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 25 stycznia Gimdziupla – gazetka 
Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz 
zdobyła prestiżowe pierwsze miejsce 
w finale I Powiatowego Konkursu 
Gazetek Szkolnych. W ten sposób zo-
stało docenione 10 lat pracy redaktorów 
i opiekunów naszej gazetki. Dzięki po-
święceniu i zaangażowaniu wielu osób, 
gazetka przez lata ściągała uczniów 
zafascynowanych dziennikarstwem. 
Założycielami gazetki szkolnej i dłu-
goletnimi opiekunami byli: p. Barbara 
Wojtaszek i p. Krzysztof Dziedzic, 
potem gazetką opiekowała się p. Zofia 
Cabaj – opiekunowie wspierani byli 
przez p. Marię Nowak Juszkiewicz, 
Halinę Wąsik.
 Gimdziupla to już pismo z trady-
cjami. Jego pierwszy numer ukazał sie 
w listopadzie 2000 roku. Obecnie nad 
gazetka pracuje 16-osobowy zespół re-
dakcyjny pod opieką p. Jadwigi Kluzy. 
Tworzą go: Patrycja Wójcik – redaktor 
naczelna, Justyna Stanek-sekretarz 
redakcji, dziennikarze: Aneta Nykiel, 
Malwina Jędrzejczyk, Magda Gąsior, 
Gabriela Traciłowska, Agnieszka Urzę-
dowska, Natalia Wójcik, Joanna Czyż, 
Katarzyna Oszajec, Barbara Raś, Mag-
dalena Czarnecka, Aleksandra Chajec, 
Dominika Gibek, Dominik Zdziarski 
oraz fotograf: Jakub Wadas.

 Efekty są wspaniałe. Ponad 90 wydań 
oraz setki artykułów i zdjęć. Tak wspa-
niała praca nie mogła przejść bez echa 
również poza murami naszej szkoły.
W Powiatowym Konkursie Gazetek 
Szkolnych oceniano:
- przedstawienie problemów i tematów 

istotnych dla środowiska szkolnego,
- tematykę związaną z regionem, 

środowiskiem 
lokalnym,

- p o p r a w n o ś ć 
s t yl i s t ycz ną , 
g r a m a t ycz n ą 
i ortograficzną 
pisma,

- samodzielność 
twórczą,

- różnorodność 
form (np. wy-
wiady, recenzje, 
opowiadania , 
sprawozdania),

- profesjonalizm 
formalny.

 Cieszymy się, 
że doceniono pra-
cę młodych dzien-
nikarzy i umiejęt-
ności posługiwa-
nia się formami 
publicystycznymi. 

Mamy nadzieję, że to wyróżnienie zmo-
tywuje ich do dalszego doskonalenia 
warsztatu dziennikarskiego i zrodzi 
nowe pomysły. Życząc dalszych suk-
cesów oraz radości z wykonywania 
tak wspaniałej pracy zachęcam do 
czytania gazetki, a naszych obecnych 
i przyszłych uczniów do wstępowania 
w skład tego niepowtarzalnego zespołu.

Redakcja Gazetki Szkolnej
„Gimdziupla”

„Gimdziupla” najlepsza w powiecie

Justyna i Patrycja wraz z p. Jadwigą Kluzą odbierają nagrody

 W niedzielę 19 lutego 2012 r. w Cen-
trum Dydaktyczno-Sportowym Po-
litechniki Rzeszowskiej rozegrano 
Mistrzostwa Województwa Podkarpac-
kiego w tenisie stołowym w kategorii 
seniorów. Brzostecki klub reprezento-
wany był przez cztery seniorki i dwóch 
seniorów.
 Seniorki, tak jak w roku ubiegłym, 

z turnieju wróciły z „workiem” medali. 
Walka o medale to wewnętrzna sprawa 
koleżanek klubowych LKS „Brzosto-
wianki”. Finał gry pojedynczej był 
pojedynkiem Magdaleny Brzezowskiej 
z Magdaleną Kawalec. Zwycięsko wy-
szła z niego Magdalena Kawalec, po-
konując swoją imienniczkę w stosunku 
setów 3:1 i zdobywając tym samym, po 

raz pierwszy w karierze, Mistrzostwo 
Województwa Podkarpackiego i prawo 
startu w 80. Indywidualnych Mistrzo-
stwach Polski, które zostaną rozegrane 
w Wieliczce w pierwszy weekend 
marca. Tym samym, drugie miejsce 
i srebrny medal wywalczyła Magdalena 
Brzozowska. Na najniższym stopniu 
podium, zdobywając brązowy medal, 

stanęły Ewelina Wojdyła i Katarzy-
na Kubas.
 W grze podwójnej zwycięstwo 
odniosły brzosteckie zawodniczki 
Magdalena Brzezowska z Eweliną 
Wojdyłą pokonując w finale za-
wodniczki z Łętowni Anetę Kręciło 
i Alinę Sztabę 3:0, natomiast Mag-
dalena Kawalec z Katarzyną Kubas 
zdobyły brązowy medal.
 Kolejne krążki nasze tenisistki 
zdobyły w grze mieszanej. Ewe-
lina Wojdyła z bratem Damianem 
(GMKS Strzelec Frysztak) zwycię-
żyli po zaciętym pojedynku 3:2 Ka-
tarzynę Kubas i Krzysztofa Niemca 
(GMKS Strzelec Frysztak). Brązo-
wy medal powędrował do Magdale-
ny Kawalec grającej z Grzegorzem 
Sarnikiem (KS Łańcut).
 Seniorzy reprezentujący Brzo-
stowiankę – Tadeusz Wojdyła 
i Grzegorz Pociask – uplasowali się 
w przedziale miejsc 26-32.

Stanisław Król

magdalena kawalec mistrzynią województwa podkarpackiego

Od lewej: Magdalena Brzezowska, Ewelina Wojdyła, Stanisław Król, Magda-
lena Kawalec i Katarzyna Kubas
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 Rok temu, w Tłusty czwartek”, 
w Siedliskach-Bogusz zapadła decyzja 
o utworzeniu Stowarzyszenia Kobiet 
Aktywnych „BOGUSZANKI”.
W tym okresie członkinie Stowa-
rzyszenia spotkały się z Seniorami, 
reprezentowały naszą miejscowość 
w Gminnych Dożynkach 2011, zorgani-
zowały zabawę andrzejkową 
oraz spotkanie z Mikołajem.
 Najważniejszym przed-
sięwzięciem dotychczaso-
wej działalności był projekt 
„KULINARNE SPOTKA-
NIA POKOLEŃ” realizo-
wany w ramach programu 
„Działaj Lokalnie”, w trak-
cie którego zakupiony został 
robot kuchenny, odbyły się 
warsztaty kulinarne oraz 
wydano broszurę, w której 
znalazły się przepisy starsze 
i nowsze. Ważnym wydarze-
niem był dzień podsumowa-
nia projektu. Zgromadził on 
dużą ilość zainteresowanych 
i tym samym potwierdził, że 
założenie Stowarzyszenia 
okazało się przysłowiowym 

„strzałem w dziesiątkę”.
 16 lutego 2012 r. miało miejsce 
rocznicowe spotkanie przy pączkach 
i faworkach, któremu towarzyszyła ra-
dosna atmosfera, wspomnienia i plany. 
Punktem kulminacyjnym było zdmuch-
nięcie świeczki na urodzinowym torcie, 
który oprócz pięknego wyglądu był 

doskonały w smaku.
 O urodzinach „BOGUSZANEK” 
pamiętał dziennikarz „Obserwatora 
Lokalnego”, który wytrwale kibicuje 
naszym działaniom.
 Przy tej miłej okazji dziękujemy 
wszystkim naszym sympatykom i za-
praszamy do współpracy.

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 
„BOGUSZANKI”

Urodziny „BOgUsZaNEK”

 W trakcie zimowej przerwy szkolnej 
Podkarpackie Towarzystwo Konne 
było organizatorem „Pożytecznych 
ferii 2012” dla dzieci i młodzieży za-
mieszkujących gminę Brzostek. Zajęcia 
odbywały się w Kamienicy Dolnej, 
a fundatorem przedsięwzięcia była 
Fundacja Wspomagania Wsi. Zadaniem 
uczestników zajęć było zgromadzenie 
informacji o atrakcjach promujących 
gminę.

 W pierwszym dniu ferii młodzież 
odwiedziła Stajnię Ułańską w Brzostku, 
gdzie PIERWSZY UŁAN POWIATU 
Wojciech Staniszewski opowiadał 
o historii polskiej kawalerii, jej suk-
cesach dawniej i dziś. Młodzież miała 
okazję nie tylko zobaczyć, ale i dotknąć 
prawdziwych szabel i ułańskich kul-
bak. Prócz informacji o miejscowych 
kawalerzystach zbierano informacje na 
temat dożynek, spływów kajakowych, 

odpustów, zawodów sportowych i poka-
zów strażackich. Bardzo cieszy fakt, że 
większość młodzieży za najciekawszą 
atrakcję regionu uznała odbywającą się 
od dwóch lat imprezę „Święto Konia 
i Kawalerii” w Brzostku. Ciekawostki 
na temat atrakcji związanych z naszą 
gminą zebrane przez uczestników „Po-
żytecznych ferii” zostaną umieszczone 
w Atlasie Wsi na portalu Witryna Wiej-
ska celem promocji regionu.
 W trakcie trwania feryjnych spotkań 
na „Świerkowym Ranczu” młodzież 
miała także okazje do zabawy. Zor-

ganizowany został kulig, 
skiring (jazda na nartach 
za koniem), zjazd z górki na 
sankach i ognisko z piecze-
niem kiełbasek. Trzaskają-
cy mróz ograniczył ilość za-
jęć na świeżym powietrzu, 
ale nikt się w trakcie tych 
ferii nie nudził. Organiza-
torzy zadbali, by dziecia-
ki naprawdę pożytecznie 
spędziły swój wolny czas. 
Były więc: malowanie na 
szkle, nauka origami, gra 
w kalambury i inne zajęcia 
grupowe.
 Czy młodzieży się po-
dobało? Chyba tak, bo już 
zapowiedzieli, że chętnie 
wezmą udział w kolejnych 
zajęciach.
 W organizacji ferii po-
mógł burmistrz Brzostku 
i Bank PBS.

Alina Świerk

Pożyteczne ferie 2012
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 19 lutego 2012 r. w gminie Brzostek 
odbył się Samochodowy Rajd o Puchar 
Burmistrza Brzostku. Zawodnicy 
zameldowali się o 800 rano w Zespole 

Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku. 
W Zawodach wzięło udział 47 zawod-
ników, którzy wykazali się wysokimi 
umiejętnościami. Trasa była trudna, 

na  jezd n iach 
z a l e g a ł  m o -
kry topniejący 
śnieg, który był 
przyczyną kilku 
poślizgów. Po-
wodem do za-
dowolenia była 
doskonała or-
ganizacja rajdu. 
Puchary wrę -
czali Burmistrz 
Brzostku – pan 
Leszek Bieniek 
oraz dyrektor 
Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła 
II – pani Anna 
Fundakowska. 

Uczestnicy zawodów skorzystali rów-
nież z gorących posiłków przygotowa-
nych przez uczniów i nauczycieli bloku 
żywienia z Zespołu Szkół, uczniowie 
mieli okazję do zaprezentowania swo-
ich umiejętności kulinarnych, jakie 
zdobywają kształcąc się w Technikum 
Żywienia oraz w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej – kucharz małej gastrono-
mii.
 W ramach podziękowań organiza-
torzy zaprosili dyrektor szkoły panią 
Annę Fundakowską na przejażdżkę 
samochodem rajdowym. W zamian za 
panią dyrektor z zaproszenia skorzy-
stała nauczyciel zawodu pani Elżbieta 
Kurzawa, która przeżyła chwile nieza-
pomnianych wrażeń.
 Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzostku zaprasza do dalszej 
współpracy. 

M. Augustyn
Fot. G. Kolbusz i D. Wojdyła

Samochodowe zawody klubowe o Puchar Burmistrza Brzostku

Puchary wręczali Burmistrz Brzostku Leszek Bieniek oraz 
dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Anna Fundakowska

 Mimo siarczystego mrozu i niezbyt 
sprzyjających warunków pogodowych 
od 7 do 11 lutego br. na terenie Stajni 
Ułańskiej odbyło się pięciodniowe 
zgrupowanie Szwadronu Podkarpacie. 
Uczestniczyli w nim 
ułani z Brzostku i Ja-
sła, którzy pod okiem 
trenera Roberta Ku-
kułki rozwijali swoje 
umiejętności i dosko-
nalili kunszt jeździecki. 
Oprócz ćwiczeń dre-
sażowych codzienny 
plan zajęć obejmował 
także treningi skokowe. 
Nie obyło się także bez 
doskonalenia musztry, 
jazdy w szyku, a także 
władania szablą. Po-
wszechnie wiadomo, że 
wszystkie te elementy 
są niezwykle istotne dla 
każdego ułana.

 Uczestnicy zgrupowania dzielnie 
znosili zimno, ratując się gorącą herbatą 
i kiełbaskami smażonymi w siodlarni. 
Wszystkim dopisywały humory i mimo 
trudów nikt nie narzekał. Wiadomo 

przecież, że „cel uświęca środki”, 
a chcąc osiągać dobre wyniki, trzeba na 
nie pracować. Doskonale było to widać 
podczas tych zimowych manewrów.
 Ostatnim sympatycznym akcentem 
przedsięwzięcia był niedzielny kulig, 
w którym wzięli udział kawalerzyści 
z rodzinami. Odbył się on tradycyj-

nie w Skurowej przy 
ogromnej pomocy za-
przyjaźnionych woź-
niców: Wojciecha Sta-
warza, Andrzeja Chajca 
i jak zawsze niezawod-
nej Ani Winiarskiej. 
Wspólne ognisko i śpie-
wy przy akordeonie 
były ostatnim wyda-
rzeniem zgrupowania 
i nagrodą dla wszyst-
k ic h  w y t r w a ł yc h , 
którzy rozwijali swe 
umiejętności jeździec-
kie w prawie minus 
piętnastostopniowym 
mrozie.

B.S.

zimowe zgrupowanie Szwadronu Podkarpacie

Wspólna fotografia zawodników i organizatorów na zakończenie imprezy
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 Tradycji stało się zadość. Ponad 100 osób bawiło się 
18 lutego 2012 roku na Balu Karnawałowym dla rodziców 
i dzieci z Przedszkola Publicznego w Brzostku. Na impre-
zę, która odbyła się w Domu Ludowym w Bukowej, tłum-
nie zawitał korowód różnorodnych postaci – Czerwone 
Kapturki, Księżniczki, Wróżki, Cyganki, Pszczółki, Bie-
dronki, Żabki, Batmany, Szeryfy, Pory Roku, Strażacy, 
Policjanci, Drakule i wiele innych barwnych, uśmiechnię-
tych postaci. Pracownicy przedszkola i rodzice wykazali 
się dużą kreatywnością i pomysłowością w wymyśleniu 
przebrań dla siebie i dzieci. Na zgromadzonych gości 
czekały jak zawsze suto zastawione stoły, pięknie ude-
korowana sala i wspaniała zabawa. Zapełniony parkiet, 
uśmiechy na twarzach, znikające przekąski świadczyły 
o tym, że zabawa jest wyśmienita. Rozpoczęliśmy ją 
polonezem, a później stery w swoje ręce przejął „Clown 
Taperini”, który bawił wszystkich przeróżnymi zabawa-

mi, konkursami, popisami sztuki akrobatycznej. Królową 
tegorocznego balu została Pszczółka Maja – Kamilka 
i Dzielny Muszkieter – Mateuszek. Przy dobrej muzyce 
oraz cudownej atmosferze czas minął błyskawicznie. 
Myślę, że ten dzień zostanie w pamięci wszystkich 
uczestników na bardzo długo. Na następną taką zabawę 
zapraszamy za rok. Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania tej zabawy karnawałowej. 
Szczególne podziękowania kierujemy do pani sołtys 
Zofii Trychty i Rady Sołeckiej wsi Bukowa za bezpłatne 
udostępnienie sali domu ludowego na zabawę dla naszych 
dzieci. Jesteśmy również wdzięczni wszystkim rodzi-
com, którzy bardzo zaangażowali się w przygotowanie 
tego wyjątkowego dnia. Kolejny raz przekonaliśmy się, 
że udana współpraca przedszkola z rodzicami przynosi 
wyjątkowe korzyści – uśmiech i radość dzieci.

B. Płaziak

 W numerze listopadowym Wiado-
mości Brzosteckich w 2011 roku ukazał 
się artykuł „Czarny pas w Karate” 
dla Krzysztofa Kolbusza. Warto przy-
pomnieć, że egzamin na 
stopień mistrzowski i tytuł 
Sensei Krzysztof Kolbusz 
zdobył przed Shihanem 
Yasuharu Fujiharą z Ja-
ponii podczas II Między-
narodowego Seminarium 
Polskiej Organizacji Shin-
kyokushinkai we Wrocła-
wiu. Oficjalne przekazania 
pasa i certyfikatu (nade-
słanego z Japonii) odbyło 
się 10 lutego 2012 roku 
w hali sportowej TOSiR 
w Tarnowie podczas trzy-
godzinnego, uroczystego 
treningu Karate. Uczest-
niczyło w nim 220 karate-
ków z klubów: Brzozowa, 

Krosna, Leżajska, Mielca, Kolbuszowej, 
Dąbrowy Tarnowskiej, Gromnika, 
Pustkowa i Tarnowa. Ceremonii prze-
wodniczył prezes Polskiego Zrzeszenia 

Kyokushin Karate Sensei Krzysztof 
Borowiec, który zgodnie z japońską tra-
dycją wręczył pas i certyfikat Shihanowi 
Wiesławowi Gwizd 5 Dan (trenerowi 
Tarnowskiego Klubu Karate). Następnie 
Shihan dokonał symbolicznego wiąza-
nia pasa i przekazał certyfikaty pięciu 

Sensei, w tym Krzyszto-
fowi Kolbuszowi 1 Dan 
– instruktorowi z Tarno-
wa. W czasie treningu 
wręczone zostały rów-
nież certyfikaty na stopnie 
szkoleniowe Kyu, gdzie 
11–letnia córka senseia 
Martyna Kolbusz odebrała 
certyfikat na stopień 8,1 
pas niebieski. Na treningu 
poprowadzonym przez 
pięciu w/w mistrzów Ka-
rate panowała niezwykła 
atmosfera „Ducha Karate”, 
a każdy z uczestników 
czuł, że jest świadkiem 
wielkiego wydarzenia.

krk

krzysztof kolbusz odebrał czarny pas

Od lewej Krzysztof Kolbusz, Wojciech Świstak, Wiesław 
Gwizd, Adam Dziki, Paweł Bobro

„w bajkowej krainie” – bal karnawałowy przedszkolaków z Brzostku

Fot. Anna Rozwadowska

 Zakończył się coroczny cykl strażac-
kich zebrań sprawozdawczych w naszej 
gminie. Zgodnie ze statutem stowa-
rzyszenia jakim jest każda Ochotnicza 
Straż Pożarna, Zarząd straży raz w roku 
organizuje zebranie sprawozdawcze, na 

które zapraszani są wszyscy członkowie 
danej jednostki. Przedstawiane są spra-
wozdania z całorocznej działalności, 
dyskutuje się plany i zamierzenia na 
kolejny rok. Często na takim zebraniu, 
wobec ogółu druhów, przyjmowani są 
nowi członkowie. Zestawiając sprawoz-
dania z wszystkich jednostek można 
doszukać się wielu pozytywnych wia-

domości: systematycznie i zauważalnie 
rośnie poziom wyposażenia, wyszkole-
nia i zaangażowania strażaków, prawie 
wszędzie przybywa młodych i chętnych 
do działania członków OSP.
 Ostatni rok był nieco łaskawszy od 
wcześniejszych, pod względem ilości 
i skali działań ratowniczych, dzięki 
czemu energia druhów skupiła się na 

nie ma to jak w straży
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poprawie wyposażenia i bazy lokalowej 
– w wielu remizach były i są prowadzo-
ne drobniejsze lub całkiem poważne 
remonty. Środki na to pochodzą z człon-
kowskich składek, zebranych datków 
za kalendarze, organizowanych zabaw, 
od sponsorów, oraz z budżetu gminy. 
Stopień zaangażowania strażaków jest 
godny podziwu – remizy są dla nich 
drugim domem i chyba dlatego tak 
licznie uczestniczą w pracach.
 Oprócz podstawowego celu istnie-
nia Ochotniczych Straży Pożarnych 
jakim jest niesienie pomocy w stanach 
zagrożenia, nie mniej ważna jest 
funkcja społeczna tych stowarzyszeń. 

Dobra współpraca z lokalnym środo-
wiskiem, parafiami, szkołami, a także 
z powstającymi (od nowa) kołami 
gospodyń dobrze wróży na przyszłość. 
Przedszkolaki i dzieci z młodszych 
klas szkół podstawowych są częstymi 
gośćmi w remizach, lub sami goszczą 
strażaków w swoich szkołach. Ochotni-
cze Straże Pożarne są bodaj jedynymi 
organizacjami w Polsce, które tak po-
wszechnie przetrwały wszelkie nasze 
społeczne, gospodarcze i polityczne 
zawirowania.
 W brzosteckiej gminie funkcjonuje 
12 Ochotniczych Straży Pożarnych 
o różnym poziomie wyposażenia. We 

wszystkich jest motopompa do wody 
wraz z zestawem węży tłocznych 
i ssawnych (najczęściej widzimy taką 
na zawodach strażackich). 10 jednostek 
posiada samochody, 8 pompy spalinowe 
do brudnej wody (tzw. szlamowe), w 5 
na stanie są pilarki spalinowe i agre-
gaty prądotwórcze, a w 6 łączność 
radiowa. W 6 jednostkach jest 9 samo-
chodów gaśniczych z zapasem wody, 
w tym 7 z napędem terenowym. Nasi 
strażacy dysponują też samochodem 
terenowym 6x6 z podnośnikiem (tzw. 
zwyżka), oraz łódką. W 3 strażach jest 
wyposażenie w powietrzne aparaty 
oddechowe oraz zainstalowane alar-

mowanie drogą radiową 
(selektywne wywołanie 
– straż w Dębicy, po 
otrzymaniu zgłoszenia, 
może jednym przyci-
skiem uruchomić syre-
nę alarmową w takiej 
jednostce). Dwie nasze 
najsilniejsze jednostki 
są włączone do Kra-
jowego Systemu Ra-
towniczo–Gaśniczego 
(KSRG).
 Poniżej tabela przed-
stawiająca n iek tóre 
informacje o Ochotni-
czych Strażach Pożar-
nych w naszej gminie, 
oraz ważniejsze skład-
niki ich wyposażenia.

P.S.

Lp OSP Prezes Naczelnik
Liczba 

czynnych 
strażaków

Samochody Sprzęt

1 Brzostek
KSRG

Jan 
Krajewski

Rafał 
Godniak 45

MAN + woda 4x4
IVECO + woda
PEUGEOT

Wywołanie selektywne, pompy szlamowe, 
pompa pływająca, agregaty prądotwórcze, 
zestawy hydrauliczne, aparaty oddechowe, 
wentylator oddymiający, łódka z przyczep-
ką, piły spalinowe, radiostacje, zestaw me-
dyczny R1, motopompa pożarnicza M8/8

2 Nawsie Brzosteckie
KSRG

Janusz 
Buczek

Krzysztof 
Zegarowski 38

MAN + woda 4x4
STAR + woda 4x4
STAR + zwyżka 6x6
VOLKSVAGEN
ISUZU 4x4

Wywołanie selektywne, pompy szlamowe, 
agregaty prądotwórcze, zestawy hydraulicz-
ne, aparaty oddechowe, agregat oddymiają-
cy, piły spalinowe, radiostacje, zestaw me-
dyczny R1, motopompa pożarnicza M8/8

3 Siedliska-Bogusz Roman 
Markiewicz

Wojciech 
Gąsior 55

IVECO + woda 4x4
RENAULT + woda
RENAULT

Wywołanie selektywne, pompy szlamowe, 
agregaty prądotwórcze, aparaty oddechowe, 
piły spalinowe, radiostacje, motopompa po-
żarnicza M8/8

4 Skurowa Franciszek 
Błoniarz

Ireneusz 
Pruchnik 33 IVECO + woda 4x4

NISSAN 4x4
Pompa szlamowa, piła spalinowa, radiosta-
cje, motopompa pożarnicza M8/8

5 Januszkowice Wieś Rutkowski 
Ryszard

Roman 
Samborski 41 STAR + woda 4x4

ŻUK
Pompa szlamowa, agregat prądotwórczy, 
motopompa pożarnicza M8/8

6 Grudna Górna Józef 
Kuczek

Kazimierz 
Żurowski 25 IVECO + woda 4x4

ŻUK
Pompa szlamowa, piła spalinowa, agregat 
prądotwórczy, radiostacje, motopompa po-
żarnicza M8/8

7 Grudna Dolna Piotr 
Mirus

Ryszard 
Wierzbicki 34 ŻUK Pompa szlamowa, motopompa pożarnicza 

M8/8
8 Opacionka Andrzej 

Mokrzycki
Józef 
Magiera 32 ŻUK Pompa szlamowa, piła spalinowa, radiosta-

cja, motopompa pożarnicza M8/8
9 Bukowa Zdzisław 

Kasprzyk
Jan 
Dziedzic 13 ŻUK motopompa pożarnicza M8/8

10 Januszkowice Działy Zenon 
Długosz

Bronisław 
Mokrzycki 26 ŻUK motopompa pożarnicza M8/8

11 Zawadka Brzostecka Andrzej 
Gil

Jan 
Oprządek 19 – motopompa pożarnicza M8/8

12 Kamienica Górna Mirosław 
Raś

Mieczysław 
Rakowski 17 – motopompa pożarnicza M8/8

Poświęcenie i przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych OSP w Brzostku i Nawsiu 
Brzosteckim (24 października 2010 r.)
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 W dniu 11.02.2012 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Brzostku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za 
rok 2011. Tematem zebrania było podsumowanie działalności 
za miniony rok, przyjęcie planu działalności i planu finan-
sowego na rok 2012, jak również sprawy bieżące związane 
ze szkoleniami oraz doposażeniem naszej jednostki w no-
woczesny sprzęt ratowniczy, który usprawni prowadzone 
działania ratownicze. 
 W zebraniu, oprócz druhów OSP Brzostek, uczestniczyli 
również zaproszeni goście, biorąc aktywny udział w dysku-
sji i wypowiadając się na tematy związane z działalnością 
straży. 

Byli to: 
• Komendant Powiatowy PSP w Dębicy bryg. Wojciech 

Buszek, 
• Kapelan OSP Brzostek ks. Paweł Samborski,
• Kapelan Powiatowy PSP i OSP Powiatu Dębickiego ks. Jó-

zef Jasiurkowski,
• Prezes ZOSP RP powiatu Dębickiego Krzysztof Moskal, 
• Radny Rady Powiatu Dębickiego Ferdynand Bugno,
• Delegacja zaprzyjaźnionej jednostki OSP Kołaczyce,
• Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzostku Zofia Skórska,
• Radni Rady Miejskiej w Brzostku Ewa Samborska oraz 

Daniel Wójcik,
• Przewodniczący Zarządu Miasta Brzostek Jerzy Potrzeba, 
• Komendant Gminny ZOSP Krzysztof Zegarowski. 

 Nasza jednostka liczy obecnie 27 przeszkolonych druhów 
przydzielonych do Jednostki Operacyjno – Technicznej 
biorących czynny udział w akcjach ratowniczych. Strażacy 
nieśli pomoc i ratunek na terenie Gminy Brzostek oraz gmin 
sąsiednich. W 2011 roku wyjeżdżali do akcji 139 razy, w tym:
• Do 23 pożarów,
• Do 115 zagrożeń miejscowych (wypadki drogowe, kolizje 

drogowe, usuwanie gniazd szerszeni, plamy oleju samo-
chodowego i inne)

• 1 alarm okazał się fałszywy.

Strażacy OSP Brzostek podsumowali miniony rok

 W ubiegłym roku jednostka wzbogaciła się o łódź pa-
trolowo – ratowniczą 410 wraz z potrzebnym osprzętem 
przydatnym do ratowania osób i mienia podczas podtopień 
i powodzi, oraz deskę ortopedyczną służącą do przenoszenia 
osób poszkodowanych w wypadkach. Sprzęt został zakupio-
ny ze środków własnych OSP Brzostek oraz dotacji z KSRG. 
W najbliższym czasie planujemy pozyskanie środków na 
zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego potrzeb-
nego do ratownictwa drogowego i ekologiczno-chemicznego, 
zakup silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej oraz na 
dalszy rozwój naszej jednostki i specjalistyczne szkolenia 
druhów. 
 Wspólnie z UMiG Brzostek realizowaliśmy projekt unijny 
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego „Wiedza kluczem sprawnego działania OSP w gminie 
Brzostek”, dzięki czemu 3 strażaków uzyskało prawo jazdy 
kategorii C, 4 – uprawnienia drwala – pilarza. W bieżącym 
roku staramy się o środki z Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich na dalsze szkolenia i doposażenie jednostki.
Oprócz akcji ratowniczych strażacy prezentowali swoje 
umiejętności także podczas gminnych zawodów sportowo 
– pożarniczych, zdobywając w roku 2011 I miejsce i kwali-
fikując się do etapu powiatowego.
 Uczestniczymy w życiu codziennym naszej gminy, współ-
pracujemy ze środowiskiem i instytucjami lokalnymi.
 Zorganizowaliśmy dzień otwarty w remizie OSP dla 
dzieci ze Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola Publiczne-
go w Brzostku. Uczniowie zostali zapoznani z numerami 
alarmowymi, a także ze sposobami zgłaszania wypadków 
i zagrożeń. 

 Braliśmy udział w uroczystości z okazji beatyfikacji Pa-
pieża Jana Pawła II włączając się w przygotowanie spektaklu 
„DROGA DO ŚWIĘTOŚCI”. 
 Staramy się zachęcić młodzież do zdobywania wiedzy 
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pożarniczej współpracując przy organizacji gminnych 
eliminacji konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”. Prze-
prowadziliśmy pokaz z zakresu ratownictwa drogowego 
przy Szkole Podstawowej w Brzostku dla uczniów, którzy 
brali udział w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego. 

 Ponadto, jak co roku strażacy uczestniczyli w świętach 
państwowych, resortowych, uroczystościach środowisko-
wych, świętach i uroczystościach kościelnych. 
 OSP Brzostek wydała kalendarz, który strażacy rozpro-
wadzali wśród mieszkańców miasta i gminy. Uzyskany w ten 
sposób dochód zostanie przeznaczony na zakup potrzebnego 

sprzętu ratowniczego oraz nagrody dla dzieci i młodzieży 
rywalizującej w turniejach pożarniczych.

 Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Brzostku i okolic 
za serdeczne przyjęcie strażaków podczas corocznych od-
wiedzin, życzliwość, przyjazne nastawienie oraz okazane 
wsparcie. 
 Informacje na temat OSP Brzostek można znaleźć na 
stronie internetowej: www.straz-brzostek.pl
Zdjęcia zamieszczone w artykule pochodzą ze stron interne-
towych: www.straz-brzostek.pl oraz www.batyckipawel.eu

W imieniu Zarządu OSP Brzostek
opracował: Krzysztof Kawalec

„Przeszłość jest treścią naszej tożsamo-
ści także i dzisiaj.”

Jan Paweł II 

 Marzec tego roku znowu jest bardzo 
kapryśny – zresztą jak zwykle – jakby 
chciał potwierdzić mądrość zawartą 
w piosence:

To marcowi zima w głowie,
to wiosenne harce.
Chce być lutym, albo kwietniem,
byleby nie marcem!

Śniegiem prószy, a po śniegu
deszczem tnie ukośnie.
Czy to wiosna? Czy to zima?
Po prostu przedwiośnie.

 Tak to prawda przedwiośnie już za-
witało do nas i to w całej krasie. Ranki 
szybko nastają z nocy. Spowite są jasno-
ścią nieba, jeszcze przymrożone, to zno-
wu szare, nadziane płaszczem chmur, 
albo jasne, utkane płatkami śniegu. 
Wiatr coraz częściej i mocniej przegania 
ciężkie chmury, owiewa pagórki i pola, 
a zaspy śniegu stają się coraz to mniejsze 
i mniejsze. Nad głowami przelatują stad-
ka ptaków, które pewnie szukają miejsc 
na swoje gniazda. Spieszniej chodzą 

przechodnie, jakby czuli zapach ziemi 
i czas robienia wiosennych porządków.
 A brzostecki rynek, dostojny i okaza-
ły, zatopiony w przeszłości, wzbogacany 
teraźniejszością, staje się coraz to bar-
dziej przyjazny dla młodych ludzi. Ileż 
to zmian zauważyliśmy, choćby tylko 
w ostatnim półwieczu. Ile trudu i potu 
włożyło starsze pokolenie po to, aby ów 
rynek był coraz to bardziej przystosowa-
ny do współczesności. Ile myśli i pracy 
tutaj włożono, a wszystko po to, aby się 
żyło mieszkańcom Ziemi Brzosteckiej 
wygodniej i po to, aby rynek – nasz 
mały ryneczek – był wizytówką naszego 
miasta.
 W tych widokach rynku brzosteckie-
go zaszło wiele zmian w scenach mojego 
widzenia.
 Powojenny rynek, zniszczony przez 
okupację, a dzisiejszy „wygładzony” 
i odrestaurowany – ciągle jeszcze za 
mało – to przykład naszej gospodar-
ności. To tutaj z całej gminy ściągają 
gospodarze, kobiety i młodzież do urzę-
dów, szkół, sklepów. To tutaj parafianie 
spieszą do brzosteckiej świątyni, która 
jest coraz to piękniejsza, to tutaj prze-

chodzą orszaki ślubne, to tędy spieszą 
chrzestni z maleństwami do pierwszego 
sakramentu świętego, to tędy urzędnicy, 
nauczyciele, rzemieślnicy, handlowcy 
idą do pracy i tędy też przechodzą kon-
dukty pogrzebowe. Jak w kalejdoskopie, 
życie na brzosteckim rynku ciągle 
spiesznie trwa.
 Budynki też przeżywają renesans. 
W dużym budynku zwanym „przed-
wojennym sądem” mieściła się na dole 
– obecnie sklep spożywczy Ziębów – 
Poczta Polska. Ileż to z tym urzędem 
związanych jest opowieści, ile ludzi 
tutaj pracowało przy okienkach ze sprze-
dażą znaczków pocztowych, stempli, 
przy nadawaniu listów poleconych, 
przekazów pieniężnych, telegramów 
czy paczek. Stały tam dwa aparaty 
telefoniczne, z których przeprowadzali 
petenci rozmowy. Zawsze najgłośniej 
słychać było powtarzane wielokroć 
słowo …halo …halo …a na połączenie 
telefoniczne czekało się niekiedy kilka 
godzin. Listonosze z wypchanymi 
torbami pełnymi listów, kartek, gazet, 
wędrowali od domu do domu, a każdy 
z nich był życzliwie przyjmowany, bo 
przecież nie było telewizorów, radia do-
piero zaczęły się pojawiać u zamożniej-
szych osób, a listonosz był pierwszym 
głosicielem wieści z kraju i ze świata. 
Po Brzostku chodził Karol Kuczwara, 
niezwykle dowcipny człowiek, pełen 
humoru – chociaż też naznaczony był 
cierpieniami obozowymi – i zawsze 
przynosił, nie tylko pocztowy przekaz, 
ale także oferował ciekawą anegdotę. 

Opowieści dawnej treści – na brzosteckim rynku (2)

Dokończenie na str. 10

  Bardzo serdecznie dziękujemy za modlitwę, wyrazy 
współczucia oraz udział w uroczystości pogrzebowej

śp. Mieczysława Lisowskiego
 zmarłego w dniu 1.03.2012 r.

 Szczególne podziękowania kierujemy do Księży, Druhów z OSP, Służby 
Zdrowia, Rodziny, Przyjaciół, Sąsiadów i Znajomych.

Rodzina
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Naczelnikiem poczty była Stanisława 
Sokołowska, bardzo oddana pracownica 
i kierowniczka brzosteckiej poczty – bo-
rykała się z trudami lokalowymi 
i bardzo umiejętnie organizowa-
ła pracę pocztowcom oraz usługi 
dla ludności Ziemi Brzosteckiej.
 W czasach okupacji poczta 
mieściła się w budynku Wnę-
ków – obecnie Golców – a na-
czelnikiem poczty był Tadeusz 
Stanclik, który zginął podczas 
pacyfikacji i mordu Polaków 
na ul. 20-go Czerwca. Następ-
nym naczelnikiem poczty był 
Niewiadomski i razem z nim 
pracowali: Marian Mierzwiński, 
Jan Winiarz, Marian Szybist, 
Czesław Opielowski i Stani-
sława Sokołowska, późniejsza 
naczelniczka poczty do 1969 
roku. Ciężka i odpowiedzialna 
była to praca, gdyż lokal był 
zniszczony, w oknie brakowało 
krat, a tutaj przychodziły paczki 
z zagranicy i czasami bywało 
tak, że całą noc pani naczelnik 
Stanisława Sokołowska wraz 
z pracownikiem Marianem Mierzwiń-
skim pilnowali owych przesyłek, aby nie 
były skradzione. Były to ciężkie i nie-
bezpieczne czasy, bo często też zdarzały 
się napady, ale nasza brzostecka poczta, 
wyszła z tego obronną ręką. Od 1969 
r. naczelnikiem poczty była Krystyna 
Prokuska.
 W tym samym budynku na górze 
w dwóch salach odbywała się nauka 
szkolna. W pozostałych pomiesz-
czeniach mieściły się biura gminnej 
spółdzielni. Obok w budynku, który 
niemalże przylegał do ściany dawnego 
sądu – była tylko wąziutka ścieżka – 
była rozlewnia wód gazowanych i piwa, 
w której pracę znajdowała grupa osób, 
a kierownikiem był Józef Grzesiakow-
ski. Stąd pochodziły wspaniałe lemo-
niady żółte – o smaku cytryny, poma-
rańczowe, wiśniowe, a smak i zapach 

towarzyszą mi po dziś dzień. Do piwnicy 
pod tym budynkiem przywoziły samo-
chody ciężarowe duże beczki z piwem, 
z których potem robotnicy rozlewali do 
butelek lub przywozili do gospody ulo-

kowanej przy głównej szosie – obecnie 
sklep gospodarczy i zielarski.
 Niżej rozlewni wód gazowanych, za 
tzw. ulicą nawsieńską, dziś Mysłowskie-
go, stoi budynek, w którym ulokowany 
był ośrodek doradztwa dla gospodyń 
zwany Praktyczna Pani. Odbywały się 
tutaj kursy gotowania, kroju i szycia, 
robótek ręcznych. Przyjeżdżała z Jasła 
przewodnicząca powiatowego zarządu 
Kół Gospodyń Wiejskich pani Szerlą-
gowa, przywoziła prelegentów, a brzo-
steckie kobiety ochoczo poznawały 
nowości dotyczące nie tylko gotowania, 
ale także uprawy roślin i hodowli zwie-
rząt w gospodarstwach rolnych oraz 
higieny życia i zdrowego odżywiania 
się a także modnego ubierania się. Kursy 
nowoczesnego kroju i szycia prowadziła 
Zofia Baran, zaś zdrowego odżywiania 
się, umiejętności gotowania i pieczenia 

Janina Fryc, która organizowała też wraz 
z tarnowskim lekarzem Rojkiem wy-
stawy z produktami zdrowej żywności, 
a brzosteckie Koło Gospodyń Wiejskich 
wiodło prym w powiecie jasielskim.

 

Obok tego lokalu był sklepik „Ruchu”, 
w którym można było kupić artykuły 
piśmienne, książki, zabawki, środki 
higieniczne, kosmetyki. Ten kiosk był 
prowadzony przez Cecylię i Wojciecha 
Krzyżaków i czynny był od szóstej 
rano do dziesiątej wieczór. Czytelnicy 
prasy mieli założone teczki, do których 
wkładane były codziennie zamówione 
czasopisma. Tutaj też w rannych godzi-
nach ogrzewały się przy piecyku dzieci, 
młodzież i starsi czekający na autobus. 
Zawsze w tym obiekcie było wesoło 
i przytulnie, czasem nawet starsze osoby 
były rozgrzewane garnuszkiem gorącej 
herbaty i humorystycznymi opowieścia-
mi sklepowego. Tutaj też sprzedawane 
były losy z loterii państwowej, nawet 
raz kobieta z Bukowej wygrała pralkę, 
inni wygrywali drobne produkty typu 
książka, zabawka, kosmetyk, dużo też 

było pustych losów. W sklepie 
tym można było zaopatrzyć się 
w kupony toto-lotka. Zawsze 
było sporo klientów oraz ludzi 
czekających na autobus.
 Obok w dużej kamienicy Łabu-
dzińskich w górnym środkowym 
lokalu był gabinet lekarski Jana 
Majewskiego, lekarza, który 
posiadał wszelakie umiejętno-
ści medyczne. Leczył dzieci, 
odbierał porody, wyrywał zęby, 
a przed domem stały furmanki 
z ciężko chorymi oraz z dziećmi, 
które ranne były od niewypałów 
znajdujących się na łąkach, 
w ogrodach, czy polach upraw-
nych. Doktor Majewski zakładał 
opatrunki, wykonywał drobne 
operacje, a wszystko to było 
nie w sterylnej sali operacyjnej, 
a bardzo często na furmance.
 W tym samym budynku był 
duży sklep obuwniczy Gminnej 

Dokończenie ze str. 9
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 Pani Anna Zięba, urodziła się 29.09.1912 roku w Car-
negie w USA. W 2012 r. obchodzić będzie 100 lat! Do 1984 
roku mieszkała w Nawisu Brzosteckim, a od śmierci męża 
w 1984 r. zamieszkuje u swej córki Zuzanny w Brzostku 
przy ulicy Słonecznej 53. Jest najstarszą mieszkanką 
Gminy Brzostek.

Czy może nam Pani opowiedzieć o latach swojego dzie-
ciństwa?
 Ojej! Dużo bym miała do opowiadania… Do klasy 
pierwszej chodziłam w Ameryce i uczyła mnie tam siostra 
zakonna Prudencja. Do południa szkoliłam się z języka pol-
skiego, a po południu z języka angielskiego. Byłam dobrą 
uczennicą. W 1921 roku wyjechałam z rodziną do Polski i do 
klasy drugiej chodziłam już w Brzostku. Wtedy dyrektorem 
był Pan Józef Szczepański. Na początku nauki miałam pro-
blemy z pisaniem w języku polskim. Robiłam dużo błędów 

i trudno mi było pisać w zeszycie z zachowaniem linijek, bo 
w Ameryce zeszyty wyglądały zupełnie inaczej. Na szczęście 
wszystko się jakoś ułożyło i szło mi coraz lepiej. Pierwszą 
Komunię Świętą przyjęłam w Brzostku, a szkołę podstawową 
ukończyłam jako prymuska. 
Jakie jest Pani najmilsze wspomnienie z lat młodości?
 Czas mojej młodości wspominam bardzo mile, chociaż 
czasami było ciężko. Mój tata wyjechał ponownie do Ame-
ryki i tam też zginął. Zostaliśmy z mamą sami. Ja i pięcioro 
rodzeństwa. Tuż po ukończeniu szkoły sama zaczęłam się 
uczyć szycia. Dużo też pomagałam w pracach polowych. 
Należałam wtedy do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
Polskiej, gdzie doskonaliłam swoje zamiłowania do kra-
wiectwa. Uczyłam się też tam gotowania i pieczenia. Ciągle 
miałam jakieś zajęcia.
Jak wyglądało życie podczas wojny?
 Tamte czasy były bardzo opłakane. Życie było ciężkie. 
Front, wojna, wysiedlenia, okupacja. Obraz nędzy… Bar-
dzo się bałam. Chowałam się gdzie mogłam, nawet głowę 
ukrywałam w piecu. Rozłąka z dziećmi, mężem. To było 
straszne! Ja byłam sama w domu, gdy zastała mnie ofensywa. 
Dookoła bunkry, z jednej strony Niemcy, z drugiej Rosjanie. 
A wszystko to działo się na moim podwórku. Siedziałam 
w bunkrze i wołałam o pomoc. Straszne, że to człowiek 
wszystko przeżył.
Jaką dawniej rolę odgrywały kobiety?
 Kobieta musiała dużo pracować, by utrzymać rodzinę. 
Obowiązki miała zarówno w domu jak i w polu. Mój mąż 
nie został zabrany na front za pierwszym razem więc musiał 
się ukrywać. Dlatego sama wykonywałam prace polowe i w 
gospodarstwie. Chroniłam go i musiałam sobie ze wszystkim 
radzić sama.
Jakie prawdy życiowe może przekazać Pani nam, współ-
czesnym kobietom?
 Jakby to ująć… Wszędzie trzeba być uczciwym, na każ-
dym stanowisku, w każdej roli. I pracowitym. Życie opiera 
się na prawdzie, a nie na kłamstwie, bo inaczej nie da rady 
żyć! To najprostsza droga. Pod tym względem chyba nikt 
nie może mi nic zarzucić. Dzieci trzeba wychowywać na 
prawdzie.
A co obecnie sprawia Pani największą przyjemność?
 Cieszę się, że nie zmarnowałam życia. Wykształciłam 
dzieci. Syn i córka byli nauczycielami, a drugi syn pracował 
w Krakowie na wysokim stanowisku, miał tytuł doktora. 
W prawdzie, miłości i szacunku do pracy je wychowałam. 
Wielka to moja zasługa, pełna poświęcenia i wyrzeczeń. 
A tak na co dzień, to bardzo sobie cenię odwiedziny mojej 
młodszej siostry Adeli. No i nie będę ukrywać, uwielbiam 
cappuccino z pianką i cukrem.
Bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy dużo zdrowia!

atsz

wywiad z Panią anną ziębą, najstarszą mieszkanką Gminy Brzostek

Spółdzielni, w którym sprzedawali 
Burek i Zofia Grygiel. Ciągle tutaj stały 
wielkie kolejki, które ustawiały się już 
wieczór i stali kolejkowicze całą noc, 
a rano kupowali takie, jakie przywie-
ziono – niekoniecznie takie, jakie były 
potrzebne. W tym chaosie i wrzasku, 
wyrywania sobie pudełek z obuwiem 
okazywało się, że zostały zakupione 
buty bez pary, albo zupełnie dwa różne 
buty. Cóż, takie to były realia życia 
w PRL-u, ale przecież przeszłość jest 

przyczynkiem do tworzenia rzeczywi-
stości. To pokolenie starszych ludzi, 
tych, którzy tworzyli podwaliny współ-
czesnych dni doświadczało cierpień 
i nieszczęść wojny, pookupacyjnego 
chaosu, biedy, chorób, na które nie było 
jeszcze leków, sieroctwa dzieci, które 
pozostały bez rodziców i domów ro-
dzinnych oraz życia w domach dziecka 
i sierocińcach. To pokolenie, które już 
odchodzi, z heroizmem pracowało, 
uczyło się, doświadczało i wychowy-

wało pokolenie młodych. Dziś młodzi 
są wolni, są światli, są wykształceni, 
wydawać by się mogło, że żyją w dostat-
ku materialnym i intelektualnym…, ale 
znowu nie mają pracy i cóż, koło kręci 
się wciąż, a koleje życia powtarzają się. 
Znamy swoją tożsamość i wiemy, że na 
współczesność pracowały całe pokole-
nia. Oby i z Brzosteckiej Ziemi, z trudu 
i potu starszych pokoleń wyrastali coraz 
to szlachetniejsi ludzie.

Zuzanna Rogala
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„…Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje
I przechowywać ideałów czystość:
Do nas należy dać im moc i zbroję,
By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość”.

              (A. Asnyk)

 Komunizm został w Polsce narzucony siłą od 1944 r. 
i był budowany na zbrodniach i kłamstwie. Potem władza 
komunistyczna chciała zniszczyć pamięć historyczną Po-
laków, aby już nie znano prawdziwych Patriotów, których 
okrutnie zamordowano i pochowano często w nieznanych 
miejscach. Dlatego ustanowiono 1 marca jako Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
 We wrześniu 1945 r. w okupowanej przez sowietów Polsce 
powołano Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji, czyli Zrzeszenie 
WOLNOŚĆ i NIEZAWISŁOŚĆ (WiN). Była to konspiracyjna 
organizacja cywilna wywodząca się z Armii Krajowej. Ce-
lem jej było dążenie do pełnej niepodległości Polski poprzez 
upominanie się o podstawowe prawa i wolności obywatelskie, 
swobodne wybory oraz zachowanie polskiej tożsamości na-
rodowej i dziedzictwa kultury. Wierzono wtedy jeszcze, że 
Anglia i USA nie zostawią Polski na łaskę Związku Sowiec-
kiego. Niestety Zachód nas zdradził… Tymczasem w kraju 
terror prowadziło: sowieckie NKWD, Urząd Bezpieczeństwa 
oraz Armia Czerwona. Komuniści sfałszowali referendum 
i wybory, ogłaszając się „przewodnią siłą narodu”. Jakby tego 
było mało, zaczęto okrutnie prześladować tych Polaków, co 
wierzyli w wolną Polskę i którzy o to walczyli z niemieckim 
okupantem przez całą wojnę. Tych zasłużonych Patriotów nie 
pokonali przez 5 lat hitlerowcy, zbrodni dokonała komuni-
styczna władza. Warto przypomnieć kilka, z tysięcy, sylwetek 
wielkich Polaków, o których przez 50 lat milczano. 
 Rotmistrz Witold Pilecki – jako żołnierz AK z własnej 
woli dał się złapać i wywieźć do niemieckiego obozu kon-
centracyjnego Auschwitz (we wrześniu 1940 r.), aby zdobyć 
informacje o warunkach obozowych oraz by przekazać 
sprawozdania z ludobójstwa dokonywanego przez Niemców. 
Te meldunki dotarły do Anglii. Po ucieczce z Auschwitz wal-
czył w Powstaniu Warszawskim i był wzięty się do niewoli 
niemieckiej. Gdy zakończyła się wojna, wrócił do Polski 
i współtworzył organizacje niepodległościowe. Za wszyst-
kie zasługi komunistyczny sąd rejonowy w Warszawie, po 
sfałszowanym procesie, wydał na Witolda Pileckiego wyrok 
śmierci. Został zamordowany 25 maja 1948 r. strzałem w tył 
głowy. Ciała nie wydano rodzinie, nie ustalono, gdzie został 
pochowany. 

 Major Ludwik Marszałek – urodził się w 1912 r. w po-
bliskich Brzezinach, był ofiarnym dowódcą AK na terenie 
powiatu dębickiego, bohatersko walczył z niemieckim 
okupantem. Po wojnie współorganizator Zrzeszenia WiN 
na Rzeszowszczyźnie i we wrocławskim. Za patriotyczną 
działalność sąd rejonowy we Wrocławiu wydał na Ludwika 
Marszałka wyrok śmierci. Został rozstrzelany 27 listopada 
1948 r. 
 Podpułkownik Łukasz Ciepliński (ur. 1913 r.) – współor-
ganizator i dowódca AK na Rzeszowszczyźnie, uczestniczył 
w wielu akcjach bojowych przeciwko Niemcom, m.in. w po-
wiecie dębickim oraz w wyzwalaniu Rzeszowa. Po wojnie 
kierował pracą organizacji niepodległościowych, a w styczniu 
1947 r. został Prezesem IV Zarządu Głównego Zrzeszenia 
WOLNOŚĆ i NIEZAWISŁOŚĆ. Aresztowany został przez 
bezpiekę w listopadzie 1947 r. Był okrutnie przesłuchiwany 
i torturowany, o czym mówił podczas rozprawy: „…w cza-
sie śledztwa leżałem skatowany w kałuży własnej krwi…”. 
W październiku 1950 r. sąd w Warszawie skazał Łukasza 
Cieplińskiego na 5–krotną karę śmierci. Został zamordowany 
1 marca 1951 r. w piwnicach więzienia UB na Mokotowie. 
 Major Adam Lazarowicz (ur. 1902 r.) – ukończył gim-
nazjum w Jaśle. Był kierownikiem szkoły w Gumniskach. 
W latach 1940-1944 stał na czele ZWZ-AK Obwodu Dębica 
i skutecznie walczył z niemieckim okupantem. Po wojnie zo-
stał zastępcą Prezesa IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN. 
Aresztowany w grudniu 1947 r., był brutalnie torturowany 
przez UB. Adam Lazarowicz został skazany na 4–krotną 
karę śmierci. Zamordowany 1 marca 1951 r. w więzieniu 
w Warszawie.
 Major Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszka (ur. 
1910 r.) – dowódca słynnej 5 Wileńskiej Brygady AK, która 
wsławiła się w walkach z wojskami niemieckimi i ochroną 
Polaków przed partyzantką sowiecką. Po wojnie bronił się 
przed Armią Czerwoną, która żołnierzy AK mordowała lub 
zsyłała do syberyjskich łagrów. Prowadził też działalność 
uświadamiającą oraz walczył ze zdrajcami Polski. Zygmunta 
Szendzielarza aresztowała bezpieka w czerwcu 1948 r. Po 
okrutnych przesłuchaniach został skazany na wielokrotną 
karę śmierci i zamordowany 8 lutego 1950 r. wraz z kilkoma 
oficerami 5 Wileńskiej Brygady.
 Przedstawione zbrodnie i tysiące innych dokonali „ 
w majestacie prawa” rządzący państwem komuniści i ich 
pachołkowie, co ich okrywa wieczną hańbą…

(cdn.)
Opracował Zespół

ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem
(cz. XI) 1 marca – dzień Pamięci żołnierzy wyklętych

 W dniu 23 lutego w Szkole Podstawo-
wej w Brzostku odbył się szkolny etap 
Diecezjalnego Konkursu Biblijnego na 
podstawie Ewangelii św. Łukasza zor-
ganizowany przez Dzieło Biblijne Die-
cezji Rzeszowskiej. Tym razem konkurs 
skierowany był dla uczniów kl. IV-VI. 
Pytania zawierały test wyboru oraz test 
uzupełnień. Maksymalnie można było 
zdobyć 52 punkty.
 W naszej szkole do konkursu przy-
stąpiło 10 uczniów:
• z klasy Va – Natalia, Aleksandra, 

Faustyna oraz Aleksandra
• z klasy Vb – Łukasz, Aleksandra, 

Jakub, Aldona oraz z klasy Vc - Szy-
mon i Ola.

 Szkolna Komisja Konkursowa po 
sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów 
przyznała:

I miejsce Aldonie – 44 pkt.
II miejsce Łukaszowi – 42 pkt.

III miejsce Jakubowi – 38 pkt.
 Osoby te zakwalifikowały się do eta-
pu rejonowego. Gratulujemy i życzymy 
im sukcesów.          atsz

diecezjalny kOnkurS wiedzy BiBlijnej

Uczestnicy Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej z SP w Brzostku
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Zofia 
Jarmusz

Józefa
Filar
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Nosal

Bartłomiej
Ziaja

nasze pokolenie
Uczucia teraz wyrażać pragniemy w emotikonkach,
Nie znajdziesz tego, seniorze w słownika zakątkach,
Ani też tego że piękne „kochanie”
To dla nas dzisiaj jakieś „loffcianie”

Nie pojmiesz również że o wnuku,
Możesz poczytać na jakimś fejsbuku,
Że go dziewczyna nagle rzuciła,
Bo na status „wolna” w profilu zmieniła.

Pewnie nie podejrzewasz że przy kawie,
To się teraz nie rozmawia prawie,
Wszyscy wpatrzeni w komórek ekrany,
Z panną paranoją idą w ostre tany.

Nie wiesz też że przez elektroniczne wiadomości,
To się teraz nawiązuje wielkie znajomości,
I po wirtualnej przyjaźni dojrzewającej w trudzie,
Mijamy się w „realu” jak obcy sobie ludzie…

utopijna lekkość bytu
Przysiąść tam na łące,
I patrzeć na zające,
Które hasają po trawie,
I nie myślą prawie.
Kochać tam naturę,
Najpiękniejszą Boga córę,
Co odpoczynek nam daje,
Gdy serce ci się kraje.
I siedząc tam w bezruchu, 
Przy lekkim wietrze podmuchu,
Otworzyć serce na piękno,
Do którego nam tak tęskno.
Spojrzeć tam naiwnym dziecka wzrokiem,
Niech łzy popłyną potokiem, 
Za wartościami utraconymi,
W gonitwie za sukcesem porzuconymi,
I nie myśleć tam wcale,
Jak tu jest niedoskonale,
Zachwycić się lecącym ptakiem,
By nie być duchowym wrakiem.
Zapomnieć wtedy o świecie skażonym,
Doszczętnie w pysze pogrążonym,
Unieść się chwilę w lekkości bycie,
Niech nie pcha duma wciąż ku korycie.

moja szara ulica
Poranek we mgle spowity
Ciemny od rosy pijany
Parawanem chmur nakryty
A w nich czubki drzew schowane

A moja szara ulica
Bez drzew i bez liści blasku
Jak asfaltowa tablica
Zapisana obcasów trzaskiem

Idą ludzie w szarych płaszczach
Z twarzą jak niebo ponurą
Zapatrzeni w mokry asfalt
Schyleni pod ciężką chmurą

Zamyśleni jak kamienie
Od lat w chodnikach sterczące
Zapatrzeni w szarą ziemię
Jak w parku wierzby płaczące

Co może te twarze zmienić
Przerwać tę szarość bez końca
Z ulicy aleję uczynić
Do tego potrzeba słońca

Czekają długo na niego
Szukają błękitu w chmurze
Lecz ciągle nie wiedzą czego
Nie chce być z nimi dłużej

Być może że kolor szary
Był kiedyś dla nich biały
I w oczach im pociemniał
Gdy lata kolejne mijały

moja łódka 
Wiosłem odpycham łódkę od brzegu
I płynę w nawale strachu 
Łódką kołysze wiatr
Ponagla mnie fala 
A ja z wysiłkiem utrzymuję równowagę
Ster jednak ma swą siłę 
Normalnego biegu 
Siedzę na krawędzi łódki 
I w rozognionym myśleniu
Bez strachu i ze spokojem 
Wypijam herbatę zimną 
A ty powiesz mi 
Jak sobie pościelisz tak się wyśpisz mamo 
Daj Boże abyś ścieliła długo moje serce miłością 
A w dłoniach białych trzymała słońce
By rozświetlało codzienność moją.

Ogród 
Ogród w ciemnej zieleni 
Biała głowa kapusty
Posadzona ręką kobiety
Młodej zdrowej że aż skroń w jej słońcu się mieni 
Pnąca róża o delikatnych łodygach
Niczym słodka galaretka w słoiku 
Ozdobiona śpiewem kanarka 
Odbija się echem w lustrzanym strumyku 
A w tunelowych grządkach dojrzewają  
Zbielałe od ciemności sałaty 
Czekają na rzodkiewki aby wspólnie razem 
Triumfować przy drugim dobrym zdrowym śniadaniu
A wszystko to z ogrodu…

Zawirowania
Serce mocno rozedrgane
Słowa jakoś rozbiegane
Myśli jakby rozstrzelone
Poszarpane szumy w głowie
Kto znajdzie na to odpowiedź?
Krnąbrnych myśli nie dogoni 
Choćby gonić i w sto koni.

radosna(?) starość
Starość się na mnie zawzięła 
Kręgosłup mi pokrzywiła
Laski dała w obie ręce
By mu pomóc w tej udręce 
Uśmiecham się w tej niedoli 
Chociaż czasem serce boli 

Przemijanie
Lecą lata, pędzą lata
Słychać tętent ich galopu 
Za młodością miłą sercu
Czasem łza się kręci w oku
Przeminęła jakby z wiatrem
Który goni szare chmury 
I przepadła w otchłań czasu
I nawet nie słychać o niej 
Zostawiła mgiełkę smutku 
I ogrom rzewnej tęsknoty 
I wspomnienia sercu drogie 
Słodko przeżytej młodości
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 Z prawdziwą satysfakcją informuję, 
iż większość absolwentów naszej szkoły 
kontynuuje naukę na wyższych uczel-
niach. Aby przybliżyć społeczności 
lokalnej ich losy, postaram się zapre-
zentować sukcesywnie dalsze drogi 
życiowe – studiów, czy pracy zawodowej 
– w następnych numerach Wiadomości 
Brzosteckich.

alicja kawalec-Przetacznik
doktor nauk humanistycznych w za-
kresie socjologii; nauczyciel akade-
micki.

Ukończone studia:
1. Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego; 2004-2007 – Wydział 
Nauk Historycznych i Społecznych; 

2. Uniwersytet Jagielloński; 1998-2003 
– Wydział Filozoficzny; Kierunek 
Socjologia;

3. Niepubliczna Szkoła Biznesu w Ja-
śle; 1996-1998

Autorka wielu artykułów, m. in.:
1. Turystyka religijno – pielgrzymkowa 

w powiecie jasielskim [w:] Turystyka 
religijno – pielgrzymkowa, Zeszyt 
pokonferencyjny, Gdańsk 2005.

2. Socjologiczne aspekty turystyki re-
ligijno-pielgrzymkowej w powiecie 
jasielskim [w:] Zeszyt Naukowy nr 4 
Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Tury-
styki w Jaśle, Jasło 2006.

3. Turystyka jako forma rehabilitacji 
i integracji osób niepełnosprawnych 
[w:] Zeszyt Naukowy nr 4 Wyższej 
Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Ja-
śle, Jasło 2006.

4. Turystyka osób niepełnosprawnych 
– wyzwaniem dla XXI wieku [w:] 
Zeszyt pokonferencyjny Wyższej 
Szkoły Gospodarczej w Bydgoszczy, 
Bydgoszcz 2006.

5. Idea, formy oraz wyzwania dla tury-
styki XXI wieku [w:] Zeszyt pokonfe-
rencyjny Wyższej Szkoły Gospodarki 
w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006.

6. Transport w służbie turystyki na 
Korsyce; Kawalec–Przetacznik A., 
Przetacznik P., [w:] Zeszyt Nauko-

wy Podkarpackiej Szkoły Wyż-
szej w Jaśle, wydanie specjalne,  
Jasło 2009.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH 
(oraz wygłoszony referat):
1. Konferencja Naukowa na temat „Pod-

karpacie w świetle dotychczasowych 
badań socjologicznych” organizowana 
przez Uniwersytet Jagielloński oraz 
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 
2004.

2. Międzynarodowa Konferencja Nauko-
wa na temat „Turystyka w badaniach 
naukowych” organizowana przez 
Wyższą Szkołę Informatyki i Zarzą-
dzania w Rzeszowie, Rzeszów 2005.

3. Międzynarodowa Konferencja Nauko-
wa w Gdańsku na temat „Turystyka 
religijno-pielgrzymkowa” organizo-
wana przez: Wyższą Szkołę Turystyki 
i Hotelarstwa w Gdańsku, Uniwersy-
tet Jagielloński oraz Polską Organiza-
cję Turystyczną, Gdańsk 2005.

4. Międzynarodowa konferencja Na-
ukowa na temat „Turystyka XXI 
wieku – nowe idee, formy i tenden-
cje” organizowana przez: Wyższą 
Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, 
Bydgoszcz 2005.

5. Międzynarodowa Konferencja Nauko-
wa na temat: „Turystyka religijno – 
pielgrzymkowa w obszarach górskich 
(ze szczególnym uwzględnieniem 
pogranicza polsko-słowackiego)” 
organizowana przez: Wyższą Szkołę 
Zawodową w Nowym Targu, Uniwer-
sytet Jagielloński oraz Uniwersytet 
w Preszowie (Słowacja), Bukowina 
Tatrzańska 2008.

Cieszymy się bardzo, że nasza szkoła 
ma wśród swoich absolwentów Panią 
z tytułem doktora. Jak Pani po latach 
wspomina szkołę w Kleciach?
 Szkołę średnią wspominam z dużym 
sentymentem. Czas w Liceum spędzi-
łam w sposób interesujący i miły. Nie 
miałam problemów z nauką, spotkałam 
sympatycznych, kompetentnych na-
uczycieli i fajną klasę, udzielałam się 
w samorządzie szkolnym, radiowęźle 
i na imprezach szkolnych. To wszystko 
sprawiło, że ten okres szczególnie utkwił 
mi w pamięci. Moje zainteresowania 
skupiały się wokół przedmiotów hu-
manistycznych. Dzięki nauczycielowi 
historii prof. Tadeuszowi Stokłosie 
zainteresowałam się wiedzą o społe-
czeństwie i świecie współczesnym, co 
w późniejszym czasie było dla mnie 
motywacją do podjęcia studiów socjo-
logicznych. Myślę także, że za sprawą 
pani prof. Marii Śnieżek–Strzępek, 
polonistki, zrodziły się moje późniejsze 
zainteresowania nauką, które kontynu-
uję do dnia dzisiejszego. Mam również 
mnóstwo humorystycznych wspomnień, 
z uśmiechem na twarzy przypominam 
sobie choćby „kropeczki” prof. Stani-
sława Synowieckiego, dowcipy prof. 
Mariana Pasisza na lekcjach Przyspo-
sobienia Obronnego. Z ogromnym sza-

cunkiem wspominam Panią Dyrektor 
Halinę Nowak.
Uważa Pani, że nauka w naszej szkole 
dobrze przygotowała Panią do wybra-
nych przez siebie studiów?
 Muszę powiedzieć, że dużo zależy 
od nauczycieli, ich zapału i motywacji. 
Lubiłam historię, wiedzę o społeczeń-
stwie, język polski, więc, ogólnie rzecz 
biorąc, dużo czytałam. Szkoła na pewno 
pomogła odkryć we mnie to, co robię 
teraz. Wówczas tok nauki był bardzo 
indywidualny, nie było odtwarzania 
wiedzy jak często ma to miejsce teraz 
w społeczeństwie informacyjnym, 
nauka wymagała zaprezentowania 
własnego toku myślenia, umiejętności 
pisania.
Jeżeli mogłaby Pani jeszcze raz wy-
bierać, to czy wybrałaby Pani naszą 
szkołę?
 Tak, ta szkoła daje duże możliwości 
rozwojowe, dobrze przygotowuje do 
życia zawodowego, naukowego oraz 
społecznego, posiada wspaniałe grono 
pedagogiczne. Plusem jest to, że zdoby-
wanie wiedzy odbywa się w przyjaznym 
klimacie. Cztery lata spędzone w tej 
szkole były bardzo miłe.
Czego może Pani życzyć uczniom 
z Zespołu Szkół w Kleciach?
 Przede wszystkim, aby stawiali sobie 
ambitne cele, a w procesie edukacji pod 
okiem swoich nauczycieli kształtowali 
postawę patriotyzmu, o której często 
w swoim nauczaniu mówił Patron szko-
ły bł. Jan Paweł II.
Ma Pani jakąś radę dla gimnazjali-
stów, którzy myślą o podjęciu nauki 
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku?
 Tak. Po pierwsze nauka, po drugie 
nauka i po trzecie też nauka. Młodzi 
ludzie uważają nieraz, że nie warto się 
uczyć, bo i tak krucho z pracą, brakuje 
im perspektyw, panuje ogólne zniechę-
cenie a i system edukacji pozostawia 
dziś wiele do życzenia. Jednak trzeba 
pamiętać, że to, czego się nauczymy, 
jakie zdobędziemy umiejętności jest 
naszym bogactwem i własnością, której 
nikt nie może nam zabrać. Często można 
stracić dobra materialne, wymierne, np. 
rower, pieniądze, dom, pracę – wiedzy 
i umiejętności nikt nam nie zabierze. 
One procentują przez całe nasze ży-
cie. Wiedza zdobyta w szkole średniej 
otwiera drogę do jej pogłębiania na 
studiach.
 Jako wykładowca i promotor często 
to powtarzam swoim studentom. Myślę, 
że jest to też dobra rada dla młodszych, 
gimnazjalistów i licealistów. Przede 
wszystkim trzeba interesować się współ-
czesnym światem i życiem, to pomoże 
w każdej dziedzinie bez względu na 
przyszłą karierę. Wiedza o tym, jak 

dalSze lOSy aBSOlwentów zeSPOłu Szkół im. jana Pawła ii w kleciach
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znaleźć się we współczesnym świecie 
jest bardzo ważna. Zachęcam swoich 
studentów, żeby dużo czytali i śledzili 
wiadomości dotyczące tego, co się 
dzieje na świecie, nawet w Internecie, 
jeśli słowo pisane na papierze jest dziś 
mniej przystępne i mniej modne. Należy 

orientować się w tym, co się dzieje w 
społeczeństwie, polityce, gospodarce, 
kulturze. Wzorem współczesnego 
człowieka jest osoba otwarta na świat, 
dobrze wykształcona, znająca języki 
obce, będąca nieustannie w ruchu – 
takie są wymogi zglobalizowanego 

świata. Wszędzie trzeba być partnerem 
do rozmów o świecie współczesnym, to 
gwarantuje sukces, to warunkuje istnie-
nie we współczesności i nie pozwala na 
wykluczenie, marginalizację. Gwaran-
cją sukcesu jest nieustanne wzbogacanie 
swojej wiedzy.

Piotr trychta

(ur. 18.05.1986) – Absolwent Liceum 
Ogólnokształcącego w ZS w Brzostku. 
Następnie kontynuował naukę w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Tarnowie na kierunku informaty-
ka. Od 2010 studiuje informatykę na 
studiach II stopnia na Politechnice 
Rzeszowskiej. Również od 2010 roku 
pracuje jako programista w Avocado 
Polska Spółka z o.o. W pracy zajmuje się 
rozwojem oprogramowania dla klientów 
biznesowych działających na terenie 
Irlandii, w których skład wchodzą mię-
dzynarodowe firmy telekomunikacyjne 
i logistyczne. Interesuje się nowymi 
technologiami, sportem (narty, strze-

lectwo, jazda na rowerze, chodzenie po 
górach) i ekonomią.
Dlaczego wybrał Pan informatykę?
 Zawsze interesowały mnie nowe 
technologie i informatyka, dlatego 
wybór tego kierunku nie był trudny. Po 
za tym ukończenie takich studiów daje 
możliwość znalezienia ciekawej pracy.
Czy zawsze myślał Pan o tym kierun-
ku studiów?
 Informatyka była zawsze w kręgu 
moich zainteresowań. W gimnazjum 
i w liceum często brałem udział w róż-
nych konkursach informatycznych, np. 
udało mi się wygrać powiatowy konkurs 
informatyczny, którego tematem był 
recycling, gdzie główną nagrodą był 
skaner. Wygrałem również konkurs 
organizowany przez Bank Spółdzielczy 
Rzemiosła w Brzostku. Tym razem 
udało się zdobyć drukarkę.
Który przedmiot należał do bardziej, 
a który do mniej ulubionych?
 Większych problemów nie miałem 
z żadnym przedmiotem. Najlepsze 
oceny miałem z przedmiotów ścisłych. 
Interesowałem się także geografią i hi-
storią.
Czy nauka w naszej szkole dobrze 
przygotowała Pana do wybranych 
przez siebie studiów?

 Byłem w klasie o profilu matema-
tyczno-informatycznym. Mój rocznik, 
jako pierwszy zdawał nową maturę. 
więc zdawałem te przedmioty w zakre-
sie rozszerzonym. Na studiach miałem 
wysoką średnią ocen, zatem szkoła 
średnia dobrze przygotowała mnie do 
studiów. Myślę, że absolwenci naszej 
szkoły powinni być wdzięczni nauczy-
cielom za solidne podstawy, które można 
z powodzeniem wykorzystać w dalszej 
nauce.
Jeżeli mógłby Pan jeszcze raz wybie-
rać, to czy wybrałby Pan naszą szkołę?
 Oczywiście! Trzy lata w liceum były 
wyjątkowe, chociaż pewnie niewiele 
osób doceniało to przed pójściem na 
studia. Przyjazna atmosfera, życzliwi 
nauczyciele i ich przyjazne podejście do 
ucznia.
Ma Pan jakąś radę dla gimnazjali-
stów, którzy myślą o podjęciu nauki 
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku?
 Gimnazjaliści powinni dobrze prze-
myśleć wybór dalszego kierunku kształ-
cenia. Nasza szkoła dobrze przygotowu-
je do podjęcia dalszej nauki lub zawodu, 
więc powinni bez wahania wybrać naszą 
szkołę. Można się tutaj kształcić zgodnie 
ze swoimi zainteresowaniami i możliwo-
ściami.

Z absolwentami rozmawiał
Jacek Berrahal

remont domu kultury
 Rozpoczął się remont Domu Kultury w Brzostku, w ra-
mach którego w całym budynku zostanie wymieniona in-
stalacja elektryczna, zostaną wyremontowane i wymienione 
posadzki oraz wymalowane 
ściany i sufity. Ponadto sala 
widowiskowa wyposażona 
zostanie w nowe fotele oraz 
nagłośnienie i oświetlenie. 
W części pomieszczeń zosta-
nie wykonana klimatyzacja 
i wentylacja. Na zewnątrz bu-
dynku przewidziane jest wy-
konanie nowego ogrodzenia, 
utwardzenie parkingu i drogi 
dojazdowej oraz zamonto-
wanie lamp zewnętrznych 
i ławek parkowych. 
 Na powyższe zadanie uzy-
skano dof inansowanie ze 
środków Samorządu Woje-
wództwa Podkarpackiego 
w ramach działania „Odnowa 
i Rozwój Wsi” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 
na kwotę 500.000,00 zł. Ter-

min wykonania prac planowany jest na 30 czerwca 2012 r.
 W czasie remontu wszelkie sprawy załatwiane są 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzostku w godzinach 
jej pracy.

a.l.
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 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” za-
prasza wszystkie osoby zamieszkałe na obszarze działania Lo-
kalnej Grupy Działania „LIWOCZ”, zajmujące się amatorsko 
lub profesjonalnie fotografią, do wzięcia udziału w konkursie 
fotograficznym „Cztery Pory Roku”.
Konkurs fotograficzny „Cztery Pory Roku” będzie składał 
się z czterech etapów: zima, wiosna, lato i jesień. Terminy 
składania prac na poszczególne etapy:

– I etap od 08.02. do 16.03.2012 – „ZIMA”
– II etap od 02.04. do 08.06.2012 – „WIOSNA”
– III etap od 02.07. do 07.09.2012 – „LATO”
– IV etap od 01.10. do 30.11.2012 – „JESIEŃ”

 Celem konkursu jest propagowanie piękna lokalnych 
krajobrazów w różnych porach roku. Przedmiotem fotografii 
powinny być krajobrazy, urokliwe miejsca oraz ciekawe za-
kątki charakterystyczne dla obszaru LGD „LIWOCZ”.
 Zgłoszenie do każdego etapu konkursu następuje po-

przez zapoznanie się z regulaminem konkursu, wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo osoby 
niepełnoletnie proszone są o wypełnienie oświadczenia o wy-
rażeniu zgody przez ich rodziców lub prawnych opiekunów. 
Formularze oraz regulamin konkursu można pobrać ze strony 
www.lgdliwocz.pl
 Prace oraz niezbędne dokumenty należy dostarczyć do biura 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” (Brzy-
ska 11A) lub przesłać pocztą (Brzyska 11A, 38-212 Brzyska).
Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody.
Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać:

– osobiście w biurze Stowarzyszenia: (Brzyska 11A) w go-
dzinach 8:00 – 16:00

– telefonicznie pod numerem telefonu: 13 44 103 38
– za pomocą poczty elektronicznej: lgdliwocz@wp.pl

aa

kOnkurS FOtOGraFiczny „cztery POry rOku”

Groch z kapustą
 Marzec – a więc przedwiośnie. Do-
brze, że w obecnych czasach nie jest 
to „przednówek” w starym znaczeniu 
tego słowa. Mimo, że w miarę syci, 
zaczynamy jednak się przeziębiać, 
mieć złe samopoczucie, a meteoropaci 
szczególnie narzekać na ból głowy.
Ale jeszcze niedawno przez długi czas 
temperatura poranna wynosiła minus 
22 – 25 stopni. Mając na uwadze trud-
ności komunikacyjne zarezerwowałam 
telefonicznie miejsce w autobusie firmy 
„Barbara”, jadącym w poniedziałek 
rano do Krakowa. Firma nie okre-
śla, o której godzinie autobus będzie 
w Brzostku – z Jasła ma wyjechać 
o 605. Ponieważ do Jasła jest 20 km, 
teoretycznie w Brzostku powinien 
być około 620 – 625. Czekałam więc na 
przystanku w temperaturze minus 25oC 
do 650, a ponieważ „Barbary” nadal nie 
było, mocno zmarznięta wsiadłam do 
autobusu kursowego PKS Jasło, też do 
Krakowa. Po wykupieniu biletu „Bar-
bara” wyprzedziła ten kursowy.
Okazało się, że w kursowym jest zim-
no, szyby od wewnątrz zamarznięte 
na głucho, a kierowca – rozmawiający 
z kolegą – co chwila używał wulga-
ryzmów w całej gamie, nie zwracając 
uwagi na pasażerów, jak gdyby wiózł 
worki kartofli zamiast ludzi. I kiedy już 
byłam zdecydowana zwrócić mu uwa-
gę, że za wniesioną opłatę za przejazd 
pasażer może żądać kulturalnej podró-
ży, w Pilźnie do autobusu wsiedli kon-
trolerzy. Wszystko było w porządku, 
a nawet lepiej – od tamtego momentu 
kierowca przestał klnąc narzekać na 

niską pensję.
 Skutki spóźnienia się „Barbary” 
– zmarznięcie na przystanku oraz 
w kursowym autobusie okazały się dla 
mnie fatalne – leczenie anginy i prze-
ziębienia kosztowało 80 zł, a podróż 
w obie strony do miejsca docelowego i z 
powrotem za 70 zł daremna. Tak więc 
brak punktualności wyceniam w moim 
przypadku na 150 zł.
I żeby chociaż ktoś powiedział „prze-
praszam”, ale gdzie tam.
 Punktualność jest niezwykle ważna 
w różnych zawodach – w medycynie, 
kiedy chorzy pacjenci czekają na 
spóźniającego się lekarza, w szkolnic-
twie – kiedy to około dwudziestopię-
cioosobowa grupa uczniów cieszy się 
z nieobecności nauczyciela, w urzę-
dach – kiedy interesanci czekają na za-
łatwienie swoich spraw, w komunikacji 
publicznej – skutki opisałam wyżej.
Z moich obserwacji wynika, że naj-
bardziej punktualną grupą zawodową 
są księża.
 Żeby wszystko było jasne – jeśli 
ktoś pracuje od ósmej, to nie znaczy, 
że o ósmej ma być w pracy – powinien 
przyjść kilkanaście minut przed tą 
godziną, przebrać się w odpowiedni 
do zawodu strój, pobrać dokumenty, 
narzędzia, uruchomić komputer – aby 
o ósmej przyjąć już pierwszą osobę.

* * *
 W mediach toczy się dyskusja na 
temat wieku emerytalnego – docelo-
wo dla kobiet 67 lat w 2040 roku, dla 
mężczyzn 67 lat w 2020 roku, w tym 
okresie wymagany staż pracy będzie 
stopniowo wydłużany.
Jako argument podaje się, że w innych 
krajach jest jeszcze późniejszy wiek 

emerytalny, kobiety zrównają wtedy 
wysokość emerytur z mężczyznami, 
długość życia ludzkiego ulega wydłu-
żeniu (w Polsce średnia długość życia 
mężczyzn wynosi 72,1 lat, kobiet 80,6 
lat) oraz że młodych, aktywnych za-
wodowo ubywa, a starych przybywa.
 PIS chce referendum w tej sprawie – 
ciekawe, jakie pytanie miałoby wtedy 
paść – np: ”Czy chcesz wydłużenia 
wieku emerytalnego?” – Jeśli takie, 
to odpowiedź jest analogiczna jak na 
pytanie: „Czy chcesz być piękny, młody 
i bogaty, czy stary, brzydki i biedny?”
 PSL chce skrócenia stażu dla kobiet 
w zależności od liczby urodzonych 
dzieci, nie więcej jednak niż o 10 lat 
(czyli wiek minimum 57 lat). W tym 
wieku dzieci są już usamodzielnione, 
pewnie pomysłodawca ma na myśli 
wykorzystanie tych kobiet-babć do 
pilnowania wnuków.
 Sądzę, że 67 lat to dużo, szczegól-
nie dla kobiet, stale pracujących na 
dodatkową zmianę prowadząc dom 
i wychowując dzieci (z pomocą męża 
obecnie).
A 67 lat dla mężczyzn? Skoro kró-
cej żyją, to czy zdążą nacieszyć się 
emeryturą? Mężczyźni na ogół wolą 
dłużej pracować, często po przejściu na 
zasłużony odpoczynek zaraz umierają 
(z nudów?)
 To może zrównać wiek emerytalny, 
ale na 65 lat? Z możliwością dłuższej 
pracy, jak ktoś czuje się na siłach, ale 
też z możliwością wcześniejszej eme-
rytury, po przepracowaniu np. 40 lat?
 Decyzja jeszcze nie została podjęta, 
warto zabierać w mediach stanowisko 
w tej sprawie.

Janina Słupek

nowe adresy www
 W związku z zamknięciem ser-
wisu darmowych domen http://www.
kw.pl, które ostatecznie nastąpi w dniu 
9 marca 2012 roku prosimy wszystkich 
internautów korzystających z adresu  
http://www.brzostek.kw.pl o zmianę na 
http://brzostek.pl (w pasku adresu wy-

starczy wpisać tylko brzostek.pl)
 Informacja ta jest szczególnie ważna, 
kiedy używamy „Ulubionych” (Internet 
Explorer) oraz „Zakładek” (Opera, Fi-
refox) lub podobnych funkcji w swojej 
przeglądarce internetowej, kierujących 
bezpośrednio do strony Gminy Brzostek. 
W takim wypadku prosimy o zmianę 
dotychczasowego adresu w odpowiedniej 
pozycji „Ulubionych” lub „Zakładek” na 

nowy. 
 Ten sam problem będzie dotyczył 
strony "Wiadomości Brzosteckich" – 
dotychczasowy adres http://www.wia-
domosci.kw.pl należy zamienić na http://
wiadomoscibrzosteckie.pl oraz strony 
Parafii Brzostek – dotychczasowy adres 
http://www.parafia.brzostek.kw.pl należy 
zmienić na http://parafia.brzostek.pl

J. Nosal
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 Jedną z form kształcenia zawodowego uczniów naszej 
szkoły jest szkolenie kursowe zwiększające atrakcyjność 
absolwentów na rynku pracy. W br. szkolnym w czasie ferii 
zimowych uczniowie a także absolwenci mieli możliwość 
uczestnictwa w następujących kursach: kelner, barman, ob-
sługa kas fiskalnych, operator wózków jezdniowych. Kursy 
jak co roku cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno 
wśród uczniów jak i absolwentów. Dodatkową ofertę eduka-
cyjną przygotowano we współpracy z Zakładem Doskonalenia 
Zawodowego w Tarnowie.
Kelner – program kursu obejmował: 
• specyfikę pracy i style obsługi kelnera
• prezentację wyposażenia i podstawowego sprzętu potrzeb-

nego do obsługi konsumenta 
• przygotowanie sali konsumenckiej
• ogólne zasady podawania, serwowania na-

pojów i dań w zakładzie gastronomicznym
• serwis win
• sposoby konwersacji, rozwiązywanie sy-

tuacji trudnych
Barman – celem kursu było zdobycie i opa-
nowanie wiedzy oraz umiejętności potrzeb-
nych do pracy za barem. Program kursu 
podzielono na dwie części:
 I – multimedialne szkolenie teoretyczne 
zawierające tematykę klasyfikacji alkoholi, 
naukę przygotowywania z nich drinków oraz 
napoi mieszanych, przygotowywania kaw, 
parzenia herbat.
 II – część praktyczna składająca się z ćwi-
czeń pozwalających opanować technologię 
przygotowywania napojów mieszanych, 
elementy obsługi klienta oraz organizację 
pracy za barem. 
Obsługa kas fiskalnych – program kursu 
obejmował: omówienie obowiązujących 
przepisów prawno – fiskalnych, objaśnienie 
terminów i skrótów używanych w doku-
mentach handlowych, omówienie sposobu 
wystawiania faktury VAT czy rachunku, 
ćwiczenia praktyczne na kasach fiskalnych.
Operator wózków jezdniowych – celem kur-
su było uzyskanie uprawnień i kwalifikacji 
do kierowania wózkami jezdnymi.
Program szkolenia:
• typy stosowanych wózków jezdniowych
• budowa wózka
• czynności operatora przy obsłudze wóz-

ków przed podjęciem pracy i po pracy 
z wózkami

• czynności operatora w czasie pracy z wóz-
kami

• wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
• wiadomości z zakresu BHP
• praktyczna nauka jazdy i manewrowania 

osprzętem wózków
• wiadomości o dozorze technicznym
 Część praktyczna kursu odbyła się w fir-
mie „Marbet” w Brzostku, której składam 
podziękowanie za współpracę oraz udostęp-
nienie powierzchni i urządzeń do realizacji 
szkolenia.
 Wszystkie kursy zakończyły się egza-
minami teoretycznymi oraz praktycznymi. 
W przypadku kursu operator wózków jez-
dniowych następnym etapem będzie egza-
min przed komisją egzaminacyjną z Urzędu 
Dozoru Technicznego z Tarnowa.
 Kolejne pracowite ferie w naszej szkole 
okazały się doskonałym wykorzystaniem 
czasu a organizowane kursy są coraz bar-
dziej popularne. 
 Szczególnie cieszy nas fakt, że uczniowie 
są bardzo zadowoleni zarówno z jakości 

prowadzonych szkoleń jak i szkolących ich nauczycieli. Od-
powiedni sprzęt pozwala nam na profesjonalne prowadzenie 
poszczególnych kursów. Kolejne kwalifikacje w C.V. z pew-
nością się przydadzą. Tak więc widzimy, że warto inwestować 
w swoją przyszłość. Odpowiednio wysoki poziom szkoleń 
możemy zapewnić dzięki bardzo dobrej i nadal modernizo-
wanej bazie dydaktycznej do praktycznej nauki zawodów. Za 
przykład niech posłuży zakup w br szkolnym z inicjatywy 
Dyrekcji szkoły nowego samochodu (suzuki Swift) do nauki 
jazdy oraz nowoczesnego pługa obracalnego.
 Zainteresowanych ofertą kursową zapraszamy w przyszłym 
roku.

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr inż. Teresa Radelczuk

Szkolenie kursowe w zS im. jana Pawła ii w Brzostku

Kurs barmański

Obsługa kas fiskalnych

Operator wózków jezdniowych
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jak zaBawa karnawałOwa tO w kamienicy dOlnej
 Rada Rodziców Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Kamienicy Dolnej 
wraz z Radą Sołecką wykorzystała czas 
karnawału na zorganizowanie Zabawy 
Ostatkowej. Z wielkim zapałem i radością 
przystąpiono do przygotowań. Organizato-
rzy zadbali o smaczne i różnorodne dania, 
wystój sali i dobrą muzykę. Wieczorem 
18 lutego od godziny 1800 rozpoczęła się 
wspólna zabawa. Wszystkim dopisywał 
dobry humor, smakowały wyśmienite 
dania. Dodatkową atrakcją wieczoru były 
konkursy z nagrodami: karaoke, wybo-
ry kierownika imprezy, królowej balu. 
O udanej zabawie świadczy fakt, że ostatni 
goście opuścili parkiet tuż nad ranem. 
 Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania sponsorom: Barbarze 
i Waldemarowi Grzesiakowskim, Marii 
i Jerzemu Przebięda, Małgorzacie i Wła-
dysławowi Jop, Danucie i Włodzimierzowi 
Kaczka, Elżbiecie i Marianowi Ptaszek, 
Joannie i Janowi Serafin, Dorocie i Paw-
łowi Machaj, Monice i Wojciechowi 
Machaj, Małgorzacie i Krzysztofowi 
Piekarczyk, Edycie i Adamowi Olszowy, 
Agnieszce i Wiesławowi Sobczyk, Marii 
i Janowi Hipszer, Krystynie i Andrzejowi 
Porębskim, Magdalenie i Zbigniewowi 
Machaj, Joannie i Michałowi Nykiel, 
Ewelinie i Pawłowi Hipszer, Agnieszce 
Materowskiej, Teresie Podlasek, Krysty-
nie Augustyn, Joannie Podlasek, Lucynie 
Bulsa, Grażynie Podlasek, Marcie Na-
wracaj, Jackowi Podgórskiemu, Barbarze 
Hals, Marii Machaj, Zofii Kolman, Zofii 
Nykiel, Ernie Bielańskiej oraz wszystkim 
uczestnikom imprezy karnawałowej. Sło-
wa wdzięczności należą się również tym, 
którzy ochoczo wzięli udział w „walczyku 
czekoladowym”. 

Przewodnicząca Rady Rodziców
Magdalena Machaj

Zwycięzca konkursu karaoke Marcin Dobosz

Rada Rodziców ogłasza wyniki konkursu na Kierownika Imprezy

karnawał w nawSiu BrzOSteckim
 Koło Gospodyń z Nawsia Brzostec-
kiego zakończyło karnawał zabawą 
ostatkową, zorganizowaną w sobotę 
18 lutego w domu ludowym. Goście, 
przy suto zastawionych stołach, bawili 

się prawie do rana. Do tańca przygrywał 
zespół „Riff”, a bawili się goście nie 
tylko z Nawsia, ale również z Brzostku 
i nie tylko.
 Zabawa ta była już drugą imprezą 

taneczną w tym roku zorganizowaną 
przez nawsieńskie Koło Gospodyń. 
Pierwsza to Sylwester 2011/2012.
 Organizatorzy dziękują gościom za 
wspólną zabawę i zapraszają ponownie. 

KGW – Nawsie Brzosteckie

Zabawa ostatkowa Sylwester 2011/2012
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Jak mam czas to siedzę i myślę
A jak nie mam to tylko siedzę

Okolice powiatu Nr 17 Rok XI
 Naprężali muskuły ci, co chcieli odwołać Wolickiego 
z fotela burmistrza Dębicy. Nie dali rady. I choćby przyszło 
tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotletów i każdy nie 
wiem jak się naprężał to nie udźwigną, taki to ciężar – pisał 
poeta. Nieudana próba zorganizowania referendum może 
wzmocnić Wolickiego. Jak to mówią górale: pobije mnie kto-
sik, abo jo kogosik. Wolickiemu pomogły niebiosa, zsyłając 
okrutny mróz. Jak to dobrze mieć wejścia do PiS-u!
 Niefrasobliwość, lekkomyślność czy też zwyczajna tępota 
matki była przyczyną śmierci maleńkiego dziecka. To dziec-
ko miało na imię Magda.
 Bezdomni biedacy zamarznięci na śmierć tej zimy w Pol-
sce, nie mają imion. Bezdomni, bezimienni posiadają tylko 
wspólny numer – 150 ofiar. Nikt nie transmituje ich pogrze-
bów, bo czyż numer zasługuje na jakiś ludzki odruch?

Baba na równi z chłopami w robocie dzielna
 W marcu jest Dzień Kobiet. Dlatego też powinno być 
równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Na ten przykład u nas 
jest. Po pierwsze: młode kobiety i mężczyźni po studiach nie 
mają szans na pracę. Po drugie: jak już znajdą pracę to ich 
zarobki są głodowe. Po trzecie: kobiety na równi z chłopami 
mogą pracować do 67 roku życia?
 Pomysł Pawlaka by wiek emerytalny kobiet skracać 
o 3 lata za każde urodzone dziecko jest taki sobie. Np. usta-
wa wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r. i od tego czasu zegar 
zacznie bić. Za każde urodzone dziecko będzie przysługiwała 
nagroda za jakieś 25-30 lat (pewna Indianka w Brazylii uro-
dziła dziecko w wieku 57 lat – ona by skorzystała).
 Kobieta w starszym wieku ma słaby wzrok, o czym naj-
lepiej wiedzą na Śląsku:
 – sąsiadka, kup se firanki, bo widać co ze swoim chopem 
robisz
 – a ty se kup bryle, bo to nie mój chop, tylko twój!
 Ignac na te bolączki ma prostą receptę (bez refundacji): 
inteligencję trzeba zrównać z robotnikami, robotników z ko-
bietami, kobiety z chłopami, a chłopów z ziemią.

dziady marcowe
 Dziad wymuszający to osoba sprzedająca stare krzyżówki 
po 10 zł, rzekomo na chore dziecko. Być może wśród nacią-
gaczy jest i dziad uczciwy i być może właśnie to dziecko 
potrzebuje pomocy – dlatego czasami daję. Takie to już jest 
nasze państwo, że nie daje potrzebnych pieniędzy, np. na 
leczenie dzieci, tylko każe żebrać. Mrozy puściły, dziady 
się pojawią
 Dziady to także druga część okrzyku krakowskich kibi-
ców: Wisła pany, Cracovia dziady. Akurat dzisiaj to prawda, 
ale bywało też odwrotnie. Czekałem na mecz Polska – Portu-
galia, żeby napisać: Polska pany. Nie napiszę. Polacy nie byli 
w stanie strzelić rywalom żadnego gola, natomiast Portugal-
czycy musieli bardzo uważać, żeby jakiegoś przypadkowego 
gola Polakom nie strzelić. Był remis i tego trzymał się będę 
– mruknął pijany kibic.
 Dziady to wreszcie utwór literacki Adama Mickiewicza. 

Występuje tam m.in. Nikołaj Nowosilcow, nasłany nam 
przez rosyjskich zaborców komisarz pełnomocny przy Ra-
dzie Stanu Królestwa Polskiego (1815 – 1830). Facet ów był 
okrutnym tępakiem, czyli pod względem intelektualnym 
kompletny dziad. Zdarzyło się otóż w marcu 1968 roku, że 
Kazimierz Dejmek wyreżyserował „Dziady”, w którym to 
przedstawieniu w pewnym momencie (Bal u Senatora) aktor 
zawołał: – Ciągle tutaj z Moskwy samych dziadów ślą! Pech 
chciał, że w teatrze siedział sowiecki konsul, co trochę kumał 
po polsku. Jak to usłyszał, zerwał się na równe nogi i wrza-
snął: paszoł ty won! Przedstawienie zdjęto ze sceny, na co 
zaprotestowali studenci. Ówczesne władze dokonały represji, 
głównie wśród inteligencji żydowskiego pochodzenia.
Mijały lata, zmieniła się Polska – nastał 2012 rok. I oto znów 
do nas zawitają Rosjanie. Przyjadą jako piłkarska reprezenta-
cja na mistrzostwa Europy. Ale tym razem z Moskwy dzia-
dów nam nie przyślą. Szkoda, bo gramy z nimi 12 czerwca. 
No, ale sami tego chcieliśmy 44 lata temu. A imię jego będzie 
czterdzieści i cztery. /A. Mickiewicz/

jak ignac u maryny lobbował
 Tak się składa, że jestem radnym powiatowym (była taka 
piosenka: wziął scyzoryk rozłożył i z powrotem go złożył 
i powiada, jak dobrze się składa). Prawo stanowi tak: powiat 
ma wybrać 25 radnych. Radny, po złożeniu ślubowania, 
współuczestniczy w podejmowaniu uchwał ważnych dla 
danej społeczności. Zarząd wykonuje uchwały podjęte 
przez Radę Powiatu. To wszystko są przepisy, regulaminy, 
procedury. Radny musi zachowywać się odpowiedzialnie, 
bo mandat można łatwo stracić. Byłby wstyd. Nie będę się 
chwalił ile wniosków, interpelacji i zapytań złożyłem. O tym 
można się dowiedzieć w Biurze Rady Powiatu w Dębicy. 
Przytoczę tylko wniosek złożony 27 lutego tego roku.

dnia 27.02.2012
Zarząd Powiatu
w Dębicy

 Zgłaszam, że na wyremontowanej w 2011 r. drodze po-
wiatowej Kamienica Dolna – Siedliska-Bogusz ujawniło się 
ponad 80 pęknięć nawierzchni asfaltowej.
 Wnioskuję o ustalenie przyczyn zaistniałego faktu oraz 
zabezpieczenie w/w drogi przed dalszym zniszczeniem.

Radny Rady Powiatu w Dębicy
Ferdynand Bugno

Otrzymują do wiadomości:
1. Burmistrz Brzostku
2. Sołtys wsi Kamienica Dolna
3. Sołtys wsi Gorzejowa
4. Sołtys wsi Siedliska-Bogusz

 To nie jest tak, że można wyszarpać z budżetu powiatu 
większe pieniądze dla danej gminy, gdy radni się połączą lub 
skrzykną. Lub gdy uprawiają lobbing.
 Zdarzyło się otóż, że Ignac zaczął lobbować u Maryny. 
Wszystko było w porządku, dokąd ręce trzymał w swoich 
kieszeniach. Kiedy jednak chciał sprawdzić czy Maryna na 
swoim fartuchu ma równie głębokie kieszenie, ta wyprała go 
po pysku. Morał z tej opowiastki jest w takim sposobie: – nie 
grzeb komu po kieszeniach, nikt nie będzie tobie!

Ferdynand Bugno

 21 lutego 2012 r. w SP w Brzostku 
odbył się szkolny etap Powiatowego 
Konkursu Matematycznego „As Ma-
tematyczny”. Przystąpiło do niego 
12 uczniów z klas IV-V, którzy rozwią-
zywali zestawy składające się z 16 zadań 

zamkniętych i 1 otwartego. Do etapu 
powiatowego zostali zakwalifikowani 
uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 
75% punktów możliwych do zdobycia:
1. Dominik – 85% punktów 
2. Aleksandra – 80% punktów 

3. Jakub – 75 % punktów 
 Etap powiatowy zostanie przeprowa-
dzony 14 marca 2012 roku w Miejskim 
Gimnazjum nr 1 w Dębicy.
 Naszym Szkolnym Asom życzymy 
sukcesów!           atsz

SzkOlny etaP kOnkurSu matematyczneGO w SP w BrzOStku
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 Wśród bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych realizowanych 
w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Januszkowicach 
w ramach projektu „Wiejska szkoła w środku Europy bez 
różnic”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzone 
są od października 2010 roku zajęcia przygotowujące do 
sprawdzianu szóstoklasisty z języka polskiego, matematyki 
i przyrody. Uczestniczy w nich cała klasa szósta, czyli 6 
dziewczynek i 10 chłopców. Zajęcia prowadzone od ubie-
głego roku szkolnego zakończą się w marcu 2012 roku. Za-
planowano je raz w tygodniu po jednej godzinie z każdego 
przedmiotu. Opracowane przez trenerów programy zostały 
przystosowane do obowiązującej podstawy programowej 
z poszczególnych przedmiotów. Celem zajęć jest jak najlepsze 
przygotowanie uczestników i uczestniczek do sprawdzianu 
zewnętrznego poprzez opanowanie umiejętności określonych 
w standardach wymagań po klasie VI szkoły podstawowej, tj. 
sprawdzających czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie 
z informacji i wykorzystanie wiedzy w praktyce.
 Zajęcia z języka polskiego rozwijają więc umiejętności 
w zakresie czytania, pisania, analizy i interpretacji tekstu 
literackiego, dzieła sztuki oraz konstruowania różnych form 
wypowiedzi. W czasie procesu kształcenia położono nacisk 
na aktywizowanie uczestników zajęć i inspirowanie ich do 
twórczego działania poprzez różnorodne metody pracy jak: 
gry dydaktyczne, drama, burza mózgów, metoda działań 
praktycznych. Główne cele zajęć to:
– pogłębianie wiedzy o budowie i funkcjonowaniu języka 

jako narzędzia porozumiewania się i tworzenia literatury,
– kształtowanie umiejętności sprawnego mówienia, słucha-

nia i czytania różnych komunikatów, 
– rozbudzanie motywacji czytania i odbioru tekstów kultury, 
– rozwijanie wiedzy o źródłach i sposobach odkrywania 

tego, co chce się wiedzieć,
– rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności twórczych. 
 Na zajęciach z matematyki dużo uwagi poświęca się 
zadaniom tekstowym wymagającym logicznego myślenia 

uczestników, rozwiązywane są przykładowe sprawdziany 
z lat ubiegłych oraz propozycje zadań opublikowanych na 
stronie CKE na rok 2011/2012. Zajęcia prowadzone są róż-
nymi metodami, aby jak najbardziej zainteresować każdego 
uczestnika, a przyswajanie wiedzy odbywało się w bezstre-
sowy i ciekawy sposób. W ramach zajęć z przyrody uczest-
nicy zdobywają wiedzę i umiejętności, które mają charakter 
w znacznej mierze praktyczny i prowadzą do rozumienia 
świata przyrodniczego.
 Zaplanowane treści polonistyczne realizowane są 
w oparciu o zakupione zestawy dydaktyczne, kształtujące 
sprawność czytania, pisania oraz analizy i interpretacji tek-
stu literackiego. Do zajęć z matematyki zostały zakupione 
specjalne podręczniki z zadaniami przygotowującymi do 
sprawdzianu oraz zestawy testów dla każdego uczestnika 
projektu, które są bardzo pomocne w realizacji programu 
i ułatwiają pracę, ponieważ zawierają dobrze opracowane 
komentarze. Do prowadzenia zajęć z przyrody wykorzysty-
wane są atlasy przyrodnicze, pięknie ilustrowana książka 
Polskie parki narodowe, a także prezentacje multimedialne 
oraz zestawy doświadczalne, które prowadząca przygotowuje 
na poszczególne zajęcia. Wszystkie pozycje książkowe dla 
uczestników zajęć zostały zakupione w ramach projektu ze 
środków Unii Europejskiej, pochodzących z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.
 Uczestniczki i uczestnicy bardzo chętnie uczęszczają na 
wszystkie zajęcia i wykazują się dużą aktywnością. Prowa-
dzone tego typu zajęcia pozalekcyjne stwarzają możliwości 
do kształtowania przez uczestników nawyku systematycz-
nego i planowego wzbogacania wiedzy i umiejętności, które 
mamy nadzieję potwierdzą wyniki sprawdzianu na zakoń-
czenie szkoły podstawowej w kwietniu 2012 roku.

Trenerzy:
   Celina Węgrzyn – trenerka zajęć z języka polskiego
   Iwona Szczucińska – trenerka zajęć z przyrody
   Dariusz Dziedzic – trener zajęć z matematyki

zajęcia z języka POlSkieGO, matematyki i PrzyrOdy 
PrzyGOtOwujące dO SPrawdzianu SzóStOklaSiSty

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

 Od października 2010 roku uczniowie klasy III gimna-
zjum Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Janusz-
kowicach brali udział w dodatkowych zajęciach poza-
lekcyjnych z języka polskiego, matematyki oraz z języka 
niemieckiego w ramach projektu ,,Wiejska szkoła w środku 
Europy bez różnic”. Zajęcia te miały na celu jak najlepsze 
przygotowanie ich uczestników do egzaminu gimnazjalne-
go w r. szk. 2011/2012. Trening przygotowawczy odbywał 
się według wcześniej opracowanego przez trenerki planu 
działań, nastawionego w głównej mierze na powtarzanie, 
utrwalanie oraz uzupełnianie wiedzy, jak również do-
skonalenie umiejętności zapisanych w nowej podstawie 
programowej, w wymiarze jednej godziny tygodniowo.
 W wyżej wymienionych zajęciach brało udział 16 uczest-
ników, w tym 9 dziewcząt i 7 chłopców. Na każde z zajęć 
przeznaczono 60 godzin, które realizowano w wymiarze 
1 godziny tygodniowo.
 Uczestnicy zajęć zostali wyposażeni w pomoce dydak-
tyczne zakupione ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Na uwagę zasługuje 
fakt, iż pomoce te były różnorodne, bogate pod względem 
treści, jak również formy. Uczestnicy zajęć otrzymywali je 
sukcesywnie. W efekcie zgromadzili ich sporo.
 Trenerki dbały o to, aby czas przeznaczony na zajęcia 
projektowe uczestnicy spędzali przyjemnie oraz pożytecz-
nie. Służyły temu m.in.: odpowiedni dobór metod oraz tech-
nik pracy, wykorzystywanie możliwie największej ilości 

atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, wdrażanie technik 
multimedialnych oraz dostępnych środków audiowizu-
alnych, jak również zapewnianie atmosfery życzliwości 
i zrozumienia.
 Wiedzę oraz umiejętności uczestników zajęć systema-
tycznie poddawano kontroli w formie pisemnych spraw-
dzianów, których wyniki sumiennie analizowano, a po-
pełniane błędy weryfikowano, co zwiększało efektywność 
podejmowanych działań.
 Wszyscy uczestnicy zajęć projektowych przygotowu-
jących do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego, 
matematyki oraz języka niemieckiego chętnie w nich brali 
udział oraz wykazywali się dużą aktywnością i dociekli-
wością poznawczą. Zajęcia te uświadomiły im, że sukces 
na egzaminie gimnazjalnym zależy od dobrego przygoto-
wania, co z kolei wymaga zaangażowania i determinacji 
w utrwalaniu wiedzy oraz umiejętności zdobytych w toku 
nauki, ponadto dobrej, skutecznej i przemyślanej orga-
nizacji pracy, nad którą przez cały czas trwania projektu 
czuwały trenerki. 
 Przygotowania już mamy za sobą, teraz cierpliwie cze-
kamy na efekty w postaci wyników Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Krakowie.

  Barbara Sczucińska – trenerka zajęć z matematyki
  Anna Zormati – trenerka zajęć z języka niemieckiego
  Marta Karmelita – trenerka zajęć z języka polskiego

SzanSa na udany eGzamin Gimnazjalny dla uczeStników 
PrOjektu „wiejSka SzkOła w ŚrOdku eurOPy Bez różnic”

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
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„Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego 
szuka, czasem burzliwie szuka prawdziwych wartości i ceni 
tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją.”

Jan Paweł II 6.06.1991r.

 Bardzo trudno jest w kilku zdaniach przedstawić pełny 
zakres działań wychowawczych podejmowanych w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II – szkole z 54-letnią tradycją, jedynej 
w naszej gminie szkole ponadgimnazjalnej.
 Młody człowiek przychodzący do nas zdobywa tu nie 
tylko określoną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także 
kształtuje swoją osobowość. Pragniemy dobrze przygotować 
go do życia w świecie dorosłych, wychować w duchu chrze-
ścijańskich wartości, nauczyć odpowiedzialności, rzetelności 
i wrażliwości.
Celowi temu służą m.in. uroczystości szkolne i rocznice pa-
triotyczne. Największym wydarzeniem dla całej społeczności 
szkolnej jest Święto Szkoły obchodzone co roku w dniu 3 
października.
 Ciekawą formą działalności, angażującą wszystkich 
uczniów w życie kulturalne jest zadanie „Klasa Gospoda-

rzem Szkoły”. Co miesiąc inna klasa pełni rolę gospodarza, 
przygotowując akademię, gazetkę ścienną na korytarzu, or-
ganizując rozgrywki sportowe oraz dbając o otoczenie szkoły.
My, wychowawcy, pragniemy, aby nie brakowało uczniom 
atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu, dlatego 
wspólnie organizujemy wycieczki turystyczno-krajoznawcze, 
rajdy piesze i rowerowe, ogniska, wyjazdy do kina i teatru, na 
basen, lodowisko i narty. W ubiegłym roku szkolnym odbyły 
się 34 takie wycieczki, a rok wcześniej 42.
We wrześniu uczniowie klas pierwszych uczestniczą w pie-
szych wycieczkach integracyjnych na Liwocz, natomiast 
wiosną często spotkania wychowawcze przeprowadzane są 
w położonej obok przyszkolnego oczka wodnego Zielonej 
Klasie.
 W atmosferze wesołej zabawy odbywają się Otrzęsiny, 
czyli przyjęcie pierwszoklasistów do społeczności szkolnej. 

Uczestniczą oni w humorystycznych konkurencjach przygo-
towanych przez starszych kolegów.
 Jedną z najciekawszych imprez jest organizowany nieprze-
rwanie już od 24 lat Turniej Klas. Odbywa się on w pierwszy 

dzień wiosny. Uczniowie prezentują swoje umiejętności aktor-
skie i wokalne w konkurencjach ustalonych przez Samorząd 
Szkolny. Wszyscy bawią się znakomicie, jury ocenia poszcze-
gólne zadania, a Rada Rodziców nagradza trzy pierwsze 
miejsca dofinansowaniem do wycieczek klasowych.
 Tradycją szkoły jest Półmetek oraz oczywiście Bal 
Studniówkowy. Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie, gdzie 
młodzież wraz z wychowawcami na 100 dni przed maturą 
bawi się nie w lokalu, ale w odświętnie udekorowanej sali 
gimnastycznej.
 Poza nauką uczniowie mogą dawać upust swym twórczym 
pasjom w kołach zainteresowań. Szkolne Koło Muzyczne 
włącza się w artystyczną oprawę uroczystości szkolnych. 
Młodzież należąca do Szkolnego Koła Caritas oraz PCK 
podejmuje chętnie wiele działań, które są znakiem dojrzałości 
i dużej świadomości. W roku 2011 zajęliśmy 3. miejsce wśród 

dziesięciu szkół powiatu pod względem ilości oddanej krwi, 
otrzymując za to Złote Serce.
 Od sześciu lat istnieje Kawiarenka Literacka skupiająca 
młodzież uzdolnioną humanistycznie, której działalność 
kulturalną przedstawia strona www. Natomiast od dziewięt-
nastu lat redagowana jest gazetka szkolna „Plotka”, która 
towarzyszy uczniom w najważniejszych wydarzeniach życia 
szkolnego. Początkowo pisana na maszynie, dziś mająca boga-
tą szatę graficzną i wiele ciekawych publikacji, promuje młode 
talenty dziennikarskie. Obok na bieżąco aktualizowanej 
strony internetowej od początku istnienia szkoły prowadzona 
jest również tradycyjna kronika.
Należy wspomnieć koniecznie o spotkaniach wigilijnych 
– wzruszających momentach, kiedy przy wspólnym stole 
zbiera się cała społeczność: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie 
i zaproszeni rodzice.
 Należymy do wielkiej rodziny szkół noszących imię Jana 

działania wychowawcze podejmowane w zespole Szkół im. jana Pawła ii
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Pawła II. Co roku spotykamy się na Jasnej Górze, uczest-
niczymy w konkursach, pielgrzymkach oraz wycieczkach 
śladami Ojca Świętego, od czterech lat przeprowadzamy 
Turniej Wiedzy o Szkole i Jej Patronie, a w rocznicę śmierci 
Błogosławionego organizujemy Marsz Papieski trasą od 
szkoły do kościoła parafialnego w Brzostku. W tym roku 
również 2 kwietnia w 7. rocznicę śmierci Wielkiego Polaka 
pragniemy zaprosić wszystkich mieszkańców do uczest-
nictwa w tym wzruszającym wydarzeniu.
My, wychowawcy, chcemy, aby młody człowiek czuł się w na-
szej szkole dobrze i bezpiecznie, aby była ona jego drugim 
domem. Każdy uczeń jest ważny, zauważony i znany nie tylko 

z nazwiska, ale także z imienia i twarzy. Na zagubionych cze-
ka o każdej porze pani pedagog, która pomaga rozwiązywać 
konflikty i radzić sobie w trudnych sytuacjach.
 Wielu z naszych absolwentów patrząc z perspektywy 
czasu z sentymentem wspomina lata spędzone w szkole jako 
najmilsze, w czasie których można było połączyć naukę z za-
bawą, tradycję i szacunek dla dorobku pokoleń z wyzwaniami 
zmieniającej się rzeczywistości.

Małgorzata Jop – od 13. lat pełniąca funkcję lidera Komisji 
Wychowawców Klasowych w Zespole Szkół im. Jana Pawła 
II w Brzostku – Kleciach

Burmistrz Brzostku
mgr inż. Leszek Bieniek

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 lutego 2012 r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego - stanowiących własność Gminy Brzostek 
Przedmiotem najmu jest budynek gospodarczy położony na działce nr 122/4 w Bukowej objętej Księgą Wieczystą Nr 38566 – sta-
nowiący własność Gminy Brzostek.
Opis budynku:
- budynek murowany z pustaka żużlowego
- stropodach pokryty papą
- w oknach kraty, bez stolarki okiennej
- drzwi drewniane, zabezpieczone kratą metalową
- budynek bez przyłącza energetycznego
- brak wody i gazu
- wymiary budynku wewnątrz 13,8 m x 7,65 m
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 1,00 zł + 23% VAT-u miesięcznie.
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 105,57 m2.
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 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 nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.

Brzostek, dnia 29.02.2012 r.

 Od pewnego czasu w naszym 
miasteczku panuje moda na nie-
przestrzeganie znaków drogowych. 
Trzeba przyznać, że niektóre z nich 
postawione są zbyt asekurancko 
i nie do końca logicznie, ale więk-
szość z nich jest dobrze ustawiona 
i bardzo potrzebna.
 Spójrzmy na fotografię obok. 
Stoi sobie znak zakazu zatrzymy-
wania i postoju, a zaraz za nim 
zaparkowane trzy samochody. 
Nieco niżej niewidoczny zakręt. 
Zdarza mi się dość często jeździć tą 
ulicą i muszę przyznać, że rzadko 
kiedy nie ma tam zaparkowanych 
samochodów. Jeśli stoi jeden, to 
pół biedy, ale jak już trzy, to skóra 
cierpnie przy omijaniu. Przecież ni-
gdy nie ma pewności, że zza zakrę-
tu nie wyjedzie jakiś młodzieniec 
z prędkością dwukrotnie większą 
niż to przewidziane w tym miejscu.
 A teraz powtórka z przepisów. 
Wszyscy kierowcy i ci, którzy usta-
wiają znaki powinni wiedzieć, że znak 
zakazu obowiązuje do najbliższego 
skrzyżowania lub innego znaku, który 
go odwołuje. W przypadku zakazu za-
trzymywania i postoju może to być np. 
znak zakazu zatrzymywania z tabliczką 
„koniec”, znak odwołania zakazów 

znaki, które służą do dekoracji pasa drogowego

albo znak zakazu zatrzymywania z ta-
bliczką zawierającą pionową strzałkę 
skierowaną do dołu. Znak ze strzałką 
do dołu, który odwołuje znak widoczny 
na zdjęciu, stoi tuż przed zakrętem przy 
ośrodku zdrowia, a więc za nim, zgod-
nie z przepisami, możemy już samochód 
zaparkować. (?)

 Taki sam znak stoi też po lewej stro-
nie drogi, pod którym oprócz strzałki 
skierowanej do dołu jest jeszcze tablicz-
ka z napisem „Dotyczy także chodnika”. 
Jeśli ten znak ma odwoływać zakaz 
zatrzymywania i postoju, to jak mamy 
to rozumieć?

J. Nosal
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Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu – fragmenty

Okupacja niemiecka cd.
 Pod koniec października 1940r. przy-
szedł do taty jego stary druh, ten sam 
z którym spotkał się w Brzostku podczas 
dostawy kontyngentu naszych tucz-
ników. Przyniósł ze sobą dwa zegarki 
budzik i kieszonkowy do naprawy. Tato 
po rozpoznaniu usterek w przyniesio-
nych zegarkach wyraził nadzieję, że być 
może uda się je usunąć na poczekaniu by 
ich właściciel nie musiał chodzić po nie 
tak daleko po raz drugi. Zapytał tylko 
przybysza czy może zanocować u nas, 
ponieważ zegarki po ich naprawieniu 
wymagają regulacji dokładności odmie-
rzania czasu. Zapytany wyraził zgodę 
na nocleg co zapowiadało możliwość 
ciekawych rozmów, zwłaszcza wieczór. 
Oczywiście kolega taty od chwili przy-
bycia był traktowany jako bardzo miły 
gość, z którym wszyscy czuliśmy się 
swojsko.
 W czasie obiadu nasz gość opowiadał 
niezwykle interesująco o jego różnych 
perypetiach z pogranicza życia i śmierci 
jakie przeżywał od rozpoczęcia wojny 
we wrześniu ubiegłego roku. Po obiedzie 
rozmowa zeszła na temat wiosennego 
pożaru naszej stodoły i problemów 
związanych z budową nowej, ponieważ 
na wszystko trzeba mieć zezwolenia 
i przydziały okupanta. Tato pokazy-
wał gościowi rysowane przez siebie 
szkice nowej stodoły i jej elementów 
konstrukcyjnych oraz turbiny wodnej, 
która będzie siłą napędową maszyn 
i urządzeń gospodarskich, tak jak daw-
niej konie w kieracie. Z przykrością 
musiałem zrezygnować z dalszego 
słuchania interesujących mnie rozmów, 
ponieważ musiałem pójść do wykony-
wania moich codziennych obowiązków 
w gospodarstwie. Mocno spieszyłem 
się z robotą by jak najprędzej wrócić do 
mieszkania. Od mamy dowiedziałem się 
w chwilę później, że nasz gość pójdzie 
na kopalnię omówić z Gajami warunki 
zakupu większej ilości węgla do dalszej 
odsprzedaży.
 Jeszcze przed zapadnięciem zmroku 
uporałem się całkowicie z wykonaniem 
moich obowiązków i wróciłem do 
kuchni. Nasz gość prowadził rozmowę 
z mamą, by nie przeszkadzać zegarmi-
strzowi w pracy przy naprawie jego ze-
garków. Przed kolacją poszedłem napoić 
konie bym później mógł nieprzerwanie 
słuchać prowadzonych rozmów. Rozpo-
częcie kolacji opóźniało się, ponieważ 
tato kończył składanie naprawionych 
zegarków. Nastawił ich jeszcze na do-
kładny czas jaki wskazywał nasz zegar 
ścienny i powiedział. Pozostało już tylko 
czekać czy będą dobrze chodzić.
 Przy kolacji i do późnej nocy toczyła 
się arcyciekawa rozmowa pomiędzy na-
szym gościem i tatą na temat poczynań 
hitlerowskich Niemiec w okupowanej 

Polsce, w Europie i na świecie. Zadziwił 
mnie zakres wiedzy jaką wykazywał 
nasz gość na te tematy, a jednocześnie 
przerażały fakty przytaczane przez nie-
go. Tato chyba doszedł do wniosku, że 
nie ma sensu chronić nas przed wiedzą 
o okropnościach teraźniejszości i naj-
bliższej przyszłości, ponieważ pozwolił 
nam słuchać toczącej się rozmowy. Mó-
wiono w niej między innymi, że z rozka-
zu Himlera już pod koniec października 
1939 r. rozpoczęto wysiedlanie Polaków 
z terenów Polski włączonych do III Rze-
szy. Wysiedloną ludność hitlerowcy kie-
rują do obozów dla przesiedleńców w : 
Działdowie, Inowrocławiu, Poznaniu, 
Łodzi i innych miastach. Wysiedleni 
mogą zabrać ze sobą tylko jeden mały 
bagaż podręczny, a reszta ich mienia 
przydzielana jest osiedlanym Niemcom.
W obozach dla przesiedleńców hi-
tlerowcy segregują ludność na różne 
grupy. Inteligencję, działaczy organi-
zacji paramilitarnych, politycznych, 
związkowych i społecznych wysyłają 
do obozów koncentracyjnych w Niem-
czech. Zdrowych i silnych fizycznie oraz 
fachowców z potrzebnych im dziedzin 
kierują do obozów pracy przymusowej 
przy koncernach zbrojeniowych oraz 
przy budowach obiektów wojskowych, 
podziemnych fabryk, tuneli, dróg itp.
 Obozy koncentracyjne na terenie Nie-
miec zaczęto budować po dojściu Hitlera 
do władzy w 1933 r. Do najstarszych 
należą obozy w Dachau i Oranienbur-
gu. W latach 1936 – 1939 zbudowano 
kolejne obozy, m.in. W Sachsenhausen, 
Buchenwaldzie, Mathausen, a dla kobiet 
w Ravensbrück. Po inwazji na Polskę 
i kolejne państwa Europy nie starczyło 
miejsca w hitlerowskich obozach, które 
wybudowano do wybuchu wojny w 1939 
r. Przystąpiono więc do budowy nowych 
obozów pracy przymusowej i obozów 
koncentracyjnych. W maju tego roku 
(1940) rozpoczęto budowę obozu kon-
centracyjnego w Oświęcimiu.
 We wszystkich obozach hitlerowskich 
istnieją nieludzkie warunki życia. Wy-
żywienie więźniów zawiera tylko 800 do 
1000 kalorii na dobę i to jeszcze eses-
mani ciągle okradają więźniów z części 
żywności przeznaczonej dla nich. Więź-
niowie muszą pracować 10-12 godzin 
na dobę. Wykonują roboty fizyczne 
ponad ludzkie siły w: kamieniołomach, 
żwirowniach, kopalniach, przy budowie 
tuneli oraz rozmaitych podziemnych 
urządzeń wojskowych. Za najmniejsze 
przewinienie stosowane są surowe kary: 
chłosty, słupka, stójki, wymyślnych 
ćwiczeń karnych, kierowanie do karnych 
oddziałów pracy, zamykanie do bunkra 
lub ciemnicy bez posiłków co faktycznie 
oznacza śmierć. Stosują też bezpośred-
nio karę śmierci przez rozstrzelanie lub 
powieszenie na oczach współwięźniów 
dla ich zastraszenia. W obozach panują 
zabójcze warunki bytowania. Więźnio-
wie są stłoczeni w barakach. Śpią na 
wielopiętrowych pryczach po 3-4 osoby, 
a często także na betonie. Nie mają bie-
lizny ani niezbędnej odzieży. Ich ubiór 
stanowią pasiaki obozowe i drewniane 
chodaki. Niesłychane katownie hitlerow-
skie są w więzieniach policyjnych przy 
organach Gestapo, np. w Krakowie na 

Montelupich, w Warszawie na Pawiaku, 
w Łodzi na Radogoszczy. Jeśli okupacja 
niemiecka potrwa dłużej to hitlerowcy 
wymordują setki tysięcy Polaków i Ży-
dów.
 Zaborczość i okrucieństwo Hitlera 
oraz jego pomocników w dążeniu do pa-
nowania nad światem jest przerażająco 
maniakalna i nieobliczalna w skutkach. 
Niedawno, bo w sierpniu (1940 r.) hitle-
rowskie Niemcy uruchomiły ofensywne 
bombardowania lotnicze Wielkiej Bry-
tanii, przygotowując inwazję na wyspy. 
Zdaniem naszego gościa Niemcy pono-
szą duże straty w bitwach powietrznych 
o Wielką Brytanię i chyba jest to począ-
tek końca ich błyskawicznych wojen 
zaborczych. Ale pewno nie początek 
końca II wojny światowej, dodał tato. 
 „Oś” Berlin-Rzym-Tokio to przecież 
szeroko zakrojony plan podboju świata, 
przez Niemców z Włochami Europy 
i Afryki, a przez Japonię Azji. Następ-
nie wezmą się za Amerykę i Australię. 
Faszystowskie Włochy Mussoliniego są 
już dobrze zakotwiczone w Afryce. Po 
zdobyciu Abisynii w latach 1935-36 oraz 
posiadanej już Erytrei i kolonii w So-
malii stworzyli sobie Włoską Afrykę 
Wschodnią. Japonia zaś osiągnęła spore 
sukcesy w wojnie zaborczej w Azji. 
Wojska japońskie już w lipcu 1937 r. 
przystąpiły do podboju Chin i do sierp-
nia 1938 r. zajęły znaczną część ich tery-
torium, łącznie z: Pekinem, Szanghajem, 
Nankinem, Kantonem i Wuhanem. 
Przytoczone fakty znane są przecież 
jeszcze z przed wojny wrześniowej 
w Polsce. Moim zdaniem – mówił dalej 
tato – jest to dopiero początek strasznej 
i nieznanej w dziejach ludzkości wojny 
światowej. Trudno nie przyznać racji 
temu co mówisz – dodał nasz gość. Co 
więcej, ostatnio dowiedziałem się, że 
Włochy opanowały w sierpniu (1940 r.) 
brytyjską kolonię w Somalii oraz część 
Kenii i Sudanu, a we wrześniu uderzyły 
z Libii na Egipt
 Aby nie popadać w beznadziejność 
mam coś na pocieszenie serc. Być może 
już wiecie o tym, że Polska istnieje 
mimo zagrabienia jej ziem przez Niemcy 
i Związek Radziecki. Istnieje bo ma swój 
rząd i wojsko, co prawda na emigracji 
ale w rzeczywistości. Mówił nasz gość. 
Widząc zdumienie jakie nas ogarnęło, 
zaczął wyjaśniać. Otóż we wrześniu 
1939 r. oficerowie i żołnierze, którzy 
dostali się do Rumunii i na Węgry nie 
zrezygnowali z walki z Niemcami. Róż-
nymi drogami i sposobami przedzierali 
się do Francji, by wraz ze wcześniejszą 
emigracją polską tworzyć we Francji 
polskie siły zbrojne. Generał Władysław 
Sikorski po wybuchu wojny niemiecko-
-polskiej zgłosił się do wojska. Otrzymał 
jednak odmowę wcielenia jako były 
przeciwnik Piłsudskiego i opozycjonista 
rządu sanacyjnego Polski. Wobec tego 
17-go września wyjechał przez Rumunię 
do Francji, gdzie zajął się formowaniem 
jednostek polskich sił zbrojnych. Dużym 
ułatwieniem były w tym przedsięwzię-
ciu znajomości jakie Sikorski zawarł we 
Francji w okresie jego pobytu po 1928 
roku.
 Internowany w Rumunii nasz prezy-
dent Ignacy Mościcki w dniu 29 wrze-
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śnia przekazał urząd prezydenta Wła-
dysławowi Raczkiewiczowi, który 
w latach 1930-35 był marszałkiem 
Senatu. W dniu przyjęcia urzędu nowy 
prezydent Polski wyjechał do Francji 
i w dniu następnym (30.IX.39) w Pa-
ryżu mianował generała Władysława 
Sikorskiego premierem rządu polskiego 
i ministrem spraw wojskowych na emi-
gracji. Oczywiście Władysław Sikorski 
pełnił te funkcje w Polsce, w latach 
1922-23 był premierem rządu polskie-
go i ministrem spraw wojskowych. 
Zorganizowane jednostki polskich sił 
zbrojnych we Francji liczyły około 85 ty-
sięcy żołnierzy i walczyły w obronie 
Francji w dniach 5-17 czerwca 1940 r., 
bijąc dzielnie Niemców, nawet wtedy 
gdy sami Francuzi zaprzestali walk. 
Dodam jeszcze – mówił nasz gość – że 
we wrześniu 1939 r. część polskich ofi-
cerów i żołnierzy z Rumunii i Węgier 
przedostała się na Bliski Wschód do 

Palestyny, Syrii i Iraku. Tam też przystą-
piono do organizacji polskich jednostek 
wojskowych przy wojskach francuskich, 
a następnie angielskich. W tym roku 
(1940) w Syrii została już utworzona 
Polska Brygada Strzelców Karpackich. 
 Po kapitulacji Francji 17-go czerwca 
1940 r. znaczna część polskiej armii zo-
stała rozproszona, a resztki ewakuowa-
no do Wielkiej Brytanii w dniach 19-25 
czerwca (1940). Wcześniej do Wielkiej 
Brytanii ewakuował się też prezydent 
Władysław Raczkiewicz i rząd polski 
z premierem Władysławem Sikorskim. 
W lipcu tego roku (1940) w Wielkiej 
Brytanii było już blisko 30 tysięcy szere-
gowych i oficerów polskich wojsk lądo-
wych, powietrznych i morskich. Nadal 
trwa formowanie i szkolenie kolejnych 
jednostek wojska polskiego w Szkocji. 
Część z nich, zwłaszcza lotników już 
bierze udział w walkach powietrznych 
z niemieckim lotnictwem w obronie 

Wielkiej Brytanii.
 Nasz gość mówił następnie o niesły-
chanej przewrotności losu. Nie mamy 
niepodległego terytorium Polski, ale 
mamy rząd polski i polskie siły zbrojne. 
W okresie inwazji hitlerowskich na zie-
mie polskie nasi sojusznicy zaliczani do 
mocarstw – Wielka Brytania i Francja 
– nie przyszły Polsce z pomocą w ich 
obronie. Polskie siły zbrojne osamot-
nione w wojnie obronnej ich ojczyzny, 
pokonane przez armie hitlerowskie, 
stają teraz do walki w obronie mocarstw 
zachodnich Wielkiej Brytanii i Francji 
przed inwazją hitlerowskich Niemiec. 
Zresztą nie tylko ich. W kwietniu (1940) 
polscy żołnierze walczyli w obronie 
Norwegii przed inwazją hitlerowskich 
Niemiec. W walkach o Narvik uczest-
niczyła Samodzielna Brygada Strzelców 
Podhalańskich sformowana we Francji 
oraz polskie niszczyciele Grom, Bły-
skawica i Burza. Tam pod Narvikiem po 

raz pierwszy po klęsce wrześniowej 
walczyły z Niemcami polskie regu-
larne jednostki wojskowe. Dały tym 
samym dowód hitlerowskim Niem-
com, że jeszcze Polska nie zginęła 
póki Polacy walczą z nimi.
 Prowadzona rozmowa z udziałem 
naszego gościa była tak interesująca, 
że w ogóle nie odczuwałem senności, 
a już minęła północ. Młodsze siostry, 
Cela i Hela zaraz po kolacji poszły 
spać do drugiej izby. Przed udaniem 
się na spoczynek nas, to znaczy 
mamy, Gieni i mnie, tato zwrócił 
się z ostrzeżeniem, by wszystko co 
usłyszeliśmy zachować wyłącznie 
dla siebie i pod żadnym pozorem nie 
rozmawiać z nikim, że coś takiego 
słyszeliście. Jeśliby dowiedzieli 
się o czym tu rozmawialiśmy do-
nosiciele hitlerowców, a tych nie 
brakuje, to za naszą nieostrożność 
musielibyśmy zapłacić strasznymi 
torturami w śledztwie albo i życiem. 
Nie chciałem ograniczać wam możli-
wości słuchania naszej rozmowy, bo 
trzeba byście zdawali sobie sprawę 
z istniejącej rzeczywistości, która 
jest bardzo trudna, ale przestała być 
beznadziejna.
 Długo nie mogłem zasnąć na mo-
jej pryczy w stajni, mimo że konie 
jeszcze spały spokojnie. Myślałem 
o torturach w hitlerowskich obozach 
i więzieniach, ale nade wszystko 
o tym, że jeszcze Polska nie zginęła. 
Ma własny rząd i siły zbrojne, które 
nadal walczą z Niemcami. Po raz 
pierwszy od wybuchu wojny zaczą-
łem marzyć o mojej przyszłości, któ-
rej nie wiązałem z gospodarstwem 
rolnym moich rodziców. Ponownie 
obudziło się we mnie poczucie po-
trzeby nauki, tak silne jak wtedy 
kiedy ubiegałem się o przyjęcie mnie 
do gimnazjum w Jaśle. Oby tylko 
jak najprędzej skończyła się wojna 
i Polska odzyskała niepodległość. 
Jeśli po wojnie będę miał trudności 
rozpocząć naukę w gimnazjum, to 
zgłoszę się do wojska na ochotnika. 
Tam może dostanę się do jakiejś 
szkoły wojskowej, tak jak moi kuzyni 
Stasiu Wojnarowski i Ignac Papier.

cdn.
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Trudne wyrazy: MIKST, EMAUS, ECHA, GINO, AISZA, TRAŁ, ADAMO

krzyżówka z naGrOdą
Poziomo:
1) Posłannictwo; 5) Angielski harcerz; 
8) Spotkanie tenisowe par mieszanych; 
9) Izba szkolna; 10) Część buta pod 
piętą; 11) Wał pod torami; 12) IMPET - 
Rozmach; 15) Z jej liści sizal; 18) Lilak; 
19) Rzeczy podróżnego; 22) Główna tęt-
nica wychodząca z lewej komory serca; 
25) Nowicjusz w zawodzie; 26) Pierw-
szy okres paleozoiku; 27) Krakowska 
zabawa wielkanocna; 28) Na szyldzie 
lub murze; 30) Obchodzi imieniny 5 
lutego; 33) Zielony przysmak krowy; 
36) Kręci się w oku; 37) Powstaje z 
zastygłej magmy; 40) Czczony przez 
pogan; 43) Rurka w gaźniku; 44) Odpad 
po młocce; 45) Do uchylenia tajemnicy; 
46) Gra podobna do bakarata; 47) Mia-
sto nad Sanem; 48) Jezioro w Afryce.
Pionowo:
1) Długa moda; 2) Trofeum Indianina; 
3) Wielbiciel; 4) Ucięcie żądłem; 5) An-
gielska jednostka długości; 6) Papier 
wartościowy uprawniający do dywiden-
dy; 7) Nadmierna u grubasa; 13) Nie-
jedna w atlasie; 14) Poemat Władysława 
Bukowińskiego; 16) Włoskie imię mę-
skie; 17) Na czele gminy; 19) Mazgaj; 
20) Myszka w piórniku; 21) Prymitywne 
urządzenie do mielenia ziarna; 22) Świa-
dectwo wyrobu; 23) Suknia popa; 
24) Żona Mahometa; 29) Mała paczka; 
31) Mieszka w Atenach; 32) Sieć rybacka 
w kształcie dużego worka; 34) Owcze lub 
leśne; 35) Wijące się gady; 37) W zimie 
zwisa z dachu; 38) Dodatek; 39) Piosen-
karz belgijski; 40) Niższy od hrabiego; 
41) Styl pływacki; 42) Manekin.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego na dole strony dostarczone 
do 31 marca 2012 r. do Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: PRAWDZIWYCH PRZYJA-
CIÓŁ POZNAJEMY W BIEDZIE.
Nagrodę książkową wylosował SZY-
MON LISEK z Opola.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do Domu Kultury w Brzostku. J. Nosal

– Kochanie, co dziś na obiad? – pyta 
mąż.
– Nic.
– Ale wczoraj też nic nie było.
– Tak, ugotowałam obiad na dwa dni.

  
Przechodnia zaczepia trzech oprychów 
uzbrojonych w noże. Żądają pieniędzy. 
Napadnięty, nie tracąc głowy, mówi:
– Lepiej uważajcie, znam judo, karate, 

kung fu...
Gdy napastnicy zniknęli w ciemno-
ściach, dodaje: ...i jeszcze parę innych 
japońskich słów...

  
Dwóch Anglików w średnim wieku 
gra w golfa. w pewnej chwili obok pola 
golfowego przechodzi kondukt żałobny. 
Jeden z grających odkłada kij i zdejmuje 
czapkę.
– Cóż to – dziwi się drugi – przerywa 
pan grę?
– Proszę mi wybaczyć, ale bądź co bądź, 
byliśmy 25 lat małżeństwem.

  
Bardzo skąpa szkocka mama zwykła 
mawiać do synka:

– Pamiętaj, żebyś zdejmował okularki, 
jak na nic nie patrzysz.

  
Młody agronom ogląda sad i poucza 
właściciela:
– Pan ciągle pracuje starymi metodami. 
Będę zdziwiony, jeśli z tego drzewa uda 
się panu uzbierać choćby 10 kg jabłek.
– Ja też będę zdziwiony, gdyż zawsze 
zbierałem z niego gruszki.

  
Idzie mały Jaś z mamą i zobaczył ły-
sego:
– Mamo, mamo patrz ten pan jest łysy!
Mama mówi:
– cicho bo usłyszy!
– To ten pan nie wie że jest łysy?
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klasa okręgowa juniorów starszych
14 kolejka – 31 marca 2012 (sobota), godz. 11.00

Czekaj Ropczyce – Brzostowianka Brzostek
15 kolejka – 7 kwietnia 2012 (sobota), godz. 11.00

Brzostowianka Brzostek – MKS Kolbuszowa
16 kolejka – 14 kwietnia 2012 (sobota), godz. 11.00

Rzemieślnik Pilzno – Brzostowianka Brzostek 
17 kolejka – 21 kwietnia 2012 (sobota), godz. 11.00

Brzostowianka Brzostek – LKS Jodłowa
18 kolejka – 28 kwietnia 2012 (sobota), godz. 11.00

Sokół Krzywa – Brzostowianka Brzostek
19 kolejka – 5 maja 2012 (sobota), godz. 11.00

Brzostowianka Brzostek – LKS Łęki Górne
20 kolejka – 8 maja 2012 (wtorek)

Brzostowianka – pauzuje
21 kolejka – 12 maja 2012 (sobota), godz. 11.00

Borowiec Straszęcin – Brzostowianka Brzostek
22 kolejka – 19 maja 2012 (sobota), godz. 11.00

Brzostowianka Brzostek – Chemik Pustków
23 kolejka – 22 maja 2012 (wtorek), godz. 17.00

Pogórze Wielopole Skrz. – Brzostowianka Brzostek
24 kolejka – 26 maja 2012 (sobota), godz. 11.00

Brzostowianka Brzostek – UKS Glinik
25 kolejka – 2 czerwca 2012 (sobota), godz. 11.00

Strażak Lubzina – Brzostowianka Brzostek
26 kolejka – 9 czerwca 2012 (sobota), godz. 11.00
Brzostowianka Brzostek – Monis Bielowy Strzegocice

klasa okręgowa trampkarzy starszych
10 kolejka – 10 kwietnia 2012 (wtorek), godz. 16.30
Brzostowianka Brzostek – Monis Bielowy Strzegocice
11 kolejka – 17 kwietnia 2012 (wtorek), godz. 16.30

MKS Dębica – Brzostowianka Brzostek
12 kolejka – 24 kwietnia 2012 (wtorek), godz. 16.30

Brzostowianka Brzostek – Wisłoka Dębica
13 kolejka – 1 maja 2012 (wtorek), godz. 17.00

Brzostowianka Brzostek – Kamieniarz Golemki
14 kolejka – 8 maja 2012 (wtorek), godz. 17.00

Błękitni Ropczyce – Brzostowianka Brzostek
15 kolejka – 15 maja 2012 (wtorek), godz. 17.00

Brzostowianka Brzostek – Team Przecław
16 kolejka – 22 maja 2012 (wtorek), godz. 17.00

MULKS Pustynia – Brzostowianka Brzostek
17 kolejka – 29 maja 2012 (wtorek), godz. 17.00

Brzostowianka Brzostek – MKS Kolbuszowa
18 kolejka – 5 czerwca 2012 (wtorek), godz. 17.00

Rzemieślnik Pilzno – Brzostowianka Brzostek

klasa a
16 kolejka – 18 marca 2012 (niedziela), godz. 15.00

Brzostowianka Brzostek – Kaskada Kamionka
17 kolejka – 25 marca 2012 (niedziela), godz. 16.00

Brzostowianka Brzostek – LKS Łęki Górne
18 kolejka – 1 kwietnia 2012 (niedziela), godz. 14.00

Progres Kawęczyn – Brzostowianka Brzostek
19 kolejka – 7 kwietnia 2012 (sobota), godz. 11.00

Brzostowianka Brzostek – Strażak Lubzina
20 kolejka – 15 kwietnia 2012 (niedziela), godz. 14.00

LKS Brzeźnica – Brzostowianka Brzostek
21 kolejka – 22 kwietnia 2012 (niedziela), godz. 15.00

Brzostowianka Brzostek – LKS Pustków
22 kolejka – 29 kwietnia 2012 (niedziela), godz. 14.00

Victoria Ocieka – Brzostowianka Brzostek
23 kolejka – 3 maja 2012 (czwartek), godz. 15.00

Brzostowianka Brzostek – LKS Łopuchowa
24 kolejka – 6 maja 2012 (niedziela), godz. 11.00

LKS Głowaczowa – Brzostowianka Brzostek
25 kolejka – 13 maja 2012 (niedziela), godz. 15.00

Brzostowianka Brzostek – Borkovia Borek Wielki
26 kolejka – 20 maja 2012 (niedziela), godz. 16.00

Baszta Zawada – Brzostowianka Brzostek
27 kolejka – 27 maja 2012 (niedziela), godz. 16.00

Brzostowianka Brzostek – Kamieniarz Golemki
28 kolejka – 30 maja 2012 (środa), godz. 17.30

Borowiec Straszęcin – Brzostowianka Brzostek
29 kolejka – 3 czerwca 2012 (niedziela), godz. 17.00

Brzostowianka Brzostek – Strzelec Frysztak
30 kolejka – 10 czerwca 2012 (niedziela), godz. 14.00

Sokół Krzywa – Brzostowianka Brzostek

klasa B, grupa ii
14 kolejka – 25 marca 2012 (niedziela), godz. 13.30

LKS Bobrowa – Sokół Siedliska-Bogusz
15 kolejka – 1 kwietnia 2012 (niedziela), godz. 11.00

Sokół Siedliska-Bogusz – LKS Jodłowa
16 kolejka – 7 kwietnia 2012 (sobota), godz. 14.00

LKS Wiewiórka – Sokół Siedliska-Bogusz
17 kolejka – 15 kwietnia 2012 (niedziela), godz. 11.00

Sokół Siedliska-Bogusz – Jamnica Dulcza Wielka
18 kolejka – 22 kwietnia 2012 (niedziela), godz. 11.00

Dragon Korzeniów – Sokół Siedliska-Bogusz
19 kolejka – 29 kwietnia 2012 (niedziela), godz. 11.00

Sokół Siedliska-Bogusz – LKS Zasów Mokre
20 kolejka – 3 maja 2012 (czwartek ), godz. 11.00

Dąb Żdżary – Sokół Siedliska-Bogusz
21 kolejka – 6 maja 2012 (niedziela), godz. 15.00
Sokół Siedliska-Bogusz – Dąbrówka Stara Jastrząbka
22 kolejka – 13 maja 2012 (niedziela), godz. 11.00

Orły Borowa – Sokół Siedliska-Bogusz
23 kolejka – 20 maja 2012 (niedziela), godz. 11.00

Sokół Siedliska-Bogusz – LKS Żyraków
24 kolejka – 27 maja 2012 (niedziela)

Sokół Siedliska-Bogusz – pauzuje
25 kolejka – 3 czerwca 2012 (niedziela), godz. 14.00

Bodzos Podgrodzie – Sokół Siedliska-Bogusz
26 kolejka – 10 czerwca 2012 (niedziela), godz. 14.00

Sokół Siedliska-Bogusz – LKS Góra Motyczna

Piłka nOżna
terminarz rozgrywek - sezon 2011/2012 runda ii

LKS „Brzostowianka” Brzostek prowadzi zapisy dzieci (roczniki 2001, 2002, 2003) 
do SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ

Chętnych prosimy o kontakt pod numer telefonu: 725 474 978 (Zbigniew Czekaj)
               lub 519 544 504 (Andrzej Szybist)
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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

1. BETONIARNIA „MARBET”, Maria Grzesia-
kowska – Brzostek, ul. A. Mickiewicza 11

2. Sklep Spożywczo-przemySłowy, 
renata i zbigniew Golec – Brzostek, 
ul. Rynek 29

3. „pmS INTerNATIoNAl” Sp. z o.o. –Marek 
wojnar – zawadka Brzostecka 50

4. DelIkATeSy „ceNTrum”, Małgorzata 
Drozd – Brzostek, ul. Rynek 39

5. BANk SpółDzIelczy rzemIoSłA w KRA-
kowIe oddział w BrzoSTku

6. przeDSIęBIorSTwo proDukcyjNo-
-HANDlowo-uSłuGowe „ekIw” – Brzo-
stek, ul. Szkotnia 16

7. FIrmA uSłuGowA elSToB, paweł woj-
nar – zawadka Brzostecka 44

8. FHu „ArmeT” – prAcowNIA złoTNIczA, 
marek przewoźnik - Brzostek

9. TArTAk „jAN-DAN”, Grygiel jan – wola 
Brzostecka 58

10. Sklep „oleŃkA” (odzież z włoch) 
– Brzostek - Pilzno

11. FIrmA HANDlowo-uSłuGowA Geo-
DezyjNo-BuDowlANA, inż. Adam 
Sieńkowski – zawadka Brzostecka

12. F IrmA uSłuGowo -BuDowl ANA 
„EFEKT”, piotr wójcik – Klecie 123

13. zAkłAD śluSArSkI, edward kmiecik 
– Brzostek, ul. Mickiewicza 16

14. FHu marek zięba – Brzostek
15. wINTer-SporT, Dorota i Grzegorz 

Betlej – Brzostek, ul. Szkolna 3

16. zAkłAD kAmIeNIArSko-meBlowy, 
janusz czarnawski – klecie

17. lASzkło, Adam latoszek – klecie
18. ośroDek SzkoleNIA kIerowców, L. 

kaput – Brzostek, ul. Słoneczna 40
19. AGeNT uBezpIeczeNIowy, jerzy po-

trzeba – Brzostek, ul. łukasiewicza 48
20. SAloN FryzjerSkI „ANETA” A. czajka 

– Brzostek, ul. Rynek 18
21. FHup ANex, Aneta Augustyn – Brzo-

stek, ul. przedmieście 36
22. FIrmA TrANSporTowo-uSłuGowA, 

jan Dziedzic – Bukowa 42
23. uSłuGI remoNTowo-BuDowlANe 

kol-BuD - Nawsie Brzosteckie 109
24. FIrmA HANDlowo-uSłuGowA mIkro-

KOSM, Grzegorz kłęk – Brzostek, ul. 
Mickiewicza

25. mgr farm. ryszard Nalepa
26. FIrmA „wAFelek”, zbigniew Szczuciń-

ski – januszkowice
27. uSłuGI  woD. kAN. co. GAz, józef 

Kawalec – Brzostek
28. FHu „BrIAN SoFT” – SprzeDAż I NA-

prAwA kompuTerów, jacek Berrahal 
– Brzostek, ul. Rynek 38

29. Sklep wIeloBrANżowy, Artur Potrze-
ba – Brzostek

30. pHup moTor-porT, marek Smoła – 
Brzostek, ul 11-go listopada 14

31. woD-GAz, paweł Bielecki – Brzostek
32. FIrmA zAopATrzeNIA rolNIcTwA 

I rzemIoSłA, Dariusz Kalina – Brzo-
stek

33. Sklep Spożywczo-przemySłowy, 
Barbara Szybist – kołaczyce

34. Sklep zIelArSko-meDyczNy „melI-
SA”, maria maczuga – Brzostek, ul. 
Rynek 2

35. FIrmA HANDlowA SANIT, Tadeusz 
wójcik – Brzostek, pawilon Hermes, 
ul. łukasiewicza 2

36. STAcjA koNTrolI pojAzDów, mgr 
eugeniusz łazowski – Brzostek, 
ul. Szkotnia 18

37. FIRMA EDO, edward Giergowski – Brzo-
stek

38. kwIAcIArNIA, paweł i maria piękoś – 
Brzostek, ul. Rynek

39. SKLEP TARA, Dorota wołowiec-prokop 
– Brzostek, ul. Rynek 24

40. Sklep Spożywczo-przemySłowy, 
maria Szczygieł, józef czekaj

41. Sklep moToryzAcyjNy AGro-moTor, 
joanna Sury – Brzostek, pawilon Her-
mes, ul. łukasiewicza 2

42. PH AGD, zbigniew ramut
43. FIrmA HANDlowA BuDrol, Leszek 

Dziedzic – mieczysław Dziedzic Spółka 
jawna – zawadka Brzostecka 2

Nad rozliczeniem wynagrodzeń sędziów 
i trenerów czuwa BIuro rAcHuNkowe, 
jadwiga olszewska – Brzostek, ul łuka-
siewicza

Firmy wspierające sekcję piłki nożnej lkS Brzostowianka Brzostek

za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy - lkS Brzostowianka Brzostek
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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

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

Cyprysy i inne krzewy

Uprawa w doniczkach

K. Fryc
Brzostek – ul. Słoneczna 84

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

 krzewy
ozDoBNe

szybkie
pożyczki

na
oświadczenie

tel. 784 921 143
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Rurki z kremem
Składniki:

– 40 dag mąki
– 20 dag margaryny
– 1 żółtko
– 1 szklanka śmietany 30%
– szczypta soli i proszku do pieczenia

Wykonanie:
Mąkę wysiekać z tłuszczem, dodać resztę składników i za-
gnieść ciasto. Włożyć do lodówki  na 1 godzinę. Rozwałko-
wać cienko, nawijać na rurki i piec w temp. 220oC  – 250oC. 

Krem I
– ½ litra mleka
– 1 szklanka cukru
– 5 dag mąki ziemniaczanej
– 5 dag mąki pszennej
– 5 żółtek  
– 1 łyżka masła
– cukier waniliowy
Ugotować krem z tych składników i wystudzić.

Krem II
Osobno ubić na parze 2 jajka z 10 dag cukru i wystudzić. 
Utrzeć 1 kostkę masła i dodawać wolno na zmianę krem 
I i II, można dodać spirytusu. Pasztet sojowy

Składniki:
– 3 szklanki soi
– curry
– gałka muszkatołowa
– płatki owsiane
– sól
– pieprz
– oliwa

Wykonanie:
Soję namoczyć na noc. Wodę z namoczenia odlać – to 
ważne! Gotować w dużej ilości wody przez ok. 1,5 go-
dziny. Ugotowaną soję odcedzić, jeszcze ciepłą zemleć. 
Do masy dodać trochę wody i płatki owsiane tyle, by 
masa łatwo się wyrabiała, ma być nie za rzadka i nie za 
gęsta. Otrzymaną masę doprawić gałką muszkatołową, 
curry tak jak lubimy (można również dodać czosnek, 
majeranek podsmażoną cebulkę). Pasztet piec ok. 
1 godziny w temperaturze 180oC. Z masy na pasztet 
można robić również kotleciki. Podawać z ogórkiem 
kiszonym lub surówką z kiszonej kapusty.

Zupa buraczana
Składniki:

– 2 litry wiejskiego rosołu
– 10 ziemniaków
– 2 buraki
– 3 ziarna ziela angielskiego
– suszone warzywa
– liść laurowy
– 3 łyżki śmietany
– 2 łyżki mąki 
– 2 ugotowane jajka na twardo
– łyżka posiekanej natki pietruszki

Wykonanie:
Obrać i umyć ziemniaki oraz buraki. Ziemniaki pokroić 
w kostkę, a buraki zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Zalać 
2 litrami rosołu, doprawić suszonymi warzywami, włożyć 
liść i ziele. Gotować przez 30 min. Następnie zmiksować 
i zagotować. Śmietanę wymieszać z mąką i dodać do zupy, 
posypać natką. Podawać z ćwiartkami jajek.

Pierogi razowe z suszonymi śliwkami
Składniki:

– 1 torebka ugotowanej kaszy gryczanej 
– 14 suszonych śliwek 
– 1 posiekana i zrumieniona na patelni cebula
– 30 dag sera o obniżonej zawartości tłuszczu
– sól, pieprz
– 25-30 dag mąki razowej (typ 2000)
– 2 łyżeczki oliwy z oliwek
– 1 jajko
– gorąca woda (ile potrzeba będzie do ciasta)

Wykonanie:
Śliwki namoczyć w ciepłej wodzie (15 minut) i pokroić 
w drobną kostkę. Ser doprawić solą i pieprzem, wy-
mieszać z cebulką. W dużej misce wymieszać śliwki, 
kaszę gryczaną i farsz serowy. Z mąki, jajka i oliwy 
zagnieść ciasto, stopniowo dodawać wodę, aby wyrobić 
odpowiednią konsystencję. Gotowe ciasto cienko roz-
wałkować, wykrawać szklanką kółka. Za pomocą małej 
łyżeczki nakładać farsz i formować pierogi. Ułożyć 
na papierowym ręczniku i posypać mąką. Zagotować 
wodę i wrzucać pierogi tak, żeby nie przerwać wrzenia. 
Gotować je 4 – 5 minut. Podawać gorące.

 Budząca się do życia przyroda to ide-
alny czas, by w naszej kuchni zagościły 
naturalne, nieprzetworzone produkty. Są 
one prawdziwym dodatkowym zastrzy-
kiem witamin i energii, który przyda 
się wiosną naszemu organizmowi. Moda 
na tak zwane zdrowe odżywianie ciągle 
jest aktualna. Niestety, zainteresowanie 
zdrowiem poprzez odżywianie sprowadza 
się zazwyczaj do tego, co mamy na talerzu. 

Rzadko kto wnika, z jakich produktów 
powstają codziennie spożywane dania 
i potrawy, a ma to podstawowe znaczenie 
dla naszego zdrowia. Bardzo ważna jest 
jakość produktów użytych do przyrządze-
nia posiłków. Dopiero te dwa niezbędne 
elementy: ekologiczna wartość produktów 
oraz samo wykonanie dania, może nam dać 
zdrowy pod każdym względem posiłek.

Redakcja

Brzosteckie smakołyki
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Zupa buraczana Pasztet sojowy

Rurki z kremem Pierogi razowe z suszonymi śliwkami

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. Monika Kawalec z Nawsia Brzosteckiego
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Fot. Sabina Grzesiakowska z Kamienicy Dolnej Fot. Tomasz Dziedzic z Bukowej

Fot. Paulina Baran z Januszkowic Fot. Filip Czekaj z Kleci

Fot. Iwona Spicha z Woli Brzosteckiej

Fot. Natalia Straciło z Siedlisk-Bogusz

kącik fotograficzny cd.

Fot. Kornelia Przewoźnik z Brzostku

Fot. Sławomir Kumiega z Brzostku


