
drogą do wiedzy” stwarzał warunki 
wszechstronnego rozwoju dziecka, 
kreatywności, ciekawości poznawczej 
i otwartości na wiedzę. Miejmy nadzieję, 

że zdobyte przez nauczycielki podczas 
realizacji Projektu doświadczenie będzie 
nadal wykorzystywane w ich pracy 
i może znajdą się środki finansowe na 
kontynuację zajęć pozalekcyjnych tego 
typu.
 W naszej Gminie aż 6 szkół przez 
trzy lata prowadziło dodatkowe zajęcia 
w klasach pierwszych w wymiarze 50 
godzin, realizując plany działań (także 
podczas obowiązkowych zajęć eduka-
cyjnych) z wykorzystaniem ciekawych 
pomocy edukacyjnych, jakie szkoły 
otrzymały w ramach Projektu. Obok SP 
w Brzostku, Gorzejowej, Januszkowi-
cach, Przeczycy i Siedliskach Bogusz, 
także SP w Nawsiu Brzosteckim, uczest-
niczyła w Projekcie. Z dziesięciorgiem 
pierwszoklasistów realizowałam jego 
trzeci – ostatni etap. 
Po przeprowadzeniu diagnozy uczniów 
dotyczącej ich profilu inteligencji i opra-
cowaniu planu zajęć pozalekcyjnych pt. 
„Odkrywam świat w sobie i wokół sie-
bie” przystąpiłam do realizacji zaplano-
wanych działań. Realizowaliśmy między 

innymi następujące bloki tematyczne: 
1. „Mój portret” – dzieci lepiej pozna-

wały samych siebie, swoje uczucia 
i emocje, możliwości i słabości, zain-
teresowania, marzenia i pragnienia;

2. „Ja i moja rodzina” – tu szczególnie 
dużo uwagi i czasu poświęciliśmy 
babciom i dziadkom;

3. „W świecie baśni” – to temat najbar-
dziej interesujący dzieci, a jednocze-
śnie dający możliwości wszechstron-
nego kształcenia;

4. „W świecie sztuki i teatru” – pozna-
wanie zawodu malarza, rzeźbiarza, 
muzyka i aktora;

5. „Ja i przyroda” – to głównie wycieczki 
pozwalające na bezpośrednie pozna-
wanie i obcowanie z przyrodą;

6. „Ja i sport” – znaczenie sportu dla 
zdrowia, sportowa rywalizacja, spor-
towa postawa. 

Na zakończenie zajęć, Dzień Dziecka 
spędziliśmy wraz z młodszymi i star-
szymi kolegami w „Wiosce indiańskiej”. 
Tu przy okazji chciałabym polecić innym 
szkołom wyjazd do tzw. „Wioski in-

diańskiej” w Zalasowej. 
Niedługa podróż (ok. 30 
km), ciekawa forma po-
znania historii i kultury 
Indian oraz atrakcyjne 
i bezpieczne zabawy 
i gry ruchowe na świe-
żym powietrzu.
 Projekt zakończy-
liśmy pokazem efek-
tów naszych działań 
zaproszonym gościom. 
Na prezentację przy-
był z-ca Burmistrza 
Brzostku pan Piot r 
Szczepkowicz, kierow-
nik GZOSiP pani Irena 
Nosal, prezes Klubu 
Sportowego „Brzosto-
wianka” pan Andrzej 
Szybist, sołtys Woli 
Brzosteckiej pani Zofia 
Grodzka, pani Anna 
Zięba – sołtys Nawsia 
Brzosteckiego, pani 

Urszula Wojnarowska – dyrektor ZS 
w Nawsiu Brzosteckim oraz nauczycie-
le i uczniowie klas I-III i przedszkola. 
Wszyscy zaproszeni goście obdarowali 
pierwszoklasistów prezentami, za co 
im serdecznie dziękujemy. Dziękujemy 
również pani Małgorzacie Drozd, panu 
Ryszardowi Tomaszewskiemu, pani 
Marcie Król za życzliwość i szczodrość 
podczas naszych wizyt w ich instytu-
cjach.
 Na koniec z radością informujemy, że 
w konkursie literackim organizowanym 
przez beneficjenta Projektu dla ponad 
2700 szkół w 6 województwach zajęli-
śmy jedno z dwudziestu równorzędnych 
miejsc. Wymyślona, napisana i zilustro-
wana przez nas bajka pt. „W książkowej 
krainie” okazała się tak dobra, że jako 
jedyna w Gminie i Powiecie, a jedna 
z dwóch w Województwie trafiła do ak-
tualnie drukowanego zbioru wyróżnio-
nych utworów. Nagrody jakie otrzyma-
liśmy przerosły wszelkie oczekiwania, 
a radość z sukcesu była ogromna. 

Maria Leja

każde dziecko jest zdolne

Uczniowie podczas zajęć pozalekcyjnych
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Ileż to pracy i modlitwy 
W uprawę roli 
Włożyć trzeba 

Żeby mieć na stole 
Na białym obrusie 

Świeży bochen chleba

 28 sierpnia 2011 r. na obiektach Ży-
wego Pomnika Jana Pawła II w Brzost-
ku miały miejsce uroczystości 
związane z dziękczynieniem za 
tegoroczne zbiory. 
Tradycyjne święto plonów i rolni-
ków rozpoczęło się Mszą Świętą 
pod przewodnictwem Ks. Pro-
boszcza dr. Jana Cebulaka. W 
wygłoszonej homilii Ksiądz Pro-
boszcz docenił trud pracy rolnika 
w dzisiejszych niełatwych czasach. 
Dużo uwagi poświęcił roli rodziny 
w kształtowaniu osobowości czło-
wieka, który właśnie w środowi-
sku rodzinnym powinien nauczyć 
się dzielenia z bardziej potrzebują-
cymi. Podkreślił również, że Żywy 
Pomnik Jana Pawła II to dar serca 
dla obecnych i przyszłych pokoleń.
 Tegoroczni starostowie, któ-
rymi byli Anna Zięba i Andrzej 
Wojdyła, podzielili się chlebem 
z zebranymi uczestnikami uroczy-
stości.
 Jednym z punktów święta rol-
ników była prezentacja przepięk-
nych wieńców, w której uczestniczyły 
następujące sołectwa: Grudna Dolna, 
Kamienica Górna, Bukowa, Januszko-
wice, Nawsie Brzosteckie, Skurowa, 
Klecie, Gorzejowa, Opacionka, Prze-
czyca, Siedliska-Bogusz oraz Warsztaty 
Terapii Zajęciowej i Koło Gospodyń 
z Brzostku. 
 Swoją obecnością brzosteckie święto 
plonów zaszczycili: Zdzisław Pupa – Se-
nator RP, Kazimierz Moskal, Wiesław 
Rygiel, Jan Warzecha – Posłowie na 
Sejm, Władysław Bielawa – Starosta 
Powiatu Dębickiego, Radni Powiatu 
Dębickiego na czele z przewodniczącym 
Tadeuszem Kamińskim, Leszek Bieniek 

– Burmistrz Brzostku, Radni Miejscy 
z przewodniczącą Zofią Skórską, Ro-
bert Mucha – Wójt Gminy Jodłowa, 
Mariusz Kawa – Dyrektor Oddziału 
Agencji Rynku Rolnego. Niektórzy 
z zaproszonych gości zabrali głos i w 
swoich wystąpieniach dziękowali rol-
nikom za ich ciężką i odpowiedzialną 
pracę, a Księdzu Proboszczowi Janowi 

Cebulakowi za wielkie dzieło Żywego 
Pomnika Jana Pawła II. Ogromnym wy-
różnieniem i zaszczytem było przybycie 
Księdza Biskupa Kazimierz Górnego, 
który zwiedził obiekty Warsztatów 
Terapii Zajęciowej i Środowiskowego 
Domu Samopomocy, podziwiał przy-
niesione przez rolników wieńce do-
żynkowe oraz wspaniały pomnik Jana 
Pawła II umieszczony na dziedzińcu 
ŚDS. Na spotkaniu z samorządowcami 
Ksiądz Biskup poruszył następujące 
kwestie: patriotyzmu, dobra wspólnego 
i wdzięczności. Powiedział między in-
nymi, że trzeba umieć być wdzięcznym, 
a wdzięczność potrafią okazać jedynie 

ludzie szlachetni. Zwrócił też uwagę, iż 
powinnyśmy angażować się w sprawy 
związane z dobrem wspólnym, o które 
mamy zabiegać.
 Po części oficjalnej rozpoczęły się 
występy Kapeli Ludowej „Brzostowia-
nie” oraz Zespołu Tanecznego „Wisz-
nia” z Wiśniowej, dzieci i młodzieży 
z Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Brzostku, zespołów muzycznych 
„Oris”, „Classic Band” i „Gim” działa-
jących przy Domu Kultury w Brzostku.
 W programie uroczystości dzięk-
czynnych znalazł się również kiermasz 
wyrobów wykonanych przez uczest-
ników Warsztatów Terapii Zajęciowej 
i Środowiskowego Domu Samopomocy, 
z których wiele zostało wystawionych 
na aukcji cieszącej się dużym zaintere-
sowaniem. Uczestnicy dożynek podzi-
wiali pokazy garncarstwa i kowalstwa 
artystycznego. Poza tym nie zabrakło 
innych atrakcji, wśród których znalazły 
się m.in. zjeżdżalnia, trampolina i prze-
jażdżki konne.

 Na zakończenie odbył się konkurs 
wiedzy o Stowarzyszeniu LGD 
„Liwocz” oraz o gminach będą-
cych jego członkami.
 Szczególne podziękowania należą 
Księdzu Proboszczowi, Burmi-
strzowi Brzostku, sołectwom, któ-
re przygotowały wieńce dożynko-
we, kierownikowi i pracownikom 
ŚDS, WTZ, pracownikom Urzędu 
Miejskiego, Domu Kultury, policji, 
straży pożarnej, służbom me-
dycznym, dzieciom z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Brzost-
ku oraz innym zaangażowanym 
w realizację wyżej wymienionego 
przedsięwzięcia.
 Dożynki to jedno z najważniej-
szych świąt dla gospodarzy, radość 
z zebranych plonów oraz podzię-
kowanie rolnikom za ich trud 
włożony w całoroczną pracę.

atsz
Więcej zdjęć na str. 18-19

Uroczystość dziękczynienia za zbiory
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 6 lipca 2011 r. zmarł ks. prałat 
Władysław Piątek, emerytowany 
proboszcz parafii pw. Świętych Piotra 
i Pawła w Łososinie Dolnej.

 Ks. prałat Władysław Piątek urodził 
się 26 grudnia 1932 r. w Grudnej Górnej 
jako syn Józefa i Bronisławy z domu 
Stawarz. Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej w Małej kontynuował naukę 
w szkole średniej w Dębicy. W 1953 r. 
wstąpił do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Tarnowie. Święcenia 
kapłańskie otrzymał w katedrze tar-
nowskiej w dniu 29 czerwca 1958 r. 
z rąk księdza biskupa Karola Pękali.
 Jako wikariusz pracował w Tęgo-
borze – od 15 lipca 1958 r., następnie 
w parafii pw. św. Józefa w Tarnowie 

– od 1 sierpnia 1963 r., z kolei w Woli 
Baranowskiej oraz w parafii pw. Matki 
Bożej Bolesnej w Limanowej – od 23 
lipca 1968 r. 29 stycznia 1971 r. został 
mianowany proboszczem parafii Gaw-
łów. Następnie 25 lipca 1979 r. podjął 
obowiązki proboszcza parafii w Ło-
sosinie Dolnej. Zostały mu również 
powierzone obowiązki wicedziekana 
dekanatu ujanowickiego. Jemu to wła-
śnie parafia zawdzięcza zmianę swojego 
wizerunku. Mobilizował mieszkańców 
do budowy nowego kościoła, plebani, 
kaplicy cmentarnej oraz ogrodzenia 
cmentarza. Był inicjatorem wielu in-
westycji, między innymi szkoły i  
budynku Urzędu Gminy. Dbając 
o rozwój gospodarczy i kultural-
ny nigdy nie pozostawał obojętny 
na ludzką krzywdę. Był współor-
ganizatorem Święta Kwitnących 
Sadów, a także licznych koncer-
tów orkiestry dętej, która zdobyła 
wiele nagród i wyróżnień. 
 Na skutek ciężkiej choroby 
i zawałów serca dobrowolnie od-
szedł na wcześniejszą emeryturę 
19 sierpnia 2000 r. i zamieszkał 
w charakterze rezydenta na 
plebanii w parafii w Łososinie 
Dolnej. 
 W dowód uznania za gorliwą 
posługę duszpasterską w dniu 
9 czerwca 1992 r. Ojciec Święty 
Jan Paweł II nadał Mu godność 
kapelana Jego Świątobliwości. 
Rada Powiatu Nowy Sącz nada-
ła mu odznakę: Zasłużony dla 
Ziemi Sądeckiej oraz Nagrodę 
za Reklamę Folkloru Ziemi Są-
deckiej. Rada Gminy Łososina 
Dolna przyznała mu Odznakę 

Uznania Zasług z okazji 80-lecia dzia-
łalności Orkiestry Dętej, Odznakę za 
zasługi dla rozwoju Gminy Łososina 
Dolna i Honorowe Obywatelstwo Gmi-
ny Łososina Dolna.
 Ks. Władysław Piątek był także auto-
rem czterech książek o tematyce histo-
ryczno-religijnej oraz wielu publikacji 
w „Gościu Niedzielnym”. W 2010 roku 
wydał ostatnią swoją książkę zatytuło-
waną „Dzieje parafii Siedliska-Bogusz 
od XIV do XXI wieku”.

J. Nosal
Źródło:
 http://www.lososina.pl

wspomnienie o ks. prałacie władysławie piątku

Ks. Władysław Piątek prezentuje książkę 
„Dzieje parafii Siedliska-Bogusz  

od XIV do XXI wieku” 

„Mądrze wychowywać to otwierać dziecko na dobro,
uczulać je na potrzeby innych, uwrażliwiać na cierpienie
i krzywdę, nauczyć je kochać i dawać siebie innym”

Hanna Rylke

 Środowisko rodzinne ma istotny wpływ na rozwój dzieci. 
Prawidłowo funkcjonująca rodzina zaspokaja podstawowe 
biologiczne i psychologiczne potrzeby dziecka. Rodzice 
dostarczają mu modeli osobowych i wzorów zachowań 
w konkretnych sytuacjach życia codziennego oraz wskazują 
określony system wartości i norm społecznych. To właśnie 
rodzina jest źródłem pierwszych więzi emocjonalnych dziecka 
z rodzicami czy z rodzeństwem, jest początkiem jego kontak-
tów międzyludzkich. Życie w środowisku rodzinnym powin-
no być oparte na zasadach gwarantujących ciepłą atmosferę 
miłości i przyjaźni. Każdy mały człowiek ma swoje problemy, 
a zadaniem rodzica jest pomoc w ich rozwiązywaniu. Mimo 
trudu codziennego życia i nieustannego braku czasu zawsze 
należy znaleźć chwilę, aby porozmawiać ze swoim dzieckiem, 
wysłuchać co ma do powiedzenia, dając mu odczuć poprzez 
słowa i czyny, że jest w pełni akceptowane i kochane. Jeżeli 
dziecko jest pewne miłości rodziców, potrafi się powstrzymać 
od złych zachowań, by nie ranić ich uczuć. Miłość rodziciel-
ska jest ważnym czynnikiem prawidłowego rozwoju, ale nie 
może być ona słabością. Jeśli rodzic nie potrafi ująć steru 
wychowania, dziecko oddane jest na łaskę losu, przejdzie do 
społeczeństwa z bagażem trudnych doświadczeń, z niena-

wiścią, mściwością, agresją i zazdrością. Aby tego uniknąć, 
należy zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa, które daje 
jasno określony system wartości oraz zakres stawianych mu 
wymagań na miarę jego możliwości. 
 W pozytywnym modelu rodziny (przeważającym w na-
szym środowisku – 99,9%) wszyscy wspólnie ustalają zakres 
praw i obowiązków. Tu się rozwiązuje problemy, omawia 
różne sprawy, podejmuje ważne decyzje. Taka rodzina sta-
nowi zwarty krąg, gdzie każdy czuje się bezpieczny i w pełni 
akceptowany, a dziecko wychowane w takiej atmosferze 
będzie w przyszłości człowiekiem uczciwym, pracowitym, 
prawdomównym, dobrym dla innych.
 Właściwemu modelowi rodziny przeciwstawia się rodziny 
z marginesu społecznego oraz te, w których stosowane są 
wadliwe metody wychowania. Pamiętajmy, że wychowanie 
młodego pokolenia to wielki zbiorowy wysiłek, dlatego też 
rodzinom, które nie funkcjonują prawidłowo należy pomagać, 
wspierać, wskazywać właściwe ścieżki postępowania. Prze-
cież w każdym człowieku tkwi dobro, tylko trzeba umieć 
je pozyskać, nie siłą lecz miłością! 
 Wychowanie to czyny i słowa, ale wszystko, co mówimy 
do dziecka musi być jak u starożytnego mędrca Sokratesa 
przesiane przez trzy sita: prawdy, dobroci i konieczności. 
Zastanówmy się więc, czy wszystkie przekazywane przez 
nas słowa są potrzebne, mądre, dobre?

Nauczyciele i wychowawcy SP w Brzostku

wychowanie to dobre czyny i słowa pełne miłości
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 Mając na uwadze głosy zaniepoko-
jonych mieszkańców Gminy Brzostek, 
poseł Wiesław Rygiel, zwrócił się do 
Marszałka Województwa Podkarpac-
kiego w sprawie podjęcia działań na 
potoku Gogołówka, zabezpieczających 
przed powodzią miejscowości Klecie 
i Brzostek. 
 Poseł Rygiel odwiedził tereny zagro-
żone powodzią i osobiście zapoznał się 
z sytuacją na terenie Gminy Brzostek. 
W skierowanym do marszałka piśmie 
interweniował również w sprawie udroż-
nienia i konserwacji systemu melioracyj-
nego na tym obszarze. 

Szanowny Panie Marszałku!
 W związku z interwencją władz 
samorządowych Gminy Brzostek oraz 
jej mieszkańców zwracam się z prośbą 
o podjęcie działań zabezpieczających 
przed powodzią na potoku Gogołówka 
w miejscowości Klecie i Brzostek oraz 
udrożnieniu i konserwacji systemu 
melioracyjnego na przedmiotowym ob-
szarze.
 Wyjaśniam, że mieszkańcy miejsco-
wości Brzostek i miejscowy samorząd są 
zaniepokojeni brakiem realizacji ustaleń 
z Podkarpackim Zarządem Melioracji 
i Urządzeń Wodnych z dnia 15 listopada 
2010 roku. Według uzyskanych przeze 

mnie informacji i zgodnie z ustaleniami 
PZMiUW w Rzeszowie zobowiązał się 
do przedstawienia koncepcji w zakresie 
planowanych prac oraz zamierzeń do-
tyczących udrożnienia i konserwacji na 
przedmiotowym obszarze.
 Z uwagi na ważność sprawy uprzej-
mie proszę o zainteresowanie się przed-
miotowym problemem i podjęcie od-
powiednich prac zabezpieczających 
mieszkańców wymienionego obszaru 
przed skutkami powodzi.

 W dniu 29 lipca br. otrzymał odpo-
wiedź od Mirosława Karapyty – Mar-
szałka Województwa Podkarpackiego, 
której treść zamieszczono poniżej:

Szanowny Panie Pośle!
 W odpowiedzi na pismo Pana Posła 
z dnia 1 lipca 2011 r., znak BP/116/032, 
w sprawie podjęcia działań na potoku 
Gogołówka zabezpieczających przed 
powodzią miejscowości Klecie i Brzostek 
oraz udrożnienia i konserwacji systemu 
melioracyjnego na przedmiotowym ob-
szarze, uprzejmie informuję:
 Problem zagrożenia powodziowe-
go występującego w dolinie potoku 
Gogołówka jest znany i podległy mi 
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Rzeszowie czyni sta-

rania mające na 
celu zabezpiecze-
nie przed powo-
dzią mieszkańców 
miejscowości Kle-
cie i Brzostek. Wa-
runkiem koniecz-
nym rozpoczęcia 
nowej inwestycji 
przez Podkarpac-
ki Zarząd Melio-
racji i Urządzeń 
Wodnych w Rze-
szowie jest ujęcie 
przedsięwzięcia 
w „Wielole tnim 
programie moder-
nizacji i budowy 
i n f r a s t r u k t u r y 

przeciwpowodziowej przy udziale fundu-
szy strukturalnych Unii Europejskiej”, 
zatwierdzanym przez Sejmik Wojewódz-
twa Podkarpackiego. Mając na uwadze 
pilność i ważność tej sprawy dla miesz-
kańców miejscowości Klecie i Brzostek, 
Podkarpackie Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Rzeszowie umieści 
zadanie inwestycyjne pn.: „Gogołówka 
– odcinkowe kształtowanie przekroju 
podłużnego i poprzecznego potoku 
Gogołówka na terenie miejscowości 
Brzostek i Klecie” przy najbliższej ak-
tualizacji „Wieloletniego programu…”. 
Wykonanie regulacji będzie możliwe po 
opracowaniu dokumentacji projektowej 
oraz uzyskaniu wszelkich wymaganych 
decyzji administracyjnych.
 Ze względu na wielkość szkód zaist-
niałych po powodzi w roku 2010 wszelkie 
środki finansowe, jakimi dysponuje Pod-
karpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Rzeszowie w roku bieżącym 
przeznaczone zostały na zadania dla 
powiatów, które najbardziej ucierpiały 
w zeszłorocznej powodzi tj. powiatu 
tarnobrzeskiego, mieleckiego, ropczyc-
ko-sędziszowskiego głównie na naprawę 
i modernizację wałów przeciwpowodzio-
wych.
 Mając na uwadze powyższe oraz 
z uwagi na brak zabezpieczenia finan-
sowego, w chwili obecnej nie ma moż-
liwości rozpoczęcia przygotowywania 
przedmiotowej inwestycji do realizacji. 
Jednakże z uwagi na konieczność tym-
czasowego zabezpieczenia koryta potoku 
Gogołówka, Podkarpacki Zarząd Melio-
racji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 
w planach roku bieżącego ujął zadanie 
obejmujące usuwanie szkód powo-
dziowych na odcinku potoku tj. w km 
0+550-8+550. Zakres robót obejmuje 
odcinkową zabudowę wyrw oraz odbu-
dowę koryta potoku na długości ok. 200 
mb w dolnym jego odcinku. Obecnie dla 
wyżej określonego zadania trwa postę-
powanie przetargowe w celu wyłonienia 
wykonawcy robót. Planowany termin 
zakończenia robót to 30 wrzesień 2011 r.

aa

zabezpieczenie przeciwpowodziowe gogołówki

 Rozwój człowieka dokonuje 
się w środowisku, w którym żyje. 
Dziecko zaczyna swój rozwój w ro-
dzinie, gdzie czuje się bezpieczne 
i kochane.
 W momencie rozpoczęcia uczęsz-
czania do przedszkola wszystko się 
zmienia. Dziecko w chwili oderwania 
od bliskich czuje lęk, a jego poczucie 
bezpieczeństwa ulega silnemu zagro-
żeniu. Przez pewien czas dziecko ko-
jarzy nauczycielkę (nawet najmilszą) 
z poczuciem utraty bezpieczeństwa, 
dlatego płacze na jej widok, unika 
spoglądania w jej stronę. Czas pobytu 
w przedszkolu ciągnie się w nieskoń-
czoność. Dziecko jest przekonane, 
że rodzice zapomnieli o nim i nie 
odbiorą go z przedszkola.
 Aby ułatwić maluchom „miękkie 

lądowanie” w przedszkolu od wie-
lu lat w Przedszkolu Publicznym 
w Brzostku, w ostatnich dniach 
sierpnia, organizowane są zajęcia 
adaptacyjne dla dzieci i rodziców. 
W bieżącym roku zajęcia odbyły się 
w dniach 25-31 sierpnia.
 W ciągu pięciu dni przedszko-
laki – w towarzystwie rodziców – 
wzajemnie się poznają, uczestniczą 
w pierwszych zabawach, malują, 
rysują. W tym czasie nauczycielki 
poznają dzieci, rodziców i ich potrze-
by oraz rozwiewają obawy. W trakcie 
kolejnych dni dzieci zaczynają coraz 
bardziej akceptować zasady panujące 
w przedszkolu, nowe osoby i otacza-
jące ich przedmioty.

start małego przedszkolaka

Dokończenie na stronie 7
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 Różna jest wiedza na temat prześla-
dowania Kościoła w latach 1944 – 1989. 
Najstarsi pamiętają najwięcej, natomiast 
pokolenie dwudziestolatków i nastoletnia 
młodzież zwykle nie rozumie problemu. 
Najczęściej mówi się o braku Krzyża 
w instytucjach państwowych lub lekcji 
religii w szkołach. Czasem w formie 
anegdot wspomina się, jak to lokalni 
dygnitarze partyjni (PZPR) nie uczęsz-
czali na nabożeństwa w parafii, aby ich 
miejscowi nie widzieli. Natomiast antyre-
ligijni aktywiści nagrywali w świątyniach 
homilie i publicznie krytykowali zasady 
wiary chrześcijańskiej oraz osoby du-
chowne. W sumie, po zabarwieniu tego 
komediowym humorem w stylu Barei, to 
wydawać by się mogło, że aż tak strasz-
nie źle nie było. Niestety jest to bardzo 
myląca opinia, wręcz fałszująca tamtą 
peerelowską rzeczywistość. Wystarczy 
przypomnieć sobie śmierć Ks. Jerzego Po-
piełuszki brutalnie zamordowanego przez 
funkcjonariuszy bezpieki w październiku 
1984r., a podobnych zbrodni było więcej. 
Nawet jeszcze w 1989r. zamordowano 
Ks. Sylwestra Zycha i Ks. Stanisława 
Suchowolca. Jaka była geneza tych anty-
katolickich i antypolskich działań?
 Trzeba pamiętać o tym, że komuni-
ści po drugiej wojnie światowej, dzięki 
sowieckim bagnetom, zniszczyli wolno-
ściowe dążenia Polaków i zdobyli władzę 
polityczną. Komuniści nie zadowolili 
się tylko władzą, ale zorganizowali też 
potężny aparat terroru (UB) oraz spe-
cjalne organy administracji wyznanio-
wej zajmującej się walką z Kościołem 
katolickim. Wzorem dla komunistów był 
Związek Sowiecki, gdzie po przewrocie 
bolszewickim (1917r.) zniszczono tysiące 
świątyń i wymordowano miliony chrze-
ścijan wraz z całym duchowieństwem. 
W latach 1944 – 1947 samozwańcza 
władza komunistyczna w Polsce była 
bardzo nieprzychylna wobec Kościoła 
i hierarchii, ale działała z propagandową 
ostrożnością, aby nie potęgować nieprzy-

jaznych nastrojów społeczeństwa pol-
skiego. Przecież to duchowieństwo wraz 
z Narodem w ciężkich latach okupacji 
poniosło największe ofiary, podczas gdy 
komuniści kolaborowali z hitlerowcami, 
a potem z sowietami w zniewalaniu Pol-
ski. Wiedziano powszechnie, że Kościół 
katolicki był od wieków ostoją wiary, 
patriotyzmu i wolności Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej. Tymczasem już od 
lipca 1944r. urzędy bezpieczeństwa pod 
kierownictwem sowieckiej NKWD cały 
czas śledziły i „rozpracowywały” po-
czynania duchowieństwa oraz wiernych 
skupionych w parafiach i organizacjach 
religijnych. Najpierw były aresztowania 
księży – kapelanów Armii Krajowej oraz 
utworzonej w jej miejsce (od września 
1945r.) organizacji Wolność i Niezawi-
słość. Wielu księży katowano w ubeckich 
więzieniach, a potem skazywano na 
śmierć! Tak zginęli m.in.: Ks. Michał Pi-
lipiec (zamordowany przez rzeszowskich 
ubeków koło Głogowa Małopolskiego), 
Ks. Michał Rapacz w Trzebini, Ks. Rudolf 
Marszałek w Warszawie, jezuita O. Wła-
dysław Gurgacz. Jakby tego było mało, to 
od jesieni 1947r. władze komunistyczne 
„wzmocnione” sfałszowanymi wyborami 
do Sejmu, podjęły zdecydowaną walkę 
z Kościołem. Z jednej strony komuniści 
chcieli zepchnąć Kościół do „kruchty”, 
a z drugiej chcieli wniknąć w strukturę 
i hierarchię kościelną, aby rozbić ducho-
wieństwo i skłócić je z wiernymi. W tej 
perfidnej walce sięgano do rozmaitych 
środków: I) prawno-administracyjnych 
(np. nakładanie kar finansowych, wy-
rzucanie księży i sióstr zakonnych ze 
szpitali, konfiskaty dóbr); II) oszczerstw 
i manipulacji (np. preparowanie dono-
sów, nagłaśnianie kłamstw w mediach, 
prowadzenie inwigilacji); III) aż po 
ukryty i jawny terror (np. aresztowa-
nia i pokazowe procesy na podstawie 
fałszowanych oskarżeń, liczne rewizje 
i zatrzymania, pobicia i zastraszanie). 
Kolejny etap zaostrzenia komunistycz-

nych represji wobec Kościoła nastąpił 
od sierpnia 1948r. Wtedy to dyktator 
J. Stalin zadecydował o przyśpieszeniu 
sowietyzacji Polski, a realizatorem tego 
był sługus B. Bierut jako sekretarz ge-
neralny komunistycznej PZPR. Centrum 
decyzyjnym było Biuro Polityczne Komi-
tetu Centralnego PZPR. W Ministerstwie 
Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) 
funkcjonował już od 1944r. specjalnie 
utworzony Departament V-ty (szefowała 
mu płk J. Brystygier z ZSRR) zajmujący 
się zwalczaniem Kościoła. Na poziomie 
wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa 
publicznego (WUBP) istniały odpowied-
niki tegoż Departamentu jako wydziały 
V-te, a w powiatowych urzędach bez-
pieczeństwa publicznego (PUBP) jako 
referaty V-te. W tych urzędach groma-
dzono donosy od tajnych informatorów 
i agentów UB oraz donosy od ubeckich 
„kontaktów obywatelskich”. Informacje 
gromadzono w odpowiednich teczkach 
i na tej podstawie ograniczano lub za-
kazywano działalności duszpasterskiej. 
Przy tym ciągle inwigilowano i wszel-
kimi sposobami prześladowano księży, 
zakonników oraz siostry zakonne. Roz-
powszechniano kłamstwa i oszczerstwa, 
zakładano specjalne „sprawy operacyjne 
na kler”. Każda parafia miała też swoją 
„teczkę” w PUBP, jak również każdy 
duchowny jak i kleryk. W tym potężnym 
aparacie represji „po linii kleru” oraz „po 
linii fanatyków religijnych” (tak ubecy 
nazywali praktykujących katolików) 
pracowało co najmniej kilkadziesiąt 
tysięcy ubeckich funkcjonariuszy i osób 
agentury. Największe nasilenie prześla-
dowań było w latach 1950 – 1956, kiedy 
to aresztowano kilku biskupów na czele 
z kardynałem Stefanem Wyszyńskim 
i brutalnie zastraszono hierarchię kościel-
ną oraz świeckich wiernych... 

(cdn.)
Opracował Zespół na podstawie 
literatury naukowej np. J. Żaryna 
„Kościół w PRL”.

Ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem
(cz. 5 – zwalczanie kościoła katolickiego)
 OSZCZERSTWA to domena ludzi tchórzliwych, którzy „poza oczami” przysłowiowej „suchej nitki” na drugim 
człowieku nie pozostawiają. Ogólnie oszczerstwo polega na wymyślaniu rzeczy i sytuacji nieprawdziwych, i przysłowio-
wym „puszczaniu ich w obieg”. Różny jest ciężar gatunkowy oszczerstw, najgorsze są te wyrafinowane i perfidne, które  
mogą całkowicie zniszczyć drugą osobę lub narazić ją na wielkie szkody moralne. Traci też przy tym cała społeczność 
lokalna, wkrada się bowiem wzajemna nieufność, co jest bardzo destrukcyjne. Dlaczego oszczercy ukrywają się za 
anonimami i donosami? Odpowiedź wydaje się prosta… to stare  metody Urzędu Bezpieczeństwa i sieci agenturalnej: 
tajnych współpracowników, informatorów, agentów, kontaktów służbowych i operacyjnych. Takimi metodami komu-
nistyczna władza chciała też zniszczyć Kościół katolicki w Polsce. 

 W tym roku szczególną atrakcją 
dla dzieci były zabawy na nowym 
placu zabaw, który został wyposażo-
ny w nowe sprzęty i urządzenia. Za 
sfinansowanie tej dużej inwestycji 
cała społeczność przedszkola dzię-
kuje Panu Burmistrzowi Leszkowi 
Bieńkowi.
 Program adaptacyjny nie gwa-
rantuje dobrej adaptacji dziecka 
w przedszkolu, ale znacznie przy-
spiesza i ułatwia ten proces – nie 
wszystko jest już nowe i obce.

D. Nawracaj
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 30 sierpnia br. w sali narad Domu Kul-
tury w Brzostku odbyła się XI sesja Rady 
Miejskiej w Brzostku, pod przewodnic-
twem Zofii Skórskiej – Przewodnicząca 
Rady Miejskiej.
 Na początku obrad Burmistrz Brzost-
ku Leszek Bieniek złożył informację 
z realizacji uchwał Rady Miejskiej oraz 
przedstawił informację z przebiegu 
wykonania budżetu i kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Brzostek za pierwsze półrocze 2011 roku. 
W kolejnych punktach przyjętego porząd-
ku obrad podjęto uchwały w sprawie:
• zmiany uchwały budżetowej na 2011 

rok,
• zaciągnięcia kredytu na finansowanie 

zadań inwestycyjnych ,
• uchylenia uchwały nr X/57/11 z dnia 

27.07.2011r. w sprawie upoważnienia 
Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia 
zobowiązania finansowego na poczet 
budżetu gminy w 2012 i 2013 r., 

• przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy 
Brzostek na lata 2011 – 2020,

• nabycia działki położonej w Brzostku 
na rzecz Gminy Brzostek, przeznaczo-
nej pod urządzenie rowu przy ulicy 
Stara Droga,

• przyjęcia darowizny działki położonej 
w Brzostku z przeznaczeniem na utwo-
rzenie drogi wewnętrznej na osiedlu 
Gryglewskiego,

• przyjęcia darowizny działki położonej 
w Kamienicy Dolnej z przeznaczeniem 
pod poszerzenie drogi gminnej

• sprzedaży działek oznaczonych nu-
merami ewidencyjnymi 145/2 i 147 
położonych w Kleciach.

• zmiany uchwały własnej Nr VI/20/11 
z dnia 24.02.2011r. dotyczącej wyra-
żenia zgody na zawarcie porozumienia 
z Gminą Brzostek w sprawie powie-
rzenia Gminie Dębica zadania publicz-
nego z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi

 Treść podjętych uchwał prezentowana 
jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie internetowej Gminy 
Brzostek.

E. Szukała

z prac rady miejskiej

 Wyjątkowo uroczystą oprawę miała XI 
Sesja Rady Miejskiej w Brzostku w dniu 
30 sierpnia 2011r, na której odbyło się 
wręczenie Nagród Burmistrza Brzostku 
dla szczególnie zdolnych uczniów szkół 
średnich zamieszkałych w Gminie Brzo-
stek.  
 Uroczystego wręczenia nagród doko-
nali: Burmistrz Brzostku-Leszek Bieniek 
i Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Brzostku-Zofia 
Skórska.
 Jak podkreślił Burmistrz 
Brzostku zwracając się do 
12 najlepszych uczniów 
z terenu Gminy, nagro-
da którą otrzymują przy-
znawana jest osiągającym 
najlepsze wyniki w nauce, 
sukcesy w olimpiadach, 
konkursach, turniejach 
oraz charakteryzujących się 
wzorową postawą i aktyw-
nością społeczną. Zwrócił 
uwagę, że z wieloma z lau-
reatów spotyka się po raz 
drugi, co jest podstawą do 
ich szczególnego wyróż-
nienia. Burmistrz złożył 
nagrodzonym serdeczne 
podziękowania za osiągnię-
te wyniki w nauce i życzył 
dalszych sukcesów.
Na g r o d ę  B u r m i s t r z a 
Brzostku otrzymali:
1. Katarzyna Cabaj z Ka-

mienicy Górnej (LO w Pilźnie)
2. Magda Górzan z Grudnej Dolnej 

(III LO w Dębicy)
3. Kinga Nawracaj z Kleci (I LO w Jaśle)
4. Bartłomiej Ochałek z Januszkowic 

(Zespół Szkół Technicznych w Jaśle)
5. Mateusz Przewoźnik z Przeczycy 

(II LO w Jaśle)
6. Maria Majewska z Brzostku (II LO 

w Jaśle)
7. Dawid Wójcik z Brzostku (I LO w Ja-

śle)

8. Gabriela Jop z Kamienicy Dolnej (I LO 
w Dębicy)

9. Marzena Stanek z Kleci (LO w Koła-
czycach)

10. Agnieszka Reguła z Kamienicy Gór-
nej (Technikum Żywienia w Brzost-
ku)

11.  Marzena Skórska z Woli Brzostec-
kiej (LO w Kołaczycach)

12. Agnieszka Wodzień z Siedlisk-Bo-
gusz (I LO w Dębicy)

M.Cz.

najlepsi z najlepszych

 Burmistrz Brzostku informuje, że istnieje możliwość 
ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brzostek na rok 
szkolny 2011/2012.
 Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejsze-
nia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania 
barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 
materialnej ucznia. Stypendium socjalne może otrzymać 
uczeń znajdujący w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej 
z niskich dochodów na osobę w rodzinie. 
Stypendium socjalne
• przysługuje uczniom szkoły podstawowej, gimnazjum, 

szkół średnich, ośrodków umożliwiających dzieciom i mło-
dzieży niepełnosprawnej realizację obowiązku szkolnego 
oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 

kolegiów języków obcych, dwuletnich szkół policealnych 
i pomaturalnych  zameldowanych na stałe na terenie gminy 
Brzostek

• dochód na osobę  w rodzinie, obliczony za miesiąc poprze-
dzający złożenie wniosku, nie może przekroczyć 351 zł 
netto

• do dochodu wlicza się również: dochód z posiadanych 
gruntów na zasadach: liczba hektarów bądź arów przelicze-
niowych x 207 zł = miesięczny dochód z gruntów,  zasiłki 
rodzinne i  pielęgnacyjne oraz inne dodatki

• wypełnione wnioski należy składać w terminie do 15 wrze-
śnia br., w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 paździer-
nika, w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli 
w Brzostku, pokój nr 21

Irena Nosal

stypendia socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
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 W Krupach, nieopodal Darłowa w skromnym kościele 
odbył się pogrzeb Andrzeja Leppera. Śmierć nieoczekiwana, 
niezrozumiałą, w pewnym sensie bezsensowna. Mógł żyć, miał 
dopiero 57 lat.
 Andrzej Lepper w czerwcu 2000 r. odwiedził Brzostek. 
W Domu Kultury spotkał się z mieszkańcami gminy, a na-
stępnie na stadionie grał z dziećmi w koszykówkę (było to 
1 czerwca). W Przeczycy, tuż przy granicy z Jodłową, wśród 
pól nagrywał swój spot wyborczy na zbliżającą się kampanię 
prezydencką (w 2000 r. Lepper miał więcej głosów niż Wałęsa).
 Na naszych oczach wyrosła nowa siła polityczna, która za 
rok szturmem wdarła się do Sejmu. Lepper został niekwe-
stionowanym liderem tej części wyborców, którym dziesięć 
lat transformacji ustrojowej pokazało figę. Rolnicy, drobni 
biznesmeni, emeryci i renciści, częściowo studenci.

dzieje agonii
 W nowoczesnej historii Polski zdarzało się, że chłopski syn 
był premierem, Witos nawet trzykrotnie. Natomiast nigdy nie 
zdarzyło się by na Prezydenta Polski wybrano chłopa. Naj-
bliższy tego celu był Andrzej Lepper w 2005 r. gdy uzyskał 
trzeci wynik i ponad 15% poparcia wyborców. W wyborach 
parlamentarnych, także w 2005 r. Samoobrona wprowadziła do 
Sejmu blisko 60 posłów i była trzecią siłą polityczną w kraju. 
Wychodziło na to, że musi wziąć odpowiedzialność za kraj 
i wejść do rządu. Kazimierz Marcinkiewicz był konkretnym 
premierem i z nim Lepper mógł się dogadać. Koalicja PiS, 
Samoobrona, Liga Polskich Rodzin nie była złą koalicją. 
Kontrowersyjne wówczas mundurki szkolne – mnie się podo-
bają do dziś (to pomysł Giertycha). Z becikowego wprawdzie 

skorzystać nie mogę, ale pomysł pochwalam i jeszcze bym 
pomnożył przez trzy.
 Nic nie zapowiadało rychłej katastrofy wyborczej Samo-
obrony, aż do momentu gdy Lepper po raz pierwszy został 
wyrzucony z rządu (wrzesień 2006). No cóż, należało strzep-
nąć kurz z obuwia i odejść. I nie wracać nigdy do Jarosława 
Kaczyńskiego. Lepper jednak wrócił i popełnił tym samym 
polityczne samobójstwo. Pustki w kasie Samoobrony, afera 
gruntowa i seksafera, brak realizacji obietnic przedwyborczych 
– słowem bankructwo. Jakby to ujął poeta: …I potrzaskane 
armaty i gwery – wszystko stracone.

kto się boi anety k.
 Natychmiast po śmierci Leppera umorzono dwie sprawy: 
aferę gruntową i seksaferę. Szybko, jakby w pośpiechu. Pal 
sześć aferę gruntową – w końcu Lepper nie wziął teczki 
z trefnymi banknotami i wręczenia łapówki nie było. Gorzej 
dla niego przedstawiała się ta druga sprawa – posądzenie 
o seksualne fanaberie z Anetą K. Powiem tak: mogę sobie 
wyobrazić, że Andrzej Lepper popełnił samobójstwo, ale nie 
mogę sobie wyobrazić by zdradzał żonę. Wtłoczony na salę 
sądową udowadniał jak mógł, że nie jest wielbłądem. Jak mi to 
powiedział pewien znajomy rolnik: tam poszły wielkie pienią-
dze by Leppera ujarzmić. Nikt nie ma psychiki ze stali. Lepper 
został psychicznie złamany przez Anetę K. Przedstawiony jako 
zwyrodnialec seksualny gasł z dnia na dzień. Lepper nie bał 
się więzienia. Bardziej chyba obawiał się drugiego procesu – 
tym razem z powództwa cywilnego o odszkodowanie za straty 
moralne dla Anety K. W Ameryce w takich okolicznościach po-
szkodowana lubi sobie krzyknąć milion dolarów. Skąd Lepper 
miał nagle wziąć 3 miliony złotych? Chyba, że gospodarstwo 
w Zielnowie pójdzie pod młotek. A rodzina z torbami.
 Takiej chwili Andrzej Lepper doczekać nie chciał.

Ferdynand Bugno

Wspomnienie o Andrzeju Lepperze

wiecznie tańczący z wilkami

 25 lat już minęło od śmierci Wła-
dysława Chajca – ludowego rzeźbiarza 
z Kamienicy Górnej. Za swojego życia 
wiele przeżył i widział, a będąc dobrym 
obserwatorem, mógł wszystkie aspekty 
współczesnego mu świata przedsta-
wiać w swoich dziełach. 
Kiedy żył i tworzył, był 
ceniony przez wielu zna-
nych ludzi, a nieżyjący 
już aktor Wojciech Sie-
mion nazywał go swoim 
przyjacielem. 
 Ten ludowy artysta 
żył n ie tylko dniem 
dzisiejszym, ale myślał 
też o przyszłości i za 
swojego życia postawił 
sobie własny grobowiec 
na cmentarzu parafial-
nym w Siedliskach-Bo-
gusz (Kamienica Gór-
na należała wtedy do 
parafii w Siedliskach). 
Grobowiec był z betonu 
i grysu, solidny, lecz 
nie z granitu, bo wtedy 
o takim materiale mogli 
marzyć tylko najbogatsi 
mieszczanie, a nie ja-
kiś „Władziu ze wsi”. 
Na grobowcu była jakby kapliczka, 
w której umieszczono jedną z wielu 
jego rzeźb przedstawiającą Chrystusa 
Frasobliwego. Jednak czas oraz klimat 
zrobiły swoje i kiedy kilka lat temu 
w rzeszowskich „Nowinach” ukazał się 
krótki artykuł wspominający rzeźbiarza 
z Kamienicy Górnej, pomyślałem że 

na szczęście autorowi nie przyszło do 
głowy zilustrowanie tekstu fotografią 
grobu Władysława Chajca, który wtedy 
już przedstawiał „obraz nędzy i rozpa-
czy”. Odkruszona od mrozu wierzchnia 
warstwa i krawędzie, zatarte napisy, za-

brana figura z gabloty i rosnące wyżej od 
samego grobowca chaszcze – po prostu 
kupa gruzu w trawie. Byłby wstyd na 
całą Polskę, że tutaj nikt o swoim wiel-
kim artyście nie pamięta. 
 Takimi troskami podzieliłem się 
z ks. Józefem Rośkiem – ówczesnym 
proboszczem paraf ii w Kamienicy 

Górnej. Ten podjął temat i po krótkich 
konsultacjach i zastanowieniu postano-
wił ekshumować szczątki Władysława 
i Józefa (brata) Chajców i przenieść do 
wspólnego grobu na nowym cmentarzu 
parafialnym w Kamienicy Górnej. Stało 
się to w październiku 2009 roku (opis 
tego wydarzenia jest w listopadowym 
numerze Wiadomości Brzosteckich 

z 2009r.). Wspólnie z ks. 
Ryszardem Mikosem, 
dzisiejszym probosz-
czem parafii w Kamie-
nicy Górnej, udało się 
dokończyć dzieło roz-
poczęte przez ks. Rośka 
– kowal z Gorzejowej 
Roman Parat wykonał 
metalową gablotę, pra-
cownik Centrum Kultu-
ry w Brzostku Stanisław 
Samborski dokonał kon-
serwacji drewnianej fi-
gury, a ksiądz proboszcz 
zorganizował wykonanie 
tablicy z napisem oraz 
zamocowanie gabloty na 
cmentarzu.
 Dzięki współpracy 
i zaangażowaniu wielu 
osób udało się dopro-
wadzić do szczęśliwe-
go i spokojnego końca, 
trwającą za życia i po 

śmierci, tułaczkę kamienickiego artysty. 
Władysław Chajec który celnie i twardo 
piętnował ludzkie przywary, był jednak 
człowiekiem życzliwym, więc możemy 
mieć nadzieję, że teraz gdzieś tam z góry 
będzie z uśmiechem spoglądał na swych 
rodaków z Kamienicy Górnej.

P.S.

władysław chajec wrócił „do swoich”
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kalendarz wyborczy 
• do 20 sierpnia – zawiadomienie Państwowej Komisji Wy-

borczej o utworzeniu komitetu wyborczego, koalicyjnego 
komitetu wyborczego lub komitetu wyborczego wyborców; 

• do 22 sierpnia – powołanie okręgowych komisji wyborczych;
• do 30 sierpnia do godz. 24 – zgłaszanie list kandydatów na 

posłów oraz senatorów w celu zarejestrowania;
• do 9 września – podanie do wiadomości publicznej infor-

macji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz sie-
dzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania 
korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych;

• do 16 września – zgłaszanie kandydatów do obwodowych 
komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wy-
borczych; 

• do 18 września – powołanie przez wójtów (burmistrzów, 
prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych; 
podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach 
i granicach obwodów głosowania utworzonych za gra-
nicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych; 
zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) 
przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania 
korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek 
na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braillè a; 
sporządzenie spisów wyborców przez gminy;

• od 24 września do 7 października do godz. 24 – nieodpłat-
ne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach 
publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygo-
towanych przez komitety wyborcze;

• do 24 września – zgłaszanie konsulowi przez wyborców 
zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą;

• do 25 września – składanie wniosków przez wyborców 
niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym 
obwodzie głosowania w gminie, gdzie stale mieszka; 
zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) 
przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania 
w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do gło-
sowania sporządzonych w alfabecie Braillè a;

• do 29 września – podanie przez okręgowe komisje wy-
borcze w formie obwieszczenia informacji o zarejestro-
wanych listach kandydatów na posłów oraz na senatorów; 
składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 
do głosowania;

• do 4 października – składanie wniosków przez wyborców 
przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców 
nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców;

• do 6 października – zgłaszanie przez wyborców przebywa-
jących za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców 
w obwodach głosowania utworzonych za granicą; 

• 7 października o godz. 24 – zakończenie kampanii wy-
borczej;

• 9 października – głosowanie w godz. 7.00-21.00.

wybory do sejmu i senatu rzeczypospolitej polskiej

kandydaci do sejmu z okręgu wyborczego nr 23 (okw rzeszów)
Powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, 

stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski. Miasta na prawach powiatu: Rzeszów, Tarnobrzeg

4 Szlachta Andrzej Rzeszów
5 Pupa Zdzisław Stanisław Góra Ropcz.
6 Wróblewska Krystyna Rzeszów
7 Popiołek Krzysztof Mielec
8 Błądek Antoni Agatówka
9 Gołojuch Kazimierz Zalesie
10 Chmielowiec Zbigniew Kolbuszowa
11 Draus Ewa Maria Kolbuszowa
12 Warzecha Jan Marek Dębica
13 Pakuła-Sacharczuk Anna Rzeszów
14 Tołpa Mieczysław Wierzawice
15 Rudnicki Roland Antoni Tarnobrzeg
16 Napieracz Maria Partynia
17 Sarna Zdzisław Pułanki
18 Kazana Renata Ewa Grębów
19 Błądek Lidia Nisko
20 Łabęcka Alicja Maria Mielec
21 Falandys Jan Trzebownisko
22 Rojek-Kałek Monika Ewa Dębica
23 Fudali Dariusz Jacek Tyczyn
24 Samołyk Genowefa Kępie Zalesz.
25 Sulich Edward Józef Bojanów
26 Sroka Józef Racławice
27 Rupar Joanna Łańcut
28 Wolicki Paweł Grzegorz Gumniska
29 Kotula Jacek Adam Rzeszów
30 Cypryś Jerzy Rzeszów

komitet wyborczy ruch palikota

1 Dziadzio Dariusz Cezar Rzeszów
2 Smucz Robert Dariusz Rzeszów
3 Kaczor Roksana Mielec
4 Wojturska-Duda Anna Rzeszów
5 Pawęzka Sławomir Rzeszów
6 Walas Andrzej Szymon Rzeszów

7 Kobylarska Bożena Anna Rzeszów
8 Czerepak Tomasz Stalowa W.
9 Matłosz Mariusz Strzyżów
10 Biliński Tomasz Józef Rzeszów
11 Król-Gierczak Małgorzata Brzeźnica
12 Baran Dariusz Leżajsk
13 Majewski Janusz Rzeszów
14 Kania Piotr Jan Borki
15 Rudaś Beata Romana Rzeszów
16 Jęczmyk Danuta Nowa Dęba
17 Partyka Tomasz Łukasz Gorzyce
18 Skowyra Dorota Tarnów
19 Sokołowski Mateusz Rzeszów
20 Miczołek Ewa Elżbieta Wojnarowa
21 Szlachcińska Natalia Rzeszów
22 Szczęch Piotr Andrzej Łańcut
23 Nowak Damian Rzeszów
24 Martens Andrzej Tomasz Rzeszów
25 Budzik Jaromir Piotr Rzeszów
26 Wróbel Beata Anna Malawa
27 Dąbroś Stanisław Józef Pustków-Osiedle
28 Zuba Patrycja Tamara Zaleszany
29 Kania Robert Grzegorz Łańcut
30 Leś Piotr Rudna Wlk.

komitet wyborczy  
polskie stronnictwo ludowe

1 Bury Jan Rzeszów
2 Rygiel Wiesław Andrzej Ropczyce
3 Reguła Andrzej Zygmunt Nagawczyna
4 Kluz-Zawadzka Jolanta Łańcut
5 Chrabąszcz Andrzej Czajkowa
6 Zaborowski Franciszek Stalowa Wola
7 Słupek Edward Józef Rzeszów
8 Skiba Agata Magdalena Twierdza
9 Opaliński Marek Zarębki

komitet wyborczy prawica

1 Romaniuk Bogdan Piotr Lipnica
2 Zięba Tadeusz Mikołaj Mielec
3 Trojnar Maria Anna Albigowa
4 Domarski Rafał Jan Rzeszów
5 Podgórska Lucyna Dębica
6 Hołówko Zbigniew Rzeszów
7 Zając Kryspin Jan Nisko
8 Jagustyn Elżbieta Żołynia
9 Szmyd Jan Iłża
10 Wąsik Stanisław Dębica
11 Kościelny Lesław Mielec
12 Kapica Andrzej Zdziechowice D.
13 Ciepielowski Antoni Baryczka
14 Patruś Grzegorz Nienadówka
15 Rutczyńska Władysława Ostrowy Tusz.
16 Walat Aleksander Rzeszów
17 Kieler Mirosław Nowa Dęba
18 Rybak Marcin Kosma Warszawa
19 Tokarz Daniel Grzegorz Nisko
20 Tęcza Krystyna Teresa Kolbuszowa
21 Michno Dorota Rzeszów
22 Pięta Andrzej Rzeszów
23 Cieślachowska Natalia Kraczkowa
24 Książek Jolanta Matylda Mielec
25 Orłowski Radosław Antoniówka
26 Porada Urszula Elżbieta Rzeszów
27 Helwin Wiktoria Rzeszów
28 Walat Wiesław Jan Rzeszów

komitet wyborczy  
prawo i sprawiedliwość

1 Hrynkiewicz Józefa Warszawa
2 Ożóg Stanisław Sokołów M.
3 Moskal Kazimierz Marian Ropczyce
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10 Gnatek Robert Andrzej Sarzyna
11 Hermaniuk Jan Leszek Rzeszów
12 Nawrocki Janusz Andrzej Zarzecze
13 Gołębiowska Ewa Parkosz
14 Misiewska Beata Teresa Nowa Dęba
15 Nabrzeski Sebastian Zbydniów
16 Wróbel Elżbieta Niwiska
17 Gaweł Renata Józefa Strażów
18 Kramarz Tadeusz Krzemienica
19 Bator Jerzy Stanisław Gwoźnica D.
20 Leja Małgorzata Dąbrowica
21 Mączka Maria Pustków
22 Jołda Teresa Halina Dąbie
23 Jemioło Maciej Krzysztof Błonie
24 Rękas Sławomir Józef Sokolniki
25 Balawejder Maria Teresa Rzeszów
26 Janda Marek Jacek Niechobrz
27 Ligas Tadeusz Jata
28 Sokołowska Justyna Rzeszów
29 Piecuch Agnieszka Kozodrza
30 Gospodarczyk Tadeusz Tarnobrzeg

komitet wyborczy  
nowa prawica - janusza korwin-mikke

1 Bizoń Tomasz Krzysztof Latoszyn
2 Zarębski Waldemar Kolbuszowa
3 Walicki Lech Karol Rzeszów
4 Matecka Joanna Danuta Warszawa
5 Witek Mariusz Piotr Kłyżów
6 Świeżawska Klaudia Leżajsk
7 Kapustka Sławomir Mielec
8 Żurawska Beata Anna Drohobyczka
9 Skręt Wojciech Jan Łańcut
10 Krzemieniecka Natalia Rzeszów
11 Rykała Grzegorz Niechobrz
12 Czajka Monika Iwona Piskorowice
13 Ossoliński Mariusz Jerzy Stalowa Wola
14 Pukas Magdalena Dąbrowa
15 Żygadło Piotr Kraczkowa
16 Kamycki Zdzisław Rzeszów
17 Trojan Ewelina Dębica
18 Kocur Piotr Maciej Rzeszów
19 Kapustka Daniel Adam Mielec
20 Chmura Joanna Patrycja Leżajsk
21 Koguc Mateusz Leżajsk

komitet wyborczy  
sojusz lewicy demokratycznej

1 Kamiński Tomasz Artur Rzeszów
2 Grobel-Proszowska Joanna Stalowa Wola
3 Niewczas Marta Agata Rzeszów
4 Smaczny Józef Mielec
5 Ozimek Julian Nisko
6 Skawiński Stanisław Dębica
7 Kuraś Przemysław Piotr Tarnobrzeg
8 Wołoszyński Leszek Rzeszów
9 Trawka Wiesława Dynów
10 Tofilski Andrzej Antoni Nisko
11 Czaja Halina Strzyżów
12 Czajka Anna Magdalena Łańcut

13 Biesiadecki Jerzy Jan Kolbuszowa
14 Skrzypek Greta Małgorzata Stalowa Wola
15 Homa Adam Grzegorz Sędziszów M.
16 Walas Zbigniew Nowa Sarzyna
17 Sasiela-Błażejczak Halina Tarnobrzeg
18 Łączny Ryszard Nowa Dęba
19 Litwicka-Chmura Lucyna Ropczyce
20 Zdzymira Agnieszka Ożanna
21 Dzierżak Antoni Wola Rafał.
22 Dabwan Abdul Raqeeb Mielec
23 Kopacz Andrzej Janusz Róża
24 Inglot Anna Ewelina Głogów M.
25 Stopa Kazimiera Dulcza Wielka
26 Gola Zbigniew Andrzej Stalowa Wola
27 Radziewicz Małgorzata Rzeszów
28 Wojnowska Małgorzata Rzeszów
29 Herba Krystian Tomasz Rzeszów
30 Tuderek Grzegorz Warszawa

komitet wyborczy  
polska partia pracy - sierpień 80

1 Wróbel Jerzy Bogusław Trzciana
2 Kawalec Małgorzata Rzeszów
3 Konrad Justyna Maria Straszęcin
4 Piękoś Paweł Stanisław Brzostek
5 Stygar Edyta Rzeszów
6 Wantuch Renata Natalia Dębica
7 Bawiec Jacek Marek Brzostek
8 Berłowski Wiesław Józef Rzeszów
9 Kozdroń Dorota Anna Rzeszów
10 Gawłowska Jowita Beata Katowice
11 Wojnarowski Janusz Dębica
12 Kubicki Marian Józef Rzeszów
13 Konrad Jolanta Elżbieta Straszęcin
14 Rączy Mariusz Wojciech Woliczka
15 Wójcikiewicz-Rutka Rzeszów
16 Pikos Kazimierz Rzeszów
17 Ablamowicz Aneta Anna Katowice
18 Ostrowski Zenon Leszek Dębica
19 Bogdan Halina Stanisława Straszęcin
20 Bendkowski Dawid Paweł Zabrze

komitet wyborczy  
polska jest najważniejsza

1 Przewrocki Piotr Marek Rzeszów
2 Kądzielawski Grzegorz Tarnów
3 Marciniec Andrzej Łączki Kuch.
4 Lasota Ernest Andrzej Rzeszów
5 Lorenc Bogumiła Budy Łańc.
6 Lelito Ilona Agnieszka Dębica
7 Stawarz Robert Leżajsk
8 Kołodziej Konrad Piotr Rzeszów
9 Jasiukiewicz Paweł Wola Dalsza
10 Pabian Ewa Katarzyna Tarnów
11 Dojka Stanisław Tarnobrzeg
12 Wojtkowska Joanna Suwałki
13 Giedrys Bartosz Jakub Warszawa
14 Kwolek Faustyna Krosno
15 Mróz Michał Jan Tarnów
16 Miszczak Monika Głosków Letn.

17 Liszka Łukasz Antoni Grabno
18 Pająk Krzysztof Kielce
19 Kowal-Środoń Barbara Rzeszów

komitet wyborczy
platforma obywatelska rp 

1 Rynasiewicz Zbigniew Grodzisko D.
2 Skowrońska Krystyna Mielec
3 Butryn Renata Celina Stalowa W.
4 Poręba Marek Zbigniew Zaczernie
5 Pluta Mirosław Stanisław Wola Baran.
6 Stępień Danuta Waleria Rzeszów
7 Ożóg Krzysztof Wólka Nied.
8 Nowak Marcin Mieczysław Dębica
9 Gwizdak Stanisław Jan Łańcut
10 Czwal Sławomir Mariusz Nisko
11 Cynkar Sławomir Tadeusz Wyżne
12 Deręgowski Marcin Rzeszów
13 Miąso Krzysztof Piotr Ropczyce
14 Gdula Krystyna Giedlarowa
15 Żurek Agnieszka Brzeźnica
16 Barnaś Mariusz Andrzej Tuszyma
17 Adamus Stanisław Dariusz Przyszów R.
18 Kropornicki Janusz Tarnobrzeg
19 Czekierda-Stamenkovic Jolanta Rzeszów
20 Ziarnik Jan Rzeszów
21 Fila Robert Stalowa W.
22 Błotko Violetta Maria Krasne
23 Szewczyk Mariusz Dębica
24 Buczko Marzena Maria Gorzyce
25 Kawik Józef Jan Padew Nar.
26 Nowicka Halina Zofia Łańcut
27 Łęgowiecka-Bajda Maria Rzeszów
28 Kardyś Paweł Andrzej Sędziszów M.
29 Karkut Michał Kolbuszowa G.
30 Kubas-Hul Teresa Krystyna Lipie

komitet wyborczy nasz dom  
polska-samoobrona andrzeja leppera

1 Szostek Roman Rzeszów
2 Walicka Marzena Iwona Sokołów M.
3 Chmura Józef Czesław Mokre
4 Jankowski Tomasz Mielec
5 Rzucidło Łukasz Zgłobień
6 Potocki Ryszard Zbigniew Sietesz
7 Górecka Maria Barbara Rzeszów
8 Wyroba Maria Antonina Rzeszów
9 Łabuz Jan Rzeszów
10 Kaplita Anna Elżbieta Rzeszów
11 Jankowski Dariusz Paweł Mielec
12 Maj Zofia Alicja Rzeszów
13 Kowal Janusz Andrzej Sietesz
14 Lalowicz Krzysztof Łańcut
15 Jankowska Grażyna Mielec
16 Socha Halina Sietesz
17 Kusiak Jarosław Waldemar Rzeszów
18 Potocka Maria Elżbieta Sietesz
19 Kontek Walenty Kraczkowa
20 Socha Janusz Sietesz
21 Rajwer-Pastuła Małgorzata Cierpisz

kandydaci do senatu z okręgu wyborczego nr 55 (okw rzeszów)
Powiaty: dębicki, kolbuszowski, mielecki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski

komitet wyborczy  
polskie stronnictwo ludowe

Kawa Mariusz Godowa

komitet wyborczy prawica

Maziarz Mieczysław Stanisław Kolbuszowa

komitet wyborczy  
prawo i sprawiedliwość

Ortyl Władysław Zenon Mielec

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza (http://wybory2011.pkw.gov.pl/geo/180000/pl/okr-23.html)



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE12

 W dniach 13-14 sierpnia 2011 roku 
rozegrany został w Brzostku i Jaśle II 
Memoriał Majora Henryka Dobrzań-
skiego „Hubala”.
 W zawodach Stajnię Ułańską repre-
zentowali Grzegorz Wojtaczka i Piotr 

Staniszewski. Kontuzja podstawowego 
konia Piotra Eryka spowodowała, że 
nasi zawodnicy startować musieli tylko 
na koniu Grzegorza, Zamencie. Zawody 
składały się z pięciu konkurencji: cros-
su, strzelania, parkuru oraz konkursu 
szabli i lancy. Już w pierwszych zawo-
dach – crossowych – naszym zawodni-
kom udało się zająć dwa pierwsze miej-
sca. Wygrał Grzegorz Wojtaczka przed 
Piotrem Staniszewskim i Sławomirem 
Bajem z Przeworska. Konkurs strze-

lecki naszym ułanom także nie wypadł 
najgorzej, obaj uzyskali taki sam wynik 
i razem zajęli 3 miejsce. Strzelanie wy-
grał Witold Wierzbiński z Przeworska 
przed Damianem Garbacikiem z Jasła. 
 Następnego dnia, w niedzielę 14 

sierpnia, na Łąkach Hubalowych w Jaśle 
ułani przystąpili do dalszej części zawo-
dów. Pierwszym etapem był parkur, na 
którym znów najlepszy był Wojtaczka 
przed Staniszewskim i trzecim – jaśla-
ninem Pawłem Urbanem. 
 Prawdziwe emocje rozpoczęły się tak 
naprawdę na zawodach szabli i lancy. 
Na bardzo trudnym terenie i wąskim 
polu ponownie wygrał Grzegorz przed 
Piotrem i Sławomirem Bajem. Jedynie 
konkurs lancy wygrali exequo Baj 

i Urban przed Wojtaczką i Staniszew-
skim. Niewiele zmieniło to jednak 
w klasyfikacji generalnej zawodów. 
Zwyciężył Grzegorz Wojtaczka przed 
Piotrem Staniszewskim, zaś trzeci był 
Sławomir Baj. Puchary zwycięzcom II 
Memoriału Majora Henryka Dobrzań-
skiego Hubala wręczył w zastępstwie 
Starosty Jasielskiego Adama Kmiecika 
członek zarządu powiatu jasielskiego 
Jan Urban. Rozdano także Puchary 
Burmistrza Brzostku Leszka Bieńka 

najlepszym zawodnikom w crossie, 
a wręczył je w jego imieniu Prezes 
Podkarpackiego Towarzystwa Konnego 
w Brzostku Wojciech Staniszewski.
 Warto dodać, że w głównym kon-
kursie skoków przez przeszkody klasy 
„L” o Puchar Burmistrza Jasła bardzo 
dobrze spisał się Piotr Staniszewski, 
zajmując drugie miejsce i przegrywając 
zaledwie o 0,5 sekundy z Agatą Bryłą 
z Krakowa.

W. Staniszewski

 15 sierpnia br. – dzień Święta 
Wojska Polskiego – zaczął się 
dla ułanów z Podkarpacia bardzo 
wcześnie. Już przed godziną ósmą 
musieli być bowiem w stajni przy 
Hubalowych Łąkach w Jaśle, by 
okulbaczyć konie i przygotować 
się do defilady. O godz. 8.30 
konni pod dowództwem porucz-
nika KO Jana Urbana asystowali 
przedstawicielom samorządu 
jasielskiego oraz pozostałym go-
ściom w przemarszu spod Urzędu 
Miasta do kościoła oo. Francisz-
kanów. O godz. 9.00 rozpoczęła 
się w nim uroczysta Msza św., 
w której uczestniczyli przed-
stawiciele ułanów w składzie: 
Zdzisław Krzyżostaniak, Marek 
Oszajec i Wojciech Staniszewski. 
Po zakończeniu celebry kawa-
lerzyści w takt granych przez 
orkiestrę patriotycznych piosenek 
przemaszerowali do jasielskiego 
parku w pobliże znajdującego 
się w nim Grobu Nieznanego 
Żołnierza. Odbyły się przy nim 
okolicznościowe przemówie-
nia – w tym Burmistrza Jasła 
p. Andrzeja Czerneckiego oraz 
złożenie kwiatów przez licznie 

zgromadzone delegacje. Przy po-
mniku wartę – a jakże – trzymali 
także nasi ułani.
 Święto Wojska Polskiego zbie-
ga się z innym świętem związa-
nym z polską tradycją – Świętem 
Matki Boskiej Zielnej. A ponie-
waż polski żołnierz od dawna 
wyznawał zasadę „Bóg, Honor, 
Ojczyzna” nie mogło zabraknąć 
kawalerzystów w kościele pw. 
Matki Boskiej Częstochowskiej 
na osiedlu Kaczorowy w Jaśle. 
Już od kilku lat ułani, a także 
dziewczęta ze Stajni Huzar p. 
Bogdana Śliża są nieodłączną 
częścią oprawy tej uroczystości. 
Dożynkowy wieniec niesiony 
przez chłopców w mundurach 
i asystujące im piękne panny 
wzbudzał nie mały podziw zgro-
madzonych wiernych. Podobnie 
zresztą jak widok kilkunastu 
konnych stojących na baczność 
w trakcie przechodzącej wokół 
kościoła procesji oraz asysta 
dwóch chorążych prowadzących 
pod ramię niosącego Najświęt-
szy Sakrament proboszcza tego 
kościoła…

B. Staniszewska

świetny występ naszych ułanów w ii memoriale 
majora henryka dobrzańskiego hubala w jaśle

święto wojska polskiego

Fot. Monika Staniszewska

Fot. J. Nosal Fot. P. Batycki
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§ 1
Organizatorem konkursu jest Starostwo 
Powiatowe w Dębicy.

§ 2
Cele konkursu:

- rozwijanie wrażliwości estetycznej 
oraz umiejętności artystycznego 
ukazywania fotografowanych krajo-
brazów i obiektów,

- rozwijanie hobby i zainteresowań,
- promowanie walorów poznawczych 

oraz turystyczno-krajobrazowych 
powiatu dębickiego,

- rozwijanie zainteresowań sporto-
wych dzieci i młodzieży

- gromadzenie i archiwizowanie doku-
mentacji fotograficznej powiatu.

§ 3
1. Uczestnikiem konkursu może być każ-

da osoba od 14 roku życia mieszkająca 
w powiecie dębickim.

2. Uczestnikiem konkursu może być wy-
łącznie autor zdjęć.

§ 4
3. Prace do konkursu można zgłaszać 

w następujących kategoriach:
•	pejzaż, (krajobrazy, architektura, 

budynki sakralne)
•	ludzie (osoby znane i nieznane; por-

tret, portrety grup społecznych),
•	sport

4. Uczestnik może zgłosić do konkursu 
nie więcej niż trzy prace (wykonane 
w dowolnej technice fotograficznej) 
w każdej z kategorii.

5. Forma przyjmowanych prac to: odbitki 
na papierze fotograficznym o formacie 
15 x 21 cm, nie przetworzone cyfrowo.

6. Zdjęcie na odwrocie powinno zawie-
rać czytelne: imię i nazwisko autora, 
kategorię, tytuł zdjęcia, ew. lokalizację 
miejsca fotografowanego oraz w miarę 
możliwości parametry zdjęcia.

7. Fotografie nie mogą być oprawione ani 
naklejone.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
do nieodpłatnego wykorzystywania 
nadsyłanych fotografii w publikacjach 
związanych z konkursem.

9. Do zdjęć należy dołączyć wypełnioną 
czytelnie kartę zgłoszenia (do pobrania 
w Domu Kultury w Brzostku i na stro-
nie www.brzostek.alpha.pl).

10. Uczestnik konkursu podpisując kartę 
oświadcza, że:

a) przysługują mu wyłączne i nieogra-
niczone prawa autorskie do nadesła-
nych fotografii,

b) wszystkie osoby widniejące na foto-
grafiach wyrażają zgodę na ich opu-
blikowanie oraz publiczną ekspozy-
cję, a zgłaszający zdjęcie przyjmuje 
na siebie wszelkie roszczenia, które 
osoby trzecie mogłyby kierować 
przeciwko organizatorom konkursu,

c) fotografie przekazane na konkurs nie 
będą brały udziału w innych projek-
tach,

d) wyraża zgodę na przetwarzanie 
i udostępnianie swoich danych oso-
bowych: imię, nazwisko, adres za-
mieszkania zgodnie z ustawą z dn. 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, 
poz. 926, z późniejszymi zmianami.)

§ 5
Zgłoszenia zdjęć wraz z kartą zgłosze-
niową można dokonać osobiście lub za 
pośrednictwem poczty na adres: 

Starostwo Powiatowe w Dębicy
Wydział Edukacji, Kultury, Turysty-

ki, Sportu i Promocji
ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica

§ 6
1. Oceny zdjęć dokona jury powołane 

przez organizatora.
2. Prace nie spełniające kryteriów uczest-

nictwa w konkursie nie będą brane pod 
uwagę.

3. Prace będą oceniane w trzech kate-

goriach wymienionych w § 4 oraz 
w dwóch grupach wiekowych:
• uczniowie od 14 do 19 roku życia,
• osoby dorosłe.

4. W konkursie za zajęcie trzech pierw-
szych zdjęć przewiduje się nagrody.

5. Oprócz nagród mogą zostać przyznane 
wyróżnienia. 

6. Każdy z uczestników konkursu otrzy-
ma dyplom uczestnictwa.

7. Nagrodzone prace zostaną umieszczo-
ne na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Dębicy.

8. Po rozstrzygnięciu konkursu, laureatów 
zobowiązuje się do dostarczenia zdjęć 
na nośniku cyfrowym (CD lub DVD), 
w celu powielenia fotografii w formacie 
A3. Powiększenia zostaną wykonane na 
koszt organizatora.

9. Autorzy nagrodzeni i wyróżnieni oraz 
autorzy pozostałych prac zakwalifiko-
wanych na wystawę zostaną powia-
domieni o wynikach konkursu oraz 
terminie wręczenia nagród listownie 
lub telefonicznie.

§ 7
1. Termin zgłaszania zdjęć upływa 

z dniem 14 października 2011 r. (decy-
duje data stempla pocztowego).

2. Otwarcie wystawy pokonkursowej 
i wręczenie nagród odbędzie się w li-
stopadzie 2011r. Informacja o terminie 
wystawy „Powiat dębicki w obiekty-
wie” zostanie umieszczona na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego 
w Dębicy.

§ 8
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowie-

dzialności za uszkodzenie, zniszcze-
nie lub zaginięcie prac w transporcie 
pocztowym.

§ 9
Zgłoszenie zdjęć wraz z kartą zgłosze-
niową jest równoznaczne z akceptacją 
regulaminu konkursu.

regulamin konkursu fotograficznego „powiat dębicki w obiektywie”

 Od 26 do 29 sierpnia odbywały 
się pod Komarowem koło Zamościa 
uroczystości poświęcone 91 rocznicy 
największej i zarazem ostatniej bitwy 
kawaleryjskiej XX wieku. Wtedy 
to właśnie polscy ułani pokonali w 
śmiertelnym boju uznawaną dotąd za 
niezwyciężoną bolszewicką I Konną 
Armię Siemiona Budionnego. Jak co 
roku towarzyszyła uroczystościom 
rekonstrukcja historyczna poświęco-
na tej bitwie połączona z zawodami 
kawaleryjskimi. Podkarpackie Towa-
rzystwo Konne wystąpiło pod Koma-
rowem jako Szwadron Podkarpacie w 
barwach 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa 
Poniatowskiego. Formacja wystawiła 
w zawodach 2 sekcje oraz indywidual-
nie w II Biegu Gońca ułana Grzegorza 
Wojtaczkę. Grzegorz spisał się jeszcze 
lepiej niż w ubiegłym roku Piotr Sta-
niszewski (zajął wtedy drugą lokatę) i 
po zaciętej walce pokonał hauptmana 
(kapitana) Petera Lachenmeyera z 1 
Ulanen-Regiment z Ausgang, który 
na czele sekcji złożonej z Austriaków 

i Niemców gościł pod Komarowem. 
Trzeci był reprezentant gospodarzy 
ułan Artur Brzozowski z 9 Pułku 
Ułanów Małopolskich. Doskonale 
spisała się też 1 sekcja Szwadronu 
Podkarpacie dowodzona przez wach-
mistrza Witolda Wierzbińskiego, któ-
ra nieznacznie tylko uległa 7 Pułkowi 
Ułanów Lubelskich, zajmując drugie 
miejsce. Dzielnie walczyła też nasza 
druga sekcja, ale niestety lekkiego 
udaru słonecznego nabawił się Piotrek 
Staniszewski, czym bardzo utrudnił 
kolegom osiągnięcie dobrego wyniku. 
W przyszłym roku ułani zapowiadają 
jednak srogi rewanż, tym bardziej, że 
w Biegu Gońca nie może wystartować 
ani Piotrek Staniszewski, ani Grześ 
Wojtaczka (w tym biegu można starto-
wać co trzy lata). Szanse na wygranie 
zawodów sekcyjnych będą faktycznie 
duże, tym bardziej, że Grzegorz dwa 
lata temu poprowadził sekcję Szwa-
dronu Niepołomice do takiego właśnie 
zwycięstwa. 

W. Staniszewski

wielki sukces grzegorza wojtaczki ze stajni Ułańskiej w brzostku

Fot. Monika Staniszewska
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drodzy rodzice, Uczennice i Uczniowie
zespÓł szkÓł im adama mickiewicza w janUszkowicach ogłasza w rokU szkolnym 2011/2012 dodatkową 
rekrUtację celem UzUpełnienia istniejących grUp zajęć w projekcie „wiejska szkoła w środkU eUropy 

bez rÓżnic” wspÓłfinansowanym z eUropejskiego fUndUszU społecznego
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie” PO KL, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” 
Termin realizacji projektu: 01.09.2010 – 31.01.2013
Uczestnicy projektu: Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach
Termin rekrutacji: 12, 13, 14 września 2011, oraz 16, 17 i 19 września 2011 – w godzinach od 15:00 do 17.00 w Zespole Szkół 
w Januszkowicach
DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY 
http://www.zsjanuszkowice.home.pl (zakładka: Projekt Unijny – dokumenty do pobrania)
Wolne miejsca w następujących zajęciach pozalekcyjnych:

• Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego i matematyki 
• Zajęcia dla uczniów i uczennic uzdolnionych z j. polskiego i matematyki
• Nauka języka angielskiego
• Zajęcia logopedyczne i pedagogiczno-psychologiczne
• Zajęcia samoobrony Aikido (5 wolnych miejsc – pierwszeństwo przyjęcia z listy rezerwowej)
•  Nauka tańca towarzyskiego (7 wolnych miejsc)

W pierwszej kolejności przyjmowani będą:
• Ucz. i uczennice z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
• Ucz. i uczennice, mający problemy w nauce, z niską oceną końcoworoczną w roku szkolnym 2010/2011 z przedmiotu, 

który objęty będzie zajęciami dodatkowymi (Ocena: ndst, dop, dst)
• Ucz. i uczennice z rodzin o najniższych dochodach (obowiązuje zaświadczenie o dochodach za rok 2010)
• Zdolni Ucz. i uczennice, z wysoką oceną końcoworoczną w roku szkolnym 2010/2011 z przedmiotu, który objęty będzie 

zajęciami dodatkowymi (Ocena: cel, bdb, db)
Rekrutacja będzie odbywać się w ZS w Januszkowicach w dniach: 12, 13, 14 września 2011, oraz 16, 17 i 19 września 2011 
– w godzinach od 15:00 do 17.00, natomiast nabór od 20-23.09.2011r w godz. od 15.00 do 18.00.

Rodzice chętnych ucz/ucz będą zobowiązani do wypełnienia i podpisania formularza zgłoszeniowego.

 Występy uczestniczek 
i uczestników kursu tańca 
w projekcie pt. „Wiejska 
szkoła w środku Europy 
bez różnic” realizowane-
go przez Zespół Szkół im. 
Adama Mickiewicza w Ja-
nuszkowicach.
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 Zakończyły się zmagania drugiej edycji Amatorskiej Ligi 
Tenisa Ziemnego Gminy Brzostek. Tegoroczna edycja dostar-
czyła mnóstwo emocji. Wspaniałe pojedynki, doskonały tenis 
i wiele zaskakujących rozstrzygnięć. W lidze, tak jak w roku 
ubiegłym, wystartowało 15 uczestników. Zagrali w niej: 
Sławomir Rams, Sofian Berrahal, Krzysztof Hals, Mateusz 
Nosal, Magdalena Kawalec, Szczepan Nowicki, Michał Ramut, 
Krzysztof Skórski, Jacek Czech, Piotr Ćwik, Piotr Fryc, Paweł 
Kowalski, Janusz Piątkiewicz, Szymon Potrzeba i Łukasz 
Ryndak. Ogółem rozegrano 35 spotkań, które toczyły się 
w miłej i przyjaznej atmosferze. W pierwszej fazie rozgrywek 
zawodnicy zostali podzielni na cztery grupy po 4 osoby. Mecze 
w grupach rozgrywane były systemem „każdy z każdym” 
do 2 wygranych setów. Niesprzyjająca aura tego lata mocno 
utrudniała rozgrywanie meczów w grupach i niektóre z nich 
musiały odbywać się w innych terminach. Po rozegraniu fazy 
grupowej została rozpisana drabinka turniejowa. 
Oto wyniki 1/8:
SZCZEPAN NOWICKI – PIOTR ĆWIK 2:0 (6:2,6:1)
ŁUKASZ RYNDAK – MICHAŁ RAMUT 0:2 (2:6, 6:7)
PAWEŁ KOWALSKI – SŁAWOMIR RAMS 0:2 (0:6,0:6)
KRZYSZTOF SKÓRSKI – JACEK CZECH 2:0 (6:3,6:3)
PIOTR FRYC – MATEUSZ NOSAL 0:2 (4:6,3:6)
JANUSZ PIĄTKIEWICZ – SOFIAN BERRAHAL 0:2 (2:6,3:6)
MAGDALENA KAWALEC – SZYMON POTRZEBA 2:0 (6:4,7:5)
Zwycięzcy pojedynków przeszli do kolejnej rundy. 

Wyniki 1/4:
SZCZEPAN NOWICKI – SOFIAN BERRAHAL 0:2 (2:6,2:6)
SŁAWOMIR RAMS – MICHAŁ RAMUT 2:1 (7:5, 4:6, 6:4)
KRZYSZTOF SKÓRSKI – KRZYSZTOF HALS 0:2 (4:6,0:6)
MAGDALENA KAWALEC – MATEUSZ NOSAL 0:2 (5:7,0:6)
 Do półfinału awansowali: Mateusz Nosal, Sławomir Rams, 
Sofian Berrahal i Krzysztof Hals. 
 W I półfinale spotkali się Krzysztof Hals z Sofianem Ber-
rahalem. Pierwszy set to dominacja Halsa, który łatwo wygrał 
6:2. Kolejny set to równorzędna walka, z której zwycięsko 
wychodzi Berrahal. W trzecim secie przy stanie 2:0 dla Halsa 
nad kort nadciągnęły deszczowe chmury, które uniemożliwiły 
dokończenie pojedynku oraz rozpoczęcie drugiego półfinału. 
Mecze półfinałowe zostały przełożone na następny dzień. 

amatorska liga tenisa 
ziemnego gminy brzostek

2 miejsce – Sofian Berrahal 

3-4 miejsce – Krzysztof Hals, Mateusz Nosal

Rano Berrahal odrobił stratę i ostatecznie wygrał 6:4 zapew-
niając sobie grę w finale. 
 W drugim półfinale Sławomir Rams wygrał z Mateuszem 
Nosalem 2:0 (6:2, 6:3). 
 W finale spotkali się Sławomir Rams oraz Sofian Berrahal. 
Nie udał się rewanż Sofianowi, który po raz drugi w tym sezo-
nie musiał uznać wyższość Sławomira Ramsa. Obaj panowie 
spotkali się w fazie grupowej, gdzie Berrahal przegrał 2:0 
(6:3,6:1). Rams zaczął pojedynek od szybkiego zwycięstwa 
w pierwszym secie 6:0. Łatwo wygrany pierwszy set uśpił 
czujność Ramsa, dzięki czemu Berrahal w drugim secie na-
wiązał równorzędną walkę i wygrał seta 7:5. O zwycięstwie 
musiał zadecydować trzeci set, w którym Rams od stanu 2:2 

5-8 miejsce – Magdalena Kawalec, Szczepan Nowicki, Michał Ramut, Krzysztof Skórski

9-16 miejsce – Jacek Czech, Piotr Ćwik, Piotr Fryc, Paweł Kowalski

1 miejsce – Sławomir Rams 

Dokończenie na str. 16
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prowadził już do samego 
końca wygrywając w nim 7:5, 
a tym samym cały pojedynek 
2:1. Po zakończeniu meczu 
zostały wręczone narody dla 
finalistów, a każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkową statuet-
kę. Nagrody rzeczowe zostały 
ufundowane przez: Betoniar-
nię „Marbet” Marii Grzesia-
kowskiej oraz Eugeniusza 
Łazowskiego właściciela 
Okręgowej Stacji Kontroli 
Pojazdów Serwis–Części. 
Finaliści otrzymali również nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Aviva Commercial Union – Marian Pasisz. Animatorzy 
„Moje Boisko – Orlik 2012” serdecznie dziękują osobom i fir-
mom, które pomogły w organizacji ligi. Finalistom gratulują 
i już teraz zapraszają chętnych na przyszłoroczną edycję. 
 Klasyfikacja końcowa ligi: 1 miejsce – Sławomir Rams; 
2 miejsce – Sofian Berrahal; 3-4 miejsce – Krzysztof Hals, 

9-16 miejsce – Janusz Piątkiewicz, Szymon Potrzeba, Łukasz Ryndak
Mateusz Nosal; 5-8 miejsce – Magdalena Kawalec, Szczepan 
Nowicki, Michał Ramut, Krzysztof Skórski; 9-16 miejsce – 
Jacek Czech, Piotr Ćwik, Piotr Fryc, Paweł Kowalski, Janusz 
Piątkiewicz, Szymon Potrzeba, Łukasz Ryndak. 

Animator „Moje Boisko – Orlik 2012”
Magdalena Kawalec
Fot. Adrianna Wajda 

Dokończenie ze str. 15

1. BETONIARNIA „MARBET”, Maria Grzesiakowska – 
Brzostek, ul. A. Mickiewicza 11

2. PRZEDSIęBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-
-USŁUGOWE „EKIW” – Brzostek, ul. Szkotnia 16

3. SKLEP „OLEŃKA” (odzież z Włoch) – Brzostek-Pilzno
4. DELIKATESY „CENTRUM”, Małgorzata Drozd – Brzo-

stek, ul. Rynek 39
5. ZAKŁAD ROBÓT MELIORACYJNO-KANALIZACYJ-

NYCH „HYDROBUD” SP.J., B. Pysz, U. Pysz – Lato-
szyn 31c 

6. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA w KRAKOWIE 
oddział w BRZOSTKU

7. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY, Renata i Zbi-
gniew Golec – Brzostek, ul. Rynek 29

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

9. „PMS INTERNATIONAL” SP. Z O.O. – MAREK WOJNAR 
– ZAWADKA BRZOSTECKA 50

10. FIRMA USŁUGOWA ELSTOB, Paweł Wojnar – Zawadka 
Brzostecka 44

11. FHUP ANEX, Aneta Augustyn – Brzostek, ul. Przed-
mieście 36

12. APTEKA, mgr farm. Ryszard Nalepa – ul. 11-go Listopada
13. WINTER-SPORT, Dorota i Grzegorz Betlej – Brzostek, 

ul. Szkolna 3
14. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA GEODEZYJNO-

-BUDOWLANA, inż. Adam Sieńkowski – Zawadka 
Brzostecka

15. FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA „EFEKT”, Piotr 
Wójcik – Klecie 123

16. ZAKŁAD ŚLUSARSKI, Edward Kmiecik – Brzostek, ul. 
Mickiewicza 16

17. FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA, Jan Dziedzic 
– Bukowa 42

18. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MIKROKOSM, 
Grzegorz Kłęk – Brzostek, ul. Mickiewicza

19. FHU Marek Zięba – Brzostek
20. LASZKŁO, Adam Latoszek – Klecie
21. ZAKŁAD KAMIENIARSKO-MEBLOWY, Janusz Czar-

nawski – Klecie
22. FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA „STAN-BUD”, 

Stanisław Zyguła – Brzostek, ul. Łukasiewicza 32
23. USŁUGI  WOD. KAN. CO. GAZ, Józef Kawalec – Brzostek
24. FIRMA „WAFELEK”, Zbigniew Szczuciński – Janusz-

kowice
25. FIRMA WOJT-BUD, Wojciech Miśkowicz – Brzostek, 

ul 11-go Listopada 2
26. SZKOŁA JAZDY „MILA”, Anna Nawracaj Rozwadowska 

– Brzostek, ul. A. Mickiewicza 1
27. SALON FRYZJERSKI „ANETA” A. Czajka – Brzostek, 

ul. Rynek 18
28. FHU „BRIAN SOFT” – SPRZEDAŻ I NAPRAWA KOM-

PUTERÓW, Jacek Berrahal – Brzostek, ul. Rynek 38 
29. SKLEP WIELOBRANŻOWY, Artur Potrzeba – Brzostek
30. PHUP MOTOR-PORT, Marek Smoła – Brzostek, ul 11-go 

Listopada 14
31. WOD-GAZ, Paweł Bielecki – Brzostek
32. FIRMA ZAOPATRZENIA ROLNICTWA I RZEMIOSŁA, 

Dariusz Kalina – Brzostek
33. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY, Barbara Szy-

bist – Kołaczyce
34. SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY „MELISA”, Maria 

Maczuga – Brzostek, ul. Rynek 2
35. KWIACIARNIA „ANIA”, Anna Trojan-Kopala – Brzo-

stek, ul. Rynek 18
36. FIRMA HANDLOWA SANIT, Tadeusz Wójcik – Brzostek, 

Pawilon Hermes, ul. Łukasiewicza 2
37. AGENT UBEZPIECZENIOWY, Jerzy Potrzeba – Brzo-

stek, ul. Łukasiewicza 48
38. STACJA KONTROLI POJAZDÓW, mgr Eugeniusz Ła-

zowski – Brzostek, ul. Szkotnia 18
39. OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW, Lesław Kaput 

– Brzostek, ul. Słoneczna 40
40. FIRMA HANDLOWA BUDROL, Leszek Dziedzic – Mie-

czysław Dziedzic Spółka Jawna – Zawadka Brzostecka 2
41. PH AGD, Zbigniew Ramut
42. SKLEP MOTORYZACYJNY AGRO-MOTOR, Joanna 

Sury – Brzostek, Pawilon Hermes, ul. Łukasiewicza 2
43. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY, Maria Szczy-

gieł, Józef Czekaj
44. FIRMA EDO, Edward Giergowski – Brzostek
45. SKLEP TARA, Dorota Wołowiec-Prokop – Brzostek, 

ul. Rynek 24
46. SKLEP MEBLOWY, Danuta Pruchnik – Brzostek, ul. Ry-

nek
47. FHU AUTOSERWIS, Stanisław Jędrzejczyk – Brzostek, 

ul. Słoneczna
48. APTEKA VITA, Godawska i Wspólnicy Spółka Jawna – 

Brzostek, ul. Szkolna
49. KWIACIARNIA, Piotr Michalski, – Brzostek, ul. Rynek
50. FIRMA HANDLOWA I DORADZTWA FINANSOWE-

GO, Mariusz Grygiel
51. FOTO GRT, G. Trzeciak – Brzostek, ul. Rynek 30

Nad rozliczeniem wynagrodzeń sędziów i trenerów czuwa 
BIURO RACHUNKOWE, Jadwiga Olszewska – Brzostek, 
ul Łukasiewicza

firmy wspierające sekcję piłki nożnej lks brzostowianka brzostek

za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy - lks brzostowianka brzostek
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 Wiesław Rygiel kan-
dyduje do sejmu z dru-
giej pozycji na liście PSL. 
Z wykształcenia prawnik 
oraz nauczyciel. Były sta-
rosta powiatu ropczyc-
ko-sędziszowskiego, na-
stępnie doradca wojewody 
podkarpackiego i dyrektor 
Wydziału Infrastruktury 
Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszo-
wie. Żonaty, troje dzieci.
 Wiesław Rygiel, obecnie 
poseł na Sejm VI kadencji, 
objął mandat po zmarłym 
Leszku Deptule. W par-
lamencie aktywnie i sku-
tecznie pracował w Komisji 
Finansów oraz Samorządu 
Terytorialnego. W rezul-
tacie jego działań przyjęto 
m.in. specustawę przeciw-
powodziową, która umożli-
wia szybsze przygotowanie 
i wykonanie zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych. 
Nareszcie ustanowiono pra-
wo, które pozwoli szybciej 
wybudować wały ochron-
ne, zbiorniki wodne, polde-
ry suche itp. budowle.
 Przyczynił się do zwięk-
szenia pomocy finansowej 
państwa na usuwanie skut-
ków powodzi. Większą 
pomoc niż w ubiegłych 
latach uzyskali indywidualnie mieszkańcy. Są to kwoty 
od 2000 zł nawet do 300 000 zł dla zniszczonych go-
spodarstw i rekordowe dofinansowania dla samorządów 
na odbudowę infrastruktury komunalnej. Skutecznie 
zabiegał o wprowadzenie ustawy „antyspreadowej”, 
która chroni ponad 800 000 Polaków – kredytobiorców 
przed niekontrolowanym wzrostem rat kredytów i po-
życzek i ogranicza zyski banków uzyskiwane kosztem 
klientów. 
 W trakcie blisko 100 wystąpień sejmowych, licznych 
interpelacji i zapytań poruszał ważne dla ludzi proble-
my dotyczące przeciwdziałania bezrobociu i tworzenia 

miejsc pracy, poprawy poziomu opieki zdrowotnej 
i edukacji, wspierania rolnictwa, pomocy dla powodzian 
oraz wielu innych kwestii.
 Wiesław Rygiel od lat skutecznie działa w regionie 
w zakresie inwestycji drogowych (w tym dla Gminy 
Brzostek i Powiatu Dębickiego. tzw. „schetynówki”), 
inwestycji oświatowych, służby zdrowia i innych. Potrafi 
realizować trudne i odpowiedzialne zadania.
 Wspiera samorząd gminy Brzostek w działaniach na 
rzecz regulacji potoku Gogołówka, a także w staraniach 
o środki na budowę hali sportowej i innych przedsię-
wzięć. Zawsze stara się być: „Blisko ludzi”.

wiesław rygiel – kandydat do sejmU
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dożynki 2011
Fot. J. Nosal
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Dożynki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 DZIAŁANIE 413
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Opracowane przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

Nawsie BrzosteckieKlecie Brzostek

Przeczyca Bukowa

OpacionkaJanuszkowice

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Skurowa Siedliska-Bogusz

Gorzejowa Grudna Dolna

Wola Brzostecka
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Brzosteckie 
smakołyki

Flaczki sojowe
Składniki:

– 2 opakowania kotletów sojowych
– 2 marchewki
– 2 pietruszki
– 2 selery
– szklanka przecieru pomidorowego
– 2 litry rosołu
– sól, pieprz, majeranek, papryka, gałka muszkatołowa, 

imbir, liść laurowy. 
Wykonanie:

Gotować kotlety sojowe 5 minut na bulionie, następnie 
wyjąć i odsączyć. Marchew, seler, pietruszkę obrać i po-
kroić w słupki. Warzywa przełożyć do garnka, w którym 
gotowały się kotlety. Dolać wody i gotować do miękkości. 
Kotlety sojowe odsączone pokroić w paski i dorzucić do 
warzyw. Na koniec dodać przecier pomidorowy i doprawić 
do smaku ziołami. 

Smacznego!

 Drogi Czytelniku! Rozpoczynamy cykl artykułów dotyczą-
cych wpływu odżywiania na zdrowie psychiczne i fizyczne 
człowieka. Kolejno ukazujące się publikacje zawierać będą 
porady i wskazówki z jakich składników i w jaki sposób przy-
rządzać posiłki, aby być zdrowym, pełnym optymizmu.
 Mimo, iż każdy z nas ma większą lub mniejszą świadomość 
negatywnego wpływu nieodpowiedniej diety na samopoczu-
cie, to jednak głęboko zakorzenione nawyki żywieniowe nie 
pozwalają nam zmienić dotychczasowych przyzwyczajeń. 
Człowiek rzadko korzysta z produktów naturalnych, sięgając 
najczęściej po te, kilkakrotnie przetworzone i pięknie opakowa-
ne. Gotowe produkty posiadają niewątpliwie walory smakowe, 
jednakże ich częste spożywanie prowadzi do szeregu chorób 
cywilizacyjnych. Na przykład konsumpcja potraw z białej mąki 
przyczynia się do rozwoju cukrzycy, nadmierna ilość cukru ha-
muje zaś wchłanianie wapnia, co powoduje osteoporozę. Dieta 
oparta wyłącznie na czerwonym mięsie zakwasza organizm, 
czyniąc go podatnym na infekcje i choroby. 
 Koniecznie należy też zrozumieć, że każda dolegliwość 
w naszym ciele ma nie tylko fizyczne, ale również i psychiczne 
przyczyny. Aby zachować zdrowie, warto skupić się na swoim 
nastawieniu do świata i ludzi. Oto kilka przykładów na nieroze-
rwalność psychiki od ciała. Jeśli człowiek przyzwyczaił się do 
krytykowania wszystkich i wszystkiego, to zaczynają go boleć 
stawy i mięśnie; jeśli w człowieku dominuje gniew i nienawiść, 
to jego organizm jak gdyby się spalał, jest atakowany przez 
różne infekcje. Długo pamiętana doznana kiedyś krzywda 
rozkłada „pożera” ciało i w końcu prowadzi do powstania 
nowotworów i rozwoju chorób onkologicznych. 
 Aby uniknąć powyższych zagrożeń sięgnijmy w naszej 
diecie po produkty, które natura dała nam w prezencie. By 
powróciło dobre samopoczucie, a uśmiech zagościł na naszych 
twarzach warto pokusić się na przyrządzenie potraw według 
proponowanych przez nas przepisów.

Redakcja 

Surówka z pokrzywy
Składniki:

– 100 listków z pokrzywy
– 1 łyżka oliwy z oliwek
– 1 łyżka octu jabłkowego
– 1 łyżka musztardy
– 1 ząbek czosnku
– sok z jednej cytryny

Wykonanie:
Liście pokrzywy oczyścić, sparzyć, osuszyć i rozdrobnić. 
Pozostałe składniki połączyć, wymieszać i doprawić do 
smaku. Należy pamiętać, że czosnek trzeba przecisnąć 
przez praskę. Pokrzywę zalać sosem, ponownie wymieszać.
Polecamy np. z rybą.

Sałata z pokrzywy i mniszka lekarskiego
Składniki:

– 50 listków z pokrzywy
– 50 listków z mniszka lekarskiego
– ok. 12 dag mielonych orzechów włoskich
– sok z jednej cytryny
– 2 łyżki soku z kiszonej kapusty
– 1 łyżka oliwy z oliwek
– 1 łyżeczka posiekanej cebuli czerwonej

Wykonanie:
Pokrzywę i mniszka lekarskiego umyć, osuszyć i posiekać. 
Następnie skropić sokiem z cytryny, kiszonej kapusty oraz 
oliwą. Wymieszać z cebulą i orzechami.
Podawać z jajkami ugotowanymi na twardo.
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 W sobotę 13 sierpnia zakończyły się rozgrywki drugiej edycji 
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Gminy Brzostek, która tak jak 
w roku ubiegłym dostarczyła sporo emocji. 
 Najlepszym zespołem w tegorocznej edycji została drużyna 
Ekipa Remontowo-Budowlana, która w finale wysoko pokonała 
drużynę Walkower (7:4). Obie drużyny spotkały się też w fazie 
grupowej. Wtedy padł remis 4:4. Brąz w tegorocznej edycji powę-
drował do drużyny Ludzi Chudego, która po raz drugi pokonała 
Bez Nazwy 7:6 (w meczu grupowym 8:3 dla Ludzi Chudego). 
Mecze półfinałowe i finałowe sędziował Pan Tomasz Podlasek.
 Podczas rozgrywek ALPNGB rozegrano 24 spotkania, w któ-
rych strzelono 261 bramek (w tym 3 samobójcze). Łącznie w lidze 
wzięło udział 90 zawodników. W pierwszej fazie rozgrywek 
zespoły podzielone były na dwie grupy po 5 drużyn. Z grupy 
„A” do półfinału awansowały drużyny Ekipa Remontowo-Bu-
dowlana oraz Walkower, a z grupy „B” drużyny Bez Nazwy i 
Ludzie Chudego. Wyniki meczów półfinałowych:
LUDZIE CHUDEGO – EKIPA REMONTOWO-BUDOWLANA 
3:6 (2:1)
Bramki dla Ludzi Chudego: A. Rusztowicz – 2, S. Pisarek – 1,
Bramki dla Ekipy Remontowo-Budowlanej: B. Wiśniowski – 3, 
M. Juszkiewicz – 1, P. Mroczek – 1, M. Białas – 1, 
WALKOWER – BEZ NAZWY 2:0 (0:0)
Bramki dla Walkowera: B. Dzik – 1, Ł. Kordel – 1,
Żółte kartki: K. Witek (Walkower)
 Jak już wcześniej wspomniano w finale spotkały się drużyny 
z grupy „A” Ekipa Remontowo-Budowlana i Walkower. Bardzo 
szybko Ekipa wyszła na 3-bramkowe prowadzenie. Do przerwy 
trafiła do bramki jeszcze trzykrotnie tracąc tylko jedną i spo-
kojnie mogła przystąpić do drugiej połowy. W drugiej połowie 
Walkower starał się jeszcze zmniejszyć rozmiary porażki, lecz 
mu się to nie udało. Mecz zakończył się zwycięstwem Ekipy 7:4. 
Po meczu finałowym odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla 
trzech najlepszych drużyn. Zwycięski zespół z rąk prezesa LKS 
„Brzostowianki” Brzostek Andrzeja Szybista otrzymał pamiątko-
we statuetki, medale oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez 
„Motor-Port” PHU - Smoła Marek, jak również okazały puchar 
ufundowany przez Burmistrza Brzostku Leszka Bieńka. Rozdano 
również nagrody indywidualne. Królem strzelców został Seba-
stian Pisarek (Ludzie Chudego), który w całych rozgrywkach 
strzelił rywalom aż 20 bramek. Najlepszym bramkarzem został 
Karol Furman (Ludzie Chudego), który niejednokrotnie popisał 
się fenomenalnymi paradami bramkarskimi. W tym roku wybra-
no też „MVP finał”. Został nim Rafał Białas (Ekipa Remontowo-
-Budowlana). Fundatorem statuetek był sklep Winter – Sport, zaś 
nagród rzeczowych Aviva Commercial Union – Marian Pasisz 
oraz F.H.U. „Brian Soft” Farhat Berrahal. 
 Po ceremonii wręczenia nagród wszyscy uczestnicy turnieju 
piłkarskiego i tenisowego zostali zaproszeni na kiełbaskę z grilla 
ufundowaną przez Panią Renatę Golec, właścicielkę sklepu spo-
żywczego. 
 Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują Burmistrzowi, 
dzięki któremu liga mogła się odbyć, jak również sponsorom za 
ufundowanie nagród. Podziękowania należą się też: Pani Marii 
Przebiędzie – dyrektorowi SP w Brzostku, Jarkowi Klichowi 
i Jackowi Kaczce za opiekę medyczną, Pani Marcie Król – kie-

amatorska liga piłki nożnej gminy brzostek

rownikowi CKiCz, Panu Tomaszowi Podlaskowi – sędziemu, 
Waldemarowi Wójcikowi za obsługę techniczną, Adriannie 
Wajdzie za obsługę fotograficzną. Podziękowania należą się 
także przedstawicielom mediów: Józefowi Nosalowi oraz Janu-
szowi Grajcarowi za publikowanie w internecie oraz w gazetach 
informacji o wynikach ALPNGB. 
 Organizatorzy gratulują zwycięzcom i zapraszają drużyny do 
wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji. 
 Do zobaczenia na boisku w przyszłym roku!

Animator „Moje Boisko – Orlik 2012”
Magdalena Kawalec
Fot. Adrianna Wajda 

Ekipa Remontowo-Budowlana – I miejsce

Walkower – II miejsce

Ludzie Chudego – III miejsce Nagrody wręczał prezes LKS Brzostowianka A. Szybist 
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z brzostku w świat
„Naród jest przede wszystkim bogaty 
ludźmi…”

Jan Paweł II „Encyklika”
 Wrześniowy podmuch wiatru przy-
nosi wszechmocną woń. To zapach 
ziół dojrzałych, przekwitających, które 
z zeschłych kiści kwiatów oddają swój 
ostatni już aromat. To znowu zapach 
drzew tych iglastych obwie-
szonych szyszkami oddają-
cych posmak żywicy, świeżo-
ści jakby trochę przygaszonej, 
roznosi się. To znowu zapach 
sadów, a w nich dojrzałych 
granatowych śliw, pomarań-
czowo-zielonych brzoskwiń, 
żółto-różowych gruszek i pę-
katych czerwono-szarych, 
zielono-żółtych jabłek ogar-
nia człowieka swoją mocą. 
Mdlący zapach cierpkich 
kiści dzikiego bzu, dostojne 
korale kaliny, głogi, jarzębina 
„wysyłają aromat” niezwy-
kłości ze swoich dojrzałych, 
zwisających już gron owoców. 
Wiatr porusza gałęziami, 
konarami, gałązkami drzew, 
a te spuszczają dojrzałe już 
„dary jesieni” i roznoszą nie-
codzienny, urzekający zapach. A ileż 
kolorów i barw ukazują w bogactwie 
jesieni. Wrzosy mienią się swoim lila-
-fioletowym kolorem i nieśmiało stoją 
ukryte w zagonach traw i paproci, jakby 
bały się wyjść bliżej człowieka, i tylko 
czekają na ręce dziewcząt, które zerwą 
je a potem ułożą w wiązanki, wianuszki 
i małe ozdoby, które będą uświetniać 
ludzkie mieszkania. Orzechy zielono-
-szare pękate, otwierają swoje łupiny 
i spuszczają owoce na ziemię. Kasztany 
też rozchylają swoje osłony, z których 
wychylają się brązowo-wiśniowe kulecz-
ki owoców. A z dębu powoli tu i ówdzie 
spadają żołędzie – to wielka radość dla 
dzieci, gdyż służą im jako materiał do 
robienia ludzików, zwierzątek i innych 
ozdób. Wiatr leciuchno, to znowu moc-
niej muska przyrodę, kołysze, szarpie 
konarami drzew, trawami i owiewa spo-
cone czoła gospodarzy, którzy spieszą 
się z pracą w ogródkach, warzywnikach 
i na zagonach. To właśnie we wrześniu 
rozpoczyna się pracowita obróbka pól 
uprawnych. 
 Jestem w ogrodzie pań-
stwa Czesławy i Andrzeja 
Ruchlewiczów, tuż za du-
żym domem parafialnym 
w Brzostku, chociaż ro-
dzina wyrosła z tej posesji 
rozsiana jest niemalże po 
całym świecie, to jednak 
przyjeżdżają tu i ratują 
jedyną drewnianą willę 
w Brzostku i opiekują się 
dużym ogrodem. A są tu 
drzewa owocowe obsypa-
ne jabłkami i gruszami, 
krzewy ozdobne przycię-
te, szeregi kwiatów roz-
jaśniających i ozdabiają-
cych tę posesję. Trawnik 
przystrzyżony króciutko, 

a wszystko to „mówi”, że to miejsce dalej 
tętni życiem. Siedzimy przy stoliku pod 
rozłożystym drzewem i popijając sok 
pomarańczowy rozkoszujemy się sma-
kiem torcika z truskawek, a właściciel 
willi Andrzej Ruchlewicz opowiada o za-
mierzchłych czasach, wydarzeniach i lu-
dziach, których pamiętał od dzieciństwa. 
A była to rodzina szlachetna, pracowita, 
bogobojna i zakochana we wszystkim co 
polskie, miłująca się wzajemnie i odpo-

wiedzialna za losy polskich pokoleń.
 Na tej posesji stał drewniany, mały 
domek – jeszcze dziś jest on zrośnięty 
z okazałą willą – w którym Karolina 
i Józef Wołowiec wychowywali swoją 
wielodzietną rodzinę. Wychowywali 
w duchu wielkiej miłości do Boga i ludzi, 
w duchu pracowitości i uczciwego prze-
żywania każdego dnia. Z dziewięciorga 
dzieci dwoje zmarło jeszcze w dzieciń-
stwie – w pierwszej połowie XX wieku 
nieznane jeszcze były szczepionki 
przeciw chorobom zakaźnym i choroby 
takie, jak szkarlatyna, dyfteryt, gruźlica 
kładły pokotem duże populacje młodych. 
Pozostało w rodzinie Karoliny i Józefa 
Wołowców siedmioro dzieci, a w tym 
pięć dziewczynek i dwóch chłopców. 
Dzieci były bardzo pogodne, ułożone, 
zdolne, pięknie śpiewały, pisały wiersze, 
a dziewczynki haftowały, wykonywały 
robótki na drutach, szyły. I nic też dziw-
nego, że trzy z nich Wanda, Antonina 
i Jadwiga ukończyły seminaria pedago-
giczne i zostały nauczycielkami. Czwarta 
córka Aniela wyjechała do Ameryki, 

zaś na włościach brzosteckich pozostała 
Helena Wołowiec, która prowadziła go-
spodarkę po ojcach, pielęgnowała duży 
ogród warzywny, kwiatowy i prowadziła 
gościnny zawsze dom. Z pasją pisała 
wiersze i piosenki – niestety całe zeszyty 
zapisane tekstami po jej śmierci zabrał ze 
sobą siostrzeniec Krzysztof.
 Synowie Karoliny i Józefa Wołow-
ców należeli do najzdolniejszej grupy 
brzosteckiej młodzieży. Kazimierz zo-

stał fotografem brzosteckim, 
a Jan ukończył studia me-
dyczne i pracował w Gnieźnie 
w szpitalu jako lekarz, gdzie 
zaraził się na zakaźną chorobę 
i zmarł. 
 Najstarsza z sióstr Wanda 
z domu Wołowiec Ruchlewi-
czowa pilnie uczyła się i za 
sobą pociągnęła dwie jeszcze 
siostry Antoninę i Jadwigę. 
W Grodnie rozpoczęła swo-
ją pracę dydaktyczno-wy-
chowawczą i tam, też żywo 
działała w harcerstwie oraz 
w całym środowisku. Tam, też 
poznała przyszłego męża Ta-
deusza Ruchlewicza. Szybko 
też uskładali pewną sumę pie-
niędzy, za którą wybudowali 
dom – willę w Brzostku. To 
właśnie ta piękna drewniana 

willa – dzisiaj trochę przyniszczona 
została wybudowana tuż przed wojną. 
To właśnie w niej podczas okupacji 
ulokowali swój sztab wojskowy Niemcy. 
Po wojnie w domu tym zamieszała nie 
tylko rodzina, ale także wynajmowali 
mieszkania nauczyciele między innymi 
Jadwiga Utorowiczowa nauczycielka 
dwu-zimowej szkoły rachunkowości 
rolnej w Brzostku oraz Barbara i Stani-
sław Synowieccy nauczyciele technikum 
rolniczego w Kleciach.
 Młode małżeństwo Wandy i Tade-
usza Ruchlewiczów żyło szczęśliwie, 
a rodzina powiększyła się, gdyż przy-
szedł na świat syn Andrzej. Jednak na 
świecie działo się coraz gorzej. Hitler 
szalał w swoich pomysłach i wyruszył 
z ekspansją nie tylko na wschód Eu-
ropy, ale miał w zamiarze podbić cały 
świat. Zawierucha wojenna codziennie 
zabierała tysiące istnień ludzkich. Ból, 
strach, cierpienie, niepokój, niepew-
ność i łzy towarzyszyły człowiekowi 
w tamtych czasach, za Zofią Nałkowską 
powtórzę: „ludzie ludziom zgotowali ten 

los…”. Druga wojna świa-
towa zabierała nie tylko 
istnienia ludzkie ale także 
niszczyła wsie, miasta, 
zabytki kultury, kościoły, 
a najokrutniej Hitler roz-
prawiał się z Żydami i elitą 
naukową wysyłając ich do 
obozu zagłady. Wydawało 
się w tamtych czasach, 
że cały świat pędzi w ab-
solutną zagładę, jednak 
największą potęgą narodu 
jest człowiek, który swoją 
mądrością, nieugiętością, 
sprytem potrafił przeżyć 
piekło wojny, piekło obozo-
wych doświadczeń, piekło 
dnia i nocy, tamtych dni po 

Od lewej Wanda Ruchlewicz, siostra PCK, Helena Woło-
wiec i Jadwiga Samborska

Przyjęcie weselne Wandy i Tadeusza Ruchlewiczów
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to aby trwać. Właśnie takim człowiekiem 
– wzorem ponadczasowym – była Nasza 
Brzostecka Rodaczka Wanda z domu 
Wołowiec Ruchlewiczowa. 
 Mąż Wandy Tadeusz podczas wojny 
walczył pod Płockiem u generała Kle-
berga, a pani Wanda z malutkim synkiem 
Andrzejem pracowała w szkole – a po-
nadto działała w Armii Krajowej. Tam 
też w Grodnie 11 marca 1944 roku została 
zatrzymana, przewieziona i osadzona 
z grupą 120 Polek 
z Białegostoku do 
Ravensbrück i tam 
zaczęła istnieć nie 
jako człowiek, ale 
jako numer 30 780. 
Ona kobieta, mat-
ka, nauczycielka 
przestała istnieć 
j a ko  cz łow ie k , 
a tam w obozie za-
głady traktowano 
Ją jak i wszystkie 
więźniark i jako 
numer – straszne 
przeżycie obdzie-
rające człowieka 
z godności ludz-
kiej. Już warunki 
życia – właściwie 
nie życia tylko by-
cia i istnienia tam 
– były niegodne 
człowieka. W zim-
nie, głodzie, w ro-
bactwie, w ciężkiej pracy np. przy 
budowie baraków, każda więźniarka 
musiała dziennie podać 16 tys. cegieł bez 
rękawic gołymi rękoma, z których ciekła 
krew, w nędznej odzieży. Te warunki 
były tak okrutne, że dziś możemy sobie 
tylko wyobrazić ile hartu ducha musiały 
mieć więźniarki po to, aby przeżyć ten 
okrutny czas. System kar rozbudowali 
oprawcy obozowi do perfekcji. Bicie 
na specjalnym koźle kijem na gołe 
ciało, mdlejące więźniarki z bólu były 
polewane wodą i dalej bite, szczucie 
psami, golenie głowy, głodzenie. Do 
zbiorowych kar należało Kostabzug 
czyli odbieranie blokowi obiadów. Cele 
więzienny były ciemne, a w nich zbite 
prycze, a w bunkrze karnym były to 
maleńkie pomieszczenia, do których 
wtłaczano duże ilości kobiet i część 
z nich umierała. Słabsze psychicznie 
niestety nie wytrzymywały reżimu 
i zapadały w choroby psychiczne, 
a z tymi biedaczkami obchodzono 
się jeszcze gorzej, wywożono je do 
komór gazowych, 
gdzie je gazowano. 
Z i m ą  god z i na m i 
p r a c owa ł y  t y l ko 
w trepach z nogami 
odmrożonymi, które 
często amputowano. 
Komendantem obozu 
w Ravensbrück był 
Fritz Suchren, który 
chcąc zrzucić z siebie 
odpowiedzialność 
na procesie hambur-
skim tłumaczył się, 
że komory gazowe 
zostały wybudowane 
u schyłku wojny co 

było wielkim kłamstwem: „…krema-
torium nie mogło nadążyć z paleniem 
zwłok zagazowanych… istnieje przy-
puszczenie, że kobiety nie zawsze zatrute 
na śmierć wrzucano do wykopanych 
rowów, oblewano benzyną czy ropą 
i palono…” – relacja Jadwigi Nider z 30 
stycznia 1947 roku, w: Zbiory Komisji 
Historycznej w Ravensbrück.
 Robiono też na więźniarkach obozo-
wych doświadczenia medyczne wszcze-

piając do organizmu zarazki, preparując 
i wycinając tkankę z mięśni uda, tkankę 
nerwową, kostną – większość tych kobiet 
tzw. królików doświadczalnych zmarła 
i to w strasznych bólach, bo też i środki 
znieczulające czy uśmierzające ból obo-
zowi lekarze stosowali w minimalnej 
ilości. W karnej celi tłoczono po kilka-
dziesiąt kobiet, które stały na betonie 
we własnych nieczystościach, w zadu-
chu, fetorze, a potem musiały sprzątać 
gołymi rękoma. Te straszne upodlenia 
człowieka przeżyła też Nasza Brzostecka 
Rodaczka Wanda. Ile musiała mieć siły 
wewnętrznej, ile samozaparcia, ile wiary 
i nadziei, żeby trwać i wrócić do domu. 
Trwała, bo tam w domu pozostał Jej mały 
pięcioletni synek, mąż, rodzina, bo tam 
w Polsce walczono o wolność, bo tam 
była szkoła, do której chciała wracać jako 
nauczycielka, bo wierzyła, że jest Bóg, 
Miłosierny Pan, który nie zapomniał 
o Niej. I nie zapomniał, nastał 9 maja 
1945 roku i przyszedł koniec wojny.
 Końcem kwietnia 1945 roku auta 

Międzynarodowego Czerwonego Krzyża 
zaczęły wywozić najpierw do Szwecji, 
a potem do innych krajów więźniarki. 
Polki – więźniarki dostały amerykańskie 
paczki żywności tzw. Unrę – niestety 
Nasza Rodaczka nie miała siły aby nieść 
otrzymane dary. Rozpoczął się wymarsz 
więźniarek najpierw w nieznane, jak się 
potem okazało był to najszczęśliwszy 
przemarsz do kraju. Idąc drogą mijały 
je samochody pełne niemieckich żołnie-

rzy z zatkniętymi 
białymi f lagami. 
Zboczyły więźniar-
ki z drogi i na polu 
znalazły kopiec 
z  z iem n ia k a m i , 
całe szczęśliwe, że 
nareszcie najedzą 
się do woli – myśla-
ły. Szybko zapaliły 
ognisko, a nad nim 
gotowały ziemnia-
ki, a potem jadły 
– część z tych wy-
głodzonych kobiet 
bardzo pochorowa-
ła się po tym pierw-
szym gotowanym 
daniu. Nasza Ro-
d a cz k a  w y p i ł a 
wodę z ziemnia-
ków – i tak czyniła 
przez pierwsze lata 
po wojnie – dodało 
Jej to sił do dalsze-

go marszu. Potem przespały całą noc 
w lesie i zbudziła ich wielka strzelanina 
i wybuchy, szły dalej, ale drogi były coraz 
to bardziej zaminowane i coraz więcej 
słychać było wybuchów z wysadzanych 
mostów. I znowu strach i lęk zaczął im to-
warzyszyć myślały, że tak blisko do kra-
ju, a tu można jeszcze zginąć. Z lękiem 
dotarły od granicy polskiej, spotkały żoł-
nierzy polskich, którzy mówili, że to już 
koniec wojny. Radość zatykała im piersi, 
z oczu ciekły łzy radości, że wreszcie 
są wolne, że może za chwilę spotkają 
swoje rodziny. Wiosna budziła się do 
życia. Nasza Rodaczka mówiła, że była 
to najpiękniejsza wiosna w Jej życiu. Tak 
pisała Wanda Ruchlewiczowa we wspo-
mnieniu do Polskiego Radia „Sygnały 
dnia”, a potem owe wspomnienia stały 
się kartą historii tamtych obozowych 
przeżyć i świadectwem życia, cierpienia 
i bohaterstwa więźniarki pochodzącej 
z Naszej Brzosteckiej Ziemi. 
 Po wojnie Wanda z domu Wołowiec 
Ruchlewiczowa długo leczyła obolałe 

i wyniszczone ciało 
i zniewoloną duszę. 
Jednak należała do 
silnych kobiet i pod-
jęła pracę pedago-
giczną w liceum pe-
dagogicznym, a po-
tem studium nauczy-
cielskim w Kielcach, 
gdzie razem z nią 
pracowały siostry 
Jadwiga i Antonina.
 Antonina z Wołow-
ców Szczuka wywie-
ziona była na Sybir, 

Wanda Ruchlewicz przed swoją willą Andrzej Ruchlewicz

Czesława Ruchlewicz z synem Tadeuszem Wanda Ruchlewicz i Antonina Szczuka
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dzieci w obozie ravensbrück
My z Ravensbrück, z bardzo daleka
Gdzie kraj nam obcy i każda rzeka,
Gdzie nas do lagru, nas małe dzieci,
Wpędzono jako mysz do pułapki.
Cierpimy bardzo, tak bez przyczyny,
Bo my nie mamy nijakiej winy.
Czasem zgrzeszymy, choć to nieładnie,
Gdy jakiś dzieciak kartofla skradnie
Który tak pachnie, dymi łechce,
Że chociaż ukraść się niby nie chce.
Skradnie się ziemniak, przysmak lagrowy.
Z nim – myk pod ścianę, ażeby głowy
Nie zobaczyły lagrowe straże
I za kartofla nie dały w darze
Czegoś tak również bardzo bardzo ciepłego
Co dla dzieciaka trochę głodnego
Nie pożywieniem, ale cierpieniem.
Znowu cierpieniem byłoby nowym
W przeżyciu życia, życiu lagrowym.
Czasem płaczemy i kaprysimy
Bo za drutami bardzo cierpimy.
Brak nam powietrza, swobody, słońca.
Naszej niedoli nie widać końca.
Prosimy Cię Boże, my małe bąki
Wróć nas do domu, na niwy, łąki
Wróć nam tatusiów, braci, rodziny.
Boć oni również nie mają winy.
Nasz więzień Janek nie chce pić kawy.
Jeno wciąż płacze i do Warszawy
Do domu pragnie i do tatusia.
Tatuś powstaniec, a siostra Basia
W mundur powstańca też się przybrała.
W bój o Warszawę też się zabrała.
Albo nasz Jędruś skarżył się wczoraj
Że go z mamusią wzięli z wieczora
I za to tylko, że dnia uprzedniego
Jacyś tam goście do domu jego
Przyszli na chwilę: w mundurach byli
Jędruś sam nie wie, kto, skąd przybyli.
Pani guziki lśniły jak w słońcu
I że mówili „Bądź dzielny brzdącu”
Że się przyglądaj każdej czapeczce.
Biało-czerwonej w niej chorągiewce.
Że wlepiał długo w nich swe oczęta
To tylko mały Jędruś pamięta.

Nineczki tatuś wyjechał z domu.
Nikt go nie żegnał, bo po kryjomu 
Zniknął bez śladu. Opuścił chatkę
W smutku zostawił Nineczkę, matkę.
Za ojca – matkę z Nineczką wzięte.
W koncentracyjnym lagrze zamknięto.
Ach, pomyśl tylko, Boże Dzieciątko.
Dlaczego w lagrze to cyganiątko.
Co na wolności radosne hoże
Włóczy się, śpiewa o każdej porze?
Albo te matki z niemowlętami, 
Dlaczego one też za drutami?
Dużo tu, dużo przeróżnych dzieci.
Które błaganie ku tobie leci.
Pociesz nas Boże w naszej niedoli.
Ucisz serduszko, które tak boli.
Skróć naszych marzeń wielkie udręki.
I naszych rodzin nieludzkie męki.
Weź przyrzeczenie, dar, który ci damy.
Że wszystkie Ciebie bardzo kochamy.
Boskie Dzieciątko na pocieszenie
Daje dzieciątkom swe przyrzeczenie
Żal mi was, moje kochane smyki
Do ponad siły wasze krzyżyki
Ale niech każde dziecko pamięta:
Że to ostatnie lagrowe święto.
Lecz, gdy wrócicie do swej chatki.
Zapamiętajcie – na apel matki, ojca, ojczyzny.
Gdy nasza szkoła wstańcie gotowi gdy apel woła.

Wanda Wołowiec-Ruchlewicz
były więzień z obozu Ravensbrück

Nr obozowy 30780.
Ravensbrück, 24 grudnia 1944 r.

Maj 1935
serce płacze
Wszystko zda się tak samo,
A jednak inaczej
Bo – serce płacze
 Bo bolesna wieść przez powietrze bije
 Marszałek, Wódz, komendant Piłsudski
 Nie żyje 
Sztandary opuszczone
Na nich kiry czarne
A w sercu Imię Wielkie
Imię legendarne
 I wszystko zda się tak samo
 A jednak inaczej
 Bo – serce płacze 

Wanda Ruchlewicz z domu Wołowiec 
(po śmierci Marszałka Józefa  

Piłsudskiego 1867-1935) 

Wanda
Ruchlewicz

skąd pomógł się Jej wydostać Jan Soko-
łowski. Wiózł on syna Andrzeja Wandy 
Ruchewiczowej do Brzostku najpierw 
w pociągu, a potem na furmance. On też 
był repatriantem i podążał do Brzostku 
jak również pomagał innym w powro-
tach. Pierwszy mąż Antoniny został 
rozstrzelany przez Niemców i po nim 
zostało dwóch chłopców Bogumił i Józef. 
Z drugim mężem Piotrem Szczuką Anto-
nina miała też dwóch synów Krzysztofa 
i Ryszarda. Krzysztof najmłodsze lata 
dziecinne spędził w Brzostku u ciotki 
Heleny Wołowiec, następnie rodzice 
wzięli go do siebie. Obecnie Krzysztof 
Szczuka jest kapitanem marynarki i pły-
wa po morzach świata.
 Jadwiga z Wołowców Sam-
borska, też była nauczycielką. 
Razem z mężem wychowali 
dwójkę dzieci Sławomira i Bo-
gnę, która obecnie mieszka we 
Wrocławiu.
 Pan Andrzej syn Wandy i Ta-
deusza Ruchlewiczów ze wzru-
szeniem opowiada o matce, 
ojcu, o ciotkach i czule wspomi-
na dom brzostecki. Dzisiaj już 
jest emerytem. Ukończył studia 
inżynieryjno – magisterskie na 
Politechnice Gdańskiej wydział 
budownictwo lądowe. Odbył 
służbę wojskową w Sanoku, 
Przemyślu i Jarosławiu, a że był 
kierownikiem budowy różnych 
obiektów nie mógł nigdzie 
wyjeżdżać z kraju w tamtych 
czasach. Ożenił się z Czesławą 
Smoleńską z Rzeszowa, gdzie 
mieszka do chwili obecnej 
i razem wychowują syna Ta-
deusza, który po ukończeniu 
politechniki rzeszowskiej oraz 
podyplomowego studium infor-
matycznego na uniwersytecie 
rzeszowskim pracuje w jednej 
z firm rzeszowskich. Często, 
też przyjeżdżają całą rodziną 
na brzostecką posesję. Pan An-
drzej zgromadził zdjęcia, które 
pieczołowicie przechowuje. 
Zachowała się też kolekcja 
wydawnicza, w której zapisa-
ne są koleje życia i cierpienia 
w Ravensbrück – w obozie, 
w którym, cierpiała Jego matka. 
Instytut Prac Ręcznych w War-
szawie posiada pracę pani Wan-
dy Ruchlewicz: „Sukmana 
chłopska ze wsi Świętowarzy”, 
którą można znaleźć w Pamięt-
niku Świętokrzyskim z 1930 
roku pod redakcją Aleksandra 
Padkowskiego. 
 I tak o życiu i twórczości 
Naszej Rodaczki pani Wandy 
moglibyśmy napisać jeszcze 
wiele ciekawych wspomnień. 
Życie jednak szybko dobiega 
brzegu, a wtedy już tylko po-
zostaje pytanie: „Co mi mówisz 
górski strumieniu? W którym 
miejscu ze mną się spotkasz? Ze 
mną, który także przemijam?… 
zatrzymaj się – to przemijanie 
ma sens…” w tych rozważa-

niach i lirycznej zadumie 
zapisanej przez polskiego pa-
pieża możemy także umieścić 
panią Wandę. Ona odeszła 
do Domu Ojca, a dla nas 
żyjących pozostała jako wzór 
niezwykłej matki, ciepłej ko-
biety, zawsze z optymizmem 
patrząca w przyszłość, wiel-
kiej Polki, doskonałej nauczy-
cielki i człowieka, który umiał 
pokonać ból i cierpienie, po to 
aby trwać.
 Nasz naród doświadczo-
ny wieloma cierpieniami 
jest wielki, bo ma mądrych 
i wspaniałych Polaków.

Zuzanna Rogala Krzysztof Szczuka z rodziną
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Marian 
Nosal

Jadwiga 
Kudłacz

dożynki 2009
Ze Smarżowskiej strony
Tu do was jedziemy
I ten wieniec żniwny
Ze sobą wieziemy
Wiozą go tu chłopcy
Wiozą i dziewczynki
Byle tylko zdążyć
Na gminne dożynki
A w tym naszym wieńcu
Ziarenka się złocą
Które nam wyrosły
Z Twą Boże pomocą
Złociło się ziarno
Koszami je nosić
A zboże tak bujne
Aż się prosi kosić
Już nie szumią łany
Bo w wieniec splecione
Na gminne dożynki
Tutaj przyniesione

Czy mogłaby się Pani 
przedstawić czytelnikom 
„Wiadomości Brzostec-
kich”?
Nazywam się Ryszarda Za-
stawny, jestem emerytowaną 
nauczycielką.
Na przestrzeni lat pracy 
w szkole, na pewno obser-
wowała Pani jak zmienia 
się młodzież. Czym różnią 
się dzisiejsi uczniowie, od 
tych sprzed lat?
Uważam, że nie ma różni-
cy. Tak jak dawniej i teraz 
uczniowie cieszą się z osią-
ganych sukcesów. Czy to w szkole, czy w życiu zmagają się 
również z różnymi problemami. 
Nauczycielowi największą satysfakcję dają sukcesy jego 
uczniów. Miała Pani z pewnością wychowanków, którzy 
po ukończeniu szkoły zrobili karierę, osiągnęli sukces.
Trudno mi określić ilu uczniów zrobiło karierę, czy osiągnęło 
sukces, ale myślę, że wielu.
Czy według Pani praca w szkole jest ciężka i trudna, czy 
może łatwa i przyjemna?
 Uważam, że praca nauczyciela jest niezwykle trudna i od-
powiedzialna. Nauczyciel to nie tylko osoba przekazująca 
wiedzę, ale również, a może przede wszystkim - wychowawca. 
To przecież on wspólnie z rodzicami kształtuje osobowość 
dziecka. Ten zawód wymaga umiejętności nawiązania dia-
logu i indywidualnego podejścia do ucznia. Na nauczycielu 
spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo, rozwój pasji 
i zainteresowań dziecka, przekazania mu w sposób ciekawy 
i zajmujący określonego zasobu wiedzy i umiejętności, aby 
umiało odnaleźć się we współczesnym świecie. W codzien-
nych kontaktach z uczniem nauczyciel powinien być zawsze 
uśmiechnięty z poczuciem humoru, ale jednocześnie wyma-
gający, stawiający dziecku wysoko poprzeczkę, by osiągnęło 

jak najlepsze wyniki. Wymienione wyżej zadania, które musi 
spełnić każdy nauczyciel, są dowodem na to, że praca w szkole 
nie należy do najłatwiejszych.
Jaką wartość mają uroczystości szkolne dla rozwoju 
dziecka?
Uroczystości związane z różnymi świętami i upamiętniające 
ważne wydarzenia są integralną częścią życia szkolnego i są 
ważnym elementem prawidłowego rozwoju dziecka. Dzieje 
się tak z dwóch powodów – twórczość artystyczna jest bardzo 
dobrym sposobem oddziaływania wychowawczego na dzieci, 
sama uroczystość zaś to doskonała okazja, by dostarczyć 
wiedzy na dany temat oraz kolejne narzędzie wychowywania 
i uwrażliwiania uczniów. Dzieci lubią każdy rodzaj działalno-
ści artystycznej – chętnie śpiewają, tańczą, recytują, malują, 
rzeźbią, ćwiczą akrobacje gimnastyczne. Prawie wszystkie 
garną się do działań teatralnych. Uwielbiają kreować, two-
rzyć, występować, projektować kostiumy i dekoracje. Bardzo 
dobrze się czują, wchodząc w czyjeś role, odgrywając jakieś 
postacie. Uroczystości szkolne i środowiskowe, to również 
doskonała okazja do  integracji dzieci, rodziców, nauczycieli, 
przedstawicieli różnych instytucji.
Co z perspektywy doświadczeń w pracy mogłaby Pani 
doradzić współczesnym nauczycielom?
Pracując w szkole zawsze starałam się traktować wszystkie 
dzieci jednakowo, dostrzec w każdym uczniu pozytywne 
cechy i zdolności, które należałoby rozwijać. Pamiętałam 
również o tym, że ilość ocen niedostatecznych nie zawsze 
świadczy o uczniu. Zawsze postępowałam konsekwentnie 
np. jeżeli zadawałam zadanie, to było one zawsze sprawdzone 
i ocenione. 
Czy tęskni Pani za szkołą i czy dźwięk szkolnego dzwonka 
wywołuje szybsze bicie serca?
Z początku rzeczywiście dźwięk szkolnego dzwonka wywo-
ływał szybsze bicie serca. Za szkołą tak bardzo nie tęsknię, 
może dlatego, że czasem pomagam dzieciom i młodzieży 
w pokonywaniu różnych trudności w nauce.
Dziękujemy za rozmowę.

atsz

wywiad z panią ryszardą zastawny – emerytowaną naUczycielką

Smarżowscy rolnicy
Są dziś ucieszeni
Bo to ziarno młynarz
W mąkę im przemieni
A z pszenicznej mąki
Chleb zrobi mamusia
By go nie zabrakło
Dla syna i wnusia

pozwól mi
Pozwól mi choć na chwilę
Poczuć się jak motyle
Unosić się na wietrze
W swoim starym swetrze
Nad kwiatami latać
Uśmiechać się i płakać
Ciągle śnić i marzyć
I miłością darzyć

wrzesień
Pięknie wrzesień się stroi
W złoto purpurę zieleń
Wiatr mu szaty wykroił
Mgłą doliny wyścielił

Usiadł wrzesień na miedzy
Żółtym liściem okryty
Ubrał kapelusz z rydza
Babim latem obszytym

Wrzesień wrzosy maluje
Strąca orzechy leszczynom
Dymem ognisk się snuje
Czerwieni się kaliną

Jeżyny rozkłada w lesie
Liście drzewom farbuje
Rykiem jelenia się niesie
Wszędzie wrzesień króluje

Wrzesień szkołę zaczyna
Refleksje wrześniowe rodzi
Czas wojny przypomina
Po mogiłach przechodzi

Dlaczego miesiąc wrzesień 
Jest tak rozpoznawalny
Trudny do wymówienia
A taki popularny

Czy to że jest dziewiąty
Może mieć znaczenie
Jest ich dwanaście w roku
A on ma wyróżnienie

Przez dwie pory roku
On panuje nad ziemią
Królem lata odejdzie
Przyjdzie jak car jesienią

Kolejny wrzesień odszedł
Na mnie swój cień położył
Tak abym się nie spostrzegł
Że krzyżyk mi dołożył

We wrześniu czas zatrzymam
Na kalendarza kartce
Szczególnie będę wspominał
Ten w pięćdziesiątym czwartym
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kącik  
zdrowia  
apteki „Vita”
waga pod kontrolą
 Ze względu na ryzyko poważnych, 
zagrażających zdrowiu i życiu powikłań 
Światowa Organizacja Zdrowia oficjal-
nie wpisała w 1995 roku otyłość na listę 
chorób przewlekłych. Leczenie otyłości 
powinno być wielokierunkowe i opierać 
się nie tylko na diecie, ale również ak-
tywności fizycznej i zmianie nawyków 
żywieniowych (nastawienia psychiczne-
go). Część pacjentów ze względu na do-
datkowe obciążenia powinna być leczona 
farmakologicznie. Jednak doborem leków 
na receptę zajmuje się lekarz i pod żad-
nym pozorem nie wolno sięgać po nie na 
własną rękę, korzystając z nielegalnych 
źródeł tak popularnych w internecie. 
Leki na receptę posiadają szereg dzia-
łań niepożądanych i tylko lekarz może 
zadecydować o przewadze korzyści nad 
stratami.
 Dla osób, które chcą w zdrowy sposób 
schudnąć kilka kilogramów wystarczą 
suplementy diety dostępne w aptekach 
bez recepty. Należy jednak pamiętać, że 
nie ma cudownego środka, który „odchu-
dzi” bez żadnego wysiłku. Preparaty te 
mogą jedynie wspomóc proces tracenia 

zbędnych kilogramów, poparty zdrową, 
odpowiednio zbilansowaną dietą i ak-
tywnością fizyczną.
 Do najpopularniejszych suplementów 
wspomagających odchudzanie należą 
środki zmniejszające łaknienie i wypeł-
niające żołądek. Preparaty te zawierają 
naturalnego pochodzenia błonnik lub 
pektyny, które posiadają zdolność chło-
nięcia wody i pęcznienia w przewodzie 
pokarmowym. Uczucie sytości po zaży-
ciu tych suplementów zapewnia niezwy-
kła właściwość nawet 200-stu krotnego 
zwiększania swojej objętości. Pozwala 
to kontrolować apetyt i pobudza ścianę 
jelit do pracy, przesuwając masy kałowe 
i ułatwiając wypróżnianie. Stosując te 
preparaty należy pamiętać, aby zawsze 
obficie popijać je wodą.
 Chrom to niezbędny element naszej 
diety i pierwiastek, który posiada zdol-
ność regulacji glukozy w organizmie. 
Wraz z niacyną i aminokwasami wchodzi 
on w skład czynnika tolerancji glukozy 
GTF, który stymuluje czynność insuliny 
łącząc się z nią bezpośrednio lub z jej 
receptorami. Taki mechanizm działania 
zmniejsza łaknienie, a zwłaszcza apetyt 
na słodycze. Chrom wpływa dodatko-
wo korzystnie na gospodarkę lipidową 
i funkcjonowanie układu odpornościo-
wego.
 Do wspomagaczy odchudzania należy 
również chityna, naturalna substancja 
pozyskiwana ze zmielonych pancerzy-
ków morskich skorupiaków (krabów 
i krewetek). Zmniejsza ona wchłanianie 
tłuszczów, gdyż jest źródłem naturalnych 

włókników pokarmowych, które same nie 
ulegają strawieniu, natomiast ograniczają 
trawienie tłuszczu i umożliwiają wy-
dalenie go z organizmu zanim zostanie 
wchłonięty.
 Ocet jabłkowy (którego właściwości 
wykorzystywała już starożytna Kleopa-
tra, pijąc rozcieńczony z wodą), L-karni-
tyna, sprzężony kwas linolenowy (CLA) 
oraz jod należą do grupy składników 
przyspieszających przemianę materii. 
Np. kwas CLA poprawia stosunek masy 
mięśniowej do tkanki tłuszczowej bez na-
ruszenia masy mięśniowej, a L-karnityna 
zmniejsza zapotrzebowanie organizmu 
na węglowodany i pomaga utrzymać 
wagę na prawidłowym poziomie.
 Kolejną grupą dominującą wśród su-
plementów wspomagających odchudza-
nie są tzw. termogeniki czyli składniki 
przyspieszające spalanie tłuszczu (jak 
kofeina czy guarana). Środki te powinny 
być jednak stosowane z rozwagą, gdyż 
mogą wpływać na czynność serca i ci-
śnienie tętnicze.
 Preparaty należy dobierać indywidu-
alnie, gdyż różna jest otyłość, stan fizjolo-
giczny organizmu czy tempo przemiany 
materii. To co pomogło koleżance, u Nas 
może nie przynieść pożądanych efektów. 
Są także pewne jednostki chorobowe, 
w których nie wolno zażywać tego typu 
preparatów (choroby jelit, żołądka, tar-
czycy, anemie) i stany fizjologiczne (np. 
ciąża).
 Dużo zdrowia i jak najmniej kilogra-
mów życzy 

mgr farm. Monika Miałkowska

Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu – fragmenty

pierwsze dni i tygodnie 
grozy wojennej cd.
 W poniedziałek rano 11-go września 
otrzymaliśmy pierwszą oficjalną i groźną 
wiadomość, że Niemcy już rzeczywiście 
są i wprowadzają swoje rządy wojsko-
wo–policyjne. Wiadomość tę przyniósł 
nam sołtys naszej wsi Michał Świętoń. 
Słyszałem jak mówił dziwnie drżącym 
głosem. Musicie natychmiast zdemonto-
wać instalację radiową i razem z radiem 
oddać mi. Władze niemieckie wydały 
rozkaz konfiskaty sprzętu radiowego, 
a od jutra za jego posiadanie grozi kara 
śmierci. Muszę jeszcze dziś odwieźć do 
Brzostku odebrany sprzęt i zgłosić kto 
go jeszcze nie oddał. Od nas pojechał 
wyznaczoną przez siebie podwodą do 
Gajów na kopalnię. Tato i ja zabraliśmy 
się do wykopywania żerdzi na których 
była rozpięta antena. Zdemontowaną an-
tenę i uziemienie tato dołączył do aparatu 
radiowego i oddał za pokwitowaniem 
sołtysowi wracającemu z kopalni.
 Nie widzieliśmy jeszcze żadnego 
żołnierza niemieckiego ale już nikt nie 
miał wątpliwości, że nasze tereny zostały 

zajęte przez hitlerowskich napastni-
ków. Nie przypuszczaliśmy jednak, że 
to już rzeczywiście początek okupacji 
hitlerowskiej. Ciągle wiele osób, które 
przychodziły do nas, w tym w sprawie 
reperacji zegarów wyrażało nadzieję 
na pomoc mocarstw zachodnich Polsce 
w obronnych wzmaganiach wojennych 
z Niemcami.
Tato jednak nie miał złudzeń i był zdania 
że wojska niemieckie wkrótce rozgromią 
ostatecznie obronę wojsk polskich i wszy-
scy mieszkańcy Polski staną się niewol-
nikami niemieckimi. Konsekwentnie do 
zasad głoszonych przez tatę, wszyscy 
domownicy mieliśmy pełne ręce roboty 
w polu i w zagrodzie. Ograniczało to my-
śli i rozmowy o nieszczęściach wojennych 
na rzecz zadań wykonywanych w naszym 
gospodarstwie.
 Tymczasem na zachód wracali ludzie, 
którzy jeszcze tak niedawno uciekali 
przed Niemcami na wschód. Nie była to 
już tak masowa fala przerażonych ludzi 
uciekających w panicznym pośpiechu lecz 
wolno idące grupki osób przygnębionych 
i niesamowicie wyczerpanych. Coraz 
częściej wstępowali także do nas z prośbą 
o pożywienie oraz nocleg. Zatrzymując 
się opowiadali o przerażających wydarze-
niach, których byli świadkami lub słyszeli 
o nich od innych. Dotyczyły one głównie 
znęcania się hitlerowców nad polskimi 
jeńcami wojennymi i ludnością cywilną, 
a szczególnie Żydami w miastach gdzie 
było ich najwięcej. Opowiadali też o nie-
słychanych męczarniach w jakich umie-
rali ludzie ranni albo nękani chorobami 

które szerzyły się wśród uciekinierów. 
Niektóre opowiadania w detalach były tak 
straszne, że tato przerywał je i zwracał 
uwagę na przebywanie dzieci w mieszka-
niu. Po wyjściu od nas takich opowiada-
czy, tato podkreślał ich bujną fantazję dla 
rozładowania naszego przejęcia lękiem.
 Było to już w trzecim tygodniu wojny 
chyba 19-go września, kiedy dotarła do 
nas wiadomość, że 17-go września woj-
ska radzieckie przekroczyły wschodnią 
granicę Polski i zajmują jej tereny. Tego 
samego dnia 17-go w nocy opuścili grani-
ce Polski jej prezydent Ignacy Mościcki, 
rząd z premierem Sławojem Składkow-
skim oraz Naczelne Dowództwo Wojska 
Polskiego z marszałkiem Rydzem-Śmi-
głym i udali się do Rumunii. Obydwie 
wiadomości pogrążyły ostatecznie naszą 
rodzinę, jak chyba każdą polską rodzinę 
w całkowitej beznadziejności. Nawet tato 
był tak zgnębiony, że już nie starał się nas 
pocieszać swoimi perswazjami. Szczegól-
nie zrozpaczona była ciocia Anna, która 
pełna uczuć lęku powtarzała, nie potrafię 
przeżyć takich okropności.
 Resztki pocieszających wiadomości, 
że jeszcze bohatersko walczą z Niemcami 
obrońcy Warszawy, Helu i Modlina nie 
potrafiła już pobudzić naszej nadziei na 
uniknięcie tragicznej sytuacji ponownego 
rozbioru Polski tym razem przez hitlerow-
skie Niemcy i stalinowski Związek Ra-
dziecki. Z wkraczającą do Polski Armią 
Czerwoną nie podejmowano już walki 
zbrojnej. Ostatnia samodzielna grupa 
operacyjna „Polesie” pod dowództwem 
generała Kleeberga po zaciętych wal-
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kach z armią hitlerowską skapitulowała 
w dniu 6-go października z powodu braku 
amunicji. Tak został zrealizowany plan 
Hitlera totalnej i błyskawicznej wojny 
z Polską. Wówczas nikt nie przypuszczał 
w naszej wsi ani w okolicy, że zakoń-
czona wrześniowa wojna w Polsce jest 
dopiero początkiem II wojny światowej. 
Czuliśmy głęboko naszą beznadziejność, 
osamotnienie i opuszczenie Polski przez 
sojusznicze mocarstwa zachodnie.

okupacja niemiecka
 Po zakończeniu wojny wrześniowej 
1939 roku w Polsce, poczuliśmy się 
w rodzinie, zresztą nie tylko w naszej, 
zupełnie zdani na łaskę i niełaskę na-
szych śmiertelnych wrogów i oprawców 
hitlerowskich. Rzeczywiście nasza sy-
tuacja była beznadziejna także dlatego, 
że wszystkich zaskoczył fakt zajęcia 
wschodnich terenów Polski przez Armię 
Czerwoną Związku Radzieckiego, z którą 
Wojsko Polskie walczyło i zwyciężyło 
ją nad Wisłą, niespełna dwadzieścia lat 
temu. Zwycięstwo to nazwane było „Cu-
dem nad Wisłą” w mojej szkolnej książce 
historii.
 Z opowiadań uciekinierów powraca-
jących ze wschodu wynikało, że wojska 
niemieckie i radzieckie nie wykazują wo-
bec siebie wrogości, a wręcz przeciwnie, 
zachowują się jak sprzymierzeńcy. Docie-
rały też do nas wiadomości, że wszystkie 
formacje polskich armii wycofujących się 
w toku walk obronnych z wojskami hitle-
rowskimi, na wschodnie tereny Polski, 
zostały tam przejmowane przez wojska 
radzieckie, rozbrajane i internowane 
w głąb Związku Radzieckiego. Bardzo 
przykrą była też wiadomość, że władze 
Polski i naczelne dowództwo wojskowe 
nie znalazły godnego schronienia w Ru-
munii, lecz zostały tam internowane.
 Cały splot tych zdarzeń, potęgowany 
dodatkowo wiadomościami o faktach 
stosowanego przez hitlerowców terroru 
okupacyjnego wobec ludności okupo-
wanych terenów Polski, powodował nie-
słychanie ciężkie przeżycia i wiele osób 
popadało w depresję oraz inne zaburzenia 
psychiczne. Dowodem takich stanów była 
między innymi nasza ciocia Anna, która 
postanowiła odebrać sobie życie przez 
wskoczenie do wody w studni. Udało 
się ją uratować od utonięcia, ale nie od 
śmierci spowodowanej zaburzeniami 
psychicznymi. Pisałem o tym wcześniej. 
Zdesperowanie cioci oraz jej zgon był dla 
naszej rodziny ciężkim ciosem wydarzeń 
okupacyjnych. W dodatku pogrzeb cioci 
musiał być bardzo skromny, niemal pota-
jemny, wobec wydanego przez okupanta 
surowego zakazu organizowania wszel-
kich pochodów i zgromadzeń ludności 
oraz udziału w nich.
 O stan zdrowia dziadka Jakuba w Brze-
zinach Zalasem niepokoiliśmy się coraz 
bardziej, a zwłaszcza mama i ja. Żadnych 
wiadomości nie było od wujostwa, którzy 
opiekowali się dziadkiem. Mama z ciocią 
Gruszkową postanowiły pójść odwiedzić 
dziadka w najbliższą niedzielę. Zapro-
ponowałem zawiezienie ich furmanką, 
ale propozycję uznano za niebezpieczną. 
Obawiano się spotkania w drodze żołnie-
rzy albo policjantów niemieckich, którzy 

mogą zabrać furmankę, a może i jadące 
na niej osoby. Rodzice nie wyrazili też 
zgody bym poszedł z mamą i ciocią we 
trójkę, mimo iż bardzo prosiłem ich o to. 
Czułem wielką potrzebę zobaczenia 
dziadka, którego niezmiernie kochałem. 
Wobec stanowczości rodziców musiałem 
zrezygnować. Dla bezpieczeństwa tato 
nawet zaproponował by mama i ciocia nie 
szły razem, ale oddzielnie w odległości 
wzrokowej od siebie. Gdyby pierwszej 
przytrafiło się coś niedobrego, druga 
będzie mogła udać się do pobliskiego 
domu z prośbą o pomoc. W przypadku zaś 
gdy pierwsza zauważy jakieś niebezpie-
czeństwo da znak ostrzegawczy drugiej. 
Dla podkreślenia potrzeby takiego po-
stępowania tato dodał, przyszło nam żyć 
w nienormalnych czasach dlatego musimy 
postępować nienormalnie.
 W niedzielę mama z ciocią wychodząc 
do Brzezin obiecały nie zatrzymywać się 
zbyt długo u dziadka Zalasem. Z niepo-
kojem oczekiwaliśmy ich powrotu, a czas 
dłużył się nam niesamowicie. Wreszcie 
kiedy wróciły odetchnęliśmy z ulgą i za-
sypywali je pytaniami o zdrowie dziadka 
i o przygody jakie miały w drodze. Przed 
rozpoczęciem szczegółowej relacji nastą-
piło pożegnanie z ciocią, która śpieszyła 
się do swojego domu, by nie przedłużać 
oczekiwania rodziny na jej powrót. 
Natomiast mama nie czekając na nasze 
ponaglenia, zaczęła swoje opowiadanie 
od stwierdzenia, że dziadzio i wujostwo 
przekazali nam wszystkim bardzo ser-
deczne pozdrowienia i ucałowania. Dzia-
dek ogromnie ucieszył się odwiedzinami 
i przekazał wszystkim serdeczne podzię-
kowania za troskę i pamięć o nim oraz 
za przekazane mu ucałowania i życzenia 
dobrego zdrowia. Stan jego zdrowia nie 
pogorszył się ale i nie uległ poprawie. Do-
tkliwie odczuwa brak radiowego kontaktu 
ze światem, bo wujostwo podobnie jak my 
musieli oddać odbiornik radiowy. Dzia-
dzio rzeczywiście martwi się o przyszłość 
każdego z członków jego rodu w zaistnia-
łej sytuacji okupacyjnej. Prosi wszystkich 
o rozwagę i ostrożność w postępowaniu 
wobec nakazów i zakazów okupanta. Je-
żeli Polacy nie zdołali zabezpieczyć sobie 
skutecznej pomocy w obronie ich ziem 
przed grabieżą przez Niemcy i Rosję to 
teraz muszą cierpliwie poczekać na realną 
pomoc w ich odzyskaniu. Okupantowi 
nie wolno pomagać z własnej woli, ale 
też nie wolno narażać życia za łamanie 
nakazów i zakazów zagrożonych karą 
śmierci. Dziadek stwierdził, że nie warto 
oddawać życia za korzystanie z radio-
wego kontaktu ze światem. Nie sztuka 
jest zginąć lecz sztuka przeżyć te ciężkie 
czasy. Dziadek prosił by jego słowa prze-
kazywać wszystkim w rodzinie i poza 
nią. Prosił też by zaniechać tradycyjnych 
odwiedzin zbiorowych z okazji świąt lub 
uroczystości rodzinnych.
 Mama opowiedziała nam, że w drodze 
do dziadka i z powrotem nie spotkało ich 
nic złego. W tamtą stronę skorzystały 
z rad taty i szły oddzielnie, ale czuły się 
nieswojo, bo ciągle myślały o niebez-
pieczeństwie i były podszyte strachem. 
W drodze powrotnej szły razem i było im 
o wiele raźniej, bo mogły ze sobą rozma-
wiać i nie myśleć o tym co mogło by się 
im złego przytrafić. W obydwie strony 

nie zauważyły niczego co stanowiłoby 
niebezpieczeństwo, a w szczególności 
nie widziały żołnierzy ani policjantów 
niemieckich.
 Niedługo po powrocie mamy z Brze-
zin przyszli do nas ciocia z wujkiem 
Papierowie, by dowiedzieć się o zdrowie 
dziadka Andreasika. Mama powtarzała 
im w szczegółach wszystko co wcześniej 
nam opowiedziała, a Gienia podała na 
stół skromny poczęstunek. W rozmowie 
rodziców z ciocią i wujkiem wysoko 
oceniono mądrość słów dziadka, jakie 
przekazał rodzinie oraz potrzebę prze-
strzegania ich w praktyce. Rozważano 
możliwości biernego oporu w wykony-
waniu nakazów i zakazów wydawanych 
przez władze okupacyjne. Wyrażano 
jednak wątpliwości czy za bierny opór 
można uniknąć odpowiedzialności. 
W warunkach terroru prowadzonego 
przez hitlerowców: aresztowań, tortu-
rowania i zabijania, zachowanie życia 
własnego i rodziny może być rzeczy-
wiście sztuką i to sztuką nie lada. Przy 
stosowaniu odpowiedzialności zbiorowej 
karani są także ludzie zupełnie niewinni, 
a za niewykonanie prawie każdego z po-
stanowień okupanta grożą srogie represje 
do kary śmierci włącznie.
 Ciocia z wujkiem wyrażali rosnący 
niepokój o losy ich syna Ignaca, który 
jako zawodowy podoficer brał udział 
w wojnie obronnej Polski. Obydwoje mieli 
nadzieję, że Ignac nie zginął podczas 
działań wojennych. Ciocia opowiadała 
o snach jakie miała ostatnio o Ignacu. 
Zdaniem cioci te sny sprawiają jej prze-
konanie, że Ignac żyje i na pewno jest 
w niewoli rosyjskiej. Ciocia powoływała 
się też na opowiadania uciekinierów po-
wracających ze wschodu, że wśród nich 
wracali jacyś żołnierze polscy ubrani już 
po cywilnemu, którym udało się zbiec 
w czasie rozbrajania polskich jednostek 
wojskowych przez armię radziecką i za-
bierania ich do obozów jenieckich. Ciocia 
z wujkiem w równej mierze martwili się 
też o synową Stefę żonę Ignaca oraz ich 
córki Halinkę i Basię. Obawiają się czy 
im nie stało się coś złego. Mają nadzieję, 
że są nadal w Jarosławiu i może wkrótce 
otrzymają od Stefy wiadomość, bo podob-
no poczta zaczęła już funkcjonować.
 Stopniowo stawaliśmy się coraz bar-
dziej odporni psychicznie na okropności 
wydarzeń. Rodzice ciągle nam powtarza-
li, że cokolwiek dziać się jeszcze będzie 
nie wolno się bać ani rozpaczać. Musimy 
być wszyscy silni, rzetelnie pracować 
i myśleć o lepszej przyszłości niż teraź-
niejszość. Mama przy tym wskazywała 
na potrzebę żarliwej modlitwy do Pana 
Boga o łaskę i miłosierdzie nad nami, 
a tato nie negował tego, ale odwoływał 
się do konieczności roztropnego postę-
powania w każdej zaistniałej sytuacji. 
W naszym gospodarstwie aktualnie 
najwięcej obowiązków i ciężkiej pracy 
spadało już tylko na cztery osoby, to jest 
na rodziców oraz na moją starszą siostrę 
Gienię i na mnie. Młodsze siostry Cela 
i Hela wznowiły uczęszczanie do szkoły 
powszechnej, w której po wakacjach 
przedłużonych wojną została rozpoczęta 
nauka z programem okrojonym przed-
miotowo przez władze okupacyjne.

cdn.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE28

 Thuja:
 Smaragd (na żywopłoty)
 Sunkist  (na żywopłoty)

Cyprysy i inne krzewy

Uprawa w doniczkach

K. Fryc
Brzostek – ul. Słoneczna 84

(1km od kościoła w kier. Opacionki)
tel. kom. 600 616 573

 KRZEWY
OZDOBNE

KASA KREDYTOWA
SKOK im. Królowej Jadwigi

Oddział w Brzostku 
ul. Rynek 13

(budynek GS obok sklepu ogólnospożywczego)
Od pn. – pt. w godzinach od 8:00 do 16:00

tel. (14) 683 55 44

„Lokata Dynamiczna”
to:

– elastyczny sposób wpłat na konto 
nie mniej niż 20 zł, nie rzadziej niż raz w miesiącu

– wysokie oprocentowanie 
nawet do 8% od dnia pierwszej wpłaty

– bezpieczeństwo finansowe 
zapewnienie sobie i bliskim rezerw finansowych

– czysty zysk 
nie pobieramy opłat ani prowizji

Siedziba SKOK im. Królowej Jadwigi
Kraków, al. Jana Pawła II 196 (przy Rondzie Czyżyńskim)
od pn. - pt. w godzinach od 8:00 do 16:00, tel. (12) 680 29 50

 W dniach 26-28 sierpnia na komplek-
sie boisk „Moje boisko - Orlik 2012” od-
były się II Amatorskie Mistrzostwa Par 
Deblowych w Tenisie Ziemnym Gminy 

Brzostek. Organizatorem mistrzostw 
był Urząd Miejski w Brzostku oraz 
animatorzy „Moje boisko – Orlik 2012” 
Krzysztof Hals i Magdalena Kawalec. 

W zawodach udział wzięło 
sześć par. W piątek i sobotę 
rozgrywano gry eliminacyjne 
w dwóch grupach po trzy pary 
deblowe. Wszyscy uczestnicy 
prezentowali bardzo wysoki 
poziom i zaciekle walczy-
li na korcie. W grupie „A” 
zwyciężyła para mieszana 
M. Kawalec / J. Czech, zaś 
w grupie „B” S. Berrahal / M. 
Ramut. Zwycięzcy grup w nie-
dzielę spotkali się w meczu 
finałowym. Drugie miejsce 
w grupie „A” zajęła para S. 
Rams / Sz. Nowicki natomiast 
w grupie „B” K. Hals / P. Fryc. 
Pary te walczyły w niedzielę 
w meczu o 3 miejsce.
 W pojedynku finałowym 
po zaciętej walce zwyciężył 

duet Sofian Berrahal i Michał Ramut. 
Wynikiem 6:0, 6:3 zdobywając nagro-
dę główną turnieju ufundowaną przez 
Burmistrza Brzostku. Drugie miejsce 
zajęła para Magdalena Kawalec i Jacek 
Czech. Na miejscu trzecim uplasowała 
się para Krzysztof Hals i Piotr Fryc wy-
grywając po emocjonującym pojedynku 
z Sławomirem Ramsem i Szczepanem 
Nowickim (7:5, 3:6, 10:8), którym przy-
padło miejsce czwarte. Po zakończeniu 
meczu finałowego najlepszym wręczono 
puchary, medale oraz pamiątkowe dy-
plomy ufundowane przez Urząd Miejski 
w Brzostku. 
 Organizatorzy dziękują wszystkim 
osobom, dzięki którym mistrzostwa się 
odbyły a w szczególności Burmistrzowi 
Leszkowi Bieńkowi za ufundowanie 
nagród. Organizatorzy dziękują również 
wszystkim uczestnikom za grę i zapra-
szają na kolejną edycję w przyszłym 
roku.

Animator „Moje boisko – Orlik 2012”
Krzysztof Hals

amatorskie mistrzostwa par deblowych w tenisie ziemnym

podziękowanie
 Dla Zespołu Szkół im. Adama  Mickiewicza w Januszkowicach za przekazanie daru w postaci książek pt. „Wczoraj 
i dziś szkoły w Januszkowicach” dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzostku i filii. 
 Jest to praca zbiorowa nauczycieli tej szkoły oraz księży, oparta na dokumentach historycznych, wspomnieniach i nie 
tylko. Wstęp i zakończenie opracował Ks. Mariusz Cymbała proboszcz parafii Januszkowice.

Zwycięska para - Sofian Berrahal i Michał Ramut
Fot. Adrianna Wajda

Do wynajęcia budynek zlokalizowany w samym centrum Brzostku przy ul Rynek 15.
Do sprzedania działki budowlane położone w Brzostku, przy ul. Ks. Kazimierza Ostafińskiego.

Tel. 604 421 050
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Burmistrz Brzostku ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG 

USTNY (LICYTACJA)
na wynajem lokalu użytkowego 

położonego w budynku byłej 
szkoły w Kamienicy Dolnej – 
stanowiącego własność Gminy 
Brzostek na podstawie Księgi 

Wieczystej Nr 38 571

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy 
położony w budynku byłej szkoły w Ka-
mienicy Dolnej (na lewo od wejścia głów-
nego), z przeznaczeniem na prowadzenie 
nieuciążliwej działalności gospodarczej.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 
1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 4,00 
zł (słownie: cztery złote) + 23% VAT-u 
miesięcznie.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 
łącznie 46,88 m2 (sala sprzedażna i ma-
gazyn).
Lokal wyposażony jest w energię elek-
tryczną, bieżącą wodę i gaz.
Najemca ponosi oprócz czynszu również 
opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, 
wywóz nieczystości stałych i ciekłych 
oraz podatek od nieruchomości i inne 
opłaty które obciążają najemcę.
Umowa może być zawarta na okres do 
trzech lat.

I PUBLICZNY PRZETARG UST-
NY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE 

MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 
22 WRZEŚNIA 2011 r. O GODZ. 1100 

Wadium dla lokalu wynosi 30,00 zł 
(słownie: trzydzieści złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, 
które wpłacą wadium w wyżej wymie-
nionej wysokości do dnia 19.09.2011r. 
w Kasie Urzędu Miejskiego w Brzostku 
lub na konto Urzędu (BSR o/Brzostek 
Nr 598589 0006 0080 0210 2020 0006)

Czynsz płatny z góry do 10 każdego mie-
siąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana 
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogło-
szony przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego (pierwsza regulacja na-
stąpi w oparciu o wskaźnik za 2011 rok).
Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który przetarg wygrał zalicza się na 
poczet czynszu najmu, zaś pozostałym 
uczestnikom zwraca się niezwłocznie po 
zakończeniu przetargu. 
Zastrzega się prawo unieważnienia 
przetargu jedynie z ważnych powodów, 
podając niezwłocznie przyczynę odwo-
łania przetargu. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu 
–zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 
poz.2108). Wadium w pieniądzu należy 
wnosić na konto: BSR o/Brzostek Nr 
598589 0006 0080 0210 2020 0006).
Brzostek, dnia 17.08.2011 r.

Burmistrz Brzostku
mgr inż. Leszek Bieniek

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 30 sierpnia 2011r. 
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 

w drodze przetargu - stanowiących własność Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w Domu Ludowym w Bukowej - 
przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej działalności handlowej.
Lokal położony jest na parterze budynku Domu Ludowego w Bukowej, stanowi własność 
Gminy Brzostek na podstawie KW 40775.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 6,80 zł + 23% 
VAT-u miesięcznie.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi łącznie 55 m2. Lokal wyposażony jest w energię 
elektryczną, bieżącą wodę i gaz.
Wadium dla lokalu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Najemca ponosi oprócz czynszu również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz podatek od nieruchomości.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat.
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
(pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2011 rok.)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem w/w nieruchomości nastąpi po upływie 
21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.

Burmistrz Brzostku
Leszek Bieniek

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 31 sierpnia 2011r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 

w drodze przetargu - stanowiących własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w Domu Ludowym w Bączałce - 
przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej działalności handlowej.
Lokal położony jest na parterze budynku Domu Ludowego w Bączałce, stanowi własność 
Gminy Brzostek na podstawie KW nr RZ1D/00021286/8.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 11,60 zł + 23% 
VAT-u miesięcznie.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi łącznie 50 m2. Lokal wyposażony jest w energię 
elektryczną, bieżącą wodę i gaz.
Wadium dla lokalu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Najemca ponosi oprócz czynszu również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz podatek od nieruchomości.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat.
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
(pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2011 rok.)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem w/w nieruchomości nastąpi po upływie 
21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.

Burmistrz Brzostku
Leszek Bieniek
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F.H.U. Wojciech Wojdyła
JANUSZKOWICE k/szkoły

tel.:  787 002 776
NAPRAWY BIEŻĄCE

OFERUJE
• opony nowe i używane
• części zamienne
• oleje, filtry

WYMIANA
• olejów
• filtrów
• płynów
• opon

Wulkanizowanie dętek i opon na 
gorąco do samochodów cięża-
rowych i pojazdów rolniczych

Z A P R A S Z A M Y

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
„KONSULTANT”

Adam DACHOWSKI
SPECJALIZACJA KANCELARII:
•	 PRAWO BANKOWE, PRAWO CYWILNE
•	 ODSZKODOWANIA	Z	TYTUŁU	WYPADKÓW	 
KOMUNIKACYJNYCH	I	WYPADKÓW	PRZY	PRACY

ZAPRASZAM	W	KAżDą	śRODę
od 900 do 1400

39-230 Brzostek 
ul. Rynek 7

tel. + 48 508 250 412
www.adamdachowski.pl

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa

STOLARCZYK

Piotr Czapla
  ZAWADKA BRZ. 54
  39-230 Brzostek
  Tel.: 514 294  869

Oferuje USŁUGI STOLARSKIE

Meble typowe i na wymiar: schody, 
szafy pod zabudowę, meble ogrodowe 
(altany, huśtawki, ławki, stoły, donice, 

pergole), rzeźby, renowacja mebli.
Ostrzenie łańcuchów

 Zapraszam na zabiegi:
 masaże :klasyczny (leczniczy), relaksacyjny, bańką chiń-

ska, drenaż limfatyczny, twarzy, stóp, szklanymi kulami, 
gorącymi kamieniami i inne

 kinezyterapia (ćwiczenia)
 fizykoterapia:

• laseroterapia
• elektroterapia
• lampa Sollux

 zajęcia ruchowe z przyborami
 zajęcia Nordic Walking
 zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU DO PACJENTA
BONY UPOMINKOWE NA PREZENT

DLA BLISKIEJ OSOBY NA DOWOLNY ZABIEG
NOWOŚĆ!  

OKŁADY BOROWINOWE  
ORAZ MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI

Brzostek, ul. Słoneczna 40; pon-pt 15:30-21:30
tel. 505422105    agnieszkakaput@interia.pl
Szerszą ofertę znajdą Państwo na stronie:

www.rehakaput.republika.pl

 rehabilitacja
gabinet masażU

Agnieszka Kaput
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

ROZWIĄZANIE: 
WRZEsIEń 2011

Trudne wyrazy: CYGAJ, EPROM, IRBIL, ISUZU, CYTRA, RAF, ITR.
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Poziomo:
1) Zwojnica; 5) Lasso Tatara; 8) Wyci-
nanie drzew na danym terenie; 9) Re-
prezentacja; 10) Miasto nad Sanem. 
11) Deski na śnieg; 12) Duży statek 
morski; 13) Żyje na rafie; 14) W dzien-
niczku niegrzecznego ucznia; 15) Pokój 
hotelowy; 17) Owca podobna do mery-
nosa; 19) Droga żelazna; 21) Siły zbrojne 
kraju; 24) Główna tętnica wychodząca 
z lewej komory serca; 27) Muliste w sa-
dzawce; 28) Plakat; 31) Na kołowrotku 
wędki; 34) Zasłużonych na Powązkach; 
35) Rodzaj pamięci stałej komputera; 
36) Mowa ludowa; 37) Miasto w Iraku; 
39) Surowiec na mąkę; 41) Lita niewzru-
szona skała; 43) Przepłynięcie tury-
stycznego szlaku wodnego; 44) Krótki, 
żartobliwy utwór; 45) Japońska firma 
samochodowa; 46) Ciepłe lub obce; 
47) Marka dawnego komputera domowe-
go; 48) Strunowy instrument muzyczny.
Pionowo:
1) Produkuje cukier; 2) Najlżejszy z pier-
wiastków; 3) Mała awantura; 4) Step 
z mustangami; 5) Zrzeczenie się władzy 
przez panującego; 6) Pokarm kanarka; 
7) Młode warzywo; 16) Milczący aktor; 
18) Sagan; 20) Bicie, chłosta; 22) Bry-
tyjskie lotnictwo; 23) Tajemnicza liczba; 
25) Kuzynki pszczół; 26) Wyrażenie 
twierdzące; 28) Fachowiec od afer; 
29) Ciemnoszary metal; 30) Rozruchy, 
zadymy; 31) Statek poruszający się 
dzięki wiatrowi; 32) Spływa po policz-
ku; 33) Zespół aparatów; 38) Ulepiony 
ze śniegowych kul; 40) Nota; 42) Rabat.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego na dole strony dostarczone 
do 30 września 2011 r. do Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą 
udział w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: PODKARPACKIE TOWA-
RZYSTWO KONNE W BRZOSTKU.
Nagrodę książkową wylosowała KARO-
LINA KOLBUSZ z Brzostku.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do Domu Kultury w Brzostku. 

J. Nosal

krzyżÓwka z nagrodą

 

– Stary, jak często się zmienia olej?
– Szwagier zmienia raz na dwa lata.
– Raz na dwa lata? A czym on jeździ?
– Niczym, smażalnię ma w Kołobrzegu.

		
Gość mówi do kelnerki:
– Poproszę zimną herbatę i przypaloną 
jajecznicę. Aha i niech Pani usiądzie 
przy mnie i zacznie gadać od rzeczy.

– Czy Pan zwariował?!
– Och, nie! Po prostu żona wyjechała 
do sanatorium i bardzo mi jest jej brak.

		
Facet pyta kolegę:
– Czy twoja żona nadal ma ataki ner-
wicowe?
– Już nie ma. W sanatorium lekarz ją 
uzdrowił w prosty sposób: powiedział, 
że takie ataki są oznaką starości.

		
Panie doktorze, mój mąż twierdzi, że 
jest koniem. Przestałam już zwracać 
uwagę na to, że nosi podkowy przy 
butach, ale ostatnio zaczął jeść siano!
– Trzeba wysłać pani męża do sanato-

rium żeby sobie odpoczął i się zrelak-
sował. Ostrzegam jednak że to może 
sporo kosztować.
– Nie szkodzi, mąż startował ostatnio 
w trzech ważnych gonitwach i zdobył 
same pierwsze nagrody! 

		
List do NFZ:
Nasz dziadek miał ostry atak kolki 
nerkowej, więc wezwaliśmy pogotowie. 
Przyjechał zalany w trupa lekarz. Nasi-
kał do szafy, zrobił zastrzyk w wersalkę, 
posłał wszystkich w trzy diabły i poje-
chał. A dziadek tak się śmiał, że kolka 
mu przeszła. 
Dziękujemy!
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UWAGA !
Za treść ogłoszeń redakcja nie 
odpowiada. Publikując materiał 
nadesłany redakcja nie bierze od-
powiedzialności za treść, która może 
być sprzeczna z naszymi poglądami. 
Korespondencji i materiałów nie za-
mawianych nie zwracamy! Redakcja 
zastrzega sobie możliwość skracania 
materiałów.

Poradnik obsługi edytora WORD

pisać każdy może... (7)
wstawianie grafiki
 Do naszego dokumentu możemy wstawiać grafikę w po-
staci własnych zdjęć, obrazków (tzw. clipartów), autokształ-
tów itp. Aby wstawić do tekstu zdjęcie, które mamy na dys-
ku komputera należy: 
1. Wybrać menu WSTAW
2. Następnie OBRAZ → Z PLIKU
3. Za pomocą tych elementów możemy przeszukać swój 

komputer w poszukiwaniu obrazów.
4. Następnie wybieramy grafikę, która nas interesuje, zazna-

czamy ją i klikamy WSTAW. Grafikę możemy również 
wstawić dwukrotnie klikając na niej.

Aby powiększyć lub pomniejszyć wstawiony obraz zazna-
czamy go klikając na nim, a następnie wchodzimy myszką 
na jego narożnik (widoczny mały kwadracik) i przeciągamy 
po skosie do środka lub na zewnątrz. Przy takiej zmianie 
wielkości obrazu będą zachowane proporcje, co jest szcze-
gólnie ważne przy zdjęciach. 
 Do formatowania wstawionej grafiki służy pasek narzędzi 
OBRAZ. Jeśli na ekranie nie mamy tego paska, możemy go 
przywołać w następujący sposób. Klikamy na WIDOK → 
PASKI NARZęDZI → OBRAZ.
 

Bardzo ciekawe rysunki można tworzyć przy pomocy auto-
kształtów. Autokształt to wstępnie zdefiniowana lub dowol-
na figura – taka jak owal, prostopadłościan, symbol sche-
matu blokowego, transparent lub dowolny rysunek odręczny 
– którą można szybko wstawić do dokumentu, a następnie 
dostosowywać do swoich potrzeb
 Aby wstawić autokształt należy w menu WSTAW 
wskazać polecenie OBRAZ, a następnie kliknąć polecenie 
AUTOKSZTAŁTY. Następnie na pasku narzędzi AUTO-
KSZTAŁTY kliknąć przycisk odpowiadający typowi wsta-
wianego autokształtu. Spowoduje to otwarcie menu rozwija-
nego z autokształtami należącymi do wybranej kategorii, jak 
pokazano poniżej:

Wstaw 
obraz

Kolor

Kontrast

Jasność

Kadrowanie
(przycinanie)

Obrót

Oblewanie
tekstem

Najważniejsze polecenia na pasku OBRAZ

 Kliknięcie w programie Word przycisku służącego do 
wstawiania autokształtu powoduje automatyczne wstawie-
nie do dokumentu obiektu graficznego nazywanego kanwą 
rysunku. Kanwa rysunku, to prostokątny obszar, który może 
zawierać autokształty. Automatycznie wstawiana kanwa 
rysunku zawiera początkowo informację „Utwórz tutaj ry-
sunek”. Autokształty można jednak wstawiać w dowolnym 
miejscu dokumentu – nie muszą koniecznie znajdować się 
na kanwie rysunku (jeśli autokształt zostanie umieszczony 
poza kanwą rysunku, kanwa zostanie usunięta). Kanwę ry-
sunku można także usunąć naciskając klawisz ESC po wy-
braniu narzędzia rysującego, ale przed przystąpieniem do 
rysowania.
 Kanwa jest przydatna głównie przy tworzeniu rysunków 
zawierających co najmniej dwa różne autokształty. Dzięki 
niej zachowywane są wzajemne położenia autokształtów 
i nie są one rozdzielane znakami podziału strony ani tek-
stem. Kanwa ułatwia też przenoszenie całego zbioru auto-
kształtów na rysunku.
 WordArt to galeria stylów tekstu, które można dodawać 
do dokumentów w celu uzyskania efektu dekoracyjnego, ta-
kiego jak np. cień lub odbicie tekstu. Aby wstawić obiekt 
(napis) WordArt należy, w menu WSTAW wskazać pole-
cenie OBRAZ, a następnie kliknąć polecenie WORDART 
i wybrać interesujący nas styl napisu. Jeżeli w okienku wy-
boru stylu WordArt nie znajdziemy interesującego nas kon-
kretnie wyglądu, możemy wybrać zbliżony styl, a następnie 
go dostosować według własnego uznania.

 Następnie w nowym oknie Edytowanie tekstu WordArt 
należy wpisać tekst, który stanie się WordArt’em. Po wpi-
saniu tekstu, zatwierdzamy przyciskiem OK. Przykładowy 
efekt jest widoczny poniżej.

 Pamiętajmy tylko, aby nie przesadzać z ilością takich 
efektownych napisów w dokumencie.

cdn.
J. Nosal
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 Uroczystości odpustowe pod hasłem 
„Z Maryją do pełni komunii z Bogiem” 
rozpoczęły się już w sobotę, 13 sierpnia, 
o godzinie 18.00 Mszą św., której prze-
wodniczył biskup Wiesław Lechowicz. 
W niedzielę Przeczyca gościła biskupa 
Andrzeja Jeża, który o godzinie 11.00 
odprawił sumę. Sobotnie i niedzielne 
uroczystości, to jubileusz Rycerstwa 
Niepokalanej.
 Centralne uroczystości odpustowe, 
które transmitowało radio RDN Ma-
łopolska, odbyły się w poniedziałek, 
15 sierpnia, w Uroczystość Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
Sumie pontyfikalnej o godz. 11.00 
przewodniczył abp Henryk Nowacki, 
Nuncjusz Apostolski w Nikaragui, który 
wygłosił również homilię. Obecny był 
także biskup tarnowski Wiktor Skworc. 
Święto to zwyczajowo nazywane jest 
Świętem Matki Boskiej Zielnej, dlatego 
po sumie odbyło się poświęcenie ziół, 
kwiatów i wieńców żniwnych. Z Gminy 
Brzostek przybyły delegacje z wieńcami 
z Przeczycy, Skurowej, Nawsia Brzo-
steckiego, Gorzejowej, Grudnej Dolnej 
i Siedlisk-Bogusz. Szkoda, że zabrakło 
wieńca z Brzostku (a dawniej bywał). 
 Może warto przy tej okazji wspo-
mnieć, że dawne „ziele”, święcone 
w tym dniu, zawierało wyłącznie to, co 
pochodziło z pól i ogrodów. Była w nim 
mięta, ruta, dziewanna, krwawnik, 
rozmaryn, tureckie proso (amarantus), 
kwiaty słonecznika, malwy, mieczyki, 
georginie, kłosy pszenicy, jęczmienia, 
owsa i żyta, gałązki jarzębiny, leszczyny 
i mirtu. Były również makówki, warzy-
wa i jabłka nabite na patyki. Słowem 
wszystko, co urodziła ziemia i co było 
ważne dla ludzkiego bytu. Z poświęco-
nego ziela sporządzano wywar, zarówno 

dla chorych ludzi, jak i zwierząt.
 Na zakończenie poniedziałkowej 
uroczystości odbyła się procesja z Naj-
świętszym Sakramentem wokół kościo-
ła. Wzięli w niej udział licznie przybyli 
kapłani, delegacje z wieńcami dożyn-
kowymi oraz ogromne rzesze wiernych, 
które w tym dniu przybyły do Przeczycy, 
aby oddać hołd Matce Najświętszej 
i prosić o potrzebne łaski. Uroczystość 
tradycyjnie już uświetniała orkiestra 
dęta z Tuchowa.
 We wtorek o godz. 10.00 została 
odprawiona Msza św. dla ministrantów 
i lektorów, natomiast o godz. 18.00 dla 
służb mundurowych powiatu dębickiego 
i sąsiednich. Uroczystość ta gromadzi 
głównie strażaków – ochotników, któ-
rych zawsze jest najwięcej. Podobnie 
jak w ubiegłym roku przybyli także 
przedstawiciele PSP w Dębicy na czele 
z komendantem Wojciechem Buszkiem, 
strażacy z PSP w Kolbuszowej z komen-
dantem Janem Ziobro oraz delegacja 
z PSP w Jaśle z zastępcą komendanta 
Bogdanem Ziembą. Było także kilku 
policjantów, dyrektor Zakładu Karnego 
w Dębicy Bogdan Witkoś i jeden leśnik 
w mundurze w osobie ks. dr. Jana Ce-
bulaka – Duszpasterza Diecezjalnego 
Leśników. Na uroczystości nie zabrakło 
także Senatora RP Zdzisława Pupy, Po-
słów: Kazimierza Moskala, Jana Warze-
chy i Wiesława Rygla, Wicewojewody 
Andrzeja Reguły, Starosty Władysława 
Bielawy, Wiceprezesów Zarządu Woje-
wódzkiego ZOSP Władysława Tabasza 
i Franciszka Augustyna, prezesa Związ-
ku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa 
w Dębicy Zbigniewa Mroza, Radnych 
Powiatowych i Gminnych, Burmistrzów 
i Wójtów z okolicznych gmin. Mszy św. 
przewodniczył ks. dr Jan Krynicki – 

ogólnopolski kapelan Straży Pożarnej, 
który jest jedynym polskim kapelanem, 
z ukończoną Szkołą Pożarniczą. Podczas 
wtorkowych uroczystości wystąpiła 
kompania reprezentacyjna z Kołaczyc 
i strażacka orkiestra dęta z Jodłowej. 
Po Mszy św. przy dźwięku syren zosta-
ły poświęcone samochody strażackie, 
które w tym roku zostały ustawione na 
parkingu przy cmentarzu. Na zakończe-
nie Burmistrz Brzostku Leszek Bieniek 
wraz z sołtysem Przeczycy Stanisławem 
Walem zaprosili wszystkich strażaków 
do Domu Ludowego na gorący posiłek. 
 W tym roku strażacy już po raz trzy-
nasty spotkali się w Przeczycy, aby przed 
figurą Matki Bożej podziękować za 
dotychczasową opiekę i prosić o dalszą.
 W następnym dniu mieli swoje spo-
tkanie nauczyciele i wychowawcy oraz 
Róże Różańcowe. W czwartek modlili 
się czciciele Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy i czciciele Matki Bożej Prze-
czyckiej, a w piątek było specjalne na-
bożeństwo wraz z błogosławieństwem 
dla dzieci.
 Szczególnym dniem była sobota 
20 sierpnia, dzień chorych, emerytów, 
rencistów, którzy polecali się Pani 
Przeczyckiej i prosili o to co najdroższe 
– o zdrowie. 
 W niedzielę 21 sierpnia, na zakończe-
nie Odpustu, swoją pielgrzymkę mieli 
ludzie pracy, bezrobotni, pracujący za 
granicą. O godz. 16.00 została odpra-
wiona Msza św. w intencji wszystkich 
dobrodziejów.
 Odpust już się zakończył, ale ks. Ma-
rek Marcićkiewicz, kustosz sanktuarium 
zaprasza wszystkich nadal, szczególnie 
15-tego dnia miesiąca, na Mszę św. 
dziękczynną z procesją wokół kościo-
ła. Warto tu przybyć, bo sanktuarium 
przeczyckie urzeka ciszą oraz spokojem, 
i wyjątkowo nastraja do modlitwy. 

J. Nosal

z maryją do pełni komunii z bogiem

 Arcybiskup Henryk Józef Nowacki 
urodził się 11 sierpnia 1946 r. w Gun-
zenhausen w Bawarii. Szkołę podstawo-
wą i liceum ogólnokształcące ukończył 
w Bochni. W 1964 roku wstąpił do Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Tar-
nowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 

31 maja 1970 roku w katedrze tarnow-
skiej. Pracę duszpasterską rozpoczął 
jako wikariusz w Ropczycach, gdzie 
prowadził duszpasterstwo młodzieży, 
które kontynuował później będąc wi-
kariuszem w parafii katedralnej w Tar-
nowie. W roku 1974 został skierowany, 
przez ówczesnego biskupa tarnowskiego 
Jerzego Ablewicza na studia w Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie 
na Wydziale Teologicznym studiował 
teologię fundamentalną zdobywając 
stopień licencjata. Studia rozpoczęte 
w Lublinie kontynuował w Papieskim 
Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu 
(Angelicum); równocześnie uzupełniał 
studia w Papieskim Instytucie Studiów 
Wschodnich w Rzymie, gdzie się dokto-
ryzował. W 1980 roku został skierowany 
na studia w Papieskiej Akademii Ko-
ścielnej, która przygotowuje księży do 
służby dyplomatycznej w Stolicy Apo-
stolskiej. W międzyczasie kontynuował 
studia w Angelicum na fakultecie prawa 
kanonicznego, ze specjalnością prawa 
międzynarodowego. W okresie studiów 
rzymskich pracował również jako dusz-
pasterz podczas corocznych wakacji we 
Włoszech, Niemczech i Francji. 
 Służbę dyplomatyczną w Stolicy 

Apostolskiej rozpoczął w sierpniu 
1983 roku, jako sekretarz nuncjatury 
apostolskiej w Paragwaju. W sierpniu 
1987 roku został przeniesiony do de-
legatury apostolskiej w Angoli, gdzie 
do września 1989 roku pełnił funkcję 
sekretarza. W tymże roku został od-
delegowany do pracy w Sekcji Polskiej 
Sekretariatu Stanu, gdzie pracował 
ponad jedenaście lat – do lutego 2001 
roku. W tym czasie towarzyszył Ojcu 
Świętemu w jego licznych podróżach 
apostolskich do różnych krajów świata, 
w tym także w trzech pielgrzymkach 
do Polski (1991,1997 i 1999). W 1984 
roku otrzymał tytuł Kapelana Jego 
Świątobliwości, natomiast w 1993 roku 
został odznaczony godnością Prałata 
Honorowego. Przeszedł wszystkie 
szczeble w watykańskiej służbie dy-
plomatycznej – od sekretarza i radcy do 
nuncjusza apostolskiego. 8 lutego 2001 
roku ksiądz prałat Henryk Nowacki 
został podniesiony przez papieża Jana 
Pawła II do godności arcybiskupa oraz 
mianowany nuncjuszem apostolskim na 
Słowacji. 28 listopada 2007 roku został 
mianowany nuncjuszem w Nikaragui.

Źródło: www.bochnia.pl
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odpust w sanktuarium matki bożej w przeczycy
Fot. J. Nosal
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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. Magdalena Zięba z Bukowej

Fot. Damian Siwek z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Robert Sypień z Brzostku

Fot. Sebastian Owsiak z Nawsia Brzosteckiego Fot. Karolina Szczepańska z Jaworza Górnego

Fot. Magdalena Zatorska z BrzostkuFot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Roksana i Martyna Kawalec z Nawsia Brzosteckiego


