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rada sołecka 
dzieciom
	 W	 sobotę	 2	 czerwca	Rada	 Sołecka	
w	Kleciach	zorganizowała	dla	najmłod-
szych	mieszkańców	 zabawę	 z	 okazji	
Dnia	Dziecka,	która	odbyła	się	w	Domu	
Ludowym.	Oprócz	słodkiego	poczęstun-
ku	w	programie	 znalazły	 się	 też	 różne	
konkursy	i	zabawy.
	 To	 najradośniejsze	 ze	 wszystkich	
święto	mogło	 się	 odbyć	 dzięki	 takim	
sponsorom	jak:	Bank	Spółdzielczy	Rze-
miosła	w	Krakowie	–	oddział	w	Brzostku,	
Fundusz	 Antyalkoholowy,	 Zbigniew	
Golec,	Józef	Czekaj,	Rada	Sołecka	oraz	
Sołtys	Kleci	Jan	Sarnecki.	 	 	 					f.l.

wszystkie dzieci nasze są
	 Pierwszy	czerwca	to	dzień	szczegól-
nie oczekiwany przez wszystkie dzieci, 
zarówno	te	małe	jak	i	duże.	To	radosne	
święto	wszystkich	 dzieci,	 obchodzone	

od	ponad	pół	wieku,	na	stałe	wpisało	się	
w	kalendarz	dni	świątecznych.
	 W	 tym	 roku	Stowarzyszenie	Kobiet	
Aktywnych	 „BOGUSZANKI”	 zorga-
nizowało	 imprezę	 dla	 dzieci	 z	 przed-
szkola	 i	Szkoły	 Podstawowej.	Nie	 by-
łoby	 to	możliwe,	 gdyby	 nie	wspaniała	

współpraca	Stowarzyszenia	 z	Dyrekcją	
i	nauczycielami	Zespołu	Szkół	w	Siedli-
skach-Bogusz.	 Panie	wychowawczynie	
z	przedszkola	 i	klas	 I-III	 przygotowały	
dla	młodych	ludzi	gry,	zabawy	i	konkursy	
z	nagrodami.	„Boguszanki”	stanęły	także	
na	wysokości	zadania	i	stoły	na	szkolnej	
sali	gimnastycznej	uginały	się	od	smako-
łyków.
	 Nasze	pociechy	bawiły	się	wspaniale	
przy	dźwiękach	muzyki	a	ich	roześmiane	
twarze	wyglądały	prześlicznie	wymalo-
wane	przez	Panie	z	Warsztatów	Terapii	
Zajęciowej	w	Brzostku.
	 Dziękujemy	wszystkim	 za	 pomoc	
w	organizacji	 tego	 najradośniejszego,	
najszczerzej	 –	 po	 dziecinnemu	–	 roze-
śmianego,	 rozkrzyczanego	 święta	 ze	
wszystkich.
	 Wszystkim	Dzieciom,	małym	 i	tym	
większym,	życzymy,	aby	każdy	dzień	był	
dniem	dziecka,	dniem	miłości	do	niego,	
stałej	opieki,	troski	o	jego	teraźniejszość	
i	przyszłość.

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 
„BOGUSZANIKI”

radosne święto
	 Tradycyjnie	 z	 okazji	 Dnia	Dziec-

ka	 najmłodsi	 Bukowianie	 bawili	 się	
3	czerwca	2012	roku	w	Domu	Ludowym	
w	Bukowej.	 Imprezę	 zorganizowała	

Rada	Sołecka	 i	 tłumnie	 uczestniczyły	
w	niej	dzieci	wraz	z	rodzicami.	Zabawy,	
konkursy,	 tańce	 i	 śpiewy	 nagradzane	
były	 nagrodami	 –	 słodyczami	 oraz	
gromkimi	brawami.	Przy	dyskotekowej	
muzyce	bawiono	 się	wspaniale	w	nie-
dzielne	 popołudnie.	 Zorganizowanie	
takiej,	pełnej	słodyczy,	imprezy	możliwe	
było	 dzięki	 hojności	 sponsorów.	Byli	
to:	pani	Małgorzata	Drozd	–	Delikatesy	
Centrum,	 pan	 Piotr	Wójcik	 –	 Firma	
„Efekt”,	Zakłady	Cukiernicze	„Liwocz”,	
Zakłady	Cukiernicze	„Astra”	–	Krajo-
wice,	sklep	ABC	–	Jacek	Szpak,	Firma	
Produkcyjno-Handlowo-Transportowa	
„WAFELEK”	–	Zbigniew	Szczuciński,	
Piekarnia	„U	Czecha”,	Piekarnia	„Jaje”	
w	Dębicy,	sklep	„U	Maćka”	–	pani	Bar-
bara	Rączka.
W	imieniu	dzieci	serdecznie	dziękujemy.

Rada Sołecka

odbudowana kapliczka
	 2	czerwca	2012	r.	ks.	Marek	Marcić-
kiewicz,	 proboszcz	Parafii	 pw.	Matki	

Bożej	Wniebowziętej	 w	 Przeczycy	
dokonał	 poświęcenia	 odbudowanej	
kapliczki	przy	drodze	prowadzącej	do	
przysiółka	Przeczycy	–	Pułanki.	
	 Odbudowa	kapliczki	znajdującej	się	

na	działce	Pani	Zofii	Nawracaj	została	
zrealizowana	dzięki	staraniom	Sołtysa	
wsi	 Przeczyca	Pana	Stanisława	Wala	
przy	 wsparciu	 finansowym	Gminy	
Brzostek.	 	 	 	 	 	 	 	 					J. K.
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	 Początek	maja	 już	 od	 dziesięciu	 lat	
jest	dla	strażaków	naszej	gminy	czasem	
zwiększonej	aktywności.	Nie	jest	to	na	
szczęście	aktywność	związana	z	działa-
niami	ratowniczymi.	Po	podziękowaniu	
4	maja	 Św.	 Florianowi	 za	 całoroczne	
patronowanie, przychodzi czas przygoto-
wań	do	młodzieżowych	zawodów	drużyn	
pożarniczych.	Chłopcy	z	ostatnich	klas	
gimnazjum,	 a	w	 niektórych	 strażach	
również	 dziewczęta	 rozpoczynają	 tre-
ningi	przed	zawodami.	Starsi	druhowie	
przeglądają	 sprzęt	 i	uczą	młodzież	 jak	
się	 nim	 posługiwać,	 żeby	 szanse	 na	
zwycięstwo	były	jak	największe.	Stawka	
jest	niemała,	bo	oprócz	zdobycia	pucharu	
i	miana	 najlepszej	 drużyny	w	gminie,	
można	 wywalczyć	 splendor	 wśród	
licznej,	 tradycyjnie	 sięgającej	 niemal	
tysiąca	osób,	publiczności.	Już	dziesięć	
lat	temu	pierwszy	festyn	w	Siedliskach	
przyciągnął	 zaskakująco	 dużą	 liczbę	
widzów,	potwierdzając,	że	przyjęta	for-
muła	współpracy	siedliskich	strażaków	
oraz	nauczycieli	 i	zapewnienie	 szeregu	
różnorodnych	atrakcji	skierowanych	do	
każdej	grupy	wiekowej	jest	przysłowio-
wym	 „strzałem	w	dziesiątkę”.	 Trochę	
pomaga	 też	 niewątpliwe	 szczęście	 do	
pogody	 –	w	ciągu	 tych	 dziesięciu	 lat	
tylko	raz	popadało,	ale	po	chwili	wyszło	
słońce	 i	festyn	mógł	 się	odbyć.	W	 tym	
roku	również	ominęła	nas	burza,	która	
w	sąsiedniej	 Głobikówce	 przyniosła	
nawet grad.
	 W	 tegorocznych	 zawodach	 strażac-

kich,	od	których	 jak	zwykle	zaczął	 się	
majowy	 festyn	w	Siedliskach-Bogusz,	
wystartowało	 siedem	 drużyn,	w	tym	
jedna	dziewczęca	z	OSP	w	Skurowej	(na	
dziewczęta	ze	Skurowej	zawsze	można	
liczyć).	Zawodnicy	mieli	do	pokonania	
sztafetę	 z	torem	 przeszkód,	 oraz	 ćwi-
czenie	bojowe	z	użyciem	wody.	W	szta-
fecie	do	przekazywania	była	(inaczej	niż	
w	lekkoatletyce)	 tzw	prądownica	 czyli	
dokręcana	końcówka	węża	strażackiego,	
które	przy	ostatniej	zmianie	trzeba	było	
połączyć.	Były	też	płotki,	tyczki	do	slalo-
mu,	równoważnia.	Po	sztafecie	przyszedł	
czas	na	użycie	wody	–	drużyna	miała	za	
zadanie,	przy	zachowaniu	pewnych	regu-
laminowych	zasad,	połączyć	linie	ssawne	
i	tłoczne,	uruchomić	pompę,	zassać	wodę	
ze	 zbiornika	 i	strącić	 przy	 jej	 pomocy	
pachołki	na	końcu	toru.	Pierwsze	starto-
wały	dziewczęta	ze	Skurowej	i	tu	od	razu	
pech	–	awaria	węży.	Jednak	w	powtórce	
na	 końcu	pokazały	 na	 co	 je	 stać,	 koń-
cząc	zadanie	z	powodzeniem	w	dobrym	
czasie.	Wśród	 drużyn	męskich	 najlep-
szymi	w	klasyfikacji	generalnej	okazali	
się	młodzi	 strażacy	 z	Brzostku,	 drugie	
miejsce	zdobyli	druhowie	ze	Skurowej,	
a	na	trzecim	uplasowali	się	gospodarze	
z	Siedlisk.	Drużyny	 z	Zawadki	Brzo-
steckiej,	Grudnej	Górnej	 i	Kamienicy	
Górnej	zajęły	kolejne	miejsca	z	niewiele	
gorszymi	 czasami	 i	co	 najważniejsze	
wszystkie	drużyny	wykonały	zadanie.
	 Swój	 „chrzest	 bojowy”	 przeszła	
także	 komisja	 sędziowska,	 która	 po	

raz	 pierwszy	w	tym	 roku	 składała	 się	
nie	 z	pracowników	Państwowej	Straży	
Pożarnej	 w	Dębicy,	 lecz	 z	amatorów	
–	 dorosłych	 strażaków	 jednostek	OSP	
z	terenu	 gminy.	 Komisja	 spisała	 się	
doskonale	 sprawnie	 i	bezkonfliktowo	
przeprowadzając	wszystkie	konkurencje.	
Pracami	komisji	kierował	druh	Stanisław	
Kuczek	 z	Grudnej	Górnej	 i	do	 pomo-
cy	miał	 druhów:	Krzysztofa	Kawalca	
z	Brzostku,	Henryka	Rakowskiego	z	Ka-
mienicy	Górnej,	Ireneusza	Pruchnika	ze	
Skurowej,	Zbigniewa	Wodzienia	z	Sie-
dlisk,	 Jana	Oprządka	 z	Zawadki	 oraz	
Krzysztofa	 Zegarowskiego	 z	Nawsia.	
Nieocenioną	pomocą	w	sprawach	orga-
nizacyjnych	 była	 Pani	Marta	Dodolak	
z	UM	w	Brzostku.
	 Choć	to	tylko	zabawa	młodych	ludzi,	
trzeba	zauważyć,	że	za	kilka	lat	właśnie	
część	z	nich	zostanie	w	swoich	Ochotni-
czych	Strażach	Pożarnych	i	na	nich	bę-
dziemy	liczyć,	kiedy	okaże	się,	że	potrze-
bujemy	prawdziwej	pomocy.	Czas,	jaki	
zawodnicy	i	starsi	druhowie	poświęcają	
na	przygotowanie	się	do	tej	rywalizacji	
na	 pewno	 nie	 jest	 czasem	 straconym.	
Nauczenie	się	obsługi	sprzętu,	poznanie	
zasad	obowiązujących	w	straży,	wyro-
bienie	 obowiązkowości	 i	umiejętności	
pracy	w	grupie,	 oraz	 odciągnięcie	 od	
innych	 (nie	zawsze	dobrych)	zajęć,	bę-
dzie	na	pewno	procentowało	w	kolejnych	
latach	ich	życia.	

P.S.
Zdjęcia na str. 19

Dziesiąte zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych w siedliskach-Bogusz

Wyniki zawodów:

Drużyna Sztafeta Bojówka Łącznie Miejsce
OSP Skurowa (dziewczęta):	Klaudia	Baran,	Justyna	Szczepanik,	Monika	Sokołowska,	
Magda	Stawarz,	Angelika	Pikos,	Anna	Barbarzak,	Barbara	Błoniarz,	Andrzej	Błoniarz	
(mech.)

57,62 50,39 108,01 1

OSP Brzostek: Krzysztof	Świerczek,	Paweł	Grodzki,	Mariusz	Wójcik,	Karol	Furman,	
Jarosław	 Stawarz,	 Dawid	 Grygiel,	 Marek	 Drechny,	 Cyprian	 Wąsik,	 Jarosław	 Klich	
(mech.)

50,04 44,00 94,04 1

OSP Skurowa: Piotr	Pruchnik,	Wojciech	Samborski,	Adam	Porębski,	Michał	Pruchnik,	
Dawid	Baran,	Bartłomiej	Bałucki,	Krystian	Pikos,	Andrzej	Błoniarz	(mech.) 50,04 48,00 98,04 2
OSP Siedliska-Bogusz: Damian	Nykiel,	Daniel	Dziedzic,	Piotr	Dziedzic,	Kamil	Gą-
sior,	Krzysztof	Wójcik,	Wojciech	Kieca,	Krzysztof	Świętoń,	Michał	Czyż,	Bogdan	Sta-
nek	(mech.)

50,38 50,00 100,38 3

OSP Zawadka Brzostecka:	Dominik	Surdel,	Kamil	Piątek,	Jarosław	Augustyn,	Piotr	
Lisak,	Sebastian	Krzyżak,	Karol	Berek,	Adam	Strączek,	Damian	Piękoś,	Wojciech	Miś-
kiewicz	(mech.)

51,07 55,17 106,24 4

OSP Grudna Górna:	Józef	Gleń,	Marcin	Sobczyk,	Karol	Pocica,	Piotr	Żurowski,	Robert	
Gliwa,	Dawid	Smagacz,	Mariusz	Drozd,	Marcin	Nowak,	Marcin	Żurowski	(mech.) 56,38 49,96

+5 pkt karn. 106,34 5
OSP Kamienica Górna:	 Bogusław	 Surdyński,	 Karol	 Kalina,	 Paweł	 Noga,	 Marcin	
Noga,	Mateusz	Nowak,	Józef	Raś,	Jarosław	Jedziniak,	Jan	Nowicki	(mech.) 59,30 69,92 129,22 6

„Na majówkę, na majówkę, 
razem z mamą, razem z tatą  
na wędrówkę.
Tam, gdzie łąka, tam, gdzie las,
gdzie nie było jeszcze nas”

	 Tego	 dnia,	 20	 maja	 2012	 roku,	
ranek	wstał	 jasny	 i	piękny.	Ogromna	
kula	 słońca	wznosiła	 się	 coraz	wyżej	

i	buchała	coraz	to	cieplejszymi	promie-
niami.	 Tylko	 gdzieniegdzie	 przepły-
wały	srebrne	obłoczki,	które	wróżyły	
suchą	pogodę.	Nawet	ptaki	ukryły	się	
w	gąszczu	zieleni	drzew,	krzaków,	wy-
sokich	traw	i	„zwalone”	niemocą	upału	
czekały	aż	słońce	zniży	swój	krąg	ku	
zachodowi. 
	 Pomimo	upału	spory	tłum	dorosłych,	

dzieci	 i	młodzieży	podążał	 dróżkami	
prowadzącymi	z	różnych	miejscowości	
brzosteckiej	 gminy	 do	 rozległej	wsi	
Siedliska-Bogusz.	Tam	przed	Zespołem	
Szkół	odbywał	się	festyn	przygotowany	
przez	Stowarzyszenie	Wspierania	Edu-
kacji	w	tymże	Zespole	Szkół.	Cały	plan	
imprezy	był	doskonale	przygotowany.	
Duży	 namiot	 okrywający	 scenę,	 na	
której	 odbywały	 się	 różne	 konkursy	
zorganizowane	 przez	 nauczycieli	
i	wychowawców	dla	 dzieci,	młodzie-

majówka w siedliskach-Bogusz
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ży	 i	rodziców	tejże	szkoły.	Obok	pod	
drugim	namiotem	grupa	 cateringowa	
przygotowywała	pyszności	spożywcze,	
rozkładała	 stoły	 przy	 których	można	
było	skonsumować	polski	żurek,	bigos,	
frytki,	 grillowane	 smakołyki,	 różno-
rakie	kanapki,	ciasta,	owoce	i	przepić	
kawą,	 herbatą,	 bądź	 sokami,	 czy	 też	
wodą	mineralną.	 Pod	dużym	paraso-
lem	można	było	degustować	przeróżne	
lody.	To	znowu	starsi	przechadzali	się	
z	małymi	pociechami	w	wózkach	ude-
korowanych	balonikami,	przepijając	od	
czasu	do	czasu	łykiem	wody	mineral-
nej.	Wokół	parkingi	dla	 samochodów	
osobowych	–	wieś	polska	zmienia	się	
i	prawie	w	każdym	domu	jest	porząd-
ny	 samochód,	 a	młodzi	 chłopcy	mają	
motocykle	 i	skutery	–	oraz	duży	wóz	
strażacki.	Bowiem	odbywały	 się	 też	
tutaj	 zawody	 strażackie,	 a	zaintere-
sowanie	 społeczne	 i	doping	ze	 strony	
mieszkańców	tej	ziemi	był	duży.
	 Po	drugiej	stronie	ustawiony	był	plac	
zabaw	dla	małych	dzieci.	Najbardziej	
upodobanym	miejscem	zabaw	był	 tor	
zjazdowy,	 z	którego	 korzystały	małe	
dziewczynki	 i	chłopcy.	 Zjeżdżając	
piszczały	i	radośnie	krzyczały,	a	potem	
w	błyskawicznym	tempie	wychodziły	
do	góry	i	zjeżdżały	drugi,	 trzeci	i	na-
stępny	raz.	Dużym	uznaniem	cieszyły	
się	trampolina	do	skoków,	oddawanie	
strzałów	z	wiatrówki	do	tarczy,	czy	też	
rzut	 lotką.	Te	zabawy	sprawnościowe	
okupowane	były	nie	tylko	przez	chłop-
ców,	ale	także	przez	dziewczynki.	Za	
wszystkie	 konkurencje	 uczestnicy	
otrzymywali	nagrody	rzeczowe	i	udział	
w	tych	 konkursach	 był	 imponujący.	
Każda	konkurencja	była	dobrze	przygo-
towana	i	zawody	były	przeprowadzone	
w	atrakcyjnej	 i	bezpiecznej	 formie,	
co	 bardzo	 dobrze	 świadczy	 o	zaan-
gażowaniu	 pedagogów	w	pracę,	 nie	
tylko	dydaktyczno-wychowawczą	tejże	
szkoły,	ale	także	w	organizowanie	zajęć	
rekreacyjno-sportowych.	Brawo,	brawo	
grono	 pedagogiczne	 Zespołu	 Szkół	
w	Siedliskach-Bogusz.
	 W	popołudniowej	 porze	 odbył	 się	
przegląd	artystyczny	zespołów	regio-
nalnych	 z	trenu	 działania	 Stowarzy-
szenia	LGD	„LIWOCZ”.	 I	 ta	 konku-

rencja	też	była	rzetelnie	przygotowana	
i	przeprowadzona.	 Przegląd	 dorobku	
artystycznego	odbył	się	w	trzech	kate-
goriach	wiekowych:	I	kategoria	–	klasy	
I-III,	 II	 kategoria	 –	 klasy	 IV-VI	 i	III	
kategoria	 –	młodzież	 gimnazjalna.	
Wszystkie	grupy	wokalno-instrumen-
talne	 prezentowały	 piosenki	 ludowe.	
Dzieci	i	młodzież	wykazały	się	dobrą	
znajomością	 pieśni	 ludowych	 oraz	
prezentowały	 ciekawą	 aranżację	 tych	
utworów.	Niektórym	 grupom	 towa-
rzyszyli	 nauczyciele	muzycy	 akom-
paniujący	na	żywo.	 Inne	śpiewały	do	
podkładu	muzycznego	 nagranego	 na	
krążku.	Uczestnicy	 śpiewali	 czysto	
wokalnie,	z	dobrym	wyczuciem	rytmu.	
Może	słabiej	wypadła	emisja	głosu,	ale	
to	wszystko	 jest	 do	wyćwiczenia	 na	
lekcjach	muzyki	w	szkole,	 oby	 tylko	
było	tych	godzin	trochę	więcej	oraz	oby	
odżyły	zajęcia	pozalekcyjne	wokalno-
-instrumentalno-ruchowe.
	 W	 najmłodszej	 grupie	 wiekowej	
trzecie	miejsce	otrzymał	zespół	„Nut-
ki”	z	Gorzejowej,	który	przygotowany	
został	 przez	 nauczycielkę	Krystynę	
Traciłowską.	Drugie	miejsce	otrzymała	
Weronika	Kurek,	 a	jej	 nauczycielką	
była	Krystyna	Grzesiakowska.	 Zaś	
pierwsze	miejsce	 zajęły	 „Wesołe	 nut-
ki”	 z	Siedlisk-Bogusz.	Opiekunką	 tej	
grupy	 śpiewaczej	 była	 nauczycielka	
Anna	Żmuda.	Dzieci	wykazały	się	dużą	
znajomością	 ludowych	 przyśpiewek	
wkomponowanych	w	ruch	 sceniczny.	
Te	tańce	były	bardzo	ładnie	zharmoni-
zowane	z	melodią	i	rytmem	wyrosłym	
z	ludowego	mazurka,	 chodzonego,	
krakowiaka	 –	 brawo	pani	Anno	–	 to	
właśnie	 tak	 osadzać	 się	 powinno	 za-
bawy	ruchowe	i	muzyczne	na	polskiej	
tradycji	ludowej.
	 W	drugiej	kategorii	wiekowej	trzecie	
miejsce	zajął	Piotr	Świstak	z	Grudnej	
Górnej,	 którego	 przygotowywał	 na-
uczyciel	 Jerzy	Wojnarowski.	Drugie	
miejsce	zajął	zespół	„Oj	da	dana”	z	Sie-
dlisk-Bogusz,	 którego	opiekunem	 też	
był	pan	Jerzy	Wojnarowski.	Pierwsze	
miejsce	zajęła	grupa	wokalna	ze	Szkoły	
Podstawowej	w	Brzostku,	którą	przy-
gotowała	 nauczycielka	Dorota	Dzie-
dzic.	Te	dziewczynki	zaprezentowały	

piękną	 piosenkę	 „Czerwone	 korale”	
czysto	 i	rytmicznie	 zaśpiewane	 oraz	
skorelowane	z	ruchem.	Białe	sukienki,	
wianki	na	głowach,	sznury	czerwonych	
korali,	wszystko	 to	 razem	 stworzyło	
bardzo dobry obraz sceniczny, a dziew-
czynki	 poruszały	 się	 na	 scenie	 jak	
prawdziwe	artystki.	Brawo!
	 W	 najstarszej	 grupie	 wiekowej,	
gimnazjalnej,	 trzecie	miejsce	 zajęła	
młodzież	 z	Januszkowic,	 która	 zosta-
ła	 przygotowana	 przez	 nauczycielkę	
Marię	Przewoźnik,	zaś	akompaniował	
nauczyciel	Jan	Palar.	Drugie	miejsce	za-
jęła	Katarzyna	Kardasińska	z	Siedlisk-
-Bogusz,	zaś	pierwsze	miejsce	Monika	
Czech,	 też	 z	siedliskiego	gimnazjum,	
a	przygotował	 je	 nauczyciel	 Jerzy	
Wojnarowski,	 który	 akompaniował	
wszystkim	 zespołom	 z	Siedlisk-Bo-
gusz.	Wszystkie	 grupy	wokalne	 były	
dobrze	 przygotowane	 pod	względem	
wokalno-muzycznym,	co	jest	świadec-
twem,	 iż	mamy	młodzież	muzycznie	
uzdolnioną.
	 Wszyscy	 uczestnicy	 przeglądu	
zostali obdarzeni nagrodami rzeczo-
wymi	i	dyplomami,	a	oceny	dokonało	
jury	w	składzie:	Paulina	Zięba,	Karol	
Kutyna	 i	przewodnicząca	 Zuzanna	
Rogala.	 Zebrani	 rodzice,	 młodzież	
i	dzieci	 żywo	nagradzali	młodych	ar-
tystów	gromkimi	brawami,	a	muzyka	
niosła	się	daleko	poprzez	pola	siedliskie	
i	zachęcała	całe	środowisko	do	uczest-
nictwa	w	tej	imprezie.
	 Potem	były	zabawy,	słuchanie	dobrej	
muzyki	 oraz	 pałaszowanie	 słodyczy	
i potraw polskich przygotowanych na 
tę	majówkę.
	 Nad	całością	czuwał	zastępca	dyrek-
tora	 szkoły	Krzysztof	Dziedzic	wraz	
z gronem pedagogicznym.
	 Mieszkańcy	gminy	Brzostek	nigdy	
nie zawiedli i licznie przybyli na ma-
jowy	 festyn	Wydawać	 by	 się	mogło,	
że	 kryzys,	 że	 preferujemy	mniej	 tra-
dycyjny	 sposób	 spędzania	wolnego	
czasu,	 że	 inne	 czynniki	 sprawiają,	 iż	
majowe	festyny	powoli	przechodzą	już	
do	lamusa.	Nic	bardziej	mylnego,	czego	
zaprzeczeniem	był	siedliski	festyn.

Zuzanna Rogala
Zdjęcia na str. 18

polska Biega 2012
	 Tegoroczna,	ogólnopolska	akcja	„Polska	Biega”	w	gminie	
Brzostek	odbyła	się	29	maja	2012	r.	Organizatorem	gminnej	
edycji	tej	akcji	był	Samorząd	Miasta	i	Gminy	Brzostek,	Cen-
trum	Kultury	 i	Czytelnictwa	w	Brzostku,	Warsztaty	Terapii	
Zajęciowej,	Środowiskowy	Dom	Samopomocy	oraz	Gimna-
zjum	w	Brzostku.	Głównym	celem	akcji	było	propagowanie	
zdrowego	 stylu	 życia,	 organizowanie	 grup	 rówieśniczych	
do	biegania	i	zachęcanie	do	rekreacyjnego	biegania.	W	tego-
rocznej	akcji	„Polska	Biega”	w	naszej	gminie	zgłosiło	się	520	
uczniów	ze	szkół	podstawowych,	gimnazjów	i	Zespołu	Szkół	
w	Kleciach	oraz	pracownicy	i	uczestnicy	Warsztatów	Terapii	
Zajęciowej	w	Brzostku.	Trasa	biegu	liczyła	3,5	km.	Start	i	meta	
umiejscowione	 zostały	 na	 terenie	WTZ	 i	ŚDS	w	Brzostku,	
następnie	uczestnicy	biegli	ulicami:	Szkolną,	ks.	Ostafińskiego	
i	Węgierską.	Biegaczy	pilotowali	strażacy	z	Brzostku	i	Nawsia	

Brzosteckiego	oraz	brzosteccy	policjanci.	Opiekę	medyczną	
w	czasie	biegu	sprawowała	pielęgniarka	z	Ośrodka	Zdrowia	
w	Brzostku.	Uroczystego	otwarcia	 biegu	dokonali	Zastępca	
Burmistrza	Brzostku	Pan	Piotr	Szczepkowicz	oraz	ks.	dr	Jan	
Cebulak	–	proboszcz	parafii	Brzostek,	który	także	pobłogosła-
wił	wszystkich	uczestników	biegu.	
	 Dziękujemy	wszystkim,	 którzy	 przyczynili	 się	 do	 orga-
nizacji	 i	sprawnego	 przeprowadzenia	 akcji	 „Polska	Biega”	
w	naszej	 gminie,	 a	w	szczególności	Burmistrzowi	Brzostku	
Panu	Leszkowi	Bieńkowi,	Zastępcy	Burmistrza	Panu	Piotrowi	
Szczepkowiczowi,	ks.	dr	Janowi	Cebulakowi	–	proboszczowi	
parafii	Brzostek,	Komendantowi	Policji	w	Brzostku	Panu	Mar-
kowi	Boroniowi,	Kierownikowi	Ośrodka	Zdrowia	w	Brzostku	
Pani	Bożenie	Szymańskiej,	Kierownikowi	CKiCz	w	Brzostku	
Pani	Marcie	Król	oraz	wszystkim,	którzy	przyczynili	się	do	
zorganizowania	i	przeprowadzenia	tegorocznej	akcji.

J. Berek
Zdjęcia na str. 20
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 Jedną	z	metod	wychowawczych	we	
współczesnej	 szkole	 jest	 zrzeszanie	
uczniów	w	szkolnych	 organizacjach	
i	kołach,	 do	 których	 należy	 zaliczyć	
Samorząd	Uczniowski,	Polski	Czerwo-
ny	Krzyż,	Szkolne	Koło	Ligi	Ochrony	
Przyrody,	Ognisko	Misyjne	 i	Szkolne	
Koło	Caritas.	

Jakie są cele i zadania Szkolnego Koła 
Caritas i z czego one wynikają?

Ola:	Głównym	celem	pracy	Koła	 jest	
uwrażliwienie	młodych	 ludzi	 na	 dru-
giego	człowieka,	na	 jego	potrzeby,	na	
krzywdę	 i	cierpienie	 innych.	 Nasze	
działanie	 opiera	 się	 na	 autentycznym	
zaangażowaniu	 uczniów	 na	 rzecz	
potrzebujących,	na	wzajemnym	zaufa-
niu,	współodpowiedzialności	 i	pracy	
zespołowej.
Klaudia:	 Zadania	 Koła	 wynikają	
z	przykazania	miłości,	 najważniejszej	
wartości	w	życiu	człowieka	bez	wzglę-
du	na	rasę,	wyznanie,	czy	narodowość.	
Przedmiotem	 tej	miłości	 są	 najsłabsi,	
którzy	sami	sobie	pomóc	nie	mogą	i	nie	
potrafią.	

Co określa działalność waszego Koła?

Natalia:	Działalność	Koła	określa	regu-
lamin i plan pracy na dany rok szkolny. 
Regulamin	zawiera	główne	cele,	zada-
nia,	określa	prawa	 i	obowiązki	 człon-
ków	oraz	strukturę	i	organizację	same-
go	Koła.	W	planie	rocznym	zawarte	są	
konkretne	zadania	do	realizacji,	które	
nie	 są	 przez	 nikogo	 narzucane,	 lecz	
stanowią	propozycje	 samych	uczniów	
i	opiekunów.	

Co jest obszarem waszej działalności?

Weronika:	Obszarem	działania	Szkol-

nego	Koła	 Caritas	 staje	 się:	 szkoła,	
a	w	niej	 np.	 chory	kolega,	 koleżanka;	
środowisko	lokalne,	a	w	nim	samotny	
chory	człowiek,	czekający	na	spotkanie,	
rozmowę,	 na	 uśmiech,	 na	 konkretną	
pracę;	 parafia,	 a	w	 niej	 ścisła	współ-
praca	 z	Zespołami	Charytatywnymi	
w	podejmowaniu	 dzieł	Miłosierdzia,	
czynny	udział	w	życiu	Kościoła.	

Co stanowi dokumentację waszej 
działalności?

Faustyna:	Dokumentacją	 pracy	Koła	
może	 być	 kronika,	 notatnik	 spotkań	
lub	gazetka	szkolna.	Można	także	za-
mieszczać	informacje	w	prasie,	czy	też	
na	 stronie	 szkoły.	 Jednak	najlepszym	
i	najbardziej	 prawdziwym	 obrazem	
pracy	są	uśmiechnięte	oczy	dziecka	lub	
radość	i	wzruszenie	na	twarzy	starszego	
człowieka.	I	to	jest	najważniejsze	i	naj-
istotniejsze	w	tej	działalności.	

Co jest istotne, aby Koło realizowało 
swoje zamierzenia?

Ola:	 Istotne	 jest,	 aby	 Szkolne	Koło	
Caritas	 spełniało	 pokładane	w	nim	
nadzieje.	Potrzebna	jest	też	odpowied-
nia	 atmosfera	w	samym	Kole,	 oparta	
na	wzajemnej	 życzliwości,	 zaufaniu	
i	przyjaźni.	
Ola:	Ważne	jest	to,	aby	każdy	należący	
do	Koła	 czuł	 się	 potrzebny,	 aby	 znał	
swoje	miejsce,	 zadania	 i	czuł,	 że	 jest	
kochany	przez	innych,	że	otoczony	jest	
troską	i	opieką	przez	opiekuna	Koła.

Jakie cechy powinna posiadać osoba 
pełniąca rolę opiekuna Koła?

Karolina: Przede wszystkim powinna 
to	być	osoba	lubiana	przez	uczniów,	wy-
rozumiała	i	otwarta	w	stosunku	do	nich	

i	ich	realnych	możliwości.	Musi	być	to	
osoba	 aktywna,	 pomysłowa,	 a	przede	
wszystkim	umiejąca	właściwie	 roze-
znać	 konkretne	 sytuacje	wymagające	
świadczenia	pomocy.

Kto w szkole sprawuje opiekę nad 
Kołem?

Aldona:	W	Publicznej	Szkole	Podsta-
wowej	w	Brzostku	 opiekę	 nad	Szkol-
nym	Kołem	Caritas	sprawują	pani	Aga-
ta	i	pani	Jola	a	asystentem	kościelnym	
jest	ks.	Krzysztof.

W jakich akcjach charytatywnych 
bierzecie udział?

Faustyna:	Koło	 uczestniczy	w	ogól-
nopolskich	 akcjach	 charytatywnych:	
Kolędnicy	Misyjni,	Komórka	na	misje,	
Szlachetna	Paczka,	zbiórka	do	puszek	
przy	kościele	na	misje,	Jałmużna	Wiel-
kopostna.	Wzięliśmy	 udział	w	akcji	
organizowanej	przez	Wyższe	Semina-
rium	Duchowne	w	Rzeszowie	 ,,Biblia	
dla	więźnia”.
Weronika:	Wykonujemy	 też	 laurki,	
kartki	 świąteczne,	 palmy,	 pisanki,	
ozdoby	choinkowe.	Zbieramy	makula-
turę	i	puszki	aluminiowe	po	napojach,	
artykuły	szkolne	i	odzież.
 Aldona:	Sadzimy	i	hodujemy	kwiatki	
na	Dzień	Mamy.	Wykonujemy	też	z	bi-
buły	kwiaty	dla	chorych	w	parafii	i	na	
Dzień	Babci.

Jak angażujecie się w życie parafii?

Ola:	 Przygotowujemy	 oprawę	 li-
turgiczną	 na	 niedzielę,	 rozpoczęcie	
i	zakończenie	 roku	 szkolnego,	 odpust	
parafialny,	Dzień	 Papieski,	 pierwsze	
piątki	miesiąca,	Dzień	Misyjny	Dzieci,	
podczas	 rekolekcji	 szkolnych,	 nabo-

wywiad z uczniami należącymi do szkolnego koła caritas 
działającego przy szkole podstawowej w Brzostku
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żeństw	majowych	i	innych	uroczysto-
ści.	 Przygotowujemy	 i	prowadzimy	
modlitwę	różańcową,	drogę	krzyżową	
oraz	adorację	Bożego	Grobu.

Co daje wam przynależność do 
Szkolnego Koła Caritas, jakie wy-
chowawcze wartości wypływają z tej 
działalności?

Faustyna:	 Praca	w	Kole	 jest	 bardzo	
ważna	i	potrzebna.	Uczy	miłości	bliź-
niego,	 kształtuje	wrażliwość	 na	 po-
trzeby	 innych	 ludzi.	Bezinteresowna,	
charytatywna praca na rzecz innych 
ma	 również	wpływ	 na	 nasze	 zacho-
wanie.	 Staramy	 się	 być	wzorem	 do	
naśladowania,	zawsze	służymy	pomocą	
innym,	 chętnie	 dzielimy	 się	 z	potrze-
bującymi	 i	wiemy,	 jakie	wartości	 są	
ważne	w	życiu.

Odczuwa Pani zadowolenie z bezin-
teresownej pomocy innym?

Pani Jolanta:	Cieszę	 się,	 jeżeli	mogę	
pomóc,	a	jeszcze	bardziej	jestem	zado-
wolona,	 kiedy	 katechizowani	 chętnie	
skłaniają	 się	 do	 pomocy	 innym	 i	to	
sprawia	im	radość.	Jest	to	też	poczucie	
odpowiedzialności	 za	 wychowanie	
tych,	 z	którymi	 podejmuję	wszystkie	
akcje	 charytatywne,	 to	wpajanie	 im	
najszlachetniejszych	wartości	humani-
tarnych	 i	ogólnoludzkich.	Działalność	
w	Szkolnym	Kole	 Caritas	 to	 ciągła	
praca	nad	 sobą,	 samoocena	 i	dawanie	
przykładu	 swoim	 uczniom.	Wspólna	
praca	z	dziećmi	na	rzecz	innych,	tych	
najbardziej	 potrzebujących,	 to	 naj-
wspanialsza	 „lekcja	wychowawcza”,	
która	nie	trwa	tylko	45	minut,	lecz	cały	

rok.	Z	tej	„lekcji”	uczeń	wynosi	wiele	
umiejętności	i	wartości,	których	nigdy	
nie	 zapomni	 i	wyrośnie	 na	 dobrego	
człowieka.

Czy inni nauczyciele chętnie się an-
gażują w organizowane przez opie-
kunów akcje charytatywne?

Pani Agata:	Należy	podkreślić,	że	pra-
ca	w	Szkolnym	Kole	Caritas	nie	byłaby	
możliwa,	gdyby	nie	pomoc	i	życzliwość	
Pani	Dyrektor	 szkoły	 i	stały	 kontakt	
z wychowawcami, Ks. Proboszczem, 
instytucjami	 i	organizacjami	działają-
cymi	 na	 rzecz	 dzieci	 potrzebujących.	
Cieszy	 fakt,	 że	 możemy	 liczyć	 na	
pomoc	wielu	 ludzi	 dobrej	woli,	 także	
Rodziców,	którym	nie	jest	obojętny	los	
dzieci	doświadczonych	przez	los.	

atsz

 W Polsce Ludowej władza ko-
munistyczna słowom i wyrażeniom 
nadawała zakłamany sens, przeciwny 
do naturalnego znaczenia. Przykłady: 
„przyjaźń polsko-radziecka” ozna-
czała zniewolenie Polski; „prawdziwa 
demokracja” – dyktaturę komuni-
styczną; „prawdziwy patriotyzm” – 
wysługiwanie się Sowietom i zdradę 
Polski. A historyczna prawda jest 
taka, że z rozkazu Stalina już od 
1937 r. zaczęła się wielka martyro-
logia polskiego Narodu w Związku 
Sowieckim… zamordowano wtedy 
111 tyś. Polaków. Potem skala ra-
dzieckiego ludobójstwa była coraz 
większa: masowe deportacje, mor-
dercza praca w łagrach, Zbrodnia 
Katyńska, aresztowania, egzekucje… 

	 17	września	 1939	 r.	 Związek	Ra-
dziecki	 (Sowiecki)	 stał	 się	współod-
powiedzialny	 za	 wybuch	 II	 wojny	
światowej,	bo	napadł	na	Polskę	i	pomógł	
Niemcom	w	podbiciu	naszego	państwa.	
29	IX	tegoż	roku	podpisano	w	Moskwie	
układ	 o	rozbiorze	 Polski	 i	przyjaźni	
między	ZSRR	i	Niemcami.	Hitlerowcy	
okupowali	189	tyś.	km	kw.	Polski	z	22	
milionami	ludności	i	zaczęli	prowadzić	
własną	 ludobójczą	 politykę	 najpierw	
wobec	 Żydów	 –	 których	 bestialsko	
mordowali	 oraz	 Polaków	 –również	
zabijanych	 i	sprowadzonych	 do	 roli	
taniej	siły	roboczej	służącej	Niemcom.	
Natomiast	ZSRR	zajął	201	tys.	km	kw.	
ziem	polskich,	gdzie	mieszkało	14	mln	
ludności,	 w	większości	 Ukraińców	
i	Białorusinów.	Ich	to	władza	sowiecka	
otumaniała	 antypolską	 propagandą	
w	celu	szerzenia	nienawiści	i	większego	
zniewolenia.	Od	początku	naczelnym	
dążeniem	Związku	Sowieckiego	 było	
zniszczenie	Polaków	i	polskość	Kresów	
wschodnich.	Najpierw	 ludność	polską	

nękano	masowymi	 rewizjami	 i	aresz-
towaniami.	 Część	 osób	 pozbawiano	
wolności	na	wskutek	bezprawnej	kon-
troli	korespondencji.	Sowiecka	policja	
NKWD	współpracująca	 z	niemiecką	
gestapo	prowadziły	aresztowania	wśród	
polskich	 żołnierzy,	 działaczy	niepod-
ległościowych	 i	inteligencji.	 Podczas	
przesłuchań	te	osoby	okrutnie	torturo-
wano.
	 Kolejna	 fala	 represji	 nastąpiła	 na	
początku	 1940r.,	 kiedy	 zaczęto	wy-
wozić	 Polaków	 w	głąb	 terytorium	
Związku	Sowieckiego.	Decyzję	o	tym	
podjęła	 Rada	Komisarzy	 Ludowych	
(czyli	rząd	ZSRR)	w	dniu	5	XII	1939r.,	
po	 akceptacji	władz	 komunistycznej	
partii	bolszewików.	W	przygotowanie	
i	organizację	 tych	masowych	 depor-
tacji	 Polaków	włączyło	 się	 nie	 tylko	
zbrodnicze	NKWD,	 ale	 też	 lokalne	
sowieckie	 urzędy	 i	administracja.	Do	
przeprowadzenia	 pierwszej	 akcji	 de-
portacyjnej	sowieci	przystąpili	o	świcie	
10	lutego	1940r.	Mróz	w	tamtym	dniu	
dochodził	 do	minus	 40	 stopni.	 Do	
domów	polskich	 rolników	 i	leśników	
gwałtownie	wdzierali	się	funkcjonariu-
sze	NKWD,	wspierani	przez	lokalnych	
działaczy	komunistycznych.	Najpierw	
terroryzowano	domowników,	mężczyzn	
stawiano	pod	uzbrojoną	strażą,	aby	nie	
mogli	stawiać	oporu.	Potem	zarządza-
no	 rewizje	 i	dokonywano	 pierwszych	
rabunków,	następnie	ogłaszano	decyzję	
o	przymusowym	 „przesiedleniu	 do	
innych	gospodarstw”.	Na	 spakowanie	
się	i	przygotowanie	do	wyjazdu	Polacy	
mieli	bardzo	mało	czasu.	Niektórzy	en-
kawudziści	kazali	to	zrobić	w	ciągu	za-
ledwie	15	minut,	a	czasem	tylko	dawano	
2	godziny.	W	tym	ogromnym	strachu	
i	rozpaczy	polskim	rodzinom	często	nie	
pozwalano	zabrać	żadnego	dobytku	ani	
nawet	żywności,	cynicznie	kłamiąc,	że	

wszystko	dostaną	po	przybyciu	na	nowe	
miejsce.	 Następnie	 całe	wysiedlone	
rodziny	 łącznie	 z	małymi	 dziećmi	
transportowano	do	wyznaczonych	stacji	
kolejowych	 i	ładowano	 do	wagonów	
towarowych z okratowanymi okienka-
mi.	W	każdym	wagonie,	 zamykanym	
od	 zewnątrz,	 umieszczano	 od	 35	 do	
50	osób,	co	powodowało	ogromny	tłok	
i	brak	możliwości	utrzymania	elemen-
tarnej	higieny.	Początkowo	zamkniętym	
w wagonach Polakom nie zapewniano 
żadnych	posiłków,	 dlatego	 ci,	 którym	
nie	pozwolono	zabrać	żywności,	już	od	
początku	cierpieli	głód.	Później	uwię-
zieni	w	wagonach	ludzie	sporadycznie	
otrzymywali	coś,	co	przypominało	zupę	
i	chleb	oraz	wrzątek.	To	oczywiście	nie	
mogło	zaspokoić	narastającego	głodu,	
który	 przyczyniał	 się	 do	 osłabiania	
i	wyniszczania	organizmu.	Tymczasem 
transport uwięzionych w pociągach 
Polaków na wschodnie obszary ZSRR 
trwał od 2 do 4 tygodni. Mrozy, głód, 
przeziębienia, wyczerpanie, choroby 
i odmrożenia powodowały, że naj-
pierw masowo umierały niemowlęta 
i dzieci na oczach swych rodziców. 
Trudno wyobrazić sobie ten ból, 
rozpacz, bezsilność matek i ojców. 
Nie pozwalano nawet na pochówek 
zwłok, a wszelkie przejawy nieposłu-
szeństwa karano rozstrzelaniem. Tak 
w lutym 1940r. wywieziono ok. 220 
tys. Polaków! Ich dalsze losy zależały 
od miejsca zesłania, a były to sybe-
ryjskie krainy z obozami morderczej 
pracy…

(cdn.)

Oprac.	 Zespół	 na	 podst.:	A.	Wit-
kowski Ludobójstwo sowieckie 
wobec Polaków w l. 1939-1941, [w] 
Niedziela,	nr	16-17\2008;	A.	Albert	
Najnowsza historia Polski 1918-1939.

Ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem
(cz. XiV) – sowieckie ludobójstwo wobec polaków – deportacje (1)
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energia ze słońca
	 W	dniu	11	maja	2012r.	w	Jaśle	odbyła	się	plenerowa	impreza	
„	Słoneczne	Dni	ze	Związkiem	Gmin	Dorzecza	Wisłoki”,	któ-
rego	członkiem	Zarządu	jest	Pan	Leszek	Bieniek	–	Burmistrz	
Miasta	i	Gminy	Brzostek.	Z	jego	inicjatywy	dzieci	i	młodzież	
ze	szkół	gminy	Brzostek	wzięły	udział	w	spotkaniu	promują-
cym	odnawialne	źródła	energii	oraz	płynące	z	nich	korzyści	dla	
środowiska	naturalnego.	Organizatorem	imprezy	edukacyjnej	
skierowanej	do	uczniów	ze	szkół	zlokalizowanych	na	terenie	
dwudziestu	 gmin	województwa	podkarpackiego	 i	małopol-
skiego	 był	Związek	Gmin	Dorzecza	Wisłoki,	 a	współorga-
nizatorami	Jasielski	Dom	Kultury	i	Miejski	Ośrodek	Sportu	
i	Rekreacji	w	Jaśle.	W	spotkaniu	wyjazdowym	propagującym	
odnawialne	źródła	energii	uczestniczyli	uczniowie:	Publicznej	
Szkoły	Podstawowej	w	Brzostku	wraz	z	opiekunami	–	Panią	
Dorotą	i	Panią	Urszulą,	Szkoły	Podstawowej	w	Grudnej	Górnej	
na	czele	z	Panią	dyrektor	Panią	Małgorzatą	i	Panią	Haliną,	Ze-
społu	Szkół	w	Januszkowicach	z	Panią	Wandą	i	Panią	Danutą	
oraz	z	Zespołu	Szkół	w	Siedliskach	Bogusz	z	Panią	Barbarą.	
Władze	gminy	Brzostek	reprezentował	Pan	Piotr	Szczepkowicz	
–	Burmistrz	odpowiedzialny	za	sprawy	oświaty.
	 Akcję	rozpoczął	„bieg	po	słońce”,	w	którym	wystartowało	
blisko	osiemdziesięciu	 uczestników	–	uczniów	klas	 piątych	
i	szóstych	 szkół	 podstawowych	 z	prawie	 pięćdziesięciu	 pla-
cówek	edukacyjnych	usytuowanych	w	gminach	zrzeszonych	
w	Związku.	Rywalizację	biegową	na	dystansie	640	m	przepro-
wadzono	na	stadionie	sportowym	Miejskiego	Ośrodka	Sportu	
i	Rekreacji	w	Jaśle.	Na	najwyższym	podium	stanął	uczestnik	
z	naszej	gminy	–	Jarek,	uczeń	Zespołu	Szkół	w	Siedliskach-
-Bogusz	 z	czasem	 1.59.42.	W	 kategorii	 dziewcząt	 drugie	
miejsce	wywalczyła	Natalia	z	Publicznej	Szkoły	Podstawowej	
w	Brzostku	 z	czasem	 2.25.05.	Każdy	 z	uczestników	 biegu	
otrzymał	nagrody.	
	 W	 ramach	 słonecznego	wydarzenia	 o	godzinie	 10.00	 na	
płycie	jasielskiego	Rynku	rozpoczął	się	konkurs	plastyczny.	
Uczniowie	gimnazjów	oraz	klas	czwartych,	piątych	i	szóstych	
szkół	podstawowych	–	zwycięzcy	eliminacji	szkolnych	i	gmin-
nych,	wykonywali	pastelami	na	sztalugach	prace	plastyczne	
o	tematyce	ekologicznej.	Tematem	przewodnim	konkursu	były	
odnawialne	źródła	 energii	 takie	 jak:	 słońce,	wiatr,	 siła	wód	
płynących,	energia	geotermalna	i	roślinna.	Ukazane	zostały	
również	korzyści	dla	człowieka	i	środowiska	związane	z	ich	
wykorzystaniem.	Gminę	Brzostek	w	tej	konkurencji	reprezen-
towali:	Natalia	 i	Jaromir	 z	brzosteckiej	 podstawówki.	Prace	
młodych	artystów	zostały	docenione	przez	komisję	konkur-
sową.	Zarówno	Natalia	jak	i	Jaromir	znaleźli	się	w	czołówce	
nagrodzonych	uczniów.	Równocześnie	miała	miejsce	zabawa	
w	formie	 konkursu	 na	 najlepszą	 pracę	wykonaną	 kredą	 na	
płycie	Rynku	 dla	 dzieci	 z	oddziałów	 zerowych	 oraz	 klas	

pierwszych,	drugich	 i	trzecich	 szkół	podstawowych.	Swoim	
talentem	w	tej	kategorii	wykazali	się	trzecioklasiści	ze	Szkoły	
Podstawowej	w	Siedliskach	Bogusz.	
	 Podczas	 happeningu,	widzów	 zabawiali	 artyści	 z	teatru	
ulicznego	Wagabunda	z	Krakowa.	Atrakcją	dla	najmłodszych	
były	pokazy	sztuki	cyrkowej	oraz	bańki	mydlane.	Szczegól-
nymi	umiejętnościami	w	tej	dziedzinie	wykazali	się	uczniowie	
ze	Szkoły	Podstawowej	w	Grudnej	Górnej,	 którzy	 świetnie	
bawili	się	podczas	tej	konkurencji.	Długie	kolejki	oczekujących	
ustawiły	się	do	„malowania	twarzy”.	Atrakcja	ta	szczególnie	
przypadła	do	gustu	młodzieży	z	Zespołu	Szkół	w	Januszko-
wicach,	która	powróciła	do	domu	z	oryginalnymi	malunkami	
na	twarzach.	Na	scenie	wystąpili	soliści	z	Jasielskiego	Domu	
Kultury	 oraz	 tancerze	 z	zespołu	R-Revolution.	Można	było	
również	obserwować	działanie	zabawek,	w	których	zastoso-
wano	baterie	słoneczne	oraz	obejrzeć	wystawę	prezentującą	
przykłady	dobrych	praktyk	gmin	na	rzecz	środowiska	natu-
ralnego.	Wypuszczone	balony	napełnione	helem	zakończyły	
jasielski	happening.	
	 „Słoneczne	Dni”	są	kampanią	o	charakterze	edukacyjnym	
i	informacyjnym	realizowaną	w	19	krajach	europejskich,	której	
celem	 jest	 ochrona	 środowiska	 i	klimatu	 poprzez	wykorzy-
stanie	odnawialnych	źródeł	energii,	w	tym	przede	wszystkim	
kolektorów	słonecznych.	Majowe	przedsięwzięcie	zgromadziło	
na	 jasielskim	Rynku	młodych	 entuzjastów	 ekologii,	 którzy	
nauczyli	się	przede	wszystkim	jak	w	świadomy	sposób	chronić	
środowisko	naturalne.	

atsz

Zwycięzca „biegu po słońce” Jarek z Zespołu Szkół w Sie-
dliskach-Bogusz 

Drugie miejsce w kategorii dziewcząt zajęła Natalia 
(pierwsza z lewej) z SP w Brzostku

W czołówce nagrodzonych uczniów w konkursie plastycz-
nym znalazł się także Jaromir z SP w Brzostku
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inauguracja amatorskich 
zawodów hippicznych
„turniej trzech miast”

Konkurs „Szabla i lanca”
1.	Grzegorz	Wojtaczka	/Zament		 	Stajnia	Ułańska	Brzostek	 160	pkt
2.	Krzysztof	Nosal/Wicher		 	 	 	 	SK	Stara	Cegielnia	Gładyszów	 135	pkt
3.	Piotr	Staniszewski/Wotan	 	 	 	 	Stajnia	Ułańska	Brzostek	 125	pkt
4.	Piotr	Urban/Misiek	 	 	 	 	 	 	 	 	Podkarpackie	Towarzystwo	Konne	Jasło	 125	pkt
5.Paweł	Urban/Indus		 	 	 	 	 	 	 	 	Podkarpackie	Towarzystwo	Konne	Jasło	 110	pkt
6.	Rafał	Repetowski/Ekspert		 	 	 	SK	Stara	Cegielnia	Gładyszów	 	 80	pkt
  Drużynowo prowadzi Stajnia Ułańska
Konkurs klasa Mini LL
1.Piotr	Urban/Remington		 	 	 	 	 	Podkarpackie	Towarzystwo	Konne	Jasło	 100	pkt
2.Katarzyna	Śliż/Arosita	 	 	 	 	 	 	OJK	Stajnia	Huzar	Jasło	 80	pkt
3.Piotr	Mroczka/Jamajka			 	 	 	 	 	Podkarpackie	Towarzystwo	Konne	Skalnik	 60	pkt
4.Gabriela	Sąsiadek/Brego	 	 	 	 	 	Dębicki	Uczniowski	Klub	Jeździecki	 50	pkt
5.Barbara	Bałasiewicz/		 	 	 	 	 	 	 	SK	Stara	Cegielnia	Gładyszów	 40	pkt
6.	Rafał	Repetowski/Agitacja	 	 	 	SK	Stara	Cegielnia	Gładyszów	 30	pkt
7. Katarzyna	Biernacka/Bizancjum		 	Jasielskie	Stowarzyszenie	Jeździeckie		 25	pkt
  Drużynowo prowadzi Podkarpackie Towarzystwo Konne
Konkurs klasa LL
1.	Małgorzata	Gawlik/Gracja		 	 Stajnia	Żyraków	 100	pkt
2.	Krzysztof	Kurzawa/Grenada	Dębicki	Uczniowski	Klub	Jeździecki	 80	pkt
3.	Weronika	Gawlik/Magia		 	 	 Stajnia	Żyraków	 60	pkt
4.	Piotr	Mroczka/Jamajka		 	 	 	 Podkarpackie	Towarzystwo	Konne	Skalnik	 50	pkt
5.	Paweł	Urban/Indus	 	 	 	 	 	 	 Podkarpackie	Towarzystwo	Konne	Jasło	 40	pkt
6.	Gabriela	Sąsiadek/Brego		 	 	 Dębicki	Uczniowski	Klub	Jeździecki	 30	pkt
7.	Maja	Kario/Ekspert	 	 	 	 	 	 	 SK	Stara	Cegielnia	Gładyszów	 25	pkt
8.	Maja	Kario/Piorun		 	 	 	 	 	 	 SK	Stara	Cegielnia	Gładyszów	 20	pkt
9.	Mateusz	Mól/Gurba		 	 	 	 	 	 SK	Stara	Cegielnia	Gładyszów	 15	pkt
10.	Nosal	Krzysztof/Wicher	 	 	 SK	Stara	Cegielnia	Gładyszów	 10	pkt
  Drużynowo prowadzi Stajnia Żyraków
Konkurs klasa L
1.	Grzegorz	Wojtaczka/Zament	 	 	 Stajnia	Ułańska	Brzostek	 100	pkt
2.	Weronika	Gawlik/Magia		 	 	 	 	 Stajnia	Żyraków	 80	pkt
3.	Agata	Bryła/Zament		 	 	 	 	 	 	 	 Stajnia	Ułańska	Brzostek	 60	pkt
4.	Piotr	Staniszewski/Wotan	 	 	 	 	 Stajnia	Ułańska	Brzostek	 50	pkt
5.	Małgorzata	Gawlik/Gracja		 	 	 	 Stajnia	Żyraków	 40	pkt
6.	Krzysztof	Kurzawa/Grenada	 	 	 Dębicki	Uczniowski	Klub	Jeździecki	 30	pkt
7.	Piotr	Urban/Misiek	 	 	 	 	 	 	 	 	 Podkarpackie	Towarzystwo	Konne	Jasło	 25	pkt
8.	Maja	Kario/Piorun		 	 	 	 	 	 	 	 	 SK	Stara	Cegielnia	Gładyszów	 20	pkt
9.	Paweł	Urban/Indus	 	 	 	 	 	 	 	 	 Podkarpackie	Towarzystwo	Konne	Jasło	 15	pkt
10.	Katarzyna	Śliż/Wotan		 	 	 	 	 	 OJK	Huzar	Jasło	
  Drużynowo prowadzi Stajnia Ułańska Brzostek

	 20	maja	2012	roku	konkursami	w	Ja-
śle	zainaugurowano	Amatorskie	Zawo-
dy	Hippiczne	„Turniej	Trzech	Miast”.	
Na	Hubalowych	Łąkach,	 gdzie	wiek	
temu	uczył	 się	 jeździć	 konno	Henryk	
Dobrzański,	wystartowało	 22	 zawod-
ników	i	prawie	30	koni.
	 Stajnię	Ułańską	w	Brzostku	 repre-
zentowali:	Grzegorz	Wojtaczka	i	Agata	
Bryła	na	koniu	Zament,	oraz	Anna	Wi-
niarska	i	Piotr	Staniszewski	na	klaczy	
Wendetta. Po raz pierwszy w zawodach 
skokowych	wzięła	 także	 udział	 klacz	
Arosita	 pod	Kasią	 Śliż	 z	jasielskiego	
OJK	Huzar.	Piotr	Mroczka,	 oraz	 bra-
cia	Paweł	i	Piotr	Urban	reprezentowali	
w zawodach Podkarpackie Towarzy-
stwo	Konne.	Na	parkurze	w	Jaśle	wy-
stąpiły	także	drużyny:	Stajnia	Żyraków,	
Dębicki	Uczniowski	Klub	 jeździecki,	
Jasielskie	Stowarzyszenie	 Jeździeckie	
oraz	 drużyna	 z	SK	 Stara	 Cegielnia	
Gładyszów.	Obok	wyniki	 klasyfikacji	
generalnej	 po	 pierwszym	 konkursie	
w	Jaśle:
Następne	zawody:
10	czerwca	2012	roku	w	Dębicy
21-22	lipca	2012	roku	w	Brzostku
18-19	sierpnia	2012	roku	w	Jaśle
22-23	września	2012	roku	w	Dębicy
6-7	października	2012	roku	w	Brzostku
	 Regulaminy	 i	propozycje	 zawodów	
na www.ptk.brzostek.pl.

Wojciech Staniszewski

	 24	maja	b.r.	odbyło	się	doroczne	Wal-
ne	Zebranie	Członków	Stowarzyszenia	
„Nasz	Los	w	Naszych	Rękach”	w	Brzost-
ku.	Być	może	 nie	wszyscy	wiedzą,	 iż	
stowarzyszenie	to	powstało	w	2010	r.	na	
bazie	istniejącego	koła	gospodyń	i	zostało	
zarejestrowane	w	Sądzie	 Rejonowym	
w	Rzeszowie.	Dlatego	 też	 raz	w	roku	
ma	obowiązek	 zorganizowania	 takiego	
zebrania.
	 W	 tym	 roku	miało	 ono	 szczególny	

charakter,	 gdyż	 odbywało	 się	 niemal	
w	przededniu	„Matczynego	Święta”.	Jak	
na	 każdym	 tego	 typu	 zebraniu	 zostały	
przedstawione	 sprawozdania	 z	działal-
ności	merytorycznej	 i	finansowej	 za-
rządu	za	rok	2011,	jak	również	Protokół	
Komisji	Rewizyjnej	z	dokonanej	kontroli	
działalności	 zarządu.	Z	dyskusji	 zebra-
nych	członkiń	wynikało,	 iż	działalność	
zarządu	stowarzyszenia	jest	dobrze	oce-
niana,	 nie	 tylko	 na	 szczeblu	 lokalnym,	

ale	 i	powiatowym,	 a	organizacja	 ta	 jest	
potrzebna	w	środowisku.	 Padło	wiele	
pochlebnych	opinii	 dotyczących	 jej	 ak-
tywności.
	 Po	tej	dyskusji	zostały	podjęte	uchwały	
w	sprawie	 przyjęcia	ww.	 sprawozdań	
oraz	 najważniejsza	 uchwała	 dotycząca	
udzielenia	Zarządowi	absolutorium.
	 Należy	 dodać,	 iż	 znalazło	 się	 też	
miejsce	 na	 nastrojową	 chwilę	 z	poezją,	
w	której	został	pięknie	odczytany	przez	

jedną	 z	członkiń,	wiersz	 o	Matce	
Jadwigi	Samborskiej	–	młodej	poetki	
z	brzosteckiej	gminy,	której	wiersze	
publikowane	były	niejednokrotnie	na	
łamach	„Wiadomości	Brzosteckich”.
	 Ponadto	zebranie	uatrakcyjnił	po-
kaz	 środków	 czystości	 i	wyrobów	
potrzebnych w gospodarstwie do-
mowym,	podczas	którego	członkinie	
mogły	też	dokonać	zakupu	prezento-
wanych	produktów.
	 Uczestniczki	zebrania	mile	i	atrak-
cyjnie	 spędziły	 to	majowe	 popo-
łudnie,	 co	 przyczyniło	 się	 do	 ich	
integracji	 i	silniejszych	więzi	 spo-
łecznych.

E.M.

walne zebranie członków stowarzyszenia „nasz los w naszych rękach” w Brzostku
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	 W	 dniach	 24-27	 maja	 2012r.	
w	Wilnie	odbyło	się	XXV	Między-
narodowe	 Forum	Rodziny	 Szkół	
Jana	 Pawła	 II.	Myślą	 przewodnią	
uroczystości	 były	 słowa	Wielkiego	
Papieża	Polaka	„Wypada	nam	budo-
wać	przyszłość	nadziei”.
	 Zespół	 Szkół	 im.	 Jana	Pawła	 II	
w	Brzostku	 reprezentowały	 dwie	
osoby:	przewodnicząca	Komisji	Wy-
chowawców	Klasowych	Małgorzata	
Jop oraz wychowawczyni tegorocz-
nych	absolwentów	klasy	Technikum	
Żywienia	Ewa	Czyrnia.	Ze	względu	
na	 szczególne	miejsce	 oraz	 bogaty	
program	 religijno-patriotyczny	 udział	
w	Forum	był	wielkim	 zaszczytem	dla	
całej	społeczności	naszej	szkoły	i	wzru-
szającym	 przeżyciem	 osobistym	 dla	
uczestniczek.	
	 Około	300	gości	z	prawie	200	placó-
wek	oświatowych	z	całej	Polski	i	Litwy	
podejmowało	Progimnazjum	 im.	 Jana	
Pawła	II	w	Wilnie.	W	szkole	tej	kształci	
się	639	uczniów.	We	współpracy	z	ro-
dzicami,	na	fundamencie	nauki	Patrona	
Szkoły	pedagodzy	starają	się	wychowy-
wać	młodzież	o	głębokich	zasadach	mo-
ralnych, odpowiedzial-
ną,	o	twardym	charak-
terze,	 samodzielną,	
twórczą,	dążą,	by	każdy	
uczeń	był	osobowością	
oraz	 zachowywał	 swą	
tożsamość	 narodową	
i	postawę	obywatelską.	
	 Sz ko ła 	 emanuje	
polskością.	Corocznie	
uczestniczy	w	spotka-
niach	 Rodzin	 Szkół	
Papieskich	w	Często-
chowie,	współpracuje	
z	polonijnymi	 szko-
łami	 i	przedszkolami	
nie tylko w Wilnie, ale 
na	 całej	 Litwie,	 Bia-
łorusi	 i	Ukrainie,	 roz-
powszechniając	 kul-
turalne	 i	patriotyczne	
zdobycze Polski i Po-
laków.	Jest	ostoją	polskości	na	Kresach	
Wschodnich. 
	 Jej	 działalność	wspiera	 Stowarzy-
szenie	„Wspólnota	Polska”,	Ambasada	
i	Konsulat	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	
w	Wilnie,	Dom	Kultury	Polskiej,	Ko-
ściół	Katolicki,	 szerokie	kręgi	kultury	
polskiej	 oraz	Wileński	 Uniwersytet	
Edukologiczny.
	 Forum	rozpoczęło	się	zwiedzaniem	
szkoły,	 zapoznaniem	 z	gronem	peda-
gogicznym,	uczniami	i	wspólnym	prze-
marszem	do	kościoła	błogosławionego	
Jerzego	Matulewicza.	 Towarzyszyła	
nam orkiestra szkolna, dziennikarze 
i	fotoreporterzy	gazet	wileńskich.	Mszy	
świętej	 odprawionej	w	intencji	Polonii	
Litewskiej	 przewodniczył	 Kardynał	
Audrys	 Juozas	Baczkis.	 Po	wspólnej	
modlitwie	udaliśmy	się	do	Domu	Kul-
tury	Polskiej.	

 

Uroczystości	 rozpoczęła	 Przewodni-
cząca	Ogólnopolskiej	Rodziny	 Szkół	
im.	Jana	Pawła	II	–	Halina	Marciniak.	
Głos	zabrał	Prezes	„Wspólnoty	Polskiej”	
Longin	Komołowski	oraz	Senator	czło-
nek	Komisji	Łączności z Polakami za 
Granicą	Barbara	Borys-Damięcka.	
	 Następnie	 nadszedł	moment,	 kiedy	
goście-delegaci	mieli	możliwość	zapre-
zentowania	 swoich	 szkół.	 Przedstawi-
łyśmy	więc	 krótko	nasz	Zespół	Szkół	
im.	 Jana	 Pawła	 II,	 prezentując	 jego	
misję	wychowawczą,	charakter,	historię	

i	osiągnięcia.	Wskazałyśmy	również	na	
mapie	miejsce	usytuowania	–	Brzostek	
i	jego	okolice.	
	 Zachwycił	 nas	montaż	 słowno-mu-
zyczny	w	wykonaniu	 uczniów	 szkół	
wileńskich,	podkreślający	wielokulturo-
wość,	wielonarodowość	i	piękno	Wilna.
	 Doc.	dr	Halina	Turkiewicz	z	Katedry	
Filologii	 Polskiej	 i	Dydaktyki	 Uni-
wersytetu	Edukologicznego	wygłosiła	
wykład	 na	 temat:	 „Sfera	 sacrum	we	
współczesnej	polskiej	poezji	na	Litwie”.	
Pięknym	uzupełnieniem	wykładu	było	
spotkanie	z	poetą	polskim	Aleksandrem	
Snieżką.	Rozbawił	nas	występ	„Kapeli	
Wileńskiej”.
	 Kulminacyjnym	 punktem	 progra-
mu	dnia	 następnego	było	poświęcenie	
miejsca	 pod	 pomnik	 Jana	 Pawła	 II	
na	 dziedzińcu	 szkoły	 –	 gospodarza.	
Poświęcenia	 dokonał	 ksiądz	Dariusz	

Stańczyk	–	wieloletni	przyjaciel	i	współ-
pracownik	Karola	Wojtyły.
	 Trzeci	 dzień	 Forum	 przeznaczony	
był	na	zwiedzanie	Wilna,	jego	Starówki	
i	szczególnych	miejsc,	 jakże	 drogich	
każdemu	 Polakowi:	 Ostrej	 Bramy,	
Katedry	 św.	Stanisława,	Sanktuarium	
Miłosierdzia	 Bożego,	 Góry	 Trzech	
Krzyży,	pamiątek	związanych	z	życiem	
i	twórczością	 wieszcza	 narodowego	
Adama	Mickiewicza.	Bardzo	wzruszają-
cym	momentem	tego	dnia	–	Dnia	Matki	
–	 było	 składanie	wieńców	 na	 grobie	
Matki	Marszałka	 Piłsudskiego	 i	Jego	
Serca.	Hołd	Marszałkowi	i	Legionistom	
oddaliśmy	w	asyście	polskich	harcerzy	
Wileńszczyzny.	Cmentarz	na	Rossie	od-
krył	nam	wiele	śladów	minionej	Polski	
Kresów	Wschodnich.
	 Barwnym	 akcentem	 popołudnia	
był	występ	 aktorów	Polskiego	Studia	
Teatralnego	pt.	 „Wileńskie	ulice”	oraz	
kolacja	integracyjna.	
	 Niedzielę	Zesłania	Ducha	Świętego	
27	maja	uczciliśmy	modlitwą	na	mszy	
świętej	w	kościele	św.	Teresy,	po	czym	
zwiedziliśmy	Zamek	Książąt	Litewskich	
w	Trokach	i	pożegnaliśmy	się.	
	 Wróciliśmy	do	Polski	urzeczeni	pięk-
nem	Ziemi	Litewskiej,	w	podziękowaniu	
za	 bezgraniczną	 serdeczność	 Polonii	

Wileńskiej	każdy	z	nas	
pozostawił	 tam	na	 za-
wsze	cząstkę	własnego	
serca,	 które	 tam,	 poza	
administracyjną	grani-
cą	 państwa	 polskiego	
spotkało	 najszczerszą,	
bezinteresowną	zawsze	
wierną	drugą	Ojczyznę.
	XXV	 Międzynaro-
dowe	 Forum	Rodziny	
Szkół	 Jana	 Pawła	 II	
podbudowało	 i	wzbo-
gaciło	duchowo	wszyst-
kich	 uczestników-za-
proszonych	 gości,	 a	i	
samych gospodarzy 
i 	przypomniało, 	 że	
spoczywa na nas za-
szczytny	 obowiązek	
i	wielkie	 posłannictwo	
krzewienia	 pięknych,	

chrześcijańskich	idei	wychowawczych,	
jakie	zostawił	nam	nasz	Wielki	Patron.	
Pokrzepiającym	 jest	 fakt,	 że	w	dobie	
kryzysu	wartości	i	autorytetów	rozrasta-
jąca	się	na	cały	świat	Rodzina	ma	wielką	
szansę	 „budować	przyszłość	 nadziei”.	
Razem	czujemy	 się	mocniej,	 pewniej,	
aby	stawić	czoło	potężnym	zagrożeniom	
dzisiejszego	 świata.	 Świata	 komercji,	
materializmu,	zagubienia,	agresji,	nie-
tolerancji	i	braku	wiary.	
	 Czujemy	błogosławieństwo	duchowe	
Patrona.	Nieśmy	więc	„kaganek	oświa-
ty”	i	budujmy	„szańce	wiary”	–	takie	jest	
bowiem	ostateczne	przesłanie	wspania-
łej	inicjatywy	Rodziny	Szkół	Jana	Pawła	
II	,	które	powinna	podjąć	każda	placów-
ka	nosząca	to	piękne	imię,	aby	nie	było	
ono	tylko	pusto	brzmiącym	dodatkiem	
do	wizerunku	i	obrazu	polskiej	oświaty.	

Uczestniczki

wypada nam budować przyszłość nadziei
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matczyne święto
„Mamo, smutno tu i obco
drzewa inne rosną
i ciszy nikt nie zna tu [...]
Widzę znów nasz dom
ciebie mamo w nim
wspominam stary klon
ciemny i wysoki jak dym [...]
Mamo w sercu cię kołyszę
list do ciebie piszę
ciemny jak ta noc [...]”

	 O	Matce	 chciałoby	 się	 pisać	 naj-
piękniejsze	 strofy	 i	wyśpiewywać	 naj-
rzewniejsze	melodie	 świata.	 Jesteśmy	
z	nią	zawsze	–	chociaż	często	Jej	nie	ma	
wśród	nas	–	jesteśmy	z	Niej	i	z	Nią.	To	
od	niej	pierwsza	komórka,	tkanka,	serce	
i	mózg,	a	potem	całe	jestestwo.	To	razem	
z	Nią	 i	u	Niej	 zaczęło	 bić	 nasze	 serce,	
wspólnie	 braliśmy	oddech,	 a	potem	 ra-
dości	i	smutki	i	stawaliśmy	się	pełnymi	
osobowościami.	Od	 najwcześniejszych	
dni	życia	wypowiadaliśmy	słowa:	Mamo,	
Mamusiu,	Mateczko,	Matulu,	Mateńko.	
I	zawsze	po	tym	słowie	była	odpowiedź	
„Kocham	Cię”,	 był	 czuły	 uścisk	 rąk,	
uśmiech	 i	ukojenie.	A	potem	biegliśmy	
do	Niej	 z	każdym	problemem	dobrym	
i	złym,	często	trudnym	do	rozwiązania,	
a	ona	starała	się	zawsze	pomóc.	Często	
strofowała,	nakazywała,	zawsze	pouczała	
i	była	niezłomna	w	postanowieniach.	To	
Ona	rączką	naszą	znaczyła	znak	Krzyża,	
uczyła	 pierwszych	 słów,	 kroków	 i	na-
wyków.	To	Ona	pierwsza	wpajała	 nam	
zasady	wiary	począwszy	od	słów	„Aniele	
Boży	stróżu	mój,	Ty	zawsze	przy	mnie	
stój…”,	 przez	 „Ojcze	 nasz”,	 „Zdrowaś	
Mario”	 i	„Skład	Apostolski”.	 To	Ona	
za	rękę	prowadziła	do	szkoły,	kościoła,	
a	potem	 czekała	 na	 nasz	 powrót	 z	cie-
płym	obiadem.	To	Ona	uczyła	nas	pracy,	
uczciwości,	wierności	Bogu	i	bliźniemu.	
To	od	Niej	mamy	wszystko	kim	jesteśmy	
i	jak	żyjemy.
	 Matka	–	chociaż	może	Jej	nie	ma	już,	
czujemy	Jej	zapach	i	serca	bicie.	Patrząc	
na	fotografie	pamiętamy	i	wspominamy	
najważniejsze	wydarzenia	w	swoim	ży-
ciu,	z	którymi	zrośnięta	była	Matka.	Cóż	
–	 niezliczone	 są	 zasługi	 naszych	Mam	
i	dlatego	 dzień	 26	maja	 zwany	Dniem	
Matki	jest	jakby	hołdem	i	wyrazem	czci	
dla	Niej.
	 Począwszy	od	przedszkolaków,	przez	
szkoły	podstawowe,	gimnazja,	 licea	do	
stowarzyszeń,	katolickich,	domów	opieki	

nad	 człowiekiem	 chorym	 i	samotnym,	
Warsztatów	Terapii	Zajęciowej	–	wszę-
dzie	odbywały	się	spotkania	z	matkami,	
uroczyste	 apele,	 akademie,	wręczano	
kwiatki,	 laurki	 i	upominki	 mamom,	
a piosenkom, wierszom, kazaniom nie 
było	końca	–	były	wzruszenia	 i	łzy	 ra-
dości.
	 W	Warsztatach	 Terapii	 Zajęciowej	
w	Brzostku	uczestnicy	też	bardzo	szcze-
gólnie	 przygotowali	 się	 na	 ten	 dzień.	
Chociaż	nie	było	tak	radośnie	jak	w	in-
nych	latach,	ale	też	i	powód	powagi	urósł	
z	tego,	 że	 kilku	 uczestników	odprowa-
dziło	swoje	matki	na	miejsce	wiecznego	
spoczynku,	stąd	i	cała	społeczność	WTZ	
przeżywała	ten	dzień	z	powagą.	Wyko-
nane	upominki	–	ceramiczne	wypalane	
serca,	 pomalowane	 jasnymi	 kolorami	
–	 wręczali	 własnym	 Rodzicielkom.	
A	Roman,	Adam	 i	Mateusz	 ze	 swymi	
upominkowymi	 sercami	 i	oczami	 peł-
nymi	łez	poszli	pokłonić	się	i	pomodlić	
nad	mogiłami	matek.
	 Życie	jednak	na	WTZ	toczy	się	dalej	
zaplanowanym	torem.	Grupa	ogrodnicza	
i	rolnicza	ma	 pełne	 ręce	 roboty	 przy	
sadzeniu	 i	pielęgnacji	warzyw,	 rozsad	
kapusty,	 kalafiora,	 kalarepy,	 brukselki,	
brokułów,	 selerów,	 porów.	 Pod	 folią	
rosną	wypielęgnowane	pomidory,	ogór-
ki,	 koper,	 rzodkiewka	 i	sałata.	 Rzędy	
ziemniaków	stoją	wypielone,	a	groszek,	
fasola,	bób	pną	się	do	góry.	W	rzędach	
równo	wzrastają	marchewka,	pietruszka,	
buraki	ćwikłowe,	a	wszędzie	wypielone,	
odchwaszczone poletka.
	 Uczestnicy	WTZ	mają	bardzo	dobre	
warunki	życia,	stabilizacji	i	rehabilitacji	
w	dawnych	zabudowaniach	plebańskich,	
gdyż	te	wszystkie	pomieszczenia,	zabu-
dowania	i	cała	przestrzeń	zostały	wyre-
montowane,	 zmodernizowane,	 unowo-
cześnione	 i	dostosowane	 do	wymogów	
wynikających	 z	organizacji	WTZ.	Nad	
całością	prac	budowlanych	czuwa	dzie-
kan,	proboszcz	naszej	parafii	brzosteckiej	
ks.	dr	Jan	Cebulak,	za	co	niech	Mu	będą	
wielkie	dzięki.
	 W	 rozmowie	 z	uczestnikami	WTZ	
dowiaduję	się	jak	bardzo	są	oni	wdzięczni	
Księdzu	Proboszczowi	za	możliwość	ko-
rzystania	z	tych	zajęć,	czują	się,	pomimo	
swojej	ułomności,	potrzebni	i	spełnieni.
	 Adam	Chajec	z	pracowni	plastycznej	
opowiada	 o	największym	 przeżyciu	
jakim	była	pielgrzymka	zorganizowana	
w	2004	roku	przez	ówczesną	kierownicz-
kę,	siostrę	Dorotę,	do	Włoch,	zwiedzanie	
śródziemnomorskiego	 państwa,	miast	

i	sanktuariów,	modlitwa w	Bazylice	
Piotrowej	w	Rzymie	oraz	uczestnictwo	
w	liturgii	sprawowanej	przez	Jana	Pawła	
II.
	 Stefan	Trychta,	uczestnik	grupy	rol-
niczej,	bardzo	ciepło	wspomina	turnusy	
rehabilitacyjne	w	Jarosławiu	 i	Szczaw-
nicy,	gdzie	grupa	uczestników	WTZ	nie	
tylko	odbywała	 rehabilitację,	 ale	 także	
zwiedzała	tamte	okolice.
	 Justyna	Grodzka,	uczestniczka	grupy	
ceramicznej,	opowiada	jak	poprzez	zaję-
cia	w	tej	grupie	odkryła	zdolności	arty-
styczne	i	manualne oraz	ile	radości	dają	
jej	te	zajęcia,	a	jej	siostra	Beata	rozwija	
swoje	zdolności	hippiczne,	bardzo	dobrze	
ocenia	 imprezy	 integracyjne	 z	innymi	
Warsztatami	 i	wycieczki	 do	 Dębicy,	
Sandomierza,	nad	morze,	do	Warszawy,	
na	Słowację	i	w	góry.	Te	wyjazdy	mają	
uczestnicy	udokumentowane	w	kronice	
WTZ	 oraz	 na	 zdjęciach	we	własnych	
albumach.
	 Łukasz	Zachara	bardzo	wysoko	sobie	
ceni	możliwości	korzystania	z	porad	psy-
chologa,	z	katechezy	prowadzonej	przez	
księży	oraz	ze	spotkań	z	ciekawymi	ludź-
mi.	Poprzez	 te	zajęcia	nabrał	pewności	
siebie	oraz	przekonał	się	do	konieczności	
korzystania	z	rehabilitacji.
	 Małgorzata	 Smoleń	 z	grupy	 cera-
micznej	 opowiadała	 o	konkursach	 pla-
stycznych	na	szopkę	bożonarodzeniową,	
kartkę	z	życzeniami	oraz	koszyk	wielka-
nocny.	Możliwość	uczestnictwa	w	tych	
konkursach	 oraz	 dyplomy	 za	 zajęcie	
wysokich	miejsc	daje	jej	poczucie	dobrze	
spędzonego	czasu	na	WTZ.
	 Mateusz	Lipka	z	wikliniarskiej	grupy	
opowiada	o	tym	jak	odkrył	w	sobie	zdol-
ności	manualne.
	 I	 tak	 wsłuchując	 się	 w	opowieści	
uczestników	WTZ	w	Brzostku	 utwier-
dzam	się	w	przekonaniu	jakim	wielkim	
dobrodziejstwem	jest	prowadzenie	zajęć	
dla	osób	niepełnosprawnych.
	 I	właśnie	w	dniu	Matczynego	Święta,	
bo	przecież	sama	jestem	matką	i	babcią,	
rozumiem	ile	ciężaru	zostało	zdjęte	z	serc	
matek	 tych	 uczestników	WTZ,	myśląc	
o	losie	 swoich	 dzieci	 i	ich	możliwości	
uczestnictwa	w	zajęciach	 rehabilitacyj-
no-terapeutycznych.
	 Polecajmy	nasze	Matki	Panu	Wszech-
świata,	mówmy	Im	„Kocham	Cię”,	skła-
dajmy	uszanowanie	całując	ich	spracowa-
ne	ręce,	opiekujmy	się	Nimi	w	chorobie	
i	starości,	 polecajmy	 Ich	 opiece	Matki	
Matek,	naszej	Królowej	Polski	Maryi.

Zuzanna Rogala

	 3	czerwca	2012	roku	w	Nawsiu	Brzo-
steckim	 odbył	 się	 „Piknik	Rodzinny”.	
W	programie	między	 innymi	były	wy-
stępy	dzieci	z	ZS	w	Nawsiu	Brzosteckim,	
gry	 i	 zabawy	prowadzone	przez	 studio	
FAMA	oraz	występy	zespołu	R-Revolu-
tion.	W	trakcie	imprezy	strażacy	z	OSP	
w	Nawsiu	Brzosteckim	 zaprezentowali	
pokaz	ratownictwa	medycznego.	Impreza	
cieszyła	 się	 dużym	 zainteresowaniem.	

Rada	Sołecka	serdecznie	dziękuje	spon-
sorom	za	 ufundowanie	 nagród	 i	 słody-
czy	dla	dzieci.	Wyrażamy	wdzięczność	
wszystkim	 tym,	 którzy	w	 jakikolwiek	
sposób	przyczynili	się	do	zorganizowania	
Pikniku	Rodzinnego.	Wśród	sponsorów	
znaleźli	się:
-	 Burmistrz	Brzostku
-	 Zastępca	Burmistrza
-	 CKiCz	w	Brzostku

-	 Bank	Spółdzielczy	w	Brzostku
-	 GOODYEAR	w	Dębicy
-	 EKiW	w	Brzostku
-	 GS	„SCh”	w	Brzostku
-	 Zakłady	Cukiernicze	„Astra”	w	Krajo-

wicach
-	 LGD	„LIWOCZ”
-	 ZS	w	Nawsiu	Brzosteckim
-	 OSP	w	Nawsiu	Brzosteckim
-	 Koło	Gospodyń	w	Nawsiu	Brzosteckim

A. Zięba
Zdjęcia na str. 17

piknik rodzinny w nawsiu Brzosteckim
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Bezpieczny 
przedszkolak
	 W	bieżącym	roku	szkolnym,	jednym	
z	głównych	zadań	w	Programie	Rozwo-
ju	Przedszkola	Publicznego	w	Brzostku	
było	 „uczenie	 dzieci	 przewidywania	
skutków	niebezpiecznych	 zabaw	 i	za-
jęć”.	Realizacja	tego	zadania	odbywała	
się	we	wszystkich	grupach	wiekowych	
poprzez	różnorodne	formy	i	metody.	
	 Już	 jesienią	 odbyło	 się	 spotkanie	
dzieci	 z	policjantem,	 który	 przekazał	
dzieciom	 cenne	 informacje	 na	 temat	
zasad	 ruchu	drogowego,	 przypomniał	
o	konieczności	 przewożenia	 dzieci	
w	fotelikach,	 a	także	 opowiedział	
o	swojej	niebezpiecznej	i	odpowiedzial-
nej	pracy.	Nauczyciele	w	ramach	pracy	
wychowawczo	dydaktycznej	prowadzili	
z	dziećmi	zajęcia	dotyczące	bezpiecz-
nych	 zabaw	w	przedszkolu,	w	domu	
i	gospodarstwie	 rolnym.	 Zwracały	
uwagę	dzieci	 na	ostrożne	 zachowanie	
się	w	kontakcie	z	nieznajomymi	zwie-
rzętami	 i	roślinami	 oraz	 ze	 środkami	
chemicznymi.
	 Również	jesienią	odbyły	się	zajęcia	
otwarte	 dla	 rodziców	naszych	 przed-
szkolaków	i	poruszany	był	z	nimi	pro-
blem	odpowiedzialności	za	zdrowie	ich	
dzieci. 
	 Bardzo	ciekawe	i	pouczające	okaza-
ły	 się	 praktyczne	 zajęcia	 z	udzielania	
pierwszej	pomocy	w	grupie	5–6	latków	
w	lutym.	Dzieci	pod	okiem	pani	higie-
nistki	uczyły	się	w	jaki	sposób	wezwać	
pomoc,	 jak	 sprawdzić	 oddech,	 ułożyć	
poszkodowanego	w	pozycji	 bocznej	
ustalonej.	 Samodzielnie	wykonywały	
ucisk	 klatki	 piersiowej	 i	oddechy	 ra-
townicze	na	przygotowanym	fantomie	
resuscytacyjnym.	Poprzez	te	działania	
chcieliśmy	nauczyć	nasze	dzieci	waż-
nych	 rzeczy	 –	wzywania	 i	udzielania	
pomocy. 
	 Inną	formą	uczenia	dzieci	były	zaję-

cia	warsztatowe	prowadzone	w	marcu	
przez	 pedagogów	 Poradni	 Psycho-
logiczno	 –	 Pedagogicznej	w	Dębicy	
z	dziećmi	4,	 5	 i	6	 letnimi	 z	programu	
„Unikanie	zagrożeń”	na	temat:	„Obcy	
niebezpieczny”.	 Celem	 tych	 zajęć	
było	uczenie	dzieci	nie	reagowania	na	
zaczepki	 obcych	 i	nie	wdawania	 się	
w	rozmowę.	
	 Kulminacyjnym	punktem	naszych	
całorocznych	 działań	 był	międzygru-
powy	konkurs	pod	hasłem	„Bezpieczny	
przedszkolak”,	 który	 odbył	 się	w	na-
szym	przedszkolu	27	kwietnia.	Rywa-
lizacja	odbywała	się	w	trzech	grupach	
wiekowych.	 Nad	 całością	 czuwała	
komisja	konkursowa,	której	przewodni-
czył	nasz	dzielnicowy	asp.	sztab.	Jerzy	
Wojnar	 oraz	 Dyrektor	 Przedszkola	
Dorota	Nawracaj	i	przedstawiciel	Rady	
Rodziców	Pani	Anna	Rozwadowska.	
Rywalizacja	była	bardzo	zacięta,	dzieci	
miały	do	wykonania	10	zadań.	Nawet	
najmłodsze	przedszkolaki	nie	pozostały	
w	tyle	i	ostatecznie	konkurs	zakończył	

się	remisem.	Reprezentanci	poszczegól-
nych	grup	otrzymali	dyplomy	i	nagrody	
rzeczowe, a wszystkie przedszkolaki 
otrzymały	 opaski	 odblaskowe	 z	napi-
sem	„odblask	życia.”	Wszystkie	nagro-
dy	ufundowała	Rada	Rodziców	naszego	
przedszkola. 
	 To	 nie	 koniec	 naszych	 działań	 –	
w	maju	mamy	 zaplanowaną	wyciecz-
kę	 do	 straży	 pożarnej	 w	Brzostku,	
a	wczerwcu	będziemy	przeprowadzali	
zajęcia	dotyczące	przestrzegania	zasad	
bezpieczeństwa	na	wakacjach.	
 Wszystkie prowadzone przez nas 
działania	mają	 na	 celu	 uczenie	 dzieci	
mądrych	zachowań,	rozpoznawania	za-
grożeń	oraz	odpowiedniego	zachowania	
w	sytuacji	zagrożenia.
	 Jestem	przekonana,	że	wysiłek	wło-
żony	przez	nauczycieli	naszego	przed-
szkola,	pracowników	współpracujących	
z	nami	 instytucji	oraz	 rodziców	przy-
niesie	 zamierzone	 rezultaty	 –	 dzieci	
będą	bezpiecznie	szły	przez	życie.	

D. Nawracaj

odwiedziny w osp
	 17	maja	 podopieczni	Warsztatów	
Terapii	 Zajęciowej	 odwiedzili	 jed-
nostkę	OSP	Brzostek.	Dzięki	uprzej-
mości	 naszych	 lokalnych	 strażaków	
uczestnicy	 spotkania	 zapoznali	 się	
z	 procedurą	 alarmowania	 w	razie	
pożarów	lub	innych	zagrożeń,	poznali	
wymagania	 jakie	 stawiane	 są	 przed	
strażakami	–	ochotnikami,	 jak	 rów-
nież	 usłyszeli	 o	zagrożeniach	 jakie	
ten	zawód	niesie.	Następnie	odbył	się	
pokaz	sprzętu	ratowniczego	znajdu-
jącego	się	na	wyposażeniu	samocho-
dów	gaśniczych.	Na	koniec	wszyscy	
zwiedzili	obiekt	remizy	i	każdy	mógł	
zrobić	sobie	pamiątkowe	zdjęcie.
	 W	 imieniu	wszystkich	 uczestni-
ków	i	pracowników	WTZ	w	Brzostku	
składam	serdeczne	podziękowania	dla	
wszystkich	strażaków	OSP	Brzostek.

P. Staniszewski
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zielony piknik z lgD
	 W	 ostatnią	 niedzielę	 maja	 2012	
roku	na	rzeszowskim	rynku	odbył	się	
„Zielony	 Piknik	 z	LGD”	 połączony	
z	 konkursem	 dla	 Lokalnych	 Grup	
Działania	z	terenu	Województwa	Pod-
karpackiego.	 Celami	 konkursu	 było	
uchronienie	przed	zapomnieniem	daw-
nych	 i	 tradycyjnych	potraw,	 ukazanie	
kultury,	twórczości	rzemieślniczej	i	rę-
kodzielniczej	regionu	Podkarpacia	oraz	
krzewienie	bogatych	tradycji	ludowych.	
Konkurs	składał	się	z	trzech	kategorii:	
produkt	 tradycyjny	wpisany	 na	 listę	
Ministerstwa	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi,	
danie	regionalne	oraz	produkt	lokalny	
(rękodzieło,	rzemiosło).
	 Stowarzyszenie	 Lokalna	 Grupa	
Działania	 „LIWOCZ”	 w	kategorii	
produkt	 tradycyjny	wpisany	 na	 listę	
MRiRW	było	 reprezentowane	 przez	
Przedsiębiorstwo	Przemysłu	Mięsnego	
„Taurus”	w	Pilźnie,	 które	wystawiło	
słynną	Golonkę	 pilzneńską.	Golonka	
okazała	 sie	 być	 bezkonkurencyjna	
i	zdobyła	 I	miejsce	w	swej	 kategorii	
zachwycając	 swoim	 smakiem	 i	wy-
glądem	oceniających	oraz	pozostałych	
uczestników	pikniku.
 W kategorii dania regionalne LGD 
„LIWOCZ”	reprezentowało	Koło	Go-
spodyń	Wiejskich	 z	 Jodłowej	Górnej	
prezentując	przygotowane	przez	siebie	
potrawy	wśród	 których	 znalazły	 się	

m.in.	gołąbki	postne,	prołzioki,	piero-
gi serowe, osypanki, czekoladowiec, 
chleb	 ziarnisty,	 źmioki	 ze	 śmietaną,	
grochówa.	Panie	za	smak	potraw	oraz	
kultywowanie	tradycji	zostały	wyróż-
nione	przez	jury.
	 Natomiast	w	kategorii	 produkt	 lo-
kalny	 Stowarzyszenie	 reprezentował	
kowal	z	Gorzejowej	Pan	Roman	Parat	
wraz	z	synem.	Kowal	podczas	pikniku	
skupiał	wokół	 siebie	 tłumy	obserwa-

torów,	którzy	mogli	przekonać	się	jak	
ciężka	jest	praca	rzemieślnika.	Trud	ten	
docenili	 także	 oceniający	 przyznając	
wyróżnienie	również	w	tej	kategorii.
	 Laureatom	w	poszczególnych	kate-
goriach	 nagrody	wręczyli:	Marszałek	
Województwa	Podkarpackiego	Miro-
sław	Karapyta,	Wiceminister	 Skarbu	
Państwa	 Jan	 Bury,	Wicewojewoda	
Podkarpacki	Alicja	Wosik.	

A. Zaranek

Ubrania dla jelenia
	 Jak	myślicie	 –	 czyje	 to	 są	 ciuchy?	
Pojawiły	 się	w	rowie	 na	Dąbrówce,	
koło	skały	łupkowej	w	pobliżu	byłego	
gospodarstwa	śp.	Antoniego	Grygla	za	
zakrętem	drogi	z	Nawsia	Brzosteckiego	
w	ostatnim	 tygodniu	marca	 br	 –	 ktoś	
zrobił	 porządek	we	własnym	 domu	
przed	 Wielkanocą	
i	postanowił	 ubrać	 na	
święta	 niejedną	 sarnę	
z	całą	rodziną,	bo	wy-
wiózł	ubrania	do	lasu!
	 Kto	mógł	to	zrobić?	
Może	po	ciuchach	lub	
zabawkach	pozna	ktoś	
z	rodziny	czy	sąsiedz-
twa	i	zmobilizuje	wła-
ściciela	 do	 uprzątnię-
cia	tego	bałaganu?	Co	
prawda odpowiednie 
służby	 porządkowe	
mogą	dokładnie	przej-
rzeć	 ten	majdan,	 a	na	
pewno	natrafią	na	jakiś	
kwit czy zeszyt z na-
zwiskiem.
	 I	po	co	to	było	wy-
wozić	 niepotrzebne	
rzeczy	do	lasu?	Ubra-
nia	(po	upraniu)	można	
było	za	darmo	włożyć	
do	kontenera	PCK	przy	
Ośrodku	 Zdrowia ,	

a	makulaturę,	 plastik,	 złom	 i	szkło	 –	
do	 odpowiednich	worków	pobranych	
z	Gospodarki	Komunalnej	 i	wystawić	
–	 znów	 nieodpłatnie	 –	 do	 zabrania	
podczas	 odbioru	 surowców	wtórnych	
sprzed	domu.
	 W	kwietniu	na	krawędzi	rowu	poja-
wiła	się	duża	ilość	potłuczonego	szkła	
okiennego	(przykrytego	trochę	starymi	
liśćmi)	oraz	gałęzie	z	iglaków	–	znów	

ktoś	zrobił	u	siebie	porządek	a	zabała-
ganił	las.
	 I	 po	 co	 robić	 „Akcję	 sprzątania	
świata”,	 sprzątania	 lasu,	w	której	 bie-
rze	 udział	młodzież,	 jak	 starsi	 dają	
aż	 taki	 zły	 przykład?	A	 przecież	my	
starsi	mamy	obowiązek	przekazać	na-
stępnemu	pokoleniu	chociaż	„skrawek	
błękitnego	nieba”.

Janina Słupek
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	 Nowy	rok	szkolny	1960/61	rozpoczą-
łem	w	powiecie	jasielskim	w	Skurowej	
koło	Brzostku	 jako	młody	 kierownik	
małej	szkółki	pięcioklasowej.	Miałem	
do	 dyspozycji	 duże	 słoneczne	miesz-
kanie,	 sad	 i	duży	 ogród	 do	 uprawy.	
Budynek	 szkoły	 z	białymi	 ścianami	
i	wysokim	dachem	pod	 czerwoną	da-
chówką	widać	było	z	drogi	prowadzącej	
z	Jasła	do	Pilzna.	Przy	szkole	rosły	stare	
drzewa	owocowe,	a	także	morwy,	które	
zasadził	 poprzedni	 kierownik	 szkoły,	
śp.	 Jan	Sojka	 (kierował	 potem	
szkołą	w	Tarnowcu).	Drogę	 do	
Skurowej	 od	 strony	Brzostku	
pokonywało	 się	 przepływając	
promem	 lub	 łódką	 przez	 rze-
kę	Wisłokę.	W	 dalszej	 części	
była	to	„droga	przez	mękę”,	bo	
wiodła	pod	bardzo	stromą	górę,	
gdzie para koni ledwo na szczyt 
wóz	wyciągała.	 Pokonywałem	
te	 trudy	 najpierw	motocyklem	
WFM,	 a	później	 SHL.	Miałem	
też	 przez	 pewien	 czas	 królową	
szos	–	Warszawę	„garbus”,	któ-
rą	garażowałem	pod	domem	za	
rzeką.	
	 Do	wsi	można	też	było	się	do-
stać	po	równie	niedostępnych	drogach	
od	 strony	Błażkowej.	Udając	 się	 do	
rodziców	w	Lipnicy	często	wybierałem	
tę	drogę,	bo	było	tamtędy	o	wiele	bliżej.	
Był	też	kiedyś	na	Wisłoce	most	„grun-
waldzki”	w	pobliskiej	 Przeczycy,	 ale	
niedługo	po	 jego	 zbudowaniu	w	1910	
r.	 (w	 pięćsetną	 rocznicę	 bitwy	 pod	
Grunwaldem)	przyszedł	rok	1914,	kiedy	
wybuchła	I	wojna	światowa	i	wkrótce	
pozostały	 po	 nim	 tylko	filary.	Rzekę	
po	moście	można	więc	było	przejechać	
albo	pod	Jasłem,	albo	nieopodal	Pilzna	
w	Jaworzu	–	Bielowach.	Jeszcze	za	mo-

jego	pobytu	w	tych	stronach	pod	koniec	
lat	 sześćdziesiątych	most	 pod	 Prze-
czycą	odbudowano.	Pomiędzy	 Jasłem	
a	Tarnowem	kursowało	zaledwie	kilka	
autobusów	dziennie,	 toteż	z	rodzinnej	
Lipnicy	niełatwo	można	było	 się	 tam	
dostać.	Droga	z	Jasła	przez	Krajowice	
–	Gamrat	 do	Błażkowej	 była	 dopiero	
w	budowie	 i	nie	 kursowały	 tamtędy	
autobusy	PKS.	Dopiero	za	parę	lat	do	
Błażkowej	 dotarła	 komunikacja.	Naj-
częściej	 jeździły	wtedy	tzw.	autobusy	

zakładowe	z	ZCh	Gamrat,	przewożące	
pracowników.	Czasem	jednak	„cywil”	
mógł	okazyjnie	skorzystać	z	tego	środ-
ka	lokomocji	i	dostać	się	do	miejscowo-
ści	położonej	na	trasie.
	 Poprzednią	 kierowniczką	 punktu	
filialnego	szkoły	Podstawowej	w	Sku-
rowej	była	pani	Anna	Pruchnik	z	domu	
Kowalska,	rodem	z	Kołaczyc.	Funkcję	
tę	pełniła	od	kilku	lat,	od	czasu	jak	ze	
Skurowej	wyjechał	pan	Michał	Sojka,	
długoletni	 kierownik	 szkoły,	 prekur-
sor	 hodowli	 jedwabnika	morwowego.	
Właśnie	po	nim	pozostała	część	drzew	

morwowych	 (wyciąłem	 je	 później	 na	
podpałkę)	 oraz	 liczne	 eksponaty	 pre-
zentujące	cykl	rozwojowy	jedwabnika.	
Pani	Pruchnikowa	mieszkała	 tu	wraz	
z	niepracującym	mężem	Marianem,	
który	po	ciężkim	wypadku	motocyklo-
wym	przebywał	na	rencie.	Później	pan	
Marian	zaocznie	ukończył	 technikum	
rolnicze.	Mieli	też	córkę	Elżbietę,	póź-
niej	urodził	się	syn.	Szkoła	spodobała	
mi	 się.	 Było	 przy	 niej	 piękne,	 duże	
mieszkanie	 służbowe,	 trzypokojowe	

oraz	 jedna	 duża	widna	 klasa	
o	wymiarach	chyba	8	m	x	7	m.	
	 Skurowa	 nie	 była	 zelektryfi-
kowana.	 Prąd	 doprowadzony	
był	 do	 ościennych	 wiosek	 –	
Błażkowej	 i	Przeczycy.	Tutejsi	
mieszkańcy	jakoś	nie	poderwali	
się	 do	 czynu	w	odpowiednim	
czasie i pozostali przy lampach 
naftowych.	W	 szkole	 był	 od-
biornik	radiowy	na	akumulator,	
i	było	to	urządzenie	jak	na	owe	
czasy	dosyć	nowoczesne.	Ludzie	
dopiero	 od	 niedawna	 używali	
odbiorników	 na	 baterie,	 które	
wyparły	tzw.	detektory	–	urzą-
dzenia	 bez	 źródła	 zasilania,	

z	których	dźwięk	można	było	 słyszeć	
jedynie	przez	specjalne	słuchawki.	Pań-
stwo	A.	M.	Pruchnikowie	okazali	się	dla	
mnie	przychylni	i	po	niedługim	czasie	
od	 pierwszej	 tam	wizyty	 przejąłem	
obowiązki	 kierownika	 szkoły	w	Sku-
rowej.	 Szkoła	 ta	 od	 1	września	 1960	
roku	przestała	być	filią	SP	w	Przeczycy.	
Ponieważ	nie	było	w	szkole	drugiej	izby	
lekcyjnej,	więc	wygospodarowałem	ją	
zamieniając	 jeden	 pokój	mieszkania	
na	 klasę.	Tak	wiec	 pani	Anna	uczyła	
w	jednej	sali,	a	ja	w	drugiej.	Klasy	były	
łączone,	 to	 znaczy	 pierwsza	 z	drugą,	

Julian Kędzior

wspomnienia z lat nauczycielskich w skurowej

Julian Kędzior z uczniami przezd Szkołą Podstawową w Skurowej

Julian Kędzior – Skurowa 1960 r.
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trzecie	 z	czwartą,	 a	piąta	 oddzielnie.	
Uczniów	było	w	sumie	około	pięćdzie-
sięciu.	We	wsi	nie	było	właściwie	twar-
dych	dróg	i	kiedy	były	opady	deszczu,	
można	 było	 do	 niej	 dojechać	 jedynie	
końmi	z	powodu	wielkiego	błota.	Nawet	
iść	pieszo	po	błotnistych	drogach	było	
bardzo	trudno.	
	 Kolejną	 t rudnością	 by towania	
w	Skurowej	był	brak	mostu	na	Wisło-
ce.	Najtrudniej	 było	 przeprawiać	 się	
przez	 rzekę,	gdy	woda	była	wezbrana	
lub	gdy	płynęły	wiosną	potężne	lodowe	
kry.	Ciekawostką	 tej	 przeprawy	 było	
to,	że	kiedy	łódka	nie	mogła	dopłynąć	
do	samego	brzegu	z	powodu	płycizny,	
przewoźnik	donosił	swoich	pasażerów	
na	własnych	plecach,	„na	barana”.	Bar-
dzo	 to	 pocieszny	był	widok.	 Jesienne	
zimowe	wieczory	były	długie.	Ciemno	
i	smutno	 było	 siedzieć	 samemu	 bez	
elektryczności,	 bez	 przyjaciela	 lub	
kogoś	bliskiego.	Przychodzili	więc	do	
młodego	kierownika	szkoły	miejscowi	
gospodarze	 na	 pogawędki.	Miałem	
nawet	 zaszczyt	 gościć	 najstarszych	
mieszkańców	wsi	(Oprządek	Stanisław,	
Trznadel	Stanisław	i	inni),	którzy	obyci	
trochę	w	świecie	przychodzili	do	mnie	
na	 ciekawe	 rozmowy.	 Później	 przy-
chodziło	 ich	więcej.	 Starałem	 się	 być	
zawsze	szczery	i	serdeczny	względem	
ludzi,	toteż	szybko	zyskałem	sympatię	
i	szacunek	w	środowisku.
	 Otwarte	 do	 ludzi	 serce	młodego	
nauczyciela	szybko	nawiązało	kontakt	
z	rodzicami	podczas	 zebrań	w	szkole,	
z	sąsiadami,	a	także	z	władzami	gmin-
nymi.	 Tej	 pierwszej	 jesieni	 pobytu	
w	Skurowej	 zawarłem	 najważniejszą	
w	moim	życiu	przyjaźń,	przyjaźń	która	
trwa	 do	 dziś.	Z	woli	 nieba	 poznałem	
nauczycielkę	 ze	 szkoły	w	sąsiedniej	
Przeczycy	–	moją	przyszłą	żonę	Julię,	
z	którą	podzieliłem	życie	na	dobre	i	na	
złe.	Dzisiaj	od	tej	chwili	minęło	już	lat	
czterdzieści.

	 […]	Z	odległej	krainy,	”dziury	zabitej	
deskami”	dobry	los	skierował	Julę	bliżej	
świata,	do	Szkoły	Podstawowej	w	Prze-
czycy	 k/Brzostku	 na	 zastępstwo	 za	
nieobecną	nauczycielkę.	Po	półrocznej	
pracy,	znów	w	nowe	miejsce,	do	nowych	
ludzi,	 tym	 razem	do	Grudnej,	 gmina	
Brzostek,	aby	z	powrotem,	już	na	dłu-
żej	powrócić	do	Przeczycy,	gdzie	 jest	
znane	sanktuarium	maryjne.	Piętrowy	
budynek	szkoły	mieścił	się	w	dawnym	
pałacu	Kaczorowskich.	Wokół	był	pięk-
ny,	choć	już	zaniedbany	stary	park,	na	
jego	 skraju	 staw.	Pięknie	 tu	 było	 i	od	
szosy	niedaleko.	To	tu	zaczęła	się	nasza	
znajomość	„sielska	i	anielska”.	
	 Do	pałacu	prowadziły	szerokie	be-
tonowe	schody	pod	attyką,	wspartą	na	
solidnych	 kolumnach.	Nad	 głównym	
wejściem	widniał	rodowy	herb	Kaczo-
rowskich	oraz	piękne	motto:
 „Szanuj przeszłość, przyszłość oddaj 
Bogu, uczciwie pracuj na rodzinnym 
progu”
	 Pamiętam	 wspaniałą,	 oszkloną	
werandę	 i	rozległy	 taras	 z	balustradą	
od	wschodniej	 strony	budynku.	Obok	

w	parku	stała	i	do	dziś	stoi	murowana,	
dość	wysoka	figura	Najświętszej	Maryi	
Panny	z	wygrawerowaną	modlitwą.
	 Do	Skurowej	było	stąd	2	km.	W	roku	
1960	na	wakacjach	Julia	pełniła	w	szko-
le	nauczycielski	dyżur.	Przyszło	wtedy	
z	Jasła	urzędowe	pismo,	że	do	Szkoły	
Podstawowej	w	Skurowej,	która	dotąd	
była	filią	 szkoły	w	Przeczycy	 skiero-
wano	na	kierownika	Juliana	Kędziora.	
Żona	wspomina,	że	od	razu	wzbudziła	
się	u	niej	ciekawość	z	powodu	takiego	
samego	 jak	 jej	 imienia.	We	wrześniu	
kiedy	 trwał	 już	 rok	 szkolny	 Julię	 za-
prosiła	do	siebie	pani	Anna	Pruchnik,	
tutejsza	nauczycielka	a	jej	przyjaciółka.	

Przy	 skurowskiej	 szkole	 był	 dorodny	
sad,	gdzie	dojrzewały	śliwy	i	właśnie	na	
degustację	tychże	przybyła	Jula.	Może	
zaś	przede	wszystkim	z	ciekawości,	kto	
to	jest	ten	„nowy”	i	tak	to	właśnie	się	
zaczęło	o	czym	napisane	jest	w	innym	
miejscu.
	 Panna	Julia	Karamon	była	urodziwą	
kobietą	przeto	trzeba	było	bliżej	ją	po-
znać.	Niedługo	zaczął	się	październik	
i	nieszpory	październikowe	w	kościele	
w	Przeczycy.	Kiedy	nabożeństwo	miało	
się	 ku	końcowi	 często	wyczekiwałem	
w	parku	nieopodal	figury,	aby	spotkać	
dobrze	 ubraną	 i	zadbaną	 pannę	 Julię.	
Widywałem	ją	w	lekkiej	kurtce	z	białe-
go	misia	uszytej,	materiał	był	kupowany	
w	Czechosłowacji,	 co	wówczas	 było	
niemałym	luksusem.	Nieco	później	była	
wspólna	zabawa	w	Dzień	Nauczyciela	
urządzana	 przez	 związek	 zawodowy	
w	Krajowicach	w	Zakładach	Chemicz-
nych.	[…]

	 W	 roku	 1960	 zamieszkaliśmy	 ra-
zem	 i	wychowywaliśmy	w	Skurowej	
naszych	 dwóch	 najstarszych	 synów.	
Ciężkie	 to	były	 lata	życia,	przy	świe-
tle	 lampy	naftowej,	bo	nie	było	prądu	
elektrycznego,	telefonu	i	dróg	dojazdo-
wych.	Trzeba	więc	było	zakasać	rękawy	
i	wziąć	się	do	dzieła.	Najpierw	jednak	
trzeba	 było	 zgromadzić	 chętnych	 do	
pracy	mieszkańców	 i	przekonać	 do	

pracy	społecznej	władze	gminy.	I	tak	na	
początku	zbudowano	linię	telefoniczną	
z	Brzostku,	żeby	otworzyć	się	na	świat.	
Następnie	zawiązał	się	społeczny	komi-
tet	elektryfikacji	wsi,	na	którego	czele	
stanąłem	jako	przewodniczący.	
	 Nie	mieliśmy	żadnych	dotacji	ze	stro-
ny	państwa,	 przeciwnie	 –	 same	 trud-
ności	wynikające	z	gąszczu	zawiłych,	
absurdalnych	 przepisów.	 Jeździliśmy	
wielokrotnie	w	tych	sprawach	(na	wła-
sny	koszt)	do	powiatu,	do	województwa,	
a	w	końcu	do	Przedsiębiorstwa	Elektry-
fikacji	Wsi	w	Dukli.	Większość	 ludzi	
we	wsi	 nie	wierzyła	w	efekt	 naszych	
społecznych	działań	 i	utrudniała	 nam	
pracę	nie	zgadzając	się	na	postawienie	
słupów	elektrycznych	na	ich	działkach.	
Jeden	 z	rolników	do	 końca	 nie	 przy-
stąpił	do	elektryfikacji,	wypowiadając	
słowa,	 które	 do	 dziś	 pamiętam:	 „Jak	
sobie	wieprzka	zabiję	to	i	przy	lampie	
naftowej	go	zjem”.	
	 Najbardziej	pomocni	we	wszystkich	
załatwieniach	okazali	 się	 pan	Włady-
sław	 Łukasik	 i	pan	 Edward	 Ramut,	
którzy	 nie	 szczędzili	własnego	 czasu	
i	pieniędzy	na	podróże.	Nadszedł	gru-
dzień	1965	roku,	kiedy	to	św.	Mikołaj	
zapalił	we	wsi	żarówki	elektryczne,	a	na	
Święta	Bożego	Narodzenia	rozjarzyły	
się	w	oknach	 choinki.	 To	 był	wielki	
sukces,	także	mój	własny,	i	rozbudził	on	
chęć	działalności	społecznej	także	w	in-
nych	miejscowościach.	 Jako	 następne	
moje	działania	na	rzecz	bliźnich	należy	
wymienić	remonty	wewnątrz	budynku	
szkoły,	starania	o	poprawę	nawierzchni	
dróg,	budowę	budynku	gospodarczego	
przy	szkole	i	ogrodzenie	siatką	terenu	
szkoły.	Ile	musi	mieć	siły	młody	czło-
wiek,	żeby	oprócz	pracy	zawodowej	(40	
godzin	 tygodniowo),	wychowywania	
synów	i	tylu	prac	społecznych,	rozpo-
cząć	 jeszcze	 budowę	własnego	 domu	
w	rodzinnej	miejscowości.	
	 Ileż	 to	 razy	 po	 błotach,	 nierzadko	
w	chłodzie	 i	deszczu	 trzeba	 się	 było	
najeździć	motocyklem,	żeby	kontynu-
ować	prace	budowlane?	Ile	trzeba	było	
najeździć	się	do	władz	o	przydziały	na	
każdy	praktycznie	materiał	budowlany?	
	 Nie	można	też	pominąć	mojej	dzia-
łalności	w	środowisku	 na	 niwie	 kul-
tury.	Grałem	na	akordeonie	w	zespole	
z	dziećmi	i	dorosłymi,	wyreżyserowa-
łem	 też	 komedię	Moliera	 „Skąpiec”	
z	dorosłymi	jako	aktorami.	Najstarszy	
aktor	i	zarazem	główny	bohater	miał	70	
lat,	 był	 inteligentny	 i	potrafił	 nauczyć	
się	 roli	Harpagona	 spisanej	w	zeszy-
cie	 60	 kartkowym.	Wystawialiśmy	 tę	
sztukę	w	wielu	miejscowościach,	także	
w	sali	ZTS	Gamrat	w	Jaśle.
	 Dążyłem	wciąż	do	tego,	by	pracować	
bliżej	 domu	 rodzinnego,	 gdzie	 trwała	
budowa	domu.	Niełatwo	było	 rozstać	
się	z	ludźmi,	z	którymi	łączyły	nas	nici	
przyjaźni.	Jeszcze	czujemy	to	do	dziś	
i nierzadko odwiedzamy tamte strony 
i	tamtych	bliskich	nam	ludzi,	mimo	iż	
minęło	już	tyle	lat.

cdn.
Fragmenty książki 
„Na przełomie tysiącleci”

Przyszła żona autora – Julia Karamon
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	 Zakończył	 się	 sezon	 rozgrywek	 tenisa	 stołowego	
2011/2012.	Pierwszoligowa	drużyna	 kobiet	LKS	Brzosto-
wianka	Brzostek	po	ligowych	bojach,	które	zakończyła	na	7	
miejscu	w	tabeli	oraz	sukcesach	indywidualnych	w	Mistrzo-
stwach	Województwa	Podkarpackiego,	w	ostatnim	stadium	
kalendarza	 rozgrywek	 uczestniczyła	w	cyklu	 rozgrywek	
o	Puchar	Polski.
	 W	 dniu	 13	maja	 2012	 r.	 zwyciężyła	w	rozgrywanym	
w	Łańcucie	Finale	Wojewódzkiego	Pucharu	Polski	w	tenisie	
stołowym	pozostawiając	w	pokonanym	polu	 zawodniczki	
z	Krosna	i	Łętowni.	Zwycięstwem	tym	zawodniczki	Brzosto-
wianki	zapewniły	sobie	awans	do	Półfinału	Pucharu	Polski,	
tj.	 do	 grona	 16	 drużyn	w	kraju	walczących	 o	to	 trofeum,	
podzielonych	na	 4	 grupy	po	 4	 drużyny.	Do	 jednej	 z	tych	
grup	zakwalifikowały	się	najlepsze	drużyny	z	województwa	
małopolskiego	(KS	Gorce	Nowy	Targ),	podkarpackiego	(LKS	
Brzostowianka	Brzostek),	łódzkiego	(MKS	Jedynka	Łódź)	
i	świętokrzyskiego	 (SKTS	Skarżysko-Kamienna).	 Polski	
Związek	Tenisa	Stołowego	przydzielił	organizację	tego	pół-
finału	dla	Brzostku.	Zawody	te,	pod	patronatem	Burmistrza	
Brzostku	Leszka	Bieńka	 (współorganizatora	 i	fundatora	
pucharów),	przy	udziale	organizacyjnym	LKS	Brzostowianki	
Brzostek,	odbyły	się	w	dniu	26	maja	2012	r.	Z	przyczyn	obiek-
tywnych	w	półfinale	nie	wystąpiła	drużyna	KS	Gorce	Nowy	
Targ	lecz	drużyna	LUKS	Galux	Skrzyszów	z	województwa	
małopolskiego	(czołowa	drużyna	I	ligi).	System	rozgrywek	
Pucharu	Polski	w	tej	jego	fazie	przewidywał,	że	zwycięzcy	
grup	półfinałowych	awansują	do	Finału	Pucharu	Polski	(gdzie	
walczyć	będą	o	miejsca	1–4),	drużyny	z	II	lokat	w	grupach	
sklasyfikowane	zostaną	na	miejscach	5–8	w	kraju,	druży-
ny	 z	III	 lokat	 sklasyfikowane	 zostaną	 na	miejscach	9–12,	
a	drużyny	z	IV	lokat	sklasyfikowane	zostaną	na	miejscach	
13–16.	O	przydziale	przeciwniczek	w	pierwszych	meczach	

decydowało	 losowanie,	 przeprowadzone	 przez	 Sędziego	
Głównego	Zawodów	 Jerzego	Tomkiewicza	 z	Krosna.	Los	
przydzielił	 drużynie	Brzostowianki	 jako	 rywalki	 zespół	
SKTS	Skarżysko-Kamienna,	a	drugą	parę	tworzyły	LUKS	
Galux	Skrzyszów	i	MKS	Jedynka	Łódź.	Z	tych	pojedynków	
zwycięsko	wyszły	drużyny	LUKS	Galux	Skrzyszów	(wynik	
4:1)	i	LKS	Brzostowianka	Brzostek	(wynik	4:2).	Przegrane	
drużyny	walczyły	o	miejsca	3	i	4	natomiast	drużyny	zwy-
cięskie	 o	wygraną	w	półfinale	 i	II	miejsce.	 Po	 zaciętych	
pojedynkach	wyniki	 przedstawiały	 się	 następująco:	MKS	
Jedynka	Łódź	–	SKTS	Skarżysko-Kamienna	4:1	oraz	LUKS	
Galux	Skrzyszów	–	LKS	Brzostowianka	Brzostek	4:1.	

Końcowa	tabela	półfinału	ukształtowała	się	następująco:

1. LUKS	Galux	Skrzyszów	 awans	do	Finału
Pucharu	Polski

2. LKS	Brzostowianka	Brzostek miejsce	5–8	w	kraju
3.MKS	Jedynka	Łódź miejsce	9–12	w	kraju
4. SKTS	Skarżysko-Kamienna miejsce	13–16	w	kraju

	 Drużyna	Brzostowianki	w	rozgrywkach	 pucharowych	
występowała	w	składzie:	Magdalena	Kawalec,	 Ewelina	
Wojdyła,	Katarzyna	Kubas,	Magdalena	Brzezowska.
	 Zajęcie	tak	wysokiego	miejsca,	to	jak	dotąd	największe	
drużynowe	osiągnięcie	w	historii	sekcji	tenisa	stołowego	Lu-
dowego	Klubu	Sportowego	Brzostowianka	Brzostek	i	miej-
my	nadzieję,	że	nie	ostatnie.	Wszystkim	zawodniczkom	za	
sportowe	zaangażowanie	w	całym	sezonie,	a	w	szczególności	
za	jego	końcówkę	uwieńczoną	sukcesem	w	pucharze	Polski,	
należą	się	słowa	dużego	uznania	i	podziękowania.

Stanisław Król

na tenisistki stołowe Brzostowianki zawsze można liczyć

	 Dzień	Mamy	 to	 jedno	 z	 najpięk-
niejszych	 świąt	w	 ciągu	 całego	 roku,	
wypełnione	kwiatami,	serdecznymi	ży-
czeniami,	które	są	wyrazem	szacunku,	
wdzięczności	 i	miłości.	Obchodzimy	
je	w	maju,	by	wszystkie	najpiękniejsze	
kwiaty	wiosny	mogły	być	ofiarowane	
naszym mamom.

	 Uczniowie	 Szkoły	 Podstawowej	
w	Brzostku	 uczcili	 to	 piękne	 święto	
zapraszając	mamy	na	 przedstawienie	
pt.	„Calineczka”.	Spotkanie	rozpoczęła	
Pani	Dyrektor,	która	w	kilku	ciepłych	
słowach	podziękowała	zebranym	rodzi-
com	za	 trud	wychowania	 i	 codzienną	
troskę.	Dzieci	 udowodniły,	 że	 bardzo	

kochają	swoje	mamusie.	Występ	udał	się	
znakomicie!	Piękne	stroje,	odświętnie	
udekorowana	 sala,	 kolorowe	własno-
ręcznie	wykonane	portrety	zrobiły	na	
wszystkich	 	 niezatarte	wrażenie.	 Po	
występie	odbył	się		słodki	poczęstunek	
i	wspólne	rozmowy.
	 Dzieci	 pod	 kierunkiem	Pani	 Ewy	
i	Pani	Małgorzaty	włożyły	w	przygoto-
wanie	uroczystości	dużo	pracy	i	serca,	
ale	warto	było,	żeby	zobaczyć	uśmiech-
nięte	i	wzruszone	twarze	mam.

atsz

montaż słowno-mUzyczny „Uczysz mnie  
mamo mąDrości, oDnaleŹć jeDną z Dróg…”
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sukces brzosteckich tenisistek

piknik rodzinny w nawsiu Brzosteckim Fot. J. Nosal
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majowe świętowanie w siedliskach-Bogusz

Fot. J. Nosal
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zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych

Fot. J. Nosal
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ogólnopolska akcja „polska Biega” w gminie Brzostek

Fot. J. Nosal
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Marian 
Nosal

prośba
Kocham wiatr bo zmiany przynosi
Chmury	przegania	Boga	o	deszcz	prosi
Przewietrza	moją	duszę
Przyleciał	i	odleciał	a	ja	zostać	muszę
I	zmagać	się	z	ciężarem	co	go	wiatr	nie	ruszy

Proszę	wiatr	by	mi	pamięć	zabrał
Aby	ból	w	sercu	skruszył
Aby	łzy	me	osuszył
I	moje	myśli	wyczesał
I	ulżył	mi	bym	pod	krzyżem	nie	stał

Zagraj	mi	wietrze	pieśń	ostatnią
Gdy	w	ważną	podróż	ruszę
Wyrównaj	drogę	wysusz	kałuże
I	z	Duchem	Świętym	moją	duszę
Posadź	na	nieba	chmurze

W drodze na szczyt
Przygnieciony	pułapem	chmur
Duszę	się	rankiem	zamglonym
Wokół	mnie	wszędzie	szary	mur
Błądzę	przestrzenią	otoczony

Chowam	się	przed	swoim	wzrokiem
Znikają	ludzkie	kreacje
Przeszły	szare	obok	bokiem
Nakryły	się	jednym	płaszczem

W	chmurach	i	mgle	postawiony
Nie	widzę	nawet	swoich	nóg
A	muszę	iść	przecież	wiem	dokąd
Szukać	tej	jednej	drogi	dróg

Tą	drogą	krętą	przejdę	mgły
Przecisnę	się	wśród	powłok	chmur
Dotąd	me	nogi	będą	szły
Aż	znajdę	moją	górę	gór

A	tam	popatrzę	na	mój	szlak
W	jednej	chwili	zobaczę	swe	życie
Poczekam tylko na ten znak
Możesz	wejść	jesteś	na	szczycie

AD 2012

zmieniłem adres
Puka	ktoś	do	drzwi	domu
Na	nikogo	nie	czekam
Otworzyć	byle	komu	
Boję	się	i	wciąż	zwlekam
W	końcu	naciskam	klamkę
Otwieram	to	pomyłka
Był	ktoś	ale	nie	do	mnie
Pojawił	się	i	znika
Znowu	ktoś	puka	do	drzwi
Otwieram	bez	namysłu
Listonosz	coś	przyniósł	mi
Kartkę	ktoś	do	mnie	wysłał
A	na	niej	są	dwa	słowa
Na	więcej	słów	czekałem
Pozdrowienia z PL-owa
Do	szuflady	schowałem
Znowu	do	mnie	ktoś	puka
Zbyt	długo	już	czekałem
Że	w	drzwi	do	mnie	zastuka
Do	nieba	się	wybrałem
Bo	ja	już	nie	mieszkam	tu
Sięgnąłem	wyżyn	szczytów
Pisz do mnie na www
Z	drugiej	strony	błękitu

Dla mojego dziecka
Chciałabym	ja	Tobie	choć	pół	świata	dać	
Może	to	nie	wszystko	na	co	jest	mnie	stać
Odwrócić	zło	od	ciebie	i	niedobry	los
Zawołać	do	błękitu	na	niebie
Wołać	tak	na	cały	głos	Boże	Mój!
Ukraść	zamierzam	Ci	jedną	gwiazdę
Podam	Ci	ją	w	Twoje	dłonie
By	tylko	dla	Ciebie	świeciła
Rozjaśniała	wszystkie	smutki	wszelkie	niepokoje…
Chciałabym	ja	Tobie	choć	połowę	serca	dać	mojego
Aby	pomogło	myślom	w	Twojej	udręczonej	głowie	
I	obronić	Cię	przed	smutkami	i	chorobami	
Nawet	wtedy	gdy	nie	będzie	mnie	przy	Tobie.

Zofia 
Jarmusz

	 	 Dziękujemy	wszystkim,	którzy	w	tak	bolesnej	dla	nas	chwili	dzielili	z	nami	smutek	 i	żal,	
okazali	wiele	serca,	duchowego	współczucia	i	życzliwości,	uczestniczyli	we	Mszy	św.	pogrzebowej	
i	odprowadzili	na	miejsce	wiecznego	spoczynku

śp. Mariana Nosala
	 	 Szczególne	podziękowanie	składamy:	Księdzu	dr.	Janowi	Cebulakowi	–	Proboszczowi	Parafii	
w	Brzostku,	Księdzu	Antoniemu	Łagodzie	–	Proboszczowi	Parafii	w	Jabłonicy,	Księżom	Rodakom	
Janowi	Warchałowi	 i	Stanisławowi	Szczepanikowi,	 Przyjaciołom,	Sąsiadom,	Delegacjom	za	
obecność,	słowa	wsparcia,	modlitwę	i	złożone	intencje	mszalne Rodzina Nosalów

 Marian Nosal urodził się 16 września 1954 r. w Nawsiu Brzosteckim. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Brzostku 
podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Kołaczycach. Następnie studiował na Politechnice Rzeszowskiej na 
wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Po ukończeniu studiów wrócił do Brzostku, gdzie przez rok pracował 
i mieszkał. Następnie wyjechał do Ustrzyk Dolnych, skąd pochodzi jego żona Halina i tam pracował w Zakładach 
Budownictwa Leśnego, a od 1994 r. prowadził swoją własną firmę budowlaną. Od 2007 roku był wykonawcą rozbudowy 
kościoła w Ustrzykach Dolnych, co uważał za wielkie wyróżnienie. Razem z żoną Haliną wychował troje dzieci: Piotra, 
Małgorzatę i Macieja. Wolne chwile wypełniał twórczością poetycką, co pozwalało mu oderwać się od codziennych 
problemów. W sumie napisał 365 utworów, które zostały wydane w tomikach: „Jaśmin przekwitł”, „Jeszcze się pokłonię” 
i „Jedną drogą”, a na wydanie oczekują jeszcze dwa: „Przez uchylone drzwi” i „Powroty”. 
 Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 27 maja 2012 roku. Został pochowany na cmentarzu w Ustrzykach Dolnych.

Józefa
Filar

przemijanie
Płynie	mi	życie,	jak	bystra	rzeka
Dopiero	ranek,	już	noc	mię	czeka
Ciągle	zajęta	pracą,	myślami	–	czas	mi	ucieka
A	koniec	życia	czeka	za	drzwiami.

Trzeba	by	zrobić	podsumowanie
Za	lata	pracy	i	za	uciechy,
Za	wzloty	ducha	i	za	upadki,
Złożyć	na	szalę	dobre	uczynki
I	złe	(tych	więcej)	dodaj	na	szalę	serdeczną
Skruchę	i	moje	Ciebie	umiłowanie
Wspomóż	mnie	Panie.
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	 Przewodniczący	Komisji	Weryfika-
cyjnej	powołanej	w	celu	przyznawania	
Nagród	Burmistrza	Brzostku	za	szcze-
gólne	 osiągnięcia	 dla	 uczniów	 szkół	
średnich	 zamieszkałych	 na	 terenie	
Gminy	Brzostek	 informuję,	że	można	
zgłaszać	kandydatów do Nagrody 
Burmistrza Brzostku. 
	 Nagroda	stanowi	formę	wyróżnienia 
dla	uczniów	uzyskujących	nieprzecięt-
ne	wyniki	w	nauce,	wykazujących	się	
szczególną	 aktywnością	 artystyczną	 i	
sportową.	
	 Nagrodę	 rzeczową	 przyznaje	 się	
uczniom	 szkół średnich kończących 
się maturą,	posiadających	stałe	zamel-
dowanie	w	Gminie	Brzostek.	
 Uczeń	kandydujący	do	Nagrody	Bur-
mistrza	Brzostku	powinien	spełnić	co	
najmniej	dwa	z	podanych	warunków:
a)	 uzyskuje	celujące	i	bardzo	dobre	wy-

niki	w	nauce	(średnia	ocen	powyżej	
4,5),

b)	 jest	 finalistą	 konkursu	 przedmio-

towego	 przynajmniej	 na	 szczeblu	
międzyszkolnym,

c)	 wykazuje	szczególne	zdolności	w	co	
najmniej	jednej	dziedzinie,	uzyskuje	
z	niej	stopnie	celujące,	a	z	pozosta-
łych	przedmiotów	oceny	co	najmniej	
dobre,

d)	uzyskuje	nieprzeciętne	wyniki	w	ry-
walizacji	 sportowej	 (indywidualne	
osiągnięcia	na	szczeblu	co	najmniej	
rejonowym),

Uprawnieni	do	składania	wniosków:
a)	 rodzice,
b)	 stowarzyszenia	z	terenu	gminy	Brzo-

stek,
c)	 rady	sołeckie,
d)	inne	instytucje.
	 Zgłoszenia	kandydatów	przedstawia	
się	w	formie	pisemnej.	Wniosek	o	przy-
znanie	Nagrody	Burmistrza	Brzostku	
powinien	 zawierać	 następujące	 infor-
macje:
•	 nazwisko,	imię	i	adres	zamieszkania	
ucznia

•	 nazwę	szkoły
•	 imię	 i	nazwisko/nazwa	 instytucji,	
adres	zgłaszającego

	 Wniosek	można	 pobrać	 ze	 strony:	
www.bipbrzostek.mserwer.pl/zakład-
ka	Nagrody	Burmistrza	Brzostku	 lub	
wziąć	w	Urzędzie	Miejskim	w	Brzostku	
–	biuro	Nr	8.
	 Do	wniosku	należy	dołączyć	doku-
menty	 potwierdzające	wybitne	 osią-
gnięcia	 osoby	 zgłaszanej	 do	Nagrody	
Burmistrza	Brzostku,	mogą	to	być	np.:	
dyplomy,	listy	gratulacyjne,	świadectwa	
szkolne itp.
	 Wnioski	 można	 składać	 do	 dnia	
29	 czerwca	 br.	w	Urzędzie	Miejskim	
w	Brzostku,	ul.	Rynek	1,	39-230	Brzo-
stek	–	sekretariat.
	 Komisja	 zwróciła	 się	 również	 do	
szkół	średnich	o	wytypowanie	uczniów	
do	Nagrody	Burmistrza	Brzostku.

Przewodniczący
Komisji Weryfikacyjnej
mgr inż. Piotr Szczepkowicz

nagrody Burmistrza dla uczniów szkół średnich

ogłoszenie
	 Burmistrz	Brzostku	 informuje,	 że	 na	 terenie	
Gminy	Brzostek	 organizowany	 jest	 bezpłatny	
odbiór	 zużytych	opon	w	wyznaczonych	poniżej	
miejscach	w	terminie	do	15	czerwca	2012	r.
	 Zużyte	opony	można	w	 tych	miejscach	pozo-
stawić	tylko	do	określonego	powyżej	terminu	skąd	
zostaną	 odebrane	 specjalistycznym	 sprzętem	do	
utylizacji.
	 Wyznaczone	miejsca	do	tymczasowego	pozosta-
wienia	zużytych	opon:	1.	Brzostek	–	plac	targowy	
na	ul.	Szkotnia,	2.	Siedliska-Bogusz	–	teren	OSP	
przy	modernizowanym	placu,	3.	Grudna	Górna	–	
plac	przy	OSP,	4.	Przeczyca	–	„stary	SKR”	wyżej	
sklepu,	5.	Klecie	–	parking	koło	Domu	Ludowego.

projekty w ramach 
programU „Działaj 
lokalnie Vii eDycja 2012”

	 Ostatnio	 stadnina	 przy	Warsztatach	 Terapii	
Zajęciowej	w	Brzostku	wzbogaciła	się	o	kolejnego	
źrebaka	i	obecnie	liczy	już	dziewięć	koni.	Osiem	
rasy	konik	polski	i	jeden	kucyk.	Źrebię	jest	otoczo-
ne	 troskliwą	opieką	ze	strony	 instruktorki	Anny	
Winiarskiej,	która	kocha	konie	i	pieczołowicie	się	
nimi	zajmuje. f.l.

	 25	maja	 2012	 r.	w	Pilźnie	 –	
w	hali	 sportowej	 przy	Publicz-
nym	 Gimnazjum	 odbyło	 się	
wręczenie	umów	w	ramach	VII	
edycji	 Programu	 „Działaj	 Lo-
kalnie”	Polsko	–	Amerykańskiej	
Fundacji	Wolności,	 realizowa-
nego	przez	Akademię	Rozwoju	
Filantropii	 w	 Polsce.	 Dotację	
otrzymały	 trzy	 stowarzyszenia	
z	naszej	Gminy:	Stowarzyszenie	
Razem	w	 Przyszłość,	 Stowa-
rzyszenie	 Dorośli	 Dzieciom	
w	Nawsiu	 Brzosteckim	 i	 Sto-
warzyszenie	Kobiet	Aktywnych	
Boguszanki.	W	 uroczystości	
wzięli	udział	przedstawiciele	or-

ganizacji	pozarządowych,	które	
dzięki	 pozyskanym	 grantom	
będą	realizować	swoje	pomysły	
w	 lokalnych	 społecznościach.	
Ośrodek	Działaj	Lokalnie,	 któ-
rym	jest	Stowarzyszenie	Dębicki	
Klub	Biznesu,	realizuje	III	edycję	
programu	wspólnie	z	lokalnymi	
partnerami:	 Gminą	 Brzostek,	
Gminą	Dębica,	Gminą	 Pilzno	
i	Gminą	Żyraków.	Projekty	będą	
realizowane	na	 terenie	 powiatu	
dębickiego	już	od	czerwca	2012	r.	
Ceremonię	 wręczenia	 umów	
uświetnił	występ	Zespołu	Pieśni	
i	Tańca	„Sokolanie”	z	Pilzna.

atsz

Fot. Studio Gawle
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Do sprzedania działki	budowlane	położone	w	Brzostku,	przy	ul.	Ks.	Kazimierza	Ostafińskiego.	Tel.	604	421	050

groch z kapustą
	 Dzisiejszy	 felieton	będzie	 dotyczył	
spraw	zaległych	oraz	bieżących.	
	 W	numerze	12	„Wiadomości”	z	grud-
nia	 2011	 r.	 „upomniałam	 się”	 o	chod-
nik	 dla	 pieszych	między	Ośrodkiem	
Zdrowia	 a	ul.	Gryglewskiego	 –	 ruch	
pieszy	 odbywa	 się	 tam	 po	 ruchliwej	
ulicy	Mysłowskiego,	 a	właściwie	 po	
jezdni.	 Proponowałam	wykorzystanie	
w	tym	celu	 płytek	 chodnikowych	de-
montowanych	na	ul.	Łukasiewicza.	Na	
ten	temat	nie	wypowiedzieli	się	jednak	
ani brzosteccy radni, ani kompetentni 
urzędnicy	z	Urzędu	Miasta.	A	szkoda,	
bo	 tym	 samym	nabrało	mocy	powie-
dzenie:	„Przemawiał	dziad	do	obrazu,	
a	obraz	do	dziada	ani	razu”.
	 Na	 tym	 tle	wyróżniają	 się	 gminni	
radni	 powiatowi,	 z	których	 jeden	
poinformował	nas	o	swojej	pracy	i	za-
gadnieniach	związanych	z	naszą	gminą	
poruszanych	na	posiedzeniach	–	dzię-
kuję.

* * *
	 Nie	zareagowała	 też	żadna	kompe-
tentna	osoba	na	moją	prośbę	o	informa-
cję	dotyczącą	funkcjonowania	Środowi-
skowego	Domu	Samopomocy	im.	Jana	
Pawła	II	w	Brzostku.	W	grudniu	2011	r.	
pisałam:	„Chciałabym	wiedzieć,	czyją	
jest	on	własnością,	na	jakich	zasadach	
będzie	 docelowo	 funkcjonował,	 kto	
będzie	mógł	tam	zamieszkać,	od	kiedy	
i	za	jaką	odpłatnością?”	–	Dowiedzia-
łam	się	tego	wszystkiego	od	kierownika	
placówki	podczas	uroczystości	poświę-
cenia	 obiektu	 przez	 biskupa	 1	maja	
w	rocznicę	ogłoszenia	błogosławionym	
Patrona	 inwestycji	 (już	 na	 festynie).	
Zwiedziłam	też	cały	obiekt	–	pokoiki	na	
górze,	 pracownie	 i	gabinety	 lecznicze	
oraz	socjalne	na	dole.	Ale	nie	podzielę	
się	 z	czytelnikami	 tymi	 informacjami	
z	dwóch	 powodów:	 po	 pierwsze	 nie	
jestem	kompetentna	 do	udzielania	 ta-
kich	informacji,	a	po	drugie	liczba	osób	
biorących	udział	w	tej	uroczystości	sta-

nowiła	niewielki	ułamek	parafian,	czyli	
brak	jest	zainteresowanych	(?)	wiedzą	
na ten temat. 

* * *
	 Przed	wjazdem	na	Osiedle	Gryglew-
skiego	stoi	znak	ograniczający	prędkość	
do	40	km/godz,	stale	niszczony.	Jednak	
samochody	jadące	na	stadion,	osobowe,	
ciężarowe,	 a	szczególnie	motocykle	
i	quady	 (wytwarzające	 taki	 hałas,	 że	
gdyby	na	osiedlu	były	kury,	na	pewno	
przestały	 by	 się	 nieść)	 jadą	 tam	 na	
pełnym	 gazie	 hałasując	 niemiłosier-
nie,	co	słychać	szczególnie	wieczorem	
i	w	nocy.	Przestrzeganie	zmniejszonej	
prędkości	wymusiłby	próg	zwalniający,	
położony	w	okolicach	końca	ogrodzenia	
byłej	cukierni	„Liwocz”,	za	przepom-
pownią	wody.	W	miastach	na	osiedlach	
mieszkaniowych	 takie	 rozwiązania	
zdają	egzamin,	a	Brzostek	to	też	miasto.

* * *
	 W	numerze	2	z	lutego	2012	r.	pisa-
łam	na	temat	braku	możliwości	zdania	
leków	przeterminowanych	 i	niewyko-
rzystanych,	że	wyrzucanie	ich	do	śmieci	
zagraża	środowisku	naturalnemu.	Być	
może	jest	to	sprawa	trudna	do	załatwie-
nia,	ale	apteki	muszą	się	z	tym	uporać.	
Przytoczę	urywek	z	ulotki	dla	pacjenta	
dotyczącej	 antybiotyku:	 „Leków	 nie	
należy	wyrzucać	 do	 kanalizacji	 lub	
domowych	 pojemników	 na	 odpadki.	
Należy	zapytać	 farmaceutę,	 co	zrobić	
z	lekami,	których	się	już	nie	potrzebuje.	
Takie	 postępowanie	 pomoże	 chronić	
środowisko”	 oraz	 „Po	 zakończeniu	
leczenia	należy	zwrócić	niezużyty	lek	
do	apteki,	żeby	został	właściwie	znisz-
czony”.

* * *
	 Mocno	obciążające	naszych	księży	
są	pierwszopiątkowe	odwiedziny	osób	
chorych,	samotnych	i	w	podeszłym	wie-
ku	–	chwała	im	za	to.	Ale	w	kościele	wi-
dać	bardzo	mało	osób	starych,	z	proble-
mami	poruszania	się,	zniekształconych	
chorobą,	którzy	uczestniczą	we	Mszy	
św.	 pod	 opieką	 dzieci	 czy	wnuków.	
Wygoda	to	czy	wstyd?	Niemal	wszyscy	

obecnie	mają	samochody	i	dowiezienie	
takiej	 osoby	do	kościoła	 nie	 powinno	
nastręczać	specjalnych	trudności,	a	oso-
ba	starsza	była	by	szczęśliwa	z	pełnego	
osobistego	uczestnictwa	we	Mszy	św.	
w	kościele.	Wszyscy	 jesteśmy/będzie-
my	starzy,	o	ile	śmierć	nie	zaskoczy	nas	
wcześniej,	więc	chyba	wstyd	nie	wcho-
dzi	w	rachubę.	 I	 jaki	 byłby	 to	 dobry	
przykład	wychowawczy	dzieciom.	Jest	
duże	prawdopodobieństwo,	 że	 tak	 jak	
traktujemy	 swoich	 starych	 rodziców/
krewnych,	tak	nasze	dzieci	na	starość	
potraktują	nas.

* * *
	 Jako	parafiankę	jeszcze	jedna	rzecz	
niepokoi	mnie	w	naszym	kościele.	Mia-
nowicie	stanie	w	przedsionku	kościoła	
pod	chórem	w	przejściu!	I	to	niezależ-
nie,	czy	jest	w	kościele	tłok,	czy	go	nie	
ma.	Jeśli	idziesz	do	kogoś	w	odwiedzi-
ny,	to	czy	stoisz	w	sieni/holu/korytarzu	
niemal	godzinę	przeszkadzając	domow-
nikom	w	przemieszczaniu	się?	Przecież	
w	kościele	nie	jesteś	intruzem,	idziesz	
tam	 na	 specjalne	 zaproszenie,	 jesteś	
gościem	 honorowym	 –	 przejdź	więc	
do	przodu,	zajmij	miejsce	w	ławce	lub	
obok	i	pozwól	wejść	swobodnie	innym.	
Nie	oglądaj	Gospodarza	zza	drzwi	wia-
trołapu,	co	chwila	ulegając	potrąceniom	
przez	wchodzące	osoby	–	czy	naprawdę	
możesz	w	takich	warunkach	 skupić	
się	na	modlitwie?	(Zakładam,	że	po	to	
przyszedłeś/przyszłaś	do	kościoła).

* * *
	 W	miastach	 są	 odprawiane	Msze	
św.	 specjalne	 dla	 rodziców	 z	małymi	
dziećmi	–	maluchy	wtedy	mają	prawo	
płakać,	 śmiać	 się,	 śpiewać,	 biegać	 po	
kościele,	 a	kazanie	 jest	 krótkie	 i	skie-
rowane	do	nich.	U	nas	 odprawianych	
jest	pięć	Mszy	św.	w	niedziele	–	może	
którąś	z	nich	określić	jako	tę	dla	małych	
dzieci	 z	rodzicami?	 To	 przecież	 też	
ważni	 parafianie,	 nasza	 duma	 i	nasza	
przyszłość.
Oczywiście	inni	też	będą	mogli	w	niej	
uczestniczyć.

Janina Słupek

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 04 czerwca 2012 r. 
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – stanowiących własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem	dzierżawy	jest	grunt	położony	w	sąsiedztwie	budynku	usługowo-mieszkalnego	w	Brzostku	–	z	przeznaczeniem	pod	garaż.
Grunt	o	powierzchni	użytkowej	18,4	m2	–	położony	na	działce	oznaczonej	numerem	ewidencyjnym	856/18	–	zabudowanej	budynkiem	
usługowo-mieszkalnym	w	Brzostku	przy	ulicy	Szkolnej	7,	stanowiącej	współwłasność	Gminy	Brzostek	na	podstawie	Księgi	Wieczystej	
Nr	RZ1D/00083687/1.
Cena	wywoławcza	czynszu	dzierżawnego	za	1	m2	powierzchni	użytkowej	wynosi	1,20	zł	+	23%	VAT-u	miesięcznie	.
Wadium	na	dzierżawę	płatne	na	konto	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku	(BSR	o/Brzostek	Nr	32	8589	0006	0080	0210	2020	0006)	wynosi	
40,00	zł	(słownie:	czterdzieści	złotych).
Dzierżawca	ponosi	również	opłaty	za	podatek	od	nieruchomości.
Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	czterech	lat.	
Czynsz	płatny	z	góry	do	10	każdego	miesiąca	na	konto	Urzędu	Miejskiego.
Wysokość	czynszu	będzie	regulowana	corocznie	o	średnioroczny	wskaźnik	cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogłoszony	przez	
Prezesa	Głównego	Urzędu	Statystycznego	(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2012	rok.)
Zamieszczenie	ogłoszenia	o	przetargu	na	wynajem	w/w	nieruchomości	nastąpi	po	upływie	21	dni	od	dnia	niniejszego	ogłoszenia.

Burmistrz	Brzostku
mgr	inż.	Leszek	Bieniek	
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	 Uczennice	i	uczniowie	Zespołu	Szkół	
im.	 Adama	Mickiewicza	 w	Janusz-
kowicach,	 uczestniczący	w	projekcie	
„Wiejska szkoła w środku Europy bez 
różnic”,	współfinansowanym	przez	Unię	
Europejską	w	ramach	Europejskiego	Fun-
duszu	Społecznego	mieli	możliwość	od	
października	2010	roku	wzięcia	udziału	
w	dodatkowych	zajęciach	z	języka	angiel-
skiego	 lub	 niemieckiego,	 dzięki	 czemu	
poszerzają	 oni	 swoją	wiedzę	 z	dwóch	
języków	obcych.	

	 Projekt	zakładał,	tak	ważne	w	świecie	
globalizacji,	 rozwinięcie	 kompetencji	
językowych.	 Opanowanie	mówienia,	
pisania,	 czytania	 i	rozumienia	 danego	
języka	 obcego	 jest	 konieczne,	 aby	wy-
równać	 szanse	młodego	 człowieka	 na	
rynku	edukacyjnym,	a	później	na	rynku	
pracy.	W	 celu	 osiągnięcia	 pożądanych	
rezultatów	 zgromadzona	 została	 naj-
lepsza	kadra	doświadczonych	trenerów,	
a	prowadzone	prze	nich	 zajęcia	 zostały	
oparte	na	sprawdzonych	podręcznikach,	
najlepszych	 brytyjskich,	 niemieckich	
i	polskich	wydawnictw	oraz	na	różnorod-
nych	materiałach	dodatkowych,	głównie	
multimediach,	 zakupionych	w	ramach	
projektu	ze	środków	Europejskiego	Fun-

duszu	Społecznego.	
	 Nauka	języka	to	oczywiście	nie	tylko	
podręcznik	 i	praca	 z	typowo	 dydak-
tycznymi	materiałami.	W	 przypadku	
młodszych	uczestników	śpiew	i	wszelkie	
dynamiczne	ćwiczenia	wymagające	 ru-
chu	i	koordynacji	doskonale	wspomagały	
proces	 przyswajania	materiału,	 nie	 po-
zwalając	na	nudę	i	dekoncentrację.	Nieco	
starsi	zaś	chętnie	brali	udział	we	wszel-
kiego	 rodzaju	 grach	 i	zabawach	 eduka-
cyjnych,	które	swoja	 formą	wymuszały	

na	 uczących	 się	 języka	 zastosowania	
poznanych	form	i	struktur.	Tego	rodzaju	
łączenie	nauki	i	aktywnej	zabawy	spra-
wiało,	że	uczestniczki	i	uczestnicy	stop-
niowo	oswajali	się	z	językiem,	nabierali	
pewności	siebie	i	w	naturalny,	swobodny	
sposób	 używali	 języka	 obcego.	Całość	
uzupełniały	 dodatkowe	 lekcje	 okolicz-
nościowe,	 np.	 przy	 okazji	Halloween,	
czy	 świąt	 Bożego	Narodzenie,	 które	
zapoznawały	 uczestników	 z	tradycjami	
i	kulturą	danego	obszaru	językowego.	
	 Przyjęty	w	projekcie	sposób	nauczania	
był	wynikiem	 stosowanej	 na	 zajęciach	
metody	 komunikacyjnej,	 której	 głów-
nym	 założeniem	 jest	 wykształcenie	
u	uczących	umiejętności	przekazywania	

informacji	 w	języku	 obcym	 i	odnaj-
dywania	 się	w	różnorakich	 sytuacjach	
komunikacyjnych.	 O	 ile	 dążenie	 do	
maksymalnej	 poprawności	 językowej	
jest	 jednym	 z	najważniejszych	 celów	
procesu	kształcenia,	 o	tyle,	w	metodzie	
komunikacyjnej,	 głównym	priorytetem	
jest	 właśnie	 umiejętność	 aktywnego	
zdobywania	i	przekazywania	informacji.	
	 Nie	 należy	 jednak	 zapominać,	 że	
prawdziwa	 sztuka	 prowadzenia	 zajęć	
językowych	 pozwala	 uczniom	na	 osią-

gnięcie	 czegoś	więcej	 niż	 tylko	opano-
wanie	języka.	Biorąc	udział	w	projekcie	
„Wiejska	 szkoła	w	środku	Europy	 bez	
różnic”,	młodzi	ludzie	rozwinęli	w	sobie	
szereg	 innych,	ważnych	umiejętności	 –	
począwszy	 od	 nawyku	 samodzielnego	
uczenia	 się	 i	pracy	w	domu,	 poprzez	
efektywną	 pracę	w	grupie,	 rozwijanie	
własnych	 zainteresowań	 i	pasji	 do	 sku-
tecznego	porozumiewania	się	i	twórczego	
rozwiązywania	problemów.	I	to	jest,	zdaje	
się,	 największym	wspólnym	 sukcesem	
trenerek	oraz	uczestniczek	i	uczestników	
w	projekcie.

Trenerki grup: Anna Zormati, Anna 
Magiera, Adriana Lepucka, Magda-
lena Radowiecka, Urszula Dzik

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

pozalekcyjne zajĘcia z jĘzyka angielskiego i niemieckiego w zespole 
szkół im. a. mickiewicza w janUszkowicach, realizowane w ramach 

projektU „wiejska szkoła w śroDkU eUropy Bez różnic”
Języki, nauka, zabawa i rozwój młodych ludzi



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 25

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 04 czerwca 2012 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Działając	na	podstawie	Uchwały	Nr	XVII/122/12	Rady	Miejskiej	w	Brzostku	z	dnia	30	kwietnia	2012r.	w	sprawie	przeznaczenia	do	
sprzedaży	w	drodze	przetargu	działki	leśnej	oznaczonej	numerem	ewidencyjnym	134	położonej	w	Woli	Brzosteckiej,	stanowiącej	wła-
sność	Gminy	Brzostek	ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość:
działka leśna oznaczona numerem ewidencyjnym 134 o pow. 0,61 ha (6100 m2) położona w Woli Brzosteckiej, objęta KW Nr 
RZ1D/00048274/6 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolnej od obciążeń.
Działka	położona	jest	w	Woli	Brzosteckiej,	gmina	Brzostek	w	obrębie	lasów	i	gruntów	użytkowanych	rolniczo.	Teren	w	wąwozie	z	prze-
pływającym	potokiem.	Brak	dojazdu.	Zabudowa	zagrodowa	w	odległości	około	500m.	Nieruchomość	dz.	ozn.	nr	ewid.	134	jest	użytko-
wana	jako	leśna	Oddział	7f	Wola	Brzostecka,	jest	to	grunt	leśny	o	pow.0,61	ha,	gdzie	użytki	stanowią	Ls	V	–	0,53	ha	i	LsVI	–	0,08	ha.	
Wg	planu	urządzania	lasu	3Jd	Db	1	Jw.	(61-70)	65l,	3	Jd	1Ol941-50)	45l,	1	Brz	Gb(31-40)	35l,	podrosty	JdGb	(98-15)	12	l	na	10%	powierzch-
ni,	podszycie	na	60%	powierzchni,	dominujący	gatunek	jodła	zadrzewienie	–	0,40	II	klasa	bonitacji	,	wysokość	18m,	pierśnica	22	cm.
Wg	studium	Uwarunkowań	i	Kierunków	Zagospodarowania	Przestrzennego	Gminy	Brzostek	działka	położona	jest	w	terenach	leśnych.

Lp Tytuł własności Nr działki Powierzchnia (m2) Wartość rynkowa 
wg wyceny (zł)

Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

Łączna wartość 
brutto (zł)

1 KW Nr RZ1D/00048274/6 134 6100m2 10 252,00 400,00 10 652,00
Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na 21 dni tj. od. 04.06.2012r. do 26.06.2012 roku.
Osobom, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, 
licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 17 lipca 2012r.
Po	upływie	w/w	terminów	zostaną	wszczęte	procedury	przetargowe	w	celu	zbycia	prawa	własności.
Opłatę	za	przeniesienia	prawa	własności	będzie	należało	wnieść	przed	zawarciem	aktu	notarialnego.
W	razie	wyniesienia	granic	na	gruncie,	koszty	pokrywa	kupujący.
Nabywca	pokrywa	koszty	zawarcia	umowy	notarialnej	i	koszty	wpisów	w	księgach	wieczystych.
Szczegółowe	informacje	można	uzyskać	w	Urzędzie	Miejskim	w	Brzostku,	biuro	nr	7	tel./014/	6830111
Brzostek,	dnia	04.06.2010r.

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

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

L.p. 
Oznaczenie	nieruchomości Powierzchnia 

nieruchomo-
ści	(ha)

Opis	nierucho-
mości	(użytki	

–	ha)

Przeznaczenie	nieru-
chomości	i	sposób	jej	

zagospodarowania

Cena	wywoławcza	rocz-
nego	czynszu	dzierżaw-

nego	netto	(w	zł)

Zasady	naby-
cia	nierucho-

mości

Wa- 
dium	 
(zł)Nr	KW Nr	działki Położenie

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

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

2. 15	601 535 Brzostek 0,0606 Użytki
RIIIa	-	0,0606 rolna 30,– Dzierżawa	 3,–

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

4. 15	601 575 Brzostek 0,0355 Użytki
RIIIb	-	0,0355 rolna 30,– Dzierżawa 3,–

5. 15	601 581 Brzostek 0,1131 Użytki
RIIIb	-	0,1181 rolna 30,– Dzierżawa 3,–

6. 15	601 619 Brzostek 0,3261
Użytki
RIVa-0,3119
PsV	-	0,0142

rolna 75,– Dzierżawa 8,–

7. 15	601 621/1 Brzostek 0,4007
Użytki
ŁVI-0,3068
RIIIb	-	0,0939

rolna 75,– Dzierżawa 8,–

IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W SALI KONFEREN-
CYJNEJ W DNIU 29 CZERWCA 2012 r. OD GODZ. 1000.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 26 czerwca 
2012 r. 
Wadium	może	być	wniesione	w	pieniądzu,	obligacjach	Skarbu	Państwa	lub	papierach	wartościowych	dopuszczonych	do	obrotu	publicznego	
–	zgodnie	z	§	4	ust.3	Rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	dnia	14	września	2004r.w	sprawie	sposobu	i	trybu	przeprowadzania	przetargów	
i	rokowań	na	zbycie	nieruchomości	(Dz.	U.	Nr	207,	poz.2108	ze	zm).	Wadium	w	pieniądzu	należy	wnosić	do	kasy	Urzędu	Miejskiego	lub	
na	konto: BSR	O/Brzostek	Nr	32	8589	0006	0080	0210	2020	0006.
Przez	wpłatę	za	pomocą	przelewu	bankowego	uważa	się	datę	wpływu	wadium	na	rachunek	bankowy	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku. 
Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	czynszu	dzierżawnego,	zaś	pozostałym	uczestnikom	
zwraca	się	niezwłocznie	po	zakończeniu	przetargu.	Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego stanowi kwotę netto, w związ-
ku z czym do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%, co łącznie 
stanowić będzie kwotę rocznego czynszu dzierżawnego działki. 
Jeżeli	uczestnik	przetargu,	który	wygrał	przetarg	uchyli	się	od	zawarcia	umowy,	wpłacone	przez	niego	wadium	nie	podlega	zwrotowi.	
Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	dziesięciu	lat.	
Czynsz	płatny	będzie	rocznie	do	30	września	na	konto	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku.
Wysokość	czynszu	będzie	regulowana	o	średnioroczny	wskaźnik	wzrostu	cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogłoszony	przez	Prezesa	
Głównego	Urzędu	Statystycznego	(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2012	rok.)
Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	czynszu	dzierżawnego,	zaś	pozostałym	uczestnikom	
zwraca	się	niezwłocznie	po	zakończeniu	przetargu.	
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE26

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 wojnar 
– zawadka Brzostecka 44

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

9. SAloN FryzjerSkI „ANETA” A. czajka – 
Brzostek, ul. Rynek 18

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

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

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

13. F Irm A uS łuGowo - BuDowl A N A 
„EFEKT”, piotr wójcik – Klecie 123

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

15. FHu marek zięba – Brzostek
16. kATor wymIANy wAluT – jakub pła-

neta – Brzostek, ul. Rynek 12
17. wINTer-SporT, Dorota i Grzegorz 

Betlej – Brzostek, ul. Szkolna 3
18. zAkłAD kAmIeNIArSko-meBlowy, 

janusz czarnawski – klecie
19. lASzkło, Adam latoszek – klecie
20. ośroDek SzkoleNIA kIerowców, 

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

trzeba – Brzostek, ul. łukasiewicza 48
22. FHup ANex, Aneta Augustyn – Brzostek, 

ul. przedmieście 36
23. FIrmA TrANSporTowo-uSłuGowA, 

jan Dziedzic – Bukowa 42
24. uSłuGI remoNTowo-BuDowlANe kol-

-BuD – Nawsie Brzosteckie 109
25. HurTowNIA FArB „remoNcIk” – wal-

demar Gackowski, Stanisław kaleta 
– jasło, ul. lwowska 4

26. FIrmA HANDlowo-uSłuGowA mI-
KROKOSM, Grzegorz kłęk – Brzostek, 
ul. Mickiewicza

27. mgr farm. ryszard Nalepa
28. FIrmA „wAFelek”, zbigniew Szczuciń-

ski – januszkowice
29. uSłuGI woD. kAN. co. GAz, józef ka-

walec – Brzostek
30. FHu „BrIAN SoFT” – SprzeDAż I NA-

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

31. Sklep wIeloBrANżowy, Artur Potrze-
ba – Brzostek

32. pHup moTor-porT, marek Smoła – 

Brzostek, ul 11-go listopada 14
33. woD-GAz, paweł Bielecki – Brzostek
34. FIrmA zAopATrzeNIA rolNIcTwA 

I rzemIoSłA, Dariusz Kalina – Brzostek
35. Sklep Spożywczo-przemySłowy, 

Barbara Szybist – kołaczyce
36. Sklep zIelArSko-meDyczNy „melISA”, 

maria maczuga – Brzostek, ul. rynek 2
37. FIrmA HANDlowA SANIT, Tadeusz 

wójcik – Brzostek, pawilon Hermes, 
ul. łukasiewicza 2

38. STAcjA koNTrolI pojAzDów, mgr eu-
geniusz łazowski – Brzostek, ul. Szkot-
nia 18

39. FIRMA EDO, edward Giergowski – Brzo-
stek

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

41. SKlEP TARA, Dorota wołowiec-prokop 
– Brzostek, ul. Rynek 24

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

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

44. PH AGD, zbigniew ramut
45. 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

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	przeprowadza-
nia	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 ogłasza III PUBLICZNY PRZETARG 
USTNY (LICYTACJA) na wynajem lokalu użytkowego położonego 

w Domu Ludowym w Kleciach – stanowiącego własność Gminy Brzostek 

I	 Publiczny	Przetarg	Ustny	 przeprowadzony	w	dniu	 29	 lutego	 2012	 r.	
zakończył	się	wynikiem	negatywnym	oraz	II	Publiczny	Przetarg	Ustny	
przeprowadzony	w	dniu	20	kwietnia	2012	r.	również	zakończył	się	wy-
nikiem negatywnym.
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	elek-
tryczną,	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.

III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ  
W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  

W DNIU 27 CZERWCA 2012 r. O GODZ. 1100 

Wadium dla lokalu wynosi 600,00 zł (słownie:	sześćset	złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej 
wymienionej wysokości do dnia 22.06.2012r. w Kasie Urzędu Miej-
skiego w Brzostku lub na konto Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 
0006 0080 0210 2020 0006)

Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY PRZE-
TARG USTNY (LICYTACJA) na wynajem lokalu użytko-
wego położonego w Domu Ludowym w Opacionce – stano-

wiącego własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem	 najmu	 jest	 lokal	 użytkowy	 położony	 na	 par-
terze budynku	Domu	Ludowego	w	Opacionce	 –	 stanowiący	
własność	Gminy	Brzostek	na	podstawie	Księgi	Wieczystej	Nr	
RZ1D/00085225/9,	z	przeznaczeniem	na	prowadzenie	działal-
ności	handlowo-usługowej.
Cena	wywoławcza	czynszu	najmu	za	1	m2	powierzchni	użytko-
wej	wynosi	9,10	zł	+	23%	VAT-u	miesięcznie.
Powierzchnia	użytkowa	 lokalu	wynosi	 łącznie	55,59	m2	(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	ob-
ciążają	najemcę.	Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	trzech	lat.

 PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ  
W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  

W DNIU 20 CZERWCA 2012 r. O GODZ. 1100 

Wadium dla lokalu wynosi 600,00 zł (słownie:	sześćset	zło-
tych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium 
w wyżej wymienionej wysokości do dnia 15.06.2012r. w Kasie 
Urzędu Miejskiego w Brzostku lub na konto Urzędu (BSR o/
Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006)
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krzyżówka z nagroDą
Poziomo:
1)	Korygowany	przez	okulary;	4)	Ołów	
lub	 cynk;	7)	Mały	 uchwyt	 do	firanki;	
10)	Nie	ma	ryby	bez	nich;	11)	Szpilki	na	
sośnie;	12)	Miasto	w	Belgii;	13) Weselny 
Mendelsona;	14)	Mała	łza;	15)	Francu-
ska	czapka	wojskowa;	16)	Czar;	17) Pry-
mitywne	urządzenie	do	mielenia	ziarna;	
20)	Sklep	 z	rzeczami	 używanymi;	
23)	Świadectwo	wyrobu;	26)	Ekskomu-
nika;	27)	Zwał	koło	kopalni;	28)	Miejsce	
składania	 ofiar;	29)	Stan	we	wsch.	 In-
diach;	32)	Rarytas	 z	kremem;	35)	Me-
tal	 na	 obrączki;	38)	Hinduski	 demon	
o	nieśmiertelnej	głowie;	39)	W	pamięci	
komputera;	40)	Zwojnica;	41) Wschod-
nie	 naleśniki;	 42)	Straciła	wszystkie	
dzieci;	43)	Kończyny	dolne;	44) Arabski	
zwycięzca	giaurów;	45)	Miejska	lub	po-

żarna;	46)	Jezioro	w	Afryce;	47)	Siano	
przed skoszeniem.
Pionowo:
1)	Podróż;	2)	Nasz	 czołowy	kartograf;	
3)	Samica	kota;	4)	Gra	twarzą;	5)	Rze-
ka	w	północno-zachodnich	Chinach;	
6)	Pochlebca;	7)	Na	kołowrotku	wędki;	
8)	Kotki;	9)	Wielbiciel;	18) Polski malarz 
żydowskiego	pochodzenia	(1895-1949);	
19)	Mały	zeszyt.	21)	Miasto	portowe	na	
Hokkaido;	22)	Nie	doczekał	się	niedzie-
li;	24)	Nagłówek;	25)	Krótsza	 droga;	
29)	Część	 buta	 pod	 piętą;	30)	Stal	 na	
przyrządy	 precyzyjne;	31)	Aranżacja	
krócej;	32)	Czerwony	kamień	szlachet-

ny;	 33)	Stan	 zniszczenia;	 34)	Rzeka	
w	północnych	Włoszech;	35)	Najwyższy	
punkt	na	niebie;	36)	Postać;	37)	Nota.
	 Rozwiązania	wpisane	do	kuponu	za-
mieszczonego na dole strony dostarczone 
do	30	czerwca	2012	r.	do	Centrum	Kul-
tury	i	Czytelnictwa	w	Brzostku	wezmą	
udział	w	losowaniu	nagrody	książkowej.
Rozwiązanie	krzyżówki	z	poprzedniego	
numeru:	W MAJU JAK W GAJU. Na-
grodę	książkową	wylosowała	MARTA 
WIATR z Brzostku.
Po	odbiór	nagród	prosimy	zgłaszać	się	
do	Domu	Kultury	w	Brzostku.

J. Nosal

Ojciec	pyta	syna:
–	Co	robiliście	dziś	na	matematyce?
–	Szukaliśmy	wspólnego	mianownika.
–	 Coś	 podobnego!	 Kiedy	 ja	 byłem	
w	szkole,	 też	 szukaliśmy	wspólnego	
mianownika!	Że	też	nikt	go	do	tej	pory	
nie	znalazł...

  
–	Co	ci	się	stało	w	oko?
–	Dostałem	śrubokrętem	od	Kowalskiej.

–	Chyba	przez	przypadek?
–	Nie,	przez	dziurkę	od	klucza.

  
–	Dlaczego	pani	wpatruje	 się	w	moją	
bieliznę?	–	pyta	Kowalska	sąsiadki.	Czy	
pani	swojej	nigdy	nie	wiesza?
Sąsiadka:
–	Owszem,	ale	dopiero	po	wypraniu.

  
Jasio	pyta	ojca:
–	Tatusiu,	tatusiu!	Czy	Marsjanie	to	nasi	
przyjaciele	czy	wrogowie?
–	Czemu	pytasz	synku?
–	Bo	przyleciał	wielki	statek	kosmiczny	
i	zabrał	babcię.
–	A,	w	takim	razie	to	przyjaciele.

  

Mąż	i	żona	wpadają	zdyszani	na	dwo-
rzec,	ale	niestety	spóźnili	się,	pociąg	już	
odjechał.	Mąż	do	żony:
–	Gdybyś	się	tak	nie	guzdrała	to	byśmy	
zdążyli.
A	ona	na	to:
–	 Jak	 byś	mnie	 nie	 poganiał	 krócej	
czekalibyśmy	na	następny.

  
Okulista	zasiadający	w	komisji	wojsko-
wej	pyta	poborowego:
–	Czy	widzicie	tam	jakieś	litery?
–	Nie	widzę.
–	A	widzicie	w	ogóle	tablicę?
–	Nie	widzę.
–	I	bardzo	dobrze,	bo	tam	nic	nie	ma!	
Zdolny!
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KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
„KONSULTANT”

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

ZAPRASZAM	W	KAżDą	śRODę
od 900 do 1400

39-230 Brzostek 
ul. Rynek 7

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

szybkie
pożyczki

na
oświadczenie

tel. 784 921 143
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zrzeszone w POLSKIM STOWARZYSZENIU PRASY LOKALNEJ

Wydawca:	Centrum	Kultury	i	Czytelnictwa	w	Brzostku
Redaguje	zespół:	Józef	Nosal	(red.	naczelny),	Marta	Król,	Marta	Czech,	Maria	Kawalec,	
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UWAGA !
Za treść ogłoszeń redakcja nie 
odpowiada. Publikując materiał 
nadesłany redakcja nie bierze od-
powiedzialności za treść, która może 
być sprzeczna z naszymi poglądami. 
Korespondencji i materiałów nie za-
mawianych nie zwracamy! Redakcja 
zastrzega sobie możliwość skracania 
materiałów.

Zupa szczawiowa
Składniki:

– 1/2 kg ziemniaków
– marchewka
– 2-3 jajka ugotowane na twardo
– łyżka mąki
– pół szklanki śmietany
– kostka rosołowa
– sól, pieprz, słoiczek szczawiu lub dwie garści liści
– łyżka masła

Wykonanie:
Ziemniaki i marchewkę pokroić w kostkę, zalać dwoma 
litrami wody, dodać kostkę rosołową i gotować do mięk-
kości. Dodać przecier szczawiowy lub drobno posiekane 
listki szczawiu uduszone na maśle. Następnie wlać 
rozrobioną mąkę ze śmietaną, zagotować. Doprawić do 
smaku solą, pieprzem. Podawać z ugotowanymi jajkami.

Sandacz pieczony
Składniki:

– 1 sandacz – około 1,7 kg
– 2 łyżki masła
– 2 łyżki bułki tartej
– 1 łyżka pieprzu cytrynowego
– 1cytryna
– 5 łyżek oleju
– gałązki pietruszki

Wykonanie:
Sandacza sprawić: oskrobać z łusek, usunąć wnętrzno-
ści, skrzela i oczy, opłukać. Peklowanie – przegotować 
3 litry wody i ostudzić, 3 główki czosnku obrać i rozdrob-
nić, przygotować 5 g soli peklowej, 15 g soli morskiej, 
5 g cukru, po 4 ziarnka ziela angielskiego, pieprzu, liście 
laurowe, 1 cebulę, 2 marchewki, 1 pietruszkę, 1 łyżkę ziół 
(bazylia, majeranek, estragon). Rybę natrzeć przyprawa-
mi i jarzynami, włożyć do kamiennego naczynia, zalać 
ostudzoną wodą, przykryć deską i obciążyć. Peklować 
przez 3 dni w lodówce. Rybę wyjąć z zalewy, opłukać, 
osuszyć, skropić sokiem z cytryny, oprószyć pieprzem 
cytrynowym i solą. Piec 30 minut w temperaturze 180°C. 
Gorącą rybę wyłożyć na półmisek. Przybrać zieloną 
sałatą i pietruszką.

Krem owocowo-kakaowy
Składniki:

– ½ l śmietany 30% (lub 36%)
– 4 łyżki kakao
– 5 łyżek cukru pudru
– dowolne owoce (pokroić na cząstki)

Wykonanie:
Śmietanę, kakao, cukier puder wymieszać i stopniowo 
podgrzewać do momentu wrzenia (nie gotować!). Ostu-
dzić i pozostawić na noc w lodówce. Schłodzoną masę 
ubić na parze na sztywno i przekładać do pucharków 
na przemian z owocami. Schłodzić ponownie, a przed 
podaniem wierzch udekorować bitą śmietaną i owocami.

Rogaliki z kasztanami jadalnymi
Składniki:

– 30 dag mąki orkiszowej typ 630
– 10 dag masła
– 15 g drożdży
– 6 dag cukru
– 2 łyżki mleka
– 1 żółtko
– kwaśna śmietana

Nadzienie:
– 50 dag gotowanych kasztanów jadalnych
– 30 g masła
– 2 czubate łyżki cukru
– 1 łyżka rumu
– 2 łyżki mąki

Wykonanie:
Rozkruszone drożdże włożyć do filiżanki, zmieszać 
z 1 łyżką cukru i 2 łyżkami letniego mleka, aż się roz-
puszczą. Pozostawić do wyrośnięcia. Do miski wsypać 
mąkę, zrobić dołek, wlać do niego rozpuszczone drożdże 
i pozostawić wszystko pod przykryciem na 20 minut. Na-
stępnie rozpuścić masło, dodać cukier, żółtko i wystar-
czającą ilość kwaśnej śmietany, aż powstanie miękkie, 
elastyczne, zwarte ciasto. Jeszcze raz pozostawić pod 
przykryciem na 20 minut do wyrośnięcia. 

Nadzienie:
Gotowe, obrane kasztany miksować z masłem, cukrem 
i rumem, aż do uzyskania miękkiej masy. Ciasto cienko 
rozwałkować na oprószonej mąką stolnicy i pokroić na 
kwadraty o wymiarach 10 x10 cm. Na każdym z nich 
położyć kasztanowe nadzienie, zwinąć i zacisną końce. 
Uformować rogaliki. Układać na wyłożonej papierem 
do wypieków blasze, wierzch posmarować umoczonym 
w mleku pędzelkiem. Piec w temperaturze 180°C przez 
około 15 minut. 

Kruche ciasteczka z pianką kokosową
Składniki na ciasto:

– 50 dag mąki pszennej
– 25 dag masła
– 3 łyżki cukru pudru
– 4 żółtka
– 3/4 szklanki gęstej śmietany
– 1 łyżeczka proszku do pieczenia
– cukier waniliowy

Składniki na piankę:
– 2 białka
– 1 szklanka cukru
– kokos

Wykonanie: 
Z podanych składników wyrobić kruche ciasto i wstawić 
do lodówki na około 1 godzinę. Schłodzone ciasto roz-
wałkować na grubość około1 cm i wykrawać foremkami 
różne kształty. Jeżeli nie mamy foremek, można użyć 
kieliszka. Z białek i cukru ubić bezę. Każde ciasteczko 
smarować pianką, posypać wiórkami kokosowymi i piec 
na złoty kolor.
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	 „Brzosteckie	smakołyki”	zrodziły	się	z	potrzeby	podzielenia	
się	bogactwem	pomysłów	na	rozmaite	przysmaki.	Receptury	
naszej	sezonowej	kuchni	radują	podniebienia	wielu	smakoszy,	
dlatego	warto	po	nie	sięgać.	Powinniśmy	ze	wszystkich	sił	sta-
rać	się	korzystać	z	dobrodziejstw	matki	natury.	Latem	mamy	
dostęp	do	wielu	świeżych	owoców	i	warzyw.	O	tej	porze	roku	są	
one	najzdrowsze	i	najsmaczniejsze.	Dlatego	warto	wykorzystać	
je	w	kuchni.	Godne	polecenia	są	również	ryby	dostępne	w	tym	
sezonie.	W	czerwcu	pasjonatom	zdrowej	kuchni	polecamy	na	
obiad	zupę	szczawiową	i	pieczonego	sandacza,	a	na	deser	krem	
owocowo-kakaowy,	rogaliki	z	kasztanami	jadalnymi	oraz	kru-
che	ciasteczka	z	pianką	kokosową.	 	 	Redakcja

Brzosteckie 
smakołyki

Kruche ciasteczka z pianką kokosową

Zupa szczawiowa Rogaliki z kasztanami jadalnymi

Krem owocowo-kakaowy Sandacz pieczony

Program artystyczny z okazji Dnia Matki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzostku
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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. Robert Sypień z Brzostku Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Kinga Byś z Brzostku Fot. Paulina Bartosz z Januszkowic

Fot. Karolina Szczepańska z Jaworza Górnego Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Tomasz Lipka z Brzostku Fot. Sabina Grzesiakowska z Kamienicy Dolnej


