
IS
SN

 1
42

8-
06

8X
Szanuj przeszłość, przyszłość oddaj Bogu

Uczciwie pracuj na rodzinnym progu

PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ, RADY MIEJSKIEJ ORAZ CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W BRZOSTKU

Wiadomości

Brzosteckie
www.wiadomoscibrzosteckie.plIS

SN
 1

42
8-

06
8X

Szanuj przeszłość, przyszłość oddaj Bogu
Uczciwie pracuj na rodzinnym progu

PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ, RADY MIEJSKIEJ ORAZ CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W BRZOSTKU

Wiadomości

Brzosteckie

NR 9 (185) ROK XXIII
wrzesień 2012
cena 1,50 zł

W NUMERZE:
 UROcZysta sEsja Rady MIEjsKIEj
 Inwestycje 2012
 Znowu ZadźwIęcZał sZkolny dZwonek
 kto sIę boI GMo?
 ZMIaNy dUsZpastERZy
 urocZystoścI odpustowe w sanktuarIuM MatkI bożej w prZecZycy
 MIędZynarodowe Zawody jeźdZIeckIe w wIerZawIcach
 pożeGnanIe ksIędZa probosZcZa MarIusZa cyMbały w janusZkowIcach

Nadanie ks. dr. Janowi Cebulakowi tytułu Honorowego Obywatela Gminy Brzostek – str. 2-4

Fot. J. Nosal



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE2

Fot. J. Nosal

Wydarzenia w obiektywie

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Brzostku – str. 3-5

Uroczystości Odpustowe w Sanktuarium Matki Bożej w Przeczycy – str. 5



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 3

Dokończenie na str. 4

Z prac Rady Miejskiej
 XIX sesja Rady Miejskiej w Brzost-
ku, odbyła się w dniu 30 sierpnia 2012 
roku. Pierwsza część – uroczysta, 
poświęcona była nadaniu księdzu 
doktorowi Janowi Cebulakowi Pro-
boszczowi Parafii pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Brzostku, tytułu 
Honorowego Obywatela Gminy Brzo-
stek. Oto treść laudacji 
wygłoszonej z tej okazji 
przez Przewodniczącą 
Rady Miejskiej Zofię 
Skórską:

Szanowni Państwo!
 Panie, Panowie Rad-
ni, Czcigodny Księże 
Doktorze, Zaproszeni 
Goście, Mieszkańcy 
Gminy. 
 Spotkaliśmy się dzi-
siaj, aby podjąć uchwa-
ł ę  R a d y  M ie j s k i e j 
w Brzostku o nadaniu 
Honorowego Obywatel-
stwa Gminy Brzostek 
Księdzu Doktorowi Ja-
nowi Cebulakowi – jako 
szczególnej formy uzna-
nia przez władze gminy 
zasług na rzecz tutejszej 
społeczności.
 Księdza Doktora Jana 
Cebulaka poznaliśmy 
dziesięć lat temu, kiedy 
Jego Eminencja Ksiądz 
Biskup Kazimierz Gór-
ny Ordynariusz Rze-
szowski mianował Go 
proboszczem paraf ii 
w Brzostku. Większość 
z nas tu obecnych zna 
działalność duszpaster-
ską i społeczną Księdza 
Doktora, ale szlachet-
nym zwyczajem jest, 
gdy obdarza się kogoś 
wysokim stanowiskiem, wyróżnieniem, 
aby spojrzeć raz jeszcze na drogę życia, 
którą przebyła Ta osoba. Dlatego prze-
nieśmy się w przeszłość. 
 Ksiądz Doktor urodził się 12 maja 
1952 roku w Łańcucie. Dzieciństwo 
i wczesną młodość spędził ze swoją 
rodziną w Białobrzegach. To wówczas 
poznał ciężką pracę rolnika, nauczył 
się szacunku dla pracy człowieka. Do 
Liceum Ogólnokształcącego uczęszczał 
w pobliskiej Żołyni. Zapewne w tym 
czasie rodziło się Jego powołanie ka-
płańskie. Niebawem też wstąpił w mury 
Seminarium Duchownego w Przemy-
ślu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk 
arcybiskupa Ignacego Tokarczuka – po-
staci wybitnej na drodze do uwolnienia 
się Polski od komunizmu. Miało to 
miejsce w pamiętnym 1978 roku, gdy 
papieżem został Jan Paweł II.
 Do pierwszej pracy duszpasterskiej 
skierowano księdza Jana do Krzywczy. 

Kolejne 3 lata pracował w Białobrze-
gach, by potem pracować już z dala od 
rodzinnych stron: w Tarnowcu, Nowym 
Łupkowie, Cieklinie. Po 9-ciu latach 
kapłaństwa, w 1987 roku, Ksiądz Bi-
skup mianował Go proboszczem parafii 
w Kątach koło Nowego Żmigrodu, gdzie 
nasz dostojny Gość przebywał piętna-
ście lat. Przez cały tamten okres uka-
zywała się Jego niezwykła osobowość. 
Dał się poznać nie tylko jako wspaniały 

duszpasterz, kapelan więziennictwa, 
budowniczy wielu obiektów sakralnych: 
kościołów, plebanii, monumentalnych 
rozmiarów krzyża jubileuszowego, 
ale także inicjator wielu przedsię-
wzięć społecznych. Pomimo tylu zajęć 
znalazł czas na studia doktoranckie 
w Chrześcijańskim Seminarium Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, uwieńczone 
tytułem doktora. Jego szlachetne owoce 
pracy duszpasterskiej dostrzegł Ksiądz 
Biskup i powierzył mu kierowanie dużą 
parafią brzostecką. Tak w olbrzymim 
skrócie dotarliśmy do czasów posługi 
duszpasterskiej Ks. Dr. Jana Cebulaka 
w Brzostku. 
 W tym punkcie chcę przedstawić naj-
ważniejsze motywy, jakimi kierowała 
się Rada Miejska przygotowując projekt 
uchwały o nadaniu tytułu Honorowego 
Obywatela Brzostku. Motywów jest 
wiele, bowiem i obszar dokonań Księ-

dza Doktora podczas pobytu na Ziemi 
Brzosteckiej jest niezwykle bogaty. 
Dzieła, które zainicjował i dokonał są 
wielkie i nieporównywalne do tych, 
które się dokonują w parafiach w po-
bliskich i dalszych gminach. 
 Pierwszym wielkim zrealizowanym 
projektem był „Leonardus – rewalory-
zacja historycznego zespołu sakralno-
-plebańskiego w Brzostku”. W efekcie 
tego projektu został odrestaurowany 

kościół parafialny oraz 
jego otoczenie. Do za-
kresu wykonanych prac 
należały między innymi: 
wymiana całej więź-
by dachowej, pokrycie 
dachu blachą miedzia-
ną, pełne obróbki bla-
charskie, rewitalizacja 
gzymsów, odnowienie 
elewacji, odwodnienie 
kościoła, ułożenie kostki 
granitowej na placu ko-
ścielnym, kompleksowa 
odbudowa z piaskowca 
muru wokół placu ko-
ścielnego wraz z rzeź-
bami i Drogą Krzyżową, 
konserwatorskie prace 
wewnątrz kościoła, mon-
taż instalacji alarmowej 
i przeciwpożarowej oraz 
założenie w świątyni no-
woczesnej instalacji cen-
tralnego ogrzewania. Ze 
względu na koszt finan-
sowy wynoszący około 
dwa miliony złotych, nie 
można by przedsięwzię-
cia zrealizować, gdyby 
talentem w pozyskiwa-
niu środków unijnych 
nie wykazał się Ksiądz 
Jan. Opracowany przez 
Niego projekt otrzymał 
częściowe dofinanso-
wanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego. Resztę 
potrzebnych środków z determinacją 
szukał z innych źródeł. Potrafił też 
poruszyć dla tej sprawy serca parafian. 
Mimo dużego trudu nie spoczął. 
 Niezwykłą symboliką jest, że to 
w roku wyboru Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową, Ksiądz Jan przyjął 
święcenia kapłańskie. Słowa kierowane 
przez Jana Pawła II wpisane są w Jego 
kapłańskie życie. Tak jak błogosławiony 
Jan Paweł II ze szczególną troską pochy-
la się nad ludźmi biednymi, chorymi, 
niepełnosprawnymi, bezrobotnymi. 
Dla nich też uczynił wiele. Dokonał 
remontu budynku Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, w którym mają zajęcia 
terapeutyczne osoby niepełnosprawne. 
Dzięki temu można było zaadaptować 
poddasze na dodatkowe pomieszczenia 
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świetlicy i gabinetów terapeutycznych 
służących licznym ich uczestnikom. 
Wyposażył i uruchomił nowe pracow-
nie, w tym unikalną w WTZ pracownię 
hipoterapeutyczną, z której mają możli-
wość korzystać niepełnosprawne dzieci. 
Po śmierci Ojca Świętego zaszczepił 
wśród parafian pomysł budowy Żywego 
Pomnika Jana Pawła II w postaci obiek-
tu, w którym z godnością będą mogły 
spędzać starość osoby samotne, schoro-
wane. Przez kolejne lata, przy udziale 
środków własnych i znów w niebaga-
telnej kwocie pozyskanego dofinanso-
wania, wybudował nowoczesny obiekt 
nie byle jakich rozmiarów. W 2010 
roku na parterze tego obiektu powstał 
Środowiskowy Dom Samopomocy. 
Został uruchomiony przez powstałe 
przed kilkoma laty z inicjatywy Księdza 
Proboszcza Stowarzyszenie „Nieść Na-
dzieję”. Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że wszystkie prace remontowe i budow-
lane inicjowane przez Księdza Jana, 
wykonywane są według najnowszych 
technologii budowlanych, z materiałów 
wysokiej jakości, z myślą, by budowa-
ne i odnawiane obiekty, służyły wielu 
następnym pokoleniom mieszkającym 
na Ziemi Brzosteckiej i nie tylko. 
 Nasz Ksiądz Proboszcz to także 
prekursor w stosowaniu odnawialnych 
źródeł energii. Obiekty WTZ i ŚDS 
ogrzewane są przy pomocy pomp ciepl-
nych. Zmienił oblicze kilkuhektarowe-
go kompleksu starej plebanii, na którym 
posadowione są obiekty WTZ i ŚDS. 
Obecnie to teren po części rekreacyjny 
z urządzonymi terenami zielonymi: ro-
śnie tu jeden z pięciuset w Polsce dębów 
papieskich, stoją pomniki: Jana Pawła 
II, ofiar katastrofy smoleńskiej oraz po-
mordowanych w Charkowie i Miednoje 
mieszkańców Gminy Brzostek. Miejsce 
to zostało udostępnione wszystkim 
mieszkańcom, można tu spacerować 
i medytować. 
 Mówiąc o pomnikach nie sposób 
pominąć zasług Księdza Doktora na 

rzecz krzewienia myśli patriotycznej, 
nie tylko wśród dorosłych, ale szczegól-
nie wśród dzieci i młodzieży. W brzo-
steckim kościele pod przewodnictwem 
Księdza Proboszcza zawsze pamięta się 
o obchodach ważnych dla Narodu Pol-
skiego rocznic. Ksiądz Doktor umiejęt-
nie wiąże Ewangelię z bieżącym życiem 
społecznym i politycznym. Wymienia-
jąc zasługi należy także wspomnieć 
o znanych, nie tylko w Polsce, ale i za 
granicą działaniach Księdza Doktora 
w dziedzinie ekumenizmu. Godnym 
zwrócenia uwagi jest aspekt Jego pracy 
dydaktyczno-wychowawczej w Pod-
karpackiej Szkole Wyższej im. bł. ks. 
Władysława Findysza oraz bogaty do-
robek naukowy. Dla swoich studentów 
Ksiądz Doktor to rzetelny wykładowca, 
człowiek niezwykle ciepły i skromny. 
Ksiądz Jan Cebulak ma wiele walorów 
i zasług. Całe swe dotychczasowe życie 
poświęcił dla innych.
 Ewangelicznie umiłował każde-
go człowieka, tego prostego i tego 
wykształconego, z grona przyjaciół 
i grona ludzi nieżyczliwych. Taka 
postawa świadczy o wielkim formacie 
Człowieka, którego dzisiaj chcemy 
wyróżnić. Jego dotychczasowa praca 
duszpasterska i społeczna przyniosła 
Mu wiele nagród i godności nadanych 
przez Kościół i instytucje świeckie. 
Wielką więc radością napawa nas dzi-
siaj fakt, że w poczet honorowych oby-
wateli Gminy Brzostek możemy przyjąć 
Księdza Doktora Jana Cebulaka – osobę 
niezwykłą, jakże zasłużoną dla Ziemi 
Brzosteckiej.
 Po wygłoszeniu laudacji nastąpiło 
wręczenie tytułu Honorowego Obywa-
tela Gminy Brzostek Księdzu Doktoro-
wi Janowi Cebulakowi. 
 Z gratulacjami skierowanymi do 
Honorowego Obywatela wystąpili: 
Leszek Bieniek – Burmistrz Brzostku, 
Maria Przebięda – Radna Rady Powiatu 
Dębickiego, Jerzy Potrzeba – Prze-
wodniczący Zarządu Miasta Brzostek, 
delegacje: sołtysów, WTZ, ŚDS, Koła 
Gospodyń w Brzostku, mieszkańców 

miasta.
 W dalszej części uroczystej sesji, 
zostały wręczone Nagrody Burmistrza 
dla 19 uczniów szkół średnich, za szcze-
gólne osiągnięcia w nauce. 

 W drugiej części sesji – roboczej, 
Rada Miejska w Brzostku podjęła 
uchwałę w sprawie zmiany Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy 
Brzostek oraz uchwałę w sprawie po-
działu Gminy Brzostek na okręgi wy-
borcze, ustalenia ich granic oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym. Kolejne uchwały dotyczy-
ły uzgodnienia zakresu prac wykony-
wanych na potrzeby ochrony przyrody, 
dotyczących pomnikowego dębu ro-
snącego w miejscowości Januszkowice, 
przeznaczenia do sprzedaży lokali 
mieszkalnych stanowiących własność 
Gminy Brzostek wraz ze sprzedażą 
udziału w gruncie, przyjęcia darowizny 
działek położonych w Grudnej Dolnej, 
Gorzejowej oraz ustanowienia służeb-
ności gruntowej do korzystania ze stud-
ni położonej na nieruchomości w Go-
rzejowej, stanowiącej własność Gminy 
Brzostek, przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze przetargu działki położonej 
w Brzostku oraz wyrażania zgody na 
nieodpłatne ustanowienie służebności 
gruntowej położonej w Gorzejowej. 
Radni Rady Miejskiej zatwierdzili do 
realizacji dwa projekty współfinanso-
wane przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki pt. „Indywidualizacja nauczania 
w kl. I-III w Gminie Brzostek”, reali-
zowany przez szkoły podstawowe w: 
Brzostku, Gorzejowej, Grudnej Górnej, 
Kamienicy Dolnej, Kamienicy Gór-
nej, Nawsiu Brzosteckim, Przeczycy, 
Siedliskach-Bogusz i Smarżowej oraz 
„Kompetencje kluczowe w szkołach 
w Gminie Brzostek” realizowany przez 
Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim 
i Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz.

Ewa Szukała

Gratulacje składali m.in.: Przewodniczący Zarządu Miasta Jerzy Potrzeba, sołtysi, przedstawiciele WTZ i ŚDS
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 Tegoroczne uroczystości odpustowe 
pod hasłem „Kościół naszym domem” 
rozpoczęły się już w niedzielę 12 sierp-
nia i trwały aż do następnej niedzieli. 
Swoje nabożeństwa miały Róże Ró-
żańcowe, Rycerstwo Niepokalanej, mi-
nistranci, lektorzy, służby mundurowe, 
dzieci, ludzie chorzy, emeryci, renciści, 
ludzie pracy, bezrobotni i przebywający 
za granicą.
 Centralne uroczystości odbyły się 
w środę 15 sierpnia. Uroczystej Sumie 
odpustowej w tym dniu przewodniczył 
biskup tarnowski Andrzej Jeż, który 
także wygłosił homilię. Po Mszy świę-
tej odbyło się poświęcenie wieńców 
żniwnych, ziół i kwiatów. W tym roku 
z Gminy Brzostek przybyły delegacje 
z wieńcami z Brzostku, Przeczycy, 
Skurowej, Nawsia Brzosteckiego, 
Gorzejowej, Grudnej Dolnej, Grudnej 
Górnej i Siedlisk-Bogusz. Większość 
delegacji przyjechała przystrojonymi 
ciągnikami, ale znaleźli się i tacy, któ-
rzy przyjechali wozami z zaprzęgami 
konnymi. Ci prezentowali się naprawdę 
wspaniale.
 W czwartek o godz. 18.00 została 
odprawiona Msza święta dla służb 
mundurowych. Uroczystość ta groma-
dzi głównie strażaków–ochotników, 
którzy w tym roku przybyli z Bie-
lów, Błażkowej, Brzezin, Brzeźnicy, 
Brzostku, Brzysk, Dębowej, Dzwono-
wej, Głowaczowej, Góry Motycznej, 
Grabin, Grudnej Dolnej, Grudnej 
Górnej, Januszkowic, Jodłowej, Koła-
czyc (kompania honorowa), Kozłowa, 

Lipin, Łęk Dolnych, Łęk Górnych, 
Nagawczyny, Nawsia Brzosteckiego, 
Opacionki, Paszczyny, Pilzna, Pod-
grodzia, Pustkowa, Pustyni, Róży, 
Siedlisk-Bogusz, Skurowej, Słotowej, 
Stasiówki, Straszęcina, Strzegocic, Woli 
Wielkiej, Woli Żyrakowskiej, Zasowa, 
Zwiernika, Żdżar i Żyrakowa. Ogółem 
doliczono się 331 strażaków, 38 pocztów 
sztandarowych i 50 wozów strażackich. 
Ponadto na uroczystość przybyli ułani 
ze Szwadronu Podkarpacie w barwach 
20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III 
Sobieskiego, kosynierzy z Bieździe-
dzy, straż grobowa z Latoszyna – tzw. 
„Turki”, przedstawiciele policji i służby 
więziennej, myśliwi, leśnicy oraz kom-
batanci.
 Przed rozpoczęciem Mszy św. na-
stąpiło wręczenie brązowych medali 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” ks. prał. 
Markowi Marcićkiewiczowi probosz-
czowi z Przeczycy oraz brzosteckiemu 
proboszczowi ks. prał. Janowi Cebula-
kowi, który jest zarazem diecezjalnym 
duszpasterzem leśników. Następnie 
głos zabrał Burmistrz Brzostku Leszek 
Bieniek, który przywitał przybyłych 
na uroczystość: Posłów na Sejm RP 
Jana Warzechę i Kazimierza Moskala, 
Radnego Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego Czesława Łączaka, Sta-
rostę Dębickiego Władysława Bielawę, 
Zastepcę Podkarpackiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie 
st. bryg. Jana Ziobro, Komendanta 
Powiatowego PSP w Jaśle st. bryg. Wie-
sława Latoszka, Komendanta Powiato-

wego PSP w Dębicy bryg. Wojciecha 
Buszka, Komendanta Powiatowego 
Policji w Dębicy mł. insp. Pawła Filipka, 
Zastępcę Komendanta Powiatowego 
PSP w Dębicy st. bryg. Zbigniewa 
Lasko, Dyrektora Zakładu Karnego 
w Dębicy ppłk. Bogdana Witkosia, 
Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP 
w Dębicy na czele z prezesem Krzysz-
tofem Moskalem, Burmistrza Kołaczyc 
Małgorzatę Salachę, Burmistrza Pilzna 
Ewę Gołębiowską, Wójta Gminy Dębi-
ca Stanisława Rokosza, Wójta Gminy 
Jodłowa Roberta Muchę, Wójta Gminy 
Żyraków Marka Rączkę, Kapelana 
Powiatowego Strażaków Powiatu Dę-
bickiego ks. Józefa Jasiurkowskiego 
oraz Zastępcę Diecezjalnego Duszpa-
sterza Strażaków Diecezji tarnowskiej 
ks. Marcina Krępę. Na zakończenie 
swojego przemówienia Burmistrz 
Leszek Bieniek zaprosił wszystkich 
już na przyszłoroczne, jubileuszowe 
spotkanie.
 Następnie rozpoczęła się Msza 
święta, której przewodniczył o. Piotr 
Nowak z Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów w Gdańsku. Uroczystość 
została uświetniona występem kom-
pani reprezentacyjnej OSP z Kołaczyc 
i strażackiej orkiestry dętej z Jodłowej. 
Po zakończeniu Mszy św., przy prze-
raźliwym dźwięku syren, nastąpiło 
poświęcenie wozów bojowych. Później 
wszyscy udali się do Domu Ludowego 
w Przeczycy na poczęstunek.

Józef Nosal
Zdjęcia na str. 2

uroczystości odpustowe w sanktuarium Matki bożej w przeczycy

 Na zakończenie wakacji w Domu 
Kultury w Brzostku 30 sierpnia 2012r. 
odbyła się wyjątkowo uroczysta Sesja 
Rady Miejskiej. W obecności radnych 
Rady Powiatu Dębickiego, radnych 
Rady Miejskiej w Brzostku, sołty-
sów oraz licznie przybyłych 
mieszkańców naszej gminy 
najzdolniejsi uczniowie szkół 
średnich, którzy na stałe 
mieszkają w gminie Brzostek 
zostali uhonorowani Nagro-
dami Burmistrza Brzostku. 
Burmistrz – Leszek Bieniek 
witając młodzież podkreślił, 
że nagroda którą otrzymują 
przyznawana jest za wysokie 
wyniki w nauce, sukcesy 
w olimpiadach i konkursach 
przedmiotowych. 
 Była to już trzecia edy-
cja wręczania nagród. W 
tym roku Nagrodę Burmi-
strza Brzostku otrzymało 19 
uczniów. Na szczególne wyróżnienie 
zasługuje Marzena Stanek z Kleci (LO 
w Kołaczycach), która po raz trzeci 
otrzymała nagrodę oraz Agnieszka Wo-
dzień z Siedlisk-Bogusz (I LO w Dębicy) 

i Agnieszka Reguła z Kamienicy Górnej 
(Technikum Żywienia w ZS w Brzostku) 
po raz drugi zostały wyróżnione. Na-
tomiast 16 uczniów otrzymało nagrodę 
po raz pierwszy, a byli to: Agnieszka 
Błaszczyk z Przeczycy (II LO w Jaśle), 

Mariola Jantoń ze Smarżowej (LO w Ko-
łaczycach), Natalia Jędrzejczyk z Gorze-
jowej (X LO w ZS Kształcenia Ustawicz-
nego w Rzeszowie), Maria Makowska 
z Januszkowic (LO w Kołaczycach), 

Katarzyna Mirus z Bączałki (LO w Ko-
łaczycach), Paweł Nylec z Januszkowic 
(Technikum Żywienia w ZS w Brzost-
ku), Krzysztof Ochałek z Januszkowic 
(Technikum w ZS Technicznych w Jaśle), 
Karolina Przewoźnik z Brzostku (II LO 

w Jaśle), Maria Rozwadow-
ska z Brzostku (II LO w Ja-
śle), Katarzyna Samborska 
z Przeczycy (II LO w Jaśle), 
Aneta Stawarz z Brzostku 
(LO w Kołaczycach), Mag-
dalena Stawarz ze Skurowej 
(Technikum w ZS Nr 3 w Ja-
śle), Natalia Wojdyła z Buko-
wej (I LO w Jaśle), Anna Woj-
nar z Zawadki Brzosteckiej 
(Technikum w Zespole Szkół 
Budowlanych w Jaśle), Edyta 
Zaranek z Nawsia Brzostec-
kiego (LO w Kołaczycach), 
Karolina Zawiślak z Janusz-
kowic (Technikum w Zespole 
Szkół Nr 3 w Jaśle).

 Nagrody rzeczowe młodzież otrzy-
mała z rąk Burmistrza i Przewodniczą-
cej Rady Miejskiej w Brzostku – Zofii 
Skórskiej. 

Marta Czech

nagrody burmistrza brzostku dla młodych zdolnych
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Inwestycje 2012
 Choć 2012 rok jeszcze się nie kończy, 
to można już zobaczyć tegoroczne inwe-
stycje zakończone, lub mocno zaawan-
sowane. Najważniejszą i najdroższą jest 
górująca nad budynkiem brzosteckiego 
gimnazjum sala gimnastyczna. Po za-
kończeni (niebawem) etapu nazywanego 
potocznie „stanem surowym otwartym” 
podjęte zostaną dalsze prace zmierzają-
ce do ostatecznego oddania obiektu do 
użytku (koniec przy-
szłego roku). Za tak 
zwane unijne pienią-
dze powstał już i jest 
użytkowany plac re-
kreacyjny w centrum 
Siedlisk z cieszący-
mi się największym 
„wzięciem” huśtaw-
kami, karuzelą i pia-
skownicą – to dla naj-
młodszych, bo starsi 
preferują tam ław-
ki, które wieczorem 
pięknie podświetlone 
nabierają specjalnego 
uroku. Z tego same-
go projektu sfinan-
sowany został także 
remont Domu Ludo-
wego w Bączałce. 30 
sierpnia odbyła się 
Sesja Rady Miejskiej w wyremonto-
wanych pomieszczeniach Domu Kul-
tury w Brzostku, którego nowy wystrój 
będzie dobrze służył użytkownikom. 
Opacionka i Januszkowice jak co roku 
cierpiące na niedobór wody już jesienią 
doczekają się oddania do użytku wodo-
ciągu.
 Sporo zmian widać też na drogach po-
wiatowych – najkrótszym jest wyremon-
towany odcinek drogi w Kamionkach 
przy granicy Siedlisk i Smarżowej, roz-
poczęto też prace na drodze z Brzostku 
przez Nawsie Brzosteckie do Woli Brzo-
steckiej gdzie wymieniane są niektóre 
mostki i umacniane brzegi, a potem zo-
stanie położona nowa nawierzchnia. Naj-
ważniejszym jest trwający remont drogi 
powiatowej z Kleci przez Januszkowice 

i Opacionkę w kierunku Frysztaka – tu 
jest remontowany most i przygotowywa-
na podbudowa pod nową nawierzchnię 
bitumiczną. Na odcinku od kościoła do 
Domu Ludowego w Januszkowicach ma 
też być położony chodnik dla pieszych. 
Planowany termin oddania tej drogi to 
koniec listopada.
 Z funduszy tzw. „powodziowych”, 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
oraz funduszy poszczególnych sołectw 
i budżetu gminy prowadzone są remonty 
dróg gminnych:

Ważniejsze roboty drogowe wyko-
nane w 2012 roku na terenie Gminy 

Brzostek na drogach gminnych.
1. Remont drogi w miejscowości Brzo-

stek ul. Okrągła w km 0+000 – 0+430. 
(wykonanie nakładki bitumicznej 
430,00 mb o średniej szerokości 
3,5 mb)

2. Remont drogi w miejscowości Brzo-
stek ul. Ostafińskiego w km 0+200 
– 1+000 (wykonanie nawierzchni bitu-
micznej 1000 mb i szerokości 3,00 mb)

3. Remont drogi w miejscowości Siedli-
ska-Bogusz „Kamionki” w km 0+950 
– 1+700 (wykonanie nawierzchni 
bitumicznej 750,00 mb i szerokości 
3,00 mb)

Pozostało do wykonania od 30 wrze-
śnia do 15 października

1. „Remont drogi w miejscowości Prze-
czyca „Laskowiec” w km 1+700 
– 1+885 (wykonanie nawierzchni 
bitumicznej 185,00 mb x 3,00m)

2. Wykonanie nawierzchni bitumicznej 
w miejscowości Bączałka k/Kmie-
cika – wg wskazania (nawierzchnia 
67,00 mb x 2,50 m)

3. Wykonanie nawierzchni bitumicz-
nej w miejscowości Grudna Dolna 
Podkonie k.Trojnara – wg wskazania 
(nawierzchnia 60,00 mb x 3,00m)

4. Wykonanie nawierzchni bitumicz-

nej w miejscowości Grudna Górna 
k.Gorczycy w km 0+000÷0+085 
(nawierzchnia 85,00 mb x3,00 m + 
15 m2 rozjazd)

5. Wykonanie nawierzchni bitumicz-
nej w miejscowości Januszkowice 
Zagórze II k.Stasiowskiego – wg 
wskazania (nawierzchnia 145,00 mb 
x 2,50 m)

6. Wykonanie nawierzchni bitumicznej 
w miejscowości Nawsie Brzostec-
kie k/Kapały w km 0+000÷0+043 
(nawierzchnia 43,00mb x 2,50 m + 
15 m2 rozjazd)

7. Wykonan ie nawierzch n i bit u-
micznej w miejscowości Nawsie 
Brzosteckie Dąbrówka k/Grygla 
w km 0+000÷0+043(nawierzchnia 
43,00 mb x 2,50 m + 15 m2 rozjazd)

8. Wykona n ie  na -
wierzch n i  bit u -
micznej w miej-
scowości Siedli-
ska-Bogusz „Doły 
Siedliskie” w km 
0 + 0 0 0 ÷ 0 + 1 0 0 
( n a w i e r z c h n i a 
100,00 mb x 2,50 m 
+ rozjazd 115 m2)

9. Wykona n ie  na -
wierzch n i  bit u -
micznej w miejsco-
wości Smarżowa 
k /Stasika w k m 
0 + 0 0 0 ÷ 0 + 1 2 0 
( n a w i e r z c h n i a 
120,00 mb x 2,50 m 
+ rozjazd 15 m2)

P.S.

Sala gimnastyczna przy budynku brzosteckiego gimnazjum

Plac rekreacyjny w Siedliskach-Bogusz
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 Z wielką radością informujemy, 
że budowa placu zabaw przy Zespole 
Szkół w Nawsiu Brzosteckim dobiegła 
końca – wszystkie elementy są już 
gotowe i mogą być użytkowane przez 
najmłodszych. Budowa placu zabaw, 
nawet tak małego, jest dosyć kosztow-
nym przedsięwzięciem. Obecnie do 
dyspozycji są huśtawki, huśtawka ważka, 
karuzela, piaskownica oraz mini scena, 
która posłuży przedszkolakom. Ponadto 
zostały przebudowane wejścia na plac, 
zakupiono tablicę, kosz na śmieci oraz 
regulamin korzystania z placu (w formie 
metalowej tablicy). Plac zabaw został 
utworzony w wyniku realizacji projektu 
„Spotkajmy się!” w ramach programu 
Działaj Lokalnie organizowanego przez 
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu. 
Podwalinami projektu była akcja świą-
teczna pod hasłem „Plac zabaw”. Stwo-
rzenie tego miejsca nie byłoby możliwe 
również bez sponsorów, którzy udzielili 
wsparcia finansowego lub materialnego. 
 Składamy serdeczne podziękowania 
Pani Marii Grzesiakowskiej – właści-
cielce firmy Marbet za dostarczenie 
gazonów na kwiaty oraz piasku, który 
jest niezbędnym wyposażeniem każdego 
placu zabaw.
 Składamy serdeczne podziękowania 
Pani Małgorzacie Drozd – właścicielce 
sklepu Delikatesy Centrum za wsparcie 
finansowe, dzięki któremu pokryliśmy 
część kosztów przeznaczonych na za-
kup elementu wyposażenia placu zabaw 
w postaci huśtawki.

plac zabaw przy Zespole szkół w nawsiu brzosteckim już gotowy

 Składamy serdeczne podziękowania 
Podkarpackiemu Bankowi Spółdziel-
czemu – oddział operacyjny Brzostek 
za wsparcie finansowe, dzięki któremu 
pokryliśmy część kosztów przeznaczo-
nych na zakup elementu wyposażenia 
placu zabaw w postaci karuzeli.
 Składamy serdeczne podziękowania 
Radzie Sołeckiej wsi Nawsie Brzo-
steckie za wsparcie finansowe, dzięki 
któremu mogliśmy poprawić bezpieczeń-
stwo na placu zabaw oraz zakupić szereg 
drobnych materiałów do jego utworzenia. 
 Szczególne słowa podziękowania 
należą się również osobom, które były 
czynnie zaangażowane w projekt, tj. 

Paniom: Ewie Sikorskiej, Małgorzacie 
Skowron, Marcie Matyasik, Halinie 
Ziębie, Małgorzacie Gajdzie-Pęciak, 
Marzenie Dunajskiej, Irenie Zaranek, Te-
resie Kolbusz, Marzenie Grygiel, Anecie 
Górce oraz Panom Danielowi Gryglowi 
za dostarczenie drewna i Janowi Syno-
wieckiemu za wkład finansowy
 Jako koordynator składam podzię-
kowania wszystkim osobom, również 
tym niewymienionym powyżej, które 
przyczyniły się do powstania placu za-
baw (82 osoby lub firmy z terenu gminy 
Brzostek). Mam nadzieję, że wspólna 
opieka i konserwacja urządzeń pozwoli 
na ich długie użytkowanie.       P. Kawalec

 Stowarzyszenie „ Razem w Przy-
szłość” działające przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Brzostku po 
raz kolejny podjęło starania o dotację 
na realizację projektu edukacyjnego, 
które zakończyły się powodzeniem. 
Środki finansowe na podjecie działań 
w ramach zadania publicznego „Sze-
ściolatku, witaj w przyjaznej szkole!” 
pozyskane zostały z Ministerstwa 

Edukacji Narodowej  w ramach progra-
mu promującego przyjazną adaptację 
dzieci w edukacji szkolnej. 
 Zadanie proponowane przez stowa-
rzyszenie polegało będzie na zorgani-
zowaniu zajęć i warsztatów skierowa-
nych zarówno do dzieci pięcioletnich 
jak i ich opiekunów. Podejmowane 
działania wzbogacą wiedzę rodziców 
na temat możliwości i zasadności 

uczestniczenia ich sześcioletnich dzieci 
w edukacji szkolnej. Przyczynią się 
również do doskonalenia umiejętności 
nauczycieli oraz innych pracowników 
szkoły w zakresie współpracy z Rada-
mi Rodziców i Samorządem Uczniow-
skim w sytuacji objęcia dzieci sześcio-
letnich edukacją w klasie pierwszej. 
Zaplanowane przez stowarzyszenie 
działania to między innymi cykliczne 
zajęcia, które pokażą jak wygląda 
funkcjonowanie szkoły.
 Realizacja projektu ułatwi  dzieciom  
rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej, 
przyczyni się do zniwelowania obaw 
rodziców dzieci sześcioletnich zwią-
zanych z wcześniejszym rozpoczęciem 
nauki w szkole.
 Każdy pozytywnie zaopiniowany 
projekt to ogromna satysfakcja dla jego 
autorów, a także niewymierne korzyści 
dla całej społeczności szkolnej i lokal-
nego środowiska.

atsz

rusZyły kolejne projekty

sześciolatku, witaj w przyjaznej szkole!
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 Członkowie Ogniska Misyjnego 
działającego w Zespole Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim zorganizowali warsztaty 
misyjne pod hasłem „Podaj dłoń”. Zaję-
cia te przeznaczone były dla dzieci z ro-
dzin wielodzietnych i znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej z naszej 
miejscowości. W programie były zajęcia 
sportowe, plastyczne i muzyczne, zaba-
wy i konkursy, wspólny posiłek „agape” 
oraz uczestnictwo we Mszy świętej. 
Opiekunami były panie: Marzena Gry-
giel, Ewa Łeptuch, Jolanta Synowiecka 
i Krystyna Szarek-Ryndak oraz klerycy 
Patryk i Paweł Smoleń. Zorganizowanie 
warsztatów było możliwe dzięki wspar-
ciu Caritas parafialnej w Brzostku oraz 
ks. proboszcza Jana Cebulaka, a zajęcia 
odbywały się na terenie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej.
 Dzięki zorganizowanym zajęciom 
dzieci mogły miło spędzić czas na po-
żegnanie wakacji.

Uczestnicy

warsztaty misyjne pod hasłem „podaj dłoń”

 W naszej gminie jest siedem parafii, 
w których pracuje dwunastu duszpa-
sterzy. W tym roku aż czterech z nich 
zostało przeniesionych, a na ich miejsce 
przyszli nowi. Zmiany te najczęściej 
dotyczą wikariuszy, ale w tym roku 
zmieniono także dwóch proboszczów.
 Ks. Ryszard Mikos, dotychczasowy 
proboszcz w Kamienicy Górnej został 
mianowany na urząd proboszcza parafii 
Wielogłowy, a na jego miejsce przy-
szedł ks. Marian Seruś, dotychczasowy 
wikariusz w parafii Lisia Góra. Od 
12 sierpnia pełni on funkcję admini-
stratora parafii Kamienica Górna. 
 Przeniesiony także został proboszcz 
z Januszkowic ks. Mariusz Cymbała, 
który został mianowany proboszczem 
w Chmielniku koło Rzeszowa. Na 
jego miejsce przyszedł ks. Stanisław 
Mirek, który dotychczas pełnił funkcję 
proboszcza w Kątach koło Nowego 
Żmigrodu.
 Nastąpiła również zmiana wika-
riuszy pracujących w Brzostku. Ks. 
Marek Jaworski został mianowany wi-
kariuszem w Gorlicach-Bazylice, a ks. 
Artur Michalski wikariuszem w parafii 
Przemienienia Pańskiego w Ropczy-
cach. Ich miejsce zajęli: ks. Damian 
Czyżewski pochodzący z Kolbuszowej 
i ks. Dariusz Porzuczek, który pochodzi 
z Czarnej Sędziszowskiej.
 Redakcja „Wiadomości Brzostec-
kich” dziękuje wszystkim odchodzą-
cym Księżom za współpracę i zaanga-
żowanie w sprawy naszego pisma oraz 
życzy błogosławieństwa Bożego na 
nowych placówkach, zaś nowo przyby-
łym owocnej pracy w swoich parafiach.

Józef Nosal

ZMIaNy dUsZpastERZy

Ks. Marek Jaworski Ks. Artur Michalski

Ks. Ryszard Mikos Ks. Mariusz Cymbała
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Wszystko ma swój czas,
i jest wyznaczona godzina na wszystkie 
sprawy pod niebem. 

(Koh 3,1)

 Słowa biblijnej Księgi Koheleta przy-
pominają nam ważną prawdę, że Bóg 
ustanowił porządek na świecie, a czło-
wiek nie może go zmienić. Jak 
mówi autor księgi dydaktycznej 
Starego Testamentu, jest w życiu 
człowieka czas rodzenia i czas 
umierania. Jest także czas powitań 
i pożegnań.
 19 sierpnia 2012 roku nadszedł 
smutny dzień pożegnania Pro-
boszcza, Ks. Kanonika Mariusza 
Cymbały z Parafią Zwiastowania 
Najświętszej Marii Panny w Ja-
nuszkowicach. 
W tym dniu w świątyni zgroma-
dziło się wielu parafian i gości, 
którzy swą obecnością pragnęli 
wyrazić wdzięczność za 7 lat 
posługi księdza Mariusza. Przed 
nabożeństwem słowa podzięko-
wania wygłosił Dziekan ks. dr Jan 
Cebulek z Brzostku, który pod-
kreślił troskę proboszcza o dobro 
duchowe i materialne powierzonej 
mu parafii. Odczytał także oficjal-
ny list Biskupa Rzeszowskiego 
informujący o zmianach personal-
nych w parafii Januszkowice. Dekretem 
Biskupa Ordynariusza Kazimierza 
Górnego Ks. Kanonik Mariusz Cymbała 
został odwołany z funkcji Proboszcza 
w Januszkowicach z dniem 25 sierpnia 
i mianowany Proboszczem Parafii Matki 
Bożej Łaskawej w Chmielniku oraz 
kustoszem tamtejszego sanktuarium. Na 
dalsze lata posługi kapłańskiej Dziekan 
brzostecki życzył księdzu Mariuszo-
wi wielu łask Bożych i opieki Matki 
Najświętszej – Patronki jego obecnej 

i następnej parafii.
 Uroczystą Mszę św. dziękczynną 
o godz. 11.00 wraz z proboszczem 
Mariuszem Cymbałą celebrował po-
chodzący z Januszkowic ksiądz Andrzej 
Grygiel. W czasie Eucharystii parafia-
nie dziękowali również za tegoroczne 
zbiory, a kapłan poświęcił przyniesione 

przez nich piękne wieńce dożynkowe.
 Po Mszy św. słowa wdzięczności Ks. 
Proboszczowi za posługę duszpasterską 
wyraziły dzieci, następnie młodzież 
oazowa i ministranci, pani Ewa Ziaja-
-dyrektor Zespołu Szkół w Januszkowi-
cach, przedstawiciele Rady Rodziców, 
Rady Parafialnej oraz Caritasu, a także 
ks. Andrzej Grygiel. Były życzenia, 
kwiaty, a nawet łzy wzruszenia.
 Wszyscy w pożegnalnych przemó-
wieniach gorąco dziękowali za wszelkie 

dobro wyświadczone im przez księdza, 
podkreślali jego troskę o sprawy mate-
rialne i duchowe, życzliwość i wspie-
ranie dobrymi radami oraz wielką 
aktywność. W pamięci parafian zapisał 
się przede wszystkim jako kapłan, który 
w krótkim czasie wiele zrobił dla upięk-
szenia świątyni i rozszerzenia kultu 

Jezusa Miłosiernego.
 Na koniec po raz ostatni przemówił 
do wiernych jako ich pasterz Ks. Ma-
riusz Cymbała, który podziękował za 
współpracę byłemu Ks. Dziekanowi 
Emilowi Midurze i obecnemu Ks. Dzie-
kanowi Janowi Cebulakowi, kapłanom 
z dekanatu brzosteckiego, grupom para-
fialnym, dyrektorom szkoły i wszystkim 
parafianom. Podkreślił, że to czego 
dokonał, nie byłoby możliwe, gdyby 
nie dobra współpraca z Radą Parafialną 

i całą społecznością. Przeprosił 
także tych, których niechcący w ja-
kikolwiek sposób uraził. Żegnając 
się z parafianami, prosił, by zawsze 
troszczyli się o dobro wspólne 
i pamiętali o nim w modlitwach. 
Sam obiecał również zachować ich 
w pamięci i polecać Bogu.
 Na stanowisku Proboszcza Pa-
rafii w Januszkowicach zastąpi 
księdza Mariusza Cymbałę ksiądz 
Stanisław Mirek, dotychczaso-
wy Proboszcz Parafii pw. Matki 
Bożej Królowej Polski w Kątach 
k. Nowego Żmigrodu. Jego uro-
czyste wprowadzenie przez ks. 
dziekana miało miejsce 25 sierpnia 
w dniu obchodzonego odpustu 
św. Ludwika. Parafianie życzą mu 
błogosławieństwa Bożego w pracy 
duszpasterskiej i samych owoc-
nych dni w Januszkowicach.

C. Węgrzyn
Fot. Gustaw Zięba

pożeGnanIe ksIędZa probosZcZa MarIusZa cyMbały w janusZkowIcach

Ks. Stanisław Mirek – nowy proboszcz w Januszkowicach

Pożegnanie ks. Mariusza Cymbały przez nauczycieli
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  Wrzesień to miesiąc pamięci o woj-
nie obronnej Polski w 1939r. Polacy 
wykazali się wtedy wielkim patrioty-
zmem i poświęceniem. Taką postawę 
suwerennego Narodu chciał zniszczyć 
sowiecki komunizm, który przecież zo-
stał zbudowany na zbrodni i kłamstwie. 
Po II wojnie światowej komuniści zwal-
czali pamięć historyczną Polaków, bo 
kto nie zna prawdy, to uwierzy w każde 
fałszerstwo i manipulację. Oto przykła-
dy zakłamań na temat września 1939r. 

 Pierwsze największe kłamstwo – 
że tylko Niemcy są odpowiedzialne 
za wybuch II wojny światowej. W 
międzywojennej Europie były trzy to-
talitarne państwa dążące do nowego po-
działu świata: Rosja sowiecka, Włochy 
i Niemcy. Z nich najdłużej zbroiła się 
komunistyczna Rosja, czyli Związek 
Radziecki (Sowiecki) pod rządami J. 
Stalina. Sowiecka Armia Czerwona była 
wtedy najliczniejsza i najpotężniejsza 
na świecie. Przykładowo szkolono 

w niej aż milion spadochroniarzy, zbu-
dowano ponad 10 tyś. czołgów (4 razy 
więcej niż Niemcy) i tysiące samolotów. 
Celem ówczesnej Rosji i jej olbrzymiej 
armii był podbój całej Europy!!! Na 
przeszkodzie stały wtedy coraz moc-
niejsze hitlerowskie Niemcy, które 
też dążyły do podbojów. Stalin więc 
zaproponował Hitlerowi sojusz, który 
zawarto w sierpniu 1939r. jako pakt Rib-
bentrop – Mołotow. Był to faktycznie, 
w swej utajnionej części, nowy rozbiór 
Polski oraz państw nadbałtyckich. Ten 
niemiecko-sowiecki sojusz miał na celu 
rozpoczęcie światowego konfliktu. Dla-
tego we wrześniu 1939r. Niemcy i Rosja 
sowiecka napadły na Polskę. Wniosek 

Od września obejmie Pan funkcję 
dyrektora Gimnazjum w Brzostku. 
Proszę przedstawić się czytelnikom 
„Wiadomości Brzosteckich”.
 Ukończyłem Wyższą Szkołą Peda-
gogiczną w Rzeszowie na kierunku 
technika z informatyką. Jestem również 
absolwentem podyplomowego kielec-
kiego studium wychowania fizyczne-
go. W szkolnictwie pracuję już 18 lat. 
Nauczycielem Gimnazjum w Brzostku 
jestem od początku jego istnienia, czyli 
od 1999 roku. Przeszedłem tu wraz 
z grupą nauczycieli ze Szkoły Pod-
stawowej w Brzostku. Jestem żonaty, 
mam czwórkę dzieci. Moim hobby jest 
oczywiście sport, ale też turystyka. 
Stoją przed Panem nowe wyzwania 
i obowiązki…
 Zdaję sobie sprawę z tego, że funkcja 
dyrektora szkoły to bardzo odpowie-
dzialne stanowisko. Jestem przekonany, 
że podołam nowym obowiązkom. Mam 
na tym polu pewne doświadczenia, gdyż 
w swojej karierze zawodowej byłem 
zastępcą dyrektora właśnie w naszym 
Gimnazjum. Nowe wyzwania i obo-
wiązki traktuję jak swój osobisty Mount 

Everest. Aby zdobyć ten szczyt, będę się 
starał jak tylko potrafię najlepiej. Poczu-
cie siły daje mi świadomość, że mam 
wokół siebie życzliwych ludzi, którzy 
pomogą mi w pokonywaniu trudności. 
Jedną z takich osób jest moja mama, 
była dyrektor szkoły w Kamienicy 
Dolnej. W swoim postępowaniu zawsze 
kierowała się dewizą, że sami jesteśmy 
tyle warci, ile damy innym. Ja również 
będę się starał postępować zgodnie z tą 
zasadą. 
Kierowanie placówką oświatową to 
również praca z młodzieżą. Co we-
dług Pana jest ważne w kształtowaniu 
osobowości młodego człowieka?
 Największą rolę w kształtowaniu 
osobowości i pozytywnego obrazu sa-
mego siebie odgrywają: rodzina, szkoła 
i grupy rówieśnicze. Najważniejszą 
sprawą w złożonym procesie wycho-
wania młodego człowieka jest ścisła 
współpraca między szkołą a domem 
rodzinnym. Dom rodzinny daje korze-
nie i skrzydła, a więc  podstawy, grunt 
moralny i wartości. Szkoła zaś,  powin-
na wypracować określony porządek, 
dyscyplinę, rytm, harmonię i przewi-
dywalność. Młodzież gimnazjalna znaj-
duje się w szczególnie trudnym okresie 
rozwoju. Łatwo jest wtedy ulec różnym 
wpływom, pokusom i manipulacjom. 
Jeżeli przekażemy im odpowiedni sys-
tem wartości i dostarczymy wzorców 
postępowania, to będzie nam łatwiej. 
Osobiście czerpię z młodych ludzi siłę, 
energię, pozytywne spojrzenie na świat 
i motywację do działania. 
Młodzież czuje się często zagubiona 
we współczesnym, trudnym świecie. 
Jakich rad udzieliłby im Pan, aby 
obrali właściwą drogę życiową? 
 Każdy w życiu o coś walczy. Najlep-
szym sposobem na osiągnięcie zamie-
rzonych celów jest spokój i cierpliwość. 
Nie popieram szybkich rozwiązań 
siłowych, raczej powolne drążenie 
skały. Nie narzucajmy swej racji nawet 

wtedy, gdy wiemy, że ją mamy. Staraj-
my się powoli przekonywać ludzi do 
swojego zdania. Trzeba tak żyć, aby 
nie sprawiać innym bólu, nie walczyć z 
rzeczami, na które nie mamy wpływu. 
Należy szukać różnych rozwiązań, by 
powierzone zadania wykonywać jak 
najlepiej. Starajmy się postępować tak, 
by światem nie rządziła głupota, brak 
wrażliwości, kłamstwo, fałsz i oszczer-
stwa. Nie niszczmy człowieka nazywa-
jąc go młotkiem… i  poddając zabiegowi 
przysłowiowego prania mózgu. Ale 
może nie rozwijajmy tego tematu, niech 
to zostanie między nami…
A co jest w Pana życiu ważne? Wy-
kształcenie, pracowitość, szczęście…
 Dobro. Niezależnie od pracowitości 
i wykształcenia. Szukam ludzi, którzy 
mają w sobie pokłady nieograniczonego 
ciepła, życzliwości, dobroci. Uważam, 
że ludzie nie powinni wstydzić się być 
dobrymi. 
Jako dyrektor ma Pan z pewnością 
wizję szkoły, którą Pan będzie kie-
rował. 
 Podstawowe zadanie szkoły to prze-
kazanie określonego zasobu wiedzy 
oraz  pomoc rodzicom we właściwym 
wychowaniu młodego człowieka. Jest to 
zadanie niewątpliwie trudne, ale wiem, 
że moi nauczyciele temu sprostają. Duża 
wiedza merytoryczna, pasja, zainte-
resowanie uczniem, sprawiedliwość, 
obiektywizm, otwartość, traktowanie 
wszystkich jednakowo to gwarancja 
sukcesu.  
 Ważne, by ze środowiska wyelimino-
wać strach i poczucie zagrożenia. Strach 
niszczy, nie da się w jego obliczu nicze-
go zbudować. Marzę o szkole uwzględ-
niającej rozwój ucznia we wszystkich 
aspektach. Szkoła to drugi dom, rytm, 
harmonia oraz przewidywalność. 
Dziękujemy za rozmowę i życzymy 
wielu sukcesów zarówno osobistych 
jak i zawodowych.

atsz

wywIad Z paneM jackIeM berkIeM – dyrektoreM 
GIMnaZjuM IM. krÓlowej jadwIGI w brZostku

ubeckie metody, czyli o niszczeniu 
kłamstwem (cz. XVII) – polski wrzesień
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jest oczywisty – to Rosja sowiecka 
jest współodpowiedzialna za wybuch 
drugiej wojny światowej!!! To fakt naj-
bardziej skrywany przez komunistów 
i obecne władze Rosję. 
 Drugie kłamstwo – że wojsko pol-
skie w 1939r. było strasznie zacofane. 
We wrześniu 1939r. armia polska była 
czwartą siłą w Europie. Uzbrojenie 
naszych żołnierzy, wbrew obiegowej 
opinii, było na dobrym europejskim po-
ziomie. Przemysł obronny produkował 
bardzo nowoczesne samoloty, czołgi, 
działa przeciwlotnicze i inny sprzęt 
wojskowy. Naturalnie w niewielkich 
ilościach, bo Polska nie stała się pań-
stwem totalitarnym dążącym do wojny. 
Natomiast najważniejszą przyczyną 
klęski Polski w 1939 r. była miażdżąca 
przewaga liczebna wrogich wojsk (trzy 
razy więcej żołnierzy, 5 razy silniejsza 
artyleria, 8 razy więcej czołgów i sa-
molotów). Natomiast żołnierze polscy, 
a szczególnie oficerowie, byli doskonale 
wyszkoleni oraz niezwykle ofiarni 
w służbie dla Ojczyzny. Dlatego z ta-
kim okrucieństwem sowieckie władze 
mordowały polskich oficerów. 
 Trzecie kłamstwo – że Polacy wal-
czyli jak… zwykli szaleńcy. To kłam-
stwo rozpowszechniała hitlerowska 
propaganda. Dowództwo niemieckie 
było bardzo zaskoczone skutecznym 

oporem i bohaterstwem naszych żoł-
nierzy. Hitlerowcy liczyli, że razem 
z Sowietami w dwa tygodnie pokonają 
Polskę, a zaraz potem zaatakują Francję. 
Lecz mimo ogromnej przewagi wroga 
Polacy bronili się wspaniale i z hono-
rem, zdając przy tym wielkie straty 
Niemcom. Przykłady, to obrona: We-
sterplatte, Warszawy, Modlina, Oksy-
wia, Helu; bitwy: pod Mokrą, w Borach 
Tucholskich, pod Wizną, Tomaszowem 
Lubelskim, Kockiem i największa nad 
Bzurą. W tych walkach armia niemiec-
ka straciło dużo ludzi i sprzętu oraz 
zużyła zapasy amunicji, dlatego Hitler 
agresję na Francję musiał odłożyć do 
maja przyszłego roku. W zaistniałej 
sytuacji hitlerowska propaganda nagry-
wała i rozpowszechniała pseudo filmy 
o „szalonych Polaczkach”, którzy na 
koniach z szablami i lancami atakowali 
niemieckie czołgi lub wozy pancerne. 
Niestety komunistyczna propaganda 
czasem to powielała, a przykładem jest 
film A. Wajdy pt. „Lotna”. 
 Czwarte kłamstwo – że Polskę 
w 1939r. rozbiły Niemcy, a Związek 
Sowiecki „tylko wkroczył” na Kresy 
Wschodnie „w obronie Ukraińców 
i Białorusinów”. Wiemy, że 1 września 
1939r. Niemcy hitlerowskie zbrodniczo 
napadły na Polskę. Cały Naród podjął 
nierówną walkę z potężnym agresorem, 

który okrutnie niszczył i mordował. 
Nasze władze państwowe zdawały 
sobie sprawę z przewagi nieprzyjaciela, 
dlatego dużo wcześniej zawarły traktaty 
sojusznicze z Francją oraz Wielką 
Brytanią i te państwa gwarantowały 
pomoc. Niestety, chociaż 3 września 
wypowiedziały Niemcom wojnę, to 
jednak nie podjęły działań zbrojnych. 
Polska została więc zdradzona przez 
zachodnich „sojuszników”. Tymczasem 
Stalin obserwował co się dzieje w Pol-
sce i Europie. Ostatecznie 17 września 
1939r. Rosja Sowiecka z milionową ar-
mią napadła na Polskę. Wówczas jeszcze 
pół miliona polskich żołnierzy walczyło 
z Niemcami, szykowano się np. do obro-
ny wschodnich terenów kraju w oparciu 
o bagniste Polesie i tzw. przedmoście 
rumuńskie. Niestety, agresja sowiecka 
przekreśliła te plany obronne. Żadna siła 
nie mogła oprzeć się dwóm agresorom. 
W tej sytuacji władze polskie musiały 
udać się na emigrację, aby uniknąć nie-
woli i zachować ciągłość państwa. Pod 
koniec września 1939r. Niemcy i Rosja 
dokonały nowego rozbioru Polski. Wte-
dy minister sowiecki Mołotow ogłosił, 
że oto Polska przestała istnieć, a nasze 
państwo nazwał: „poronionym płodem 
traktatu wersalskiego”! 

(cdn.)
 Opracował Zespół 

 Stowarzyszenie „Razem w Przy-
szłość” przystąpiło do projektu „Brzo-
steckie dary natury w słoiku” w ramach 
Programu Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności re-
alizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce i 
Stowarzyszenie Dębicki Klub 
Biznesu.
 Celem projektu jest nauka 
przygotowywania przetworów 
z ekologicznych składników 
według tradycyjnych receptur 
przekazywanych z pokolenia 
na pokolenie. Już powstał 
„Dziki przecier” z babki lan-
cetowatej, liści mniszka oraz 
krwawnika, syrop z sosny, sok 
z pokrzywy, przecier z pokrzy-
wy, syrop z mniszka lekarskie-
go, sok z kwiatów czarnego 
bzu, przecier ze szczawiu oraz 
„Brzostecki specjał” z jeżyn, 
borówek, malin, rokitnika, 
owoców czarnego bzu i dzikiej 
róży. 
 W ramach zadania organi-
zowane są również warsztaty: 

brzosteckie dary natury w słoiku
artystyczne, praktyczno-techniczne 
oraz kulinarne. 
 Realizacja projektu przyczyni się 

do wzrostu świadomości o potrzebie 
zdrowego odżywiania i wykorzystania 
darów lasów i łąk w profilaktyce i le-
czeniu. 

Członkowie Stowarzyszenia
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o schodkach ciąg dalszy
 No i dostało mi się. W trzy dni po 
ukazaniu się sierpniowych Wiadomości 
Brzosteckich panowie rezydujący na 
schodkach wystartowali do mnie z pre-
tensjami. No bo jak mogłem napisać 
o nich coś takiego i jeszcze zamieścić 
zdjęcie. Przecież oni nie robią nic złego 
i nikomu to nie przeszkadza tylko mnie. 
A tak w ogóle, to oni dlatego tu siedzą, 
bo kryją się jak mogą. Otóż wiedzcie 
panowie o tym, że przeszkadza to 
wielu osobom, a jeśli 
chcieliście się tutaj 
ukryć, to rzeczywiście 
lepszej kryjówki nie 
można było w Brzost-
ku znaleźć. Przecież 
to miejsce jest przy 
samym parkingu, a ze 
schodków ciągle chce 
ktoś korzystać, a wy 
mu w tym przeszka-
dzacie. Nie wspomnę 
już o tym, że łamiecie 
prawo pijąc alkohol 
w miejscu publicz-
nym. 
 Jedyny profit z całej 
tej historii jest taki, 
że dowiedziałem się, 
iż czytacie nasz mie-
sięcznik. Szkoda, że 
nie czytają go ludzie 
odpowiedzialni za porządek w naszym 
mieście. A przydałoby się.

bramy weselne ze sznurka
 Tradycja organizowania bram we-
selnych w naszych okolicach jest bar-
dzo stara. Dawniej nawiązywała do 
starych obrzędów weselnych. Szlaban 
najczęściej ustawiali sąsiedzi i dalsi 
znajomi, którzy nie byli zapraszani na 
wesele. Przebierali się oni w przeróżne 
stroje i odgrywali scenki, a pan młody 
lub starosta weselny musiał się wykupić 
dając fanty w postaci alkoholu, we-

selnych ciastek, czy cukierków. Takie 
bramy były miłym urozmaiceniem 
drogi do kościoła i podchodzono do 
nich z sympatią. Niestety, dzisiejsze 
bramy weselne w Brzostku przeważnie 
polegają na wyłudzaniu alkoholu. Pano-
wie ze schodków i rynku zatrzymują 
orszak weselny dzierżąc w dłoni kilka 
zwiędłych już kwiatków zerwanych 
na dziedzińcu kościoła lub na rynku. 
Następnie idą od samochodu do sa-
mochodu i w sposób dość nachalny 
usiłują wyłudzić jak najwięcej butelek, 

a gospodarze weselni, aby się ich jak 
najszybciej pozbyć, spełniają „grzecz-
ne” ich prośby. Czasem też rozciągają 
sznurek, z którego zwisa kilka wstą-
żeczek, a który przechowywany jest 
w pobliskich krzakach i służy im przez 
cały rok. 
 A co potem? Można już sobie same-
mu odpowiedzieć. Kilka tygodni temu 
po takiej bramie weselnej jeden z jej 
uczestników, nieprzyzwyczajony do tak 
mocnych trunków jak wódka weselna, 
leżał na ziemi w pobliżu parkingu. Parę 
razy próbował usiąść, ale nie dał rady.

dla kogo ten plac zabaw?
 Wiele radości mają najmłodsi nasi 
mieszańcy z placu zabaw usytuowane-
go za budynkiem starej szkoły, ale czy 
długo będą się nim cieszyć? W ciągu 
dnia przychodzą tutaj mamy, babcie, 
a czasem dziadkowie i tatusiowie ze 
swoimi pociechami. Roześmiane ich bu-
zie świadczą o tym, że im się tu bardzo 
podoba, a kiedy przychodzi pora wracać 
do domu czasami słychać nawet płacz. 
Pod wieczór przychodzi tutaj młodzież, 
która zaczyna dopiero swoje życie 
towarzyskie poza domem. Ta dekoruje 
znajdujące się tam urządzenia napisa-

mi, których treści nie 
zawsze nadają się dla 
najmłodszych, korzy-
sta dość intensywnie 
z huśtawek, jeździ po 
placu rowerami itd. 
Natomiast późnym 
wieczorem przychodzi 
tutaj młodzież dorosła, 
albo prawie dorosła. Ci 
przynoszą ze sobą al-
kohol i imprezują dość 
głośno do późnych 
godzin nocnych. Cza-
sami nawet do godziny 
pierwszej czy drugiej. 
Oczywiście cierpią na 
tym urządzenia do za-
bawy. Sam widziałem 
jak kilkunastoosobo-
wa grupa młodzieży 
znajdowała się w ma-

łym domku nad zjeżdżalnią. Krzykom 
i piskom nie było końca. Oczywiście 
jest tam tablica z regulaminem, ale kto 
u nas w Brzostku czegokolwiek prze-
strzega. Każdy robi co mu się podoba.
 Trzeba przyznać, że w ostatnim 
czasie kilkakrotnie interweniowała tu 
policja i trochę towarzystwo pogoniła. 
Nie na wiele się to jednak zdaje, bo prze-
ważnie zaraz po ich odjeździe wszyscy 
wracają na swoje miejsce i zabawa trwa 
dalej. Tak to już niestety jest w Brzost-
ku.

Józef Nosal

bez przymrużenia oka

Fragment udekorowanej przez młodzież zjeżdżalni na placu zabaw

droga donikąd
 Często narzekamy na nadmiar znaków 
drogowych, bo nam utrudniają poruszanie 
się po drogach, ale okazuje się, że ich 
brak też może być uciążliwy, szczególnie 
dla obcych kierowców. Taką sytuację 
mamy w samym centrum Brzostku na 
skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą 
powiatową do Błażkowej. Nie ma tu żad-
nej informacji dokąd ta droga prowadzi. 
Obcy ludzie muszą niepotrzebnie pytać 
i błądzić. A jak ich już ktoś pokieruje, to 
za kilkadziesiąt metrów mają następny 
problem, bo jest rozwidlenie i znowu nie 
wiadomo gdzie jechać. Jest tu tylko znak 
informujący kierowców o siedzibie poli-
cji, zresztą błędnie, bo policja nie znajduje 
się tutaj, tylko kilkaset metrów w prawo.

Józef Nosal
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 Wakacje dobiegły końca. Dzieci 
i młodzież wracają do szkół a Stowa-
rzyszenie Kobiet Aktywnych „BOGU-
SZANKI” ukończyło realizację 
projektu „JAK RYBA W WO-
DZIE” współfinansowanego 
w ramach programu „Działaj 
Lokalnie 2012” ze środków 
Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności, realizowany przez 
Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz Stowarzyszenie 
Dębicki Klub Biznesu wraz 
z lokalnymi partnerami: gmi-
ną Brzostek, gminą wiejską 
Dębica, gminą Pilzno, gminą 
Żyraków.
 Wszystkie działania, które 
zostały zaplanowane, zostały 
wykonane. 
Nasz projekt:
- zintegrował i zwiększył ak-

tywność sportową dzieci 
i młodzieży naszej miejsco-
wości (Siedliska-Bogusz)

- nauczył dzieci i młodzież 
rozsądnego zachowania nad wodą 

- zwiększył poczucie odpowiedzial-
ności i bezpieczeństwa za siebie i za 
innych

- wskazał formy zdrowego trybu życia 
(bez komputera, papierosów i alkoho-
lu)

- przybliżył zasady udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej.

Dzieci i młodzież (niestety w projekcje, 
ze względu na mały budżet, mogło 
wziąć udział tylko 30 osób) uczestni-
czyły w wyjazdach na basen (pobyt na 
basenie połączony był z nauką pływa-
nia), zapoznały się z podstawowymi 
zasadami udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, wysłuchały prelekcji 

na temat bezpiecznych wakacji wygło-
szonych przez policjanta (Pan Robert 
Gąsior) oraz przedstawiciela OSP (Pan 

Zbigniew Wodzień). 
 Na zakończenie działań Panie ze 
Stowarzyszenia zorganizowały dla 
wszystkich dzieci, nie tylko tych bio-
rących udział w projekcie, spotkanie na 
głównym placu w Siedliskach-Bogusz 
(jak można zaobserwować, plac ten 
pełen zieleni i miejsc do zabawy i odpo-
czynku, jest w pełni wykorzystywany 
nie tylko przez mieszkańców naszej 
wsi). Spotkanie dotyczyło podsumowa-
nia działań oraz sympatycznego poże-
gnania wakacji, jak również powitania 
nowego roku szkolnego. Boguszanki 
przygotowały dla dzieci i młodzieży 
poczęstunek – były kiełbaski z grilla, 
ciepłe i zimne napoje, sałatki i słodko-

ści. Wszyscy bawili się znakomicie przy 
dźwiękach muzyki – wspólne tańce 
starszych i młodszych mieszkańców 
wsi, zabawy na huśtawkach i karuze-
li. Bawiące się towarzystwo odwie-
dził patrol policji. Panowie policjanci 
wzbudzili duże zainteresowanie, nie 
tylko wśród uczestników imprezy, ale 
także mieszkańców Siedlisk-Bogusz, 
którzy przejeżdżając obok pięknego 
placu w środku naszej miejscowości, 

zdejmowali nogę z „gazu”. 
 Niestety, wszystko co dobre kie-
dyś się kończy. Przyszedł także czas 
zakończenia spotkania i projektu. Jak 
pokazało zainteresowanie naszymi 
działaniami, są one bardzo potrzebne na 
tym terenie. W naszej miejscowości jest 
wiele dzieci i młodzieży pochodzących 
z rodzin wielodzietnych oraz korzysta-
jących z pomocy społecznej, które nie 
są w stanie zapewnić swoim dzieciom 
takiego typu zajęć, jakie zostały zapro-
ponowane przez nasze Stowarzyszenie, 
ze względu na barierę materialną, cza-
sową, kulturową i inne priorytety.
 Dlatego też mamy nadzieję, że 
nie był to nasz ostatni projekt tego 

typu. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy zupełnie bezinteresownie, nie 
szczędząc swojego czasu włączyli 
się w realizację projektu – Paniom 
ze Stowarzyszenia, a szczególnie 
Pani Prezes Katarzynie Siedleckiej 
oraz Pani sołtys Elżbiecie Gąsior, 
Panom dyrektorom Zespołu Szkół 
w Siedliskach-Bogusz Stanisławowi 
Wójtowiczowi i Krzysztofowi Dzie-
dzicowi, a także Panom Zbigniewowi 
Wodzieniowi i Robertowi Gąsiorowi. 
 Za wszystkie komentarze, dotyczące 
naszego projektu, powinny wystar-
czyć słowa jednego z uczestników 
– Mariusza. Gdy kończył pływać 
jedna z opiekunek zapytała, czy jest 
zmęczony, Mariusz odpowiedział: 
„ALE SZCZĘŚLIWY”.

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
„BOGUSZANKI”
Fot. Jakub Wadas

wszystko co dobre kiedyś się kończy
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Zrobić wodę z mózgu – za wielkie pieniądze

kto się boi GMo?
 Polskie rolnictwo albo będzie konkurencyjne w stosunku 
do rolnictwa niemieckiego, francuskiego czy duńskiego 
i utrzyma się na europejskim rynku, albo nie i wówczas za-
mieni się w skansen. Liczy się koszt wyprodukowania 1 kg 
pszenicy, żywca wieprzowego czy mleka. Trzeba „schodzić” 
z kosztów takich jak energia, materiały pędne, naprawy 
i remonty pojazdów i maszyn rolniczych. Jednym słowem, 
unowocześniać gospodarstwo rolne. Żeby tak się stało trzeba 
mieć na to pieniądze. Sięganie po tzw. „unijne” pieniądze 
nie jest ani łatwe ani proste. Ani tym bardziej przyjemne. 
Liczy się wielkość gospodarstwa, skala produkcji i spełnienie 
unijnych wymogów czyli tzw. wzajemna zgodność. Nie tylko 
zresztą to – „szykan” jest znacznie więcej. Tymczasem kto nie 
inwestuje, ten stacza się w kierunku skansenu. Niestety. Bez 
śruty sojowej w dawce pokarmowej dla trzody chlewnej nie 
ma opłacalności. Świnie rosną długo i generują straty. Soja 
tradycyjna jest ok. 30% droższa od soi GMO. Nasiona roślin 
strączkowatych zawierają związki toksyczne lub hamujące 
wzrost i dlatego nie mogą zastąpić poekstrakcyjnej śruty 
sojowej. Koniec pieśni.

nie taki diabeł straszny
 W 1984 r. świat po raz pierwszy usłyszał o GMO. Gene-
tically Modified Organisms czyli organizmy genetycznie 
modyfikowane. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, 
że całość materiału genetycznego danego gatunku to genom. 
Do niedawna uważano, że genom jest statyczny, trwały. 
Tymczasem okazało się, że genom jest aktywny i reaguje na 
wpływy środowiska. To zrodziło obawy o niekontrolowany 
proces wprowadzania obcych genów mutujących geny go-
spodarza. W Polsce prowadzone są pierwsze doświadczenia 
nad oddziaływaniem kukurydzy GMO – MON810 na tzw. 
organizmy niedocelowe (owady). Z badań prowadzonych 
przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin wynika, że 
uprawa kukurydzy MON810 nie redukuje bioróżnorodności 
owadów. Natomiast uprawiana w odległości 20-30m od ku-
kurydzy konwencjonalnej nie stwarza zagrożenia.
 Komisja Europejska przygotowała dwa wielkie raporty 
stwierdzające, że żywność GMO może być bezpieczniejsza 
dla konsumentów niż konwencjonalna. Natomiast raport pre-
stiżowej Narodowej Akademii Nauk USA z 2010r. potwierdza 
korzyści z jej uprawiania dla środowiska naturalnego.
 Do tej pory spożywanie żywności genetycznie modyfiko-
wanej nie spowodowało negatywnych skutków dla zdrowia, 
a warto nadmienić, że jest ona gruntowniej badana, niż inne 
produkty. Tym bardziej, że doświadczenia z zastosowaniem 
poekstrakcyjnej śruty sojowej w żywieniu zwierząt wykaza-
ły, że zmodyfikowane białko jest skutecznie trawione w prze-
wodzie pokarmowym przez zwierzęta i dlatego odchody, 
narządy wewnętrzne, mięso, jaja i inne produkty są wolne 

od transgenicznego DNA. I z tego względu nie ma żadnych 
przeciwwskazań odnośnie stosowania soi GMO w żywieniu 
zwierząt gospodarskich.

kto jest kim w transgenicznym protest-biznesie
 Jak podaje Marcin Rotkiewicz (Polityka Nr 15 11-
17.04.2012) za największy autorytet wśród przeciwników 
roślin genetycznie zmodyfikowanych uważany jest Jeffrey 
Smith. Tymczasem Smith zawodowo jedynie uczył tańca 
w miasteczku Fairfield w stanie Iowa (USA).
 W Łodzi istnieje fundacja Instytut Spraw Obywatel-
skich (INSPRO). W jej radzie programowej zasiada Maciej 
Muskat, szef polskiego oddziału Greenpeace, od lat bardzo 
agresywnie zwalczającym GMO w rolnictwie. Założycielką 
Ekocentrum w Stryszowie (Polska południowa) jest Jadwiga 
Łopata. Prowadzi tam m.in. kurs budowy domu ze słomy i gli-
ny. Za połączenie z biopolem Wszechświata trzeba zapłacić 
185 zł (z noclegiem). Na czele INSPRO stoi Rafał Górski, 
z wykształcenia informatyk. Przy ministrze środowiska 
jako reprezentant organizacji ekologicznych zgłoszony przez 
fundacje INSPRO zasiada Katarzyna Lisowska z Instytutu 
Onkologii w Gliwicach. Aplikacje łódzkiej fundacji ocenia 
dwoje asesorów: nauczycielka biologii w warszawskim 
gimnazjum oraz grafik komputerowy zajmujący się ponadto 
akwarystyką morską i radiobiologią.

Gigantyczna dotacja pachnąca inaczej
 W 2008 r. INSPRO uzyskało z Funduszu dla Organizacji 
Pozarządowych ponad 490 tys. zł na kampanię „ Naturalne 
geny”. Celem tej kampanii miało być m.in. „dostarczenie 
społeczeństwu wiedzy o zagrożeniach dla środowiska i zdro-
wia, jakie niosą ze sobą organizmy modyfikowane genetycz-
nie” oraz „wprowadzenie na polski rynek światowej sławy 
książki i filmu na ten temat”. Zasady przyznawania środków 
z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jednoznacznie 
wykluczają finansowanie „działań związanych z przygoto-
waniem i finansowaniem akcji protestacyjnych lub innych 
form protestu”.
 Tymczasem rzetelne i obiektywne informowanie na temat 
GMO nigdy nie było celem łódzkiej fundacji. Przesłanie zo-
stało z góry ustalone: „rośliny genetycznie zmodyfikowane 
są złe i groźne”.
 Jak napisał Marcin Rotkiewicz: „motywacje działaczy 
INSPRO były zapewne szczere. Wierzą oni, że rośliny GMO 
są groźne i trzeba z nimi walczyć. Nie da się jednak nie 
zauważyć, że ideowa walka z GMO przynosi, oprócz satys-
fakcji, wymierne profity. Sześć osób związanych z INSPRO 
(w tym prezes Rafał Górski i jego żona) zarobiło w sumie 
podczas rocznej kampanii „Naturalne geny” prawie 195 tys. zł 
z przyznanej dotacji. Dodatkowo, podróże po Polsce prezesa 
Górskiego (na spotkania z parlamentarzystami i w związku 
z rozmaitymi działaniami PR) kosztowały ponad 11 tys. zł.”

Ferdynand Bugno

sposób na dziki
 Rolnicy z Nawsia Brzosteckiego skar-
żą się na dziki, które ostatnio są dla nich 
istną plagą. Przychodzą na pola nawet w 
biały dzień i niszczą uprawy. Szczególnie 
upodobały sobie kukurydzę, ale nie gar-
dzą też ziemniakami i burakami. Rolnicy 
zgłaszają szkody, ale nie bardzo wierzą 
w otrzymanie odszkodowań. Zresztą 
sprawa ta zawsze była trudna, bo koła 
łowieckie nigdy nie miały odpowiednich 
środków na wypłacanie odszkodowań.
 Co zrobić, aby zabezpieczyć pole 
przed dzikami? Oczywiście sposobów 
jest wiele, ale ze skutecznością jest róż-

nie. Najlepszym rozwiązaniem wydaje 
się być solidne ogrodzenie, ale ze wzglę-
du na wysokie koszty metoda ta raczej 
odpada. Znacznie tańszym sposobem na 
dziki są środki chemiczne, popularnie 
zwane odstraszaczami. Jednym z nich 
jest Hukinol, który ponoć doskonale 
sprawdza się w ochronie pól przed dzi-
kami. Środek ten wydziela intensywny 
i przykry dla zwierzyny zapach przy-
pominający ludzki pot, a pół litra tego 
specyfiku pozwala zabezpieczyć w linii 
prostej do 3 km upraw. Niestety cena tego 
preparatu wynosi ok. 190 zł za butelkę 
500 ml. 
 Producent Hukinolu zaleca, aby wokół 
upraw rozmieścić paliki o wysokości 

około 0,5 m w odstępach 15-20 m z umo-
cowanym na szczycie zwitkiem szmat, 
filcu lub gąbki, na który co 10–14 dni 
nanosi się preparat za pomocą kroplo-
mierza lub strzykawki w ilości 3–5 kropli 
na palik. Nie należy zwiększać dawki, 
bo działa to niekorzystnie powodując 
zmianę zapachu. I jeszcze jedna sprawa. 
Paliki należy osłonić daszkiem z tworzy-
wa, bądź kawałkiem papy. Ma to chronić 
od deszczu, ale równocześnie zapewniać 
swobodny przepływ powietrza potrzebny 
do rozchodzenia się zapachu.
 Do ochrony upraw rolnych przed dzi-
kami można także stosować urządzenia 
elektryczne (tzw. pastuchy elektryczne)

Józef Nosal
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 W dniach 17-19 sierpnia na 
kompleksie boisk „Moje boisko – 
Orlik 2012” odbyły się III Amator-
skie Mistrzostwa Par Deblowych 
w Tenisie Ziemnym Gminy Brzo-
stek. Organizatorem mistrzostw 
był Urząd Miejski w Brzostku 
oraz animatorzy „Moje boisko – 
Orlik 2012”. W zawodach wzięło 
udział sześć par. W grupie „A” 
zwyciężyła para mieszana M. Ka-
walec / Ł. Ryndak, zaś w grupie 
„B” M. Nosal / K. Skórski. Zwy-
cięzcy grup spotkali się w me-
czu finałowym. Drugie miejsce 
w grupie „A” zajęła para K. Hals 
/ S. Rams natomiast w grupie „B” 
M. Nawracaj / M. Szybist. Pary te 
walczyły w me-
czu o 3 miejsce. 
W pojedy n k u 
finałowym zwy-
c i ę ż y ł a  p a r a 
Mateusz Nosal 
i Krzysztof Skór-
ski (7:5, 6:2), zdo-
bywając nagrodę 
główną turnie-
ju ufundowaną 
przez Burmistrza 
Brzostku. Dru-
gie miejsce zajęła 
para Magdalena 
Kawalec i Łu-
kasz Ryndak. Na 
miejscu trzecim 
uplasowała się 
para Krzysztof 
Hals i Sławomir 
Rams wygrywa-

jąc w pojedynku z Marcinem 
Nawracajem i Mateuszem Szybi-
stem 6:4, 6:2, którym przypadło 
miejsce czwarte. Po zakończeniu 
meczu finałowego najlepszym 
wręczono puchary i medale ufun-
dowane przez Urząd Miejski 
w Brzostku. 
 O rga n i z a t o r z y  d z ięk ują 
wszystkim osobom, dzięki któ-
rym mistrzostwa się odbyły, 
a w szczególności Burmistrzowi 
Leszkowi Bieńkowi za ufundowa-
nie nagród. Dziękujemy również 
wszystkim uczestnikom za grę 
i zapraszamy na kolejną edycję 
w przyszłym roku.

Krzysztof Hals

 W niedzielę 12 sierpnia 
zakończyły się rozgrywki 
trzeciej edycji Amator-
skiej Ligi Tenisa Ziemne-
go Gminy Brzostek. W li-
dze wystartowało 14 osób. 
Zawodnicy zostali podzie-
leni na cztery grupy – dwie 
grupy 4-osobowe i dwie 
3-osobowe. Do dalszej 
fazy turnieju awansowało 
po dwóch najlepszych za-
wodników z każdej grupy. 
W ćwierćfinałach spotkali 
się K. Hals – P. Fryc 2:0 
(7:5, 6:4), M. Nosal – Sz. 
Nowicki 1:2 (6:2, 3:6, 4:6), 
K. Skórski – A. Rams 2:0 
(6:0, 6:0), S. Rams – J. Piąt-
kiewicz 2:0 (7:5, 6:3). W I 
półfinale zagrali K. Hals 
– K. Skórski 1:2 (6:7, 6:1, 
5:7). W II półfinale zagrali 
S. Rams – Sz. Nowicki 
1:2 (6:3, 3:6, 5:7). W fina-

le spotkali się Krzysztof 
Skórski i Szczepan Nowic-
ki. Mecz wygrał Krzysztof 
Skórski z wynikiem 2:0 
(7:6, 6:1). 
 Po zakończeniu me-
czu finałowego zostały 
wręczone nagrody dla 
wszystkich uczestników 
ligi ufundowane przez 
Urząd Miejski w Brzost-
ku. Organizatorzy dzię-
kują wszystkim osobom, 
dzięki którym liga się 
odbyła, a w szczególności 
Burmistrzowi Leszkowi 
Bieńkowi za ufundowanie 
nagród. Dziękujemy rów-
nież wszystkim uczestni-
kom za grę i zapraszamy 
na kolejną edycję w przy-
szłym roku. 

Animator „Moje  
boisko – Orlik 2012”

Krzysztof Hals

aMatorska lIGa tenIsa ZIeMneGo GMIny brZostek 

aMatORsKIE MIstRZOstWa paR 
deblowych w tenIsIe ZIeMnyM

Krzysztof Skórski i Mateusz Nosal – I miejsce

Magdalena Kawalec i Łukasz Ryndak – II miejsce Sławomir Rams i Krzysztof Hals – III miejsce

Od lewej: Szczepan Nowicki – II miejsce, Krzysztof Skórski I miejsce
Fot. Adrianna Wajda
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„Wiatr mocno zawiał 
I porwał liście 
Do wirującej przestrzeni ciągnął
Tak tańcząc mocno i uroczyście
Jakby powiedzieć chciał o tej ziemi
I o tych ludziach żyjących tu
Tych na Przedmieściu
Przed Brzostku rynkiem…”

 Wrześniowa aura przykuwa prze-
chodniów do przestrzeni pól, łąk, 
sadów i ogrodów. Kolorowy dywan 
sypie się z drzew i lecą jakby róż-
nobarwne płatki kwiatów. To liście 
gnane wiatrem wirują, spadają, kręcą 
się podnoszą i znowu spadają jakby 
goniły z całych sił, a potem bezsilne 
lecą pod drzewa. Jest ich coraz więcej. 
Brunatne, zielone, szare, żółto-zgniło-
-brązowe, bordowe i jaskrawo rude. A 
drzewa owocowe jakby coraz bardziej 
puste, tylko gdzieniegdzie podtrzymują 
pękate owoce. Są one różnych kolorów 
i coraz mocniej kuszą i zapraszają 
przechodnia na ucztę. Na dywanie 
z liści leżą kawałki owoców, pewnie to 
dzieci nadgryzły je, a może zwierzęta 
polne szukają zapasów na zimę. Ruda 
wiewiórka biegnie z impetem, skacze 
po konarach jak fryga. Tylko kitką 
nakrywa swój łebek, ale już znalazła 
owoc i trzyma go w łapkach, już z nim 
biegnie, za chwilę zniknie w ustronnym 
miejscu, a potem zakopie i schowa go 
w mieszku. Gromadzi zapasy na zimę, 
jest pracowita i przezorna, jak w tej 
dziecięcej piosence: „…powiedz, po-
wiedz wiewióreczko, co dasz w zimie 
swym dziateczkom. Ja się zimy nie 
boję – odpowie wiewiórka – bo mam 
w norkach pokoje, a w pokoju i w 
mieszku mam też i po orzeszku…” To 
tylko piosenka dla dzieci, ale zawiera 
dużo mądrości oraz uczy gospodarno-
ści i zapobiegliwości. 
 Idę ulicą Królowej Jadwigi – ileż tu-
taj historii zamkniętej w tych domach, 
podwórkach, ogrodach. Jak bardzo wy-

rośnięci społecznie są Brzostowianie. 
Tych nestorów naszej ziemi prawie już 
nie ma, a dużo młodych ludzi wyjecha-
ło za chlebem w świat, zaś do nas przy-
wędrowali przybysze i tworzą nową 
społeczność. Zatrzymuję się przed 
internatem Zespołu Szkół Rolniczych. 
Widzę pusty budynek, framugi okienne 
i drzwi wejściowe jakieś spłowiałe. Wo-
kół budynku pusta przestrzeń, dobrze 
że chociaż trawa wykoszona. A jeszcze 
nie tak dawno tętniło tu życie rytmem 
młodych i przestrzeń wokół była inna, 
rabaty kwiatowe, foliaki z nowalijkami, 
warzywa, skalniak czarował swoimi 
kolorami roślin i kwiatów. Z budynku 
unosił się zapach zupy jarzynowej 
z takich młodych, nowych warzyw, 
zapach smażonego kotleta mielonego, 
a dzisiaj pusto. Jakoś nie śpieszno 
właścicielom tej posesji do ratowania 
zabytku. Z dzieciństwa pamiętam ten 
budynek zniszczony latami wojny. Była 
tam synagoga – bóźnica w Brzostku 
się mówiło – a jakież tam można było 
znaleźć cudeńka, kolorowe szkiełka, 
różnokształ tne kamyczki, można 
było biegać po „wiszących schodach” 
i bawić się w chowanego. A dziś stoi 
odremontowany budynek i niszczeje. 
Szkoda, bo może przydałby się np. na 
bezpieczne przedszkole lub inny lokal 
użyteczności publicznej.
 Dalej idę w kierunku Przedmieścia. 
Przy Słonym Potoku – tu gdzie dzisiaj 
mieszkają Pietrzyccy – była posesja 
Reuttów, na której był wodny młyn, 
a dzisiaj nawet śladu po nim nie zo-
stało. Za posesją Michalskich i Stani-
szewskich na zakręcie stał drewniany 
dom z gankiem, a wokół niego mały 
zgrabny ogród kwiatowy. W owym 
domu mieszkała przedwojenna brzo-
stecka nauczycielka Zofia Tułecka. 
Była to kobieta obdarzona talentem 
malarskim, malowała w oleju, a jej 
obraz był także w naszym kościele 
parafialnym. Opiekowała się nią Anna 

Kobak – mówiło się Hania z grzywką 
– która również wynajmowała się do 
opieki nad małymi dziećmi. Nic by nie 
było w tym dziwnego gdyby nie to, że 
Hania zarobionymi pieniędzmi umiała 
się dzielić. To właśnie ona pomagała 
alumnom z biednych rodzin w czasie 
studiów seminaryjnych. Wspomagała 
finansowo 10 księży – o czym kiedyś 
opowiadała tylko w tajemnicy. Dziś już 
jej nie ma wśród nas i myślę, że mogłam 
tajemnicę tej zacnej kobiety zdradzić.
 Sąsiednią posesją jest Matysikówka. 
Piękny domek, jak dworek ziemiański, 
zawsze świeżo wymalowany na biało, 
okna lśnią i błyszczą w słońcu. Na po-
dwórko wiedzie ścieżka utwardzona, 
a cały ogród z dawnych lat był wzo-
rem gospodarności jak w Soplicowie 
u Mickiewicza: „…Dom mieszkalny 
niewielki, lecz zawsze chędogi i sto-
dołę miał wielką i przy niej trzy stogi 
użytku… Był maleńki ogródek ścież-
kami porżnięty pełen bukietów trawy 
i mięty…” tak wyglądała owa posesja 
dawniej, a dziś trochę zniewolona mocą 
czasu. Jednak ów dom jest przykładem 
świetności mieszczan brzosteckich.
 Przy tej drodze rozciągała się też 
spora posesja Nowaków, ludzi świa-
tłych i zamożnych z Przedmieścia brzo-
steckiego. Z tej rodziny wyrośli wielcy 
patrioci, uczestnicy walk z I i II wojny 
światowej, biznesmeni, ludzie nauki, 
nauczyciele, inżynierowie, artyści. Dziś 
nie ma drewnianego domu z gankiem, 
nie ma ogrodu i młyna, który mełł 
zboże na mąkę nie tylko mieszkańcom 
naszej gminy. Jest pusty plac porośnięty 
trawą.
 Przedmieście przeszło ogromne 
przeistoczenie. Przed laty była to 
przestrzeń rolnicza, gdzie szumiały 
łany pszenicy, żyta, jęczmienia, ziele-
niły się pola buraczane, ziemniaczane, 
tytoniowe, duże zagony truskawkowe, 
rzędy malinowo-porzeczkowe cią-
gnęły się pod Dąbrówkę, Kamieniec 

opowieści dawnej treści – na przedmieściu

Fragment ulicy Przedmieście Fot. J. Nosal
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i Okrągłą. Dziś te przestrzenie rolnicze 
zostały zabudowane nowoczesnymi 
domami z gustownymi ogródkami, 
podwórkami, z wymyślnymi ogrodze-
niami, a wśród tych nowości architek-
tonicznych stoją odnowione dawne, 
drewniane domki Nowaków, Ziębów, 
Jarmuszów, wyremontowane i unowo-
cześnione, a zabudowania gospodar-
skie – obory, stajenki, szopy, stodoły, 
chlewiki zostały wyburzone albo stoją 
puste. W ich miejsce weszły garaże 
opasłe, wielkie, przestrzenne.
 Na dawnej Reuttówce został wybu-
dowany duży obiekt, w którym miesz-
czą się delikatesy i okazała karczma. 
To tam właśnie odbywają się przyjęcia 
weselne, spotkania jubileuszowe, przy-
jęcia okazjonalne oraz stypy. Tutaj też 
przyjeżdżają firmy medyczne, handlo-
we i inne, gdzie organizują pokazy swo-
ich produktów. W gustownie urządzo-
nym pomieszczeniu przez właścicielkę 
Anetę można spokojnie uczestniczyć 
w prezentowanym pokazie.
 Ciut dalej, przed posesją pani doktor 
Bożeny Stokłosowej, zwykle stoi kolej-
ka samochodów z cierpiącymi dziećmi. 

Ta lekarz pediatra zawsze gotowa 
jest do udzielenia pomocy medycznej 
i ulżenia cierpieniu. Wokół jej budynku 
rozciąga się duży, gustownie urządzony 
ogród z ciekawą roślinnością. Pięknie 
w tym ogrodzie, spokojnie i kojąco.
 Jeszcze na Przedmieściu stoi znisz-
czony i opuszczony duży obiekt, w któ-
rym mieściły się zakłady cukiernicze 
„Liwocz”. Dzisiaj, kiedy patrzę na ten 
obiekt, to aż serce boli. Zlikwidowano 
zakład pracy, ogromna rzesza kobiet 
straciła zatrudnienie, nowy właściciel 
obiektu okazał się na tyle niewiarygod-
ny, że zostawił zabudowania, podwórze 
zarosło chwastami i samosiejkami 
i tylko szczury mają swobodę w har-
cowaniu. Aż strach bierze jak niego-
spodarnym jesteśmy narodem w dobie 
XXI wieku, kiedy o pracę tak trudno.
 Lepiej się mają dawne zabudowania 
SKR-u, chociaż żal sprzętu rolniczego, 
który był bardzo potrzebny do obróbki 
małych areałów, stąd też dzisiaj jest 
więcej łąk zachwaszczonych aniżeli 
pól uprawnych. Cóż, takie są realia 
współczesnego czasu. W tych zabudo-
waniach prowadzona jest przez Jana 

Synowieckiego i Edwarda Kmiecika 
spółka EKIW, w której produkuje się 
narzędzia rolnicze i sprzedaje za gra-
nicę. Eugeniusz Łazowski prowadzi 
stację diagnostyczną, gdzie można 
dokonać przeglądu technicznego po-
jazdów.
 Plac skupu buraków cukrowych 
został wykorzystany na cotygodnio-
we targowisko, na które ściągają 
drobni handlowcy. Tutaj można kupić 
wszystko: meble, artykuły gospodar-
stwa domowego, artykuły chemiczne, 
kosmetyki, odzież, obuwie, artykuły 
spożywcze, owoce, drzewka, sadzonki 
drzew i kwiatów, a nawet przeróżne 
starocie. Tutaj co środę jest gwarno 
jak za dawnych lat, jednak coraz mniej 
handluje się zwierzętami i ptactwem 
domowym.
 I tak idąc przez Przedmieście można 
łatwo powspominać dawne dzieje oraz 
ludzi, którzy tworzyli tę rzeczywistość. 
Można też poczuć ździebko nowo-
czesności i pomarzyć o nowej lepszej 
przyszłości.

Zuzanna Rogala

 W dniach 3-5 sierpnia 2012 r. na 
hipodromie Klubu Jeździeckiego „Equ-
istro” w Wierzawicach koło Leżajska 
odbyły się Międzynarodowe Zawody 
Jeździeckie w skokach przez przeszko-
dy pod nazwą „Memoriał 8 Pułku Uła-
nów Księcia Józe-
fa Poniatowskie-
go”. W zawodach 
wz ię ło  ud z ia ł 
ponad 100 koni 
i  z awo d n i ków 
nie tylko z Pol-
ski, ale też Słowa-
cji, Ukrainy oraz 
Włoch i Niemiec. 
W konkurencjach 
klasy L i LL oraz 
r o z g r y w a n y m 
Otwar tym Pu-
charze Podkarpa-
cia wzięli udział 
także zawodnicy 
Szwadronu Pod-
karpacie. Wąski 
parkur,  ciasne 
przeszkody, ko-
lorowe baner y 
i reklamy oraz 
t rybuny usytu-
ow a n e  b l i s ko 
parkuru były dla 
naszych koni nowym, nieznanym 
dotąd doświadczeniem. Stanowiło to 
dodatkową trudność dla zawodników: 
Katarzyny Śliż jadącej na Wendetcie, 
Piotra Urbana na Remingtonie, Pawła 
Urbana z Indusem, Piotrka Mroczki na 
Jamajce i Piotra Staniszewskiego na 
Wotanie. Najlepiej w tych warunkach 
radziła sobie para Paweł Urban i In-
dus, którzy zdobyli pierwsze punkty 

w zawodach Otwartego Pucharu Pod-
karpacia. Bezbłędne przejazdy zaliczyli 
także w trakcie dwudniowych zawo-
dów Kasia Śliż, Piotrek Staniszewski 
i nasz młody „Mrówek”, któremu udało 
się w klasie L pokonać Marzenę Antoń-

czyk ze Szwadronu Niepołomice, co 
przy klasie tej zawodniczki dla naszego 
młodego jeźdźca może być powodem 
do dumy
 Generalnie wyjazd należy zaliczyć 
do bardzo udanych zwłaszcza w kon-
tekście doświadczenia zdobytego przez 
zawodników. Także i dla koni bezcenna 
była możliwość ich „oskakania” w tego 
typu zawodach. Miłym akcentem 

imprezy były także wyjazdy ułanów 
z naszej formacji do dekoracji i rundy 
honorowej. W samych zawodach byli 
praktycznie jedynymi „mundurowy-
mi” uczestnikami zmagań. Jedynie 
rtm. Jan Znamiec ze Szwadronu Nie-

połomice obok 
naszych czterech 
kawalerzystów 
prezentował się 
w  z a w o d a c h 
w mundurze. Ra-
dosnym jest to, że 
powoli w turnie-
jach skokowych 
pojawiają się za-
wodnicy w mun-
durach. Ciekawe 
było stwierdzenie 
dowódcy Szwa-
d r onu  Nie p o -
łomice, że kie-
dyś  w ok resie 
przedwojennym 
o sile polskiego 
jeździectwa de-
cydowali ofice-
rowie kawalerii, 
a zawody dla nie 
mu ndu row ych 
miały charakter 
towarzyski. Dziś 

jest dokładnie odwrotnie, ale widać 
już wyraźnie, że nowy kierunek został 
wytyczony. Coraz więcej munduro-
wych pojawia się na zawodach i coraz 
częściej sięgają po sukcesy. Droga 
„sportowa” przed współczesną kawa-
lerią ochotniczą w pełnym tego słowa 
znaczeniu, to jednak jeszcze daleka 
przyszłość..

Wojciech Staniszewski

Międzynarodowe Zawody jeździeckie w wierzawicach
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 Lato 2012 roku przemija szybko jak 
strzała z łuku. To żarem buchnie, to 
wichrem z siłą dmuchnie, to znowu leje 
mocnym deszczem. Niepokój w serca 
zasiewa tegoroczna aura. Gospodarze 
z lękiem patrzą w niebo i obawiają się 
każdej większej chmury pędzonej siłą 
wiatru. Granatowe chmury pojawiają 
się szybko, a razem z nimi zmienia się 
temperatura od żaru 35 stopniowego do 
prawie chłodnego dnia i niemalże zim-
nej nocy. Te skoki temperatury zmie-
niają cyrkulacje powietrza i ściągają 
kataklizmy atmosferyczne: powodzie, 
trąby powietrzne i gradobicia. Te zaś 
zmieniają wygląd całego otoczenia, 
niszczą łany zbóż i tworzą z nich ubitą 
przestrzeń. Drzewa walą się, łamią, 
jakby po nich przeszedł czołg i niszczą 
wszystko dookoła, stojące samochody, 
zabijają ludzi i zwierzęta. Siłą wiatru 
niszczone są całe domy, które wywra-
cają się jak pudełka z kartonów. W jed-
nej chwili znikają dachy z domów, 
wyrwane są okna, drzwi, zwalone 
ściany, jednym słowem cały dobytek 
ludzki zamienia się w nicość. W sercu 
człowieka jest strach, ból i rozpacz. 
Na szczęście Brzostek ominęły te ka-
taklizmy – dziękować Bogu – i można 
trwać i działać spokojnie.
 Wrzesień jest miesiącem pamięci 
narodowej związanej z wybuchem 
II wojny światowej, z czasem terroru, 
cierpień, segregacji narodowej, łapanek 
i wywozów do obozów zagłady. Miesiąc 
ten uczy pokory i szacunku dla drugiego 
człowieka, bowiem powiedziane jest: 
„…po to ci dałem rozum człowieku byś 
dobrze czynił…” Jak się ma ten nakaz do 
życia różnych społeczeństw odpowiedz-
my sobie sami.
 Wrzesień to też 
miesiąc radości, 
gdyż rozpoczy-
na się szkolnym 
dzwonkiem, któ-
ry wzywa dzieci 
i młodzież szkol-
ną, nauczycieli 
i wychowawców 
do  sz ko ł y.  Za 
poetą powtórzę: 
„…szkoło, szkoło 
kochana ilekroć 
cię wspomnę ser-
ce mi rośnie z za-
chwytu…” Szkoła 
zawsze tętni ży-
ciem uczniów, ale 
o jej sprawności 
decyduje dobra 
organizacja pracy 
dydaktyczno-wy-

chowawczej, za którą odpowiada Rada 
Pedagogiczna i dyrektor szkoły. Zatem 
u progu nowego roku szkolnego warto 
sobie przypomnieć jak rozwijała się 

oświata w naszym małym miastecz-
ku i w całej brzosteckiej gminie. Jak 
wyrastała z dawnych stereotypów, jak 
stawała się powszechna i dostępna dla 
wszystkich dzieci, bez względu na ich 
pochodzenie, jak radziła sobie z uwarun-
kowaniami ustrojowymi i politycznymi, 
jak przygotowywała młode pokolenia do 
uczestnictwa w życiu społecznym kraju.

 Szkoła brzostecka wyrosła z czasów 
benedyktyńskich, kiedy to król Bolesław 
Chrobry sprowadził Benedyktynów do 
kraju i zezwolił im na zakładanie przy-
klasztornych szkół. Tak to w Małym 
Brzostku została założona szkoła przez 
Benedyktynów z Tyńca w XII wieku, a  
uczęszczała do niej młodzież nie tylko 
z miasta Brzostek, ale także z okolicz-
nych wsi. Podczas napadu Rakoczego 
z Siedmiogrodu na Brzostek szkoła bar-
dzo ucierpiała i była utrzymana kosztem 
konwentu Tynieckiego.

 Kolejne lata i wieki przynosiły wiele 
zmian w brzosteckiej szkole, tak samo 
zresztą jak i w całym kraju.
 Od 1772 roku nasze ziemie znalazły 
się pod zaborem austriackim i powsta-
ła tzw. szkoła trywialna urządzona 
według Felbigera. Szkoły trywialne 
opłacane były przez opactwo tynieckie 
oraz proboszcza parafii brzosteckiej ks. 
Szymona Wójcickiego, który przekazał 
735 florenów uzyskanych ze sprzedaży 
obligacji. Od 1864 roku Brzostek zna-
lazł się w dekanacie strzyżowskim, 
a nadzór nad szkołami objął ks. Jan 
Kolbuszewski.
 W 1883 roku wybudowano drewnia-
ny budynek szkolny, kryty gontami, 
w którym nauczyciele uczyli w jednej 
salce szkolnej ustawiając grupkami 
młodzież i w ten sposób uczyli różnych 
przedmiotów. Potem dobudowywano 
salki szkolne, bo też i liczba uczniów 
systematycznie wzrastała.
 Od 1891 roku nadzór nad szkołą 
brzostecką przejęła Okręgowa Rada 
w Tarnowie, a kierownikami szkoły 
kolejno byli Leon Rapicki, Wojciech 
Michniak, Józef Zajączkowski, Karol 
Strzelbicki – wszyscy spoczywają na 

brzosteckim cmentarzu.
 Na początku XX w. stary budynek 
szkolny został rozebrany, a nauka od-
bywała się w prywatnych domach, zaś 
rajcowie miejscy wraz z ks. prałatem 
Stefanem Szymkiewiczem i burmi-
strzem Andrzejem Tułeckim oraz całą 
społecznością lokalną wybudowali 
szkołę, która stoi po dziś dzień. Było 

w niej sześć izb 
lekcyjnych, kan-
celaria i mieszka-
nie dla kierownika 
szkoły.
 Podczas I wojny 
światowej budy-
nek został moc-
no z n iszczony 
i  t r udem przez 
m i e s z k a ń c ó w 
odbudowany. Od 
1916 roku k ie -
rownikiem szkoły 
był Józef Szcze-
pański, a potem 
Stefan Traciłow-
ski, Władysława 
Twardusiowa i Jó-
zef Matuszewski, 
który został wy-
wieziony do obo-

Znowu zadźwięczał szkolny dzwonek 
„…Człowiek otrzymuje od Boga swą istotną godność, 
 a wraz z nią wznoszenie się ponad wszelki porządek społeczny
 w dążeniu do prawdy i dobra. Jest on jednak również uwarunkowany
 strukturą społeczną, w której żyje otrzymanym wychowaniem i środowiskiem…”

Jan Paweł II: Encyklika Centesimus annus 1991 r.

Grób Wojciecha Michniaka na cmenta-
rzu parafialnym w Brzostku

Tadeusz Frączek w sali szkolnej z uczniami
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zu w Oświęcimiu, gdzie zginął. Podczas 
II wojny światowej oświata przeszła do 
tajnego nauczania i nauczanie odbywa-
ło się w prywatnych budynkach. Tam 
też odbywały się ciągle 
niekończące się rewizje 
niemieckie, aresztowania, 
przesłuchania w Jaśle i wy-
wozy do obozu zagłady. 
Później kierownikiem szko-
ły brzosteckiej był Kasper 
Świtkowski, a zniszczony 
ostrzałem artyleryjskim 
budynek szkoły został po-
nownie odbudowany. I tak 
19 marca 1945 roku rozpo-
częła się nauka w budynku 
szkoły, później modernizo-
wanym i ulepszanym. 
 W czasach PRL szkoła 
współtworzyła ducha wy-
znaczonego przez PZPR, 
kierownika szkoły obdarzono tytułem 
„przodownika pracy socjalistycznej”. 
W szkole pieczołowicie obchodzone 
były wszystkie święta związane nie 
tylko z życiem kraju, ale tak-
że święta kraju sowieckiego, 
który zniewolił Polskę ideami 
komunizmu.
 Od 1958 roku szkoła przy-
stąpiła do likwidowania anal-
fabetyzmu, a nauczyciele włą-
czeni zostali do wszystkich 
akcji państwowych, zbiórek 
i prac społecznych. Kolejnym 
kierownikiem szkoły była Julia 
Frączek, a potem jej mąż Ta-
deusz, który był repatriantem 
i wrócił z Syberii. Następnym 
dyrektorem szkoły był Edward 
Zimny, który prowadził tę pla-
cówkę do 1970 roku.
 Przez następny rok szkolny 
kierownictwo sprawowała mgr Eugenia 
Grzesiakowska, wcześniej nauczycielka 
w Kamienicy Dolnej. To właśnie Euge-
nia Grzesiakowska sprawowała także 
funkcję dyrektora Zbiorczej Szkoły 
Gminnej. To ona była pierwszym orga-
nizatorem tego typu szkół w całej brzo-
steckiej gminie i na trwale zapisała się 
w pamięci naszego środowiska. Eugenia 
Grzesiakowska w 1967 roku ukończyła 
magisterskie studia polonistyczne na 
wydziale filologiczno-historycznym 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kra-
kowie. Wyposażona bogactwem wiedzy 
humanistycznej i pedagogicznej wpajała 
ją później uczniom, jako niezwykła 
polonistka. Była wymagającą i pełną 
poświęcenia nauczycielką. Taką też 
formę pracy stosowała pełniąc funkcję 
dyrektora szkoły. Władze oświatowe 
dostrzegły w niej niebywały talent peda-
gogiczny i pomimo tego, że nie należała 
do PZPR została powołana na dyrektora 
szkoły, a potem na dyrektora ZSG. To 
za jej włodarzenia w ciągu dwóch lat 
został wybudowany obecny budynek 
szkoły publicznej im. Komisji Edukacji 
Narodowej. To pod jej kierownictwem 
nauczyciele czuli potrzebę rzetelnej 

pracy z młodzieżą, a dzieci i młodzież 
czuli chęć zdobywania wiedzy. W 
szkole panował duch dobrego wycho-
wania młodzieży i zdolna młodzież 

zdobywała czołowe miejsca w konkur-
sach przedmiotowych, artystycznych 
i sportowych. Szkoła tętniła życiem od 
poranka do wieczoru, gdyż po południu 

organizowane były zajęcia pozalekcyj-
ne, sportowe, artystyczne i harcerskie. 
Dyrektor Eugenia Grzesiakowska 
umiała doskonale organizować pracę 
dydaktyczną w szkole, współpracować 
z Komitetem Rodzicielskim, jak rów-
nież odpowiednio dowartościowywać 
pedagogów pracujących w tej szkole. 

Jej zastępcą był Roman Smalara, który 
później, po odejściu Eugenii Grzesia-
kowskiej na emeryturę, został dyrek-
torem brzosteckiej szkoły. Był dobrym 

kontynuatorem zasad orga-
nizacyjnych i dydaktyczno-
-wychowawczych w pro-
wadzeniu szkoły. Zawsze 
prowadził rozmowy przed-
hospitacyjne i udzielał ko-
mentarza metodycznego. 
Był dyrektorem bardzo 
lubianym przez młodzież 
szkolną. W 2007 roku wraz 
żoną obchodzili jubileusz 
pięćdziesięciolecia pożycia 
małżeńskiego.
 Od 1986 do 1990 roku 
dyrektorką szkoły była 
Teresa Reutt, a jej zastęp-
cą Maria Rozwadowska. 
W tym czasie szkoła tętniła 

życiem dydaktyczno-wychowawczym, 
jednak na zajęcia artystyczne młodzież 
często przychodziła do Domu Kultury, 
a harcerstwo zaczęło całkowicie za-

mierać. W tym czasie ważne 
miejsce w organizowaniu ży-
cia oświatowego odgrywały 
ogniwa związkowe zrzeszające 
pracowników oświaty, nauczy-
cieli, administrację oświatową 
oraz pracowników obsługi. 
Działały ogniwa ZNP oraz 
Solidarność Nauczycielska. 
Dyrekcja szkoły umiejętnie 
współpracowała z tymi ogni-
wami. Od odejścia na emery-
turę Teresy Reutt do chwili 
obecnej dyrektorem szkoły 
jest Maria Przebięda, zaś pra-
cownicy ekonomiczno-admi-
nistracyjni oświaty mają swoje 
lokum w Urzędzie Miejskim.

 I tak na przestrzeni półwiecza nastę-
powały zmiany organizacyjne oświa-
ty, zmieniali się również kierownicy 
a później dyrektorzy szkół, ale zawsze 
najważniejszym było, aby dobrze wy-
edukować młode pokolenie.
 Nauczyciele i pedagodzy to ludzie 
światli i ciągle poszukujący dróg, po 
których prowadzą dzieci i młodzież do 
dorosłego życia, do świadomego uczest-
nictwa w życiu społecznym kraju.
 Na dźwięk szkolnego dzwonka każdy 
z nas wspomina swoją szkołę, swoich 
nauczycieli, wychowawców i dyrektora 
szkoły, który przede wszystkim czuwał 
nad dobrą organizacją w szkole. Dźwięk 
wrześniowego dzwonka szkolnego 
zmusza nas do refleksji, aby z czystym 
sumieniem można było powiedzieć 
za błogosławionym Janem Pawłem II: 
„Człowiek otrzymuje od Boga godność, 
a wraz z nią wznoszenie się ponad 
wszelki porządek społeczny…” poprzez 
dobre wychowanie w szkole.
 Więcej o historii oświaty w naszej 
gminie znajduje się w: Zuzanna Rogala 
„O sobie samej i nie tylko. Pamiętnik 
nauczycielski.”

Zuzanna Rogala Maria Przebięda

Maria i Roman Smalarowie

Eugenia Grzesiakowska Teresa Reutt
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 Kiedy rozdrabniamy warzywa, 
często zaraz po pokrojeniu ciemnieją, 
tracąc przy tym wartość odżywczą. 
Proces ten jest spowodowany kon-
taktem surowca z tlenem i enzymami 
uwalnianymi z uszkodzonych komórek. 
Aby go ograniczyć należy:
• zapewnić szybkie tempo obierania 

i rozdrabniania produktów,
• schładzać półprodukty i gotowe po-

trawy,
• ograniczyć dostępność tlenu (np. 

poprzez szybkie dodanie sosu czy 
zalewy),

• zakwasić warzywa 
(np. poprzez dodanie 
soku z cytryny).

 Wszystkie te zabie-
gi, dzięki osłabieniu 
aktywności enzymów 
oraz ograniczeniu do-
stępu tlenu, zmniejszą 
niechciane i nieko-
rzystne zmiany. War-
to również pamiętać 
o tym, że warzywa na-
leży myć poprzez płukanie, a nie mo-
czenie, które powoduje duże straty wi-
tamin rozpuszczalnych w wodzie. – Do 
obierania i krojenia warzyw nie należy 
używać narzędzi wykonanych z rdze-
wiejących materiałów, gdyż poprzez 
kontakt z nimi następuje przyspieszenie 
działania enzymów rozkładających wi-
taminy – mówi Alicja Kalińska, ekspert 
kampanii „Pora na pomidora, czyli jak 
tu nie kochać polskich warzyw i owo-
ców”, Dyrektor Centrów Dietetycznych 
SetPoint. – Dodatkowo warzywa trzeba 
obierać możliwie cienko. A wszystko po 
to, by nie obniżać zawartości witamin – 
dodaje. 

jak gotować warzywa
 Większość warzyw należy gotować 
pod przykryciem, wrzucając je na 
wrzącą wodę. Warto również, aby były 
w skórce, którą obiera się dopiero po 
ugotowaniu. Jeśli nie jemy warzyw od 
razu po przyrządzeniu, istotne jest rów-
nież tempo ich schładzania. Im szybciej 
zostaną schłodzone, tym korzystniej dla 
wartości odżywczych oraz trwałości 
potrawy. Jeśli gotujemy warzywa jako 
samodzielne danie (np. brokuły gotowa-
ne), wystarczy po ugotowaniu przelać 

je zimną wodą i chłodne wstawić do 
lodówki. Jeśli natomiast warzywa są 
częścią dania (np. gulasz mięsno-wa-
rzywny), najlepiej przełożyć potrawę 
z gorącego garnka do zimnego naczynia 
(dodatkowo naczynie można włożyć do 
zimnej wody), a następnie wstawić (już 
chłodne) do lodówki.
 Warto również pamiętać o tym, aby 
do przechowywania oraz gotowania 
warzyw nie używać obitych naczyń 
emaliowanych, gdyż tak jak w przypad-
ku rdzewiejących narzędzi do obierania 
czy krojenia, poprzez kontakt z rdzą 
następuje przyspieszenie działania 
enzymów rozkładających witaminy. 

Dobrze jest natomiast warzywa bogate 
w karoten gotować z dodatkiem tłusz-
czu, który przyczynia się do wzrostu 
przyswajalności prowitaminy A oraz 
poprawia wygląd potrawy.

o czym warto pamiętać przy-
gotowując surówki
 Surówka z porem i pomidorami, 
z pysznej marchewki, z sałatą i ogór-
kiem… Pomysłów na dodatek do dru-
giego dania lub potrawę samą w sobie 
jest wiele. Robi się je szybko, zazwy-

czaj z tego, co akurat 
mamy pod ręką, a za-
wsze smakują wyśmie-
nicie. Przygotowując 
surówkę należy jed-
nak pamiętać, by jak 
najszybciej połączyć 
występujące w niej 
warzywa z substan-
cją zespalającą, czyli 
z sosem, dressingiem 
czy oliwą. Jeśli do jej 

przygotowania korzystamy z mrożo-
nych produktów, należy rozmrażać je 
w lodówce – w temperaturze 4-8°C 
bez dostępu światła. Surówki najlepiej 
spożywać bezpośrednio po przygoto-
waniu, szczególnie te z pomidorem, lub 
ewentualnie w czasie od 2 do 6 godzin 
po przygotowaniu (w zależności od 
zawartych w niej składników). Te z wa-
rzywami gotowanymi wysoką wartość 
utrzymują dłużej – przez około dobę.
Źródło: Alicja Kalińska, ekspert kam-

panii „Pora na pomidora, czyli 
jak tu nie kochać polskich wa-
rzyw i owoców”, Dyrektor Cen-
trów Dietetycznych SetPoint.

sztuka przyrządzania warzyw bez tajemnic
Jak ugotować warzywa, by nie straciły wartości odżywczych? Co zrobić, by nie ciemniały tuż po pokrojeniu? Na co zwró-
cić uwagę przygotowując surówkę? Czyli krótki przewodnik dla tych, którzy chcą „wycisnąć” z warzyw jak najwięcej!

Korzystniejszy 
zasiłek rodzinny
 Od 1 listopada 2012 zostanie podniesiona kwota zasiłku ro-
dzinnego, a także zostanie zwiększone kryterium dochodowe 
przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny.
 Wysokość przyznanego zasiłku rodzinnego uzależniona 
jest od wieku dziecka i kształtuje się w następujący sposób:
do 31 października 2012 roku

68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 

ukończenia 18 roku życia
98 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do 

ukończenia 24 roku życia
od 1 listopada 2012 roku

77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukoń-

czenia 18 roku życia

115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukoń-
czenia 24 roku życia

 Ci, którzy ubiegają się o zasiłek rodzinny muszą pamiętać, 
że przysługuje im on wtedy, jeśli przeciętny miesięczny dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę, albo dochód osoby uczącej 
się nie przekracza kwoty:
do 31 października 2012 roku
504 zł – w przypadku rodziny lub osoby uczącej się
583 zł – w przypadku gdy członkiem rodziny jest osoba 

z orzeczeniem o niepełnosprawności, lub z orze-
czeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności

od 1 listopada 2012 roku
539 zł – w przypadku rodziny lub osoby uczącej się
623 zł – w przypadku gdy członkiem rodziny jest osoba 

z orzeczeniem o niepełnosprawności, lub z orze-
czeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności

Informacja MGOPS w Brzostku

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

podwyższenie krzyża
Przed wiekiem biegłeś człowieku
Nie wiedząc czym byłeś pchany
Szukałeś Krzyża w pośpiechu
W pancerz żelazny ubrany
By pod nim niewiernych tracić
Krzyżować nie przebaczać
Na piersi szablą zaznaczyć
Mieczem krzyżowym nawracać
Dziś toczy się inna bitwa
Zalała Krakowskie Przedmieście
Kto dłużej pod Krzyżem wytrwa
Kto go wyżej podniesie
Znam dzień i znam takie miejsce
Gdzie Krzyż z szacunkiem podnoszą
W przededniu Matki Bolesnej
Jego chwałę w Brzostku głoszą
Na Krzyżu Pan świat odkupił
Minęło dwa tysiące lat
Jeśliś go w sercu postawił
To idź razem z nim zbawiać świat

Brzostek-14.09.2010

księgi
Pieniądze za filarami
W podcieniach wielkości
Za otwartymi drzwiami
Zamknięte księgi mądrości
Wejdź
Na co liczysz
Na rozum czy miłość
Przelicz i wybieraj
Nie licz na dary losu
Wybierz egoizm
Lub rozdaj ubogim
Dni twoje też są policzone

ślad
Przez szczelinę skalną
Patrzą strachu oczy
Za szczeliną czarną
Kołem świat się toczy
W szczelinie pamięci
Przerzucam sterty lat
Patrzą wszyscy święci
W rozgrzebany mój świat
Znalazłem tamten ślad
Na niebie dzikich gęsi
Wielu krzyżyków znak
I bemoli na piersi
Odleciały za wrzesień
Przecięły mój świat
Zostawiły jesień
Za szczeliną lat

o Matko siedliska
O Matko Siedliska
Nasza Żniwna Pani
Przychodzimy dziś do Ciebie
My – Twoi poddani
 Aby podziękować
 Żeś nam pomagała
 W pracach polowych
 Siły dodawała
Matko Boża Siewna
Najświętsza Panienko
Dostrzegnij nas wzrokiem
Dosięgnij nas ręką
 Pobłogosław tutaj
 Cały lud zebrany
 Dodaj sił, mądrości
 Mój Boże kochany
O Matko Siedliska
Chcemy dziś w podzięce
Złożyć ten chleb biały
W Twe Matczyne ręce
 Matko Siewna Pani Zielna
 Tyś ludowi jest potrzebna
 Kwiaty, kłosy, pierwociny
 Przyjmij na swe urodziny

Jadwiga 
Samborska

jesień
Uschły trawy, kwiaty, zioła
I zżółkły liście na drzewach,
Pusto, pusto dookoła
I ptak już mi mój nie śpiewa…
Pola szare, smutne, stare
I las nagość swą odkrywa
I jam stracił w siebie wiarę
I sił coraz mi ubywa…
Jesień, jesień, toć już wrzesień
Słońce coraz krócej świeci…
Znikły chwile mych uniesień
(O, jak szybko życie leci!)
Wyszłem dzisiaj zbierać plony
Z wiosny, lata życia mego…
O, jak jestem zasmucony
Nie zrobiłem nic dobrego…
Pusto, szaro dookoła,
Smutkiem bije serce moje
I głos jakiś stąd mnie woła
A ja tak się iść tam boję…
Przyszła mego życia jesień – 
Już mi droga nie daleka
Przyszedł życia mego wrzesień
(O, jak szybko czas ucieka!)

Franciszek
Wojnarowski

Józefa
Filar

rozpłakała się nam jesień
Rozpłakała się nam jesień.
z żalu za minionym latem
szlocha, płacze w wielkim żalu
trudno ją utulić.
Spróbuj wietrze ją pocieszyć,
Do serca przytulić.

bezdomni
Jak ciężkie być musi życie bezdomnego,
jak trudno mu przeżyć każdy dzień, 
Gdzie ma się podziać gdy deszcz i zimno,
gdzie ma się ogrzać, położyć gdy chory?
Jak żyją bezrobotni z rodzinami, dziećmi?
Nie mają za co kupić chleba.
Jakże cierpi serce matki,
Ich skargi sięgają nieba.
A władza pławi się w luksusie,
na rozrywki krocie wydają,
nie przejmują się losem swoich wyborców
choć żyją w skrajnej nędzy i od zimna umierają.

Ukryty koniec
Który to raz?

czekam
chcę się ruszyć i uwierzyć

spróbować.
Jestem tutaj Boże

czy to ostatni raz mam ruszyć
w stronę strachu wstydu..?

Jestem tutaj Panie
Czas ucieka – ja go potrzebuję a może

jest już za późno..?
Czy warto żyć

Wysoko światła gwiazd gdzieś
tam jest moje przeznaczenie?

Daj mi bratnią duszę Boże
bym nie skończył źle
Bym mógł z kimś iść

przez ogień i łzy.
Nie zostawiaj mnie samego Boże

proszę cię… bo może
to ostatni raz…

rozdroże
Chcę wrócić

proszę
Chcę słuchać
twych słów

Pragnę twej miłości
łaski

Tego co najświętsze
dałeś naszym przodkom

Adamowi i Ewie.

Krzysztof
Filar
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Groch z kapustą
 Ze środków masowego przekazu co 
chwila dowiadujemy się o bankructwie 
kolejnej firmy turystycznej i wyjazd do 
ciepłych krajów na wypoczynek staje 
się coraz bardziej ryzykowny. Z kolei 
koszty pobytu nad Bałtykiem, bez żad-
nej gwarancji dobrej pogody, są wyższe 
niż w ofertach „last minute” do ciepłych 
krajów.
 W tym roku mam porównanie, bo 
wypoczywałam już nad trzecim mo-
rzem, tym razem przez 14 dni nad Bał-
tykiem, w Gdyni. Wczasy zorganizo-
wała Międzyzakładowa Komisja NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty 
w Dębicy dla członków Związku (a mąż 
odprowadza tam składki) i ich rodzin. 
Wzięliśmy ze sobą najstarszego wnuka 
Rafała, (6,5 roku), aby wzmocnił drogi 
oddechowe na nadchodzącą jesień. 
Mieszkaliśmy w zaprzyjaźnionym, nie-
publicznym, samorządowym Zespole 
Szkół, każda rodzina w osobnej sali.
 Nie było tam luksusów, ale bar-
dzo dobre całodzienne wyżywienie 
w stołówce szkolnej, dostęp do TV 
podczas Olimpiady, stoły tenisowe, 
duże korytarze na dziecięce zabawy 
podczas niepogody, boisko sportowe, 
bliska odległość od morza z pięknym 
molo, kolejka SKM łącząca Trójmiasto 
i mnóstwo możliwości atrakcyjnego 
spędzenia czasu stanowiło znakomitą 
rekompensatę skromnych warunków 
mieszkaniowych. Również cena była 
bardzo przystępna, ze znaczną zniżką 
dla dzieci, których było około 20, w róż-
nym wieku.
 Przyjechaliśmy do Gdyni Orłowo 
własnym samochodem w godzinach 
popołudniowych i wszystkim obecnym 
została wydana kolacja. Przywitaliśmy 
się z morzem i zmęczeni podróżą wcze-
śniej udaliśmy się na spoczynek.
 W następnym dniu pojechaliśmy 
kolejką do portu w Gdyni, gdzie zwie-
dziliśmy Okręt Muzeum ORP „Błyska-
wica” oraz Akwarium Gdyńskie. Nasz 
podopieczny zrobił nam psikusa i kiedy 
po zakończeniu zwiedzania okrętu szu-
kaliśmy go w pobliżu przewodnika, on 
siedział już na nabrzeżu z zakupionymi 
na okręcie pamiątkami. Dostał za to 
manto i w Oceanarium pilnowaliśmy 
go, aby nie zapodział się gdzieś między 
rybkami i innymi morskimi stworami. 
Można tam było pogłaskać żywe ryby 

oraz zobaczyć makietę dna Bałtyku 
z jego głębinami.
 Dopisywała nam pogoda, na plaży 
nie było tłoku, a kilkudziesięciometro-
wa płycizna pozwalała dzieciom bez-
piecznie bawić się w morskich falach. 
Z „naszej” plaży widać było Sopot, 
Gdańsk i Hel. 
 W następnym dniu pieszo (4,5 km 
pięknie utrzymanym parkiem wzdłuż 
morza) udaliśmy się do Sopotu na 
molo, skąd rozciąga się widok na morze 
i miasto, zobaczyliśmy też przystań 
żaglową i statek wycieczkowy „Pirat” 
oczekujący na chętnych na rejs po Za-
toce Gdańskiej. Nasz wnuk kupił tam 
woreczek drobnych bursztynów (za 3 zł) 
z przepisem na nalewkę leczniczą oraz 
zestaw kapitana piratów – hak, przepa-
skę na oko, strzelający pistolet, lunetę 
i kolczyk na ucho i od tego momentu na 
nic już nie zwracał uwagi, za wyjątkiem 
lodów. Przechodząc głównym depta-
kiem obejrzeliśmy „Krzywy Domek” 
– architektoniczne dziwo. Wróciliśmy 
już kolejką, aby zdążyć na obiad.
 W Gdańsku rozpoczął się w tym 
czasie Jarmark Dominikański – cała 
starówka zamieniła się w wielki plac 
targowy ze stoiskami oferującymi wy-
roby z bursztynu, drewna, pszczelego 
wosku, ręcznie malowanymi obrazami, 
wyrobami z włóczki, regionalnymi 
produktami spożywczymi z krajów 
sąsiadujących z Polską, oscypkami 
z Podhala itp. Nasz wnuk mówi, że jest 
kolekcjonerem minerałów i przy tym 
stoisku spędził sporo czasu, wydając 
niemal wszystkie swoje oszczędności.
 Zwiedziliśmy wtedy Muzeum Bursz-
tynu – w starej warowni na kilku pię-
trach znajduje się najpierw bursztyn 
nieobrobiony – bryły kilkukilogramowe 
pięknie pachnące żywicą oraz histo-
ria powstania bursztynu, a następnie 
wyroby z bursztynu od najstarszych 
(szkatułki, biurka, dzbany) do najnow-
szych, gdzie bursztyn jest łączony ze 
srebrem, stopami metali i kamieniami 
szlachetnymi tworząc piękną biżuterię 
użytkową.
 W tym samym obiekcie oraz na 
dziedzińcu znajduje się Muzeum Hi-
storyczne Miasta Gdańska – armaty, 
narzędzia tortur, strzelby itp. Wnuk 
z uwagą i zadowoleniem zwiedził oba 
obiekty, zrobiliśmy też kilka zdjęć na 
pamiątkę.
 W pobliżu „naszego” mola w Gdy-
ni znajduje się Scena Letnia Teatru 

Miejskiego, gdzie aktorzy i widzowie 
pod gołym niebem, na plaży, przy szu-
miącym morzu mogą delektować się 
wystawianą sztuką. Bilety były dość 
drogie i konieczna była dobra pogoda, 
ale udało się nam skorzystać z oferty 
programowej – mąż obejrzał sztukę „W 
kręgu namiętności – Tango Piazzolla”, 
a ja „Bóg mordu” – komediodramat, 
w którym dwa małżeństwa spotkały się, 
aby wyjaśnić nieporozumienia między 
ich nastoletnimi synami, wskutek któ-
rego jeden z nich stracił dwa przednie 
zęby. Sztuka była grana o 19-tej, dlatego 
naprzemiennie zajmowaliśmy się opieką 
nad wnukiem.
 Pod koniec pobytu w Gdyni od-
wiedziliśmy Pomorski Park Naukowo 
– Technologiczny, Centrum Nauki 
Experyment i to był strzał w dzie-
siątkę. Wnuk był zachwycony, a my 
przypomnieliśmy sobie podstawowe 
prawa fizyki – były tam doświadczenia 
z dźwiękiem, światłem, energią, zanie-
czyszczeniem środowiska, maszynami 
prostymi itp. Wszystkiego można 
było dotknąć, samodzielnie wykonać 
doświadczenie, a efekty nieraz były 
zaskakujące.
 Dwa dni przed odjazdem zwiedzili-
śmy Międzynarodową Wystawę Kotów 
Rasowych „Cat Club Amber” w Galerii 
Bałtyckiej w Sopocie. Wnuk najchętniej 
kupiłby wszystkie koty – i te gołe, bez 
włosów „Sfinksy”, i te największe, 
ważące około 7 kg. Zapytał o cenę za 
małego, kudłatego kotka i był zdzi-
wiony, że kosztuje 1200 zł. Oferowane 
były tam również myszy z materiału, 
przybory do toalety kociej, miseczki, 
poduszeczki, piórka do zabawy itp. 
Wnuk kupił kolorowe piórka na patyku 
dla swojego kota Spryciarza, ale w tym 
samym dniu dowiedział się, że jego 
kotek (zwykły dachowy mieszaniec) 
zaginął i musiałam użyć całej wiedzy 
psychologicznej, aby go jakoś pocieszyć 
i osuszyć kapiące łzy.
 Ogółem wyjazd był udany, bo po-
goda dopisała (deszcze były krótko-
trwałe), atrakcji nie brakowało, a wnuk 
dostarczał niekończących się emocji. 
Ale zawsze znajdzie się łyżka dziegciu 
w beczce miodu – złapałam tam zapa-
lenie korzonków nerwowych, z czego 
nie mogę się jeszcze wyleczyć oraz 
zapłaciliśmy mandat za przekroczenie 
prędkości pokonując 2500 km po trud-
nych, polskich drogach.

Janina Słupek

uks karate kyokushIn ZaprasZa na trenInGI
Brzostecki Klub Kyokushin Karate zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia,  

które odbywają się w Szkole Podstawowej w Brzostku w dniach:
• dla dzieci – wtorek i czwartek od 17:30 do 18:30
• dla młodzieży i dorosłych – wtorek i czwartek od 18:30 do 20:00

Zajęcia rozpoczynają się 4 września 2012 roku
Telefon kontaktowy 510 179 193
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dROdZy ROdZIcE, UcZENNIcE I UcZNIOWIE

ZespÓł sZkÓł IM adaMa MIckIewIcZa w janusZkowIcach 
oGłasZa w roku sZkolnyM 2012/2013 dodatkowĄ rekrutację celeM 

uZupełnIenIa IstnIejĄcych Grup ZajęĆ w projekcIe
„wIejska sZkoła w środku europy beZ rÓżnIc”

wspÓłFInansowanyM Z europejskIeGo FundusZu społecZneGo

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie” PO KL, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrówny-
wanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 
edukacyjnych” 

Termin realizacji projektu: 01.09.2010 – 31.01.2013
Uczestnicy projektu: Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza 
w Januszkowicach
Termin rekrutacji i naboru: rekrutacja – 10 – 13.09.2012 – w godzinach od 15.00 do 17.00 
nabór – 17-19.09.2012r w godz. od 15.00 do 17.00 w Zespole Szkół w Januszkowicach
Rodzice chętnych ucz/ucz będą zobowiązani do wypełnienia i podpisania formularza zgłoszeniowego.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY 
http://www.zsjanuszkowice.home.pl (zakładka: Projekt Unijny – dokumenty do pobrania) 

oraz w biurze projektu w ZS Januszkowice.

Wolne miejsca w następujących zajęciach pozalekcyjnych:
•	 Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego i matematyki 
•	 Zajęcia dla uczniów i uczennic uzdolnionych z j. polskiego i matematyki
•	 Nauka języka angielskiego (tylko uczniowie gimnazjum – 8 wolnych miejsc)
•	 Zajęcia logopedyczne i pedagogiczno-psychologiczne
•	 Zajęcia biblioteczne (6 wolnych miejsc)
•	 Zajęcia samoobrony Aikido (pierwszeństwo przyjęcia z listy rezerwowej)
•	 Nauka tańca towarzyskiego 

W pierwszej kolejności przyjmowani będą:
•	 Ucz. i uczennice z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
•	 Ucz. i uczennice, mający problemy w nauce, z niską oceną końcoworoczną w roku szkolnym 2011/2012 

z przedmiotu, który objęty będzie zajęciami dodatkowymi (Ocena: ndst, dop, dst)
•	 Ucz. i uczennice z rodzin o najniższych dochodach (obowiązuje zaświadczenie o dochodach za rok 2011)
•	 Zdolni Ucz. i uczennice, z wysoką oceną końcoworoczną w roku szkolnym 2011/2012 z przedmiotu, który 

objęty będzie zajęciami dodatkowymi (Ocena: cel, bdb, db)

awans 
brzostowianki 
do V ligi
 W Dębickim Podokręgu Piłki 
Nożnej tradycją stało się wręcza-
nie pucharów honorujących kluby, 
których drużyny uzyskały awans 
do wyższej klasy rozgrywkowej. 
Dlatego też w niedzielę, 19 sierp-
nia, przed meczem z Kaskadą 
Kamionka, Prezes Podokręgu 
Dębickiego – Bronisław Błaszkie-
wicz wręczył okazały puchar za 
awans do V ligi na ręce kapitana 
„Brzostowianki” Seweryna Kra-
jewskiego.

J. Nosal Fot. P. Batycki
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Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu – fragmenty

nauka w konspiracji cd.
 Bez cienia wątpliwości w realną 
możliwość rozpoczęcia spełnienia mo-
ich marzeń, pełen radosnych uniesień 
i mocnych postanowień rzetelnej nauki 
w zakresie gimnazjalnym i pracy w go-
spodarstwie rodziców, wyjechałem od 
Wójtowiczów z księdzem i jego mamą. 
Przy drodze koło domu oczekiwali moi 
rodzice. Mama usiadła na przednim sie-
dzeniu plecami do mnie, a tato pożegnał 
księdza i pojechaliśmy do Siedlisk. Całą 
drogę we trójkę rozmawiali na różne 
tematy. Na podwórzu plebani ksiądz 
Wójtowicz nie chciał przyjąć od mojej 
mamy pakunku przygotowanego dla 
niego, ale jej usilne prośby okazały 
się skuteczne. Obydwie mamy oraz ja 
bardzo serdecznie pożegnaliśmy księ-
dza, po czym on poszedł na plebanię, 
a mamy do sklepu. Wkrótce obydwie 
wróciły z zakupem soli kuchennej 
i jakiś drobiazgów, wsiadły na wóz i od-
jechaliśmy do Grudnej. Podczas jazdy 
obydwie rozmawiały na temat wspa-
niałych zalet odwiezionego księdza. W 
pobliżu naszego domu mama zaprosiła 
Wójtowiczową do nas na podwieczorek, 
ale ta podziękowała i prosiła bym ją 
odwiózł do domu, ponieważ zaczął jej 
dokuczać żołądek.
 W niedzielę wcześniej oprzątnąłem 
konie i szykowałem się do kościoła 
na poranne nabożeństwo. Wychodząc 
powiedziałem rodzicom, że po mszy 
zostanę u księdza wikarego uczyć się 
ministrantury. Nigdy jeszcze nie by-
łem u księdza wikarego w mieszkaniu. 
Dlatego po mszy poszedłem najpierw 
do Marysi Janikównej. Ta zaprowadziła 
mnie do mieszkania księdza. Ksiądz wi-
kary przywitał mnie bardzo uprzejmie 
i poprosił Marysię o śniadanie dla nas 
obydwóch. Rozmowę ze mną na temat 
nauki zaczął od spraw organizacyjnych. 
W czym, gdzie, kiedy i w jaki sposób 
może pomagać mi w nauce. Następnie 
przeszedł do programu nauczania łaciny 
i religii, lecz przerwał bo weszła Mary-
sia ze śniadaniem.
 Bardzo onieśmieliło mnie zaprosze-
nie księdza do wspólnego śniadania. 
Nigdy z osobą duchowną nie spożywa-
łem posiłku. Najpierw serdecznie dzię-
kowałem za śniadanie argumentując, że 
nie jestem głodny, a gdy to nie pomogło 
nie wiedziałem jak się do posiłku zabrać 
by się nie ośmieszyć. Ksiądz przed 
przystąpieniem do spożycia śniadania 
przeżegnał się wymawiając głośno 
słowa : „In nimine Patris et Filius et 
Spirytus Sanctus amen”. Przeżegnałem 
się i ja wypowiadając po cichu polskie 
słowa „W imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego amen”. Dalszą modlitwę przed 
jedzeniem ksiądz odmawiał półgłosem 
po łacinie, a ja po polsku. Najtrudniej 
było mi posługiwać się nożem i widel-
cem przy śniadaniu. Powstrzymywałem 
się od brania chleba do ręki ale o mało 
co nie zrzuciłem talerzyka ze stołu. 
Po śniadaniu Marysia sprzątnęła stół 
i opuściła mieszkanie wikarego. Wtedy 
ksiądz zapytał mnie, czy znam polskie 
znaczenie jakiś słów łacińskich? Odpo-
wiedziałem twierdząco. Jeśli tak, to co 
oznacza słowo „Deus”? Odpowiedzia-
łem „Bóg”. A słowo „amen”? Odpo-
wiedziałem „niech się stanie”, ale jest 
ono z języka hebrajskiego. Skąd o tym 
wiesz? Wyjaśniłem, że ksiądz katecheta 
Kuczek uczył mnie już ministrantury 
przed wojną i tłumaczył słowa łaciny na 
język polski. Służyłeś już do mszy świę-
tej? Jeszcze nie, ponieważ z Grudnej do 
kościoła jest daleko. Raz w niedzielę 
wszedłem do zakrystii z zamiarem 
służenia do mszy, ale będący tam 
ministranci powiedzieli mi, że nie ma 
potrzeby, bo ich jest już za dużo zwłasz-
cza w niedzielę. Mogę spróbować w dni 
powszednie, ale ja chodziłem do szkoły 
w Grudnej Górnej i rano musiałem być 
w szkole na lekcjach. Nie chciałem też 
narzucać się księdzu Kuczkowi, by nie 
pomyślał, że skarżę się na nieprzychyl-
ność ministrantów.
 Po tych wyjaśnieniach ksiądz wikary 
powiedział. Dobrze się stało, że jeszcze 
nie służyłeś do mszy świętej. Uczenie 
cię ministrantury będzie dobrym ka-
muflażem nauki innych przedmiotów. 
Dam ci dziś broszurkę z ministranturą, 
byś sobie dokładnie ją przypomniał 
i zapamiętał. Broszurkę możesz po-
kazać na potwierdzenie, że uczysz się 
ministrantury w przypadku gdyby cię 
ktoś o to pytał. W odpowiednim czasie 
przepytam cię, jak masz opanowany 
tekst ministrantury i czynności wyko-
nywane przez ministranta podczas od-
prawiania mszy świętej. Powiem ci też 
kiedy zaczniesz służyć do mszy świętej, 
najpierw odprawianej przeze mnie. Ma 
się rozumieć, że nauka innych przed-
miotów pozostanie absolutną tajemni-
cą. Następnie ksiądz wikary omówił 
niektóre zasady ortografii i gramatyki 
języka łacińskiego. Wypożyczył mi 
podręcznik początkowej nauki tego ję-
zyka i pouczył jak z niego korzystać, by 
skutecznie utrwalać sobie i poszerzać to 
co on będzie omawiał na spotkaniach 
ze mną. Zalecił abym każdą książkę do 
nauki i własne notatki przechowywał 
w miejscu trudnym do wykrycia przez 
gestapowców w przypadku rewizji.
 Katechizm na pewno jest u was 
w domu? Oczywiście odpowiedziałem. 
To dobrze. Powtórz sobie dokładnie 
pierwszą część. Następnym razem 
przedyskutujemy ważniejsze tematy. 
W przyszłą niedzielę przyjdź do mnie 
po sumie będziemy mieli więcej czasu. 
Teraz już muszę iść do kościoła. Pod-
ręcznik łaciny włóż sobie pod koszulę 
i przesuń na plecy. Ksiądz sprawdził 

czy marynarka z tyłu dobrze leży. W 
pośpiechu pożegnaliśmy się. Pierwszy 
wyszedłem z wikarówki na gościniec 
i ruszyłem w kierunku Grudnej. Zaraz 
za mną wyszedł ksiądz wikary i poszedł 
w kierunku kościoła gdzie ksiądz pro-
boszcz miał kazanie. Gościniec był pu-
sty, bo ludzie byli w kościele na sumie.
 Szedłem lekko i szybko niesiony na 
skrzydłach radości, że oto rozpocząłem 
naukę. Chciałem być jak najszybciej 
w domu, gdzie wypożyczona książka 
i ja będziemy już bardziej bezpiecz-
ni. Myślałem przy tym gdzie ukryję 
książkę, aby trudno było ją znaleźć 
w przypadku rewizji, a jednocześnie 
żeby łatwo była dostępna dla mnie do 
bieżącego z niej korzystania.
 W domu będę mógł spokojnie 
wszystko przemyśleć i zapoznać się 
pobieżnie z zakresem podręcznika do 
łaciny. Sięgnąłem do kieszeni po bro-
szurkę z ministranturą o rozmiarach 
małej koperty listowej. Było to inne wy-
danie niż miałem wypożyczone przed 
wojną od księdza katechety Kuczka. 
Przeglądnąłem broszurkę i schowałem 
do kieszeni z powrotem, ponieważ 
w szybkim marszu nie mogłem czytać. 
Pomyślałem sobie tylko, mam oficjalny 
dowód mojej nauki ministrantury, jeśli 
by tato zapytał.
 W takich okolicznościach w drugiej 
połowie maja 1941 r. rozpocząłem zdo-
bywanie wiedzy na poziomie szkoły 
średniej. Dzięki pomocy ludzi dobrej 
woli, gotowych do patriotycznych po-
święceń, mogłem rozpocząć i dalej kon-
tynuować naukę w warunkach okupacji 
niemieckiej i niesłychanego terroru 
hitlerowskiego. Zdobywanie wiedzy 
w systemie tajnego nauczania było tak 
samo surowo karane przez okupanta, 
jak każda działalność konspiracyjna 
ruchu oporu. Wówczas nie myślałem 
o grożących mi torturach śledczych, 
ani o karach do kary śmierci włącznie. 
Za wszelką cenę chciałem się uczyć. 
Abym mógł to robić, musiałem być 
bardzo ostrożny, by nie zdradzić się, że 
moja nauka to nie tylko ministrantura. 
Kolejne spotkania u księdza wikarego 
ułatwiały mi także poznawanie i stoso-
wanie metod uczenia się samodzielnie, 
eksternistycznie, które okazały się tak 
samo ważne jak przedmiot nauki.
 Entuzjastyczna radość powodowana 
rzeczywistym rozpoczęciem przeze 
mnie nauki, nagle została zbulwersowa-
na wiadomością o najeździe hitlerow-
skich Niemiec na Związek Radziecki. 
Zbrojne uderzenie nastąpiło 22 czerwca 
1941 r., oczywiście bez wypowiedzenia 
wojny jak to już było w zwyczaju Hi-
tlera. Później dowiedziałem się, że III 
Rzesza złamała przy tym niemiecko-
-radziecki układ o nieagresji podpisany 
w Moskwie 25 sierpnia 1939r. Stosow-
nie do hitlerowskiej doktryny wojny 
błyskawicznej, wojska niemieckie rze-
czywiście błyskawicznie wdzierały się 
w głąb Związku Radzieckiego. Fakty 
dosięgnięcia przez wojska niemieckie 
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 Thuja:
 Smaragd (na żywopłoty)
 Sunkist  (na żywopłoty)

Cyprysy i inne krzewy

Uprawa w doniczkach

K. Fryc
Brzostek – ul. Słoneczna 84

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

 KRZEWY
OZDOBNE

ZapROsZENIE
Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku  zaprasza  dorosłych  na 
zajęcia Fitness:
∙ Fit ball z elementami pilatesu – 
ćwiczenia  z  piłką  rehabilitacyjną 
zalecane dla wszystkich  zwłaszcza 
dla osób mających problemy z krę-
gosłupem

∙ tbc z elementami stretchingu – 
ćwiczenia wzmacniające,  ujędrnia-
jące i rozciągające wszystkie grupy 
mięśniowe

Zajęcia te odbywać się będą w szkole 
podstawowej w brzostku w ponie-
działki i środy w godz. 18.00-19.00
Natomiast dzieci zapraszamy na za-
jęcia  rekreacyjno-ruchowe w ponie-
działki o godz. 16.30
Rozpoczynamy już od 10 września br.

już w sierpniu 1941 r. przedmieść 
Leningradu, a w listopadzie dotarcia 
na przedpola Moskwy i Rostowa nad 
Donem, potwierdzały wiarygodne źró-
dła podziemnego nasłuchu radiowego. 
Niemcy zachłystywali się informa-
cjami o błyskawicznym zdobywaniu 
kolejnych obszarów Rosji. Malowali 
wszędzie w miejscach dużej widoczno-
ści literę V, jako pierwszą literę słowa 
viktoria, czyli zwycięstwo. Na przodzie 
parowozów kolejowych litera V wid-
niała jeszcze wówczas, kiedy wojska 
niemieckie ponosiły kolejne klęski do 
1945 r. włącznie z kapitulacją.
 Wojna ze Związkiem Radzieckim 
i wydarzenia na froncie wschodnim 
ożywiły indywidualne kontakty krew-
nych i znajomych z naszymi rodzicami, 
a głównie z tatą. Podkreślam indywidu-
alne, ponieważ po rozpoczęciu wojny 
ze Związkiem Radzieckim, hitlerow-
cy jeszcze bardziej wzmogli terror 
w okupowanych krajach, zwłaszcza 
zaś w Polsce, Jugosławii i Grecji. Dla-
tego wszelkie spotkania kilkuosobowe, 
traktowane były jako spiskowanie prze-
ciwko III-ej Rzeszy. Czasem zdarzały 
się przypadki, że w naszym mieszkaniu 
jednocześnie było kilku mężczyzn. 
Wtedy tato ustalał dla każdego cel 
w jakim do nas przybył. Chodziło o to 
by każdy bez wahania odpowiadał 
w razie wejścia do mieszkania tajniaka 
bądź mundurowego policji niemieckiej 
albo granatowej policji polskiej. Jed-

nym z wiarygodnych uzasadnień było 
przyniesienie zegarka do naprawy, albo 
odbiór już naprawionego. Granatowi 
policjanci sami korzystali z usług ze-
garmistrzowskich taty.
 Mimo rzeczywiście błyskawicznego 
zajmowania przez wojska niemieckie 
coraz większych obszarów Rosji (u nas 
nie używało się nazwy Związek Ra-
dziecki ) tato w rozmowach ze stryjem 
Stanisławem Łukasikiem z Siedlisk 
oraz z wujkami: Józefem Papierem, 
Janem Cabajem z Grudnej, Józefem 
Andreasikiem z Brzezin i Francisz-
kiem Andreasikiem z Glinika, zgodnie 
dochodzili do wniosku, że wojna nie-
miecko-rosyjska jest początkiem końca 
wiktori Hitlera i jednocześnie II wojny 
światowej. Oczywiście takie wnioski 
mogły być wyrażane bezkarnie tylko 
między osobami najwyższego, wzajem-
nego zaufania.
 Szybko minęła niepewność moich 
możliwości kontynuowania ledwo co 
rozpoczętej nauki. W pierwszą nie-
dzielę lipca 1941 r. ksiądz wikary po 
lekcji łaciny (ministrantury), przekazał 
mi wiadomość, która uskrzydliła mnie 
ponownie. Powiedział, że pan Kraw-
czyk kierownik Szkoły Powszechnej 
w Grudnej Górnej wyraził zgodę na 
udzielenie mi pomocy w nauce: języ-
ka niemieckiego, matematyki, fizyki, 
chemii, botaniki i biologii, a pan Gaw-
roński kierownik Szkoły Powszechnej 
w Siedliskach-Bogusz w nauce: języka 

polskiego, historii i geografii. Dodał 
przy tym, abym w najbliższych dniach 
zgłosił się do pana Krawczyka, który 
chce porozmawiać ze mną wstępnie 
na temat jego pomocy. W przyszłą 
niedzielę zaś będzie rozmawiał ze mną 
pan Gawroński, który przyjdzie na 
wikarówkę.
 Idąc z Siedlisk do domu natłok myśli 
rozsadzał mi głowę. Pełny zakres nauki 
przedmiotów obowiązujący w gimna-
zjum ogólnokształcącym cieszył mnie 
bardzo, ale z niepokojem myślałem 
o uzyskaniu zgody taty na naukę tylu 
przedmiotów i na finansowanie tej na-
uki. Nurtowały mnie też wątpliwości, 
czy potrafię pogodzić obowiązki parob-
ka w gospodarstwie rodziców z nauką 
aż tylu przedmiotów i to w warunkach 
konspiracyjnych. Osobą z którą mogłem 
szczerze rozmawiać o nurtujących mnie 
wątpliwościach była moja mama. Po 
powrocie z Siedlisk kiedy byłem sam 
na sam z mamą zwierzyłem się jej 
z moich radości i trosk. Z uwagą wy-
słuchała wszystkiego po czym rzekła, 
muszę zastanowić się w jaki sposób 
mogę ci pomóc. Powiedz mi tylko, kim 
ty naprawdę chcesz być w przyszłości? 
Bez chwili wahania odpowiedziałem 
– księdzem. Wówczas chyba byłem 
pewien, że właśnie chcę być księdzem, 
niezależnie od stanowczej uwagi prze-
kazanej mi przez księdza Wójtowicza 
w dniu jego wyjazdu z Grudnej.

cdn.
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1. Bank SpółdZielcZy RZemioSła w KRA-
koWie oddział w BRZoSTkU

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. pRZedSięBioRSTWo  pRodUkcyjno-
-HandloWo-USłUGoWe „ekiW” – Brzo-
stek, ul. Szkotnia 16

6. FiRma USłUGoWa elSToB, paweł Wojnar 
– Zawadka Brzostecka 44

7. „RUBicello”, marek przewoźnik – Brzo-
stek, ul. łukasiewicza 2

8. Salon FRyZjeRSki „aneTa” a. czajka – 
Brzostek, ul. Rynek 18

9.  TaRTak „jan-dan”, Grygiel jan – Wola 
Brzostecka 58

10.  Sklep  „oleŃka”  (odzież  z Włoch) 
– Brzostek – Pilzno

11.  FiRma  HandloWo-USłUGoWa Geo-
deZyjno-BUdoWlana,  inż.  adam 
Sieńkowski – Zawadka Brzostecka

12.  F iRma  USłUGoWo-BUdoWlana 
„eFekT”, Piotr Wójcik – klecie 123

13.  Zakład ślUSaRSki, Edward Kmiecik – 
Brzostek, ul. mickiewicza 16

14.  FHU marek Zięba – Brzostek
15.  kaToR Wymiany WalUT – jakub pła-

neta – Brzostek, ul. Rynek 12
16.  WinTeR-SpoRT,  dorota  i  Grzegorz 

Betlej – Brzostek, ul. Szkolna 3
17.  Zakład  kamieniaRSko-meBloWy, 

janusz czarnawski – klecie
18.  laSZkło, adam latoszek – klecie
19.  ośRodek  SZkolenia  kieRoWcóW, 

l. kaput – Brzostek, ul. Słoneczna 40
20.  aGenT UBeZpiecZenioWy,  jerzy  po-

trzeba – Brzostek, ul. łukasiewicza 48
21.  FHUp anex, aneta augustyn – Brzostek, 

ul. przedmieście 36
22.  FiRma  TRanSpoRToWo-USłUGoWa, 

jan dziedzic – Bukowa 42
23. USłUGi RemonToWo-BUdoWlane kol-

-BUd – nawsie Brzosteckie 109
24.  HURToWnia FaRB „Remoncik” – Wal-

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

25.  pHUp moToR-poRT, marek  Smoła  – 
Brzostek, ul 11-go listopada 14

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. Wod-GaZ, paweł Bielecki – Brzostek
33.  FiRma  ZaopaTRZenia  RolnicTWa 

i RZemioSła, Dariusz Kalina – Brzostek
34. Sklep  SpożyWcZo-pRZemySłoWy, 

Barbara Szybist – kołaczyce
35.  Sklep ZielaRSko-medycZny „meliSa”, 

maria maczuga – Brzostek, ul. Rynek 2
36.  FiRma  HandloWa  SaniT,  Tadeusz 

Wójcik  –  Brzostek,  pawilon Hermes, 
ul. łukasiewicza 2

37.  STacja konTRoli pojaZdóW, mgr eu-
geniusz łazowski – Brzostek, ul. Szkot-
nia 18

38.  FiRma edo, edward Giergowski – Brzo-
stek

39.  kWiaciaRnia, paweł  i maria piękoś – 
Brzostek, ul. Rynek

40.  Sklep TaRa, dorota Wołowiec-prokop 
– Brzostek, ul. Rynek 24

41.  Sklep  SpożyWcZo-pRZemySłoWy, 
maria Szczygieł, józef czekaj

42.  Sklep moToRyZacyjny aGRo-moToR, 
joanna Sury – Brzostek, pawilon Her-
mes, ul. łukasiewicza 2

43. PH aGd, Zbigniew Ramut
44.  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

Burmistrz Brzostku ogłasza II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Brzosteckiej stanowiącej własność Gminy Brzostek

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 
651 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm) Burmistrz Brzostku ogłasza II publiczny przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż poniższej nieruchomości:
działka leśna oznaczona numerem ewidencyjnym 134 o pow. 0,61ha (6100m2) położona w Woli Brzosteckiej, objęta KW Nr 
RZ1D/00048274/6, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna 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. Nr 
działki

Pow.
(m2) Nr KW Opis 

nieruchomości
Przeznaczenie 

w planie Położenie Cena wywoławcza 
netto (zł) Wadium (zł)

1 134 6100 RZ1D/00048274/6 leśna brak Wola Brzostecka 8 522,00 853,00

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU 
W DNIU 05 PAŹDZIERNIKA 2012r O GODZ. 1000 W SALI KONFERENCYJNEJ

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 01 października 2012r. wadium w wysokości 10% 
ceny wywoławczej, w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj. w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach 
wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 ze zm). Wadium w pieniądzu należy 
wnosić na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, w innej formie do 
kasy Urzędu Miejskiego w Brzostku.
Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym. Jeżeli uczestnik 
przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy 
określonym przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca nierucho-
mości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Uwaga: nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, przez to Gmina nie bierze odpowiedzialności 
za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.
Brzostek, dnia 03.09.2012r.
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V liga Dębicka
1 kolejka – 12 sierpnia 2012, godz. 17.00

Brzostowianka Brzostek 1–3 Wisłok Wiśniowa
2 kolejka – 15 sierpnia 2012, godz. 11.00

Victoria Czermin 2–1 Brzostowianka Brzostek
3 kolejka – 19 sierpnia 2012, godz. 17.00

Brzostowianka Brzostek 1–1 Kaskada Kamionka
4 kolejka – 26 sierpnia 2012, godz. 16.00
Radomyślanka Stalbudowa Kazex 3–1 Brzostowianka Brzostek
5 kolejka – 2 września 2012, godz. 16.00

Brzostowianka Brzostek 5–1 Chemik Pustków
6 kolejka – 8 września 2012, godz. 16.00

Brzostowianka Brzostek – Start Wola Mielecka
7 kolejka – 15 września 2012, godz. 17.00

Igloopol Dębica – Brzostowianka Brzostek
8 kolejka – 23 września 2012, godz. 16.00

Brzostowianka Brzostek – Błękitni Ropczyce
9 kolejka – 29 września 2012, godz. 16.00

Sokół Kolbuszowa Dolna – Brzostowianka Brzostek
10 kolejka – 6 października 2012, godz. 15.00

Brzostowianka Brzostek – Ranizovia Raniżów
11 kolejka – 14 października 2012, godz. 14.00

LKS Dzikowiec – Brzostowianka Brzostek
12 kolejka – 20 października 2012, godz. 15.00

Brzostowianka Brzostek – Wisłoka Dębica
13 kolejka – 27 października 2012, godz. 14.00
Pogórze Wielopole Skrzyńskie – Brzostowianka Brzostek

14 kolejka – 3 listopada 2012, godz. 14.00
Brzostowianka Brzostek – Lechia Sędziszów Małopolski

15 kolejka – 11 listopada 2012, godz. 13.00
Czarnovia Czarna – Brzostowianka Brzostek

klasa b – Dębica ii
1 kolejka – 19 sierpnia 2012, godz. 11.00

Sokół Siedliska-Bogusz 3–2 Dąb Żdżary
2 kolejka – 26 sierpnia 2012, godz. 14.00

LKS Bobrowa 4–1 Sokół Siedliska-Bogusz
3 kolejka – 2 września 2012, godz. 11.00

Sokół Siedliska-Bogusz 0–3 LKS Wiewiórka
4 kolejka – 9 września 2012, godz. 14.00

LKS Góra Motyczna – Sokół Siedliska-Bogusz
5 kolejka – 16 września 2012, godz. 11.00

Sokół Siedliska-Bogusz – LKS Nagoszyn
6 kolejka – 23 września 2012, godz. 11.00

Jamnica Dulcza Wielka – Sokół Siedliska-Bogusz
7 kolejka – 30 września 2012, godz. 11.00

Sokół Siedliska-Bogusz – Monis Bielowy II Strzegocice
8 kolejka – 7 października 2012, godz. 14.00

LKS Jodłowa – Sokół Siedliska-Bogusz
9 kolejka – 14 października 2012, godz. 11.00

Sokół Siedliska-Bogusz – Dragon Korzeniów
10 kolejka – 21 października 2012, godz. 11.00

Sokół Siedliska-Bogusz – LKS Zasów Mokre
11 kolejka – 28 października 2012, godz. 15.00

Wisłoka II Dębica – Sokół Siedliska-Bogusz
12 kolejka – 4 listopada 2012, godz. 11.00

Sokół Siedliska-Bogusz – Bodzos Podgrodzie
13 kolejka – 11 listopada 2012, godz. 14.00

Dąbrówka Stara Jastrząbka – Sokół Siedliska-Bogusz

klasa OkRęgOWa  
JUNiORÓW sTaRsZYcH

1 kolejka – 1 września 2012, godz. 11.00
Brzostowianka Brzostek 2–2 Pogórze Wielopole Skrzyńskie 
2 kolejka – 8 września 2012, godz. 11.00

Borowiec Straszęcin – Brzostowianka Brzostek
3 kolejka – 15 września 2012, godz. 11.00

Brzostowianka Brzostek – Monis Bielowy-Strzegocice 
4 kolejka – 22 września 2012, godz. 11.00

MULKS Pustynia – Brzostowianka Brzostek
5 kolejka – 29 września 2012, godz. 11.00

Brzostowianka Brzostek – UKS Czekaj Ropczyce
6 kolejka – 6 października 2012, godz. 11.00

Rzemieślnik Pilzno – Brzostowianka Brzostek
7 kolejka – 13 października 2012, godz. 11.00

Brzostowianka Brzostek – Kaskada Kamionka
8 kolejka – 20 października 2012, godz. 11.00

Brzostowianka Brzostek – Chemik Pustków 
9 kolejka – 27 października 2012, godz. 11.00

LKS Łęki Górne – Brzostowianka Brzostek
10 kolejka – 3 listopada 2012, godz. 11.00
Brzostowianka Brzostek – Radomyślanka Stalbudowa-Kazex

11 kolejka – 10 listopada 2012, godz. 11.00
UKS Glinik – Brzostowianka Brzostek

klasa OkRęgOWa  
TRaMPkaRZY sTaRsZYcH

1 kolejka – 4 września 2012, godz. 16.00
MKS Kolbuszowa – Brzostowianka Brzostek

2 kolejka – 11 września 2012, godz. 16.00
Brzostowianka Brzostek – Chemik Pustków 

3 kolejka – 14 września 2012, godz. 16.00
Rzemieślnik Pilzno – Brzostowianka Brzostek

4 kolejka – 18 września 2012, godz. 16.00
Brzostowianka Brzostek – Wisłoka Dębica

5 kolejka – 21 września 2012, godz. 16.00
MKS Dębica – Brzostowianka Brzostek

6 kolejka – 25 września 2012, godz. 16.00
Brzostowianka Brzostek – Monis Bielowy-Strzegocice

7 kolejka – 2 października 2012, godz. 16.00
GLUKS Wola Mielecka – Brzostowianka Brzostek

8 kolejka – 9 października 2012, godz. 16.00
Brzostowianka Brzostek – LKS Pustków

9 kolejka – 12 października 2012, godz. 16.00
LKS OSTRÓW – Brzostowianka Brzostek

10 kolejka – 16 października 2012, godz. 16.00
Strażak Lubzina – Brzostowianka Brzostek

11 kolejka – 19 października 2012, godz. 16.00
Brzostowianka Brzostek – Błękitni Ropczyce

12 kolejka – 23 października 2012, godz. 16.00
Strzelec Frysztak – Brzostowianka Brzostek

13 kolejka – 30 października 2012, godz. 16.00
Brzostowianka Brzostek – Lechia Sędziszów Młp.

pIłka nożna
terminarz rozgrywek
sezon 2012/2013 runda I
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OGŁOSZENIE Burmistrza Brzostku z dnia 28 sierpnia 2012 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości prze-
znaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – stanowiących własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem najmu są lokale użytkowe (kioski) położone w Brzostku na przystankach autobusowych (kierunek do Jasła i Dębicy) – 
z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności.
Lokal użytkowy (kiosk nr 1) o powierzchni użytkowej 6,9 m2 położony w Brzostku na przystanku autobusowym (kierunek do Jasła) 
na działce nr 821 stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00042605/4; cena wywoławcza 
czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 60,00 zł + 23% VAT-u miesięcznie. 
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną.
Lokal użytkowy (kiosk nr 2) o powierzchni użytkowej 6,9 m2 położony w Brzostku na przystanku autobusowym (kierunek do Dębicy) 
na działce nr 804 stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00042605/4; cena wywoławcza 
czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 60,00 zł + 23% VAT-u miesięcznie. 
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną.
Wadium dla każdego lokalu nr 1 i nr 2 płatne na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 
2020 0006) wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
Najemca ponosi oprócz czynszu również opłaty za zużytą energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych oraz podatek od nieru-
chomości.
Umowa może być zawarta na okres trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2012 rok.)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem w/w nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
Brzostek, dnia 28.08.2012 r.

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

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

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia 
nieruchomości

(ha)

Opis 
Nieruchomości

(użytki – ha)

Przeznaczenie 
nieruchomości 

i sposób jej 
zagospodarowania

 Cena wywoławcza 
rocznego czynszu dzier-

żawnego 
netto (w zł)

Zasady 
nabycia 

nieruchomości
Wadium 

(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,-

V PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU 
W SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 28 WRZEŚNIA 2012 r. OD GODZ. 1000 .

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 25 wrze-
śnia 2012 r. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu pu-
blicznego – zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm). Wadium w pieniądzu należy wnosić do kasy Urzędu 
Miejskiego lub na konto: BSR O/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006).
Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego stanowi kwotę netto, 
w związku z czym do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%, 
co łącznie stanowić będzie kwotę rocznego czynszu dzierżawnego działki. 
Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. 
Umowa może być zawarta na okres do dziesięciu lat. 
Czynsz płatny będzie rocznie do 30 września na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2012 rok.)
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Brzostek, dnia 23.08.2012 r.
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krZyżÓwka Z naGrodĄ
Poziomo:
1) Milion watów; 5) Suknia popa; 
8) Wyspa brytyjska w grupie Orka-
dów; 9) Korzeń włosa; 10) Bardzo 
znany Murzynek; 11) Europa plus Azja; 
12) Trzy numery w loterii liczbowej; 
13) Dawny duży brzostecki zakład; 
14) Droga, ulica, trasa; 18) Jedwabna 
tkanina; 21) Człon; 23) Zieleń w mie-
ście; 24) Gaz w neonówkach; 25) Spor-
towe buty z gumy i płótna; 26) Materiał 
na Ewę; 29) Np. wąskotorowa; 33) Szal; 
34) Drogie futro; 35) Mały salon; 
36) Dźwignia do podnoszenia ciężarów; 
37) Pokrywa meble tkaniną; 38) Włosy 
upięte w węzeł z tyłu głowy; 39) Pola, 
aktorka filmowa; 40) Przerwa między 
aktami przedstawienia teatralnego.
Pionowo:
1) Nóż do cięcia trzciny; 2) Wymiar 
zewnętrzny; 3) Rafał, bohater powieści 
„Znachor”; 4) Powieść Edwarda Ligoc-
kiego; 5) Mylona z mewą; 6) Najwyższy 
stopień w marynarce wojennej; 7) Śro-
dek owadobójczy; 15) Uderzanie siekie-
rą; 16) Wyborca; 17) Obchodzi imieniny 
5 maja; 19) Obok żył; 20) Gimnastyka 
przy muzyce; 22) Miasto w Finlandii 
w zespole miejskim Helsinek; 26) Ar-
tysta cyrkowy z talerzami; 27) Prawdzi-
wek; 28) Łupina z ziemniaka; 29) Szka-
tułka; 30) Karzeł. 31) Sarmacka dziew-
czyna; 32) Minerał, odmiana dolomitu 
o kolorze białym lub szarawym.
 Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego na dole strony dostarczo-
ne do 30 września 2012 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: ZAWADKA BRZOSTEC-
KA. Nagrodę książkową wylosował 
ZBIGNIEW RĄCZKA z Jasła.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do Domu Kultury w Brzostku.

J. Nosal

Spotykają się dwa psy i pierwszy:
– HAU HAU! 
Na to drugi odpowiada:
– KRA KRA! 
– Co ty zwariowałeś?
– Nie, uczę się języków obcych…

  
Do sklepu na wsi wchodzi chłop i pyta:
– Czy są gwoździe?
– Nie ma.
– A grabie?

– Też nie ma.
– A może wiadra?
– Nie, nie ma.
– To dlaczego nie zamkniecie sklepu?
– Bo kłódek też nie ma.

  
Do mieszkania Kowalskiego puka 
policjant. 
– Kto tam? – pyta Kowalski.
– Policja – odpowiada gliniarz.
– A czego chcecie?
– Porozmawiać.
– A ilu was tam jest?
– Dwóch.
– To sobie sami porozmawiajcie!

  
Ławnicy zjawiają się na rozprawie, 
lekko spóźnieni. Sędzia pyta:

– Panowie biegli...
– Nie! Przyjechaliśmy autobusem.

  
Lekarz radzi pacjentce:
– Zalecam pani częste kąpiele, dużo 
ruchu na świeżym powietrzu i bardzo 
proszę ubierać się ciepło.
Po powrocie do domu pacjentka rela-
cjonuje mężowi:
– Lekarz polecił mi pojechać na ty-
dzień na Bermudy, później w Alpy na 
narty... I upierał się jeszcze, żebyś mi 
kupił futro.

  
Spotykają się dwa korniki w serze:
– Co, też problemy z ząbkami?
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Brzosteckie 
smakołyki

Zupa – krem z selera
Składniki:

– 25 dkg obranego selera
– 1 łyżka masła
– 4 dkg mąki orkiszowej
– 1 l bulionu warzywnego
– 1 łyżka śmietany
– sok z ½ cytryny
– przyprawy: sól, biały pieprz, bertram
– odrobinę cukru 

Wykonanie:
Obrany seler pokroić w plasterki i zaraz potem ugoto-
wać w wodzie z solą i sokiem z cytryny (aby zapobiec 
zbrązowieniu). Po wzburzeniu dalej gotować na małym 
ogniu. Miękki seler zmiksować. Z masła, mąki orkiszowej 
i odrobiny selerowego bulionu przyrządzić zasmażkę. 
Dolać pozostały bulion i jeszcze raz zagotować. Dodać 
śmietanę, przyprawy i cukier.

Karp nadziewany
Składniki: 

– duży wypatroszony karp (ok. 3 kg)
– sok z cytryny
– po łyżce posiekanej natki pietruszki i koperku
– 3 łyżki otrąb
– 1 cebula
– 2 jajka
– 2 łyżki słodkiej śmietanki
– pieprz cytrynowy
– 2 ugotowane marchewki
– ½ ugotowanego selera
– 2 łyżki masła
– pieprz ziołowy, sól, olej
– wywar warzywny

Wykonanie:
Rybę opłukać, osuszyć. Ostrym nożem ostrożnie, aby nie 
uszkodzić skóry, oddzielić mięso ryby od skóry. Skórę 
posolić, nasmarować olejem, zawinąć w folię, aby nie 
wysychała. Z mięsa dokładnie usunąć ości. Mięso pokro-
ić na małe kawałki. Przez maszynkę przepuścić ugoto-
wane warzywa i mięso ryb. Doprawić sokiem z cytryny. 
Wymieszać z żółtkami, otrębami, zieleniną i śmietanką. 
Przyprawić pieprzem ziołowym, solą, pieprzem cytryno-
wym. Wymieszać z pianą z białek. Skórę ryby nadziać 
farszem. Rybę zawinąć w ścierkę nasmarowaną masłem. 
Ułożyć w brytfance wypełnionej wywarem warzywnym. 
Przykryć, na wolnym ogniu gotować 20 minut. Ostudzić 
w wywarze. Udekorować na półmisku według uznania. 

Kanapki z pastą serową
Składniki:

– 30 dag sera żółtego
– 6 jajek
– 3 cebule
– mały majonez
– mały przecier pomidorowy własnej roboty 
– 2 świeże ogórki
– 2 ogórki konserwowe
– 1 papryka czerwona 
– 1 pomidor
– pieczywo 
– masło lub margaryna do smarowania pieczywa 
– szczypiorek lub natka pietruszki
– przyprawy: sól i pieprz

Wykonanie:
Ser i jaja zetrzeć na najdrobniejszej tarce. Dodać drobno 
posiekaną cebulę, wymieszać z majonezem i doprawić 
do smaku solą i pieprzem. Masę podzielić na dwie 
części. Do jednej z nich dodać kilka łyżeczek przecieru 
pomidorowego własnej produkcj i dokładnie wymieszać. 
Pieczywo posmarować masłem, a następnie białą lub 
czerwoną pastą serową. Tak przygotowane kanapki 
dekorować ogórkami, pomidorem i papryką. Posypać 
drobno posiekaną zieleniną. 

Deser z owoców sezonowych
Składniki: 

– 1 duża śmietana 30%
– 1 opakowanie cukru wanilinowego 
– po 1 opakowaniu galaretki pomarańczowej i agresto-

wej
– owoce sezonowe np. maliny, borówki
– rurki waniliowe do dekoracji

Wykonanie:
Galaretki przygotować według przepisu na opakowaniu 
i odstawić do zastygnięcia. Śmietanę ubić z cukrem wa-
nilinowym. Gotowe galaretki pokroić w kostkę. Owoce 
sezonowe umyć. W pucharkach układać na przemian 
owoce, bitą śmietanę i galaretki. Każdą porcję udeko-
rować rurkami waniliowymi.

 W powietrzu czuć już jesień, a na podniebieniu – ochotę 
na jesienne przetwory. Wrzesień obfituje bowiem mnó-
stwem niezwykłych kolorów, które warto przenieść do 
kuchni, czy salonu i wcale nie tylko pod postacią kosza 
z owocami. Jest to miesiąc niezwykle atrakcyjny, szcze-
gólnie dla smakoszy sezonowych produktów. Prawdziwy 
wysyp warzyw i owoców pozwala na przyrządzenie szeregu 
potraw i przetworów. 
 Nasze propozycje kulinarne przyrządzone z ryb, owoców 
i warzyw są doskonałą receptą na dobre samopoczucie 
i pozytywne spojrzenie na świat! 

Redakcja
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wojewódzkie dożynki diecezjalne
 W niedzielę 26 sierpnia 2012 roku w Katedrze Rze-
szowskiej odbyły się Wojewódzkie Dożynki Diecezjalne. 
Brzostecką parafię reprezentowały członkinie Koła Go-
spodyń: Kazimiera Gotfryd, Wanda Szarek, Władysława 
Żyguła, Elżbieta Michalik, Bogumiła Pietrzyka oraz ks. 
Proboszcz dr Jan Cebulak. 
 Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 1100  przyjęciem 
delegacji z wieńcami i chlebem z Parafii i Dekanatów 
Diecezji Rzeszowskiej oraz Gmin i Powiatów Woje-
wództwa Podkarpackiego. Dożynki uświetnili swoimi 
występami: Zespół Ludowy „Twierdzanie”, chór miesza-
ny „Sokół” oraz Dęta Orkiestra Strażacka z Frysztaka.
 Dziękczynnej Mszy św. przewodniczył bp Edward 
Białogłowski – Krajowy Duszpasterz Rolników. Pod-
czas nabożeństwa poświęcono wieńce dożynkowe oraz 
wręczono dyplomy dla delegacji.
 Na zdjęciu obok: brzostecki wieniec dożynkowy 
podczas uroczystości odpustowych w Przeczycy.

atsz

Zupa – krem z selera Karp nadziewany

Deser z owoców sezonowych Kanapki z pastą serową
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kącik
fotograficzny

 Jeśli chcesz się pochwalić swoim zdjęciem na łamach „Wiado-
mości Brzosteckich” prześlij je na adres: wiadomosci@konto.pl lub 
też dostarcz je do redakcji osobiście. Przesyłając zdjęcia prosimy 
o podanie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.

/fl/

Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku

Fot. Damian Siwek z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Sabina Grzesiakowska z Kamienicy Dolnej

Fot. Robert Sypień z Brzostku

Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Magdalena Gąsior z Grudnej Dolnej

Fot. Magdalena Zatorska z Brzostku Fot. Krystyna Szarek-Ryndak z Brzostku


