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 Najpierw trudny test do rozwiąza-
nia, potem dziewięć niełatwych kon-
kurencji sprawdzających umiejętno-
ści i wiedzę matematyczno-przyrod-
niczą, ogromne emocje, a na końcu 
wielu wygranych, mimo że zwycięzca 
mógł być tylko jeden. W tym roku 
okazał się nim zespół z Publicznego 
Gimnazjum nr 1 w Jarosławiu.

 21 marca, jak to bywa już od kilku 
sezonów, Zespół Szkół w Siedliskach-
-Bogusz zamienił się na kilka godzin 
w miejsce niezwykłej rywalizacji 
uczniów gimnazjów z województwa 
lubelskiego, małopolskiego, podkarpac-
kiego i świętokrzyskiego. Nie zawiedli 
przede wszystkim stali bywalcy tego 
konkursu, chociaż niektórzy uczestnicy 
muszą przyjechać do nas z daleka. Do 
półfinałowej dziesiątki zakwalifiko-
wało się bowiem Gimnazjum Zespołu 
Szkół nr 1 w Kolbuszowej, Gimnazjum 
nr 2 w Jaśle, Publiczne Gimnazjum 
nr 1 w Jarosławiu, Gimnazjum nr 4 
w Mielcu, Gimnazjum nr 3 w Łukowie, 
Gimnazjum w Jodłowej, Gimnazjum 
nr 6 w Nowym Sączu, Gimnazjum 
w Brzostku, Gimnazjum w Januszkowi-
cach oraz Publiczne Gimnazjum w Sze-
rzynach. Po zmaganiach z testem do 
ścisłego finału przeszły drużyny z Jasła, 
Jarosławia, Jodłowej, Mielca, Szerzyn 
i nasza ekipa jako zespół gospodarzy. 
 Rozpoczęła się zacięta rywalizacja. 
Kolejne zadania sprawdzały wiedzę, 
taktykę i umiejętności zawodników. 
Rozegrano dziewięć przygotowanych 
przez ekspertów konkurencji. Każdej 
z nich towarzyszyło skupienie finali-
stów, radość ze zdobytych punktów, 
a na końcu gorący aplauz publiczno-
ści. I wreszcie wszystko było jasne: 
pierwsze miejsce zajęli uczniowie 

z Jarosławia, na drugim uplasował się 
zespół z Mielca, kolejna lokata przy-
padła naszym gimnazjalistom, a tuż za 
podium znalazły się zespoły z Jodłowej, 
Szerzyn i Jasła. Widownię mieliśmy jak 
zawsze niezwykłą, wśród publiczności 
byli m.in. burmistrz p. Leszek Bieniek, 
jego zastępca p. Piotr Szczepkowicz, 
radni powiatu dębickiego p. Maria 
Przebięda i p. Ferdynand Bugno, radny 
gminy p. Andrzej Witek, sołtysi oko-
licznych miejscowości, przewodnicząca 
Rady Rodziców p. Janina Straciło, 
rodzice zawodników oraz uczniowie 
naszego gimnazjum.
 Profesjonalizm, jak co roku, po-
kazało jury, w skład którego weszli 
Małgorzata Batycka, Katarzyna Kisie-
lewska, mł. asp. Grzegorz Szutkowski, 
Leokadia Jędrzejczyk. Także sponsorzy 
wykazali się życzliwością, za którą 
im dziękujemy, a szczególne wyrazy 
podziękowania ślemy do PZU ŻYCIE 
w Dębicy, którego przedstawiciel p. Da-
wid Słomba był gościem Megamózgów. 
Słowa podziękowania kierujemy rów-
nież do innych ofiarodawców: p. Leszka 
Bieńka, Stowarzyszenia Wspierania 
Edukacji w Siedliskach-Bogusz oraz 
firm BETEX z Jasła, TAURUS z Pil-
zna, PIEROŻEK z Krosna i NOWY 
MAXPOL z Brzeźnicy.
 Jesteśmy również wdzięczni przed-
stawicielom mediów, a szczególnie 
p. Iwonie Piętak z Polskiego Radia 
Rzeszów, p. Józefowi Nosalowi – na-
czelnemu redaktorowi „Wiadomości 
Brzosteckich”, p. Januszowi Grajcarowi 
z „Obserwatora Lokalnego”, dziennika-
rzom „Nowin” i „Wiadomości Dębic-
kich”.
 Po ogłoszeniu wyników burmistrz 
Miasta i Gminy Brzostek złożył na ręce 
dyrektora Stanisława Wójtowicza i za-

stępcy Krzysztofa Dziedzica podzięko-
wania dla nauczycieli i pracowników 
Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz 
za ich wkład pracy w przygotowanie im-
prezy, a przedstawiciel PZU podkreślił 
rolę tego przedsięwzięcia w promowa-
niu bezpieczeństwa na naszych drogach. 
W tym miejscu dziękujemy również 
ratownikom z Pogotowia Medycznego 
p. Sebastiana Radzika za ich udział 
w konkursie Megamózgi.
 Stałym punktem programu koń-
czącym spotkanie jest pamiątkowe 
zdjęcie i wspólny posiłek w szkolnej 
stołówce. Również i tym razem nie 
mogło być inaczej. Na koniec trzeba 
jeszcze raz podkreślić, że wygrali 
wszyscy. Gimnazjaliści – zawodnicy 
zapamiętają zapewne towarzyszące im 
emocje, radość i satysfakcję z trafnych 
odpowiedzi; mamy nadzieję, że cieszą 
się też z otrzymanych nagród rzeczo-
wych (drukarki, telefony komórkowe, 
aparaty fotograficzne, zestawy głośni-
ków komputerowych, kalkulatory, kaski 
rowerowe dla wszystkich zawodników). 
Wygrali również goście i kibice, gdyż 
byli świadkami prawdziwej rywaliza-
cji i pasjonującej zabawy. Na koniec 
wygrali też organizatorzy, bo zdali 
egzamin z przygotowania tak dużej 
imprezy i kolejny raz udowodnili, że 
jeżeli podejmą się realizacji jakiegoś 
zadania, to dobrze sobie z nim poradzą.
 Po południu emocje opadły, szkoła 
wyciszyła się, by następnego dnia 
wrócić do normalnego trybu zajęć, a na-
uczyciele Zespołu już myślą, co udosko-
nalić, aby za rok rywalizacja była jesz-
cze ciekawsza i by znowu przyciągnęła 
do konkursu liczną grupę młodzieży 
z przyrodniczą pasją, o czym w imieniu 
organizatorów informuje 

Zofia Cabaj

jeden zwycięzca, ale wielu wygranych, czyli Megamózgi 2012

Fot. J. Nosal
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 Uczniowie klas I-VI Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Brzostku w montażu 
słowno-muzycznym pt. „Witajcie w na-
szej bajce” poprzez wiersze, scenki 
rodzajowe, piosenki i tańce zaprezen-
towali swoje zdolności i umiejętności 
artystyczne.
 Dzieci wcielając się w bajkowe po-
stacie znanych wierszy Jana Brzechwy 
chciały dostarczyć widzom wielu 
radosnych przeżyć i zachęcić do bli-
skiego kontaktu z książką. Zaprosiły 
dorosłych, aby czasami wracali wspo-

mnieniami do wspaniałego bajkowego 
świata swojego dzieciństwa. Szkolni 
artyści poprzez rolę książkowego lenia, 
skarżypyty, kłamczuchy i samochwały 
zwrócili uwagę, że nie należy poddawać 
się złu, ale wybierać to, co dobre i szla-
chetne dla siebie i drugiego człowieka.
 Pomysłodawcami tego przedsięwzię-
cia były nasze Panie Dyrektor, a Panie: 
Teresa, Bernadka, Kasia, Ela oraz Pan 
Wiesław zadbali o scenariusz, rekwizy-
ty, piękną dekorację, stroje, tańce i mu-
zykę. Pani kierownik świetlicy wraz 

z nauczycielami czuwali nad sprawną 
organizacją przebiegu uroczystości. 
 Odbiorcami przesłania płynącego 
z poezji Brzechwy byli uczniowie, 
a także Rodzice z Rad Oddziałowych 
licznie przybyli na spotkanie. Wszyscy 
spontanicznie reagowali na występy, 
nagradzając młodych artystów gromki-
mi brawami. Każde dziecko wspaniale 
odegrało powierzoną mu rolę i profesjo-
nalnie pokonało stres sceniczny.
 Przewodnicząca Rady Rodziców 
– Monika Lemek pięknie podzięko-

wała Dyrekcji szkoły za 
zaproszenie, a uczniom 
i nauczycielom za pełne 
zaangażowanie w przygo-
towanie przedstawienia. 
Dzieci otrzymały od Pani 
przewodniczącej oraz jed-
nej z mam – Marty Dodo-
lak słodki poczęstunek. 
 Po występie rodzice i wy-
chowawcy mieli okazję 
omówić bieżące sprawy 
szkolne, a także wymie-
nić uwagi, spostrzeżenia 
dotyczące pracy wycho-
wawczej. Pani pedagog 
przygotowała również 
informacje dotyczące za-
grożeń płynących z inter-
netu.
 Spot ka n ie  up ł y nę ło 
w niezwykle serdecznej 
atmosferze.

Nauczyciele
SP Brzostek

Podróż do cudownego świata poezji – brzechwa wierszem malowany

z prac rady Miejskiej
 XIV sesja Rady Miejskiej w Brzostku, odbyła się w dniu 
28 marca 2012 roku. Na początku obrad radni wysłuchali in-
formacji złożonej przez Burmistrza Brzostku Leszka Bieńka 
o realizacji uchwał Rady Miejskiej. Podczas sesji radni podjęli 
uchwałę dotyczącą zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek. 
Poparto wniosek Burmistrza o nie wyrażeniu zgody na wyod-
rębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku. W dalszej części 
obrad podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długo-
terminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz 
uchwałę dotyczącą ustalenia wysokości środków finansowych 
na realizację projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminę Brzostek.
 Kolejne punkty przyjętego porządku obrad dotyczyły 
podjęcia uchwał w sprawie zmiany uchwały dotyczącej pro-
gramu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz 
zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu gminy 
i ustalenia opłat za korzystanie z przystanków komunikacji 
na terenie Gminy Brzostek. Dokonano zmiany statutu Gminy 
Brzostek w kwestii dotyczącej załącznika Nr 2, polegającej na 
uaktualnieniu wykazu gminnych jednostek organizacyjnych. 
Podejmując kolejną uchwałę Rada Miejska wyraziła zgodę na 
złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Usprawnianie 
funkcji rozwojowych i poznawczych uczniów w Szkole 
Podstawowej w Brzostku” w ramach konkursu Nr 32/
POKL/9.1.2/2012 działania 9.1, Poddziałania 9.1.2. Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Radni przyjęli uchwałę w sprawie wyra-
żenia zgody na zniesienie współwłasności 
nieruchomości położonej w Brzostku przy 
ul Szkolnej 7, zabudowanej budynkiem 
mieszkalno–usługowym.
 Odrzucono wniosek w sprawie prze-
znaczenia do najmu sklepu położonego 
w Domu Ludowym w Opacionce stanowią-
cego własność Gminy Brzostek, na okres 
powyżej trzech lat oraz wniosek dotyczący 
ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady 
oraz radnych Rady Miejskiej w Brzostku.
 Treść podjętych uchwał prezentowana jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
stronie internetowej Gminy Brzostek.

E. SzukałaFot. J. Nosal
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„Alleluja biją dzwony
biją na wszystkie świata strony
Bo Zmartwychwstał Pan…”

 Kwietniowe poranki budzą się wcze-
śnie, a razem z nimi płyną trele ptasich 
śpiewów. Rześki wiatr muska delikatnie 
swoją siłą. Na niebie błękitnie, tylko tu 
i ówdzie bałwanki chmur kłębią się, 
a spod nich przebija się mocny blask 
słońca. Pagórki przybierają żółtozie-
lone kolory, a wśród traw nieśmiało 
wychylają białe, żółte i fioletowe główki 
kwiatów polnych. Na wierzbie widnieją 
małe bazie, a leszczyna opuszcza długie 
kiście kwiatów. Drzewa dobierają 
kolorów zieleni, a ziemia pachnie 
wiosną.
 Ten wczesnowiosenny czas 
łączy się dla nas, chrześcijan, 
z okresem oczekiwania na święto 
Paschy. Wszyscy porządkujemy 
nie tylko obejścia wokół domów, 
na podwórkach, w zagrodach, 
ale także porządkujemy „swój 
wewnętrzny świat”. Częściej za-
stanawiamy się nad tym, co prze-
żyliśmy, jak wkomponowaliśmy 
się we współczesność oraz nad 
tym, co nas jeszcze czeka. Razem 
z dziećmi, wnukami, przyjaciółmi 
gromadzimy się na nabożeństwach 
wielkopostnych, częściej w na-
szych rękach jest Pismo Święte, 
czy czasopisma religijne, odbywa-
my rodzinne pielgrzymki do nie-
zwykłych polskich miejsc zwanych 
Kalwariami.
 I tak w Kalwarii Zebrzydow-
skiej, już w Parku Pielgrzym-
kowym, zatapiamy się z mocno 
bijącym sercem w rozważanie 
Męki Pańskiej. Przesuwają się 
przed oczyma obrazy wjazdu Pana 
Jezusa do Jerozolimy oraz okrzyki 
uwielbienia i miłości tłumu. Za 
chwilę ogarnia człowieka refleksja, że 
już za cztery dni, w Wielki Czwartek, 
będzie zdradliwy pocałunek Judasza 
w Ogrodzie Oliwnym, a potem sąd u 
Kajfasza, wyrok Piłata i droga z Krzy-
żem boleści na Golgotę. Idąc ścieżkami 
przystajemy przed każdą kolejną stacją 
drogi krzyżowej, wchodzimy do kaplicy 
Cyrenejczyka, kapliczki Domu Matki 
Boskiej zbudowanej na planie róży, 
kapliczki Wieczernika, Ogrójca, czy 
pałacu Heroda i Piłata. Rozważamy 
kolejne etapy męki Jezusa i snujemy 
ref leksje nad współczesnością. Ileż 
krzywdzących uchwał podejmuje polski 
rząd w sprawie kościoła katolickiego.
 Żyjemy w kraju katolickim, więk-
szość społeczeństwa to ludzie korzysta-
jący z sakramentów świętych, a tu tak 
podstępnie odbiera się dobre imię nam 
wszystkim chrześcijanom. Opowiada 
się o zwrocie przez państwo dóbr ko-
ścielnych – tylko do końca nie wyjaśnia 
się, że owe dobra nie zabrał kościół 
w celu gromadzenia prywatnych bo-
gactw, ale utworzył z owych majątków: 
szkoły, przedszkola, żłobki, internaty 

czy domy opieki przeznaczone dla po-
trzebujących wiernych, a prowadzone 
przez zakony.
 Innym problemem dla nas ludzi wia-
ry jest nie przyznanie telewizji Trwam 
miejsca na tzw. multipleksie cyfrowym, 
a przecież słuchanie i oglądanie progra-
mów, wywiady z prawymi politykami 
i naukowcami, podawanie prawdziwych 
relacji z życia w Europie i na świecie 
jest koniecznością bycia w zgodzie 
z rzeczywistością prawdziwą na tym 
świecie. Kreowanie myślenia tylko 
laickimi wartościami pełnymi obrazów 
nieletniego, chorego seksu, szalejącej 

narkomani, „niezdrowej” miłości, sza-
tańskich zabaw itp. Nie każdy zdrowo-
rozsądkowy człowiek chce to oglądać. I 
na naszej Ziemi Brzosteckiej żyje wiele 
rodzin, które oglądają telewizję Trwam, 
dlatego z całej siły winniśmy żądać, aby 
telewizja Trwam dostała koncesję na 
nadawanie na multipleksie cyfrowym.
 Innym bardzo ważnym problemem 
są zakusy zmienienia miejsca religii, 
jako przedmiotu nauczania w szkole. 
Religia istnieje wśród ludzkości od 
czasów dawnych i jest zjawiskiem 
społecznym budując życie jednostki, ro-
dziny, środowiska. To na lekcjach religii 
młody człowiek poznaje normy moralne 
i etyczne oparte na Dekalogu, które od 
najmłodszych lat wszczepiali mu rodzi-
ce. Zasady życia wynikające z Dekalo-
gu od zarania wieków wrosły w nasze 
polskie społeczeństwo. Nasi praojco-
wie przez pokolenia walczyli o religię 
głoszoną językiem polskim w czasach 
zaborów. W czasach mrocznych dni 
okupacji kościoły katolickie stały się 
bastionami bezpieczeństwa młodzieży 
AK-owskiej. Tutaj w zakrystiach oraz 

w mieszkaniach księży prowadzono 
tajne nauczanie. W czasach PRL-u – to 
już pamiętam – nasi ojcowie walczyli 
o wprowadzenie religii do szkół jako 
przedmiotu nauczania. I wreszcie nastą-
pił czas transformacji społecznej i wpro-
wadzono religię do programu nauczania 
we wszystkich typach szkół. Przed 
oczyma przesuwa się obraz pierwszego 
spotkania opłatkowego w brzosteckiej 
podstawówce z udziałem wszystkich 
księży katechetów i dyrektorów szkół. 
Ileż to było radości i ze wzruszenia 
zakręciły się łzy w oczach. Wtedy to 
prałat ks. Kazimierz Ostafiński powie-
dział, że dziękuje Bogu za to, że wracają 
normalne czasy, kiedy katecheta będzie 
oficjalnie potrzebny w wychowywaniu 

młodzieży w polskich szkołach. 
A dziś tyle pięknych imprez or-
ganizowanych przez katechetów 
i katechetki, tyle zaangażowania 
młodzieży, tyle ciekawych grup 
młodzieży katolickiej działających 
na rzecz potrzebujących nie tylko 
w środowisku, w Polsce, ale także 
w krajach Afryki i na całym świe-
cie. I co z tego pozostanie, kiedy 
religia wyjdzie ze szkoły?
 Przed radosnymi dźwiękami re-
zurekcyjnych dzwonów dowiadu-
jemy się, my katolicy, o zakusach 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
które 7 lutego 2012 r. wydało roz-
porządzenie dotyczące ramowych 
planów nauczania w szkołach pu-
blicznych. Tam właśnie – czytając 
uważnie – dowiadujemy się, że 
religia znalazła się poza ramówką 
w grupie zajęć dodatkowych. Co to 
znaczy? A to, że odpowiedzialność 
finansową za prowadzenie religii 
przenosi się na samorządy. Nie 
ma zapisu, że religia wchodzi do 
ramowego planu nauczania. Za-
chodzi pytanie – co będzie jeżeli 
samorządom zabraknie pieniędzy 
na potrzeby lokalne: rozbudowę 
infrastruktury, kanalizacji, repe-

rację dróg, na świadczenia wynikające 
ze zniszczeń spowodowanych siłami 
przyrody itp. Co będzie z opłaceniem 
katechetów za nauczanie religii? Od-
powiedź jest jasna, najpierw ograniczy 
się religię do jednej godziny, a potem?... 
Myślę, że nasi samorządowcy nie będą 
podejmować takich decyzji, ale wszyst-
ko może się zdarzyć.
 Zatem dręczy pytanie – czy my, 
w większości społeczeństwo katolickie 
– pamiętamy, że to nasze pokolenia wy-
chowywały się w duchu wiary, w duchu 
humanizmu, w duchu solidarności z in-
nym człowiekiem i przyrodą. I o takie 
wychowanie naszej młodzieży musimy 
dbać i troszczyć się. I o takie zasady 
wychowania współczesnego człowieka 
winniśmy walczyć, a od rządu polskiego 
żądać zapisów w naszej konstytucji.
 Cieszymy się, że radosne rezurek-
cyjne dzwony zawołają „Alleluja, żyje 
Pan”. Oby z tym przeżyciem łączył się 
radosny spokój o to, że religia, tak jak 
jest, będzie dalej w kanonie przedmio-
tów podstawowych w naszych szkołach.

Zuzanna Rogala

zanim zadzwonią rezurekcyjne dzwony

Figura Chrystusa Zmartwychwstałego  
z kościoła w Brzostku

Fot. J. Nosal
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 Wprawdzie przed nami jeszcze 
święta Wielkanocne, którymi żyje 
dzisiaj cały chrześcijański świat, ale 
za miesiąc całą Polską znów zawładnie 
majowe szaleństwo. Część z nas wy-
biera się w góry, część do znajomych, 
inni jeszcze pozostaną w domu i roz-
poczną sezon grillowania. I świetnie, 
nic w tym dziwnego. W końcu po to 
są wolne od pracy dni, by wypocząć 
i odwiedzić znajomych lub w końcu 
spędzić trochę czasu z rodziną. Ale 
w ten okres majowego odpoczynku 
znowu „wejdą” nam uroczystości 
rocznicowe Konstytucji 3-go Maja. 
Rzecz oczywiście nie w tym, by prawić 
nudnawe wykłady i naukowe wywody 
historyczne na temat jej postępowości, 
wyjątkowości, roli, jaką odegrało jej 
uchwalenie w historii Polski. Ten, kogo 
to interesuje, sam znajdzie wiedzę na 
ten temat. Ważnym jest za to, by każ-
dy z nas poczuł w sobie w tym dniu 
choćby nutkę patriotyzmu. Strasznie 
niemodne to ostatnio słowo. Mło-
dzieży zwłaszcza kojarzy się niestety 
nudno i martyrologicznie. Kilka dni 
temu – nota bene na „postępowym” 
youtube – słuchałem piosenki Sławy 
Przybylskiej „Gdzie są kwiaty z tam-
tych lat” śpiewanej zresztą kiedyś 
przez niezapomnianą Marlenę Dietrich. 
Słysząc to, moja córka rzekła: „Oj tato, 
znów słuchasz tych nudnych rzeczy”. 
Na ekranie tymczasem przewijały się 
młode twarze dziewcząt i chłopców 
w mundurach Armii Krajowej z ar-
chiwalnych zdjęć z barykad powsta-
nia warszawskiego. Poprosiłem ją do 
ekranu i powiedziałem: „Monika, to 
twoi rówieśnicy. Nie pytali o nic, swoje 
życie poświęcili Polsce, ginęli, choć 

chcieli żyć, mordowani na Pawiaku, 
w obozach koncentracyjnych, brodzili 
w kanałach po pas w szambie, tracili na 
własnych oczach swoich najbliższych. 
Najwspanialsze lata upłynęły im na 
walce nie dlatego, że się nudzili, nie 
dlatego, że nie mieli nic innego do ro-
boty. Oni to robili, ponieważ niepodle-
głość, wolność, możliwość swobodnego 
rozwoju narodowego stanowiła dla 
nich taką wartość, że gotowi byli temu 
poświęcić nawet życie”.
 Dziś na szczęście ojczyzna nie 
wymaga od nas aż takich poświęceń. 
Nikt nikogo na ulicach nie aresztuje 
nawet za najgłupsze gadanie po polsku 
(a czasami by wypadało). Cieszymy się 
wolnością, demokracją i przywilejami, 
jakie przynajmniej w zakresie wolności 
słowa każdy z nas otrzymuje. Pewnie 
sobie nawet nikt nie wyobraża, że 
mógłby dostać w gębę na ulicy za roz-
mawianie po polsku, czy zastać na ulu-
bionym sklepie kartkę z napisem „Nur 
fur deutsche”. Tak jest właśnie dzięki 
tym naszym rodakom, którzy wiele 
lat temu zbrojnie przeciwstawili się 
tym, którzy chcieli nas wynarodowić. 
Wspomnijmy zatem przed różnymi 
uroczystościami rocznicowymi o tych, 
którzy polskość nie woskiem, a krwią 
pieczętowali. I nie myślę tutaj tylko 
o ludziach formatu Piłsudskiego, Fiel-
dorfa-Nila, czy Traugutta. Zaglądnijmy 
w nasze rodzinne historie. Jak wielu 
z naszych przodków biło się za Polskę, 
jak wielu cierpiało w obozach zagłady 
czy syberyjskich łagrach. Ilu rozstrze-
lano, ilu latami musiało się ukrywać 
bez możliwości kontaktu z najbliższy-
mi, ilu przez długi czas tułało się po 
obczyźnie. I nie dlatego, że zrobili coś 

złego, a dlatego, że byli żądnymi nie-
podległości Polakami, czyli jak to dziś 
mawiamy obiegowo „za nic”. Oddajmy 
im zatem pamięć i hołd poprzez nasze 
uczestnictwo w uroczystościach pa-
triotycznych. Niech mają one należytą 
oprawę poprzez nasz udział, bowiem 
umarłe miasto, zamknięte okna, po-
chód składający się ze Straży Pożarnej, 
pracowników Magistratu i kilku osób 
to drwina z pamięci tych, którzy ofiarą 
życia wolność nam sprezentowali. To 
tak, jakby po śmierci męża za trumną 
szła z przymusu tylko żona i dzieci, bo 
tak wypada, a reszta rodziny oglądała 
w tym czasie mecz…
 Święto 3-go Maja ma niewątpliwie 
radosny charakter. Wierzę, że tej rado-
ści w Brzostku w ten majowy, bardzo 
długi weekend nie zabraknie. Wyjdźmy 
na chwilę z domów, zabierzmy dzie-
ci, wnuki. Wywieśmy przed domem 
flagę. Powiedzmy tym najmłodszym, 
dlaczego świętujemy. Jeśli z tradycji 
amerykańskiej czerpiemy fascynację 
fast foodem i coca-colą to zaczerp-
nijmy też charakterystyczny dla tej 
nacji patriotyzm. O wszystko można 
społeczeństwo amerykańskie posądzić, 
ale z pewnością nie o zaściankowość, 
a o patriotyzm na pewno. Nie wstydź-
my się cieszyć z tego, że jesteśmy 
Polakami. Przekażmy tym, którzy po 
nas przyjdą poczucie, że Ojczyzna 
to dla nas wyjątkowa wartość. Za jej 
niepodległość całe pokolenia Polaków 
zapłaciły ogromną cenę. Pokażmy, że 
umiemy docenić trud i poświęcenie 
naszych ojców i dziadów.
 Zatem „Wiwat maj, piękny maj, 
u Polaków błogi raj”.

Wojciech Staniszewski

witaj majowa jutrzenko czyli kilka słów o patriotyzmie

 Ognisko Misyjne i Szkolne Koło Cari-
tas to dwie prężnie działające grupy w SP 
w Brzostku. Pod opieką pani Joli i pani 
Agaty wychowankowie niosą duchową po-
moc innym przez modlitwę, wyrzeczenie, 
świadectwo życia i dobre uczynki. W ciągu 
roku szkolnego i katechetycznego podejmu-
ją wiele własnych inicjatyw i realizują róż-
ne pomysły z myślą o misjach, starszych, 
samotnych, chorych i potrzebujących.
 Czas Wielkiego Postu dla uczniów zrze-
szonych w tych kołach jest okresem wytę-
żonej pracy. Wszyscy chętni po lekcjach 
pod kierunkiem swoich opiekunów trudzą 
się nad wykonaniem kolorowych ozdób 
świątecznych: kartek, palm i pisanek.
 Wszystkie prace są niepowtarzalne 
i wyjątkowe, bo wykonane własnoręcznie, 
dlatego tak bardzo podobają się uczniom, 
rodzicom i nauczycielom naszej szkoły.
 Cieszy fakt, że dzieci od najmłodszych 
lat z wielkim zapałem i bezinteresownie 
włączają w wszelkie akcje Ogniska Misyj-
nego i Koła Caritas.

atsz

PrzedŚwiąteczna działalnoŚĆ szkolnego koła caritas i ogniska Misyjnego

Fot. J. Nosal
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 „Nigdy nie skąp zwykłej dobroci, 
choćby był to tylko zwykły uśmiech 
na twojej twarzy”. Dnia 8 marca 2012 
r. w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Kamienicy Dolnej odbyło się trady-
cyjne spotkanie z Paniami w podzięce 
za Ich wielkie serce, pasję społeczni-
kowską, poświęcenie dla przyszłości 
i niegasnący uśmiech na twarzy. Uro-
czystość została zorganizowana przez 
Społeczność Szkoły, Radę Rodziców 
i Radę Sołecką. 
 Uczniowie przedstawili przepiękny 

program artystyczny, który zachwycił 
wszystkich zebranych. Przedstawicie-
le Rady Sołeckiej wręczyli Paniom 
wiosenne kwiaty, życząc Im radości, 
pogody ducha i zdrowia. Przygotowa-
no również dla wszystkich zebranych 
słodki poczęstunek.
 Spotkanie upłynęło w iście wiosen-
nej atmosferze. O niepowtarzalny na-
strój zadbali: radny – Marian Ptaszek, 
sołtys – Paweł Machaj wraz z Radą 
Sołecką w składzie: Jan Serafin, Robert 
Podlasek, Zbigniew Machaj, Andrzej 

Augustyn oraz Józef Berek, a także 
Stanisław Berek, Krzysztof Piekar-
czyk, Waldemar, Józef Jasicki, Paweł 
Hipszer, Wojciech Machaj, Adam 
Oszkandy, Andrzej Porębski i Krzysz-
tof Skórski.
 Zebrane kobiety serdecznie podzię-
kowały Pani Dyrektor, jej nauczy-
cielom, uczniom oraz organizatorom 
za pamięć, niezwykłe spotkanie i ży-
czenia. Zapach wiosennych kwiatów 
jeszcze długo unosił się w powietrzu….

Uczestniczka

w kamienicy dolnej już zakwitły pierwsze kwiaty!

Fot. P. Batycki

 W dniu 10.03.2012 w Gorzycach od-
był się IV Ogólnopolski Turniej Karate 
Kyokushin z udziałem zawodników 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Ky-
okushin Karate w Brzostku. W klasyfi-

kacji generalnej klub zajął drużynowo 
III miejsce.
 Trudy treningów przyniosły wymier-
ne korzyści w postaci przywiezionych 
trofeów. Wyniki indywidualne zawod-

ników z Brzostku:
Damian Wal – I miejsce Kumite
Piotr Przebięda – II miejsce Kumite
Adrianna Mendoń – III miejsce Ku-
mite; II miejsce Kata

Marta Majewska – III miejsce Ku-
mite
Święch Marceli – III miejsce Kumite
 Ponadto w turnieju klub reprezen-
towali: Krzysztof Bielański, Grygiel 
Daniel, Wiktor Jarmusz, Michał 
Miazga
 „Na szczególne podkreślenie 
zasługuje fakt, iż był to pierwszy 
wyjazd naszych najmłodszych ka-
rateków. Nawiązane znajomości 
oraz nowe doświadczenia na macie 
pozwolą w przyszłości na osiąganie 
jeszcze lepszych wyników sporto-
wych.” – mówi Robert Kolbusz, 
prezes UKS Kyokushin Karate 
w Brzostku.
 Gorzyckie zawody były spraw-
dzianem przed zbliżającymi się 
zawodami „XIV Mistrzostwami 
Województwa Podkarpackiego dzie-
ci i młodzieży” w Krośnie w dniu 1 
kwietnia 2012 r.

Piotr Kramarz

iV ogólnopolski turniej karate kyokushin z udziałem zawodników z brzostku
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 Po zimowej przerwie trwającej tylko dwa 
miesiące firma REM-BUD I Drąg Bronisław 
Spółka Jawna Al. Jana Pawła II 60 B ze Sta-
lowej Woli wróciła na plac budowy i szybko 
zmienia krajobraz obok brzosteckiego gim-
nazjum. Czasu pozostało już niewiele, bo 
planowany termin zakończenia tego etapu 
budowy (tzw. stan surowy otwarty) upływa 
w czerwcu. Wartość robót I etapu to 3.985 
tys. zł. Z Ministerstwem Sportu podpisano 
też umowę na dofinansowanie w kwocie 900 
tys. zł.
Sala gimnastyczna będzie spełniać funkcję:
• dydaktyczną – zawody sportowe, treningi,
• sportową – zajęcia i zawody sportowe, 

treningi,
• widowiskową,
 Wielkość budowanej sali gimnastycznej 
umożliwi odbywanie ćwiczeń gimnastycznych, 
grę w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną 
oraz organizowanie międzyszkolnych zawodów 
sportowych. Przewidywana jest także możli-
wość wykorzystywania sali dla organizowania 
uroczystości szkolnych oraz prowadzenia zajęć 
organizacji sportowych, rekreacyjnych i wido-
wiskowych.
Parametry budowanej sali gimnastycznej
• Powierzchnia zabudowy:  2.697,50 m2

• Powierzchnia użytkowa:  2.271,86 m2

• Kubatura:       24.776,00 m3

• Powierzchnia wewnętrzna: 2.446,00 m2

• Powierzchnia całkowita:  2.566,80 m2 
• Wysokość budynku:    14,43 mb
 Zasadnicza bryła sali gimnastycznej z wi-
downią usytuowana jest równolegle dłuższym 
bokiem do wschodniej granicy działki w odle-
głości 4m od niej. Od strony południowej do 
sali gimnastycznej przylega parterowa część 
mieszcząca pomieszczenie magazynu na sprzęt 
sportowy. Wzdłuż dłuższego zachodniego 
boku budynku sali zaprojektowano piętrową 
widownię. Pomiędzy budynkiem sali gimna-
stycznej a istniejącym budynkiem gimnazjum 
zaprojektowano łącznik. W części południowej 
łącznik jest parterowy i mieści holl wejściowy, 
pomieszczenie dla pielęgniarki, dyżurkę oraz 
toaletę dla niepełnosprawnych a także pomiesz-
czenie socjalne dla personelu i pomieszczenie 
porządkowe. W części północnej budynek 
projektowany jest piętrowy. Na parterze zlo-
kalizowane jest zaplecze sali gimnastycznej 
z szatniami i umywalniami dla 2 grup uczniów 
a także pokój trenerów. W północnej części sali 
gimnastycznej zaprojektowano scenę oddzielo-
ną od głównej przestrzeni sali ścianką mobilną 
rozsuwaną na czas imprez widowiskowych. 
Obok sceny zaprojektowano magazyn, po 
drugiej stronie sceny – garderoby dla artystów: 
damską i męską. Zaprojektowano również na 
parterze budynku siłownię. Na piętrze zapro-
jektowano 2 klasopracownie z zapleczem oraz 
bibliotekę z czytelnią. Zaprojektowano tu także 
przeniesione z części istniejącej budynku po-
mieszczenie pedagoga oraz toalety: oddzielne 
dla dziewcząt, chłopców oraz dla niepełno-
sprawnych.
 Projektowana sala gimnastyczna posia-
da plac do gry w piłkę ręczną o wymiarach 
20x40m. Salę wyposażono w kosze do gry 
w piłkę koszykową opuszczane, podwieszane do 

już się mury pną do góry

Zestawienie pomieszczeń na parterze:
Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia w m2

Pomieszczenia projektowane:
magazyn sprzętu sportowego wykładzina pcv 42,89
sala gimnastyczna nawierzchnia sportowa 1098,05
magazyn sceny gres 21,25
scena wykładzina pcv 46,15
garderoba damska wykładzina pcv 10,23
garderoba męska wykładzina pcv 10,53
wc damskie gres 7,71
wc męskie gres 7,88
umywalnia nauczyciela wf gres 3,35
wc nauczyciela wf gres 1,36
pokój trenerów wykładzina pcv 8,16
siłownia gres 53,58
szatnia męska wykładzina pcv 20,97
łazienka męska gres 12,95
wc męskie gres 1,42
łazienka damska gres 12,95
wc damskie gres 1,42
szatnia damska wykładzina pcv 20,48
korytarz gres 56,60
wc niepełnosprawnych gres 5,32
gabinet pielęgniarki gres 15,49
pomieszczenie socjalne gres 11,06
portiernia gres 5,30
hol wejściowy i korytarz gres 151,35
klatka schodowa gres 21,05
winda gres 1,96
trybuny nawierzchnia sportowa 126,46
klatka schodowa gres 11,43
pomieszczenie porządkowe gres 2,70
wiatrołap gres 7,51

razem pomieszczenia projektowane: m2 1797,50
Pomieszczenia istniejące:
szatnia dla niepełnosprawnych wykładzina pcv 7,08
wc niepełnosprawnych gres 6,76

Zestawienie pomieszczeń na piętrze
Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia w m2

Pomieszczenia projektowane:
galeria widokowa wykładzina pcv 126,89
wc damskie gres 7,84
wc męskie gres 7,88
wc niepełnosprawnych gres 5,04
zaplecze klasopracowni wykładzina pcv 8,32
klasopracownia wykładzina pcv 53,96
korytarz gres 93,69
klasopracownia wykładzina pcv 60,14
zaplecze klasopracowni wykładzina pcv 6,64
biblioteka z czytelnią wykładzina pcv 95,34
pokój pedagoga wykładzina pcv 8,56
razem pomieszczenia projektowane: m2 474,3
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konstrukcji dachu oraz słupki do mocowania siatki do gry 
w siatkówkę (3 boiska). Ponadto sala wyposażona zostanie 
w drabinki gimnastyczne w ilości 44 pól ćwiczebnych.
 Parter i piętro projektowanej rozbudowy budynku połą-
czone są 2 klatkami schodowymi: jedna prowadzi z hollu 
wejściowego na piętro widowni, druga zlokalizowana jest 
centralnie w łączniku między budynkiem istniejącym szkoły 
a projektowaną salą gimnastyczną.
 Budynek projektowany posiada oddzielne wejście główne, 
ponadto z pomieszczenia magazynu sprzętu sportowego oraz 
podobnie z zaplecza sceny prowadzą wyjścia ewakuacyjne 
na zewnątrz budynku. Z hollu wejściowego jest również wyj-
ście na teren wewnętrznego patio – zamkniętego dziedzińca, 
uzyskanego w wyniku połączenia brył budynku istniejącego 
i projektowanego.
 W pomieszczeniu sali gimnastycznej zaprojektowano 
podłogę sportową systemową BOEN SINGLEFLEX STA-

DIUM. Dopuszcza się zastosowanie innych systemów pod-
łogowych lecz o nie gorszych parametrach technicznych.
 Wszystkie wymienione w tabeli pomieszczenia i wyposa-
żenie budynku będzie realizowane w drugim etapie budowy 
po przeprowadzeniu odpowiedniego przetargu. Zakończenie 
wszystkich prac i oddanie obiektu do użytkowania planowa-
ne jest na jesień 2013 roku i tego momentu zapewne oczekują 
wszyscy uczniowie, nauczyciele (szczególnie wychowania 
fizycznego) oraz rodzice brzosteckiego gimnazjum. Oby 
wszystkie plany zostały wykonane bez zbędnych poślizgów, 
a nowa sala gimnastyczna dobrze służyła naszej lokalnej 
społeczności.
 Fotograficzna kronika budowy sali gimnastycznej znaj-
duje się na stronie Pawła Batyckiego:
http://www.batyckipawel.eu/thumbnails.php?album=273

P.S.

Po 79 latach barwy 20 Pułku Ułanów znów u sarkofagu króla Jana III Sobieskiego

Święto 8 Pułku ułanów ks. józefa Poniatowskiego
 17 marca 2012 roku przy pięknej sło-
necznej pogodzie w Krakowie Szwa-
dron Niepołomice w barwach 8 Pułku 
Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego 
obchodził swoje coroczne Święto 
Pułkowe. Ten najstarszy historycznie 
pułk kawalerii świętował je w dniu 
imienin honorowego „szefa” pułku Ks. 
Józefa Poniatowskiego już po raz 228. 
W uroczystościach reprezentowane 
były barwy 2 Pułku Szwoleżerów 
Rokitniańskich, 
3 Pułku Szwole-
żerów Mazowiec-
kich, 9 Pułku Uła-
nów Małopolskich, 
13 Pułku Ułanów 
Wileńskich, 3 Puł-
ku Strzelców Kon-
nych i oczywiście 
naszego 20 Pułku 
Ułanów im. Kró-
la Jana III Sobie-
skiego. Szwadron 
Podkarpacie udał 
się na to święto za-
silony obecnością 
naszych nowych 
kolegów z Rzeszo-
wa - Stanisława 
Dziury i Jerzego 
Błażeja oraz le-
gend a r ny m ju ż 
sztandarem Kon-
nej Straży Ochrony 
Przyrody z 1975 
roku, którego jeden 
płat jest wierną ko-
pią historycznego sztandaru 20 Pułku 
Ułanów. Sztandar ten poświęcony przez 
papieża Jana Pawła II w Castel Gandol-
fo był wraz ze swoimi strażnikami na 
uroczystościach rocznicowych na Mon-
te Cassino i afrykańskiej wyprawie na 
Kilimandżaro. Zgodnie z porozumie-
niem z naszymi kolegami z Rzeszowa 
na tę chwilę pod nim gromadzą się ułani 
Szwadronu Podkarpacie.
 Uroczystości jak zwykle rozpoczęły 
się na płycie Rynku Głównego w Kra-
kowie przed historyczną dla 8 Pułku 

Ułanów kawiarnią Europejska. W szy-
ku trójkowym ułani udali się najpierw 
na nabożeństwo do kościoła Św. Anny, 
a następnie pod Krzyż Katyński u stóp 
Wawelu, gdzie odbył się Apel Pole-
głych. Na wawelskim wzgórzu jak co 
roku Szwadron Niepołomice wręczył 
swoim najlepszym ułanom odznaki ho-
norowe nadane przez Kapitułę Odznaki 
Szwadronu Niepołomice, a następnie 
przyjął na staż prawie 20 nowych 

ułanów. Uroczystości, w których brali 
także udział harcerze z 8 HDJ „Ara-
bian”, zakończyło złożenie kwiatów 
na sarkofagach Księcia Poniatowskiego 
oraz Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
 Po oficjalnej ceremonii do krypt 
wawelskich weszli wraz ze sztandarem 
Konnej Straży Ochrony Przyrody ułani 
Szwadronu Podkarpacie i udali się do 
krypty Św. Leonarda, gdzie spoczywa-
ją prochy króla Jana III Sobieskiego. 
Była to historyczna chwila, ostatni raz 
„ułani Króla Jana” odwiedzili swojego 

patrona przy okazji Wielkiej Rewii 
Kawalerii w Krakowie w 1933 roku. Po 
79 latach do króla Jana III Sobieskiego 
znów zawitali ułani w amarantowych 
barwach 20 PU. Chwila była podnio-
sła. Uroczystością dowodził por. kaw. 
och. Jan Urban, a poczet sztandarowy 
„pod szablą” poprowadził wach. kaw. 
och. Witold Wierzbiński ze sztan-
darowym Jerzy Błażejem i asystą 
ułana Wojciecha Kusia. W ceremonii 

brali udział kwa-
termistrz szwadro-
nu kpr. kaw och. 
Ryszard Drozd, 
starszy ułan Pa-
weł Urban, starszy 
ułan Piotr Urban, 
ułan Rafał Malach, 
kpr. kaw. och. Sła-
womir Baj, ułan 
Stanisław Dziura 
oraz ułan Grzegorz 
Wojtaczka i chor. 
kaw. och. Woj-
ciech Staniszew-
ski. Miłym akcen-
tem była obecność 
Pana Mirosława 
Holewińsk iego, 
konserwatora za-
bytków, urbanisty 
i wybitnego znaw-
cy historii polskiej 
kawalerii, który 
w krótkim wystą-
pieniu w ciepłych 
s łowach mówi ł 

o odnowieniu tradycji barw 20 Pułku 
Ułanów i naszej obecności przy królew-
skim sarkofagu na Wawelu. Wzruszony 
chwilą przemawiał także dowódca 
szwadronu Jan Urban. 
 Całość obchodów zakończył uroczy-
sty obiad, na który zaprosili organiza-
torzy do mitycznego hotelu Olympia po 
drugiej stronie Styksu. Pito tam boski 
nektar i podawano ambrozję, która 
zapewnić ma ułanom nieśmiertelną 
chwałę..

Wojciech Staniszewski
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W „Wiadomościach Brzosteckich” od 
pewnego czasu ukazuje się Pana po-
ezja. W jaki sposób jest Pan związany 
z naszym miastem?

Z miastem Brzostek i okolicami zwią-
zany jestem pochodzeniem. Urodziłem 
się w Nawsiu Brzosteckim, uczyłem się 
w szkole w Brzostku i Kołaczycach. 
Wychowywałem się w licznej rodzinie, 
której źródłem utrzymania było małe 
gospodarstwo rolne. Z domu, a zwłasz-
cza ze wspólnej i ciężkiej pracy, wynio-
słem wartości moralne, religijne i dużą 
wrażliwość w stosunku do innych ludzi 
i otoczenia.

Jak zaczęła się Pana przygoda z po-
ezją? I jak się potoczyła?

Moja przygoda z poezją zaczęła się 
w dojrzałym etapie życia i można po-
wiedzieć, że potoczyła się jak lawina. 
W młodości, każde głębsze przeżycie 

zostawiało we mnie trwały ślad, do 
którego ciągle wracałem i zapisywa-
łem w pamięci. Jednak nie myślałem, 
że później jako pięćdziesięciolatek 
odtworzę to, napiszę, a nawet wydam. 
Kiedy zacząłem pisać, okazało się, że 
wszystko wraca od nowa jakby to było 
już kiedyś napisane.

Co decyduje o doborze tematyki Pana 
wierszy? O czym się pisze łatwiej 
a o czym trudniej?

Najtrudniej pisze się na zamówienie, 
czyli na ściśle określony temat. Nigdy 
tego nie musiałem robić. Wszystko co 
napisałem wynikało z mojego wybo-
ru. W debiutanckim tomiku „Jaśmin 
przekwitł” chciałem przywrócić chwile 
związane z młodością i pamięć o naj-
bliższych mi osobach i miejscach. Przez 
bardzo wiele lat myślałem jak ocalić od 
zapomnienia losy wojenne mojego ojca 
i w wierszu „Trzykrotne powołanie” 
myślę, że wybrałem do tego właściwą 
formę. W tomiku „Jeszcze się pokło-
nię” przedstawiłem historię Bieszczad 
widzianą przez pryzmat moich przeżyć. 
Myślę, że najłatwiej pisać, kiedy czuje 
się taką potrzebę i jest się z tego zado-
wolonym.

Wiele Pana utworów oscyluje wokół 
Brzostku i okolic. Czy tęskni Pan za 
swoimi rodzinnymi stronami?

Oczywiście, że tęsknię, ale ta tęsk-
nota przerodziła się raczej w pamięć. 
Poruszając w swoich utworach tema-
tykę miejsc, gdzie się wychowałem 
i kształtowałem, staram się ocalić to 
od zapomnienia. Z przyjemnością 
wspominam ciężką pracę przy żniwach, 
kiedy wyobrażałem sobie, że ziemia 
oddycha przez ściernisko. Wspominam 
urocze ścieżki do szkoły, dom rodzinny, 
rodziców, rodzeństwo, sąsiadów. To 
wszystko zostało ocalone w rozdziale 

„Wspominam stary dom” z tomiku 
„Jaśmin przekwitł”.

Wiersze takie jak np. „Pamięć”, „Zo-
stawcie smoleński grób” i inne po-
święcone wydarzeniom historycznym 
to gotowe scenariusze uroczystości 
okolicznościowych. Napisał je Pan 
po długich przemyśleniach czy pod 
wpływem chwili?

Wiersze o tematyce smoleńskiej, czy 
patriotyczne, napisałem pod wpływem 
wydarzeń. Mogły sprawiać wrażenie 
jakby scenariuszy uroczystości. Począt-
kowo miał to być tylko wiersz „KATYŃ 
na nowo”, w którym chciałem podkre-
ślić, że aby świat dowiedział się prawdy 
o Katyniu, musiało dojść do tak tragicz-
nej katastrofy lotniczej. Myślałem, że 
po takim wydarzeniu dojdzie w Polsce 
do zgody narodowej. W sytuacji, kiedy 
zaczęto to wydarzenie wykorzystywać 
politycznie, postanowiłem przez osiem 
miesięcy, w każdą miesięcznicę napisać 
wiersz. Tak powstał rozdział „Smo-
leńska przestroga” w tomiku „Jaśmin 
przekwitł”. Pewna osoba o skrajnie 
prawicowych poglądach, po przeczy-
taniu tego rozdziału, powiedziała, że 
napisałem go nikogo nie obrażając. 
Sprawiło mi to satysfakcję, bo taki był 
mój zamiar.

Z okazji Świąt Wielkanocnych ży-
czymy zdrowia, nadziei i kolorowych 
spotkań z budzącą się do życia przy-
rodą. Czego jeszcze możemy Panu 
życzyć w ten szczególny czas?

Życzyć wszystkim i sobie abyśmy do-
strzegali problemy i potrzeby drugiego 
człowieka i umieli okazywać pomoc. 
Aby nikt nie czuł się samotny. W tych 
sprawach aktualne są każde święta 
i każda pora roku.
Dziękujemy za rozmowę.

atsz

wywiad z Panem Marianem nosalem

 Magdalena Wojciechowska 
uczennica Zespołu Szkół w Siedli-
skach-Bogusz już po raz drugi zdo-
była tytuł laureata konkursu z języka 
niemieckiego organizowanego przez 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
w Rzeszowie. Uczennica naszego 
gimnazjum już w szkole podstawo-
wej odnosiła sukcesy na konkursach 
językowych. Jako gimnazjalistce 
udało się jej dwukrotnie zdobyć tytuł 
laureata w roku szkolnym 2010/2011 
i w obecnym 2011/2012. Ponadto 
uczestniczyła w innych konkursach 
z wiedzy o krajach niemieckoję-
zycznych, gdzie zdobywała wysokie 
miejsca.
  Jest to ogromne wyróżnienie 
znaleźć się wśród najlepszych w wo-

jewództwie. Trzeba też jednak wie-
dzieć, że Magda poświęciła mnóstwo 
czasu na przygotowywanie się do 
konkursów. Słowa głębokiego sza-
cunku kierujemy także pod adres ro-
dziców, którzy wspierali Magdę przez 
cały czas przygotowań. Poświęcenie 
i wytrwałość w zdobywaniu wie-
dzy zostało docenione. Magda jako 
uczennica trzeciej klasy gimnazjalnej 
poprzez swoje osiągnięcia językowe 
zostaje zwolniona z egzaminu z języ-
ka obcego. Serdecznie gratulujemy 
Magdzie i zachęcamy uczniów do 
pójścia w ślady koleżanki i zajmowa-
nia wysokich miejsc w konkursach.

nauczyciel j. niemieckiego 
J. Kluza

Magda dwukrotną laureatką konkursu z języka niemieckiego
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 (…)Jestem Bogiem zazdrosnym, któ-
ry karze występek ojców na synach do 
trzeciego i czwartego pokolenia wzglę-
dem tych, którzy mnie nienawidzą. 
Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego 
pokolenia tym, którzy mnie miłują 
i strzegą moich przykazań… (Księga 
Wyjścia 20. 3, 7-9)

 Morzem kłamstwa komunizm zale-
wał Polskę, a ubecy byli pretorianami 
moskiewskich zarządzeń. Twierdzili 
kategorycznie: Boga niet! A nowym 
bóstwem dla niektórych stawała się 
komunistyczna ideologia i pokusa 
niszczenia drugiego człowieka. We-
dług stalinowskich planów Polacy 
mieli zostać wyzuci z wiary przodków 
i własnej tożsamości. Dlatego kwiecień 
pozostanie miesiącem bolesnej pamię-
ci o tysiącach Rodaków, którzy zostali 
okrutnie zamordowani przez hitlerow-
ców oraz sowietów podczas II wojny 
światowej. W historię wpisała się też 
współczesna katastrofa z 10 IV 2010 
r., w której zginął Prezydent Polski 
i ponad stuosobowa Delegacja udająca 
się na obchody 70 rocznicy Zbrodni 
Katyńskiej. Mamy obowiązek znać 
fakty historyczne, bo bez pamięci nie 
ma tożsamości narodowej, a bez tej 
tożsamości – prawdziwej wolności. 
 1 września 1939 r. Niemcy hitlerow-
skie dokonały agresji na Polskę i zajęły 
zachodnią część kraju, mimo bohater-
skiej obrony. 17 dni później na Polskę 
napadł Związek Sowiecki (ZSRR). Oba 
te państwa już 23 sierpnia zawarły tajny 
pakt o rozbiorze naszej Ojczyzny, czego 
dokonały końcem września 1939 r. Od-
tąd polscy obywatele zostali poddani 
okrutnej eksterminacji przez totalitarne 

rządy hitlerowskie i komunistyczne. Ty-
siące żołnierzy Wojska Polskiego wzięto 
na wschodzie do sowieckiej niewoli. 
Oprócz polskich oficerów aresztowani 
zostali też: policjanci, urzędnicy, praw-
nicy, lekarze, inżynierowie, nauczy-
ciele, działacze społeczni, kombatanci. 
Sowiecka NKWD (policja polityczna) 
więziła Polaków w trzech specjalnych 
obozach: Kozielsku, Starobielsku, 
Ostaszkowie oraz w innych miejscach. 
Władze sowieckie kłamały, obiecując 
uwolnienie, ale jednocześnie 5 marca 
1940 r. szef NKWD Beria wysłał roz-
kaz egzekucji Polaków do akceptacji 
Stalinowi. Jeszcze tego samego dnia 
najwyższa władza ZSRR, jaką było 
Biuro Polityczne Wszechzwiązkowej 
Komunistycznej Partii (bolszewików), 
wydało decyzję o rozstrzelaniu aż 14.700 
polskich jeńców wojennych i 11.000 
polskich cywilów!!! Decyzję podpisali 
osobiście: Stalin, Mołotow, Woroszyłow, 
Mikojan, Kalinin, Beria. Bolszewiccy 
mordercy ten masowy wyrok śmierci 
wydali bez żadnego procesu! Odtąd 
rozpoczęto proces unicestwiania Ro-
daków na masową skalę. Od 3 kwietnia 
wywożono Polaków z powyższych 
obozów. Przed wyjazdem wszyscy byli 
szczepieni i otrzymali większe racje 
żywnościowe. Działania te miały na 
celu uśpienie czujności i zaniechanie 
ewentualnego buntu. Polskich ofice-
rów z Kozielska wywieziono do lasu 
katyńskiego koło Smoleńska, gdzie na 
stacji kolejowej w Gniazdowie przeszli 
do autobusów z zamalowanymi okna-
mi. Te zawiozły naszych oficerów na 
miejsce kaźni. Egzekucji dokonywano 
bezpośrednio nad mogiłą, sowieccy 
enkawudziści strzelali z pistoletu w tył 

głowy. W Katyniu zamordowali co naj-
mniej 4410 Polaków, którzy pochowani 
zostali w ośmiu zbiorowych mogiłach, 
te zrównano z ziemią i zasadzono las. 
Natomiast ze Starobielska przewożono 
jeńców do Charkowa. Tu w więzieniu 
NKWD funkcjonariusze w podobny 
sposób rozstrzeliwali Polaków. Zamor-
dowano co najmniej 3739 osób. Z kolei 
Polaków – więźniów z Ostaszkowa 
enkawudziści mordowali w Kalininie. 
Stamtąd zwłoki zabitych przewozili do 
ośrodka letniskowego NKWD w Mied-
noje i ciała wrzucano do wielkich dołów. 
W ten sposób zamordowano ponad 6314 
Polaków. Te znane miejsca ludobójstwa 
skrywają niespełna 15 tyś. osób. Gdzie 
są mogiły pozostałych 11 tyś. Polaków?! 
Dlaczego 20 lat po upadku komunizmu 
nie znamy pełnej prawdy o tych zbrod-
niach? Oficjalnie dopiero w 1992 r. Rosja 
ujawniła dokumenty o Zbrodni Katyń-
skiej, dokonanej z rozkazu najwyższych 
władz ZSRR. Wtedy też wszczęto prace 
ekshumacyjne przy grobach w Charko-
wie i Miednoje oraz zaczęto budować 
cmentarze. Nadal jednak nieznane są 
miejsca pochówku tysięcy Polaków. 
 Pozostał żal, że Ci, co odeszli za-
mordowani bestialsko nie mogli za-
smakować chwil w świecie moralnego 
ładu, odpowiadać na słoneczne „dzień 
dobry” śmiejącym się oczom ludzi 
otwartych i szczerych. My współcze-
śni, dołóżmy starań, aby być dobrymi 
ludźmi, żeby los nas nie karał za 
podłe czyny do czwartego pokolenia. 
Miejmy na uwadze, że życia nie da się 
powtórzyć, ani jednej jego sekundy, 
dlatego jest takie cenne…

(cdn.)
Opracował Zespół

ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem
(cz. Xii) – katyń – Jeżeli zapomnę o Nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie

„Wychowywać-ewangelizując, 
ewangelizować-wychowując”

 10 marca 2012r. w rzeszowskim Wyż-
szym Seminarium Duchownym odbył 
się VIII Kongres Nauczycieli pod hasłem 
„Wychowywać – ewangelizując, ewan-
gelizować – wychowując”. Kongres zor-
ganizowało Diecezjalne Duszpasterstwo 

Nauczycieli w Rzeszowie we współpra-
cy z miejscowym PCEN. Wśród całej 
sali pedagogów zgromadzonych w WSD 
byli także nauczyciele brzosteckiej pod-
stawówki, panie: Grażyna, Ela, Agata 
i Jola wraz z ks. dr Janem Cebulakiem.
 Po krótkim wprowadzeniu ks. Ja-
nusza Podlaszczaka na temat nowej 
ewangelizacji głos zabrał o. Józef Augu-

styn – jezuita, reko-
lekcjonista, redaktor 
naczelny „Życia Du-
chowego”. Wygłosił 
prelekcję na temat 
„Pokusa ateizmu. 
Mit czy rzeczywi-
stość?”. Podkreślił, 
że pojęcie ateizmu 
mylone jest z cy-
nizmem – postawą 
życiową charaktery-
zującą się kwestio-
nowaniem pewnych 
norm, zasad, które 
funkcjonują od wie-
ków i wprowadzają 

ład i porządek. „Cynizm jest obecnie 
największym zagrożeniem zarówno 
dla wierzących, jak i niewierzących 
– młodych i starych, duchownych 
i świeckich”. Jest chorobą sumienia, 
a nie wyznawanej ideologii. Walka 
z cyniczną postawą wymaga szcze-
rości, skruchy, pokornej modlitwy, 
służenia najuboższym.
 W drugiej części spotkania, po 
krótkiej przerwie, Wiesław Gajewski 
– specjalista nauk o rodzinie, działacz 
Fundacji Czyste Serce w Bydgoszczy, 
wygłosił prelekcję „Co z szóstym przy-
kazaniem?”. Przedstawił on swój autor-
ski program profilaktyki ryzykownych 
zachowań wśród młodzieży. Polecał 
przykłady dobrych praktyk wykła-
dowcom i nauczycielom przedmiotów 
z zakresu podstaw wychowania do życia 
w rodzinie. Omówił również współcze-
sne, popularne sposoby i formy przekazu 
tradycyjnych treści odnoszących się do 
ludzkiej płciowości.
 VIII Kongres nauczycieli był dla 
licznie zebranych pedagogów okazją do 
wymiany doświadczeń oraz wzbogace-
nia teoretycznej wiedzy.

Uczestnicy

Viii kongres nauczycieli w rzeszowie
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odkryli smak sukcesu
 14 marca 2012 r. okazał się szczęśli-
wym dniem dla przyszłych kucharzy 
uczących się w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Brzostku. Karolina 
Kolbusz, Patrycja Lech i Bartło-
miej Olszewski reprezentowali szkołę 
w międzyszkolnym konkursie kulinar-
nym „Moja ulubiona potrawa jarska”. 
Organizatorem była Rzemieślnicza 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Pilź-

nie. Nasi ucznio-
wie, przygotowani 
przez nauczycieli 
praktycznej na-
uki zawodu – Da-
nutę Wesołow-
ską i Małgorzatę 
Kolbusz, zajęli I 
miejsce wyprze-
dzając ekipy szkół 
z a w o d o w y c h 
o podobnym pro-
filu z Pilzna, Dę-

bicy i Tarnowa.
G o ś c i n no ś c i 
u ż ycz ył  Ba r 
Taurus w Strze-
gocicach. Za-
daniem uczest-
ników było przygotowanie i prezen-
tacja dania jarskiego. Oceniana była 
samodzielność wykonania potraw, 
oryginalność i pomysłowość, prze-
strzeganie przepisów BHP, dekoracja 
i prezentacja wyrobów oraz nakrycie 
stołu.
 Komisja oceniająca efekty zmagań 
młodych kucharzy, chociaż miała 
bardzo trudne zadanie, kierowała 
się ścisłymi standardami egzamina-
cyjnymi kwalifikującymi do zawodu 
„kucharz małej gastronomii”. Młodzi 
kucharze z Brzostku ujęli członków 
komisji profesjonalizmem i kuli-
narną kreatywnością. Przygotowali 
dwa rodzaje naleśników: naleśniki 

z tzw. „ruskim farszem” w sosie pie-
czarkowym oraz naleśniki z nadzieniem 
pieczarkowo jajecznym, w kompozycji 
z niebanalną surówką sezonową z białej 
i czerwonej kapusty oraz rzodkiewki. 
Danie uświetnił pyszny mleczno owo-
cowy deser z tajemniczą nutką wanilii.
 Wyniki zawodów potwierdzają, że 
początkujący adepci sztuki kulinarnej 
mają niezaprzeczalną wolę walki o swój 
sukces, a dzięki doświadczeniom jakie 
zdobyli w konkursie, uda im się go zdo-
być jeszcze szybciej, czego najbardziej 
im życzą nauczyciele zawodu Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku.

Małgorzata Kolbusz
Fot. Mariola Gozdecka

 Pod remizą OSP w Brzostku, 
w czwartkowe przedpołudnie 15 mar-
ca powstało niemałe poruszenie. 
Nie była to jednak akcja ratownicza, 
bo z nadjeżdżających samochodów 
zaczęli wysiadać uczniowie i ich 
opiekunowie ze szkół podstawowych 
i gimnazjów naszej gminy. Pojawili się 
także strażacy z Komendy Powiatowej 
PSP w Dębicy. O godzinie dziesiątej 
rozpoczęły się gminne eliminacje Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 

Zapobiega Pożarom”.
 W skład komisji konkursowej weszli 
przedstawiciele Państwowej Straży Po-
żarnej: Zdzisław Wanat i Roman Mer-
chut, komendant gminny Krzysztof 
Zegarowski, oraz pracownik Urzędu 
Miejskiego Marta Dodolak. Ze szkół 
podstawowych przyjechało dwunastu 
uczestników, z gimnazjów sześciu, 
i dwóch z Zespołu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Brzostku. Uczestnicy odpowia-
dali na pytania testowe, ale niektórzy 

zdobyli jednakową liczbę punktów 
i musieli w dogrywce odpowiedzieć 
na pytania ustne, żeby rozstrzygnąć 
ostateczną kolejność miejsc.
 W kategorii szkół podstawowych 
zwyciężył Grzegorz Grygiel z Brzost-
ku, drugie miejsce zajął Kamil An-
gielski z Gorzejowej, trzecie Kacper 
Gąsior z Siedlisk-Bogusz, czwarte 
Konrad Zięba z Brzostku, piąte Natalia 
Trucina z Przeczycy. W grupie gim-
nazjalnej zwyciężył Wiesław Chajec 

z Siedlisk-Bogusz, druga była Alicja 
Pawlus z Brzostku, a trzeci Michał 
Krzyszczuk z Brzostku. Z grupy 
ponadgimnazjalnej – Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzostku – zwy-
ciężył Seweryn Cabaj.
 Wszyscy uczestnicy otrzymali na-
grody za udział – piłki, a zwycięzcy: 
zestaw do badmintona – 3 miejsce, 
plecak – 2 miejsce, namiot – 1 miej-
sce. Zdobywcy 1 i 2 miejsca w każ-
dej z grup wiekowych zakwalifiko-
wali się do eliminacji powiatowych, 
które odbędą się w Dębicy i mogę 
dać przepustkę do udziału w kolej-
nych etapach.
 Wszystkim uczestnikom, oraz ich 
opiekunom należy pogratulować 
osiągniętych wyników i życzyć 
powodzenia w kolejnych takich 
konkursach.

P.S.

turniej wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom”

Fot. J. Nosal
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a kiedy…
A kiedy przyjdzie wiosna
I dzień się rozweseli
będziemy zatopieni
myślami w czasach bieli
 A kiedy znów zabłyśnie
 jasnością z całej mocy
 będziemy ukojeni
 słoneczną siłą  mocy.
A kiedy ptak wyśpiewa
swe trele i ćwierkanie
będziemy zasłuchani
w to wielkie ich wyznanie.
 A kiedy pąkiem buchnie
 aromat swój roznieci
 będziemy tak szczęśliwi
 jak grupka małych dzieci.
A kiedy znów przyleci
zza oceanów świata
będziemy zjednoczeni
klekotem z każdym bratem.
 A potem buchnie światłem
 jasnością nas odmieni
 Będziemy zasłuchani
 i w duszy wszystko zmieni.
To wiosny smak kochany
odmieni serca bicie
i wtedy tak od nowa
rozpoczniesz nowe życie.

Zuzanna
Rogala

Józefa
Filar

ojczyzna
Ziemio ojczysta, Ziemio nam droga
Ty co nas karmisz za wolą Boga
Jakżeś jest piękna w swojej prostocie
Nad wszystko w świecie co tonie w złocie.

Cóż piękniejszego nad lasy, gaje
Nad świt i słońce gdy ze snu wstaje
Nad wiosnę, która do życia budzi
Nową nadzieją napełnia ludzi.

Cóż piękniejszego niż te śnieżyczki
Co wdzięcznie chylą strojne główeczki
I razem z nami wielbią Cię Panie
Za wszelkie dobra, które nam dajesz.

bezsenność 
Dłuży się, ciągnie noc bezsenna
Na sen czekam z tęsknotą
Musiał sen utknąć w ulicznym korku 
A czas się wlecze noga za nogą

Już dziękczynienia do Tronu Nieba
Za dobroć Bożą były wzniesione
Sen pewnie zbłądził w tej ciemnej nocy
I poszedł w zupełnie inną stronę

Śnie upragniony
Zbyt długie na Ciebie czekanie
Lecz skąd Tobie wiedzieć  
Jak trudne bezsenne czuwanie.

Marian 
Nosal

Moja kalwaria
Śnieg się rozpłynął
Słychać oddech odkrytej ziemi
Na kalwaryjskiej drodze milczące kamienie
Wspólnie ze mną czekają
Niewiasty się spóźniły
W moim ogrodzie pusty grób
Na mojej kalwarii Bóg…
Czekam na Niego o świcie
Zbieram ostre kamienie by nie zranił nóg
Gdzie są ci których winy wziąłeś na siebie Panie?
Czy masz wziąć jeszcze raz?
Nie zbieram już kamieni
Będą wołać hosanna
Mrok się oddalił czas się jasnością wypełnił
Idę na Górę Pana
Nie jestem sam, zmartwychwstał Pan
Wołajcie ze mną kamienie
Hosanna, hosanna, hosanna!

kolejny dzień
To dla ciebie to sklepienie nieba
Ktoś wyczyścił tak dzisiaj rano
Jeszcze wczoraj tam smutek się zbierał
Myślałeś że dziś będzie tak samo
 To dla ciebie powiał wiatr nadzieją
 Podarował jeszcze jeden dzień
 Pomyśl ile chmur już odpłynęło
 A tyś został w winnicy swej
To dla ciebie świt się zaróżowił
Zaśpiewały ptaki stał się cud
Ktoś błękitem niebo pomalował
Abyś więcej nie narzekał już   23 lipca 2011

Bartłomiej
Ziaja

Przed Paschą
W pogodną przed Paschą niedzielę
Lud kwiaty słał mu pod nogi
I ludu było wiele
I lud ten nie był srogi…
 Królem obwołać Go chciano
 Kwiaty Mu słano po drogach
 A za dni kilka na śmierć Go wydano,
 Ukrzyżowano Boga!
Był zwyczaj łaski przed Paschą:
Zbrodniarzy uwalniano,
Chrystusa nie obdarzono łaską –
Ukrzyżowano!
 Ten lud, który Go w triumfie wprowadził
 Śmierci zażądał dla Niego,
 Na się przyjął krew jego,
 Ten lud Go zdradził…
Barabasz był bliższym dla ludu,
Chrystus wydał się wrogiem,
Barabasz nie czynił cudów –
Chrystus był Bogiem!...
 Ileż to świadectw przeciw Niemu
 Opinia publiczna wydała!...
 Że zło siał, że służył złemu,
 Nauka Jego zła cała!...
I wypełniło się co napisane
wyrokiem było Bożym:
Że przez śmierć Jego noc stanie się ranem
Że przez śmierć swą, On niebo nam otworzy!

Franciszek
Wojnarowski

kult mamony
Teraz liczy się tylko kariera,
To ona czyni z Ciebie bohatera,
I nawet gdy sławę zdobyłeś po trupach,
Nie myślisz wtedy o moralnych strupach,
Ważne, że Ty stoisz na piedestale,
Tam nieszczęście ludzi nie wzrusza Cię wcale.

Ogarnięty wówczas wyższością nad innymi,
Zaczynasz dzielić szczęście z interesantami swymi,
Lecz nie wiesz, że w nich pała żądza,
Jedynie do twego pieniądza.

I tak sadzając Twą pychę na jeszcze wyższe stołki,
Zaczynają pod Tobą kopać coraz głębsze dołki,
A gdy tylko Twój kres zaplanują,
Od razu na dno zrzucić Cię próbują.

Jak już ten podstęp wyczujesz,
Jakieś świństwa przeciw ludziom uknujesz,
By wciąż śnić o swej potędze,
A nie popadać w finansową nędze,
Bo podobno pieniądze rządzą tym światem,
Moralność naszą bijąc ostrym batem.

Tak oto gdy czcisz mamonę jako swego boga,
Nie wiesz w kim masz przyjaciela, a w kim może wroga.
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Jak mam czas to siedzę i myślę
A jak nie mam to tylko siedzę

okolice powiatu nr 18 rok Xi
 Generalnie rzecz biorąc w kwietniu przylatują bociany. 
Jest w tym coś krzepiącego. Bocian ptakiem jest sympatycz-
nym i pożytecznym nie tylko dlatego, że przynosi dzieci.
 Akurat tym w kwietniu urodzonym fakty się zgadzają, 
ale tym w grudniu już nie.
 Zresztą kiedyś słyszałem, że dzieci urodzone w kwiet-
niu to dzieci lipcowe. I o to chodzi. Przynajmniej ciepło 
wtedy jest. Jak to pisała Wanda Chotomska: „grały, grały 
na skrzypcach, przez wszystkie noce lipca, że aż gwiazdy 
spadały”. To skrzaty grały (wyjaśniam na wszelki wypadek).

Rocznice
400 lat temu
 Polacy rządzili w Moskwie. Królem polskim był wtedy 
Zygmunt III, który pragnął panować w Moskwie. A nie 
królewicz Władysław, na którego koronację bojarstwo ruskie 
wyrażało zgodę. Była szansa na poszerzenie unii polsko-
-litewskiej o drugiego koalicjanta, czyli państwo moskiew-
skie. Marzeniem wybitnego Polaka, hetmana Stanisława 
Żółkiewskiego było właśnie porozumienie narodów i unia 
dynastyczna. Na przeszkodzie stanął szwedzki polityk wy-
brany na króla Polski. Mogliśmy być sojusznikami, niestety, 
byliśmy okupantami. Wybuchło antypolskie powstanie. 
Moskwa spłonęła. Dwieście lat później Aleksander Puszkin 
napisał, że to Polacy byli podpalaczami. 7 listopada 1612 r. 
załoga polska na Kremlu skapitulowała. Dziś w Rosji ten 
dzień jest świętem państwowym, na pamiątkę zwycięstwa 
nad Polakami. Bo głupio jest jakoś świętować 7 listopada 
jako rocznicę puczu Lenina, zwanego rewolucją paździer-
nikową. Jedynym sukcesem w tamtej wojnie było zdobycie 
twierdzy Smoleńsk, która po prawie stuletniej niewoli rosyj-
skiej wracała do Rzeczpospolitej. Ale Moskwę zdobyliśmy 
i tego nam nikt nie odbierze.

200 lat temu
 Wojska francuskie wkroczyły do Moskwy. Działo się to 
2 września 1812 r. Rosjanie po przegranej bitwie pod Bo-
rodino nie bronili swojej stolicy a ludności kazali wynosić 
się precz. Znużone armie francuskie zajmowały opuszczone 
domostwa, w których było jadło, napitek i cenne rzeczy też. 
Francuzi zasmakowali w zbytkach na całe sześć tygodni. 
Czas płynął, Napoleon nie uzyskał żadnego rozejmu, a tu 
zbliżał się generał Mróz. Rosjanie czekali. Napoleon zarzą-
dził odwrót i zapewne uszedłby przed silnymi mrozami, 
gdyby nie łupy ciągnione przez francuskich żołnierzy. 
Bardzo to opóźniało odwrót. A tu spadły na nich szable 
Kutuzowa, chłopskie siekiery i siarczyste mrozy. Po drodze 
przegrali jeszcze bitwę pod Berezyną i do granic Księstwa 
Warszawskiego dotarło tylko wspomnienie Wielkiej Armii 
– nie więcej niż 50 tys. żołnierzy. Rozwiewała się sława Na-
poleona a wraz z nią nasze marzenie o własnym państwie.
 Wódz Francuzów przegrał ale zostawił po sobie arcy-
dzieło sztuki legislacyjnej – Kodeks Napoleona. Nowocze-
sne prawo cywilne ustanawiało np. małżeństwa cywilne 
zawierane jawnie, z możliwością jego rozwiązania. Dzięki 
Kodeksowi Napoleona system feudalny i społeczeństwa 
stanowe w Europie wkrótce zniesiono.
 Jest co świętować.

100 lat temu
 Niemiec Waldemar Bonsels napisał książkę „Pszczółka 
Maja i jej przygody”. W 1975r. niemiecka ZDF i japońskie 
studio rysunkowe nadały jej znane z kreskówki formy. 
W latach osiemdziesiątych bajki o pszczółce Mai wyświe-
tlano w Polsce, głównie jako dobranocki dla dzieci. Ewa 
Złotowska została Mają, a Zbigniew Wodecki, raz na zawsze 

kojarzony jest z piosenką o pszczółce. Dzisiejsi 30-latkowie 
wychowali się na tej bajce. Przed II wojną światową Bonsels 
należał do najpoczytniejszych autorów w Niemczech. Po 
dojściu nazistów do władzy, początkowo ich nie popierał. 
Później jednak zmienił zdanie i napisał antysemicką po-
wieść pod tytułem „Grek Dositos”. To pozwoliło mu prze-
trwać reżim hitlerowski. Zmarł w 1952 r. w wieku 72 lat. 
Był dwukrotnym rozwodnikiem i żył na kocią łapę.

50 lat temu
 Niejaki Nikita Chruszczow o mało co nie sprokurował 
wojny światowej. Ówczesny szef radzieckiego imperium 
zażyczył sobie mianowicie rozmieszczenia rakiet dalekiego 
zasięgu na Kubie, która akurat leży o rzut beretem od brzegu 
Florydy(USA). Nikita był wyjątkowym prostakiem; dość 
powiedzieć, że podczas jednej sesji ONZ bił butem (zdję-
tym z prawej nogi) w pulpit mównicy, co w słuchawkach 
delegatów przekładało się na huk rzędu 110 decybeli (młot 
pneumatyczny w akcji). Amerykanie zagrozili, że zniszczą 
Kubę atakiem nuklearnym i wtedy Castro kazał Rosja-
nom dać na wstrzymanie. Rakiety nie dojechały na Kubę 
a Chruszczow podobno uciekł w kukurydzę (tak mówiono 
w 1964r.).

lipny asfalt pęka na mrozie
 Odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy na mój 
wniosek w sprawie pęknięć nawierzchni asfaltowej.

Dębica 06.03.2012

Pan Ferdynand Bugno
ul. Szkolna 6/16
39-230 Brzostek

 W odpowiedzi na pismo z dnia 27.02.2012, dotyczące 
pęknięć na nowo wyremontowanej drodze powiatowej 
Kamienica Dolna – Grudna Górna uprzejmie informuję, że 
zostanie zwołana w najbliższym terminie komisja z udzia-
łem inwestora, inspektora nadzoru oraz wykonawcy robót, 
która określi przyczyny, zakres i sposób naprawy powsta-
łych spękań.

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy

mgr inż. Bogusław Dydo

 Zanim komisja się zbierze i ustali swoje stanowisko, 
warto przyjrzeć się budowanym aktualnie autostradom 
i drogom krajowym. Nawierzchnie asfaltowe pękają, co 
pociąga za sobą konieczność ich naprawy. Trudno będzie 
znaleźć winnych, bo wszyscy działali w ramach prawa 
i zgodnie z obowiązującymi procedurami (tak twierdzą). 
Zacząć należy od tego, że w 2009 r. Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad zażądała od wykonawców 
stosowania takich mieszanek asfaltów, które sprawią, że 
droga nie będzie miała kolein (wysokie temperatury i ciężkie 
pojazdy są tego przyczyną). Sporządzono mieszankę asfaltu 
i komponentów mineralnych. Nawierzchnia wykonana 
z takiej mieszanki nie wytrzymuje jednak temperatury 
–20 stopni C, tymczasem tej zimy było nawet –30. Do tego 
jeszcze jakiś nawiedzony rzucił hasło, że można budować 
tanio i dobrze. Sprowadzono więc Chińczyków. Tyle, że 
Chińczycy może i taniej produkują ale u siebie. U nas nie 
dość, że materiały drożeją, to jeszcze są rozkradane. Na taki 
hopsztos Chińczycy nie byli przygotowani i dlatego wzięli 
nogi za pas. W tej sytuacji firmy konkurujące w przetargach 
obniżają oferty, licząc na późniejsze aneksy do umów, które 
pozwoliłyby im wyjść choćby z minimalnym zyskiem. 
Czy tak właśnie było na remontowanych w 2011 r. drogach 
powiatowych w naszej gminie?

Ferdynand Bugno
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groch z kapustą
 Jak ten czas leci! Najpierw kształce-
nie się, potem wychowywanie dzieci, 
budowa domu, kształcenie dzieci, przez 
cały czas praca zawodowa i już emery-
tura!
Ale to na emeryturze można realizo-
wać marzenia, na których spełnienie 
nie było czasu lub pieniędzy. Zawsze 
chciałam podróżować, zwiedzać świat, 
ale do emerytury udało mi się zwiedzić 
kraj od gór po Bałtyk, a szczególnie 
Bieszczady. Korzystałam też z wszel-
kich możliwości uczestnictwa w wy-
cieczkach krajowych i zagranicznych 
organizowanych przez zakłady pracy.
Zawsze zadziwiał mnie fakt, że uczest-
nicy często jadą po to, aby rozweselać 
się napojami wyskokowymi, nie obcho-
dzą ich atrakcje turystyczne, czasami 
nie wysiadają nawet z autokaru! Prze-
cież taniej jest kupić „pół litra” i opić 
się za stodołą – niepotrzebna jest do 
tego wycieczka.
 Odwiedziłam dotychczas 8 krajów, 
ale największe wrażenie wywarły na 
mnie Wyspy Kanaryjskie, a konkretnie 
Teneryfa, którą zwiedziłam z rodziną 
w marcu. Nie piszę po to, aby się po-
chwalić, tylko podać kilka ciekawostek. 
Otóż wyspa ta, należąca do Hiszpanii 
położona jest ok. 300 km od wybrzeży 
Afryki. Średnia temperatura zimą 
wynosi ok. 19oC, a latem ok. 26oC – ja 
odwiedziłam ją wiosną. Zielone palmy, 
bogata paleta kwitnących kwiatów, 
lazur oceanu, którego fale rozbijają się 
o skaliste brzegi lub obmywają plaże 
z naturalnym, czarnym piaskiem lub 
nawiezionym z Sahary żółtym. Upra-
wia się tu banany, pomidory a na pół-
nocy również ziemniaki. Bananowce 
rodzą tylko do wysokości 300 m nad 

poziomem morza, takie są wybredne.
Wybrzeże jest zabudowane hotelami 
i pensjonatami (mieszkanie w bloku 
kosztuje 400 tys. zł, tyle co w Krako-
wie), a środek wyspy to wulkaniczne 
góry, których stoki są pokryte kaktu-
sami i szaro-zieloną, kolczastą roślin-
nością. A co najdziwniejsze, nawet na 
wysokości 2000 m są małe wsie lub po-
jedyncze domy, zajmujące się drobnym 
rolnictwem. W tym roku nie spadł tam 
śnieg, niestety deszcz również i rośliny 
trzeba często podlewać.
Do każdej wysoko położonej miej-
scowości prowadzą dobrej jakości 
wyasfaltowane drogi, często „przy-
czepione” do skał – jedzie się po nich 
niekończącymi się serpentynami (np. 
30 km serpentyn).
Wykupiłam wycieczkę objazdową na 
wulkan Teide (3718m) – na wysokość 
2500 m wjechaliśmy dużym, piętro-
wym autokarem, a wyżej na 3550m 
kolejką linową. Na tej wysokości 
temperatura wynosiła 0oC i wiał silny, 
zimny wiatr. W całej okolicy widać za-
stygłą lawę, tworzącą fantazyjne formy 
i kolory – po prostu widok księżycowy 
czy marsjański.
Typowy obiad kanaryjski zjedliśmy po 
zjechaniu niekończącymi się serpen-
tynami w tradycyjnej restauracji – na 
deser podano nam małe ziemniaki 
ugotowane w łupinach, które tam kosz-
tują 8€ za 1 kg, a do obiadu wino białe, 
czerwone i wodę mineralną.
 Wśród wypoczywających było dużo 
Niemców, Francuzów i Polaków, a „co 
kraj, to obyczaj”. I tak Niemki opalały 
się w stroju toples, tzn. w damskim 
kostiumie plażowym bez górnej czę-
ści. Francuzki były elegancko ubrane 
a witając się Francuzi ze wszystkimi 
się całowali. Polacy opalali się prze-
ważnie koło basenów przy hotelu, 

często korzystając z trunków barowych 
wliczonych w cenę wyżywienia typu 
all inclusive.
Do plaży z pięknym, czarnym piaskiem 
było jakieś 600 m i nie wszystkim 
chciało się taką odległość pokonywać.
 Obecnie spopularyzował się pogląd, 
że „żaden czyn, o ile nie krzywdzi in-
nych ludzi, nie jest naganny”. Ale czy 
zawsze? Miała miejsce taka sytuacja: 
nad basenem pani po trzydziestce 
wśród licznie opalających się wczaso-
wiczów zmieniała kostium kąpielowy 
w ten sposób, że po prostu zdjęła dolną 
jego część i założyła damskie figi, nie 
krępując się obecnością innych. W myśl 
przytoczonego poglądu nie skrzyw-
dziła tym innych ludzi, ale sądzę, że 
przekroczyła jednak normy moralne, 
a przynajmniej zwykłą przyzwoitość.
 A używanie wulgaryzmów, wtrą-
canie niecenzuralnych słów, bluzganie 
na lewo i prawo w miejscu publicznym 
też bezpośrednio nie krzywdzi postron-
nych ludzi (nie boli fizycznie ani mate-
rialnie), a jednak jest moralnie naganne. 
Podczas opisanej wycieczki objazdowej 
jechało pięciu młodzieńców z Polski, 
z dyskusji wynikało, że po studiach, 
ale chyba wszystkim obrzydzili ją 
swoim słownictwem. Zwróciłam uwa-
gę najbardziej „aktywnemu” i nawet 
przestał używać słów powszechnie 
uznanych za wulgarne, ale uaktywnił 
się następny. Do końca wycieczki już 
prawie wytrzeźwieli.

 Reasumując potwierdzam prawdzi-
wość powiedzenia, że podróże kształcą 
– zdobyłam dużo doświadczeń w po-
dróżowaniu samolotem (pierwszy raz 
leciałam tak długo i daleko), zobaczy-
łam raj na ziemi i cuda przyrody oraz 
nabrałam ochoty na następny wyjazd. 
         Janina Słupek

 Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza 
w Januszkowicach w odpowiedzi na propozy-
cję Burmistrza Brzostku Pana Leszka Bieńka 
objął opieką około 640 letni dąb szypułkowy 
(Quercus robur L.) „Chrześcijanin” rosną-
cy w tej miejscowości. Dnia 04.03.2012 r. 
uczniowie klasy IV wraz z nauczycielką 
przyrody Iwoną Szczucińską podjęli pierwsze 
działania. Młodzi przyrodnicy z wielkim za-
angażowaniem uprzątnęli po zimie obejście 
wokół pomnika przyrody. Opieka sprawo-
wana przez Zespół Szkół w Januszkowicach 
ma polegać na dokonywaniu co pewien czas 
wizji w terenie, na którym rośnie drzewo jak 
i ewentualnym sygnalizowaniu Burmistrzo-
wi o nieprawidłowości w obrębie drzewa, 
a także dbaniu o czystość i porządek w jego 
otoczeniu. Wszystkie działania zostaną wy-
konywane w ramach edukacji przyrodniczej. 
Na chwilę obecną do końca marca ma zostać 
przeprowadzona ekspertyza dendrologiczna 
pomnikowego dębu szypułkowego w celu 
ocenienia stanu drzewa i dalszego postępo-
wania.

Iwona Szczucińska

opieka nad pomnikowym dębem szypułkowym w januszkowicach



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE16

tecHnik MecHanizacji rolnictwa 
 Zawód technik mechanizacji rolnictwa, to zawód szero-
koprofilowy, którego zadaniem jest przygotowanie uczniów do 
pracy: w przemyśle, handlu, transporcie, drogownictwie, 
spawalnictwie, a także do prowadzenia własnej działal-
ności gospodarczej. Praktyczna nauka zawodu odbywa się 
w szkolnych pracowniach- warsztatach, a także u pracodaw-
ców w przedsiębiorstwach prowadzących produkcję, sprze-
daż, naprawę i konserwację pojazdów, maszyn i urządzeń 
rolniczych. W trakcie kształcenia uczniowie mają możliwość 
wyjazdu na płatne zagraniczne praktyki zawodowe orga-
nizowane przez szkołę do Holandii.
 W zawodzie technik mechanizacji rolnictwa kształcenie 
obejmuje naukę jazdy samochodem, ciągnikiem, a także 
naukę pracy kombajnem zbożowym - w związku z tym 
uczniowie bezpłatnie zdobywają uprawnienia: prawo jazdy 
kat. „B” i „T” oraz uprawnienia do pracy kombajnem 
zbożowym.
 Szkoła umożliwia także uczestnictwo w różnych kursach, 
np.: kursy modułowe z zakresu obrabiarek sterowanych 
numerycznie i montażu instalacji specjalnych, kursy 
spawania metodą MAG, MIG, TIG, gazową i łukową, 
kursy na wózki jezdniowe, a także na ciągniki gąsienicowe 
(spycharki) z rodziny DT- 75 
 Ze względu na szerokoprofilowe kształcenie oraz posiada-
nie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, absol-
went bez trudu znajduje pracę w kraju i poza jego granicami.

tecHnik Żywienia i usług 
gastronoMicznycH
 Kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastro-
nomicznych ma za zadanie przygotować uczniów do pracy 
w restauracjach, barach, pizzeriach, stołówkach, kawiar-
niach, przy produkcji żywności, organizacji przyjęć oko-
licznościowych oraz do prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej. Kształcenie praktyczne obejmuje zajęcia 
praktyczne prowadzone w szkolnych pracowniach ga-
stronomicznych oraz praktyki zawodowe  krajowe, m.in. 
w nadmorskich domach wczasowych lub zagraniczne, (np. 
w Holandii) organizowane w formie stażu. W trakcie nauki 
uczeń nabywa następujące umiejętności:

• organizacji żywienia i usług gastronomicznych w zakła-
dach sieci otwartej i zamkniętej,

• sporządzania dań gorących i przekąsek, 
• organizowania przyjęć okolicznościowych, 
• określania wartości odżywczej żywności,
• dekorowania potraw, 
• obsługi konsumenta, 

• prowadzenia dokumentacji, 
 Ponadto szkoła organizuje kursy specjalistyczne dla zawo-
du: kelner, barman, obsługi kas fiskalnych. W ramach tego 
kierunku prowadzone jest także kształcenie w języku obcym 
specjalistycznym, dzięki czemu zwiększone zostają szanse 
absolwenta na międzynarodowym rynku pracy.

tecHnik arcHitektury krajobrazu
 Kształcenie w zawodzie technik architektury krajobra-
zu ma za zadanie przygotować uczniów do pracy w firmach 
zajmujących się projektowaniem, wykonywaniem, zagospoda-
rowaniem terenów zielonych, projektowaniem i zakładaniem 
ogrodów w różnych stylach, (japońskim, angielskim, fran-
cuskim), prowadzeniem parków i zieleni miejskiej, zakłada-
niem i prowadzeniem ozdobnych ogrodów w posiadłościach 
prywatnych, firmach związanych z hodowlą roślin ozdobnych 
oraz prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
Kształcenie praktyczne obejmuje zajęcia prowadzone 
w warsztatach szkolnych oraz praktykę zawodową realizo-
waną w specjalistycznych firmach. 
W trakcie nauki uczeń nabywa następujące umiejętności:

• aranżacji przestrzeni i wnętrz (łączenie kamieni, wody 
i zieleni), 

• projektowania i wykonywania kompozycji kwiatowych, 
• dekorowania wnętrz materiałem roślinnym, 
• projektowania i wykonywania systemów nawadniania 

(oczka wodne, kaskady, baseny ozdobne), 
• produkcji roślin ozdobnych, 
• projektowania, wykonywania i konserwacji ogrodów, 
• budowy i urządzania terenów zieleni zgodnie z przygo-

towaną dokumentacją. 
 Dodatkowym atutem jest nieodpłatny kurs prawa jazdy 
kat. „B” (samochód). Po ukończeniu szkoły absolwent może 
kontynuować naukę na wydziałach architektury, architektury 
krajobrazu, ogrodnictwa i innych kierunkach zależnie od 
indywidualnych zainteresowań.

MecHanik - oPerator 
Pojazdów  i  Maszyn rolniczycH
 Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych ,to 
kierunek dla uczniów o zainteresowaniach techniczno-
-mechanicznych. Nauka  w zasadniczej szkole trwa 3 lata. 
Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako: kierowca pojaz-
dów mechanicznych, operator maszyn i kombajnów samo-
bieżnych, mechanik pojazdów i maszyn, spawacz, kowal 
wyrobów artystycznych, tokarz, konserwator instalacji 
w budynkach gospodarczych.
 Kształcenie praktyczne prowadzone jest w dobrze wy-

posażonych pracowniach warsztatów 
szkolnych, dodatkowo obejmuje:

• bezpłatny kurs prawa jazdy kat. „B” 
(samochód) 

• bezpłatny kurs prawa jazdy kat. „T” 
(ciągnik rolniczy z przyczepą) 

• bezpłatny kurs obsługi i pracy kom-
bajnem zbożowym 

Szkoła umożliwia także uczestnictwo 
w kursach:

• spawania metodą MAG, MIG, TIG, 
gazową i łukową, 

• na wózki jezdniowe, 
• na ciągniki gąsienicowe (spycharki) 

z rodziny DT-75,
• obsługi kas fiskalnych,

Ze względu na szerokoprofilowe kształ-
cenie oraz posiadanie dyplomu po-
twierdzającego kwalifikacje zawodo-

kierunki kształcenia w zespole szkół 
im. jana Pawła ii w brzostku na rok szkolny 2012/2013
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we, absolwent zdobywa duże możliwości zatrudnienia 
w kraju i za granicą.
 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie me-
chanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych po 
potwierdzeniu kwalifikacji „użytkowanie pojazdów, 
maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnic-
twie”, „obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, 
maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie” 
może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje 
w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa po 
potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji „organizacja 
prac związanych z eksploatacją środków technicznych 
stosowanych w rolnictwie” oraz uzyskaniu wykształ-
cenia średniego.

kucHarz 
 Kucharz, to kierunek dla uczniów o zainteresowa-
niach gastronomicznych. Kształcenie w zasadniczej 
szkole trwa 3 lata. Zajęcia praktyczne odbywają się 
w dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach gastrono-
micznych. Absolwent może podejmować pracę w barach, 
pizzeriach, stołówkach, restauracjach, kawiarniach oraz 
prowadzić własną działalność gospodarczą.
 W trakcie nauki uczeń nabywa następujące umiejętności:

• sporządzania potraw kuchni polskiej i innych narodów, 
• komponowania i dekorowania dań gorących, przekąsek 

i deserów, 
• planowania żywienia różnych grup ludności, 
• obsługi konsumenta, 
• obsługi maszyn i sprzętu gastronomicznego, 
• rozliczania produkcji, 

 Ponadto szkoła organizuje kursy specjalistyczne dla za-
wodu: kelner, barman, obsługa kas fiskalnych. Kształce-
nie w zawodzie kucharz małej gastronomii obejmuje naukę 
języka obcego zawodowego niezbędnego podczas obsługi 
konsumenta zarówno w kraju jak i za granicą.
 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz po 
potwierdzeniu kwalifikacji „sporządzanie potraw i napojów”, 
może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe 
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po 

potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji „organizacja żywienia 
i usług gastronomicznych” oraz uzyskaniu wykształcenia 
średniego.

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ:  
OD 14 MAJA DO 1 CZERWCA 2012 ROKU

liceuM ogólnokształcące dla dorosłycH 
 Liceum Ogólnokształcące jest przeznaczone dla absolwen-
tów ośmioletniej szkoły podstawowej starego typu, gimna-
zjum lub zasadniczych szkół zawodowych. Nauka trwa trzy 
lata i odbywa się w systemie stacjonarnym – czyli trzy razy 
w tygodniu w godzinach popołudniowych. Program obejmuje 
naukę przedmiotów ogólnych: humanistycznych, matema-
tyczno-fizycznych, przyrodniczych oraz takich jak podstawy 
przedsiębiorczości  i  informatyka. Nauka języka obcego no-
wożytnego odbywa się w wymiarze co najmniej 180 godzin. 
Celem kształcenia w liceum jest przygotowanie do matury, ale 
jej zdawanie nie jest warunkiem ukończenia szkoły. 

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ: 
 DO 17 SIERPNIA 2012 ROKU
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„Praca stanowi podstawę kształtowania życia rodzinnego, 
które jest naturalnym prawem i powołaniem człowieka…”

Encyklika Laborem exercens

 Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę 
lata – i tegoroczny kwiecień jest jakby odbiciem owego 
przysłowia. Na rynku brzosteckim pachnie wiosna, chociaż 
jeszcze jasne, rześkie poranki przeplatane są podmuchami 
zimna. Rabaty kwiatowe ogrodnicy dębiccy przygotowują 
do zasadzenia kwiatów, a bywały od lat pięknie zadbane 
różnorakie kwiaty, kępy róż, bratków, irysów, szałwii do 
egzotycznych współczesnych nowości. Krzewy forsycji 
oświetlały jasnożółtymi kwiatami już wczesną wiosną, 
a wokół nich dzwoneczki konwalii i stokrotki wybielają 
rodzącą się zieleń. Wielką ozdobą były klony, które swym 
pachnącym liściem i zawiązkami kwiatów wabiły owady. 
Nawet wierzba płacząca rozjaśniała rynek wczesną wiosną, 
a szumem swych zwisających witek zapraszała na ławeczki, 
na których zasiadali leciwi Brzostowianie w dużych kape-
luszach na głowach i rajcowali.
 Dzisiaj rynek jest odnowiony, wyłożone brukiem chodni-
ki, duży parking przylegający do Delikatesów Centrum. Od 
1913 r. budynek ten przynależał do rodziny Szczepanków 
i kryje ciekawą oraz burzliwą historię. To właśnie w tym 
domu była przed wojną duża jadłodajnia, z której korzystali 
nie tylko przejeżdżający przez nasze miasteczko turyści, 
ale także miejscowi urzędnicy, nauczyciele i zamożniejsi 
mieszkańcy. Budynek był dwukrotnie ostrzelany, płonął 
dach, ale też po zawieruchach dziejowych właściciele od-
budowali i zmodernizowali ów dom. Po 1945 r. właściciele 
państwo Helena i Mieczysław Szczepankowie, a później 
Anna i Jan Salachowie wydzierżawili część domu Gminnej 
Spółdzielni i na rogu był sklep bławatny, w którym sprzeda-
wała Franciszka Kurcz, a z drugiej strony przylegała posesja 
brzosteckiego Żyda A. Sztorcha i w tej części budynku był 
sklep żelazny, potem handel prowadzili Ziębowie, a dzisiaj 
jest sklep „Niko” już w nowocześnie odnowionym budynku.
 Piwnica w domu Heleny i Mieczysława Szczepanków 
była dobrym miejscem na chowanie łupów wojennych przez 
okupanta. Tutaj po powrocie z wysiedlenia znalazł właści-
ciel domu schowany kielich z wygrawerowanym napisem 
„Ofiara Księdzu Szymkiewiczowi” od rodziny Pawłowskich, 
właścicieli dworu klecieckiego. Bez zastanowienia odniósł 
znaleziony ów skarb liturgiczny do kościoła parafialnego 

w Brzostku i oddał go ówczesnemu proboszczowi Ks. Wil-
helmowi Żywickiemu. Ten szlachetny gest uczciwości niech 
będzie dla nas współczesnych przykładem, że znalezione 
zawsze należy oddać. W tym domu jeszcze przez krótki czas 
mieściły się gabinety lekarskie wtedy, kiedy był budowany 
Ośrodek Zdrowia. Dziś w tym budynku nowa właścicielka 
Małgorzata Drozd prowadzi Delikatesy „Centrum”. Ciągle 
modernizuje i unowocześnia lokale.
 Przed budynkiem dzisiaj jest parking, na boku które-
go rozkładają swoje stoiska dwaj długoletni sprzedawcy 
warzyw i owoców Paweł Kruszyna oraz Bernard Jamróz. 
Zaopatrują się u nich mieszkańcy Ziemi Brzosteckiej 
i przyjezdni w świeże owoce i warzywa skupowane od 
miejscowych producentów i z pobliskich giełd. Kupujący 
mają nadzieję, że u tych brzosteckich sprzedawców kupują 
zdrowe owoce i warzywa – oby tak naprawdę było.
 Wokół gromadzą się kobiety i mężczyźni rozmawiając 
i wymieniając się doświadczeniami, a wiosną wtóruje im 
producent sadzonek, rozsad kapust, sałat, selerów, kala-
fiorów, brokułów, kalarepy, porów, brukselki, pomidorów, 
kwiatów i innych warzywnych cudności Józef Trychta z Na-
wsia, który od lat produkuje rozsady oraz kwiaty, a potem 
sprzedaje je i służy doświadczeniem i radami jak uprawiać 
warzywa. Ciągle jest spora grupka kobiet zainteresowanych 
kupnem sadzonek, które potem wysadzają w ogrodach i na 
poletkach. W rynku za domami są maleńkie ogródki, a w 
nich wszystkie potrzebne warzywa do zup, sosów i sałatek 
oraz różnorodne polskie kwiaty. Kiedy przechodzę z podzi-
wem spoglądam na gustownie wypracowane rzędy warzyw 
i kwiatów jak w Mickiewiczowskim Soplicowie:

„…Tu kapusta, sędziwe schylając łysiny,
Siedzi i zda się dumać o losach jarzyny;
Tam, plącząc strąki w marchwi zielonej warkoczu,
Wysmukły bób obraca na nią tysiąc oczu;
Owdzie podnosi złotą kitę kukuruza;
Gdzieniegdzie otyłego widać brzuch harbuza,
Który od swej łodygi aż w daleką stronę
Wtoczył się jak gość między buraki czerwone…”

– Zatrzymuję się i podziwiam. Z zachwytem spoglądam na 
niezwykle pieczołowicie zadbany ogród Ewy Nowak, czy 
też rabaty kwiatowe w ogrodzie za sklepem Centrum, czy 
też właścicieli małej uliczki wiodącej z rynku w kierunku 
ul. A. Mickiewicza.
 I tutaj też zaszły i zachodzą zmiany w scenach mojego wi-

dzenia. Domy małe, drew-
niane, kryte były papą, dziś 
odrestaurowane, wymienio-
ne okna, drzwi, ściany obite 
deskami pomalowanymi 
w kolorze jasnego brązu, 
bądź otynkowane, dachy 
pokryte blachą, zniknę-
ły małe ganki, a z tych 
na podwórkach stoją małe 
zabudowania będące skła-
dzikami domowymi. I tak 
idąc od ul. A. Mickiewi-
cza pierwszy dom okazały, 
ukwiecony, a wokół duże 
podwórze z wykorzysta-
nym wysokim brzegiem, 
na którym ułożono skalnik. 
W dali podwórza zabudo-
wania, dawniej obórka dla 
bydła i ptactwa domowego, 
dziś garaż, przy którym 
biega rosły pies i pilnuje 
dobytku. To jest posesja 
B. i A. Szybistów.
 Następny budynek, to 
dom mieszkalny Zbignie-

opowieści dawnej treści – na brzosteckim rynku (3)

Ulica prowadząca od rynku w stronę ul. Mickiewicza zniszczona podczas działań wojennych
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wa Nowińskiego i Heleny 
Roszkowskiej, a obecnie 
ciekawie urządzony zakład 
fotograficzny. Na wysta-
wie widnieją fotki dzieci, 
młodzieży, dorosłych i te 
okazjonalne zdjęcia, przed 
którymi przystają prze-
chodnie – to zdjęcia ślubne 
oraz z innych uroczystości 
rodzinnych.
 Wyżej stoi dom miesz-
kalny Zofii i Bolesława 
Michalików, w k tórym 
mieszkają 4 pokolenia tej 
rodziny: prababcia Zofia, 
córka Janina Wójcik oraz 
wnuczka Edyta Bachara ze 
swoimi dziećmi – obecnie 
mieszkają w Dębicy. Zgo-
da i ciepła miłość panują 
w tej rodzinie. Często dzieci 
zasiadają przed prabab-
cią i słuchają opowieści 
o pradziadku Bolesławie 
Michaliku, który był urzęd-
nikiem brzosteckim oraz 
życzliwym i uczynnym sąsiadem i dobrym człowiekiem. 
Oglądają zdjęcia i wspominają stare dzieje, a na usta wciska 
się piosenka „Gdzie się podziały tamte wieczory, gdzie się 
podziały tamte dni nasze…” – czas wszystko to zabrał i tylko 
wspomnienia zostały i tęsknota do młodości i ludzi, których 
już nie ma.
 Kolejny dom ma też swoją historię zapisaną przez Jana 
Ziębę, pierwszego powojennego fryzjera męskiego, czło-
wieka prawego, dobrego męża i zawołanego gawędziarza. 
Ciągle miał dużo klientów, a to do strzyżenia, a to do pod-
cinania włosów, dorosłych mężczyzn i małych chłopców, 
których trzeba było dobrze ostrzyc do I Komunii Świętej, 
młodzieńców do ślubu, przed świętami i innymi uroczysto-
ściami. Zdarzyło się też, że chłopiec przy strzyżeniu ruszył 
głową i nożyce „ciachnęły” ucho – ileż to było krzyku, 
płaczu, a mistrz kupował torbę cukierków i wynagradzał 
swoją nieuwagę. Zwykle w tym pokoju fryzjerskim toczono 
dyskusje, czasem nawet po cichu, bo i czasy w PRL-u były 
niebezpieczne, wszędzie było sporo ORMO-wców, którzy 
usłużnie donosili co usłyszeli.
 W następnym domu mieszkała rodzina Roszkowskich 
– Matka pięknie haftowała obrusy, pościel, wyszywała 
i szydełkowała – miała tego spory kufer – ojciec pracował 
w GS-ie, a dzieci chodziły do szkoły. Za domem był ogród 
warzywno-kwiatowy i tak jest po dzień dzisiejszy, a mieszka 
tu syn Wiesław z żoną, dziećmi i wnukami.
 W kolejnym budynku historia też zatoczyła spore koło. 
Mieszkali tutaj po wojnie Janikowie, w jednym pomiesz-
czeniu skupowali jajka – później skup jaj prowadziła Maria 
Szczepanek w dobudowanej szopie na posesji Michalików. 
Ten budynek zakupili Henryka i Kazimierz Kolbuszowie, 
zamieszkali tu, rodzina się powiększała, Kazimierz pracował 
w piekarni GS, a Henryka prowadziła sklep ogrodniczy. 

Dziękuję wszystkim tym, którzy wzięli udział  
we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej

śp. Romana Smalary
a w szczególności Rodzinie, Sąsiadom, Znajomym 

i Delegacjom za wszelką pomoc, modlitwę, intencje 
Mszy św., złożone wieńce i kwiaty.

Szczególne podziękowanie składam Pani Marii Przebędzie – Dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej w Brzostku za piękną mowę pożegnalną.

Żona z Rodziną

Ta sama ulica 30 lat później
Bardzo dbali nie tylko o wygląd izb mieszkalnych, ale także 
o zewnętrzny wystrój domu. Z czasem sklep ogrodniczy 
sprywatyzowali i dziś jest to rodzinny biznes, dzieci zało-
żyły własne rodziny, pobudowały domy, a Henryka z Ka-
zimierzem oraz córka Agnieszka z rodziną też przenieśli 
się do nowo wybudowanego domu przy ul. Zielonej z gu-
stownie założonym ogrodem. A w rynku prowadzą handel 
razem zgodnie synowie Robert i Marcin, córka Agnieszka, 
a rodzice doświadczeni w handlu pomagają w zaopatrzeniu 
i doradzają w biznesie.
 Na dawnej Patykówce – nazwa domu pochodziła od na-
zwiska właściciela – jest dom wybudowany przez Izabelę 
Gajdę a w nim są sklepy odzieżowy oraz kwiaciarnia – obec-
nie stoi lokal do wynajęcia. Tutaj bardzo widoczne są zmiany, 
w dawnym gospodarstwie były też budynki gospodarskie, 
codziennie wyganiał gospodarz krówkę na wygony, gdakały 
kurki, piał kogut – dziś miejskie zwyczaje – sklepy, a przed 
nimi gromady przechodniów.
 Na dawnej Wajdówce, obecnie cukiernia Renaty i Zbi-
gniewa Golców, była masarnia, z której roznosiły się zapachy 
wędlin po całym Brzostku. Potem mieściła się tu apteka im. 
Ignacego Łukasiewicza, w której pracowali farmaceuci Zofia 
Pietrucha i Ignacy Matuszewski. Ten dom zawsze był pełen 
dostojeństwa i powagi. Tutaj zawsze był ubierany ołtarz na 
Boże Ciało i tak jest po dziś dzień. Nowi właściciele Renata 
i Zbigniew Golcowie dbają o elegancję na zewnątrz budyn-
ku – w 2011 roku ten dom zdobył I miejsce w konkursie na 
najładniejszą kamienicę w rynku – ale także dbają o dobre 
wypieki we własnej cukierni, latem produkują lody, a ich 
delikatesy cały rok zaopatrują w zdrowe i świeże artykuły 
spożywcze, a obsługa klienta w tym sklepie jest wzorowa.
 Na naszym rynku jest parking pełny samochodów i to 
wcale nie byle jakich. I chociaż dzisiaj nie stoją kobiety, 

które cichaczem skupowały dolary 
– a była to rzecz nielegalna – później 
sprzedawały je w większych miastach 
i miały dobry zarobek, to jednak cią-
gle gawędom i opowieściom nie ma 
końca.
 To rzetelna i ciężka praca pokoleń 
wnosi przemiany społeczne. To dla 
pracy i przez pracę człowiek się roz-
wija i tworzy coś nowego i nowego. 
Oby tylko w tej pracy i wyścigu za 
pieniądzem się nie zagubić.

Zuzanna Rogala
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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 w Zespole Szkół im. A. Mic-
kiewicza w Januszkowicach w ramach projektu ,,Wiejska 
szkoła w środku Europy bez różnic”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego prowadzone są zajęcia wyrównawcze z ucznia-
mi obecnych klas – trzeciej i czwartej. Zajęcia odbywają się 
raz w tygodniu w dwóch grupach wiekowych i zakończone 
zostaną w czerwcu br. Celem zajęć jest wyrównywanie 
i uzupełnianie niektórych wiadomości i umiejętności mate-
matycznych oraz polonistycznych uczestników. Szczególny 
nacisk położono na ortografię, jak również rozwiązywanie 
zadań z treścią. 
 W trakcie realizacji zajęć uczestniczki i uczestnicy korzy-
stają z różnorodnych, ciekawych pozycji książkowych, za-
kupionych w ramach projektu ze środków Unii Europejskiej, 
w które każdy uczestnik został wyposażony. W trakcie zajęć 
uczestnicy przede wszystkim wyrabiają nawyk stosowania 
zasad ortografii w piśmie, sprawdzania swojej wypowiedzi 
pisemnej pod względem poprawności ortograficznej oraz 

utrwalają pisownię wyrazów trudnych ortograficznie przez 
posługiwanie się nimi w czasie zabaw i gier. Zajęcia te przy-
czyniają się do nabywania przez uczestników umiejętności 
czytania ze zrozumieniem oraz mobilizują do wyrażania 
inwencji twórczej.
 W uzupełnianiu treści matematycznych uczestniczki 
i uczestnicy nie tylko rozwiązują zadania, ale układają je do 
ilustracji, zaaranżowanej sytuacji oraz do działań matema-
tycznych. Doskonalą też sprawność rachunkową w zakresie 
czterech podstawowych działań. Trenerzy stwarzają sytuacje 
matematyczne wymagające logicznego myślenia i mają moż-
liwość kierować myślenie poszczególnych uczestników zajęć 
na właściwy tor. 
 Przekazywanie treści polonistycznych i matematycznych 
odbywa się w formie zabawowej i być może to sprawia, że 
wszyscy uczęszczają na te zajęcia bardzo chętnie.

         Trenerzy grup: Danuta Lechwar 
              Jan Palar 

Pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze zintegrowane w zesPole 
szkół iM. a. Mickiewicza w januszkowicacH, realizowane 

w raMacH Projektu ,,wiejska szkoła w Środku euroPy bez róŻnic”

Obfitych łask i błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz pełnych pokoju
Świąt Wielkanocnych
z radosnym „Alleluja”

życzą uczestnicy i pracownicy 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku
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salomonowe
rozwiązanie
 W marcowych „Wiado-
mościach Brzosteckich” 
pisałem o znaku, który jest 
notorycznie ignorowany 
i służy chyba jedynie do 
dekoracji pasa drogowego. 
W tym numerze będzie 
natomiast o znakach, któ-
re kompletnie nie nadają 
się do dekoracji, bo daw-
no już straciły swój kolor 
i są wyblakłe. Możemy 
się jedynie domyślać co oznaczają, ale 
skoro nie wyglądają tak jak w kodeksie 
drogowym, to nie można kierowców 
karać za ich nieprzestrzeganie. Znaki 
te mają jeszcze jeden mankament. Otóż 
literka „t” nie może być tak wysoko. 
Jej miejsce powinno być na równym 
poziomie z całym napisem. Zapewne 
nie jest to wielkie przestępstwo, ale jeśli 
liternictwo na znakach zostało ustalone 
odpowiednimi przepisami, to wypada 
tych norm przestrzegać.
 A teraz przyglądnijmy się tablicy 
uprzedzającej nas o znaku zakazu 
umieszczonym na drodze w odległo-
ści 600 m. Tablica ta należy do grupy 
znaków uzupełniających i znajduje się 
na początku ul. 20–go Czerwca jadąc 
od strony rynku. Po przejechaniu ok. 
600 m, tuż za zakładem produku-
jącym świeczki, rzeczywiście stoi 
znak zakazu ruchu pojazdów, których 
masa całkowita jest większa od 6 ton, 
tyle że mocno wyblakły i w związku 
z tym nie do końca obowiązujący. Po 
przejechaniu kilkuset metrów znajduje 
się skrzyżowanie z ul. Równie, które 

odwołuje zakaz, a dalej już 
żadnych tego typu znaków nie 
ma. Co ciekawe jadąc ul. 20–go 
Czerwca od strony Skurowej nie 
zauważymy żadnych znaków 
ograniczających tonaż. Trzeba 
przyznać, że takie postawienie 
znaków jest wręcz salomono-
wym rozwiązaniem, bo wszyscy 
są zadowoleni. Zadowolony jest 
zakład produkujący świeczki, bo 
może do niego dojechać samo-
chód o masie większej niż 6 ton, 
zadowoleni są mieszkańcy, któ-
rym przeszkadzają samochody 
ciężarowe, bo jest zakaz. W koń-
cu zadowoleni są też i kierowcy 
tych samochodów, bo jeśli złamią zakaz, 
to kto im udowodni, że nie przyjechali 
np. od strony Skurowej? W ostateczno-
ści mogą się też tłumaczyć, że znak jest 
wyblakły i nie obowiązuje.
 Trochę mniej zadowoleni są pewnie 
mieszkańcy ul. Równie, na której po-
stawiono znak zakazu ruchu pojazdów, 
których masa całkowita jest większa od 
3 ton. Całe szczęście, że tylko z jednej 

strony (od wjazdu z drogi krajowej) 
i że znak jest też wyblakły. Ulica ta 
przebiega przez pola uprawne, do 
których trzeba jakoś dojechać. Wozem 
konnym można, ale dzisiejsi rolnicy 
jeżdżą przecież ciągnikami, które wraz 
z załadowaną przyczepą znacznie prze-
kraczają 3 tony. A jak ma dojechać na 
pole kombajn?

J. Nosal

 W dniu 27.03.2012 r. w siedzibie Stowarzysze-
nia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” odbyło 
się uroczyste wręczenie nagród laureatom kon-
kursu fotograficznego „Cztery Pory Roku” edycja 
Zima. W konkursie nagrodzone zostały zdjęcia:

Miejsce I: Radosław Kita (Brzyska) za zdjęcie 
„Diabelska Izdebka”
Miejsce II: Stanisław Cholewiak (Brzostek) za 
zdjęcie „Kolory Zimy”
Miejsce III: Monika Kolbusz (Januszkowice) za 
zdjęcie „Krajobraz Junuszkowic”

 Zdjęcia nagrodzone w konkursie można obej-
rzeć na stronie www.lgdliwocz.pl
 Nagrody w imieniu organizatora wręczyła 
Pani Prezes Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ” 
Justyna Furmankiewicz. Wszystkim uczestni-
kom i nagrodzonym gratulujemy. Jednocześnie 
przypominamy, że od dnia 2 kwietnia do dnia 
8 czerwca można nadsyłać zdjęcia na drugi etap 
konkursu fotograficznego – edycja Wiosna.

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”

i etap konkursu fotograficznego „cztery Pory roku” rozstrzygnięty

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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 Jestem absolwentką Technikum 
Rolniczego w ZS w Brzostku (rocznik 
2004). Po ukończeniu szkoły średniej 

dalsze losy absolwentów zesPołu szkół iM. jana Pawła ii w kleciacH

agnieszka zaranek
 Jestem absolwentką 
Liceum Ogólnokształcą-
cego w ZS w Brzostku 
o profilu matematycz-
no-infomratycznym. Po 
maturze kontynuowa-
łam naukę w Państwo-
wej Wyższej Szkole Za-
wodowej w Tarnowie na 
kierunku informatyka 
stosowana. Studia ma-
gisterskie ukończyłam 
na Uniwersytecie Peda-
gogicznym w Krakowie 
na kierunku edukacja 
techniczno-informatyczna. W 2012 r. 
ukończyłam studia podyplomowe na 
Uniwersytecie Jagiellońskim z pozy-
skiwania i rozliczania funduszy Unii 
Europejskiej. Od 2011 r. pracuję w biu-

rze Stowarzyszenia Lo-
kalna Grupa Działania 
„LIWOCZ”. Poza pracą 
zawodową interesuję 
się literaturą i muzyką. 
Jednakże największą 
moją pasją jest sport, 
szczególnie piłka noż-
na. Z niecierpliwością 
czekam na nadchodzące 
Mistrzostwa Europy.
 Moi m u lubiony m 
przedmiotem była ma-
tematyka, prowadzona 
przez wychowawczynię 
klasy prof. Małgorzatę 
Jop, którą do tej pory 

bardzo miło wspominam, jak również 
wielu innych nauczycieli. Klasę do 
której uczęszczałam, uważam za jedną 
z najlepszych i najsympatyczniejszych, 
ponieważ dwukrotnie triumfowałam 

z nią w Turnieju klas.
 Gdybym miała szansę cofnąć czas 
nie wybrałabym innej szkoły, ponieważ 
cenię sobie kadrę nauczycielską oraz 
przyjaciół poznanych w szkolnych ła-
wach. Studia to zupełnie inny system 
nauczania niż szkoła średnia, wiedza 
jaką się zdobędzie na pewnym etapie 
nauki owocuje w przyszłości. Dlatego 
ważne jest, aby samemu sobie stawiać 
cele, które chce się osiągnąć i potem 
konsekwentnie je realizować. Doce-
niam pomoc ówczesnej pani dyrektor 
Haliny Nowak, która umożliwiła mi 
indywidualne przygotowanie do ma-
tury z WOS-u oraz odbywanie praktyk 
pedagogicznych w szkole w czasie 
studiów.
 Wszystkim byłym i przyszłym ab-
solwentom ZS im. Jana Pawła II życzę 
samych sukcesów i wytrwałości w dą-
żeniu do nich.

ewa wójcik kontynuowałam naukę na Uniwersyte-
cie Rzeszowskim na kierunku historia. 
W 2009 ukończyłam studia z tytułem 
magistra historii. Obecnie pracuję 
w szkole podstawowej w Smarżowej 
oraz kontynuuję studia na Uniwersy-
tecie Rzeszowskim, historia – II rok 
doktoratu. Największą moją pasją są 
zwierzęta. Jestem wielką miłośniczką 
psów i długich spacerów z nimi. 
 Często wracam myślami do okresu 
szkoły. I znów widzę szkołę pełną życia, 
codziennego gwaru, mnóstwo znajo-
mych twarzy, moich przyjaciół i wspa-
niałych (mówię szczerze!) nauczycieli. 
Nigdy nie żałowałam, że wybrałam tą 
szkołę; wręcz przeciwnie.
 Miło wspominam wycieczki szkol-
ne. Brakuje mi tego, co już nie wróci. 
Najlepiej wspominam klasę maturalną. 
Maturzyści mają naprawdę dobrze! Gdy 

teraz przypominam sobie swój strach 
przed maturą, śmieje się z tego. Doce-
niam wysiłki i pracę nauczycieli, jestem 
im za nie bardzo wdzięczna. Podziwiam 
ich wytrwałość i cierpliwość. Chciała-
bym po latach móc ich pozdrowić, jak 
również kolegów i koleżanki z klasy; 
wspólnie odbyć podróż w dawne lata.
 Od czasów szkolnych minęło osiem 
lat. W moim życiu to długi okres. Wiele 
się wydarzyło. Czy wówczas podjęta 
decyzja naprawdę miała istotny wpływ 
na moje życie? O tak!
 To tutaj uświadomiłam sobie, jakie 
wybrać studia, jaki zawód. Tutaj zasta-
łam przygotowana do dorosłego życia. 
Dziś mam możliwość realizować swoje 
marzenia, spełniać się zawodowo jako 
nauczycielka. Z pełnym przekonaniem 
mogę powiedzieć, że przed ośmioma 
laty dokonałam trafnego wyboru.

 Ukończyłem pięcioletnie Technikum 
Rolnicze w Zespole Szkół w Brzostku 
w 1995 roku. Po zdaniu matury kon-
tynuowałem naukę na Uniwersytecie 
im. Marii Curie Skłodowskiej, filia 
w Rzeszowie na wydziale Prawa i Ad-
ministracji uzyskując w 2000 roku tytuł 

Mariusz grygiel magistra prawa. Już w trakcie studiów 
podjąłem pracę w Fundacji Wspoma-
gania Wsi w Warszawie w zakresie 
doradztwa finansowego. W 2002 roku 
ukończyłem studia na Politechnice 
Krakowskiej w Studium Nauczyciel-
skim uzyskując uprawnienia zawodo-
we w zakresie pedagogiki. Obecnie 
nadal pracuję w FWW uczestnicząc 
w programach przeznaczonych dla wsi 
wspomagających rozwój przedsiębior-
czości lokalnej, organizuję szkolenia 
oraz uczestniczę w realizacji progra-
mów z Unii Europejskiej na terenie 
województwa.
 Oceniając z perspektywy czasu okres 
spędzony w szkole średniej stwierdzam 
że trudno znaleźć negatywy. Szkoła 
dała mi bardzo dobre wykształcenie 
pomimo tego, że nie kontynuowałem 
nauki w zawodzie. Pięcioletnia praca 
z dobrymi nauczycielami pozwoliła na 
rozwój zainteresowań, uzyskanie sze-
rokiego profilu wiedzy poczynając od 
rozwoju bakterii kończąc na zamierz-

chłych wydarzeniach historycznych. 
Potwierdza to fakt, że z mojej klasy 
kilka osób jest nauczycielami, jest che-
mik, farmaceuta czy inżynier. Ważne 
są też zdobyte umiejętności praktyczne 
na warsztatach szklonych, które teraz 
w życiu dorosłym procentują. Nie spo-
sób też pominąć uzyskanych uprawnień 
państwowych tj. prawa jazdy na dwie 
kategorie oraz uprawnień na kombajny 
zbożowe (co było fascynującym do-
świadczeniem).
 Jednak najmilej wspominam swoją 
klasą, super grupę dziewczyn i chło-
paków wzajemnie się rozumiejących 
i przede wszystkim bawiących. Choć 
czasem dawali w kość nauczycielom 
to do dziś wspominają ich na każdym 
wspólnym spotkaniu z rozrzewnieniem 
wspominając Pana od historii, chemii 
czy Panią od matematyki.
 Cieszy mnie to, iż moja szkoła pozo-
stała tą dawną, bezpieczną, wolną od 
narkotyków, utrzymującą dobry poziom 
nauczania „budą”.
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 Z największą przyjemnością mogę 
pochwalić się, iż jestem absolwen-
tem Zespołu Szkół im Jana Pawła II 
w Kleciach – Brzostku. Po ukończeniu 
SP w Brzostku w latach 2002–2007 
uczęszczałem do Liceum Agrobiznesu, 
a moją wychowawczynią była pani mgr 
Weronika Baran. Po zdaniu egzaminu 
dojrzałości oraz obronie zawodu konty-
nuowałem naukę w Wyższej Szkole Ad-

karol staniszewski ministracji i Zarządzania w Rzeszowie 
(aktualnie Wyższa Szkoła Prawa i Ad-
ministracji) na kierunku Prawo i Ad-
ministracja, którą zakończyłem w 2007 
roku obroną pracy magisterskiej. W 
2007 rozpocząłem kurs doktorancki na 
Wydziale Nauk Historycznych i Spo-
łecznych na Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
który ukończyłem w 2010 roku. W tym 
samym roku rozpocząłem, a w 2011 
ukończyłem dwusemestralne studia 
podyplomowe na kierunku Organizacja 
Jednostek Administracji Samorządowej 
na wydziale Ekonomii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Po ukończeniu stu-
diów podyplomowych rozpocząłem 
kolejne, również na Uniwersytecie 
Rzeszowskim, na wydziale Socjologii, 
kierunek: Organizacja Pomocy Spo-
łecznej. Obecnie przygotowuję się do 
obrony pracy podyplomowej, co jest 
jednym z warunków ukończenia w/w 
studiów podyplomowych. W między-
czasie ukończyłem różnego rodzaju 
kursy i szkolenia np.: Prawne aspekty 
funkcjonowania WTZ, Kierowanie ze-
społami ludzkimi – elementy treningu 
interpersonalnego, Stres, Wypalenie 

zawodowe, Arteterapia, Prowadzenie 
treningów umiejętności społecznych 
oraz mam zamiar rozpoczynać kolejne, 
które będą podnosiły moje kwalifikacje 
zawodowe, a co za tym idzie, pozwolą 
mi jeszcze lepiej wykonywać swoje 
obowiązki.
 Przebieg mojej kariery zawodowej 
to: praca w Irlandii, staż i praca w ZTS 
Gamrat w Biurze Nadzoru Właściciel-
skiego i Kontroli Wewnętrznej, praca 
na stanowisku Kierownika Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Brzostku oraz od 
2010 roku kierowanie Środowiskowym 
Domem Samopomocy im Jana Pawła II 
w Brzostku. 
 Patrząc wstecz, bardzo ciepło wspo-
minam lata spędzone w Zespole Szkół 
im JP II. Bardzo cenię sobie wyniesioną 
wiedzę jak również ukształtowanie cha-
rakteru i kultury. Podsumowując, jeśli 
ktoś pragnie się kształcić i zdobywać 
wiedzę, Zespół Szkół będzie bardzo 
dobrą stacją rozpoczynającą podróż po 
wiedzę.
 Z całego serca dziękuję wszystkim 
nauczycielom i pracownikom Zespołu 
Szkół im Jana Pawła II za to, że wskazali 
mi drogę.

Edukacja
Politechnika Rzeszowska; 2010-2012 
– kierunek: informatyka, studia II 
stopnia (magisterskie)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa w Tarnowie; 2006-2010 – kie-
runek: informatyka, specjalność: 
informatyka stosowana, specjalizacja: 
informatyka w telekomunikacji, studia 
I stopnia (inżynierskie)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodo-

sławomir kumiega wa w Tarnowie; 2009-2010 – Studium 
Pedagogiczne
Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku; 2002-2005 – liceum 
ogólnokształcące

 Od 2010 roku pracuję jako programi-
sta ASP.NET w firmie Avocado Polska 
Spółka z o.o. W pracy zajmuję się two-
rzeniem nowego oraz rozwijaniem już 
istniejącego oprogramowania dla firm 
logistycznych i telekomunikacyjnych 
działających na rynku irlandzkim 
takich jak VNE Logistics oraz BT (Bri-
tish Telecom). Pracę rozpocząłem zaraz 
po ukończeniu studiów inżynierskich, 
których profil pozwolił mi na szybkie 
podjęcie zatrudnienia. Jednocześnie 
kontynuowałem studia II stopnia na 
Politechnice Rzeszowskiej na kierunku 
informatyka. Dodatkowo w ramach 
Studium Pedagogicznego organizowa-
nego przez Państwową Wyższą Szkołę 
Zawodową w Tarnowie odbywałem 
praktyki nauczycielskie w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku 
co bardzo miło wspominam. Dzięki 
temu mogłem wrócić do szkoły, do 
której uczęszczałem w trakcie nauki 
w liceum ogólnokształcącym, a tak-

że spotkać nauczycieli, którzy robili 
wszystko, aby móc przygotować swo-
ich uczniów do podjęcia odpowiednich 
studiów.
 W trakcie trwania nauki w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II szkoła zapew-
niała wszelkie warunki, aby się rozwi-
jać intelektualnie, sportowo, a nawet 
poczuć smak aktorstwa na turnieju 
klas, który jest organizowany każdego 
roku od wielu lat. Szczególnie miło 
wspominam wycieczkę szkolną na nar-
ty do Krynicy do ośrodka narciarskiego 
„Słotwiny”, która z całą pewnością 
przyczyniła się do rozwinięcia pasji 
narciarskiej.
 Gimnazjaliści, którzy staną przed 
trudnym wyborem szkoły ponadgim-
nazjalnej powinni się zastanowić jaką 
ścieżką kształcenia chcą dalej pójść. 
Niewątpliwie jeśli wybiorą Zespół 
Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku 
i przede wszystkim będą chcieli po-
szerzać swoją wiedzę spotkają się z na-
uczycielami, którzy im w tym pomogą, 
a po latach docenią wszystkie starania 
ze strony nauczycieli oraz wychowaw-
ców.

Opracował
Jacek Berrahal

Niech Zmartwychwstały Chrystus
oświeca drogi codziennego życia,
obdarza błogosławieństwem
i pomaga życie czynić szczęśliwym.
  Wesołych i ciepłych Świąt Wielkanocnych
  życzy redakcja „Wiadomości Brzosteckich”
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wyjątkowe święto 
w bukowej
„Dzisiaj dzień piękny, uroczysty!
Taki dzień raz się w roku zdarza,
gdy 8 Marca z gwarem wiosny
wytryśnie z kartek kalendarza.
Tak, to wspaniałe, wielkie Święto,
więc śpieszą chłopcy i panowie
z bukietem życzeń z barwach kwiatów – 
Uśmiechnąć się do Wszystkich Kobiet.”
 Niemal każdy z nas kojarzy tę 
wyjątkową datę. Dzień 8 marca to 
szczególny dzień dla każdej kobiety, 
obchodzony przez rzeszę ludzi w całej 
Polsce. Po raz kolejny świętowany był 
on w Bukowej, gdzie w Domu Lu-
dowym o godzinie 16:00 zebrały się 
Panie, aby zasiąść przy suto zastawio-
nych stołach. Wszystkim Paniom czas 
upłynął w miłej i radosnej atmosferze.

 Spotkanie to nie byłoby możliwe 
bez pracy, zaangażowania i dobrej 
woli kobiet chętnych do pomocy, które 
wcześniej przygotowały potrawy i wy-

strój stołów oraz zadbały o wspaniałą 
obsługę zebranych Pań.

KGW w Bukowej

 8 marca 2012 r. w Domu Ludowym 
w Nawsiu Brzosteckim odbyło się spo-
tkanie pań z KGW z Nawsia i KGW 
„Boguszanki” z Siedlisk-Bogusz. 
Spotkanie miało na celu integrację 
dwóch działających Kół Gospodyń 
oraz świętowanie Dnia Kobiet.
 Przy bogato zastawionych stołach 
panie wymieniały poglądy dotyczące 
działalności, którą prowadzą. W spo-
tkaniu, jako zaproszeni goście, uczest-
niczyli również: burmistrz Leszek 
Bieniek oraz sołtysi Siedlisk-Bogusz 
i Nawsia Brzosteckiego.
 Koło Gospodyń z Nawsia Brzostec-
kiego zaprasza wszystkie chętne pa-
nie, które chciałyby zostać członkami 
koła na zebranie , które odbędzie się 
27 kwietnia 2012 roku o godz. 18.00.

Przewodnicząca KGW  
w Nawsiu Brzosteckim

spotkanie integracyjne z okazji dnia kobiet w nawsiu brzosteckim

 14 marca w czasie Rekolekcji 
Wielkopostnych miała miejsce lekcja 
otwarta z historii regionalnej pt. „Uli-
ce Brzostku”. Lekcje przygotowali 
uczniowie z klas II TŻ „A” i II TŁ we 
współpracy z nauczycielem historii 
Tadeuszem Stokłosą.
 W przygotowanej metodą pro-
jektów lekcji uczniowie w scenkach 
teatralnych przedstawili sześć wybit-
nych postaci z naszego regionu, któ-
rych nazwiska noszą ulice Brzostku.
1. M. Mysłowski – były burmistrz 

Brzostku
2. M. Wroniecki – pułkownik dyplo-

mowany wojska 
3. Gryglewski – malarz 
4. T. Furgalski – pułkownik wojska
5. J. Winiarz – profesor prawa
6. J. Jałowy – ksiądz

T. Stokłosa

lekcja otwarta z historii regionalnej pt. „ulice brzostku”
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 Dzień Bezpiecznego Internetu 
ustanowiony z inicjatywy Komisji 
Europejskiej w ramach programu 
„Safer Internet Action Plan” ma na 
celu inicjowanie i propagowanie 
działań na rzecz bezpiecznego do-
stępu dzieci i młodzieży do zasobów 
internetowych. Jego organizatorami 
są Fundacja Dzieci Niczyje oraz 
NASK, tworzące konsorcjum „Sa-
ferinternet.pl” – odpowiedzialne za 
realizację programu „Safer Internet” 
w Polsce.
 W obecnych czasach masowej 
cyfryzacji naszego życia jesteśmy 
narażeni na różnego rodzaju niebez-
pieczeństwa atakujące nas podczas 
„klikania w Internecie”. W tym roku 
podczas obchodów Dnia Bezpiecz-
nego Internetu w Gimnazjum im. 
Królowej Jadwigi w Brzostku razem 
z uczniami przeprowadziłem poga-
danki, ankiety na lekcji informatyki 
i projekcje filmów: „W sieci” i „Wir-
tualne uzależnienia”. Dla uczniów 
klas III zorganizowałem spotkanie 
z nauczycielem ZS im. Jana Pawła II 
w Brzostku, Farhatem Berrahalem, 
pod hasłem „Wspólnie odkrywamy 
cyfrowy świat! Bezpiecznie!” Pre-
zentacja multimedialna pozwoliła 
uczniom poznać tajniki bezpiecz-
nego przeglądania stron interneto-
wych oraz zapoznać się z sposobem 
działania urządzeń wyłudzających 
informacje z naszych komputerów.
 Uczniowie brali również udział 
w akcji Sieciaki.pl. Projekt ten jest 
realizowany od września 2004 r. 
przez Fundację Dzieci Niczyje 
w ramach programu Komisji Euro-
pejskiej „Safer Internet”. Jego celem 
jest edukacja młodych internautów 
w zakresie bezpiecznego i efektyw-
nego korzystania z nowoczesnych 
mediów elektronicznych oraz cer-
tyfikowanie i promocja serwisów 
internetowych bezpiecznych dla 
dzieci.
 W projekcie wzięli udział gim-
nazjaliści. Zdobyli punkty w grach 
i quizach wykazując się wiedzą 
informatyczną. Na szczeblu szkol-
nym najlepsze okazały się: I miejsce 
– Karolina Nowak, II miejsce – Pau-
lina Falarz i III miejsce – Kamila 
Andreasik. Uczniowie zdobywając 
punkty w konkursie godnie zapre-
zentowali naszą szkołę w rankingu 
ogólnopolskim.
 Uczestnikom konkursu gratuluję 
zdobytych miejsc i dziękuję wszyst-

dzień bezpiecznego internetu w brzosteckim gimnazjum

kim, którzy pomogli w realizacji akcji 
DBI w naszej szkole na czele ze spon-
sorem nagród – firmą komputerową 
Optimeks z Jasła.
 Przebieg naszej akcji można śledzić 
na stronie www.brzostekdbi.pl

Paweł Batycki
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Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY 
PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na wynajem budynku gospodarczego - stanowiącego  
własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem najmu jest budynek gospodarczy położony na 
działce nr 122/4 w Bukowej objętej Księgą Wieczystą Nr 38566 
– stanowiący 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
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 105,57 m2.

Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użyt-
kowej wynosi 1,00 zł + 23% VAT-u miesięcznie.
Najemca ponosi oprócz czynszu również opłaty za podatek od 
nieruchomości.
Umowa może być zawarta na okres  trzech lat. 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ 
W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 27 kwietnia 2012 r. O GODZ. 1100

Wadium dla lokalu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium 
w wyżej wymienionej wysokości do dnia 24.04.2012 r. w Kasie 
Urzędu Miejskiego w Brzostu lub na konto Urzędu (BSR o/
Brzostek Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006)
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca  na konto Urzędu 
Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaź-
nik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza 
regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2012 rok).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał za-
licza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z waż-
nych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania 
przetargu.
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z §4 ust.3 
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz.U.Nr 207 poz. 2108). Wadium w pieniądzu należy wnosić  na 
konto: BSR o/Brzostek Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006).

Burmistrz Brzostku 
mgr inż. Leszek Bieniek

Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY 
PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

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

Brzostek

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony na parterze bu-
dynku Domu Ludowego w Opacionce – stanowiący własność Gmi-
ny Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00085225/9, 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługo-
wej.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosi 9,10 zł + 23% VAT-u miesięcznie.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi łącznie 41,08 m2.
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, bieżącą wodę i gaz.
Najemca ponosi oprócz czynszu również opłaty za zużytą energię 
elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości stałych i ciekłych oraz 
podatek od nieruchomości i inne opłaty które obciążają najemcę. 
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat.

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ  
W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  

W DNIU 30 KWIETNIA 2012 r. O GODZ. 1100

Wadium dla lokalu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium 
w wyżej wymienionej wysokości do dnia 26.04.2012 r. w Kasie 
Urzędu Miejskiego w Brzostku lub na konto Urzędu (BSR o/
Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006)
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu 
Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi 
w oparciu o wskaźnik za 2012 rok).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza 
się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca 
się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych po-
wodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Roz-
porządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 
207 poz.2108). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: BSR 
o/Brzostek Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza 
się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca 
się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Brzostek, dnia 28.03.2012 r.

Burmistrz Brzostku 
mgr inż. Leszek Bieniek

Burmistrz Brzostku ogłasza II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na wynajem lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Kleciach – stanowiącego własność Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony na parterze budynku Domu Ludowego w Kleciach – stanowiący własność Gminy 
Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 38568, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 8,00 zł + 23% VAT-u miesięcznie.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi łącznie 99,79 m2 (wiatrołap, sala sklepowa, pomieszczenie socjalne, magazyn).
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, bieżącą wodę i gaz.
Najemca ponosi oprócz czynszu również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości stałych i ciekłych oraz 
podatek od nieruchomości i inne opłaty które obciążają najemcę. Umowa może być zawarta na okres do trzech lat.

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU 
W DNIU 20 KWIETNIA 2012 r. O GODZ. 1100

Wadium dla lokalu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 17.04.2012r. w Kasie Urzędu 
Miejskiego w Brzostku lub na konto Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006)
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2012 rok).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca 
się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz. 2108). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: BSR 
o/Brzostek Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca 
się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Burmistrz Brzostku
mgr inż. Leszek Bieniek
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krzyŻówka z nagrodą
Poziomo:
1) Upiększający szczególik; 7) Japonka 
lub Chinka; 11) Mały dywan; 12) Miasto 
w Niemczech, nad Hawelą; 13) Goryle 
wokół persony; 14) Wzorek na tkaninie; 
17) Stop o dużej żarowytrzymałości 
i żaroodporności; 18) Rzeka w Hadesie; 
21) Zakrętas; 22) Innowator; 23) Figiel; 
26) Bunt, rewolta; 29) Okrzyk na czyjąś 
cześć; 32) Cichy stłumiony śmiech; 
33) Konwój; 34) Eugeniusz z poematu 
Puszkina; 35) Taniec lub ułan; 36) Me-
bel do spania.

Pionowo:
1) Resztka do wyrzucenia; 2) Miasto na 
Martynice; 3) Rywal kisiela; 4) Zarzą-
dza stroną internetową; 5) Świst, ostry 
wysoki dźwięk; 6) Zachęta w brydżu; 
7) Towarzysząca partia instrumen-
talna; 8) Prawa ręka bacy; 9) Ślady, 
odciski nóg zwierzyny; 10) Przejście 
na wyższe stanowisko; 15) Krakowska 
zabawa wielkanocna; 16) Kraj królowej 
Kleopatry; 19) Nosze; 20) Kurza mama; 
23) Preparat stosowany w reumatologii; 
24) Myśliwy beocki, ukochany Eos; 
25) Grek u Homera; 27) Pulsowanie 
serca; 28) Bardzo wolne tempo muzycz-
ne; 29) Daleki u bramkarza; 30) Nie-

jeden w zdaniu; 31) Autor powieści 
„Przygody Tomka Sawyera”.

Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego na dole strony dostarczone 
do 30 kwietnia 2012 r. do Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą 
udział w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: PROSTA DROGA NIE ZA-
WSZE JEST NAJKRÓTSZA. Nagrodę 
książkową wylosowała KAZIMIERA 
FORYŚ z Nawsia Brzosteckiego.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do Domu Kultury w Brzostku.

J. Nosal

Przychodzi kogut do kurnika, wyciąga 
zza pazuchy strusie jajo i mówi do kur:
– No drogie panie, nie chcę was po-
ganiać, ale patrzcie na poczynania 
konkurencji.

  
– Przepiszę pani tabletki – mówi lekarz 
do pacjentki z olbrzymią nadwagą.
– Dobrze, panie doktorze. A jak często 
mam je zażywać?
– Nie będzie pani ich zażywać. Proszę 

je rozsypywać na podłogę trzy razy 
dziennie i podnosić po jednej.

  
Na wykładzie z biologii profesor, koń-
czy wykład:
– I tak oto właśnie ciecz ścieka.
Na to student z zagranicy mówi:
– Polska języka bardzo dziwna. Pies 
ścieka i woda ścieka.

  
Idą dwaj wariaci przez pustynię. Jeden 
z nich niesie worek kamieni. W końcu 
drugi wariat nie wytrzymuje i pyta:
– Ej, a ty po co niesiesz te kamienie?
– To bardzo proste. Jak zacznie nas 
gonić lew, to rzucę kamienie i będzie 
mi lżej uciekać!

  

– O, mama bardzo się ucieszy – oznaj-
mia synek wracającemu ojcu. – Właśnie 
przed pół godziną zatelefonowała do 
ciebie do pracy...
– A teraz co robi?
– Jeszcze z tobą rozmawia...

  
Na przystanku autobusowym mały 
chłopiec trąca w nogę starszego pana.
– Czy lubi pan lizaki?
– Nie.
– To proszę go na chwilę potrzymać, bo 
muszę zawiązać sznurowadło.

  
Żona do męża:
– Piszą tu, że woda podrożała...
– No, wreszcie się i abstynentom do 
tyłków dobrali!
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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

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku  
z dnia 22 marca 2012 r.

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przezna-
czonych do najmu – stanowiących własność Gminy 

Brzostek 

Przedmiotem najmu jest budynek sklepu położony w Głobi-
kówce na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 120/1 
o powierzchni 0,03 ha – z przeznaczeniem na prowadzenie 
nieuciążliwej działalności.

Lokal użytkowy (sklep) o powierzchni użytkowej 75 m2 poło-
żony w Głobikówce na działce oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym 120/1 o powierzchni 0,03 ha, objętej Księgą Wieczystą 
Nr 45 392 stanowi własność Gminy Brzostek. 
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użyt-
kowej wynosi 6,31 zł + 23% VAT-u miesięcznie.
 Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, gaz i bieżącą 
wodę.
Wadium dla lokalu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Najemca ponosi oprócz czynszu również opłaty za zużytą 
energię elektryczną, gaz, wywóz nieczystości stałych oraz 
podatek od nieruchomości.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu 
Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o śred-
nioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
(pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2012 rok.)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem w/w nie-
ruchomości nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego 
ogłoszenia.

Burmistrz Brzostku
mgr inż. Leszek Bieniek
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 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

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
„KONSULTANT”

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

ZAPRASZAM	W	KAżDą	śRODę
od 900 do 1400

39-230 Brzostek 
ul. Rynek 7

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

1% Podatku
dla 

daMianka
serdecznie dzięku-

jeMy za Przekazanie 
1% Podatku  
za 2010 rok

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

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

ZA POMOC I WSPARCIE  
Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Magdalena i Jacek Raś
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Brzosteckie 
smakołyki
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Za treść ogłoszeń redakcja nie 
odpowiada. Publikując materiał 
nadesłany redakcja nie bierze od-
powiedzialności za treść, która może 
być sprzeczna z naszymi poglądami. 
Korespondencji i materiałów nie za-
mawianych nie zwracamy! Redakcja 
zastrzega sobie możliwość skracania 
materiałów.

Babka wielkanocna
Składniki:

– 4 jajka
– 1 szklanka cukru
– 1 szklanka mąki pszennej
– 1 szklanka mąki kartoflanej
– 1 margaryna (stopić)
– 10 g proszku do pieczenia
– 2 łyżki kakao

Wykonanie:
Białka ubić na sztywną pianę, dodać cukier, żółtka 
i ubijać jeszcze około 10 minut. Następnie wlać 
letnią, roztopioną wcześniej margarynę oraz mąkę 
przesianą przez sito i wymieszaną z proszkiem do 
pieczenia. Połączyć składniki. Część ciasta odlać 
i dodać kakao – wymieszać. Formę wysmarować 
tłuszczem i obsypać bułką tartą. Wlać najpierw jasną 
masę, potem ciemną i zakończyć jasną. Piec w pie-
karniku w temp. 180°C około 60 minut. Wystudzone 
ciasto polać polewą.

Barszcz biały wielkanocny
Składniki:

– 2 litry wody źródlanej,
– ½ litra brzosteckiego zakwasu na barszcz,
– cztery kawałki kiełbasy białej,
– 20 dag boczku do okrasy,
– 1 łyżka przypraw – majeranek, kilka ziaren 

ziela angielskiego, 2 liście laurowe
– 1,5 łyżki mąki pszennej,
– 3 łyżki śmietany,
– 2 ząbki czosnku,
– 2 łyżeczki chrzanu,
– 4 jaja ugotowane na twardo,
– pieprz i sól do smaku

Przygotowanie:
Do wody wrzucić kiełbasę i czosnek przeciśnięty 
przez praskę. Dodać przyprawy i doprowadzić do 
wrzenia. Gotować około 20 minut. Dodać mąkę 
połączoną z zakwasem i śmietaną. Gotować dalej 
na małym ogniu, do momentu aż barszcz zgęstnieje. 
Przed wyłączeniem barszcz doprawić do smaku pie-
przem, solą i chrzanem. Barszcz podawać z ugoto-
wanymi na twardo jajkami i białą kiełbasą. Okrasić 
podsmażonym boczkiem.

Chrzan z gotowanymi jajkami
Składniki:

– 5 jajek ugotowanych na twardo
– 5 łyżek wody
– 5 łyżeczek cukru
– 5 łyżeczek octu
– szklanka świeżo startego chrzanu lub chrzanu ze słoiczka
– szczypiorek

Wykonanie:
Jajka ugotować na twardo, ostudzić, obrać i przelać zimną 
wodą. W rondelku podgrzać wodę z solą i z cukrem. Do 
gotującej się wody dodać chrzan i cały czas mieszając do-
prowadzić do wrzenia. Gdy mieszanina przestygnie, dodać 
wystudzone jajka i całość zmiksować. Przełożyć do miseczki 
i udekorować szczypiorkiem. Podawać do wędlin lub jajek.

Domowa szynka z indyka w przyprawach
Składniki:

– 1 kg surowego fileta z indyka (najlepiej w 1 kawałku)
– 2 łyżki czerwonej papryki
– 2 łyżki majeranku
– 1 łyżka soli
– 1 łyżka dowolnej przyprawy do mięs (np. gyros)
– 1 łyżka granulowanego czosnku.

Wykonanie:
Wymieszać przyprawy i odstawić na bok. Mięso umyć, osu-
szyć papierowym ręcznikiem, wyłożyć na deskę do mięsa lub 
talerz i posypać połową przygotowanych przypraw. Dokład-
nie nacierać, wcierając przyprawy w każde zagłębienie czy 
nacięcie mięsa. Fileta przełożyć na folię spożywczą, posypać 
pozostałą częścią przypraw i dokładnie nacierać cały kawa-
łek mięsa. Ewentualny nadmiar przypraw, który nie przykleił 
się do mięsa,  zostawić na folii. Mięso owinąć szczelnie folią 
spożywczą, po czym przełożyć do rękawa do pieczenia, który 
należy  także szczelnie zawinąć. Obwiązać dokładnie sznur-
kiem  lub gumkami recepturkami, aby podczas gotowania do 
środka nie dostała się woda. Tak przygotowane mięso włożyć 
do garnka i zalać zimną wodą, by w całości znalazło się pod 
lustrem wody. Zagotować. Gdy woda zacznie wrzeć gotować 
na małym ogniu przez 60  minut. Po tym czasie wyłączyć 
grzanie pod garnkiem i nie podnosząc pokrywki zostawić 
w gorącej wodzie  przez kolejne 15 minut. Po tym czasie 
wyjąć mięso, odwinąć folię i przełożyć na talerz.  Przykryć 
folią aluminiową i zostawić do wystygnięcia. Później włożyć 
do lodówki do całkowitego schłodzenia.

Śniadanie wielkanocne w kolorach wiosny
 Święta spędzane przy stole w rodzinnym gronie to radosne 
chwile, które wspominamy przez cały rok. W dzisiejszych 
czasach, gdy każdy dzień mija niezauważony, to właśnie 
święta sprawiają, że mamy czas, by nacieszyć się sobą. To 
okres, gdy z przyjemnością odwiedzamy swoich bliskich 

i przyjaciół. Siedząc przy świątecznym stole, w wyjątkowym 
i podniosłym nastroju, mamy okazję do spotkań i długich 
rozmów.
 Aby podkreślić uroczysty charakter śniadania 
wielkanocnego, warto szczególnie zadbać o ulubione 
potrawy świąteczne, które tak bardzo kojarzą się nam 
z wiosną pełną życia i radości. Ten niezwykły czas może 
być naprawdę magiczny. Powietrze przesycone aromatem 
pieczonych wielkanocnych bab i mazurków, pomieszane z za-
pachem wiosennych kwiatów – hiacyntów i żonkili. Chłońmy 
z wszystkich sił tę niezwykłą świąteczną atmosferę, bo nic 
tak potem już nie pachnie!

Redakcja
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Barszcz biały wielkanocny Chrzan z gotowanymi jajkami

Babka wielkanocna Domowa szynka z indyka w przyprawach

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją wiosny i wiarą w sens życia. Miłości 
w sercu i radości z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w rodzinnym kręgu

składają dyrekcja, nauczyciele i pracownicy SP Brzostek
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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. Rafał Kania z Kamienicy DolnejFot. Karolina Szczepańska z Jaworza Górnego

Fot. Stanisław Szukała z Brzostku Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku

Fot. Rafał Garstka z JanuszkowicFot. Iwona Kolbusz z Bukowej

Fot. Wiktoria Kawalec z Nawsia Brzosteckiego


