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 W Święto Trzech Króli w Brzostku 
odbyło się niecodzienne spotkanie 
o zasięgu ponadlokalnym. Było to 
Powiatowe Spotkanie Opłatkowe Kół 
Gospodyń Wiejskich z rejonu dębickie-
go. Organizatorami tej imprezy byli: 
Zarząd Koła Gospodyń w Brzostku 
oraz Powiatowa Rada Kobiet w Dębicy 
sprawująca opiekę merytoryczną nad 
kołami gospodyń wiejskich w terenie. 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą 
w Kościele Parafialnym w Brzostku. 
Przyjeżdżających gości – przedstawi-
cielki kół gospodyń z dębickiego powia-
tu – powitała na brzosteckim rynku, pod 
bożonarodzeniową szopką, niezwykle 
barwna i żywiołowa grupa kolędnicza 
ze Szkoły Podstawowej w Brzostku. 
 Po Mszy Świętej, którą odprawił pro-
boszcz parafii ks. dr Jan Cebulak, wszy-
scy uczestnicy prowadzeni przez Kapelę 
Ludową „Brzostowianie” udali się do 
budynku Szko-
ły Podstawowej 
w  B r z o s t k u , 
gdzie odbyła się 
główna część tej 
u roczystości. 
W kory tarzu, 
przed wejściem 
do sali goście 
jeszcze raz zo-
stali przywitani 
przez kolędni-
ków ze szkoły, 
tym razem pod 
dachem, gdyż 
n a  z e w n ą t r z 
panowały dość 
trudne warunki 
atmosferyczne 
(było z im no, 
wietrznie i pa-
dał deszcz ze 
śniegiem), toteż 
nie wszyscy mogli oglądać występ ko-
lędników w plenerze. W tym miejscu 
należy się duże uznanie pod adresem 
dyrekcji i nauczycieli ze Szkoły Podsta-
wowej w Brzostku za wspaniałe przygo-
towanie uczniów, którzy pokazali nasze 
rodzime tradycje i obrzędy związane 
z okresem Bożego Narodzenia, co na 
pewno, nie tylko uatrakcyjniło imprezę, 
ale również korzystnie zareklamowało 
naszą gminę w powiecie. 
 W imprezie wzięło udział 112 osób. 
Były to przedstawicielki z 14 kół go-
spodyń z ternu całego powiatu, wśród 
których nie zabrakło 5 kół gospodyń 
z naszej gminy (z Brzostku, Bukowej, 
Januszkowic, Siedlisk-Bogusz i Nawsia 
Brzosteckiego). W gronie zaproszonych 
gości honorowych byli: radna Rady 
Powiatu, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Brzostku Maria Przebięda, 
przewodnicząca Rady Miejskiej Zofia 
Skórska, burmistrz Leszek Bieniek, 
proboszcz parafii ks. dr Jan Cebu-
lak, przewodniczący Zarządu Miasta 
Brzostek Jerzy Potrzeba. Nie zabrakło 

też władz ponadlokalnych z powiatu 
i województwa, wśród których należy 
wymienić: kierownika Powiatowego Ze-
społu Doradztwa Rolniczego w Dębicy 
Dorotę Szczykutowicz, wiceprzewod-
niczącą Wojewódzkiej Rady Kół Go-
spodyń w Rzeszowie Stefanię Michałek 
oraz prezesa Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Rzeszowie Mieczysława 
Bochenka.
 Po krótkim przywitaniu gości przez 
przewodniczącą Koła w Brzostku Ka-
zimierę Gotfryd, głos zabrała szefowa 
Powiatowej Rady Kobiet w Dębicy 
Krystyna Panyło, która szczegółowo 
przedstawiła wszystkich gości składając 
im najlepsze życzenia noworoczne oraz 
nawiązała do tradycji organizacji takich 
spotkań w kołach gospodyń. 
 Ze względu na charakter spotkania 
nie mogło zabraknąć tradycyjnej ce-

remonii poświecenia opłatków przez 
proboszcza ks. dr. Jana Cebulaka. Po 
modlitwie i wspólnie odśpiewanej ko-
lędzie łamano się opłatkiem składając 
sobie nawzajem życzenia, po czym 
przystąpiono do degustacji przygoto-
wanych potraw. Należy tu nadmienić, 
że wprawdzie przygotowaniem impre-
zy zajął się zarząd Koła w Brzostku 
występujący w roli gospodarza, jednak 
każde uczestniczące w tym spotkaniu 
koło gospodyń przygotowało ciasto 
i sałatkę. Ten zwyczaj jest wspaniałym 
przykładem pokazującym, że kobiety 
zrzeszone świetnie potrafią ze sobą 
współpracować.
 Na spotkaniu tym wiele osób za-
bierało głos. Oprócz wystąpień władz 
samorządowych głos zabierały również 
przewodniczące poszczególnych kół, 
mówiąc o swojej działalności i dzieląc 
się swoimi doświadczeniami. Należy tu 
dodać iż obecna szefowa brzosteckiego 
koła Kazimiera Gotfryd zaprosiła na to 
spotkanie dawny Zarząd Koła Gospo-
dyń w Brzostku wraz z jego długoletnią 

przewodniczącą Heleną Krajewską sze-
fującą brzosteckim gospodyniom ponad 
30 lat. Członkini tego Zarządu Genowe-
fa Tomaszewska, również długoletnia 
działaczka, zabierając głos na spotkaniu 
wspomniała dawne zasłużone kobiety 
– aktywistki, które działając na terenie 
gminy Brzostek wiele zrobiły dla swego 
środowiska. Oprócz już wymienionych 
były to też: Genowefa Piłat, Emilia 
Czechowska, Maria Smalara, Krystyna 
Szukała, Janina Fryc oraz mieszkająca 
w Jaśle, lecz niegdyś z Brzostkiem bar-
dzo związana, Genowefa Szerląg, która 
listownie przekazała osobiste życzenia 
dla wszystkich zebranych. 
 Po oficjalnych wystąpieniach i ży-
czeniach noworocznych przyszła kolej 
na integracyjną zabawę. Śpiewano 
popularne pieśni oraz kolędy i pasto-
rałki, do których cały czas przygrywała 
Kapela Ludowa „Brzostowianie”. Ponie-

waż brzostecka 
kapela słynie 
z tego, że gra 
„tak, że aż nogi 
same rwą się do 
tańca”, więc ze-
brane towarzy-
stwo ochoczo 
poszło w tany.
 Wszyscy mile 
spędzili to świą-
teczne popołu-
dnie. Przyjem-
nie było słyszeć 
ze strony roz-
jeżd ż ają cych 
się gości słowa 
podziękowania, 
za wspan iale 
spędzony czas.
 Przewodni-
cząca Zarządu 
serdecznie dzię-

kuje wszystkim, którzy pomagali w or-
ganizacji tej imprezy. Szczególne słowa 
podziękowania kieruje pod adresem 
dyrekcji Szkoły Podstawowej w Brzost-
ku za użyczenie lokalu, bez którego nie 
byłoby możliwe przyjęcie tak dużej 
ilości osób, jak również nauczycielom 
i dzieciom, którzy poprzez swój nie-
zwykle barwny, solidnie dopracowany 
występ kolędniczy przyczynili się do 
uatrakcyjnienia tej imprezy. Wyrazy 
wdzięczności należą się też Podkar-
packiej Izbie Rolniczej w Boguchwale 
i indywidualnym sponsorom z Brzostku 
za pomoc finansową oraz Powiatowej 
Radzie Kobiet w Dębicy, która doceniła 
brzosteckie Koło Gospodyń wybierając 
je spośród wszystkich kół w powiecie na 
gospodarza tegorocznego Powiatowego 
Spotkania Opłatkowego Kół Gospo-
dyń Wiejskich, jak również Józefowi 
Nosalowi, który to ważne wydarzenie 
fotograficznie udokumentował i spo-
pularyzował zamieszczając zdjęcia na 
brzosteckiej stronie internetowej.

E.M.

Spotkanie opłatkowe kół Gospodyń wiejskich powiatu dębickiego
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 18 stycznia 2012 roku w Domu 
Strażaka w Siedliskach-Bogusz odbyło 
się spotkanie podsumowujące projekt 
Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych 
„BOGUSZANKI” – „KULINARNE 
SPOTKANIA POKOLEŃ”. Projekt 
był dofinansowany przez Stowarzysze-
nie Dębicki Klub Biznesu we współ-
pracy z Akademią Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz lokalnymi partnerami: 
Gminą Brzostek, Gminą wiejską Dę-
bica, Gminą Pilzno, Gminą Żyraków 
w ramach Programu „Działaj Lokalnie 
VII”. 
 Głównym celem projektu było rozwi-

janie aktywności społeczności lokalnej 
przez kultywowanie miejscowych tra-
dycji, ze szczególnym uwzględnieniem 
tradycji kulinarnych.
 Realizacja projektu pozwoliła na 
nawiązanie bliższych kontaktów z se-
niorami, poznanie tradycji i dawnych 
obyczajów związanych z obchodzeniem 
świąt, rodzinnych uroczystości itp. 
Zadaniem dzieci, młodzieży oraz osób 
dorosłych było zebranie ciekawych 
przepisów kulinarnych z naszego re-
gionu, zarówno tych zapomnianych, jak 
i współczesnych. W oparciu o zebrany 
materiał opracowano broszurę „KULI-

NARNE SPOTKANIA POKOLEŃ”, 
w której znalazły się przepisy „babci 
i wnuczki”, które zostały sprawdzone 
na warsztatach kulinarnych.
 18 styczeń był dniem szczególnie 
uroczystym – nastąpiło podsumowa-
nie pracy a także wspólne spotkanie 
młodego i starszego pokolenia. Okazją 
do tego był Dzień Babci i Dziadka, dla 
których dzieci przedszkolne i uczniowie 
klas I-III Zespołu Szkół w Siedliskach-
-Bogusz przygotowały ze swoimi 
Paniami bogaty program artystyczny. 
Były tradycyjne „Jasełka”, inscenizacje, 
wiersze i piosenki dla babć i dziadków 
oraz okolicznościowa scenka „Sześć 
kucharek” nawiązująca do projektu 
„BOGUSZANEK”. Tłumnie przybyli 
zaproszeni goście z uznaniem oklaski-
wali małych artystów.
 Spotkaniu towarzyszyła wspaniała 
atmosfera, zebrani mieli okazję czę-
stować się tradycyjnym jadłem oraz 
potrawami współczesnymi. Wszyscy 
dorośli otrzymali broszurę „KULI-
NARNE SPOTKANIA POKOLEŃ”, 

a także wykonane przez 
dzieci kolorowe serdusz-
ka z życzeniami. Uro-
czystość uatrakcyjniał 
rodzimy Zespół Muzycz-
ny „AKORD”, który swy-
mi rytmami zachęcał do 
wspólnej zabawy i tań-
ców.
 Ten środowy wieczór 
pokazał, że tego typu spo-
tkania mają sens i warto 
je organizować.
 Wszystkim uczestni-
kom projektu, osobom 
w s p o m a g a j ą c y m  t o 
przedsięwzięcie jak rów-
nież tym, którzy przybyli 
i uświetnili swą obecno-
ścią dzień podsumowania 
– serdecznie dziękujemy.
Stowarzyszenie Kobiet Ak-
tywnych „BOGUSZANKI”

podsumowanie projektu
„kuLinarne Spotkania pokoLeń”

 21 stycznia 2012 roku odbył się 
w Skurowej kulig kończący program 
„Brzostek z konia dumny”, który od-
bywał się w ramach projektu „Działaj 
Lokalnie VII”. Całość realizowana 
była na terenie Brzostku wespół ze Sto-
warzyszeniem Dębicki Klub Biznesu 
i grantodawcami: Polsko-Amerykańską 
Fundacją Wolności i Akademią Rozwoju 
Filantropii w Polsce.
 W sobotnie przedpołudnie na terenie 
gospodarstwa pana Stawarza w Sku-
rowej zebrali się uczestnicy projektu. 
Ponad dwadzieścia osób usadowiono 
w saniach Andrzeja Chajca, Romana 
Nawracaja oraz prowadzącego kulig 
Wojciecha Stawarza. Starsi – młodzi 
duchem – usiedli w saniach, młodzież 
– dorosła we własnym mniemaniu – 
wsiadła na sanki. Zaprzęgi ruszyły 

najpierw do Błażkowej, gdzie w sklepie 
zakupiono kiełbasę na ognisko, a potem 
do Dębowej, gdzie dokupiono….dodat-
ki. Z zakupami i śpiewem na ustach 
„kompanija” ruszyła poprzez „Granice” 
i „Budy”. Śmiechom i żartom w saniach 
nie było końca. Nie obyło się też – a jakże 
– bez bitwy na śnieżki. Po przyjeździe na 
miejsce wytyczone na ognisko wszyscy 
zorganizowali sobie kijki do pieczenia 
kiełbasek, a Józef Stawarz zajął się roz-
pałką. Był tak świetnie przygotowany 
do tej roli, że jak się okazało, przywiózł 
ze sobą w saniach drewno na podpałkę. 
Oprócz kiełbasy była też ciepła herbata 
na rozgrzewkę oraz słodycze dla naj-
młodszych. Gdy wszyscy zaspokoili 
głód, dzieciaki, które wciąż kipiały 
energią, rozpoczęły zjazdy na sankach 
z dość pokaźnej górki. Ich radosne miny 

i piski podziałały zachęcająco na kilku 
starszych uczestników kuligu, którzy 
chcąc przypomnieć sobie dawne czasy, 
ochoczo wzięli z nich przykład i już po 
chwili szusowali w dół. Nie szło im to 
tak sprytnie jak młodszym, ale za to każ-
de lądowanie w zaspie kończyło się sal-
wami śmiechu. Na finał Wojtek Stawarz 
i Andrzej Chajec dali popis powożenia 
saniami. Do „Stawarzowych sań” do-
czepiła się młodzież sankami i galopem 
w takt piosenki Skaldów „Kulig” odbyła 
kilka rund po okolicznych łąkach. 
 Późnym popołudniem w Kamienicy 
Dolnej u państwa Świerków odbył się 
konkurs rzeźby w śniegu. Program 
„Brzostek z konia dumny” trwający 
cztery miesiące został w ten sposób 
zakończony.

BWS

„brzostek z konia dumny” – kulig kończący projekt
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 Feldkuraci, czyli kapelani wojskowi 
armii austro-węgierskiej, nie mają – 
choćby za sprawą „Przygód dobrego 
wojaka Szwejka podczas wojny świato-
wej” – zbyt dobrej opinii. Sportretowany 
w tym dziele Otto Katz skutecznie 
popsuł ich wizerunek; ale nie znaczy 
to przecież, aby wszystkich duchow-
nych na oficerskich etatach traktować 
jednakowo. Nie wszyscy byli przecież 
takimi bisurmanami jak bohater książki 
Jarosława Haszka…
 Za przykład może służyć ks. Fran-
ciszek Juszczyk – dobrze zapisany 
w dziejach duszpasterstwa wojskowego 
Rzeczpospolitej Polskiej. Urodzony 
9 października 1890 r. w Żegocinie koło 
Bochni kapłan związany był z Brzost-
kiem; krótko, bo krótko, ale jednak: 
stamtąd wyruszył na wojnę, która 
spowodowała, że na wiele lat sutannę 
zamienił na mundur.
 Zanim do tego doszło, będąc jeszcze 
kandydatem na kapłana popadł w dość 
poważne problemy z przełożonymi: jako 
kleryk seminarium w Tarnowie poznał 
bowiem młodą damę, która zapałała 
doń uczuciem tak mocnym, że skłoniła 
swoich rodziców do instancjonowania 
w sprawie zmiany życiowego wyboru 
ulubieńca córki. Przyszli teściowie 
zdeklarowali się pokryć koszty studiów 
Juszczyka na innym kierunku – ale jedy-
nym skutkiem, jaki te zabiegi wywarły, 
było… usunięcie alumna z seminarium 
pod zarzutem utrzymywania niedozwo-
lonych kontaktów z kobietami. Franci-
szek przeniósł się wtedy do Przemyśla, 
gdzie w latach 1911-1914 pomyślnie 
odbył edukację, zakończoną przyjęciem 
5 lipca 1914 r. święceń. Uroczystości 
prymicyjne miały miejsce w jego ma-
cierzystej parafii, w Żegocinie.
 Niedługo potem, we wrześniu, neo-
prezbiter skierowany został na pierwszą 
placówkę duszpasterską: do Brzostku 
właśnie. Obowiązki wikarego tamtejszej 
parafii pełnił do grudnia roku następne-
go, kiedy Austro-Wegry, zaangażowane 
w walki na wielu frontach, potrzebo-
wały nie tylko „mięsa armatniego”, ale 
i kapłanów, błogosławiących oddziałom, 
odchodzącym do walki. 14 grudnia 1915 
ks. Franciszek Juszczyk został kapela-
nem wojskowym. Najpierw wypełniał 
obowiązki w Przemyślu, 1 stycznia 1916 
objął posterunek w Sanoku, a 21 lutego 
1917 trafił do 10. Galicyjskiego Pułku 
Piechoty z Przemyśla, walczącego na 
frontach najpierw rumuńskim, potem 
włoskim, by następnie powrócić do 
macierzystego garnizonu przemyskiego, 
gdzie 17 stycznia 1918 rozpoczął pracę 
w superioracie polowym. Od 22 lutego 
do 3 października 1918 r. pełnił z kolei 
posługę w Samborze – i tam postawiono 
mu zarzut głoszenia nieprawomyślnych, 
podburzających przeciwko habsburskie-
mu porządkowi, kazań. Na szczęście 
jedyną formą retorsji stało się przenie-
sienie feldkurata do szpitala wojskowego 
w Jarosławiu i wydanie mu rozkazu 
uzgadniania tekstu każdej homilii 

z urzędem cenzorskim. Poleceniu temu 
ks. Juszczyk jednak nie podporządkował 
się.
 Służba kapłana z brzosteckim śladem 
w życiorysie w cesarsko-królewskiej ar-
mii (w której otrzymał dwa odznaczenia: 
Srebrny Krzyż Zasługi Kapelanów Woj-
skowych z Mieczami oraz pamiątkowy 
Krzyż Wojskowy Karola) skończyła się 
w ostatnich dniach października 1918, 
kiedy w Jarosławiu zaczęto tworzyć 
oddziały Wojska Polskiego. Pomimo 
zmian, nadal pełnił posługę w szpitalu – 
obowiązki duszpasterskie łącząc z pracą 
w roli sanitariusza, a nawet… grabarza.

 Potem przyszedł czas na służbę fron-
tową: zweryfikowany w Wojsku Pol-
skim w stopniu kapelana (odpowiada-
jącego rangą kapitanowi) ksiądz został 
przydzielony 5 grudnia 1918 do Grupy 
Operacyjnej brygadiera Minkiewicza, 
walczącej z Ukraińcami o polskość 
Kresów Wschodnich. W tym charakte-
rze uczestniczył m.in. w walkach pod 
Chyrowem. Latem 1919 awansował na 
starszego kapelana (tytuł równorzędny 
ze stopniem majora) 3. Dywizji Piecho-
ty Legionów, wraz z którą brał udział 
w bojach nad Zbruczem i na Łotwie. 
Potem, w trakcie wojny z bolszewikami, 
służył jeszcze w 7. Dywizji Piecho-
ty – i wtedy, uczestnicząc w akcjach 
frontowych, zapadł na ciężkie zapalenie 
płuc, po wyleczeniu którego 17 maja 
1920 skierowany został do Dowództwa 
Okręgu Etapowego Wilno na stanowi-
sko referenta.
 Kiedy powrócił do sił, 1 lipca 1920 
objął na krótko funkcję dziekana 7. Ar-
mii, po czym trafił najpierw do Do-
wództwa Okręgu Etapowego 1. Armii 
(13 lipca 1920), a następnie do Szpitala 
Okręgowego w Kielcach (18 sierpnia 
1920). Dalsze przydziały służbowe 
kierowały ks. Juszczyka do 7. Dywizji 
Piechoty w Kielcach (1 sierpnia – 
9 grudnia 1921, otrzymał wtedy stopień 
proboszcza, czyli podpułkownika) i do 
miasta młodości – Przemyśla. Powrócił 
tam 10 grudnia 1921 i pozostał aż do 
12 czerwca 1934. Pełnił w tym czasie 

funkcje proboszcza parafii wojskowej 
pw. Serca Pana Jezusa i zastępcy dzie-
kana Dowództwa Okręgu Korpusu X, 
był kapelanem Szpitala Okręgowego nr 
10 oraz kierownikiem Rejonu Duszpa-
sterskiego Przemyśl.
 Za udział w walkach na wielu fron-
tach otrzymał m.in. Krzyż Walecznych, 
Medal Za Udział w Wojnie 1918-1921, 
Medal Dziesięciolecia Odzyskania 
Niepodległości oraz odznaki pamiątko-
we – „Obrońcom Kresów Wschodnich”, 
Gwiazdę Przemyśla i Krzyż Litewsko-
-Białoruski.
 W 1934 r. jako doświadczony kapelan 
ks. mjr Juszczyk został przeniesiony de-
kretem biskupa polowego WP ks. Józefa 
Gawliny do Włocławka, gdzie 13 czerw-
ca stanął na czele parafii wojskowej jako 
jej administrator. Obowiązki te pełnił do 
wybuchu II wojny światowej – wtedy 
został dziekanem Okręgu Korpusu. 
W pierwszych dniach września przystał 
– skierowany rozkazem – do 67. Pułku 
Piechoty, wchodzącego w skład Armii 
Pomorze. Niestety, jednostce tej, wy-
stawionej na atak niemieckiego korpusu 
pancernego, nie dane było długo powo-
jować… Jej kapelan w dalszej fazie walk 
pełnił funkcję szefa duszpasterstwa 
44. Rezerwowej Dywizji Piechoty.
 Lata wojny ks. Juszczyk spędził 
w Warszawie. Wchodził wtedy w skład 
Kurii Polowej Armii Krajowej pod 
pseudonimem „Świrad” i w stopniu 
prawdopodobnie (prawdopodobnie, bo 
dokumentów jednoznacznie to prze-
sądzających brak) dziekana, równego 
w korpusie oficerskim pułkownikowi. 
Zaliczony przez naczelnego kapelana 
i wikariusza biskupa polowego na kraj 
ks. płk. dr. Tadeusza Jachimowskiego 
do trójki kapłanów, uprawnionych do 
zastąpienia go w razie konieczności, 
pełnił na co dzień funkcję konspiracyj-
nego kapelana Szpitala Ujazdowskiego. 
Opiekował się w tym czasie także (lata 
1940-44) grobami ofiar wojny. Pomimo 
trudności wyremontował kaplicę szpi-
talną, służącą przed wojną Centrum 
Wyszkolenia Sanitarnego, i zbudował 
w niej nowy ołtarz.
 W Powstaniu Warszawskim czyn-
nego udziału nie wziął – już 4 sierpnia 
bowiem Niemcy ewakuowali cały Szpi-
tal Ujazdowski. Wkrótce potem trafił 
do Krakowa, gdzie objął obowiązki 
kapelana szpitala przy ul. Kopernika; 
po zakończeniu wojny nie szukał miej-
sca w duszpasterstwie wojskowym, 
lecz wyjechał na Dolny Śląsk i został 
księdzem diecezjalnym. Pracował jako 
proboszcz w Kłodzku – tam też został 
dziekanem katedry. W Kłodzku zmarł 
7 albo 8 listopada 1950 r. Pochowano 
go na cmentarzu w rodzinnej wsi, przy 
kaplicy. Kiedy ze starości rozpadł się 
prosty krzyż, jakim oznaczono mogiłę, 
stała się bezimienna – na szczęście 
w porę o pamięć o kapelanie zadbała 
jego krewna. Dzięki temu duchowny, 
którego kapłański życiorys zaczął być 
zapisywany w Brzostku, nie popadł 
w zapomnienie…

(wald)
Fot. archiwum

Feldkurat z brzostkiem w biografii
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historia 20 pułku ułanów im. króla jana iii Sobieskiego
 Pułk powstał na bazie powołanego w 1920 roku 108 Pułku 
Ułanów, który sformowany został w Ostrołęce z zadaniem 
przeciwdziałania III Korpusowi Kawalerii Armii Czerwo-
nej, a którym dowodził Gaj Chan. Pułk toczył zażarte walki 
w okolicach Łomży, Ciechanowa i Ostrołęki. Następnie został 
przerzucony na południe i w ramach 2 Dywizji Jazdy płk. 
Orlicz-Dreszera dalszą kampanię odbywał na terenie Ukrainy 
i Wołynia. Po zakończeniu działań wojennych został przemia-
nowany w 1921 roku na 20 Pułk Ułanów im. Króla Jana III 
Sobieskiego, a jego miejscem stacjonowania stał się Rzeszów, 
gdzie ułani przebywali do 1939 roku. Przez 20-lecie między-
wojenne formacja zrosła się z Rzeszowem i Rzeszowszczyzną. 
To tutaj trafiali rekruci z dzisiejszego Podkarpacia i wschod-
niej Małopolski. W tym pułku w latach 1929-1934 służył 
późniejszy Hubal mjr Henryk Dobrzański, jaślanin, wybitny 
skoczek i członek polskiej drużyny jeździeckiej na olimpia-
dzie w Amsterdamie. W 20 PU służył także inny znakomity 
jeździec por. Stefan Starnawski, również olimpijczyk i jeden 
z niewielu polskich skoczków, którym udało się pokonać mjr. 
Adama Królikiewicza, niekwestionowaną legendę polskiego 
jeździectwa. W formacji tej służbę odbywał bardzo zresztą 
lubiany przez podwładnych i ceniony przez przełożonych 
brat pisarki Marii Dąbrowskiej Bogumił Szumski, kawaler 

orderu Virtuti Militari, którym odznaczono go za szarżę pod 
Biskupczami. W 1925 roku pułk otrzymał sztandar ufundo-
wany przez społeczność ziemi rzeszowskiej i ropczyckiej. 
Interesujące są losy tego sztandaru, który w trakcie kampanii 
wrześniowej trafił wraz z częścią pułku do Warszawy. Cudem 
ocalał z zawieruchy wrześniowej znaleziony na gruzach zbu-
rzonego przez lotnictwo niemieckie domu przez przypadkową 
osobę. Był nią Edmund Modzelewski, który sztandar najpierw 
wyczyścił i zabezpieczył, a następnie zaszył u tapicera w wał-
ku od tapczanu. Podczas wysiedleń po upadku powstania 
warszawskiego wałek ukryto w piwnicy, ale po wojnie nie 
udało się go tam odnaleźć, dlatego uznano, że zaginął. Do-
piero w 1965 roku Helena Heleniak, mieszkanka Warszawy, 
likwidując stary wałek od tapczanu, który znalazła po wojnie 
na podwórzu swojej posesji, odkryła ukryty w nim sztandar. 
Wprawdzie został on przecięty na pół, ale w stanie był bardzo 
dobrym. Niezwłocznie został przekazany do Muzeum Wojska 
Polskiego, gdzie znajduje się do dzisiaj.
 W 1933 roku pułkowi – wszak byli to ułani króla Jana – 
powierzono organizację uroczystości 250 rocznicy Odsieczy 
Wiedeńskiej. Była to bodaj największa tego typu impreza 
kawaleryjska w przedwojennej Polsce. Wzięło w niej udział 12 
pułków kawalerii, a obecny był na tych obchodach w Krakowie 
sam Marszałek Józef Piłsudski. Podczas przemarszu 20 Pułk 
Ułanów postępował tuż za pułkami odznaczonymi krzyżami 

powstał Szwadron podkarpacie w barwach 20 pułku ułanów im. króla jana iii Sobieskiego
 29 listopada 2011 roku na spotkaniu 
w Przeworsku podjęto wstępne poro-
zumienie co do powstania i organizacji 
Szwadronu Podkarpacie w barwach 
20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III 
Sobieskiego. W spotkaniu wzięli udział 
por. kaw. och. Jan Urban, chor. kaw. 
och. Wojciech Staniszewski oraz wach-
mistrz kaw. och. Witold Wierzbiński. Z 
początkiem grudnia pomysł poddano 
pod konsultację pozostałych kawalerzy-
stów ochotników z Podkarpacia, którzy 
w znakomitej większości opowiedzieli 
się za powstaniem tej nowej formacji. 
Na dzień dzisiejszy liczy ona 24 ułanów 
z Jasła, Przeworska, Dębicy i Brzostku. 
Szwadronem dowodzi por. kaw. och. 
Jan Urban. Oddział nawiązuje do po-
wołanego w 1921 roku w Rzeszowie 20 
Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobie-
skiego. Jedną z formacji, która walnie 
przyczyniła się do jego powstania, był 
8 Pułk Ułanów Ks. Józefa Poniatow-
skiego. Po dziewięćdziesięciu latach 
historia zatoczyła koło. Tak jak kiedyś 
z „ósmego” powstawał „dwudziesty”, 
tak dzisiaj ze Szwadronu Niepołomice 
w barwach 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa 
Poniatowskiego powstał Szwadron Pod-
karpacie w barwach 20 Pułku Ułanów 
im. Króla Jana III Sobieskiego. Nową 
formację tworzą ułani z Podkarpacia, 
którzy w większości dotąd nosili bar-

wy „starego złota”. W ten sposób 20 
PU (już jako jeden z ostatnich pułków 
ułańskich przedwojennej Polski) znalazł 
kontynuatorów swojej barwy i tradycji 
tam, gdzie powstał i gdzie funkcjonował 
przez cały okres międzywojenny.
 6 stycznia 2012 roku odbyło się 
w Warszawie posiedzenie Federacji 
Kawalerii Ochotniczej. Decyzją zarządu 
FKO Szwadron Podkarpacie w barwach 
20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III 
Sobieskiego został przyjęty w poczet jej 
członków. Jednocześnie zwrócono się do 
dowództwa szwadronu o wyznaczenie 
daty popisu. Wstępny termin ustalono 
na maj 2012 roku. Popis jest formą za-
prezentowania się członków stowarzy-
szenia w szyku pieszym i konnym, zaś 
ostateczna decyzja o jego zaliczeniu jest 
równoznaczna z pełną przynależnością 
do FKO. Popis poprowadzi zastępca 
dowódcy Szwadronu Kawalerii Wojska 
Polskiego por. Robert Woronowicz.
 Na posiedzeniu w Warszawie Szwa-
dron Podkarpacie reprezentowali: do-
wódca szwadronu por. kaw. och. Jan 
Urban, z-ca dowódcy szwadronu wach. 
kaw. och. Witold Wierzbiński, kwater-
mistrz szwadronu kpr. kaw. och. Ryszard 
Drozd oraz prezes Podkarpackiego 
Towarzystwa Konnego chor. kaw. och. 
Wojciech Staniszewski.
 Przynależność do FKO jest dla nas 

niezwykle ważna. Ta nobilitująca de-
cyzja ogłoszona przez Prezesa Zarządu 
FKO por. rez. Tadeusza Kuhna pozwala 
nam włączyć się w główny nurt działa-
nia współczesnej kawalerii ochotniczej. 
Dzięki uczestnictwu w Federacji nasi 
koledzy będą mogli podnosić swoje 
umiejętności przy pomocy takich au-
torytetów jak chociażby z-ca dowódcy 
Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego 
por. Robert Woronowicz oraz korzystać 
z możliwości rozwoju poprzez kursy 
i szkolenia w Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii Ochotniczej w Toporzysku, 
którego komendantem jest rtm. kaw. och. 
Dariusz Waligórski. Obecność w FKO 
to także nowa jakość w tym, co robimy 
obecnie. Wraz z naszymi kolegami ak-
tywnie będziemy brać udział w uroczy-
stościach patriotycznych i rocznicowych 
w Warszawie. Otwiera się dla nas moż-
liwość brania udziału w przemarszach 
i defiladach wraz ze Szwadronem Kawa-
lerii Wojska Polskiego. A będzie to dla 
nas niezwykłe wyróżnienie i zarazem 
motywacja do poprawy umiejętności 
jeździeckich i ich dalszego doskonale-
nia. Wymiana doświadczeń i kontakty 
z naszymi kolegami z całej Polski 
z pewnością wpłyną także na poziom 
i organizację naszego szwadronu oraz 
tego co robimy w ramach kultywowania 
tradycji polskiej kawalerii.

Ułani Szwadronu Podkarpacie z Burmistrzem Jasła A. Czerneckim oraz jego zastępcą L. Znamirowskim
Fot. Monika Staniszewska
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żyLi wŚród naS
 „Żyli wśród nas” – pod takim 
tytułem była prezentowana wystawa, 
poświęcona pamięci Żydów brzostec-
kich. Zorganizowano ją z okazji XV 
Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim 
w Polsce. My – współcześni, w taki 
sposób chcemy ocalić od zapomnienia 
ślady życia i kultury tych, którym za-
gładę przyniosła II wojna światowa. Od 
17 – 22 stycznia tego roku, goszczące 
w Galerii Domu Kultury zbiory, wysta-
wione przez społeczność Gimnazjum 
im. Królowej Jadwigi i Urząd Miejski 
w Brzostku, przybliżyły nam sylwet-
ki Żydów , którzy żyli w Brzostku 
i byli jego aktywnymi obywatelami. 
Ciekawym fragmentem wystawy były 
wycinanki, które mają swoją historię, 
technikę i treść. Związane są one przede 
wszystkim z życiem religijnym. Wy-
eksponowano listy od Adama Szusa, 
Żyda mieszkającego w Brzostku, pełne 
bólu, goryczy i tęsknoty za Brzostkiem. 
Oglądaliśmy zdjęcie Tory z brzosteckiej 
synagogi, przechowywanej w Muzeum 
Judaizmu w Sydney. „Sprawiedliwi 
wśród narodów świata” – w tej części 
wystawy poznaliśmy ludzi z Gminy 
Brzostek, ratujących Żydów przed 

śmiercią z narażeniem życia swojego 
i rodziny. 
 Edukacyjny charakter wystawy 
kształtuje w nas otwartość na poznanie, 
oraz postawę wobec kultury innych na-
rodów. Z wielkim kunsztem, nauczycie-
le brzosteckiego Gimnazjum pokazali 
wycinek historii żydowskiej – ludzi 
którzy pozostając przy wierze swoich 
ojców przechowując swoje święte księ-

gi, język i tradycję żyli wśród nas.
 Dzień Judaizmu w Kościele katolic-
kim został ustanowiony przez Episkopat 
Polski w 1997 roku. Tegoroczne ogólno-
polskie obchody odbyły się 17 stycznia 
w Rzeszowie. Z tej okazji prezentowano 
szereg wystaw, spotkań i wykładów. 
W całej Polsce miały one charakter 
lokalny.

M. Kawalec

Kamienice żydowskie w Brzostku w latach 20-tych Dom Gerschona w Nawsiu Brzosteckim

Fragment wystawy

Virtuti Militari. Złożono też uroczyście hołd leżącemu na 
Wawelu królowi Janowi Sobieskiemu. Piękną pamiątką z tego 
Święta Jazdy został obraz Michała Byliny „Rewia Kawalerii 
w Krakowie” ilustrujący przemarsz 20 Pułku Ułanów. Skut-
kiem tego wydarzenia było zakupienie replik strojów husar-
skich i ich prezentacja w Rzeszowie w 1934 roku.
 W 1936 roku do pułku przybył jak się później okazało 
ostatni już dowódca. Był nim ziemianin spod Brzeska płk 
Andrzej Kunachowicz. Dokonano swoistej zamiany, bowiem 
dotychczasowy dowódca płk Godlewski wracał ponownie 
do 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, a stamtąd właśnie trafiał 
do Rzeszowa płk Kunachowicz. Wraz z płk. Godlewskim do 
Jazłowiaków udał się rtm. Stefan Starnawski, który miał tam 
objąć szwadron zapasowy wraz z kierownictwem wyszkolenia 
jeździeckiego.
 Kampanię wrześniową 1939 roku pułk odbył w ramach 
Kresowej Brygady Kawalerii. Zasłynął zawłaszcza brawurową 
szarżą I szwadronu rtm. Jana Burtowego pod Osłuchowem, 
wyrywając się z okrążenia. Mniej szczęścia miały siły główne 
dowodzone przez płk. Kunachowicza. Pułk otoczony ostatecz-
nie pod Psarami, mimo bohaterskiej obrony 11 września 1939, 
w obliczu przewagi niemieckiej złożył broń. Tak zakończyła 
się historia 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego. 

 Po 1939 roku pułk nie był już odtwarzany ani w ramach 
oddziałów Polski Podziemnej, ani w ramach jednostek Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Nie miał też na emigracji 
swojego koła pułkowego. Do idei tej wrócono dopiero w latach 
siedemdziesiątych. Z inicjatywy Marka Kuśnierza powstała 
w 1975 roku Bieszczadzka Konna Straż Ochrony Przyrody im. 
20 Pułku Ułanów przemianowana potem na Konną Grupę Re-
jonową SOP im. 20 Pułku Ułanów. Zakończyła ona działalność 
na początku lat dziewięćdziesiątych. Ściśle współpracowała 
z tą grupą 29 Konna Drużyna Harcerska im. 20 Pułku Ułanów. 
W latach sześćdziesiątych zaczęło działać w Rzeszowie śro-
dowisko byłych podoficerów 20 PU – regularnie spotykające 
się 24 czerwca na obchodach święta pułkowego. Po pewnym 
czasie włączyły się w tę działalność także i rodziny ułanów. 
Zaowocowało to ufundowaniem tablicy pamiątkowej, która 
znalazła swoje miejsce w kościele garnizonowym w Rzeszo-
wie. Uroczyste jej odsłonięcie nastąpiło 3 września 1985 roku.
 Dziś, tradycje i barwy 20 pułku z dumą kultywuje i nosi 
Szwadron Podkarpacie w barwach 20 Pułku Ułanów im. 
Króla Jana III Sobieskiego, który jako szwadron kawalerii 
ochotniczej rozpoczął swoją działalność w 90 rocznicę jego 
powołania.

Wojciech Staniszewski
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Niedawno obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka, jak to 
jest być Dziadkiem?
Być dziadkiem to wielkie wyróżnienie od losu i szczęście, 
że udało się przedłużyć drzewo genealogiczne. Gdy miałem 
swoje dzieci, budowałem dom, pracowałem zawodowo 
i wciąż brakowało mi czasu, aby się poświęcić na tyle, ile 
pragnąłem. Teraz sił ubywa, a czas zawsze znajduję. Cóż 
to jest?! To chyba wnuki uskrzydlają! Przychodzę z pracy, 
słyszę „ Tup, tup, tup…”. Siadają mi na kolanach, głaszczą, 
opowiadają o tym, co wydarzyło się w danym dniu. Czasem 
nie rozumiem, co mówią, bo mają swój dziecięcy język. 
Wnuki wyzwalają we mnie dużo energii i chęci działania. 
Czasami opowiadam im bajki, bawimy się w chowanego, 
wykonujemy różne robótki do szkoły, nawet nie wiem, skąd 
mam tyle cierpliwości. Dla nich zrobię jednak wszystko, bo 
kocham ich nad życie! Nie umiem wyrazić słowami, jak to jest 
być dziadkiem?! Nie da się tego ani opisać, ani opowiedzieć. 

Dziękuję Bogu, że są przy mnie i poszedłbym za 
nimi na koniec świata.
Ile ma Pan wnucząt? 
Mam czworo wnucząt i dwoje „w drodze”. Jestem 
z tego bardzo dumny i czuję się wyróżniony.
Czego pragnie Pan dla swoich wnuków?
Najbardziej dla swoich wnuków proszę o zdro-
wie i tego dla nich pragnę, bo to najważniejsze. 
Chciałbym również, by w przedszkolu i szkole 
były grzeczne, dobrze się uczyły. Zależy mi, aby 
zdobyły dobre zawody i wiodło im się w życiu jak 
najlepiej. Pragnąłbym, by nie zaznały biedy, wojen, 
konfliktów. Chciałbym też, aby byli dobrymi ludźmi 
i w przyszłości oparciem dla swych rodziców. Będę 
o to nieustannie prosił Boga.
Czy wizerunek dziadka sprzed lat różni się od 
współczesnego?
Mój dziadek był rolnikiem. Kochał ziemię, a ona 
była jego żywicielką. Przez całe swoje życie prze-
kazywał nam miłość do ziemi, uczył ją uprawiać 
i szanować. Zabierał nas w pole, tam poznawaliśmy 
tajniki przyrody. Przy moim dziadku pod stopami 

poczułem poranną rosę, oglądałem wschody słońca. Gdy 
byłem mały, pozwalał mi powozić wozem i dużo ze mną 
rozmawiał o zwierzętach w gospodarstwie domowym, uczył 
mnie rozpoznawać gady i ptaki. Potrafiłem rozpoznawać 
rodzaje zbóż. 
Czym Pan się interesuje i jakie są Pana marzenia?
Z dzieciństwa została mi miłość do zwierząt. Mam psa – 
owczarka niemieckiego. Bardzo o niego dbam. Ponad to, 
bardzo lubię łowić ryby, na co jednak brakuje mi czasu. 
Fascynują mnie także nowinki techniczne. Ile mogę, tyle 
pomagam swoim dzieciom, żeby było im łatwiej przejść przez 
życie. Największym moim marzeniem jest to, by wszyscy 
byli zdrowi, szczęśliwi i bym doczekał kiedyś prawnuków. 
Dziękujemy za rozmowę i życzymy dużo zdrowia!

atsz

wywiad z panem janem Synowieckim

koncert kolęd w januszkowicach
„Niech Dziecina Święta będzie pochwalona,
W lichej stajence dla nas narodzona.”
 6 stycznia 2012 roku w święto Trzech Króli o godzinie 
10.45 w kościele p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Panny w Januszkowicach odbył się koncert kolęd. Ucznio-

wie z Zespołu Szkół w Januszkowicach złożyli hołd wraz 
z Mędrcami ze Wschodu Bożemu Dziecięciu narodzonemu 
w stajence betlejemskiej, śpiewając kolędy i pastorałki.
 Śpiewającym towarzyszył akompaniament muzyczny 
w wykonaniu nauczycieli: pana Jana Palara (organki) i pana 
Pawła Wiejowskiego (akordeon) oraz uczennic: Karoliny 
Stasiowskiej (saksofon) Gosi Gierut i Ani Ochałek (flety 
proste).
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 W kalendarzu przedszkolnych uro-
czystości Dzień Babci i Dziadka obcho-
dzony jest zawsze bardzo szczególnie 
– przygotowujemy się do niego bardzo 
starannie. W tegorocznych przygoto-
waniach przeszkadzała nam ospa, która 
na kilka tygodni zagościła w naszym 
przedszkolu. Jednak wszystko szczę-
śliwie minęło i dzieci pod kierunkiem 
swoich wychowawców doskonale przy-
gotowały się do przyjęcia wspaniałych 
gości. Każda grupa wiekowa przyjmo-
wała swoich gości innego dnia, gdyż 
ze względu na ograniczone warunki 
lokalowe nie możemy przyjąć wszyst-
kich jednocześnie (a należy zaznaczyć, 
że począwszy od 24 do 26 stycznia 
odwiedziło nas ponad 140 osób). Dzieci 
przedstawiły swoim najbliższym in-
scenizacje: 3-4 latki „Jaś i Małgosia”, 
4-5 latki „Śpiąca Królewna”, a 5-6 
latki „O wilku i siedmiu koźlątkach”. 
O wszystkie dekoracje zadbała nieoce-
niona Pani Ewa Brocławik. Nie zabrakło 
również wierszy, piosenek i tańców, był 
także walczyk z babcią i dziadkiem oraz 
poczęstunek, o który zadbali rodzice. 
 Wszystkie wyjątkowe momenty tej 
uroczystości uwieczniła na zdjęciach 
niezastąpiona Pani Ania Rozwadowska. 
 Swoim występem przedszkolaki 
dziękowały za miłość, troskę, opiekę 
i czułość. Za to, że mogą spędzać 
z dziadkami wspaniałe chwile, gdy 
zapracowani rodzice nie zawsze mają 
dla nich czas, a także za wszystkie naj-
piękniejsze bajki. 
 Wszystkim paniom z naszego przed-
szkola dziękuję za ogromny wkład pracy 
w przygotowanie tej wyjątkowej uroczy-
stości. Widzowie nie szczędzili braw 
i pochwał pod adresem małych artystów 
i przygotowujących je nauczycieli. My 
im dziękujemy za wszystko co dla nas 
robią, a najbardziej za to, że są z nami. 
Takie kameralne spotkania mają swój 
urok. Atmosfera jest rodzinna, a o taką 
w tej uroczystości chodzi. 

D. Nawracaj

 K s i ą d z  p r o -
boszcz Mar iusz 
C y mba ła  p r z y-
witał wszystkich 
zg romad zonych 
przy żłóbku i na-
wiązując do tra-
dycji kolędowania 
w okresie Bożego 
Narodzenia zachę-
cił do wysłuchania 
tego, co przygo-
towali uczniowie 
wraz z nauczycie-
lem muzyki.
 Słowo wiążą-
ce w wykonaniu 
uczennicy Wiolety 
Wojdyły i krótkie recytacje oraz dobrze dobrane stroje spra-
wiły, że występ ten przypominał jasełka. Pojawili się bowiem 
wśród śpiewających Aniołowie (Kamila Kowalska, Małgo-

rzata Gierut, Anna Ochałek, Joanna Foryś, Sylwia Pruchnik, 
Patrycja Stasiowska, Katarzyna Zegarowska), Pastuszek 
(Patryk Garstka), Trzej Królowie (Kamil Stasiowski, Damian 
Balicki, Krzysztof Jedziniak) oraz uczennice w barwnych 
strojach ludowych (Barbara Gierut, Kinga Węgrzyn, Karo-
lina Stasiowska, Kinga Matyasik, Justyna Mokrzycka, Beata 
Rusztowicz, Wioleta Wojdyła, Magdalena Płaziak).
 Atmosfera czci, tryumfu, radości i chwały, jaką stworzyli 
dla Dzieciątka Jezus młodzi wokaliści, udzieliła się tłumnie 
zebranej publiczności. Na koniec jeden z królów niosących 
dary Bożej Dziecinie skierował do zebranych przesłanie:
„Idziemy głosić narodom, że Bóg stąpił z nieba!
I Wam coście tu obecni, też to czynić trzeba.
Bo żyją ludzi miliony, którzy nie słyszeli 
Nic o Bogu, Ewangelii i wielkiej nadziei”
 Po koncercie ks. Proboszcz podziękował pani dyrektor 
Ewie Ziaji za piękną inicjatywę zorganizowania występu. 
Dziękował również nauczycielom, którzy pracowali z mło-
dzieżą nad przygotowaniem tego koncertu oraz uczniom 
biorącym udział w występie, jak również ich rodzicom.

Maria Przewoźnik

brzosteckie przedszkolaki świętują z babcią i dziadkiem

Fot. D. Dziedzic

Fot. A. Rozwadowska
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 W przeddzień Dnia Babci i Dziad-
ka tj. 20. stycznia 2012 roku Babcie 
i Dziadkowie zawitali w gościnne progi 
Szkoły Podstawowej w Gorzejowej, 
aby wspólnie z wnukami celebrować 
to niecodzienne święto. Szanownych 
seniorów przyjęto niezwykle serdecz-
nie. Najpierw, niejednokrotnie ze łzami 
wzruszenia w oczach, ale też dumą, 
obejrzeli Oni przepiękną część arty-
styczną, składającą się z przepełnio-
nych miłością wierszy i piosenek oraz 
skocznych tańców. Akademia to nie 
tylko zasługa dzieci, ale też nauczycieli, 

którzy, jak zwykle, zadbali o wyskoki 
poziom inscenizacji oraz bogatą opra-
wę artystyczną.. Po złożeniu życzeń 
i wręczeniu przez wnuki własnoręcznie 
wykonanych prezentów nadszedł czas 
na słodki poczęstunek, wspólne rozmo-
wy, żarty i wspomnienia. 
 Takie spotkanie to jedna z nielicz-
nych okazji, by chociaż na chwilę 
oderwać się od codziennych trosk 
i obowiązków, wybrać się do fryzjera, 
czy założyć odświętne ubranie. Po-
nadto podobne uroczystości integrują 
środowisko lokalne, zacieśniają więzi 

rodzinne, a młode pokolenie uczą mi-
łości i szacunku dla starszych. Niektóre 
szkoły nie obchodzą tak uroczyście 
Dnia Babci i Dziadka. W przeciwień-
stwie do nich gorzejowska placówka 
nigdy nie zapomina o tak ważnych 
i miłych świętach i oby tak było jak 
najdłużej, czego życzę i sobie i innym 
Dziadkom i Babciom.

Z wyrazami wdzięczności wobec 
wszystkich kochanych Wnuków 
oraz szanownych Nauczycieli 
babcia Wanda Zdziarska

dzień babci i dziadka w SzkoLe podStawowej w Gorzejowej

 Tradycyjnie, bo już po 
raz piąty mieszkańcy Bu-
kowej spotkali się na tzw. 
„opłatku”. Spotkania te in-
tegrują mieszkańców przy 
wspólnym stole, przy przy-
gotowaniach na ten jedyny 
w karnawale wieczór. Dzie-
ci, młodzież, dorośli chętnie 
angażują się w przygotowa-
nia całej oprawy – scenariu-
sza imprezy. Dorośli szyją, 
kompletują stroje i dekoracje 
jasełkowe, pieką, gotują tra-
dycyjne potrawy, a młodzież 
uczy się pilnie wyznaczo-
nych ról.
 W tym roku zaszczycili 
nasze spotkanie swoją obec-
nością goście: księża Marek 
Jaworski i Artur Michal-
ski, którym dziękujemy za 
wspólną modlitwę i obec-
ność. Bóg zapłać. Obecny 
był także Radny wsi Klecie 
– Bukowa Pan Jan Sarnecki 
z małżonką oraz z Urzę-
du Miejskiego w Brzostku 
Pani Ewa Szukała z mężem. 
Dziękujemy również miesz-
kańcom wsi za liczne uczest-
nictwo w spotkaniu, które 
mamy nadzieję, wszystkim 
przypadło do gustu.
 Tradycją już jest, że mło-
dzież, dzieci uświetniają 

opłatkowe spotkanie wystę-
pami. W tym roku były to 
„Jasełka na wesoło”. Dwu-
dziestu czterech „aktorów” 
we wspaniałych strojach, 
z prawdziwie „bukowskim” 
charakterem, przybliżyło 
zebranym ważność tej świę-
tej nocy, gdy Chrystus przy-
szedł na świat. Nasza wspa-
niała młodzież zawsze chęt-
nie angażuje się we wszyst-
kie sprawy dotyczące wsi. 
Tak było i tym razem, gdy 
swoim zapałem i wesołym 
kolędowaniem wprowadzili 
atmosferę radości, humoru, 
który udzielił się wszyst-
kim uczestnikom. Bawiono 
się więc do białego rana 
przy wspaniałej orkiestrze 
i suto zastawionych stołach. 
W tym miejscu chcielibyśmy 
gorąco podziękować naszym 
sponsorom: państwu Jadwi-
dze i Janowi Dziedzicom 
z Bukowej za upominki dla 
występujących, jak również 
panu Janowi Sarneckiemu 
za obdarowanie młodzieży 
słodyczami.
 Organizujemy w Bukowej 
wiele imprez, ale tradycyjny 
opłatek cieszy się najwięk-
szym zainteresowaniem.

Rada Sołecka Bukowej

bukowSki opłatek z „jaSełkami na weSoło”
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„(…) Zazdrość ich piecze i doskwiera, 
  Gdy pięknieje nasza ziemia.
  Plują na nas wredne gęby, 
  Obrażając polski Naród”.

 Czy uczciwi ludzie, którzy osiągnę-
li sukces dzięki własnej pracowitości 
i zaangażowaniu społecznemu, nie są 
narażeni na oszczercze manipulacje, 
dezinformacje i anonimy. To przecież 
ulubiona broń ubeckich i esbeckich 
funkcjonariuszy i agentów. „Oni” 
nigdy nie akceptowali wolnej i silnej 
Polski, pielęgnującej swą wspaniałą 
historię oraz tożsamość chrześcijań-
ską i narodową. Czy wraz z upad-
kiem komuny „oni” zamilkli? 
 Czy państwo polskie od 1989 r. 
odrobiło lekcję pamięci historycznej 
oraz czy osądziło komunistycznych 
zdrajców i agentów? Czy funkcjona-
riusze Służby Bezpieczeństwa, działa-
jący od 1956 r. przy komendach Milicji 
Obywatelskiej, odpowiedzieli za swe 
przestępstwa i nadużycia? Czy szko-
leni w Moskwie generałowie wojska 
(z nazwy) polskiego zrezygnowali ze 
służby w ciągu dwudziestu minionych 
lat? Przecież wybrali dobrowolnie 
karierę wojskową opartą o „bratnim 

sojuszu” ze Związkiem Radzieckim 
i Armią Czerwoną. Czy żołnierski 
honor pozwalał im służyć w wolnej 
Polsce należącej do NATO? Ilu z nich 
wybrało drogę współczesnego Konrada 
Wallenroda i jak pułkownik Kukliński 
zadbało o prawdziwe bezpieczeństwo 
naszego kraju? Przecież w sowieckich 
planach nuklearnej agresji na kraje 
Europy zachodniej nasi żołnierze mie-
li opanować w ciągu dwóch tygodni 
północne tereny RFN oraz Holandię 
i Belgię. A potem „po zwycięstwie” 
czekała ich powolna śmierć na chorobę 
popromienną. Nie dotyczyło to owych 
generałów kierujących działaniami 
z przeciwatomowych bunkrów, oni 
zawsze byli wierni Moskwie, a płk 
Kukliński był ich wyrzutem sumienia, 
dlatego „w niewyjaśnionych okolicz-
nościach” zginęli synowie pułkownika. 
Czy Wojskowe Służby Informacyjne 
(wcześniej Informacja Wojskowa), 
tworzone w dywizji Berlinga od 1943 r. 
przez sowieckich oprawców z NKWD, 
zostały rozliczone ze swych zbrodni 
i przestępstw jakie popełniły w Polsce 
przez 45 powojennych lat. W latach sta-
linowskich dokonywali skrytobójczych 
morderstw, a w późniejszych dekadach 

inspirowali przestępcze działania znane 
jako nierozliczone i głośne afery: spi-
rytusowe, „żelazo”, FOZZ i inne? Nie-
stety, WSI zostały rozwiązane dopiero 
w 2006 r. za kadencji śp. Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego.
 I tu mamy współczesność – pamiętna 
katastrofa samolotu pod Smoleńskiem 
z 10 IV 2010 r. Giną najważniejsze 
Osoby w państwie polskim, a społe-
czeństwo nadal nie zna dokładnych 
okoliczności katastrofy, mało tego, 
nie ma w kraju nawet wraku samolo-
tu i czarnych skrzynek. Przypadek, 
zrządzenie losu…, czy nadal wielkie 
wpływy byłych sowieckich, a obecnie 
rosyjskich agentów. Czy w obecnej 
Polsce nie przeniknęli oni do naj-
ważniejszych sfer życia społecznego: 
struktur władzy, partii politycznych, 
organów bezpieczeństwa narodowego, 
strategicznych firm np. paliwowo-ener-
getycznych, wymiaru sprawiedliwości, 
wpływowych mediów…? Próbujmy 
sobie odpowiedzieć na wyżej postawio-
ne pytania i zadawać nowe. To nie jest 
niestety tzw. spiskowa teoria dziejów…

(cdn.)
Opracował Zespół

ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem
(cz. X – w postkomunistycznych szponach)

Sukcesy jaromira uczniowską inspiracją
 Jaromir Hunia to uczeń klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. KEN w Brzostku, który odniósł liczne sukcesy 
edukacyjne. Najpierw w grudniu bieżącego roku szkolnego Jaromir zwyciężył w powiatowych etapach konkursów 
z przyrody oraz języka polskiego. Następnie w styczniu zajął pierwsze miejsce w wojewódzkim finale Konkursu 
z przyrody. To niebywały sukces! Organizatorem tych najbardziej prestiżowych konkursów jest Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie. Pytania były bardzo trudne, wymagały wiedzy często na poziomie szkoły średniej. Tym większy po-
dziw dla Jaromira, który pokonał z dużą przewagą 80 uczniów, wyłonionych z 200 najlepszych uczestników całego 
województwa podkarpackiego. Najserdeczniej gratulujemy sukcesów! 

 Jaromir Hunia jest na co dzień 
zwyczajnym uczniem, bardzo koleżeń-
skim i lubianym przez rówieśników. 
Cechuje go wysoka kultura osobista, 
duża skromność, pracowitość i solid-
ność oraz zwyczajna ciekawość i chęć 
zdobywania wiedzy. Jest szczególnie 
zainteresowany naukami przyrodni-
czymi – to jego wielka pasja. Od lat 
czyta z zamiłowaniem i ogląda filmy 
edukacyjne, poznając florę i faunę oraz 
geografię Polski i świata. Nie „zakuwa”, 
jak to mówią uczniowie, najzwyczajniej 
uważa podczas lekcji, odrabia zadania, 
a ponadto robi to, co lubi – czyli czyta; 
a uwielbia też dokazywać z kolegami 
i dobre jedzonko. Naturalnie Jaromir 
jest bardzo utalentowany, ale wiedza sa-
moistnie nikomu nie wchodzi do głowy. 
Trzeba jej niejako „uchylić furtkę swego 
umysłu” i najzwyczajniej czytać war-
tościowe książki oraz rozwijać własne 
umiejętności i zdolności. Podobnie jest 
z pisaniem szkolnych opowiadań, cha-
rakterystyk, rozprawek, recenzji, zapro-
szeń i innych form. To po prostu trzeba 

wyćwiczyć. 
 Jarka intere-
suje też literatu-
ra – lubi czytać 
pow ieśc i  fa n -
t astyczne, po -
dróżniczo-przy-
godowe,  cz yl i 
k lasykę litera-
tury dziecięcej 
i młodzieżowej. 
A wiadomo, nic 
tak nie rozwija 
wyobraźni dziec-
ka jak czytanie. 
Dlatego warto, 
aby uczniowie 
(umiejętnie in-
spirowani przez 
rodziców i na-
uczycieli) brali 
przykład z kole-
gi i innych laureatów konkursów, tak 
przedmiotowych jaki i sportowych 
oraz artystycznych. Wszystko po to, 
aby rozwijać swe zainteresowania, 

wzrastać ponad przeciętność oraz 
być coraz lepszym i mądrzejszym 
człowiekiem.

Nauczyciele SP Brzostek
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obcojęzyczne 
kolędowanie 
w kołaczyckim 
liceum
 W dniu 25 stycznia 2012r. już po 
raz IX zabrzmiały w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Marii Skłodowskiej-
-Curie w Kołaczycach kolędy w języ-
kach obcych, w ramach Międzygim-
nazjalnego Konkursu „Kolęda Obco-
języczna”. W tym roku do rywalizacji 
konkursowej stanęło 11 zespołów 
reprezentujących następujące szkoły: 
Gimnazjum im. Królowej Jadwigi  
z Brzostku, Publiczne Gimnazjum 
z Brzysk, Gimnazjum z Januszkowic, 
Gimnazjum nr 1 z Jasła, Gimnazjum 
nr 4 z Jasła, Gimnazjum z Kołaczyc, 
Gimnazjum z Łężyn, Gimnazjum 
z Nawsia Brzosteckiego, Gimnazjum  
z Siedlisk-Bogusz, Gimnazjum z Sie-
klówki oraz Gimnazjum z Sowiny. 
Barwne stroje, piękne wykonania 
kolęd, połączone z ciekawymi no-
woczesnymi aranżacjami muzycz-
nymi i choreografiami tanecznymi 
sprawiły, że poziom konkursu był 
niesamowicie wysoki, a zarazem 
bardzo wyrównany. Każdy zespół 
wykonywał po 2 kolędy w wybranych 
przez siebie językach obcych. Jury 
konkursowe, które w swoich ocenach 
punktowało: umiejętności wokalne, 
poprawność językową wykonywanych 
utworów, a także ogólne wrażenia ar-
tystyczne, miało niesamowicie ciężki 
orzech do zgryzienia, aby wybrać 
tych najlepszych. A było o co wal-
czyć. Wartościowe nagrody w postaci 
sprzętu RTV oraz słowników do nauki 
języków obcych ufundowali: Bur-
mistrz Kołaczyc – Małgorzata Salacha 
oraz Starostwo Powiatowe w Jaśle. 
Wyniki konkursu kształtowały się 
następująco:
I miejsce – Gimnazjum nr 1 w Jaśle,
II miejsce – Gimnazjum z Siedlisk – 
Bogusz,
III miejsce – Gimnazjum im. Królo-
wej Jadwigi z Brzostku,
IV miejsce – Gimnazjum nr 4 z Jasła 
oraz Gimnazjum z Kołaczyc.
 Cały konkurs, a właściwie można 
powiedzieć koncert przebiegał w bar-
dzo miłej, iście karnawałowej atmos-
ferze. W przerwie, kiedy obradowało 
jury był czas na lepsze wzajemne 
poznanie się uczestników konkursu, 
wymianę wrażeń, a także na słodki 
poczęstunek. Dziękując wszystkim 
uczestnikom za przybycie, opiekunom 
za trud włożony w przygotowanie 
repertuaru, a sponsorom za ufundo-
wanie nagród, mamy nadzieję spotkać 
się ponownie za rok na jubileuszowej 
X edycji konkursu „Kolęda Obcoję-
zyczna”.

Agnieszka Wójcik

Zespół z Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku

Zespół z Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz

Zespół z Gimnazjum w Januszkowicach

Zespół z Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim
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Sprostowanie
 Caritas parafialna im. 
ks. Józefa Jałowego przy 
Kościele Paraf ialnym 
w Brzostku serdecznie 
dziękuje Pani Mari i 
Przebiędzie – Dyrekto-
rowi Szkoły Podstawowej 
w Brzostku oraz Pani 
Marii Szczygieł i Panu 
Józefowi Czekajowi – 
właścicielom sklepu De-
likatesy w Kleciach za 
finansową pomoc w przy-
gotowaniu podarunków 
mikołajowych dla dzieci 
z ubogich rodzin. 
 Osoby te zostały po-
minięte w podziękowa-
niu, które ukazało się 
w styczniowych „Wiado-
mościach Brzosteckich” 
za co serdecznie przepra-
szamy.

Przewodnicząca
Krystyna Szarek-Ryndak

opłatek dla emerytów i rencistów z Gminy brzostek

uwaGa roLnicy!
nastąpiła zmiana terminu składania wniosków  

o zwrot podatku akcyzowego
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
 Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany 
do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT 

• w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wnio-
sek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia 
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,

• w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni 
wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca poło-
żenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach 
limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

2 – 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 – 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Brzostku, albo przelewem na rachunek bankowy 
podany we wniosku.

 W sobotę, 7 stycznia, w świetlicy 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
im. Jana Pawła II w Brzostku odbył 
się opłatek dla emerytów i rencistów 
z naszej gminy.
 Na spotkanie przybyło około 70 osób, 
w tym zaproszeni goście w osobach 
ks. dr. Jana Cebulaka – proboszcza 
brzosteckiej parafii, ks. Krzysztofa 
Moszyńskiego, przedstawicieli Zarządu 
Emerytów i Rencistów z Dębicy oraz 
Pilzna.
 Spotkanie rozpoczęła przewod-
nicząca brzosteckiego koła Jadwiga 
Węgrzyn, która powitała wszystkich 
przybyłych gości, życząc im dużo zdro-
wia w Nowym 2012 Roku. Następnie 
po odśpiewaniu kolędy, wysłuchaniu 
wiersza o wieczerzy wigilijnej oraz od-
mówieniu modlitwy przez ks. Krzysz-
tofa, wszyscy składali sobie serdeczne 
życzenia łamiąc się opłatkiem. Przy sto-
łach, na których znalazły się tradycyjne 
dania świąteczne przygotowane przez 
zarząd brzosteckiego koła, śpiewano 
kolędy i wspominano dawne zwyczaje 
wigilijne.
 W czasie spotkania ks. Proboszcz 
dr Jan Cebulak przedstawił historię 
budowy Żywego Pomnika Jana Pawła 
II w Brzostku oraz nakreślił plany 
na przyszłość. Goście zwiedzili cały 
ośrodek wyrażając uznanie i zachwyt 
dla tak wspaniałego dzieła.
 Zarząd serdecznie dziękuje ks. Pro-
boszczowi za udostępnienie pomiesz-
czeń na zorganizowanie tego spotkania. 
 Atmosfera była ciepła i serdeczna, 
a spotkanie trwało do późnych godzin 
wieczornych.

Sekr. K. Szarek-Ryndak
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Konia i Kawalerii, Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego, Gminne Obchody Święta Niepodległości, 
Spotkanie Rodzin Wielodzietnych, Powiatowy Zjazd Kół 
Gospodyń Wiejskich.
 Nie pozostając obojętnymi na potrzeby ludzi pokrzyw-
dzonych przez los wszyscy z entuzjazmem i pełnym zaanga-
żowaniem włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie 

akcji charytatywnych. Wielka Orkiestra Świąteczna Pomocy 
to wspaniałe przedsięwzięcie, które już na stałe wpisało 
się w polski kalendarz. W ubiegłym roku kalendarzowym, 
podobnie jak i w latach poprzednich, uczniowie brzostec-
kiej podstawówki przygotowali wspaniały występ, na który 
złożyły się tańce i piosenki. Ponadto, dyrekcja, nauczyciele 
i uczniowie aktywnie włączyli się w loterię fantową przygo-
towując dwa piękne urodzinowe torty.
 Nasi wychowankowie nieraz udowodnili, że są wrażliwi 
i odpowiedzialni. Systematycznie przez siedem miesięcy 
przynosili do szkoły plastikowe zakrętki. Udało się zebrać 
aż piętnaście worków tego surowca, który przekazano do 
Fundacji Nauka i Kultura w Krakowie. Dochód uzyskany 
z akcji pozwolił na zakup wózka rehabilitacyjnego dla nie-
pełnosprawnego kolegi.
 W odpowiedzi na apel księży misjonarzy dzieci brały 

[...] Czas to miłość...
   – Stefan Wyszyński

z życia szkoły…
 Czas pędzi nieubłaganie, zegar wybija sekundy, minuty, 
godziny… . Znów minął kolejny rok, który jak i lata poprzed-
nie zapisał się złotymi głoskami na kartach historii Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Brzostku.
 Wokół społeczności szkolnej dzieje się tak wiele, nie 
wszystko jednak pozostaje w pamięci. Dlatego warto przy-
wrócić do życia, to co minęło, przez chwilę poczuć atmosferę 
tamtych chwil i towarzyszące im emocje.
 Pełne zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli, rodziców, 
a także przedstawicieli samorządu terytorialnego w two-
rzenie pozytywnego wizerunku placówki zaowocowało 
wieloma sukcesami edukacyjnymi, sportowymi, artystycz-
nymi i wychowawczymi. Atmosfera panująca wśród kadry 
pedagogicznej, uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców 
jeszcze bardziej utwierdziła dzieci w przekonaniu, iż są 
wyjątkowe, obdarzone wieloma talentami i mogą zdobywać 
szczyty w każdej dziedzinie.
 W roku 2011 podejmowaliśmy wiele inicjatyw na rzecz 
środowiska lokalnego. Niezapomnianym wydarzeniem była 

sztuka „Droga do Świętości” poświęcona Papieżowi Janowi 
Pawłowi II, wystawiona z okazji Jego beatyfikacji. Ponad 
stu pięćdziesięciu aktorów – dzieci i dorosłych wcieliło się 
w rozliczne role: rodziców Papieża, Jego przyjaciół, uczest-
ników pielgrzymek, przedstawicieli różnych ras, narodowości 
i religii. Towarzyszące spektaklowi emocje były ogromne. 
Mocno przeżywali je zarówno aktorzy, jak i ponad 500-oso-
bowa widownia, którą stanowili zaproszeni goście: władze 
samorządowe, księża, uczniowie i nauczyciele sąsiednich 
szkół, rodzice oraz lokalna społeczność Brzostku. Przygoto-
wany montaż wypłynął z potrzeby serca i służył odkryciu na 
nowo tego, co pozostawił dla nas, potomnych Błogosławiony 
Jan Paweł II.
 Ponadto, społeczność szkolna włączyła się w przygoto-
wanie takich uroczystości gminnych jak: Dziękczynienie za 
Plony, Przegląd Artystyczny Zespołów Regionalnych, Święto 
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udział w ogólnopolskich akcjach takich jak: „Kolędnicy mi-
syjni”, zbiórka do puszek w niedzielę „Ad Gentes”, „Komórka 
na misje”. Wykonane zostały również ozdoby świąteczne, 
kartki i palmy wielkanocne.
 Szczególną troską otacza się osoby potrzebujące w okre-
sie przedświątecznym. Temu celowi służą akcje „Solidarni 
z chorymi i potrzebującymi” oraz „Szlachetna paczka”. 
Wkład, a także aktywne uczestnictwo uczniów w działaniach 
charytatywnych kształtuje u nich postawę odpowiedzialności 
za innych.
 Swoją aktywność, kreatywność i zaangażowanie po-
twierdzamy uczestnicząc w realizacji licznych projektów 
i konkursów grantowych. W roku 2011, przy współpracy ze 
Stowarzyszeniem „Razem w Przyszłość”, podejmowaliśmy 
różnorodne działania w ramach następujących przedsięwzięć: 
„Brzosteckie zegary wciąż biją”, „Zasiądźmy przy wspólnym 
stole”, „Powrót ku naturze”, „Żyj zdrowo, a wokół będzie 
kolorowo”. Środki finansowe uzyskane z projektów pozwoliły 
na doposażenie bazy dydaktycznej szkoły oraz zorganizo-
wanie szeregu pasjonujących zajęć, warsztatów i wyjazdów 
edukacyjnych. Realizacja projektów przynosi również wiele 
korzyści niewymiernych, takich jak: kultywowanie lokalnych 
tradycji kulinarnych i kulturowych, ukazywanie alternatyw-
nych form spędzania wolnego czasu, integracja społeczna. 

Nasza szkoła kontynuowała również projekty edukacyjne, 
takie jak: „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do 
wiedzy”, „Owoce w szkole”, „Radosny uśmiech, radosna 
przyszłość”, „Klub bezpiecznego Puchatka”, „Ratujemy 
i uczymy ratować”, „Mamo, tato już wiem jak być bezpiecz-
nym”.
Dbając o wysoką jakość zajęć edukacyjnych nasi nauczyciele 
pobudzają uczniów do wielu nowych inicjatyw. O ich zaan-
gażowaniu świadczy ilość konkursów oraz wysokie lokaty, 
jakie zajmują. W wojewódzkich, rejonowych, powiatowych 
i gminnych konkursach brzosteccy wychowankowie zdoby-
wają czołowe miejsca:
– Jaromir Hunia – I miejsce w wojewódzkim etapie konkursu 

z przyrody, organizowanym przez Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie, regionalny finalista konkursu z języka pol-
skiego ( pierwsze miejsca na listach uczestników):

– Kinga Byś i Grzegorz Szybist – laureaci przedmiotowego 
kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z matematyki,

– Kinga Byś – finalistka kuratoryjnego konkursu z języka 
polskiego i historii,

– Gabriela Płaziak laureatka I Powiatowego Festiwalu Pio-
senki dziecięcej „Dębica Śpiewa 3 Edycja”,

– Żaneta i Monika Trojan – zakwalifikowanie się do etapu 
powiatowego w Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych 

– kategoria rodzinna.
– Natalia Czech, Aleksandra Nowicka – III miejsce w Po-

wiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej,
– I miejsce drużyny chłopców z klas III w „Turnieju na 

szóstkę” z okazji UEFA GRASSROOTS DAY 2011,
– I miejsce w kategorii chłopców i II miejsce w kategorii 

dziewcząt w międzyszkolnych zawodach w 3-boju i 4-boju 
dziewcząt i chłopców,

– I miejsce w Gminnych Zawodach w Indywidualnych Bie-
gach Przełajowych,

– I miejsce w Międzyszkolnych Zawodach w Piłkę Ręczną,
– I miejsce w kategorii chłopców i II miejsce w kategorii 

dziewcząt w Międzyszkolnych Zawodach w Tenisie Sto-
łowym,

Dokończenie na str. 16
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– Katarzyna Augustyn – IV miejsce w Powiatowych Zawo-
dach w Biegach Przełajowych.

 To tylko najważniejsze osiągnięcia uczniów będące wyni-
kiem systematyczności, pracy i skuteczności działań szkoły.
 O efektywności procesu nauczania świadczą również 
wyniki w zakresie umiejętności badanych sprawdzianem 
po klasie szóstej. W 2011 roku nasi uczniowie znaleźli się 
w 9 staninie (poziom bardzo wysoki).
 Pani Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną współdziała 
ze szkołami wyższymi w zakresie praktyk pedagogicznych. 
Współpracuje także z innymi instytucjami wspomagającymi 
proces edukacyjny np. w organizacji staży. Nauczyciele wzo-
rowo realizują przepisy dotyczące przebiegu nauczania oraz 
profilaktyki. Wykazują szczególną troskę o wszechstronny 
rozwój uczniów, ich predyspozycji oraz kształtują umiejęt-

ność twórczego i kulturalnego spędzania wolnego czasu. 
Szczególnie uzdolnieni uczniowie mają możliwość rozwijania 
swoich talentów na kołach przedmiotowych, głównie z: mate-
matyki, języka polskiego, przyrody i innych. Natomiast dzieci 
napotykające na trudności w nauce, biorą udział w zajęciach 
wyrównawczych. Poprzez organizowanie działań prozdro-
wotnych i profilaktycznych, zajęć wyrównawczych, realizację 
licznych projektów, indywidualnej terapii prowadzonej przez 
pedagoga, zapewnienie opieki świetlicowej i dożywiania 
dzieci, jak również organizację pomocy materialnej dla 
potrzebujących, tworzone są warunki bezpiecznego pobytu 
w szkole oraz harmonijnego rozwoju psychofizycznego 
uczniów. Problemy wychowawcze w szkole rozwiązywane 
są na bieżąco, czemu sprzyja klimat wzajemnego zaufania 
między kadrą pedagogiczną, rodzicami i uczniami. Pani 
Dyrektor dba przede wszystkim o dobro uczniów, ale też 
o komfort pracy zatrudnionej kadry. Umiejętnie dobierając 
oraz delegując uprawnienia na współpracowników, sprawia, 
że każdy ma jasno określone cele i zadania.
 Dzięki staraniom Dyrekcji szkoły udało się przeprowadzić 
szereg remontów mających na celu ulepszenie bazy dydak-
tycznej placówki:
– gruntowny remont sali lekcyjnej, „magazynku” oraz 

dwóch pomieszczeń socjalnych w budynku szkolnym nr 2, 
wymiana okien na plastikowe, wymiana drzwi, wymiana 
instalacji elektrycznej, zamontowanie nowych lamp, gniaz-
dek, przełączników, wymiana grzejników c.o., wymiana 
posadzki (płytki PCV zastąpiono panelami), gipsowanie 
i malowanie, ułożenie płytek ceramicznych, zamontowanie 
umywalki,

– przeróbki kanalizacji w toalecie w budynku nr 2 oraz 
obniżenie umywalek i wymiana muszli klozetowej,

– zakup i zamontowanie karniszy drewnianych,
– usuniecie 6 szt. drzew, które zacieniały budynek,
– malowanie i szpachlowanie lamperii w budynku nr 1,
– malowanie trzech sal lekcyjnych (sale nr: 25, 37, 42)
– zakup ławek i krzeseł uczniowskich,
– zakup tablic do pisania – 7 szt.
 Wszystkie działania i inicjatywy podejmowane w 2011 
roku miały na celu wszechstronny rozwój uczniów i zapew-
nienie im jak najlepszych warunków do pracy i nauki. Cel 
został osiągnięty! Brzostecka podstawówka postrzegana jest 
jako miejsce, gdzie nie tylko zdobywa się wiedzę, ale rów-
nież rozwija pasje i zainteresowania oraz miło i bezpiecznie 
spędza wolny czas. 

atsz

 29 grudnia 2011 roku w Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
odbyła się konferencja prasowa nt. pro-
jektu Działaj Lokalnie VII „Brzostek 
z konia dumny” realizowanego z Pol-
sko-Amerykańską Fundacją Wolności 
wraz z Akademią Rozwoju Filantropii 
w Polsce, Dębickim Klubem Biznesu 
i partnerami lokalnymi: gminą Brzo-
stek, wiejska gminą Dębica, gminą 
Pilzno, gminą Żyraków.
 Podkarpackie Towarzystwo Konne 

reprezentowali prezes stowarzyszenia 
Wojciech Staniszewski oraz skarbnik 
Alina Świerk. Omówiono dotych-
czasowe działania podjęte w ramach 
realizacji projektu. Najwięcej miejsca 
poświęcono październikowej imprezie 
„Święto konia i kawalerii”, która była 
integralną częścią projektu „Brzostek 
z konia dumny”. Prezes Staniszewski 
wspomniał o listopadowych prelekcjach 
na temat kawalerii i historii polskiej jaz-
dy w aspekcie udziału brzosteckich uła-

nów w filmie Jerzego Hoffmana „1920. 
Bitwa Warszawska” oraz w serialu emi-
towanym w TVP pt. „Wojna i miłość”. 
Skarbnik Alina Świerk z optymizmem 
mówiła o efektach realizowanego pro-
jektu związanych zwłaszcza ze zwięk-
szonym zainteresowaniem młodzieży 
tematyka jeździecką i chęcią nauki 
jazdy konnej. Prezes zapowiedział, że 
całość przedsięwzięcia zakończy zapla-
nowany na styczeń kulig.

aa

konferencja prasowa nt. projektu działaj Lokalnie Vii „brzostek z konia dumny”

Dokończenie ze str. 15
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wiadomoscibrzosteckie.pl
 Dla wszystkich, którzy korzystają 
z internetowego wydania „Wiadomości 
Brzosteckich” mamy dobrą wiadomość. 
Od stycznia br. na stronę możemy wejść 
używając nowego, intuicyjnego adresu: 
wiadomoscibrzosteckie.pl.
 Jako ciekawostkę dodam, że inter-
netowe wydanie naszego pisma cieszy 
się coraz większą popularnością, np. 
styczniowy numer do tej pory ściągnię-
ty był już ponad 1500 razy. Internetowe 
wydanie ukazuje się zawsze w tym 
samym dniu co wydanie drukowane 
i jest jego świetną oraz sprawdzoną re-
klamą. Odkąd regularnie pismo ukazuje 
się w Internecie wzrósł również jego 
nakład papierowy, który w tej chwili 
wynosi od 800 do 850 egzemplarzy. 
Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców 
Gminy Brzostek, która wynosi nieco 
ponad 13 tysięcy osób, poczytność na-
szego pisma jest jedną z największych 
w Polsce. „Wiadomości Brzosteckie” 
znane są w najdalszych zakątkach Pol-
ski, a nawet za granicą. Świadczą o tym 

przysyłane rozwiązania krzyżówek 
np. z Kołobrzegu, czy też Wrocławia 
na oryginalnych, wyciętych z wydania 
drukowanego, kuponach.
 Ostatnio bardzo dużą popularnością 
cieszy się „Kącik fotograficzny”. Co 
miesiąc do redakcji przysyłanych jest 
po kilkadziesiąt zdjęć, 
z których niestety może-
my zamieścić tylko kilka.

brzostek.pl
 Pod koniec stycznia 
br. również strona inter-
netowa Gminy Brzostek 
otrzymała nową dome-
nę brzostek.pl. Nowy, 
krótszy i łatwiejszy do 
zapamiętania adres na 
pewno będzie wielkim 
udogodnieniem dla In-
ternautów i przyczyni się 
do jeszcze większej oglą-
dalności strony. Oczy-
wiście nadal są aktualne 
subdomeny: brzostek.
alpha.pl i brzostek.kw.pl. 
Ta ostatnia już niedługo, 

dlatego gorąco zachęcamy do zmiany 
przyzwyczajeń i wchodzenia na stronę 
za pomocą nowego adresu: brzostek.pl.
 Przypominamy, że w adresach in-
ternetowych na końcu nie wpisujemy 
kropki.

J. Nosal

 W 7. edycji konkursu wniosków 
w ramach Programu Wspierania Ak-
tywności Lokalnej „Razem Możemy 
Więcej”, realizowanego przez Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, 
wpłynęło 781 wniosków o udzielenie 
grantu na łączną kwotę ponad 5 mln 
800 tys. zł. 88 wniosków, najwięcej ze 
wszystkich województw, złożyły stowa-
rzyszenia i organizacje pozarządowe 
z Podkarpacia. Lista laureatów pro-
gramu zostanie ogłoszona w drugim 
tygodniu marca bieżącego roku.
 Celem programu „Razem Możemy 
Więcej” jest rozwój infrastruktury spo-
łecznej na terenach wiejskich, w tym 
przede wszystkim stymulowanie aktyw-
ności mieszkańców wsi w zakresie ich 
samoorganizacji, integracji społecznej 
i zawodowej. W bieżącej edycji programu 
wsparcie mogą uzyskać projekty realizo-
wane w zakresie oświaty i dziedzictwa 
kulturowego, ochrony zdrowia oraz 
inicjatyw społecznych na rzecz budowy 
małej infrastruktury drogowej, które 
przyczyniają się do budowania lokalnych 
społeczności poprzez wspólne, kolegialne 

działania. Podstawą uruchomienia pro-
gramu była idea tworzenia i wzmacniania 
małych wspólnot na terenach wiejskich. 
 Od zapoczątkowania Programu Wpie-
rania Aktywności Lokalnej „Razem 
Możemy Więcej” w II kwartale 2009 r., 
do Funduszu w ramach siedmiu edycji 
tego konkursu wpłynęło łącznie 2 299 
wniosków. Do tej pory nagrodzono 236 
projektów, które uzyskały wsparcie na 
łączną kwotę 956 714 zł. 
 W 7. edycji programu najwięcej wnio-
sków konkursowych wpłynęło z woje-
wództw: podkarpackiego, wielkopolskie-
go i dolnośląskiego. Liczba zgłoszonych 
projektów przedstawia się następująco: 
• woj. podkarpackie – 88
• woj. wielkopolskie – 82
• woj. dolnośląskie – 79
• woj. zachodniopomorskie – 63
• woj. małopolskie – 61
• woj. warmińsko-mazurskie – 60
• woj. mazowieckie – 54
• woj. lubelskie – 47
• woj. kujawsko-Pomorskie – 46
• woj. pomorskie – 39
• woj. świętokrzyskie – 36

• woj. śląskie – 30
• woj. łódzkie – 27
• woj. podlaskie – 25
• woj. lubuskie – 24
• woj. opolskie – 20
 Gminy z województwa podkarpac-
kiego, które nadesłały swoje wnioski do 
7. Edycji programu, to: Besko, Bircza, 
Brzostek, Bukowsko, Chmielnik, Cie-
szanów, Cmolas, Czudec, Dębowiec, 
Domaradz, Dubiecko, Dukla, Dydnia, 
Dynów, Frysztak, Gać, Gorzyce, Hyżne, 
Jarosław, Jaśliska, Jawornik Polski, Jo-
dłowa, Krasne, Laszki, Lesko, Leżajsk, 
Lubenia, Majdan Królewski, Miejsce 
Piastowe, Mielec, Niwiska, Nowa Dęba, 
Nowy Żmigród, Oleszyce, Orły, Osiek 
Jasielski, Pawłosiów, Pruchnik, Prze-
cław, Przemyśl, Radymno, Roźwienica, 
Rymanów, Sędziszów Młp., Stubno, 
Tarnobrzeg, Tryńcza, Trzebownisko, 
Ustrzyki Dolne, Wadowice Górne, Za-
górz, Zarszyn, Żurawica oraz Żyraków.
 Lista laureatów zostanie zamieszczona 
na stronie www.efrwp.pl w drugim tygo-
dniu marca bieżącego roku. 

aa

największa liczba zgłoszeń w 7. edycji programu wspierania aktywności 
Lokalnej „razem możemy więcej” z województwa podkarpackiego

wizyty na www.brzostek.pl 
w latach 2002 – 2011

  Wszystkim, którzy w tak bolesnych 
dla nas chwilach dzielili z nami smutek 
i żal, okazali wiele serca i życzliwości 
oraz uczestniczyli we Mszy św. i cere-
monii pogrzebowej

śp. Tadeusza Gotfryda 
a w szczególności Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, 
Znajomym i Delegacjom za wszelką pomoc, modlitwę, 
intencje Mszy św., złożone wieńce i kwiaty serdeczne 
podziękowania składają żona i dzieci.

„Ludzie, których kochamy, 
zostają w pamięci na zawsze”.
 Księżom proboszczom: dziekanowi  
dr. J. Cebulakowi i prałatowi M. Marcić-
kiewiczowi, rodzinie, sąsiadom, przyja-
ciołom emerytowanym nauczycielom, kolegom oficerom 
z Radomia oraz wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy 
św. i ceremonii pogrzebowej

śp. ppłk. Edwarda Gielarowskiego
serdeczne podziękowania składa Rodzina
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„Nie wolno uwodzić cierpieniem, 
ponieważ cierpienie jest rzeczą
zbyt poważną, aby sprowadzać
je wyłącznie do poziomu gry o władzę”

Ks. Józef Tischner 
„Myśli wyszukane”

 Lutowy pejzaż okrył się w lśniącą 
biel. Woalem puchu przysłonił pola, 
ogrody, drzewa, drogi, uliczki i za-
budowania gospodarskie. Spośród 
delikatnych obłoków wysyła słońce 
jaskrawe promienie, które odbijają się 
od bieli, rozrzucają błyszczące kolory 
diamentów, które świecą i mienią się 
barwami tęczy. Ta kolorowa jasność 
przenosi człowieka w krainę baśni 
i zmusza do zatrzymania się, spojrzenia 
i zadumy. Śnieg skrzypi pod butami, 
a każdy przechodzień przemierza dro-
gę ostrożnie stawiając kroki, bo ślisko 
i niebezpiecznie. Ulica Mysłowskiego, 
zwana dawniej Nawsieńską, jest zawsze 
ruchliwym miejscem. Przechodzą tędy 
dzieci do szkół oraz powoli i rozważnie 
przechodzą starsi mieszkańcy, matki 
z małymi dziećmi i podążają do dużego 
obiektu zwanego Samodzielny Gminny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Brzostku, to jest do dawnego Ośrodka 
Zdrowia.
 Budynki są bardzo starannie od-
nowione, odremontowane i odrestau-
rowane. A wszystko to zostało doko-
nane w myśl przepisów dotyczących 
gminnego zakładu opieki zdrowotnej. 
Wokół budynków są chodniki, staran-
nie odczyszczone ze śniegu. Korytarze 
i łazienki wyłożone są płytkami i ka-
felkami bezpiecznymi dla ludzi mniej 
sprawnych i chorych. Zamontowano 
urządzenia łazienkowe nowej generacji, 
bezpieczne i funkcjonalne. Odremonto-
wane, zmodernizowane sale służą jako 
gabinety lekarskie, zabiegowe, a tuż 
przy wejściu jest rejestracja pacjentów. 
Dla dzieci na korytarzach są przygoto-
wane kąciki zabaw, wkomponowany jest 
duży automat, w którym można kupić 
kawę, czy też herbatę, a obok stoi syfon 
z kubkami jednorazowego użytku oraz 
duża butla z wodą zmineralizowaną. 

Na ścianach korytarza wywieszone 
są gazetki ścienne z informacjami 
o szczepieniach dla dzieci, chorobach 
i sposobach unikania ich oraz adresy 
pogotowia ratunkowego, lekarzy specja-
listów przyjmujących w Dębicy, Jaśle, 
Tarnowie i Rzeszowie. Wchodzący 
pacjent może tutaj znaleźć pełną infor-
mację dotyczącą kiedy i gdzie zostanie 
przyjęty przez lekarza.
 Kierownikiem tej placówki jest 
doktor Bożena Szymańska, która cały 
zakład pracy traktuje jako jeden orga-
nizm – w myśl idei pozytywistycznych 
praca organiczna daje dobry efekt. 
Zatem pani kierownik zakładu pracy 
stara się doceniać jednakowo wszystkich 
pracowników, bo wie, że tylko dobra 
praca zespołowa może dać dobre efekty. 
Wokół doktor Bożeny Szymańskiej sku-
pia się cały zespół lekarzy, pielęgniarek, 
położnych, pracowników administra-
cyjnych, którzy tworzą zgrany zespół. 
Pomimo niekończących się reform służ-
by zdrowia ten Samodzielny Gminny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
służy bez utrudnień pacjentom. Chociaż 
sposoby refundacji medykamentów 
coraz to zmieniają się, lekarze nadążają 
za zapisami ustawy i na tym nie cierpią 
pacjenci.
 W brzosteckim i smarżowskim za-
kładzie opieki zdrowotnej szczególne 
miejsce zajmuje opieka nad dziećmi. 
Dla zdrowych dzieci gabinet ulokowany 
jest w drugiej części budynku, z dala 
od chorych pacjentów, a że jest trzech 
lekarzy pediatrów, to i dostęp do nich 
jest łatwy. Bilanse dzieci i szczepienia 
przeprowadzane są przez pielęgniarki. 
Ponadto zatrudnieni są dwaj lekarze 
interniści i okulista. Lekarze perma-
nentnie podnoszą swoją wiedzę, uczest-
nicząc w konferencjach, szkoleniach 
i sympozjach organizowanych między 
innymi przez Polskie Towarzystwo Le-
karskie. Pracują zgodnie z zaleceniem 
Narodowego Funduszu Zdrowia przez 
5 dni w tygodniu od 8.00 do 18.00. 
Co prawda w naszym środowisku jest 
wielka potrzeba uruchomienia dyżuru 
– chociażby na 3 godz. – w sobotę, gdyż 

przypadki chorobowe zdarzają się różne 
i wymagają pomocy lekarskiej, a takiej 
nie ma, a dojazd do szpitala w Dębicy 
czy w Jaśle nie zawsze jest „po drodze” 
pacjentom, ale jest to problem ogólno-
polski małych środowisk.
 W brzosteckim zakładzie opieki 
zdrowotnej dobrze zorganizowana zo-
stała opieka nad kobietą i kobietą ciężar-
ną oraz nowo narodzonym dzieckiem. 
Pracują dwie położne środowiskowo 
– rodzinne i sprawują opiekę nad nowo-
rodkiem już po 48 godzinach od wypisu 
pacjentki i dziecka ze szpitala, czyniąc 
patronaże oraz niosą pomoc medyczną 
młodym matkom.
 W każdej szkole pracuje higienistka 
szkolna, a jej czas pracy wynika z ilości 
dzieci uczących się, zaś pracę sprawoz-
dawczą wykonują w zakładzie opieki 
zdrowotnej.
 Pielęgniarki środowiskowe czuwają 
nad pacjentami „zalegającymi” w domu. 
Czuwają nad przyjmowaniem leków, 
podają kroplówki, zastrzyki, usuwają 
pooperacyjne szwy, zmieniają opatrun-
ki. Pielęgniarka opieki długoterminowej 
opiekuje się pacjentami obłożnie chory-
mi. Wykonuje cewnikowanie, pielęgna-
cję odleżyn czy też karmi pacjenta przez 
sondę. Ponadto wszystkie pielęgniarki 
i położne pracujące w środowisku prze-
prowadzają wywiady środowiskowe, 
edukują rodziny potrzebujące pomocy 
i współpracują z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Brzostku.
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzost-
ku ma podpisaną umowę z laboratorium 
w Dębicy, Jaśle i w Tarnowie, gdzie 
każdy pacjent ze skierowaniem może 
indywidualnie udać się do badania 
krwi i moczu. Zaś sprawnie pobrany 
w Ośrodku Zdrowia w Brzostku, nowo-
czesnym sprzętem, materiał biologiczny 
od pacjentów transportowany jest do 
laboratorium w Dębicy, skąd otrzymy-
wane są tym samym transportem wyniki 
badań.
 „Karetka zdrowia” w Brzostku służą-
ca lekarzom i pielęgniarkom w Brzostku 
i w Smarżowej jest własnością kolumny 
transportu sanitarnego, z którą ZOZ 
w Brzostku ma podpisaną umowę.
 Na terenie Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Brzostku pracują stomatolodzy, 

ginekolodzy oraz lekarz prowadzą-
cy bezpłatne badania USG jamy 
brzusznej.
 Większość tych działań prowadzo-
na jest wzorowo, ale też widoczne 
są duże grupy pacjentów oczeku-
jących pod gabinetami lekarzy. 
Może byłoby dobrze wprowadzić 
numerki oczekującym na wizytę 
lekarską pacjentom aby nie było 
niepotrzebnych zdenerwowań pod 
drzwiami gabinetów lekarskich. 
Ponadto można by było przyjmować 
rejestrację pacjentów na drugi dzień 
przez telefon – myślę, że byłyby to 
działania, na które oczekują pacjen-
ci.
 Ziemia brzostecka ma szczęście, 
że pracują tutaj lekarze, którzy na 

brzostecka służba zdrowia

Ośrodek Zdrowia w Brzostku
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Dokończenie na str. 20

pierwsze miejsce wysuwają dobro 
pacjenta i pomimo nieudolnej re-
formy służby zdrowia, której nie 
ma końca, pracują rzetelnie i bardzo 
odpowiedzialnie.
 Przedmiotem manipulacji me-
dialnej staje się pacjent i aptekarz. 
Tymczasem wyjątkowy wpływ na 
człowieka wywiera manipulowa-
nie jego emocjami i zawartością 
portfela. Brak spójności w ustawie 
zdrowotnej doprowadza do niezwy-
kłych bojaźni pacjentów, ale także 
i aptekarzy, których ma się karać za 
błędy w receptach. A już zupełnie 
niezrozumiałym jest brak lekarstw 
– zastrzyków – niezbędnych do 
leczenia ciężkich schorzeń w apte-
kach Podkarpacia i te drogie leki 
trzeba sprowadzać kurierem z tzw. 
Polski A, a dokładnie ze Szczecina. Jest 
to zarządzenie zupełnie niezrozumiałe 
i nieludzkie, gdyż skazuje człowieka 
na przedłużające się cierpnie i oczeki-
wanie, że może gdzieś jeszcze w Polsce 
jest lek i tutaj jak znalazł pasuje myśl 
Jana Kochanowskiego „…Szlachetne 
zdrowie nikt się nie dowie jako sma-
kujesz, aż się zepsujesz…”, a jak się 
zepsuje oby nie trzeba było sprowadzać 
medykamentu ze Szczecina, bo przecież 
i u nas są też apteki.
 Ważną rolę w życiu pacjenta odgrywa 
gabinet rehabilitacyjny, w którym do-
konuje się odnowa po ciężkich urazach 
i schorzeniach kręgosłupa, stawów, czy 
też po porażeniach. W Brzostku i Smar-
żowej działa gabinet rehabilitacyjny od 
2008 r. prowadzony przez mgr. Arkadiu-
sza Skibę absolwenta Akademii Wycho-
wania Fizycznego wydziału fizjoterapii 
w Katowicach. Gabinet realizuje umo-
wy z Narodowym Funduszem Zdrowia 
w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej 
(zabiegi wykonywane są w gabinetach 
fizjoterapii), fizjoterapii domowej (zabie-
gi wykonywane są w domu pacjenta). W 
domu pacjenta wykonywane są zabiegi 
elektroterapii, laseroterapia, masaż lecz-
niczy i kinezyterapia (leczenie ruchem). 
Do rehabilitacji domowej kwalifikują się 
pacjenci ze schorzeniami: 
– z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu 

– stanami po zatorach mózgowych, 
udarach krwotocznych mózgu, ura-
zach,

– z ciężkim uszkodzeniem centralnego 
i obwodowego układu nerwowego od-
powiadającymi 5 stopnia skali Ranki-
na – skala oceny stopnia inwalidztwa; 

pacjent jest całkowicie zależny od 
osoby drugiej,

– z uszkodzeniem rdzenia kręgowego 
przez okres 12 miesięcy,

– z chorobami przewlekle postępują-
cymi w szczególności miopatiami, 
chorobą Parkinsona, rdzeniowym 
zanikiem mięśni, guzami mózgu,

– z ciężkimi urazami obu kończyn dol-
nych przez kres 6 miesięcy od dnia 
powstania urazu.

 W brzosteckim gabinecie fizjoterapii 
zatrudniona jest Małgorzata Kolbusz 
absolwenta Studium Zawodowego 
w Rzeszowie o kierunku technik ma-
sażysta, a obecnie studentka Wyższej 
Szkoły Zarządzania i Administracji 
o kierunku fizjoterapia. Zaintereso-
wanie zabiegami rehabilitacyjnymi 
w Brzostku jest bardzo duże, a wynika 
ono z tego, że nasze społeczeństwo 
starzeje się i cierpi na schorzenia zwy-
rodnieniowe kręgosłupa i stawów, po-
urazowe choroby kości, stawów, mięśni 
i ścięgien. Z usług gabinetu korzysta 
też młodzież i dzieci szkolne, korygując 
wady postawy oraz rehabilitując stany 
pourazowe. W ubiegłym roku z gabinetu 
skorzystało 500 osób w turnusach po 2 
tygodnie, zaś w Smarżowej 250 osób. 
Przypadki pilne realizowane są od za-
raz, a na zabiegi średni czas oczekiwania 
w Brzostku wynosi 362 dni, dużo lepsza 
jest sytuacja w Smarżowej, gdyż tam 
rzeczywisty czas oczekiwania wynosi 
83 dni. Niestety Narodowy Fundusz 
Zdrowia podpisuje oszczędne umowy 
z gabinetami fizjoterapeutycznymi co 
rozmija się z rzeczywistymi potrzebami 
pacjentów.
 Zabiegi wykonywane w gabinecie 

fizjoterapii:
1. laseroterapia
2. leczenie zmiennym polem magnetycz-

nym (magnetronik MF-10)
3. lampa solux
4. masaż leczniczy
5. gimnastyka lecznicza i usprawniająca
6. termożele
7. ultradźwięki miejscowe i ultafonofo-

reza
8. elektroterapia i elektrodiagnostyka

– jonoforeza
– galwanizacja
– prądy interferencyjne
– prądy diadynamiczne i isodyna-

miczne
– prądy Kotza
– tens
– prądy Traberta
– elektrostymulacja porażeń wiotkich 
– elektrostymulacja porażeń spa-

stycznych (tonoliza)
9.   krioterapia miejscowa
10. magnetostymulacja (VIOFOR JPS 

CLASIC)
11. wyciągi
12. terapia manualna (traukcje, manipu-

lacje, mobilizacje).
 I tak w trudnych czasach współcze-
snych, kiedy służba zdrowia jest na 
zakręcie, w Brzostku pacjent ma dobrą 
opiekę medyczną, jednak gdyby nie 
reformatorskie zapędy rządu, gdyby nie 
potok coraz to innych ustaw, poprawek 
do nich, aneksów – nigdy nie wprowa-
dzonych – życie ludzi potrzebujących 
pomocy byłoby lepsze. Cóż, miało być 
tak dobrze – głosiły obietnice przed-
wyborcze, a jest jak jest. Grunt to mieć 
zdrowie.

Zuzanna Rogala

Ośrodek Zdrowia w Smarżowej

opowieści dawnej treści - na brzosteckim rynku
„Dawnych wspomnień czar
myśli błogich żar
I obrazów moc, z których tylko cień…”

 Cały brzostecki rynek przykryty jest 
grubym kożuchem bieli. Z wysokich 
świerków zwisają ciężkie czapy puchu, 
które niekiedy się osuwają. Wirują, kręcą 
się, mienią kolorami tęczy w słońcu, aż 
na koniec zmęczone wirem spadają na 

dół. Przechodzień idzie po śniegowych 
dróżkach i z zachwytem rozgląda się po 
niezwykłym pejzażu, zatrzymuje się, to 
znów idzie. Dzieci z zapałem lepią śnie-
gowe kule i obrzucają się nimi, a chłopcy 
budują okazałego bałwana. Z gałązek 
tui zwisają małe sopelki lodu, kołyszą 
się i błyszczą jak cekiny na gorsecie 
krakowianki. Dostojna kapliczka stoi 
i wsłuchuje się w opowieści, których 

słyszała przez całe lata wiele i od czasu 
do czasu zmieniały się sceny widzenia 
brzosteckiego rynku, bo i rynek też się 
zmieniał i dostosowywał do wymogów 
czasów.
 Rynek brzostecki utrwalony oczyma 
dziecka w czasach powojennych był 
rozległą płytą, przez którą przebiegała 
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szosa – zresztą tak jak i dzisiaj – wiodąca 
z Tarnowa do Jasła i jeszcze dalej. Nie 
była podwyższona – jak dzisiaj – i prosto 
podchodziła pod drzwi domostw. Domy 
też były inne, w każdym trwały remonty 
i modernizacje po wojennych zniszcze-
niach. Każdy dom brzosteckiego rynku 
to było gospodarstwo rolne, bo mieszkali 
tutaj chłoporobotnicy. Mężczyźni praco-
wali w zakładach pracy już od 6.00 bądź 
7.00 godziny do 15.00, a potem zabierali 
się do prac w gospodarstwie domowym. 
Kobiety prowadziły domy, hodowały 
zwierzęta domowe, uprawiały ziemniaki, 
buraki, proso, warzywa i wysyłały dzieci 
do szkoły. A dzieci świtem wyganiały 
krowy na pastwiska, a potem biegły do 
szkoły, biegły boso i w bardzo ubogich 
ubrankach zwykle przeszytych ze star-
szej odzieży dorosłych albo z paczek tzw. 
Unry przysłanych przez Amerykanów. 
Zjadały skromny posiłek – była to pajda 
chleba posypana cukrem i skropiona 
wodą przepita garnuszkiem świeżego 
mleka, zimą zaś była to miska barszczu 
okraszona słoniną bądź śmietaną – ale 
wszystkie razem były zespolone w jedną 
grupę. Razem biegały, grały balonami 
zrobionymi ze szmatek lub sierści kro-
wiej wyczesanej zgrzebłem i ukręconej 
w piłkę-balon – grały w klasy, skakały 
przez sznurek, a chłopcy nieustannie ko-
pali zrobioną piłkę. Wszystkie te zabawy 
trwały krótko, bo trzeba było biegnąć 
do domu i pomagać rodzicom w prowa-
dzeniu gospodarstwa. Pasionka bydła 
i motyka przypisana była do każdego 
brzosteckiego dziecka, ale było radośnie, 

słychać było śpiew piosenek coraz to 
bardziej rytmicznych i nowoczesnych.
 Jednak na rynku zauważyłam znowu 
nowe sceny. Błotny rynek na którym stały 
furmanki z prosiętami w dzień targowy, 
furmanki z produktami rolnymi, stragany 
z wyrobami garncarskimi, drewnianymi, 
płóciennymi zmienił się pracą ludzkich 

rąk. Słynne czynny społeczne  (właśnie 
taki obraz mamy na zdjęciach) pracowni-
ków GS Brzostek, Banku Spółdzielczego, 
SUW, cukierni „Liwocz”, SKR oraz 
nauczycieli z dziećmi szkolnymi. Wycho-
dzili z narzędziami i równali wyboje na 
rynku, zakładali rabaty kwiatowe, siali 
trawniki i układali płytki wokół kiosków 
z prasą, lodami i artykułami spożywczy-

mi, wkopywali krawężniki, przesypywali 
piaskiem i rynek piękniał z dnia na dzień.
 Każdy budynek mieszkalny też pięk-
niał i zmieniał swój wygląd. Ludzie 
założyli na nogi obuwie. Gospodarze 
najczęściej gumowce i walonki, a dzieci 

tenisówki. Na rynku było gwarnie i rado-
śnie. Klony rozłożyste pachniały kwie-
ciem, a chrabąszcze bzykały przenosząc 
się z drzewa na drzewo. Chłopcy wrzucali 
te owady dziewczętom za kołnierz, a po-
tem było dużo biegania i śmiechu.
 Ciągle jednak coś się na naszym 
rynku zmieniało. Ulepszano szosę na-

wożąc na nią góry asfaltu, gdzieniegdzie 
układano chodniki koło domów, a od 
wschodniej strony rynku naprzeciw domu 
Pietrzyckich wyrosła stacja paliw CPN 
– tak w środku rynku, bez uzgodnień 
z mieszkańcami, którzy czuli się jakby 
zamieszkali na bombie, bo ryzykowne 
i niebezpieczne było wybudowanie stacji 
paliw tuż obok domów mieszkalnych, 

sklepów, kościoła. Cóż, były to czasy, że 
władze socjalistyczne Polski nie liczyły 
się z opinią ludu, tutaj decydowali de-
cydenci. Zatrzymywały się samochody, 
tankowały paliwo, motocykle z wiel-
kim warkotem zajeżdżały i odjeżdżały, 
a dzień i noc unosił się swąd paliw.
 Usytuowano wkoło rynku ławki, 
z których korzystali przechodnie, sadzo-
no drzewka i znikły brzosteckie klony 
– oj szkoda było tych drzew – dzisiaj 
znowu zasadzone są i będą upiększać 
pejzaż brzosteckiego rynku. Zaczęły 
znikać kioski, plac targowy przeniesiono 
z rynku pod magazyny GS, a potem na 
plac buraczany przy SKR .Walonki i gu-
mowce zdjęli mężczyźni z nóg i zastąpili 
je obuwiem sportowym, a kobiety i mło-
dzież ubrały nowoczesne zgrabne buciki. 
Odzienia też zmieniły swoją szarość na 
rzecz jasnych kolorów.
 I znowu zmieniły się sceny mojego 
widzenia brzosteckiego rynku. Zmienio-
no płytki na kostkę brukową, oświetlono 
nowoczesnym światłem, wysadzono 
iglaki, kwiaty nowej generacji. Jest ko-
lorowo i bezpiecznie. Tylko kapliczka 
stoi jak dawniej, monumentalna i za-
słuchana w opowieści o dawnym życiu 
ludzi zamieszkujących w tej części Ziemi 
Brzosteckiej. Dawnych wspomnień czar 
tkwi w sercach ludzi coraz to bardziej 
leciwych. Obrazy układające się jak 
w kalejdoskopie, ludzie są i znikają, 
odchodzą, a przychodzą inni i tylko cień 
wspomnień pozostaje, a w nim nasz pięk-
ny brzostecki rynek.

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze str. 19

Brzostecki rynek dawniej

Prace przy upiększaniu rynku
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Zofia 
Jarmusz

dzwon z mojego kościoła
Komu tym razem z wieży kościelnej
Zadzwoni dzwon z naszego kościoła?
Kogo zaprosi do siebie grób 
Ciemny – głęboki – 
A Bóg powie – zawoła 
Wyszeptaj modlitwę myślą rozpalonej skroni 
Jeśli będziesz mógł
Poranków nie żałuj – zieleni i kwiatów
Będziesz miał ich wiele
Pożegnaj – zatrzymaj w swojej chłodnej dłoni 
Szeptane pacierze
Byś zanieś je mógł przed tron Najwyższego Pana
On tchnieniem snu twego od ciebie odbierze
Gorące westchnienia, być może obroni od czegoś gorszego.

 

Józefa
Filar

zima
Zawitała do nas zima, 
drzewa szronem przystroiła,
ziemię śniegiem otuliła i gwiazdkami pozłociła.
 Dachy nakryła czapami 
 i obwiesiła soplami.
Wiatr wezwała do pomocy,
ten z radości skręcił młynka
i zaczęła się zadymka.
 Wieje z lewa, wieje z prawa,
 ale świetna jest zabawa.
Coś z tym śniegiem zrobić trzeba,
zaspy wnet dosięgną nieba.
 Trzeba wziąć się do roboty
 i odgarnąć śniegu zwały,
 żeby do wiosny stopniały.

przyszła zima
Przyszła zima, zasypała
Śniegiem nasze chaty,
Pokostniały nasze ciała
I umarzły kwiaty.

Zagasł ogień na kominie
Wicher w krąg szaleje,
Kiedyż, kiedyż rozpacz minie,
Człowiek się rozśmieje?

Przyszła zima niebywała,
Zamroziła ducha,
Zamroziła nasze ciała
Chociaż krew w nich bucha.

Na ogrzanie brakło drewna –
Myśmy krwią świat grzali
Przyszła wiosny postać zwiewna
Wrodzy ją zadźgali…

Oj nie bije nam radośnie
Serce w piersi rannej
Umilkł ptaka śpiew o wiośnie
I gwieździe zarannej…

Przyszła zima zamroziła
Pobudkę niezgraną
I uśpiła nas, uśpiła
Na nie jedno rano…

Przecież żyją w nas nadzieje,
Wiara i krzywd czucie…
Przecież, przecież lód stopnieje
W życia wielkiej hucie…

Przecież, przecież nie zakrzepłą
Święta krew tej Ziemi…
Przyjdzie wiosna jasna, ciepła,
Świat nasz zazieleni…

Franciszek
Wojnarowski

Marian 
Nosal

zawieja
Zaczęła się na Tarnicy
Szerokim Wierchem zeszła
Aż do harcerskiej stanicy
Pierwsza armia powietrzna
 Z Wołosatym ruszyło
 Śnieżycy natarcie
 Sypnęło zawyło
 Rozpoczęło harce
Zawirował śnieg
Na dolinę opadł
Zgubił drugi brzeg
Berehy zakopał
 Stygną kamienieją
 Serca z wyziębienia
 Czekają z nadzieją
 Na iskry z Krzemienia

Skrzypi śnieg
Skrzypi pod butami
Jak kiedyś przed laty
Co roku jest z nami
Chociaż inny jakiś
 Skrzypi pod butami
 Trzeszczy pod kołami
 Ale już nie słychać
 Dzwoneczków z saniami
Przestaje się pysznić
Na drogach pod solą
Może tylko myśleć
O rowach i polu
 Drogi zimą czarne
 Jęczą pod kołami
 Zniknęły gdzieś sanie
 Tańczące z dzwonkami
Idę w zimie drogą
I skrzypię butami
A w uszach wciąż dzwonią
Dzwonki z saneczkami

węzeł gordyjski
We frygijskiej Gordyi słynny węzeł tam leży
Kto ten węzeł rozwiąże Azja się mu należy
Należy się Azja a może i Afryka
To też każdy ochoczo do Gordyi pomyka
A Gordyja, Gordyją tak się z wszystkich nabija
Kto chce węzeł rozwiązać jeszcze bardziej go zwija

We frygijskiej Gordyji silnie węzeł związany
Próbowali tu szczęścia – chłopy, króle i pany
Próbowali i inni, ale ciągle nic z tego
Wreszcie los napatoczył Aleksandra Wielkiego

Przyszedł król Aleksander z Macedonii był rodem
Że przydomek miał „Wielki” to puszczają go przodem
A on spojrzał wokoło przypatrzył się węzłowi
Wszyscy patrzą uważnie i czekają co powi

Dobywszy z pochwy miecza przeciął węzeł na dwoje
Posypały się zaraz wszystkie guzy i zwoje
A on skrzyknął na druhów i w głąb Persji wyrusza
Już pod Issos pokonał Króla Persów Dariusza

Persja już pokonana cała u stóp mu leży
A on skrzyknie na druhów i w głąb Indii pobieży
Byłby zdobył Azję, byłby bardzo szczęśliwy
Na przeszkodzie stanęły: wino, orgie i dziwy

One zjadły mu zdrowie, one zjadły mu siły
Weneryczne choroby go do grobu wpędziły
Umarł młodo w swym życiu nie osiągnął on celu
Wszak w Gordyi to szczęścia próbowało tak wielu

Mamy tutaj i w kraju zawikłane problemy
Jakby je tu rozwiązać sami dobrze nie wiemy
Próbowali tu szczęścia ekonomy, prawniki
Ale jeszcze dotychczas słabe mieli wyniki
Na nic różne dymisje i sejmowe gadanie
Czyż gdy zmienim skarpetkę noga czystsza się stanie?

Aleksander
Szczepański
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Jak mam czas to siedzę i myślę
A jak nie mam to tylko siedzę

Okolice powiatu Nr 16 Rok XI
 Luty to miesiąc, w którym na wsi wyczekuje się na do-
płaty obszarowe. Emeryci oczekują na obiecane pół stówki 
podwyżki. Rolnicy mogą w tym miesiącu składać wnioski 
do gmin o dopłatę do oleju napędowego. Dawniej w lutym 
bywały tęgie mrozy i z tej przyczyny miesiąc ten w historii 
Polski zapisał się jako wyjątkowo spokojny. Wprawdzie Szela 
pogruchotał panów w lutym 1846 r., czym przybliżył znie-
sienie pańszczyzny, ale kto by tam taką traumę wspominał.
Generalnie w lutym są zapusty. Tudzież studniówki, półmet-
ki, osiemnastki i walentynki.
 Rdza w warsztacie samochodowym:
 – poloneza czas zacząć!

opowieści 3 m od psiej budy
 Tyle bowiem wynosi minimalna długość łańcucha dla psa 
na uwięzi. Właśnie weszła w życie znowelizowana ustawa 
o ochronie zwierząt. W preambule ustawy z 21.08.1997 czy-
tamy: „zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania 
cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien posza-
nowanie, ochronę i opiekę”.
Na wsi pies jest stałym elementem krajobrazu.

 Zdarzyło się otóż w sąsiednim powiecie, że pies Filon 
wyglądem przypominający cielę, testował szybkość robotni-
ków miejscowego tartaku udających się na drugą zmianę. W 
dzień Filon był przywiązany do budy, ale późnym wieczorem 
babcia spuszczała go z łańcucha. Dlatego w tym czasie w tar-
taku na nocnej zmianie nie notowano spóźnień. Filon gonił 
robotników do bram zakładu, a ulubionym jego zajęciem było 
wskakiwanie uciekinierom na plecy. Pewnego razu jednak 
przeszarżował i wpadł na teren fabryki. Robotnicy zamiast 
pracować zabarykadowali się w pakamerach. Przyjechały 
służby porządkowe i psa kazali uśpić, a jego właścicielkę 
ukarać. Tymczasem zgodnie z nową ustawą, pies 12 godzin 
na dobę powinien biegać luzem.
W tartaku, o którym mowa już rozpoczęto treningi w bie-
gach na przełaj (babcia kupiła właśnie małego owczarka 
alzackiego). 
Gospodarz jadąc furą gazu dodawał batem. Jak w moim ręku 
świśnie bat, to przegonimy nawet wiatr – śpiewał. Czasem 
koń odmawiał posłuszeństwa. Zdarzyło się otóż, że chłop 
ponad miarę przeładował wóz i okładał zwierzę batem, żeby 
ciągnęło. W pewnym momencie koń stanął, odwrócił pysk do 
chłopa i mówi: nie dam rady, ciągnij sobie sam. Na to chłop: 
pierwszy raz słyszę, żeby koń mówił. A pies dodał: i ja też.
Zdarzało się nieraz na pilźnieńskim targu, że chłop jeden 
drugiemu świnię podkładał. Dosłownie. A konkretnie małe 
prosię, którego akurat nikt nie chciał kupić. Działo się to o 5 
nad ranem. I ciemno było, więc desant do cudzej furmanki był 
udany. Handlowano „do lampki”, czyli świecono lampkami 

na baterie. A dlaczego w nocy handlowano? Bo spekulanci 
skupowali prosięta na jednym targu i jechali na następny 
i następny. Zaczynali od Wielopola Skrzyńskiego od godz. 
24, w Brzostku o 3, w Pilźnie o 5. Bywało, że chłop handlu 
nie dokonał z różnych zresztą względów. Ignac wiózł na 
targ 10 prosiąt, a z powrotem przywiózł 11, bo swoich nie 
sprzedał, a jeszcze mu ktoś świnkę podłożył. Takie czasy 
były. Ale już minęły i nie wrócą więcej.

tercet egzotyczny – pół wieku później
 Kto by przypuszczał, że słowa piosenki sprzed wielu, 
wielu lat będą aktualne dzisiaj. Ze wszystkich państw Unii 
Europejskiej w Polsce jest najwięcej aut starych, sprowadza-
nych od bogatszych sąsiadów. Co prawda, nie o samochodach 
śpiewała Izabela Skrybant, solistka zespołu „Tercet Egzotycz-
ny”, lecz o smutnym losie meksykańskiej młodzieży, no ale 
to było 50 lat temu.
 Nie ma znaczenia, czy z puebla, czy z osiedla, z Meksyku, 
czy Polski – spod każdej szerokości geograficznej młodzi 
uciekają od bezrobocia, beznadziei i nędzy. Bo znają prawo 
do godnego życia.

Piosenka (wersja współczesna)
Słyszysz ten śpiew i dźwięki gitar?
To śpiewają chłopcy z naszego osiedla
Jutro o świcie wyruszają w świat
Szukać chleba
Głód wypędza ich z tego biednego osiedla
Gdzie tylko tłumy oblegają szmateksy
Za tym smutnym krajem przestrzeń jest ogromna
Wyślę list a potem ty przyjedziesz do mnie
Odnajdziemy szczęście swe daleko stąd.
Już tylu chłopców odjechało z naszego osiedla
I nikt nie wysłał żadnego listu
Pewnie i tam płotów kiełbasami nie grodzą
Dobrze, że choć stare auta ślą

Szansa dla aktywnych
 Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w dniach od 20 lutego 
do 9 marca organizuje szkolenie dla bezrobotnych z zakresu 
umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Zgłoszenia 
należy kierować do pani Anny Sroka, tel. 14 6809190.
Jak się dowiedziałem, uczestnicy szkolenia otrzymają zwrot 
kosztów dojazdu i pomoc finansową (pewnie niezbyt dużą, 
ale zawsze). Bezrobocie w powiecie dębickim ciągle rośnie, 
średnio o tysiąc osób rocznie. Na koniec stycznia było po-
nad 8 tysięcy bezrobotnych. Tymczasem burmistrz Wolicki 
zaprasza młodzież na rozmowy o ratowaniu Dębicy.
Burmistrz widać nie wie, że jest taka piosenka:
– póki jesteś młody, po co ci te schody?

nic dwa razy się nie zdarza
 I nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy 
i pomrzemy bez rutyny – tak pisała Wisława Szymborska. Jak 
donosi Obserwator Lokalny, w gminie Brzostek przyłapano 
młodzieńca, co jechał autem nawalony jak stodoła. Drugi 
raz z rzędu. Zabrano mu lejce a podano probierz trzeźwości. 
Młodzieniec chciał oszukać policjantów, nadął policzki, lecz 
powietrza nie wdmuchnął i oznajmił: nic.
Na co policja: taki duży chłopak a nie umie dmuchać!
I kazali ponowić próbę. Tym razem skutecznie – wyszły 
oktany (promile).
Powiedziano mu: patrz w oczy i mów prawdę, jak było. Tak 
zrobił i sam poprosił o wymiar kary.
Widzisz, kolego, nie czytałeś poezji Szymborskiej. A tam 
jest napisane: żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch 
podobnych nocy, dwóch jednakich spojrzeń w oczy.
No to nara.

Ferdynand Bugno

Fot. J. Nosal
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Do wynajęcia budynek przy ul. Rynek 15 lub inne oferty z tym związane. Tel. 604 421 050
Do sprzedania działki budowlane położone w Brzostku, przy ul. Ks. Kazimierza Ostafińskiego. Tel. 604 421 050

Groch z kapustą
 Jaki będzie ten rok? Większość ludzi 
nie spodziewa się, aby był lepszy niż 
ubiegły. Zewsząd atakują nas informa-
cje o wypadkach, chorobach, bankruc-
twach, kataklizmach, wojnach, bezro-
bociu, złej polityce – a tych dobrych 
informacji jakoś malutko, drobnym 
druczkiem. Dobrą informacją miejsco-
wą jest to, że w naszej gminie przyrost 
naturalny jest dodatni, w Brzostku 
również. A wiadomo, że dzieci to skarb.
 Tylko nie mogą się one doczekać 
nowego, wygodnego przedszkola – to 
obecne funkcjonuje już chyba ponad 50 
lat – moje dzieci chodziły tam przeszło 
30 lat temu. Owszem – budynek został 
wyremontowany, ale tłok w małych 
salkach pozostał. Nie ma szczęścia to 
nowe przedszkole – już stał jego oka-
zały gmach, ale weszła nowa ustawa 
oświatowa i został zajęty na gimna-
zjum. Czy nowe, wygodne przedszkole 
jest planowane w najbliższym dziesię-
cioleciu? Może wiedzą to miejscowi 
Radni?

* * *
 Ten dylemat zna każdy posiadacz 
domowej apteczki: co zrobić z prze-
terminowanymi lekarstwami? Preparat 
może nadal działać, bądź utracić swoje 
właściwości i stać się środkiem nietok-
sycznym ale i nieskutecznym, albo też 
zamienić się w szkodliwą substancję.
 Bardzo szkodliwe dla środowiska 
jest wyrzucanie tych medykamentów 
do śmieci, bo stopniowo będą uwalniać 
się z nich substancje chemiczne i prze-
nikać do gleby i wód gruntowych.

 Chciałabym, aby te „lekowe odpad-
ki” można było zdać w miejscowej 
aptece, która dostarczyłaby je do odpo-
wiedniej utylizacji. Byłoby to działanie 
godne pochwały i mające bezpośredni 
wpływ na nasze zdrowie.

* * *
 Jakiś czas temu po miasteczku 
krążyła wiadomość, że powstanie 
sklep „Biedronka” w okolicy. Prawda 
to, że sklepów spożywczych u nas nie 
brakuje, są też większe, jak Delikatesy 
Centrum, ABC w Kleciach, Hitpol 
w Zawadce Brzosteckiej. Jednak do 
budowy nie dojdzie, bo Delikatesy 
Centrum skutecznie wyeliminowały 
konkurencję. Świadczy to dobrze 
o właścicielce, że dba o swoje interesy 
i potrafi wyeliminować konkurencję.
 Ale my, konsumenci – w ramach 
naszych interesów – liczymy teraz na 
obniżkę cen i zbliżeniu ich do tych 
z „Biedronki”, abyśmy nie byli stratni.

* * *
 Nie tak dawno, przed wyborami 
samorządowymi, obecni radni gminni 
i powiatowi zabiegali o nasze głosy. 
Ale jak zostali wybrani, to nastała ci-
sza – nie wiemy, jak nasza gmina jest 
reprezentowana w powiecie, czy się 
połączyli i jednym głosem lobbują za 
jakimś konkretnym rozwiązaniem dla 
gminy, jakie sprawy tam poruszają. 
Czyli – jakie mamy korzyści, że ich 
wybraliśmy?
 Dobrze też byłoby, aby brzostec-
cy radni na wiosnę „obkolędowali” 
wszystkie osiedla i zakamarki naszego 
miasteczka i na własne oczy zobaczyli, 
gdzie co trzeba zrobić, co umieścić 
w planie, porozmawiać z mieszkańca-

mi i posłuchać ich uwag.
 Zasada: kto jest „za”? – wszyscy, już 
była.

* * *
 Jak wiadomo, rząd zastanawia się 
nad tegoroczną waloryzacją emerytur 
systemem kwotowym – wszyscy mają 
otrzymać po tyle samo, czyli po 71 zł 
brutto.
 Sprawiedliwie to, czy nie? Sprawie-
dliwie, bo ci o wyższych emeryturach 
dostaną procentowo mniej, a „stary 
portfel” procentowo więcej do swojej 
emerytury.
 Ale może jednak trzeba brać pod 
uwagę lata pracy – mundurowi po 15 
latach pracy mają wysokie emerytury, 
a inne zawody po 35 – 45 latach niskie.
 Według mnie sprawiedliwy jest 
system kanadyjski – wszyscy emeryci 
otrzymują jednakowe emerytury, wy-
płacane z podatków. Nie ma tam ZUS, 
KRUS, OFE – nie ma budynków, urzęd-
ników, nic nie trzeba obliczać, a połowa 
potrzebnych na emeryturę pieniędzy 
pochodzi właśnie z tych oszczędności. 
Te jednakowe emerytury wystarczają 
na skromne, ale godne przeżycie. Po-
nieważ to kraj bogaty, otrzymują je 
nawet ci, co nigdy z różnych przyczyn 
nie pracowali, a osiągnęli wiek eme-
rytalny (nie trzeba opieki społecznej). 
Ci, co chcą mieć lepsze warunki życia 
na starość, oszczędzają sami w okresie 
aktywności zawodowej, samodzielnie 
pomnażając swoje oszczędności, nikt 
nikogo nie zmusza do wpisywania się 
do odpowiednich filarów. 
 Może to dobry system? I jaki 
oszczędny.

Janina Słupek

 Laureaci eliminacji gminnych Konkursu na Szopkę Bo-
żonarodzeniową wzięli udział w VI Powiatowym Konkursie 
Szopek Bożonarodzeniowych w Dębicy. Do finału zostało 
wytypowanych 8 prac z terenu naszej gminy, z czego 4 szopki 
zajęły wysokie pozycje. 
 W kategorii szkoły podstawowe I miejsce zajęła 
praca Antoniego Jurkiewicza z Zespołu Szkół 
w Nawsiu Brzosteckich. Zważywszy na fakt, że 
w tej kategorii wiekowej było najwięcej, bo aż 38 
szopek, tak wysoka nagroda ucznia z naszej gminy 
jest niewątpliwie dużym osiągnięciem. Natomiast 
w kategorii gimnazja praca Kacpra Klicha z Gim-
nazjum w Brzostku zdobyła wyróżnienie. Ponadto 
zaszczytne I miejsce otrzymała praca wykonana 
przez Marka Nykla, Grzegorza Sztorca i Jolantę 
Mroczkowską z Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Brzostku. Zaś szopka autorstwa podopiecznych 
ze Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana 
Pawła II w Brzostku zdobyła wyróżnienie. Wyko-
nawcy najpiękniejszych szopek bożonarodzenio-
wych odbierali nagrody na uroczystym posumo-
waniu w dniu 17 stycznia 2012 r z rąk Władysława 
Bielawy – Starosty Powiatu Dębickiego, Tadeusza 
Łoś-Kamińskiego oraz ks. dr. Kazimierza Fąfary.
 Pokonkursową wystawę można oglądać w Ga-
lerii Sztuki MOK w Dębicy do 13 lutego 2012 r.

  Bardzo się cieszymy, że brzosteckie szopki spotkały się 
z tak dużym uznaniem na szczeblu powiatowym a finalistom 
serdecznie gratulujemy.

E.M.

powiatowy konkurs na szopkę bożonarodzeniową rozstrzygnięty

Nagrodę za wyróżnienie odbiera Kacper Klich
Fot. Starostwo Powiatowe
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 W czasach współczesnych, gdzie w rozwoju kultury i tech-
niki dominuje obraz, duże grono dzieci i młodzieży nie czuje 
potrzeby kontaktu z książką. Czytanie jest dla nich czynnością 
nieciekawą, czasem wręcz nudną i przegrywa z niewymagają-
cymi wysiłku telewizją i komputerem. W związku z tym w Ze-
spole Szkól im. A. Mickiewicza w Januszkowicach w ramach 
projektu „Wiejska szkoła w środku Europy bez różnic”, 
współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Euro-
pejskiego Funduszu społecznego realizowane są zajęcia czy-
telnicze. W projekcie zaplanowano przeszkolenie 
czterech grup uczestniczek i uczestników zajęć 
bibliotecznych, z czego jedna z nich ukończyła 
w/w zajęcia w czerwcu 2011, a pozostałe trzy 
kontynuują swe uczestnictwo w obecnym roku 
szkolnym. 
 Celem podejmowanych działań jest zainicjo-
wanie pierwszych kontaktów z książką i bibliote-
ką oraz motywowanie do czytania (czytelnictwa).
 Środkiem realizacji wyznaczonych celów jest 
stwarzanie odpowiedniego klimatu, w którym 
każdy poczuje się ważny i potrzebny. Należy za-
dbać o to, aby uczestnicy zajęć kojarzyli czytanie 
z radością, a nie nudą i przykrym obowiązkiem.
Założone cele zajęć:
• budzenie refleksji nad rolą i wartością książki 

w świecie i życiu człowieka,
• motywowanie do czytelnictwa, kształtowanie 

kultury i gustów czytelniczych,
• promocja wartościowej literatury dla dzieci 

i młodzieży,
• uaktywnianie twórczych postaw uczestników zajęć,
• stwarzanie możliwości samorealizacji,
• kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
• zapewnienie możliwości aktywnego spędzania czasu po-

zalekcyjnego.
 Zajęcia realizowane są w sali lekcyjnej w warunkach umoż-
liwiających przyjęcie swobodnych pozycji podczas realizacji 
zaplanowanych treści związanych z czytaniem i omawianiem 
poszczególnych pozycji książkowych, czy tekstów literackich, 
co zapewnia przyjazną i niepowtarzalną atmosferę. 
 Treści zostały dobrane w taki sposób, aby miały charakter 

poznawczy i wychowawczy. Na zajęciach uwzględniona została 
realizacja treści promujących zasadę równości szans kobiet 
i mężczyzn przy pomocy zakupionych pozycji książkowych, 
co wymagane jest w realizacji projektu.
 Głównym zadaniem trenera jest zapewnienie uczestnikom 
warunków i sytuacji służących kontaktom z książką, swo-
bodne wypowiadanie się, formułowanie opinii. Realizowane 
zagadnienia wzbogacane są pracami plastyczno-technicznymi, 
konkursami czytelniczymi, zagadkami, krzyżówkami, rebusa-

mi, quizami, piosenkami, inscenizacjami itp. Działania takie 
aktywują, rozwijają wyobraźnię, zdolności manualne i inte-
lektualne. W realizacji zajęć istotny element stanowi zabawa. 
 Priorytetem podejmowanych działań jest wykształcenie 
pozytywnego stosunku do książki i nauki oraz wzrostu czy-
telnictwa w szkole.
 Poprzez działania realizowane na zajęciach popularyzowane 
są konkretne pozycje z literatury dla dzieci i młodzieży. 
W ramach realizacji projektu uczestniczki i uczestnicy otrzy-
mali następujące pozycje książkowe, promujące równość szans 
i płci, zakupione przez Unię Europejska w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego.

1. ”Sex & Gender”. Traktat o rzeczach codzien-
nych 
Wyd. Atut Oficyna Wydawnicza, Autorka: 
Aldona Wiktorska-Święcka

2. „Weronika nie chce zostać modelką”. Histo-
ryjki terapeutyczne 
Wyd. WAM, Autorka: Capelli Francesca

3. „Gdybym była chłopcem/Gdybym był dziew-
czynką” 
Wyd. Literatura, Autorzy: Grzegorz Kasdep-
ke, Anna Onichimowska

4. „Tato” 
Wyd. EneDueRabe Autor: Svein Nyhus 

5. „Matka Polka” 
Wyd. Akapit Press Autorka: Zuzanna Orliń-
ska

trenerka zajęć bibliotecznych w projekcie 
Wanda Jamróz

pozaLekcyjne zajęcia bibLioteczne w projekcie pt. „wiejSka Szkoła w Środku europy 
bez różnic”, reaLizowanym w zeSpoLe Szkół im. adama mickiewicza w januSzkowicach

Projekt pt. „Wiejska szkoła w środku Europy bez różnic” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu – fragmenty

okupacja niemiecka cd.
 Chyba kuzynka Marysia pobiegła 
w pole po wujka, bo wrócili we trójkę 
i zaczęło się gościnne przyjęcie oraz 
rozmowy wujostwa z mamą. Po chwili 
kuzyn Ignac poprosił mnie do sadu na 
owoce, a później do stajni, by pogadać 
ze mną o koniach, co było jego tematem 
ulubionym. Za jakiś czas kuzynka Zo-
sia zawołała nas do mieszkania, gdzie 
mama szykowała się już do powrotu. 
Pożegnaliśmy się z dziadziem i wszyst-
kimi domownikami, po czym wujostwo 
odprowadzili nas kawałek i prosili by 
w miarę możliwości odwiedzać dziad-
ka, bo każde odwiedziny znacznie 
poprawiają jego samopoczucie.
 Spełniając obietnicę mamy wstąpili-
śmy do wujenki Cieślikowej. Wujenka 
z Anią powitały nas jak zwykle bardzo 
serdecznie. Ania od razu zastawiła stół 
poczęstunkiem. Gościnne przyjęcie u 
wujostwa Zalasem nie zostawiło miejsca 
na kolejny poczęstunek, który był dla 
mnie bardzo kuszący. Kruche ciastka, 
chleb, masło, miód, konfitura z wiśni 
i herbata, podane bardzo estetycznie, 
zachęcały do jedzenia tak mocno, że nie 
sposób było się oprzeć. W prowadzonej 
rozmowie wujenka i Ania wyrażały 
współczucie z powodu pożaru stodoły 
i wszystkich urządzeń, które w niej 
znajdowały się. Sporo czasu zajęły roz-
mowy na temat wieku i zdrowia dziadka 
oraz aktualne tematy rodzinne i bytowe 
w warunkach okupacyjnych. Na pyta-
nie jak często przejeżdżają niemieckie 
samochody drogą koło nich? Ania wy-
jaśniła, że rzadko, ponieważ droga ze 
Stasiówki na Kamieniec jest kiepska, 
podobnie jak w Brzezinach na nizinie. 
Możliwość przejazdu samochodem jest 
tylko wtedy jak droga jest zupełnie 
sucha. W niezwykle miłej i serdecznej 
atmosferze pożegnaliśmy wujenkę 
z Anią, prosząc o ich odwiedziny u nas.
 Późnym popołudniem przy bez-
chmurnej pogodzie wróciliśmy do 
domu, gdzie czekała nas mniej go-
ścinna rzeczywistość. Przebierając się 
w roboczą odzież przekazywaliśmy 
podziękowania od dziadka za życzenia 
i prezent imieninowy oraz pozdrowienia 
od wszystkich z kim rozmawialiśmy 
podczas odwiedzin. Szczegółowe relacje 
zostawiliśmy na wieczór po zakończe-
niu prac w gospodarstwie. Gienia i ja 
stanęliśmy w szopie do żarn, by zemleć 
zboże na karmę dla zwierząt. Później 
poszliśmy do innych prac bieżących 
w gospodarstwie. O zmroku po oprząt-
nięciu zwierząt cała rodzina zebrała się 
w kuchni na kolację, przy której mama 

i ja zrelacjonowaliśmy przebieg naszych 
odwiedzin u dziadka i u wujostwa 
w Brzezinach Zalasem oraz u wujenki 
Cieślikowej w Granicach. Nasze opo-
wiadanie uzupełniały odpowiedzi na 
zadawane pytania. Przed udaniem się 
na spoczynek tato oznajmił, że jutro 
przyjdzie Romek Sypień do koszenia 
jęczmienia ozimego, a w poniedziałek 
jak będzie dobra pogoda zaczniemy 
koszenie żyta.
 Żniwa w tym roku przebiegały 
sprawnie. Pracowało przy nich sporo 
ludzi najemnych. Część była z rodzin, 
które korzystały z naszej pomocy żyw-
nościowej, zwłaszcza na przednówku. 
Reszta była najmowana za pieniądze, 
które tato zarabiał za reperację zegar-
ków. Gorzej było ze zwózką zboża, 
ponieważ po raz pierwszy nie mieliśmy 
własnej stodoły. Udostępnione nam po-
mieszczenia w stodołach trzech naszych 
sąsiadów okazały się niewystarczające 
i część zboża trzeba było złożyć w ster-
ty. Ponadto zwózkę do stodół trzeba 
było bieżąco uzgadniać z właściciela-
mi, by nie tworzyć kolizji ze zwózką 
ich zboża. Najlepiej było u Halsów, bo 
ich zboże zwieźliśmy naszymi końmi. 
Rodzina Halsów dużo nam pomagała 
nie tylko w okresie żniw, lecz także 
przy innych pracach, zwłaszcza wyko-
nywanych w ich stodole. Z Władkiem 
Halsem, starszym ode mnie, bardzo 
lubiłem młócić cepami żyto, by słomę 
wykorzystać na poszycie dachu na bu-
dynku inwentarskim. Gienia najmłodsza 
siostra Władka przychodziła często do 
nas do stodoły z pytaniem czy nie chce 
się nam pić? Gdy usłyszała odpowiedź 
twierdzącą szybko biegła do mieszkania 
i ze swoją starszą siostrą Wandzią przy-
nosiły nam wody, a czasem także kwa-
śnego mleka. Władek też był niezwykle 
życzliwym i pracowitym człowiekiem. 
Podobną przychylnością cieszyła się 
nasza rodzina u pozostałych dwóch 
sąsiadów Pociców i Lorków. Życzliwa 
pomoc sąsiedzka w znacznym stopniu 
łagodziła nasze trudy, powodowane 
brakiem własnej stodoły, a zwłaszcza 
kieratu i napędzanych nim urządzeń 
gospodarskich.
 W dniu kiedy kończyliśmy koszenie 
owsa, sołtys Michał Świętoń przekazał 
rodzicom urzędowe ponaglenie z gminy 
w Brzostku w sprawie dostawy kolej-
nego kontyngentu trzody chlewnej, 
jaki obowiązuje nasze gospodarstwo 
rolne. Jednocześnie wręczył nakaz 
kontyngentu zboża i ziemniaków. Aby 
nie narażać się na dodatkowe kary za 
nie wykonanie obowiązku wyznaczo-
nego przez władze okupacyjne, tato 
postanowił odstawić dwa tuczniki na 
drugi dzień po otrzymaniu ponaglenia. 
Wieczorem poszedłem z końmi do 
wujka Papiera po wypożyczony wóz ze 
skrzynią, by rano załadować tuczniki 
i odwieźć je do Brzostku. Do wyjazdu 
szykowałem się także ja jako furman, 
ale tato zdecydował, że wystarczy, jak 
pojadą obydwoje z mamą. Wobec tego 

zwróciłem się do taty z prośbą by po-
zwolił mi pojechać z nimi do Brzostku, 
ponieważ chcę zobaczyć jak wyglądają 
Niemcy w mundurach. Tato był zdania, 
że nie ma potrzeby ich oglądania, a w 
ogóle to lepiej nie znać ich wcale. Praw-
dopodobnie mama wstawiła się za mną 
u taty, bo nieoczekiwanie tato przyszedł 
do stajni i powiedział bym szykował się 
na wyjazd do Brzostku. W podzięce 
ucałowałem taty rękę. Przy śniadaniu 
tato ustalił, że pojedziemy gorszą drogą 
przez Kamienicę Górną, bo na szosie 
z Kamienicy Dolnej do Brzostku jest 
duży ruch samochodów niemieckich 
i konie mogą się bać, albo Niemcy każą 
zjechać z szosy by nie utrudniać ruchu 
ich pojazdów, zwłaszcza wojskowych.
 Do Brzostku przyjechaliśmy bez 
żadnych problemów, chociaż droga była 
rzeczywiście bardzo wyboista i wąska, 
z wielu wąwozami w terenie górzystym. 
W wąwozie dwie furmanki praktycznie 
nie mogły się wyminąć. Jedna z nich 
musi czekać aż wyjedzie ta która jest 
już w wąwozie. Na szczęście ruch na 
tej drodze był nieduży, ale nie obeszło 
się też bez mijanek. W Brzostku od razu 
podjechaliśmy w pobliże obiektu gdzie 
przyjmowano zwierzęta. Stało już tam 
z dziesięć furmanek z kontyngentem 
tuczników. Zajęliśmy więc kolejne miej-
sce. Mama z koszykiem nabiału poszła 
do sklepów dowiedzieć się co można 
kupić bez przydziału, na potrzeby go-
spodarstwa domowego albo wymienić 
za jajka, masło i ser, które miała przy 
sobie w koszyku. My zaś obydwaj 
z tatą czekaliśmy w kolejce furmanek 
na oddanie naszych tuczników. Niespo-
dziewanie do wozu podszedł jakiś pan 
i bardzo serdecznie przywitał się z tatą. 
Tato zaraz przedstawił mnie i przywitał 
się ze mną. Z rozmowy wnet zorien-
towałem się, że obydwaj z tatą służyli 
w armii austriackiej i brali udział 
w I wojnie światowej. Tato zwrócił się 
do mnie bym w kolejce podjeżdżał za 
poprzedzającą nas furmanką, a on na 
chwilę odejdzie ze spotkanym kolegą, 
który nie wyglądał na wieśniaka.
 Konie były niespokojne bo dokuczały 
im owady i raz po raz kwik wyłado-
wywanych świń, co także zwiększało 
ruchliwość naszych wieprzków na 
wozie pod drabinką. Niepokój zwierząt 
udzielał się też mnie, a potęgował go 
słyszany ruch samochodów i motocykli 
przejeżdżających przez Brzostek oraz 
odgłosy krzykliwej mowy, której nie 
rozumiałem. Oczywiście była to mowa 
niemiecka. Czas oczekiwania na powrót 
taty wydawał mi się nieskończenie dłu-
gi. Co prawda dopiero piąty raz podjeż-
dżałem w kolejce za poprzedzającą mnie 
furmanką, a odnosiłem wrażenie, że 
jestem już bardzo blisko miejsca odbioru 
świń, bo ich kwik przy rozładunku z wo-
zów stawał się coraz głośniejszy. Nasze 
konie i świnie też uległy zwiększonemu 
rozdrażnieniu. Wreszcie wrócił tato co 

Dokończenie na str. 26

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzostku, którzy w latach 1980-90 byli członkami szkolnego kółka  
tanecznego i uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Panią Jadwigę Batycką, proszeni są  

o kontakt telefoniczny (tel.: 14 68 30 458).
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BURMISTRZ  BRZOSTKU ogłasza III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ( LICYTACJA)
na dzierżawę gruntów - stanowiących własność Gminy Brzostek

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: 
Dz. U z 2010 Nr 102 poz. 651 ze zm.), na podstawie §6 ust.1 i 3 Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia 
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania na okres do 
10 lat, oraz na podstawie Zarządzenia Nr 65/10 Burmistrza Brzostku z dnia 31.08.2010 r. w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu 
dzierżawnego gruntów wykorzystywanych rolniczo, stanowiących własność Gminy Brzostek ogłaszam do dzierżawy niżej podane działki:

Lp. 
Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia 

nieruchomości
(ha)

Opis 
Nieruchomości

(użytki - ha)

Przeznaczenie nieru-
chomości i sposób jej 

zagospodarowania

Cena wywoławcza rocz-
nego czynszu dzierżaw-

nego netto (w zł)
Zasady nabycia 
nieruchomości

Wadium 
(zł)Nr KW Nr działki Położenie

1.  79 204 112/1
112/2 Brzostek 0,7431 Użytki

RIVa-0,7431 rolna 120,- Dzierżawa 12,-

2. 20 353 691/1, 
691/2 Brzostek 0,2298 Użytki

RIIIa - 0,2298 rolna 55,- Dzierżawa 6,-

3. 15 601 535 Brzostek 0,0606 Użytki
RIIIa - 0,0606 rolna 30,- Dzierżawa 3,-

4. 15 601 537 Brzostek 0,0599 Użytki
RIIIa - 0,0599 rolna 30,- Dzierżawa 3,-

5. 15 601 575 Brzostek 0,0355 Użytki
RIIIb - 0,0355 rolna 30,- Dzierżawa 3,-

6. 15 601 581 Brzostek 0,1131 Użytki
RIIIb - 0,1181 rolna 30,- Dzierżawa 3,-

7. 15 601 619 Brzostek 0,3261
Użytki

RIVa-0,3119
PsV - 0,0142

rolna 75,- Dzierżawa 8,-

8. 15 601 621/1 Brzostek 0,4007
Użytki

ŁVI-0,3068
RIIIb - 0,0939

rolna 75,- Dzierżawa 8,-

III  PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 09 MARCA 2012 r. OD GODZ. 10:45

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 06 marca 2012 r.
Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicz-
nego – zgodnie z §4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm). Wadium w pieniądzu należy wnosić do kasy Urzędu 
Miejskiego lub na konto: BSR O/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006).
Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego stanowi kwotę netto, 
w związku z czym do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%, 
co łącznie stanowić będzie kwotę rocznego czynszu dzierżawnego  działki. 
Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.
Umowa może być zawarta na okres do dziesięciu lat.
Czynsz płatny będzie rocznie do 30 września  na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2012 rok.)
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 

sprawiło mi ogromną ulgę w przeżywa-
nym niepokoju.
 Zapytał mnie tylko jakby z cieka-
wości. Widziałeś już Niemców? Na 
co odpowiedziałem. Jeszcze nie, ale 
już ich słyszałem. Tato rozglądnął się 
i przyciszonym głosem powiedział. 
Wierz mi, najlepiej ich nie widzieć ani 
nie słyszeć, zwłaszcza hitlerowców, 
tych czarnych i brązowych diabłów ze 
swastyką na rękawie i trupią główką ze 
skrzyżowanymi piszczelami na czapce. 
Przed chwilą mówił o tym mój stary 
druh, który już miał z nimi do czynie-
nia. Porozmawiamy jeszcze więcej na 
ten temat jak wrócimy do domu.
 Bez większego trudu wyładowaliśmy 
nasze tuczniki na wagę. Tato otrzymał 
pokwitowanie za dostawę kontyngentu 
oraz zapłatę w gotówce, która mogła 
być tylko formalnym wyrazem tego, 
że okupant nie bierze za darmo dostaw 
wyznaczonych przez niego kontyn-
gentów. Zaraz po zdaniu tuczników 
odjechaliśmy na postój furmanek. Tato 

poszedł poszukać mamy, by ponaglić 
ją w załatwianiu sprawunków, a ja zo-
stałem pilnować koni. Z miejsca które 
zajęliśmy na postoju dobrze widać było 
ruch na głównej ulicy miasteczka, która 
jednocześnie stanowiła drogę przeloto-
wą, południe – północ. Pojazdy jadące 
w kierunku Jasła zwalniały pod górę 
co pozwalało mi lepiej je obserwować. 
Widziałem wielu kierowców i pasaże-
rów w mundurach koloru szaroniebie-
skiego i w czapkach o denku owalnym 
wygiętym w siodło. Widok ich nie 
powodował mojego niepokoju. Groźne 
wrażenie wywarło na mnie dopiero 
trzech niemieckich wojskowych, którzy 
wjechali na rynek motocyklem z przy-
czepą i zatrzymali się. Wysiedli i zaczęli 
rozglądać się. Na głowach mieli hełmy 
z paskiem pod brodą, a na nich pod-
niesione okulary motocyklowe. Ubrani 
w długie, połyskujące płaszcze koloru 
stalowego, spod których widać było 
czarne buty z cholewami. Na piersiach 
mieli zawieszone półksiężyce z blachy, 
a poniżej pistolety maszynowe. Jeden 
z nich z mapnika wyjął arkusz mapy na 

której pokazywał coś dwu pozostałym. 
Tym widokiem byłem tak przejęty, że 
nie zauważyłem nadejścia rodziców. 
Wzdrygnąłem się nerwowo gdy tato 
powiedział. Jesteśmy! Nie uszło to jego 
uwagi. Zaraz też powiedział. Nie bądź 
tak podszyty strachem, bo możesz być 
uważany przez Niemców za podejrza-
nego osobnika. Zapytałem. Czy ci trzej 
przy motocyklu należą też do czarnych 
i brązowych diabłów? W odpowiedzi 
usłyszałem. Nie, oni należą do polowej 
żandarmerii wojskowej. Potwierdzają to 
zawieszone na łańcuchach półksiężyce 
z blachy z tłoczonym na nich napisem. 
Nie pytałem już o nic więcej, bo rodzi-
ce wsiedli na furmankę i ruszyliśmy 
w drogę powrotną do domu.
 W kilka dni później rozpoczęliśmy 
omłoty zbóż na siew i na terminowe 
dostawy kontyngentu. Omłoty były 
przeplatane nie mniej ciężkimi robo-
tami w polu przy orce i siewach zbóż 
ozimych, a później przy wykopkach 
ziemniaków motykami oraz wyrywaniu 
buraków, karpieli i wycinaniu kapusty.

cdn.

Dokończenie ze str. 25
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Burmistrz  Brzostku ogłasza II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości  położonych w Bączałce stanowiącej własność  Gminy Brzostek

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 
651 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm) Burmistrz Brzostku ogłasza II przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż poniższej nieruchomości:
działka leśna oznaczona numerem ewidencyjnym 261 o pow. 0,56 ha (5600 m2) położona w Bączałce, objęta KW 
Nr RZ1D/00085304/7 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń. 
Działka położona jest w obrębie lasów i gruntów użytkowanych rolniczo. Teren na stoku. Dojazd z drogi o nawierzchni gruntowej. 
Zabudowa zagrodowa w odległości około 1000 m. Nieruchomość jest użytkowana jako leśna. Oddział 5 a Bączałka, jest to grunt 
gdzie użytki stanowią Lz - 0,56 ha. Według planu urządzania lasu dominujący gatunek grab, zadrzewienie - 0,60, II klasa bonitacji, 
pierśnica - 22 cm.
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek działka położona jest w terenach 
leśnych

Lp. Nr działki pow. (m2) Nr KW Opis nieruchomości Przeznaczenie 
w planie Położenie Cena wywoławcza 

brutto (zł) Wadium (zł)

1 261 5600 RZ1D/00085304/7 leśna brak Bączałka 11 117.- 1 112.-

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 09 MARCA 2012 r. O GODZ. 10:00 W SALI KONFERENCYJNEJ

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 06 marca 2012 r. wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej, w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj. w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach warto-
ściowych dopuszczonych do obrotu publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 ze zm). Wadium w pieniądzu należy wno-
sić  na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, w innej formie do kasy 
Urzędu Miejskiego w Brzostku. 
Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym. Jeżeli uczestnik 
przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy 
określonym przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.  Nabywca nieru-
chomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Uwaga: nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, przez to Gmina nie bierze odpowiedzial-
ności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 

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

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity: Dz. U z 2010 Nr 102 poz. 651 ze zm.), na podstawie § 6 ust. 1 i 3 Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. 
w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich 
wydzierżawiania na okres do 10 lat, oraz na podstawie Zarządzenia Nr 65/10 Burmistrza Brzostku z dnia 31.08.2010 r. w sprawie 
określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów wykorzystywanych rolniczo, stanowiących własność Gminy Brzostek 
ogłaszam do dzierżawy niżej podane działki:

Lp. 
Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia 

nieruchomo-
ści (ha)

Opis nierucho-
mości (użytki 

- ha)

Przeznaczenie nieru-
chomości i sposób jej 

zagospodarowania

Cena wywoławcza rocz-
nego czynszu dzierżaw-

nego netto (w zł)
Zasady nabycia 
nieruchomości

Wa-
dium 
(zł)Nr KW Nr działki Położenie

1.  59 597 Część  
działki 581 Przeczyca 0,41

Użytki:
RIIIa - 0,31
RIIIb - 0,10

rolna 75,- Dzierżawa 8,-

2. 48 273 Część  
działki 691/7 Przeczyca 0,28 Użytki:

PsIV - 0,28 rolna 55,- Dzierżawa 6,-

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU 
W SALI  KONFERENCYJNEJ W DNIU 09 MARCA 2012 r. OD GODZ. 10:30

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 06 marca 2012 r. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicz-
nego – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm). Wadium w pieniądzu należy wnosić do kasy Urzędu 
Miejskiego lub na konto: BSR O/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006).
Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego stanowi kwotę netto, 
w związku z czym do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%, 
co łącznie stanowić będzie kwotę rocznego czynszu dzierżawnego  działki. 
Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. 
Umowa może być zawarta na okres do dziesięciu lat. 
Czynsz płatny będzie rocznie do 30 września  na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2012 rok.)
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
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Burmistrz Brzostku ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na wynajem lokalu użytkowego – stanowiącego własność 
Gminy Brzostek 

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w Domu 
Ludowym w Woli Brzosteckiej – przeznaczony na prowadzenie 
nieuciążliwej działalności handlowej.

Lokal położony jest na parterze budynku Domu Ludowego w Woli 
Brzosteckiej, stanowi własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi 
Wieczystej Nr RZ1D/00048274/6.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi łącznie 44,3 m2 (sala sklepowa 
i zaplecze).
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosi 8,50 zł + 23% VAT-u miesięcznie.
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną i gaz (brak wody).
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. 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ 
W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 16 lutego 

2012 r. O GODZ. 1100

Wadium dla lokalu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wy-
żej wymienionej wysokości do dnia 13.02.2012 r. w Kasie Urzędu 
Miejskiego w Brzostu lub na konto Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 
328589 0006 0080 0210 2020 0006)
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu 
Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi 
w oparciu o wskaźnik za 2012 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 odwołania przetargu. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu –zgodnie z §4 ust.3 Roz-
porządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 
207 poz. 2108). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: BSR 
o/Brzostek Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006) .

Burmistrz Brzostku 
Leszek Bieniek

Burmistrz Brzostku ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na wynajem lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym 
w Kleciach – stanowiącego własność Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony na parterze bu-
dynku Domu Ludowego w Kleciach – stanowiący własność Gminy 
Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 38568, z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosi 9,00 zł + 23% VAT-u miesięcznie .
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi łącznie 99,79 m2 (wiatrołap, 
sala sklepowa, pomieszczenie socjalne, magazyn).
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, bieżącą wodę i gaz.
Najemca ponosi oprócz czynszu również opłaty za zużytą energię 
elektryczną, gaz, wodę, 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 USTNY ODBĘDZIE SIĘ 
W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 29 LUTEGO 2012 r. O GODZ. 1100 

Wadium dla lokalu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wy-
żej wymienionej wysokości do dnia 24.02.2012 r. w Kasie Urzędu 
Miejskiego w Brzostku lub na konto Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 
32 8589 0006 0080 0210 2020 0006)
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu 
Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi 
w oparciu o wskaźnik za 2012 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 odwołania przetargu.
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z §4 ust. 3 
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 
207 poz. 2108). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto BSR 
o/Brzostek Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza 
się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca 
się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Burmistrz Brzostku 
Leszek Bieniek

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku
z dnia 23 stycznia 2012 r.

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do 
najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  

– stanowiących własność Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w Domu Lu-
dowym w Siedliskach-Bogusz – przeznaczony na prowadzenie 
działalności gospodarczej.
Lokal położony na parterze budynku Domu Ludowego w Siedliskach-
-Bogusz stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi 
Wieczystej Nr 63240.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosi 13,40 zł + 23% VAT-u miesięczni .
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi łącznie 55,15 m2.
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, gaz i wodę.
Wadium dla lokalu płatne na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku 
(BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) wynosi 
100,00 zł (słownie: sto złotych).
Najemca ponosi oprócz czynszu również opłaty za zużytą energię 
elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 
podatek od nieruchomości.
Umowa może być zawarta na okres 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 nierucho-
mości nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.

Burmistrz Brzostku 
Leszek Bieniek

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku
z dnia 25 stycznia 2012 r.

o sporządzeniu wykazu środków trwałych przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze przetargu – stanowiących własność 

Gminy Brzostek

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2012 Burmistrza Brzostku z dnia 25 
stycznia 2012 roku przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu 
jest przyczepa ciężarowa (laweta) marki Śrem T-035, rok produkcji 
1997 r., nr rej. RDE P780.
Dane identyfikacyjne pojazdu:
1. rodzaj pojazdu –     PRZYCZEPA CIĘŻAROWA (LAWETA)
2. marka i typ pojazdu –   ŚREM T-035
3. rok produkcji –     1997
4. nr rej. poj. –      RDE P780
5. liczba osi/kół     3/8
6. DMC pojazdu    12 800 kg
7. dopuszczalna ładowność 8 000 kg
8. MW       4 800 kg
9. badanie techniczne pojazdu ważne do 24.01.2007 r.(brak badania)
10. opony rozmiar – przód 9.00/20 4 szt. zużyte 80%
11. opony rozmiar – tył  8,25/15 4 szt. zużyte 90% 
Dowód rejestracyjny seria DR/AAA 8455882 wydany przez Starostwo 
Powiatowe w Dębicy w dniu 19.07.2002 r. Pojazd jest zamortyzowany 
przez właściciela. Stan techniczno-eksploatacyjny pojazdu: całość 
konstrukcji przyczepy skorodowana – nie konserwowana, brak koła 
rezerwy, oberwane chlapacze tylne, lampy tylne zespolone rozbite, 
podłoga deski zbutwiałe całkowicie.
Cena wywoławcza pojazdu wynosi netto 3902,44 zł (słownie: trzy 
tysiące dziewięćset dwa złote 44/100) + 23% VAT-u. 
Wadium dla pojazdu wynosi 500,00 zł (słownie : pięćset złotych).
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż 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

Naprawa pilarek i kosiarek oraz 
sprzedaż części

Z A P R A S Z A M Y
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UWAGA !
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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 
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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

1% podatku
dLa 

damianka
Serdecznie dzięku-

jemy za przekazanie 
1% podatku  
ZA 2010 ROK

 Damianek od urodzenia jest dzieckiem niesłyszą-
cym, jest bardzo pogodnym i ciekawym świata chłop-
cem, który wymaga dalszej rehabilitacji i fachowej 
opieki. Również i Państwo możecie dołączyć do grona 
osób, które biorą udział w rehabilitacji Damianka 
przekazując 1% podatku za rok 2011. Pieniążki po-
zyskane w ten sposób pozwolą nam sfinansować np. 
turnus rehabilitacyjny, baterie do implantu ślimako-
wego i aparatu słuchowego, dojazdy na rehabilitacje, 
materiały edukacyjne.
Dane potrzebne do PIT:
1. Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą
2. KRS: 0000037904
3. Imię i nazwisko podopiecznego (Damian Raś) 

wpisujemy w rubryce informacje uzupełniające 1%
Ważne! W PIT nie wpisujemy nigdzie nr. konta.

ZA POMOC I WSPARCIE  
Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Magdalena i Jacek Raś
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krzyżówka z naGrodĄ
Poziomo:
1) Czarna w kominie; 4) Amorek; 
7) Zupka niemowlaka; 10) Gawron; 
11) Krewna fasoli; 12) Uzdrowisko dla 
dzieci; 13) Maciora; 14) Żywemu nie 
przepuści...; 15) Ząb koła zębatego; 
16) Czasem go zapiera; 17) Orszak; 
20) Rzeka w północnych Włoszech; 
23) Kwiat jesienny; 28) Główny składnik 
powietrza; 29) Przywódca; 30) Szybkie 
ruszenie z miejsca; 31) Pieśń solowa; 
32) Wątek; 35) Ubijana trzepaczką; 
38) Osad w silniku; 41) Sprzeciw; 
42) Miasto portowe w Korei Połu-
dniowej; 43) Militarny kolor; 44) Trup 

w bandażach; 45) Dodatek do ginu; 
46) Oddźwięk, pogłos; 47) Głos świni; 
48) Puszysta chmurka; 49) Stan zamętu; 
50) Lasso Tatara.
Pionowo:
1) Duży ptak z Australii; 2) Małe dęby; 
3) Obchodzi imieniny 5 lutego; 4) Kano-
nada; 5) Piwne miasto na Śląsku; 6) Za-
łoga łodzi; 7) Pod stawem ramiennym; 
8) Sądził Jezusa; 9) Jednostka natężenia; 
18) Dostojnik muzułmański; 19) Piesz-
czotliwie o ojcu; 21) Wejściowe lub ku-
chenne; 22) Klomb; 24) Mebel na ciuchy; 
25) Śmietanka towarzyska; 26) Połowa 
czegoś; 27) Orzeł przedni; 32) Stolica 
Japonii; 33) Kozacki oficer; 34) Wbity 
zmusza do myślenia; 35) Dobrze, gdy 

nadchodzi; 36) Siły zbrojne kraju; 
37) Władca Salaminy; 38) Znaczek na 
pięciolinii; 39) Taras; 40) Drapieżna 
i bardzo żarłoczna ryba.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego na dole strony dostarczone 
do 29 lutego 2012 r. do Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: KIEDY W STYCZNIU LATO 
W LECIE ZIMA ZA TO.
Nagrodę książkową wylosowała DANU-
TA CZERKIES z Opacionki.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do Domu Kultury w Brzostku. 

J. Nosal

Włamywacz skarży się koledze:
– Ale miałem pecha. Wczoraj włamałem 
się do domu prawnika, a on mnie nakrył. 
Powiedział, żebym zmykał i więcej się 
nie pokazywał.
– No to jednak miałeś szczęście!
– Szczęście? Policzył sobie 300 zł za 
poradę!

  

Rozmawiają dwie koleżanki:
– Żebyś wiedziała, jak mi się nie chce 
iść do tej Anki na imprezę!
– A myślisz, że mnie się chce? Ale wy-
obraź sobie, jak ona się ucieszy, gdy nie 
przyjdziemy...
– Masz rację. Idziemy!

  
Faceci rozmawiają przy herbatce w klu-
bie seniora. Jeden nagle pyta:
– Mietek, a czy w tym tygodniu nie 
przypada wasza pięćdziesiąta rocznica 
ślubu?
– Owszem.
– I co planujesz?
– No... pamiętam, jak na dwudziestą pią-
tą rocznicę zawiozłem żonę do Francji...

– Serio? A co zrobisz w tę pięćdziesiątą?
– Hm... To może bym po nią pojechał...? 

  
Stoi pijany facet przy latarni. Nagle 
podjeżdża policjant i mówi: – Proszę 
do poloneza. A on na to: – Panie, ja nie 
tańczę. Tydzień temu teściową pocho-
wałem.

  
– Jaki to pies? – pyta przechodzień 
policjanta.
– Policyjny!
– Hmmmmm... Dziwne, zawsze myśla-
łem że policyjne psy to owczarki, a ten 
wygląda jak jamnik!
– Bo to tajniak...
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Królik z warzywami
Składniki:

– 1 królik 
– 1 średnia marchewka 
– ½ selera 
– 1-2 liście białej kapusty (lub włoskiej) 
– przyprawa do mięsa 
– olej 
– pieprz 
– sól 

Wykonanie:
 Mięso królika oczyścić, pokroić na porcje i wrzucić do 
gorącej wody. Chwilę gotować, następnie wyjąć, obsu-
szyć i przełożyć na patelnię z rozgrzanym tłuszczem. 
Dodać warzywa pokrojone w plasterki. Doprawić do 
smaku i przykryć całość liśćmi kapusty. Podlać wodą 
i dusić do miękkości. Co jakiś czas uzupełniać wypa-
rowaną wodę.

Zupa kminkowa
Składniki:

– 2 opakowania kminku
– 2 szklanki wody
– 3 szklanki rosołu
– 2 płaskie łyżki masła
– 2 łyżki mąki

Wykonanie:
Kminek wysypać na patelnię. Lekko podsmażyć z jedną łyżką 
masła. Przełożyć do garnka, zalać dwoma szklankami wody. 
Gotować około 10 minut, przecedzić. Tak przygotowany 
wywar połączyć z rosołem. Następnie dodać zasmażkę z 
mąki i masła, doprawić do smaku solą i pieprzem. Podawać 
z grzankami. 

Pasztet marchewkowy
Składniki:

– 1000 g marchewki
– 100 g masła
– 4 jajka
– 4 łyżki mąki
– 100 g śmietany
– 150 g groszku konserwowego
– przyprawy: majeranek, bazylia, sól, pieprz
– ponadto: tłuszcz do wysmarowania formy, bułka tarta 

do posypania blaszki
Wykonanie:

Marchew obrać, opłukać, pokroić w grube plastry. 
Masło rozgrzać, dodać marchew i posolić. Dusić. Ostu-
dzoną marchew zmiksować. Dodać jajka, mąkę połą-
czoną ze śmietaną, przyprawy oraz groszek. Dokładnie 
wymieszać. Do wysmarowanej tłuszczem i posypanej 
bułką tartą blaszki wlać masę. Piec w tzw. kąpieli wodnej 
w temp. 160-170˚ C przez 70-75 minut.

Piernik z marchwi
Składniki:

– ¾ szklanki cukru
– 3 szklanki tartej marchwi
– 13 dag masła
– 6 jajek
– 1 szklanka miodu
– 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej
– 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
– 3 szklanki mąki
– 1 szklanka miodu
– przyprawa do piernika
– 3 łyżeczki kakao
– 1 łyżka margaryny do smarowania formy
– 3 łyżki bułki tartej 

Wykonanie:
Marchew zetrzeć na tarce na najmniejszych oczkach. Do 
miski wsypać cukier, miód, roztopione masło, przyprawę do 
piernika, sodę, proszek, kakao i żółtka jajek. Wymieszać do-
kładnie wszystkie składniki, dodać marchew i mąkę. Wszystko 
jeszcze raz wymieszać i połączyć z pianą z białek. Formę do 
pieczenia wysmarować margaryną i wysypać bułką tartą. 
Przelać masę do formy. Ciasto piec w piekarniku nagrzanym 
do około 200 stopni przez około 40 minut.

No a gdyby Ich nie było?
Dzieciom trudno by się żyło, 
Kto by bajki opowiadał?
Kto by mądre rady dawał? 

 Dzień Babci i Dziadka to jedyny i niepowtarzalny dzień 
w roku. W związku z tym najmłodsi uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Brzostku wraz z opiekunami przygo-
towali montaż słowno-muzyczny pt. „Wnuki są skrzydłami 
Babci i Dziadka”. Na tę uroczystość przybyło około 100 osób, 
by podziwiać zdolności aktorskie przedszkolaków.
 Szanownych Gości powitała Pani Zosia, po czym na scenę 
wkroczyły 3-latki, które zaprezentowały taniec-tupaniec 
i pięknie wyrecytowały wiersze. Swój występ zakończyły 
piosenką pt. „Babcia i Dziadek”. Po maluchach nadszedł 
czas na 6-latki, które przedstawiły scenkę „Cztery pory 
roku”. Paulinka, Martynka i Przemek brawurowo wykonali 
piosenkę pt. „Babcia od bajek, Dziadek od zagadek”. Tanecz-
nym krokiem cha-chy wkroczyły na scenę radosne 5-latki, 
a publiczność nagrodziła ich występ gromkimi brawami. 
Dziewczynki z grupy 4-latków ubrane w czerwone spód-

niczki zatańczyły pięknego walczyka. 
 Wszystkie dzieci miały możliwość zaprezentowania przed 
Babciami i Dziadkami swoich zdolności recytatorskich. 
Przedstawienie zakończył Maciuś, składając najserdecz-
niejsze życzenia wszystkim Dziadkom, co wywołało na 
ich twarzach ogromne wzruszenie. Maluchy przygotowały 
własnoręcznie prezenty – drzewka szczęścia i ofiarowały je 
swoim najbliższym.
 Na zakończenie głos zabrała Pani Maria Przebięda – Dy-
rektor szkoły, kierując do zebranych najlepsze myśli i słowa. 
Podziękowała za tworzenie lepszego świata, w którym jest 
miejsce na uśmiech, serce i „troszeczkę nieba na ziemi”. 
Życzyła, aby z „Miłością do Wnuków” szli dalej przez życie. 
 Po wystąpieniu Pani Dyrektor, głos zabrała babcia Danu-
sia. Złożyła zebranym życzenia noworoczne i z wnuczkiem 
Maciusiem obdarowała wszystkich młodych aktorów słody-
czami.
 Ten nadzwyczajny świąteczny dzień zakończony został 
poczęstunkiem i wspólną zabawą.
 Zdjęcia na str. 35

atsz

dzień babci i dziadka w brzoSteckiej podStawówce

Brzosteckie smakołyki
 Wracamy zmarznięci do domu, marzymy 
o ciepłym, smacznym posiłku, który skutecznie 
nas rozgrzeje i „wynagrodzi” chwile spędzone 
na mrozie. Ale co ugotować – szybko i zdrowo? 
Jakie potrawy mają moc rozgrzewania organi-

zmu, w czym tkwi ich tajemnica? 
 Poniżej odkrywamy sekrety odżywiania, 
które umilą przetrwanie zimy – z troską o nasze 
zdrowie i szczupłą sylwetkę.

Redakcja
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Piernik z marchwi Królik z warzywami

Zupa kminkowa Pasztet marchewkowy

Dzień Babci i Dziadka w brzosteckiej podstawówce
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Fot. Rafał Kania z Kamienicy Dolnej

kącik
fotograficzny

Jeśli chcesz się pochwalić swoim zdjęciem na łamach „Wiadomości 
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. Karolina Szczepańska z Jaworza Górnego

Fot. Maria Caban z Brzostku

Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Krystian Zegarowski z Brzostku

Fot. Szymon Owsiak z Bukowej

Fot. Sabina Grzesiakowska z Kamienicy Dolnej

Fot. Natalia Owsiak  z Bukowej


