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Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Dyrektora Małej Poligrafii Redemptorystów w Tuchowie

ŚP
O. Stanisława Stańczyka

 O. Stanisław Stańczyk urodził się 8 września 1954 r. w Szynwałdzie, diec. tarnowska. Po 
odbyciu rocznego nowicjatu 15 sierpnia 1974 r. złożył pierwsze śluby zakonne w Zgromadzeniu 
Redemptorystów, pięć lat później złożył profesję wieczystą a 5 czerwca 1980 r. przyjął w Tu-
chowie święcenia prezbiteratu z rąk ks. abp. Jerzego Ablewicza. Był duszpasterzem w Głogowie 
(1980–1983). Następnie studiował teologię dogmatyczną na Uniwersytecie im. Franciszka Józefa 
w Innsbrucku, uzyskując tytuł doktora teologii. Od 1989 r. był profesorem WSD Redemptorystów 
w Tuchowie, prowadząc wykłady z zakresu teologii dogmatycznej i wstępu do teologii. Staraniem 
O. Stanisława 14 października 1991 r. powstała  w Tuchowie Mała Poligrafia Redemptorystów. 
Jej dyrektorem został mianowany O. Stanisław, który kierował drukarnią aż do swej śmierci. 
 Nasza redakcja współpracuje z drukarnią w Tuchowie od lipca 1997 roku, gdzie oprócz 
„Wiadomości Brzosteckich” drukowane były książki, kalendarze, mapy, widokówki, plakaty itp. 
O. Stanisława zapamiętamy jako człowieka wielkiego formatu, który był równocześnie gorliwym kapłanem, naukow-
cem, dyrektorem i pracownikiem fizycznym. Był też niezmiernie sympatycznym, wesołym i dowcipnym człowiekiem. 
Będzie nam Go wszystkim brakować.
 Odszedł z tego świata niespodziewanie w nocy z 8 na 9 października 2012 r. Żył 58 lat, 38 w  Zgromadzeniu Redemp-
torystów i 32 lata w kapłaństwie. Pogrzeb śp. O. Stanisława Stańczyka odbył się 12 października 2012 r. w bazylice 
Matki Bożej Tuchowskiej.

Redakcja „Wiadomości Brzosteckich”

Listopadowy spacer
 Listopad zawsze nastraja mnie reflek-
syjnie i zmusza do głębszego zastano-
wienia się nad życiem i jego nieuchron-
nym przemijaniem. Już sama przyroda 
temu sprzyja, a cóż dopiero spacer po 
cmentarzu. Zatrzymuję się przy nagrob-
kach znajomych i przyjaciół, których 
w tym roku znowu przybyło i jedyną 
pociechą dla mnie są słowa Salvodiego 
Valentino „Człowiek nie umiera, dwa 
razy się rodzi”.
 Brzostecki cmentarz parafialny za-
łożony został na początku XIX wieku. 
Dzisiaj nie ma już nagrobków z tego 
okresu, a najstarsze jakie można spo-
tkać datowane są na koniec XIX wieku. 
Tuż za bramą wejściową znajdują się 
groby żołnierzy austro-węgierskich 
i rosyjskich poległych w czasie I wojny 
światowej w maju 1915 roku. Żołnie-
rze pochowani są w trzech 
odd zielnych k waterach 
o numerach 223, 224 i 225. 
Dalej rozciga się tzw. stary 
cmentarz, który w tej chwili 
z powodu powtórnych po-
chówków stał się właściwie 
nowym. Nie zachowało się 
w tej części cmentarza zbyt 
wiele starych nagrobków, 
ale te które pozostały, zawsze 
są dla mnie cenną lekcją 
historii. Zaraz za cmenta-
rzem wojskowym po prawej 
stronie znajduje się grób 
dyrektora szkoły w Brzostku 
Wojciecha Michniaka, zmar-
łego w 1908 roku. Trochę 
dalej znajduje się bardzo 
dobrze zachowany nagro-
bek ks. Jana Samolewicza, 
brzosteckiego proboszcza, 
zmarłego w 1878 roku. Tuż 
za nim jest nagrobek ufun-
dowany przez brzosteckich 

obywateli doktorowi medycyny Teodo-
rowi Kaczyńskiemu, który zmarł w 1882 
roku.
 Za kaplicą cmentarną znajdują się 
groby księży pracujących w Brzostku. 
Jest tam między innymi grób ks. Feliksa 
Potockiego, ks. Stefana Szymkiewicza 
– proboszcza i dziekana brzosteckiego, 
który przeżył 102 lata, ks. Wilhelma 
Żywickiego oraz zmarłego w 1999 r. 
ks. Kazimierza Ostafińskiego. W są-
siedztwie jest również grób Andrzeja 
Tułeckiego długoletniego burmistrza 
Brzostku. Nieco dalej znajduje się grób 
rodzinny brzosteckich aptekarzy Bur-
sów i Rakowieckich. Jest tam również 
symboliczna tablica upamiętniająca 
majora Leonarda Bursę, jeńca Starobiel-
ska, który został zamordowany w 1940 
r. w Charkowie.
 Po prawej stronie kaplicy jest okazały 
grobowiec właścicieli dworu w Janusz-
kowicach – Zapalskich. Obok spoczy-

wają zasłużeni nauczyciele: Stefan Tra-
ciłowski, Zofia Tułecka i Władysława 
Twardusiowa. Trochę dalej spotykamy 
stare nagrobki mieszkańców Brzostku. 
Niestety większość z nich jest w bardzo 
złym stanie, a inskrypcje na nich są 
mało czytelne. Widać i one podlegają 
nieuchronnemu prawu przemijania.
 W dalszej części cmentarza, tzw. 
nowej, bo przyłączonej do starego tuż 
przed II wojną światową, na uwagę za-
sługują groby siedmiu saperów, którzy 
zginęli w 1945 roku podczas rozmi-
nowywania terenów przyfrontowych. 
Znajdują się tutaj również groby osób 
pomordowanych przez Niemców w cza-
sie pacyfikacji Brzostku, która miała 
miejsce 20 czerwca 1944 r.
 Odwiedzając miejsca wiecznego 
spoczynku pamiętajmy też o prostych, 
zwyczajnych ludziach, czyichś matkach, 
ojcach i dzieciach.

Józef Nosal
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 W środę, 17 października 2012 r. 
w sali konferencyjnej Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rze-
szowie miało miejsce spotkanie z okazji 
Święta Komisji Edukacji Narodo-
wej. Po wystąpieniach p. Małgorzaty 

Chomycz-Śmigielskiej – Wojewody 
Podkarpackiego, p. Jacka Wojtasa – 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty, 
p. Stanisława Kłaka – Prezesa Okręgu 
Podkarpackiego ZNP oraz p. Henryka 
Wolickiego – v-ce Prezydenta Rzeszowa 

przystąpiono do uroczystego nadania 
odznaczeń państwowych. 
 Krzyże Zasługi i Medale KEN 
wręczała Pani Wojewoda w asyście 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz 
Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP. 
Po części oficjalnej miał miejsce występ 
dzieci z jednej z podrzeszowskich szkół. 
 Pani Maria Przebięda Dyrektor Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Brzost-
ku oraz Panie Nauczycielki tej szkoły 
– Małgorzata Tomaszewska i Dorota 
Dziedzic za szczególne zasługi dla 
oświaty i wychowania otrzymały Me-
dale Komisji Edukacji Narodowej. 
 Pani Dyrektor bardzo cieszy się 
z otrzymanego wyróżnienia, aczkol-
wiek uważa, że odznaczenie to nie jest 
dla niej osobiście, ale dla całej Rady Pe-
dagogicznej oraz pracowników szkoły, 
którzy z poświeceniem i pasją pracują 
w obszarze dydaktyczno-wychowaw-
czym i opiekuńczym.
 Nagrodzeni pięknie dziękują wnio-
skodawcom i zapewniają, że będzie to 
osłodą w dalszej pracy na rzecz dzieci 
i dobra drugiego człowieka.

atsz

medale ken za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania

 We wrześniu uczestnicy obydwu ośrodków 
odwiedzili parafie księży, którzy nie tak dawno 
pełnili posługę duszpasterską w naszej brzo-
steckiej parafii. Byliśmy u ks. Andrzeja Turonia 
w Krempnej, gdzie zwiedzaliśmy cerkwie oraz 
muzeum Magurskiego Parku Narodowego. Na-
stępnie pojechaliśmy do Skalnika w odwiedziny 
do ks. Zbigniewa Pałki. Obejrzeliśmy piękny 
Kościół i okolice, a potem przy wspólnym ogni-
sku posililiśmy się przed drogą powrotną. Przy 
okazji podziwialiśmy piękne krajobrazy Beskidu 
Niskiego, który szczególnie jesienią przykuwa 
uwagę paletą barw karpackiej buczyny. Obowiąz-
kowym punktem wycieczki był również Krzyż 
na Górze Grzywacznej z wieżą widokową, której 
inicjatorem i twórcą jest nasz ks. Proboszcz dr Jan 
Cebulak. 
 W październiku odbył się u nas kurs wikli-
niarstwa. Instruktorzy mogli nauczyć się wielu 
ciekawych technik oraz sposobów na pracę w tym 
wdzięcznym materiale, jakim jest wiklina.
 Obecnie skupiamy się na tworzeniu stroików 
zdobiących groby podczas święta zmarłych i nie 
tylko, gdyż o naszych bliskich i znajomych oraz 
poległych żołnierzach spoczywających na naszych 
lokalnych cmentarzach powinniśmy pamiętać 
przez cały rok. Zapraszamy serdecznie do obej-
rzenia stroików w ŚDS od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.00 do 15.00. 
 Środowiskowy Dom Samopomocy w obiekty-
wie znajdziecie zarówno na Facebooku (należy 
wpisać Środowiskowy Dom Samopomocy im 
Jana Pawła II w Brzostku), jak i na stronie Miasta 
i Gminy Brzostek. Tam można dowiedzieć się 
więcej na temat codziennej działalności ośrodka.

K. Staniszewski

z życia Środowiskowego domu samopomocy im. Jana 
pawła ii oraz warsztatów terapii zajęciowej w brzostku
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 Ustawa z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, która 
weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r., wprowadziła 
w art. 418 §1 zasadę, że w okręgu wyborczym tworzonym 
dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach 
powiatu, wybiera się jednego radnego. 
 Okręgi jednomandatowe w wyborach do rad gmin nie są 
niczym nowym, bo były już wprowadzone w pierwszych 
wyborach w 1990 roku. Późniejsze zmiany ordynacji wybor-
czych wprowadziły jednak możliwość stosowania okręgów 
wielomandatowych. W ostatnich wyborach w naszej gminie 
mieliśmy 1 okręg trzymandatowy obejmujący swoim zasię-
giem Brzostek i Zawadkę Brzostecką, 1 okręg dwumanda-
towy, w którego skład wchodziły Januszkowice i Opacionka 
oraz 10 okręgów jednomandatowych. 
 30 sierpnia 2012 roku Rada Miejska w Brzostku podjęła 
uchwałę Nr XIX/136/12 o podziale Gminy Brzostek na jed-
nomandatowe okręgi wyborcze. Dokonanie tego podziału 
nastąpiło według jednolitej normy przedstawicielstwa obli-
czonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez 
liczbę radnych wybieranych do rady. Następnie liczbę miesz-
kańców w każdym okręgu dzielono przez jednolitą normę 
przedstawicielstwa w gminie z zastosowaniem zaokrągleń 
liczby mandatów w górę do całkowitej liczby mandatów, jeże-
li ułamek liczby mandatów w okręgu był równy lub większy 
niż ½ mandatu i odrzuceniem ułamka mandatu mniejszego 
niż ½.
Przykład: 
13 334 (liczba mieszkańców gminy) : 15 (liczba radnych) = 
888,9 (jednolita norma przedstawicielstwa w gminie).
643 (liczba mieszkańców w okręgu nr 4 – Klecie) : 888,9 
(jednolita norma przedstawicielstwa w gminie) = 0,72. Z ob-
liczenia wynika, że ułamek liczby mandatów jest większy 
niż ½, czyli Klecie mogą być jednomandatowym okręgiem 
wyborczym i będą mieć swojego radnego.
W powyższym przykładzie zastosowano dane z końca kwar-
tału poprzedzającego kwartał, w którym dokonany został 
podział na okręgi wyborcze (art. 13 ust. 2 ustawy).
 Przy podziale gminy na okręgi stosowano się do zasady, iż 
nie powinno się tworzyć okręgów wyborczych składających 
się z miejscowości niegraniczących ze sobą oraz starano się 
nie dzielić miejscowości.
 Nowe okręgi wyborcze będą miały zastosowanie w wy-
borach samorządowych w 2014 roku, ale mogą jeszcze ulec 
zmianie, gdyż w sytuacji, kiedy zmieni się np. liczba miesz-

kańców gminy, Kodeks wyborczy na to zezwala. Zmiany 
takie jednak muszą zostać dokonane najpóźniej na 3 miesiące 
przed upływem kadencji, czyli do dnia 21 sierpnia 2014 r.

Na podstawie Uchwały Państwowej  
Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r.

opracował Józef Nosal
Nowe granice okręgów wyborczych w Gminie Brzostek

Nr 
okręgu 
wybor-
czego

Granice okręgu wyborczego
Liczba rad-
nych wy-
bieranych 
w okręgu

1

Brzostek: Aleksandra Gryglewskiego, 
Jana Winiarza, Królowej Jadwigi, Ks. 
Józefa Jałowego, Ks. Piotra Niezgody, 
Mariana Nałęcza Mysłowskiego, Mie-
czysława Woronieckiego, Okrągła, Polna, 
Przedmieście, Szkolna, Szkotnia, Teodora 
Furgalskiego, Zielona, Żydowska

1

2
Brzostek: Ignacego Łukasiewicza, Ks. 
Kazimierza Ostafińskiego, Ogrodowa, Po-
łaczówka, Południowa, Rynek, Słoneczna, 
Wąska, Węgierska

1

3
Brzostek: 11-go Listopada, 20-go Czerw-
ca, Adama Mickiewicza, Równie, Schedy, 
Stara Droga, Stroma, Targowa
Zawadka Brzostecka

1

4 Klecie 1
5 Bukowa 1
6 Januszkowice, Opacionka 1
7 Nawsie Brzosteckie 1
8 Wola Brzostecka 1
9 Kamienica Górna, Bączałka 1
10 Grudna Górna, Grudna Dolna 1
11 Smarżowa, Głobikówka 1
12 Siedliska-Bogusz 1
13 Gorzejowa 1
14 Kamienica Dolna 1
15 Przeczyca, Skurowa 1

Jednomandatowe okręgi wyborcze do rady miejskiej

 Rusza projekt organizowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzo-
steckiej oraz Podkarpackie Towarzystwo Konne „Szwadron Podkarpacie” 
pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”. Inicjatywa ma na celu podjęcie działań 
zmierzających do ratowania historycznych nagrobków znajdujących się na 
cmentarzu parafialnym w Brzostku. W realizację projektu włączyły się także 
placówki oświatowe: Gimnazjum im. Królowej Jadwigi oraz Szkoła Podsta-
wowa im. Komisji Edukacji Narodowej. Całość prac wspierają: Burmistrz 
Brzostku mgr inż. Leszek Bieniek oraz Proboszcz ks. dr Jan Cebulak. 
 Ocalenie zabytkowych nagrobków jest szczególnie ważne, gdyż upa-
miętniają zasłużone dla naszego miasteczka osoby: byłych burmistrzów, 
nauczycieli, lekarzy. Niektórzy z nich dla dobra mieszkańców poświęcali 
swoją pracę, majątek a nawet życie. Jesteśmy tym ludziom winni pamięć. 
Jeśli chcemy, by ci, którzy po nas przyjdą, szanowali nasz dorobek i pamiętali 
o naszych mogiłach, oddajmy to co należne tym, którzy nam wcześniej tak 
wiele pozostawili. Zapraszamy do współpracy instytucje oraz osoby, które 
tak jak my czują potrzebę realizacji takiego projektu. Jesteśmy otwarci na 
wszystkich, którzy chcą ocalić od zapomnienia to, co jest nieodzownym 
elementem starych cmentarzy czyli historyczne nagrobki. Brzostecki 
cmentarz, założony pod koniec XVIII w., to przecież nasze Powązki, nasza 
Rossa, nasz Łyczaków i nasze Rakowice. Zadbajmy o nie wspólnie, wszak 
tam kiedyś też spoczniemy…

Wojciech Staniszewski, prezes Podkarpackiego Towarzystwa Konnego 
Krzysztof Kolbusz, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej

ratujemy historyczne nagrobki na cmentarzu parafialnym w brzostku
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 W dniu 7 października 2012 roku, 
zgodnie z zaleceniem Federacji Kawa-
lerii Ochotniczej, Szwadron Podkarpa-
cie przystąpił do tzw. „popisu”. Jest to 
obowiązek każdej formacji zrzeszonej 
w FKO. Geneza „popisu” związana jest 
z tradycją polskiego oręża, zwyczajem 
bowiem była prezentacja wojska przed 
hetmanem zanim ruszano w pole. 
Takie właśnie wydarzenie miało miej-
sce w niedzielny deszczowy poranek 
w Brzostku. Z ramienia FKO „popis” 
odbierał i prowadził rtm. kaw. och. Piotr 
Szakacz reprezentujący 3 Pułk 
Szwoleżerów Mazowieckich 
z Warszawy. Szwadron Pod-
karpacie wystawił trzy sekcje 
w składzie:
 Sekcja 1 – Witold Wierzbiń-
ski (dowódca sekcji), Sławomir 
Baj, Andrzej Kędzierski, To-
masz Kmiotek, Wojciech Kuś, 
Rafał Malach.
 Sekcja 2 – Ryszard Drozd 
(dowódca sekcji), Tadeusz 
Mroczka, Krzysztof Kurzawa, 
Waldemar Kuźniar, Sławomir 
Kwoka, Bartosz Litwiński.
 Sekcja 3 – Paweł Urban 
(dowódca sekcji), Piotr Urban, 
Jakub Znamirowski, Piotr 
Mroczka, Grzegorz Wojtacz-
ka, Piotr Staniszewski
 Odbierający „popis” rtm. 

Szakacz wysoko ocenił umiejętności 
jeździeckie Szwadronu Podkarpacie. 
Miła to dla nas pochwała, ale najważ-
niejsze, że jeden z głównych celów, 
jakie chcieliśmy w tym roku osiągnąć, 
czyli zaliczenie prezentacji przez trzy 
sekcje, został wykonany. Szkoda tylko, 
że wyjazd do Kanady Jarka Klicha, do 
Holandii Sławka Kmiotka, kontuzja 
Wojtka Kmiotka, absencja ze względu 
na zajęcia na uczelni Dawida Drozda 
przy obecności na placu ćwiczeń Staszka 
Dziury, Konrada Zięby a także dowódcy 

szwadronu Jana Urbana uniemożliwiły 
zaliczenie „popisu” przez jeszcze jedną 
sekcję. Podkreślić jednak trzeba, że 
w stosunku do wymogów sprzed dwóch 
lat poprzeczka została mocno podniesio-
na. Kiedy 8 maja 2010 roku w Niepoło-
micach stawaliśmy do „popisu” jeszcze 
jako Szwadron Niepołomice, te wymogi 
były znacznie, znacznie mniejsze. Do-
chodzące nas sygnały o tym, jak bardzo 
ciężko jest zaliczyć „popis”, okazały się 
wcale nie przesadzone.

Wojciech Staniszewski

trzy sekcje szwadronu podkarpacie spełniły wymogi Fko

 Tradycją staje się powoli, że sezon 
hubertusowy na Podkarpaciu rozpoczy-
na się w Brzostku. 
 20 jeźdźców – w tym dwie tylko 
odważne amazonki: Krysia Kądzie-
lawa i Paulina Piotrowska – ścigało 
się w piękne sobotnie popołudnie 
6 października po łąkach Stajni 
Ułańskiej. Lisem zgodnie z tradycją 
był ubiegłoroczny zwycięzca Grzegorz 
Wojtaczka, a jego ucieczka zgodnie 
wśród fachowców została uznana za 

jedną z najlepszych, jaką kiedykolwiek 
oglądali. Kunszt jeździecki Grzegorza 
uczynił cały pościg niezwykle pasjonu-
jącym. Bliski złapania lisa był Piotrek 
Urban, ale może tylko żałować, że ścigał 
się bez haceli, blisko był też Sławek Baj. 
Ale najbliżej szczęścia był Marcin Gie-
bułtowski, któremu lisia kita „podtarła 
nos”, ale ani o jotę nie zmąciła uśmiechu 
na jego twarzy. Po zajadłej gonitwie 
trwającej około pół godziny dopadł go 
w końcu Paweł Urban ze Szwadronu 

Podkarpacie i to jemu przypadł tytuł 
Króla Polowania 2012 i przywilej do-
pieszczenia wszystkich uczestników 
gonitwy okolicznościowym trunkiem 
na wieczornym spotkaniu. Z tego obo-
wiązku Paweł wywiązał się należycie, 
godnie wpisując się w pamięć uczestni-
ków hubertusowej zabawy. 
 Zanim jednak rozpoczęła się biesia-
da, dobry los zesłał jeszcze w okolice 
łąki, gdzie odbywała się gonitwa, za-
błąkanych nowożeńców. Nieoceniony 
w takich sytuacjach Leopold Noga 
zaprosił państwa młodych do bryczki, 
ułani urządzili natychmiast piękną 
asystę i cała kawalkada odbyła rundę 

honorową po hubertusowej 
łące. Potem jeszcze kilka fotek 
i wszyscy udali się na zaba-
wę. Karczma na brzosteckim 
przedmieściu tętniła tańcami 
i rozmowami uczestników go-
nitwy i zawodników walczą-
cych w finale Turnieju Trzech 
Miast do późnych godzin noc-
nych. Część biesiadników nie-
mal prosto zza stołu udała się 
na niedzielne, deszczowe, za-
kończenie zawodów. Niektó-
rzy postanowili empirycznie 
potwierdzić kulistość ziemi 
i zadośćuczynić powiedzeniu: 
„Wszystkie drogi prowadzą do 
Rzymu”. Na szczęście wszyst-
kich śmiałków odnaleziono.

Wojciech Staniszewski

III Hubertus Kawaleryjski w Brzostku zakończony! 

paweł urban królem polowania
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 W niedzielę 14 X w Dniu Edukacji, 
siedmioosobowa grupa gimnazjalistów 
pod opieką czwórki nauczycieli wy-
ruszyła w swoją pierwszą podróż edu-

kacyjną w ramach projektu Comenius 
– Partnerskie Projekty Szkół. Celem 
projektu jest wzmacnianie europejskiego 
wymiaru edukacji poprzez promowanie 
współpracy międzynarodowej, a także 
poprawa pod względem jakościowym 
i ilościowym partnerstw między szko-
łami oraz mobilności, w której uczest-
niczą uczniowie i kadra nauczycielska 
z różnych państw członkowskich. Part-
nerstwa w ramach akcji dają możliwość 
wzajemnego uczenia się, wymiany 
najlepszych praktyk oraz rozwijania 
struktur współpracy międzynarodowej.
 Pierwszym krajem do którego udała 
się nasza ekipa, jest Rumunia, a dokład-

nie urocze miasteczko Zalău. Podczas 
tygodniowego wyjazdu uczniowie 
wraz z opiekunami wezmą udział wielu 
atrakcjach przygotowanych przez orga-

nizatorów spotkania. Po uroczystości 
otwarcia projektu zaprezentują w języku 
angielskim film o naszej szkole. Film 
wykonała młodzież z pomocą pana 
Krzysztofa Dziedzica oraz pani Marty 
Śniadach. Następnie przedstawią naszą 
propozycję maskotki projektu, którą 
został król lew. W wykonanie maskotki 
zaangażowanych było wiele osób, ale 
efekt wart był włożonej w niego pracy. 
Mamy nadzieję, że docenią go również 
nasi partnerzy. Nasi przedstawiciele 
muszą jeszcze uzasadnić zgodność pro-
jektu maskotki z hasłem projektu „ You 
are the future, my children! – Discover 
the human values through moral stories” 

oczywiście w języku angielskim. 
 Czas wyjazdu jest zaplanowany 
szczegółowo: będą więc wycieczki, spo-
tkania młodzieży, prace nad wspólnymi 
projektami. Uczniowie będą nocować 
u swoich kolegów i koleżanek w Rumu-
ni, w zamian za to za dwa lata przyjmą 
ich u siebie. Na realizację projektu szko-
ła nasza pozyskała środki w wysokości 
20 000 euro. Mamy nadzieję, że wizyta 
będzie pouczająca, a zdobyta wiedza 
i umiejętności – przede wszystkim te 
językowe – pozwolą na lepsze pozna-
nie i zrozumienie trendów panujących 
w Europie. Już niedługo relacja z wizy-
ty.

aa

edukacyjny wyjazd w dniu edukacji

warto zdobywać szczyty
„Cel ma sens wówczas, gdy pomaga ci rosnąć,
a wzrastasz przez zdobywanie go, a nie samo osiagnięcie.”

Antoine de Saint-Exupe’ry
 Po raz czwarty w historii Gimnazjum w Brzostku zosta-
liśmy obdarowani stypendium naukowym. Nagrodę otrzy-
maliśmy za wysokie wyniki w nauce, 
zaangażowanie w życie szkoły, śro-
dowiska lokalnego oraz osiągnięcia 
w konkursach pozaszkolnych, m.in. 
powiatowej edycji XVIII Ogólnopol-
skiego Samorządowego Konkursu 
Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, 
Międzywojewódzkim Konkursie 
„Życie i działalność Ignacego Łuka-
siewicza”, Powiatowej Olimpiadzie 
Przedsiębiorczości, Rejonowej Olim-
piadzie Promocji Zdrowego Stylu Ży-
cia PCK, konkursie matematycznym 
dla gimnazjalistów w Kołaczycach. 
Każdy z nas, tzn. Dominika Kaput, 
Kacper Klich, Monika Lemek, Ali-
cja Pawlus, Grzegorz Szybist dostał 
1000 zł. Kwotę tę przeznaczyliśmy 
na zakup pomocy naukowych oraz 
na sfinansowanie wycieczek krajo-
znawczo-edukacyjnych. Dzięki temu 
mogliśmy spełnić, po części, swoje 
marzenia. 

 Stypendium naukowe to dla nas wyróżnienie i motywa-
cja do rozwijania wiadomości i umiejętności. Znak, że ktoś 
docenił nasze starania i pracę. Uczniowie powinni walczyć 
o jak najwyższe stopnie w nauce i zachowaniu, bo każdy 
może otrzymać taką nagrodę. Dziękujemy pani Ruth Pagir-
sky, która jest jedną z nielicznych osób z Brzostku ocalonych 
z holokaustu za ufundowanie nagrody. 
 Uczniowie Gimnazjum w Brzostku
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 Zalău – urocze miasto w północno-
-zachodniej Rumunii, u podnóża gór 
Meseş, nad rzeką Zalău (dopływ Krasz-
ny), ośrodek administracyjny okręgu 
Sălaj. Około 62,9 tys. mieszkańców. 
Fantastyczne zabytki takie jak: teatr 
„Transylwania”, Ratusz z 1889 roku, 
rzymsko-katolicki kościół z XIX wieku, 
Muzeum Historyczne z XIX wieku. To 
nie informacja z ulotki turystycznej, 
której zadaniem jest skłonić poten-
cjalnego turystę do tego, aby wybrał 
właśnie tę ofertę spędzenia wolnego 
czasu, ale krótka prezentacja miasta, 
które mieliśmy możliwość odwiedzić 
w dniach 14-19 października 2012r. 
Wizyta w północno – zachodniej Ru-
munii była pierwszą, długo oczekiwaną 
podróżą, w ramach projektu Comenius 
– Partnerskie Projekty Szkół. W projek-
cie pod hasłem „Youare the future, my 
children! – Discover the human values 
through moral stories” uczestniczyły 
szkoły z Rumunii, Słowacji, Słowenii, 
Czech, Hiszpanii, Portugalii, Walii, 
Turcji, Danii, Belgii, Włoch oraz Polski. 
Siedmioosobowa grupa gimnazjalistów 
z Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz 
tj. Anna Wodzień, Barbara Raś, Justyna 
Stanek, Monika Grzesiakowska, Gabrie-
la Traciłowska, Jakub Wadas, Arkadiusz 
Starościk, pod opieką pana dyrektora 
Stanisława Wójtowicza, pani Marty 
Śniadach, pani Marioli Czapli oraz pani 
Jadwigi Kluzy, godnie reprezentowała 
nasz kraj. 
 Wielogodzinna podróż nie odebrała 
uczestnikom dobrego humoru ani chęci 
odkrywania zakamarków Rumunii. 
Kiedy dotarliśmy do celu, uczniowie zo-
stali przydzieleni do nowych koleżanek 
i kolegów z Rumunii i wraz z nimi udali 
się do ich domów, natomiast nauczyciele 
zostali zakwaterowani w hotelu. W po-
niedziałek odbyło się uroczyste otwarcie 
projektu oraz prezentacje multimedialne 
poszczególnych szkół partnerskich. 

zalău miasto wspomnień – czyli relacja z udanego pobytu 
uczniów zespołu szkół w siedliskach-bogusz w rumunii

Naszą grupę reprezentowała pani Marta 
Śniadach, która pokazała film o naszej 
szkole oraz przedstawiła maskotkę pro-
jektu, którą jest król lew. W wykonanie 
maskotki zaangażowanych było wiele 
osób, ale efekt wart był włożonej pracy. 
Przez kolejne dni młodzież z naszej 
szkoły uczestniczyła w ciekawych 
zajęciach, warsztatach literackich, de-
batach związanych z hasłem projektu. 
Najwięcej uwagi poświęcono twórczości 
angielskiego pisarza Rudyarda Kiplinga, 
oraz jego wspaniałemu dziełu ,,Księga 
Dżungli”. Ciekawym elementem zajęć 
było także oglądanie filmu ,,The Soldier 
and Deatch” oraz burzliwe dyskusje na 
jego temat. Była to wspaniała okazja, 
aby wykazać swoje umiejętności języko-
we. Środa minęła nam bardzo ciekawie. 
Wszyscy biorący udział w projekcie 
wybrali się autokarem do znanego ru-
muńskiego miasta Cluj-Napoca. Cluj 
jest niekwestionowaną, choć niefor-
malną stolicą Siedmiogrodu, ważnym 
ośrodkiem administracyjnym, gospo-

darczym, kulturalnym i naukowym, 
a jednocześnie jednym z największych 
miast Rumunii. Dzień ten upłynął nam 
na zwiedzaniu i odkrywaniu uroków 
tego miasta. Podziwialiśmy piękno 
uroczych kamienic, Ratusza Miejskiego 
oraz mnóstwa zabytków, jak np. Plac 
Avrama Iancu z prawosławną katedrą, 
Teatr Narodowy, Statua Avrama Iancui 
Muzeum Sztuki. Odwiedziliśmy także 
Ogród Botaniczny i Cluj Arenę. Był to 
bardzo emocjonujący dzień. W czwartek 
rumuńska młodzież zaprezentowała 
gościom tradycyjne tańce ludowe, śpie-
wała piosenki w języku rumuńskim 
i angielskim oraz przedstawiła krótką 
bajkę z morałem. Występy młodzieży 
zachwyciły zebraną publiczność, czego 
dowodem były gromkie brawa. W piątek 
pełni niesamowitych wrażeń i pozytyw-
nej energii nasi uczniowie serdecznie 
pożegnali się z rodzinami, a następnie 
wyruszyliśmyw powrotną drogę do 
Polski.
 Projekt ten jest nie tylko okazją do roz-
wijania metod pracy z uczniami, pozna-
wania różnych rozwiązań w nauczaniu, 
ale również do wykształcenia otwartości 
na inne narodowości, kulturę, umiejęt-
ności posługiwania się językami obcymi 
i nawiązania przyjaźni międzynarodo-
wych. Tegoroczny wyjazd do Rumunii 
był z całą pewnością dobrym sprawdzia-
nem wiedzy i umiejętności językowych 
naszych uczniów. Mieszkanie u rodzin 
rumuńskich i bezpośredni, codzienny 
kontakt z żywym językiem zmuszały 
ich niejako do przestawienia się na my-
ślenie i mówienie po angielsku, a wielu 
naszych uczniów zdążyło się już zaprzy-
jaźnić z rówieśnikami z Rumunii i ich 
rodzicami. Wielu z nich koresponduje 
ze sobą i podtrzymuje kontakt z nadzieją 
na ponowne spotkanie w Rumunii lub 
w Polsce.

Nauczyciele i uczniowie uczestni- 
czący w projekcie „COMENIUS”
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 Po zakończeniu I etapu budowy (tzw. 
stanu surowego otwartego), 26 paź-
dziernika 2012 r. Burmistrz Brzostku 
ogłosił przetarg na roboty wykończenio-
we ogólnodostępnej sali gimnastycznej 
przy Gimnazjum w Brzostku. Jest to II 
i ostatni etap budowy, którego planowa-

ny termin zakończenia przewidywany 
jest na koniec października 2013 roku.
 W nowym budynku, oprócz sali 
gimanstycznej wraz z zapleczem, bę-
dzie sala widowiskowa z garderobami, 
biblioteka z czytelnią, dwie klasopra-
cownie z zapleczem, pomieszczenie dla 

pielęgniarki oraz siłownia. Budynek za-
projektowano także z myślą o osobach 
niepełnosprawnych ruchowo. Będzie 
dla nich m.in. specjalna szatnia, toaleta 
z umywalnią, obniżone progi i krawęż-
niki, a także miejsce parkingowe.

Józef Nosal

ii etap budowy sali gimnastycznej przy gimnazjum w brzostku

Komputerowa wizualizacja sali gimnastycznej

Rozporządzenie Nr 21/2012
Wojewody Podkarpackiego

z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na te-
renie gmin: Brzostek, Pilzno i Jodłowa w powie-
cie dębickim oraz Brzyska w powiecie jasielskim.

 Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 pkt 3 lit. b pkt 8 pkt 
8aust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) - po stwier-
dzeniu wystąpienia wścieklizny u lisa zabitego na terenie 
nieruchomości zabudowanej w miejscowości Kamienica 
Dolna, powiat dębicki

zarządzam, co następuje:
 § 1. Uznaje się miasto Brzostek oraz miejscowości: Ka-
mienica Dolna, Przeczyca, Skurowa, Zawadka Brzostecka, 
Siedliska-Bogusz, Smarżowa, Gorzejowa w gminie Brzo-
stek, Gębiczyna, Jaworze Górne, Jaworze Dolne, Bielowy 
w gminie Pilzno, Dęborzyn, Zagórze, Dzwonowa, Jodłowa 
Dolna w gminie Jodłowa w powiecie dębickim oraz miej-
scowość Błażkowa w gminie Brzyska w powiecie jasielskim 
za obszary zagrożone wścieklizną u zwierząt i oznacza się 
je tablicami ostrzegawczymi o treści: „UWAGA! Obszar 
zagrożony wścieklizną zwierząt”.
 § 2. Na obszarze zagrożonym wścieklizną zwierząt, 

o którym mowa w § 1, nakazuje się:
1) umieszczenie tablic z napisem ostrzegawczym, o którym 

mowa w § 1;
2) trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;
3) odstrzał sanitarny lisów wolnożyjących na zasadach 

określonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Dębicy i w Jaśle.

 § 3. Na obszarze zagrożonym wścieklizną, o którym 
mowa w § 1, zakazuje się:
1) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów 

zwierząt;
2) polowań i odłowów zwierząt łownych;
3) przemieszczania psów i kotów bez zezwolenia Powiato-

wego Lekarza Weterynarii w Dębicy i w Jaśle.
 § 4. Wykonanie nakazów wymienionych w § 2 pkt 1 
powierza się Burmistrzom Miasta i Gminy Brzostek i Pilzno 
oraz Wójtom Gmin: Jodłowa oraz Brzyska, a wykonanie 
nakazów wymienionych w § 2 pkt 3 powierza się Prze-
wodniczącemu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku 
Łowieckiego w Tarnowie.
 § 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 § 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania 
do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty 
na danym terenie.

WOJEWODA PODKARPACKI
Małgorzata Chomycz-Śmigielska
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opowieści dawnej treści – szkotnia i schedy

 27 października 2012 roku w Katedrze Rze-
szowskiej przez włożenie rąk i modlitwę Księdza 
Biskupa Kazimierza Górnego 15 alumnów VI roku 
Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie 
otrzymało sakrament święceń diakonatu. Wśród 
nowo wyświęconych diakonów znalazł się brzostecki 
alumn – Patryk Smoleń. 
 Sakrament święceń to dla Kościoła dzień wy-
jątkowy, w którym szczególnie dostrzega się sens 
i potrzebę powołania do służby kapłańskiej. Ten 
wyjątkowy dzień ukazał wszystkim, że misja dia-
kona polega przede wszystkim na głoszeniu Słowa 
Bożego, posłudze przy ołtarzu oraz pełnieniu dzieł 
miłosierdzia wobec ludzi, którzy są w potrzebie. 
W Ewangelii, która została odczytana podczas li-
turgii można było usłyszeć słowa Chrystusa: „Kto 
by chciał mi służyć niech idzie za Mną a gdzie ja 
jestem, tam będzie i mój sługa.”
 Niech te słowa będą wyznacznikiem posługi 
diakońskiej. Polecamy modlitwie wszystkich dia-
konów diecezji rzeszowskiej, aby uzdolnieni łaską 
Ducha Świętego wiernie wypełniali otrzymaną 
misję i przez to dobrze przygotowali się do święceń 
kapłańskich.

aa

Święcenia diakonatu alumna patryka smolenia

„Ostry wiatr świszcze dookoła 
Zrywa ostatnie barwy lata 
Z suchymi liśćmi i nadzieje
Wstrząsa bezwzględnie ten niecnota
 A pola jeszcze w krąg zielone 
 Jakby ostatnie tego roku
 A ścieżki całe założone
 Kobiercem pełnym i bogatym
 To późna jesień zawitała
  Na te brzosteckie wielkie pola…”

 Listopadowa aura okryła całą Ziemię 
Brzostecką. Szerokie przestrzenie jakby 
puste się stały, okryte tylko welonem 
mgieł, które spowiły całą ziemię, 
nie chcą unieść się do góry i odejść 
w przestrzeni dal. Puste drzewa liścia-
ste smutno kołyszą gałęziami. Tylko tu 
i ówdzie jeszcze wirują w tańcu jesien-
ne, zagubione suche liście. Pod nogami 
szelest i trzask suchych gałązek i liści. 
Gdzieniegdzie sroka głośno skrzeczy 
i przypomina, że to jeszcze niecała 
przyroda zasypia snem zimowym. Sta-
da gawronów krzykliwym kra-kra za-
znaczają swoje panowanie nad polami, 
lasami, wzgórzami, stawami i łąkami. 
A człowiek-wolno idzie-zmęczony 
latem i pracami, przystaje, patrzy i w 
zadumie pozostaje cały z przemijaniem 
w czasie i przestrzeni. Tylko po niebie 
wolno suną ciężkie chmury ołowiane, 
granatowe, szare, jakby to ich czas 
nastał. Spuszczają grube krople desz-
czu, wiatr potęguje ich moc spadania, 
a czasem znowu lecą płatki śniegu i z 
impetem „siadają” na dachach, ścież-
kach i drzewkach, które po chwili wy-
dają się jak ludzie w kożuchy okutani. 
To znowu słońce nieśmiało wychodzi 
czyniąc „bajkową” aurę zimy zmienioną 
w kałużę wody i bajoro. Tak to przyszła 

do nas późna jesień.
 Idę Starą Drogą, zatrzymuję się 
i spoglądam na Szkotnię Brzostecką. 
To rozłożysta przestrzeń, przed laty 
były tutaj wielkie pastwiska, na któ-
rych młode dziewczęta wypasały bydło 
i wyśpiewywały różne piosenki, a ulu-
bioną melodią było: „…pognała wołki 
na Bukowinę, wzięła ze sobą skrzypce 
jedyne i grała, śpiewała swoje siwe, 
siwe wołki pasała…”. Dzisiaj ta połać 
ziemi w większości jest zabudowana 
wymyślnymi i nowoczesnymi domami 
mieszkalnymi. A młodzi mieszkający 
tutaj nie mają pojęcia co to znaczy 
wypasać wołki, czy też wabić młodego 
chłopca pięknym śpiewem. Jeszcze 
nie tak dawno wypasano woły i tutaj 
na pastwiskach, a potem gospodarze 
odwozili je do skupu żywca, albo też 
zaprzęgano woły w jarzmo i uprawiano 
nimi ziemię. W zaprzęgu ciągnęły te 
zwierzęta pługi, brony, a nawet dyszle 
w kieracie, w którym śrutowano ziar-
no na karmę. Oj były to ciężkie czasy 
okupione mozolną pracą fizyczną czło-
wieka.
 Dzisiaj Szkotnia kolorowa jest bar-
wami cegły w zabudowaniach, między 
którymi stoją ogrody, a wśród nich 
ścieżki, brukowane chodniki, a każda 
posesja coraz to inna i bardziej funk-
cjonalna. 
 Spoglądam w dal gdzie widnieją 
zabudowania gospodarskie Stanisława 
Cholewiaka, długoletniego sołtysa brzo-
steckiego, który 35 lat pełnił tę funkcję. 
Z jego życiem związały się losy nie-
malże wszystkich Brzostowian. Zbierał 
podatki i z każdym petentem rozma-
wiał, służył doradą i pomocą. Jego dom 
ciągle był pełen ludzi. Jego posesja też 

przeszła wielkie przeobrażenia. Kupił 
ją dziadek po powrocie z Ameryki od 
Stanisława Macieja Petki, a było to 7 
morgów i 749 sążni ziemi, dom muro-
wany z kamienia z placem fabrycznym, 
na którym stał już tylko duży komin 
(większy aniżeli ten, który pozostał po 
Zakładach Cukierniczych „LIWOCZ”) 
oraz lokal, w którym pewnie mieściły 
się pomieszczenia pracownicze tartaku 
parowego, funkcjonującego w tamtych 
czasach na tej ziemi. Tartak parowy był 
na pięć gatrów napędzany parą wodną. 
Ów zakład – tartak parowy – Stanisław 
Maciej Petka kupił od spółki niemiec-
ko-żydowskiej „Ajzler”, zaś Stanisław 
Cholewiak odkupił go od plenipotenta 
Petki – Drożańskiego. Historia owego 
zakładu pracy – fabryki brzosteckiej jest 
zawiła – dość powiedzieć, że ów bardzo 
wysoki komin fabryczny wysadzili 
Niemcy na rok przed nadejściem frontu 
na nasze ziemie. Jeszcze starsze poko-
lenie Brzostowian pamięta ten plac, 
gdzie robiono sobie zdjęcia i szczególnie 
często przychodziła tutaj młodzież. Po 
wojnie w dużym budynku zbudowanym 
z kamienia odbywały się prymicje księ-
dza Drożańskiego. Obecnie… czasy się 
zmieniły i posesja Cholewiaków też. 
Syn byłego sołtysa Stanisław Andrzej 
wykorzystał ów kamień do upiększania 
własnego domu przy ulicy 20-go Czerw-
ca. 
 Obok domu Cholewiaków była roz-
legła posesja Zastawnych – duży dom 
z gankiem od frontu, po którym wiło się 
dzikie wino i obszerny ogród kwiato-
wo-warzywny. Z tej rodziny pochodził 
major Stanisław Zastawny i Władysław, 
który – jako pierwszy Brzostowianin – 
pełnił funkcję rektora wyższej szkoły. 
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Dzisiaj mieszkają tam nowi gospodarze 
a i dom zmienił zupełnie swój wygląd. 
W dali widnieje posesja Adolfa Bulsy, 
a tuż przy ruchliwej szosie domy Kazi-
mierza Jopka, Józefa Nawracaja, Teresy 
i Mariusza Ostrowskich i Bysiów. Obok 
znajduje się ładna posesja Bogdana 
Szukały na placu, na którym przed 
laty był parterowy domek. Dzisiaj stoi 
tutaj nowoczesny budynek mieszkalny 
z gustownie urządzonym ogrodem 
kwiatowym, a w podwórzu wybudo-
wany jest duży magazyn z materiałami 
budowlanymi, którego właścicielem jest 
Bogdan Szukała.
 Obok szosy można przejść dobrze 
utrzymanym chodnikiem wiodącym 
do rynku. Po tej stronie drogi znajdują 
się posesje Łąckich, Ziębów, Czekajów, 
Pietrzyckich, Surdelów, a dalej stoi 
duży drewniany krzyż, który gdyby 
umiał mówić opowiedziałby o losach 
Żydów podczas wojny, których właśnie 
w tym miejscu likwidowali Niemcy. 
Opowiedziałby o losach szczęśliwych 
i smutnych ludzi, którzy właśnie tu-
taj wypłakiwali swoją dolę i niedolę, 
a potem z nadzieją wracali do domów. 
Ów krzyż po dziś dzień jest otaczany 
czcią, ozdabiany i ukwiecany przez 
mieszkańców tej ziemi. Kolejną posesją 
była dawna Szybistówka, a dziś stoi 
sklep z rowerami i budynek miesz-
kalny Smołów. Ciut dalej jest posesja 
Gryglów, w której obecnie włodarzy 
Barbara Szwed z rodziną, a dalej tuż 
przy Słonym Potoku stoi rozległy budy-
nek mieszkalny Lemków, w którym po 
wojnie funkcjonował Ośrodek Zdrowia 
z Izbą Porodową. Ileż z nim związane 
jest radości z narodzin dzieci i gorzkich 
łez z nieszczęść porodowych, a tych 
w tamtych czasach było sporo.
 Po drugiej stronie szosy tuż za mo-
stem mieści się posesja Antoniny i Cze-
sława Staniszewskich oraz ich pierwsza 
w Brzostku pracownia kamieniarska. 
To właśnie Staniszewcsy pierwsi na 
naszej ziemi upiększali mogiły zmar-
łych. Obok znajduje się dom rodziny 
Żydków z pięknym ogrodem kwiato-

wym, a kwiaty z tego ogrodu służyły 
zawsze do dekoracji kościoła parafial-
nego i mogił na cmentarzu brzosteckim. 
Kolejnym domem mieszkalnym z bu-
dynkami gospodarczymi jest posesja 
Franciszka Pietrzyckiego. Następnie 
duży ogród, w którym stał dom Anny 
i Jana Piękosiów z zakładem stolarskim 
bardzo potrzebnym w czasach powojen-
nych. Następnie stoi murowany duży 
budynek Józefa Lemka szewca brzo-
steckiego, u którego nie tylko podbijano 
ścięte obcasy, ale także robiono nowe 
buty. Później był tu sklep spożywczy, 
a obecnie włodarzy syn. Za małym 
stawem stoi dom Edwarda Cholewiaka, 
zaś dalej był drewniany domek Józefa 
Szczepańskiego przedwojennego dyrek-
tora szkoły podstawowej w Brzostku. 
Mieszkała tutaj bardzo liczna rodzina 
z jedenaściorgiem dzieci, a później 
dom ten nabyli Kwiatkowscy. Kolejną 
posesją są włości Aleksandra i Emi-
lii Czechowskich z dużym ogrodem 
i budynkiem gospodarczym. To z tego 
domu do pracy w kinie „Przyszłość” 
chodził Aleksander, zaś jego żona 
Emilia była kierownikiem biblioteki 
gromadzkiej. Ten budynek mieszkalny 
przechodził w ręce nowych właścicieli 
Hajdonów, a potem Piekarczyków. Dalej 
znajdują się posesje Jędrzejczyków, któ-
rzy słynęli nie tylko z dobrego gospo-
darowania, ale także hodowali konie, 
którymi wozili piasek i żwir na budowę 
nowych domów oraz zatrudniani byli do 
transportu towaru do małych sklepów 
prywatnych, które nie wytrzymały do-
miarów PRL-owskich i padły. Dalej zaś 
są budynki mieszkalne Kudroniów, Ka-
niów, Bronisławy Król, Mierzwińskich, 
a za strumykiem widnieje duża Piłatów-
ka, z której wywodził się dróżnik, obok 
dom Józefa Kolbusza, a w nim mieścił 
się młyn oraz posesja Drzyzgów, na któ-
rej do dziś stoi dom z dużym gankiem, 
ogrodem kwiatowym i sadem w dali. 
W następnym budynku mieszkalnym 
żyła rodzina Dudków, a obok był dom 
brzosteckiego listonosza Mariana Brzo-
zy. Następnie są posesje Edwarda Wala, 

Jana Leśniaka i Wojciecha Dziedzica. 
W tym ostatnim domu gospodarze 
ukrywali rodzinę żydowską, za co 
zostali odznaczeni medalem „Sprawie-
dliwy wśród narodów świata”. Kolejną 
posesją są włości Czesławy Musiał, 
która całe życie pracowała w restauracji 
Gminnej Spółdzielni Brzostek, zaś jej 
zmarły mąż Władysław był komendan-
tem posterunku Milicji Obywatelskiej 
w Brzostku. Niżej za potokiem Dębrna, 
na rozległej przestrzeni usytuowane są 
Schedy Brzosteckie.
 Scheda to nic innego jak część 
majątku rodzinnego odziedziczonego 
w spadku – powtarzam za Michałem 
Arctem „Słownik języków obcych”. 
Schedę dziedziczyły też starsze pokole-
nia za wysługę u „możnych” tej ziemi. 
Tak czy siak Schedy Brzosteckie, to 
włości odziedziczone. Właśnie tutaj 
na tym skrawku Ziemi Brzosteckiej 
dokładnie widać jak rozwijały się 
rodziny, jak się bogaciły i jak też 
w spadku pozostawiały swoje dobra 
pokoleniom. Po wojnie na tej rozległej 
przestrzeni ciągnącej się aż pod Wisło-
kę było niewiele gospodarstw rolnych: 
Smołuchów, Nowickich – Kawalców 
– później rolnicza przestrzeń, na której 
szumiały łany zbóż, zieleniły się pola 
ziemniaków, buraków cukrowych, 
tytoniu, kukurydzy, dziś stoją tam bu-
dynki mieszkalne na małych, gustownie 
urządzonych działkach budowlanych 
Jednym z pierwszych były zabudowania 
rodziny Lisowskich. Dom koło domu 
powstaje jak grzyby po deszczu. Są tam 
zamieszkałe już budynki mieszkalne, 
gustowne, nowoczesne, atrakcyjne oraz 
te, które dopiero co powstają. Jednym 
słowem powstaje ciekawy przysiółek 
brzostecki.
 I tak Szkotnia zupełnie nie kojarzy 
się już z połaciami pastwisk. Jest tere-
nem zabudowanym i zamieszkałym. 
Również Schedy powstają nowoczesne 
i bardzo funkcjonalne. Oby takich ulic 
w naszej miejscowości było coraz wię-
cej.

Zuzanna Rogala
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 Jest Pan znany Czytelnikom 
„Wiadomości Brzosteckich”, ale 
prosimy opowiedzieć kilka słów 
o sobie.

 Jestem znany i rozpoznawalny 
jak każdy inny mieszkaniec naszej 
gminy, który w tym środowisku 
żyje, pracuje i w miarę swoich 
możliwości, predyspozycji i zami-
łowania próbuje coś pożytecznego 
dla tego środowiska zrobić. Czy 
i w jakim stopniu udaje mi się to 
uskuteczniać, to już nie mnie to 
oceniać.

 Jak i kiedy rozpoczął Pan 
przygodę z tenisem stołowym?

 Przygodę ze sportem, bo nie był 
to tylko tenis stołowy, rozpoczą-
łem, jak każdy młody człowiek, 
w wieku szkolnym. Na boisku 
przyszkolnym z piłką, albo na 
korytarzu z rakietką tenisową – 
za przyzwoleniem ówczesnego 
Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Kamienicy Dolnej Pana Tade-
usza Podrazy (bo tutaj odbywała się 
moja szkolna edukacja) wraz z kolegami 
spędzaliśmy większość wolnego czasu. 
Ze środowiskiem sportu brzosteckiego 
zetknąłem się w 1975 r. kiedy to podją-
łem pracę w Brzostku. Przez cały ten 
okres aż do chwili obecnej jestem zwią-
zany z miejscowym klubem sportowym 
LKS Brzostowianka Brzostek, jako za-
wodnik piłki nożnej i tenisa stołowego, 
a w okresie bardziej współczesnym, 
jako skromny współorganizator spor-
tu brzosteckiego, a tenisa stołowego 
w szczególności.
 Sekcję tenisa stołowego w LKS 
Brzostowianka prowadzę od 1997 
roku, przejmując schedę po Edwardzie 
Kmieciku. Wcześniej działali w niej 
m.in. Edward Cholewiak, Zdzisław 
Kwiatkowski, Stanisław Zastawny 
i wielu, wielu innych, którzy dzięki 
swojemu zaangażowaniu doprowadzili 
do tego, że tenis stołowy w środowisku 
brzosteckim istnieje i odnosi sukcesy.

 Brzostecka sekcja tenisa stołowego 
odnosi sukcesy nawet w skali krajo-
wej. Co składa się na tak znaczące 
osiągnięcia?

 Jak już wcześniej wspomniałem, 
każdy z nas ma swoje zamiłowania, 
swoje pasje. Swój talent muzyczny, 
informatyczny, sportowy i każdy inny 
należy odpowiednio pielęgnować i szli-
fować. Odpowiadając na pytanie, moż-
na by posłużyć się utartym sloganem: 
praca, praca i jeszcze raz praca. Ale 
uzupełnieniem pracy musi być też, albo 
przede wszystkim, talent i niezrażanie 

wywiad z panem stanisławem królem wiceprezesem 
Lks „brzostowianka” ds. tenisa stołowego

się wieloma niepowodzeniami, które się 
w karierze przytrafią.
 Mówiąc o osiągnięciach, to jest 
ich dość sporo. Możemy poszczycić 
się wieloma tytułami mistrzów woje-
wództwa, uczestnictwami zawodniczek 
i zawodników w zawodach szczebla 
międzywojewódzkiego i krajowego, 
z epizodami międzynarodowymi.
 Nasza zawodniczka Ola Falarz 
(będąca obecnie na wypożyczeniu 
w GKTS Gdańsk) jest w szerokim skła-
dzie reprezentacji Polski w kategorii 
juniorek.
 Obecnie w rozgrywkach uczestniczą 
dwie drużyny w III lidze męskiej, jedna 
drużyna w IV lidze męskiej, jedna dru-
żyna w V lidze męskiej i nasze oczko 
w głowie (nie tylko ze względu na fakt, 
iż reprezentują piękniejszą część naszej 
sekcji) drużyna kobiet w I lidze kobiet.
Po części rozgrywek będącej za nami 
można przypuszczać (nie zapeszając), 
że może to być udany sezon. Po roze-
graniu 7 kolejek w tabeli rozgrywek 
nasze panie zajmują 5 lokatę za KS 
Bronowianką Kraków, KTS OPTIMA 
Lublin, KU AZS EU II Wrocław, RKS 
Cukrownik Chybie. Wyprzedzają na-
tomiast AZS PWSZ Nysa, LUKS GA-
LUX Skrzyszów, KKTS Krosno, Cho-
mik Rokicie Gdów i JKTS Jastrzębie.
 Należy zauważyć, że brzostecki 
tenis stołowy jest już w dość dużym 
stopniu zauważalny w wielu rejonach 
kraju. Swoją obecnością i jakością 
sportową sprawiliśmy, że w miastach 
typu Wrocław, Lublin, Jastrzębie, Nysa, 
Kraków wiedzą, że Brzostek nie jest 
jakimś niezidentyfikowanym miejscem 

na mapie Polski. Przyjeżdżając do 
nas na mecze, zawodnicy i kibice 
poszczególnych drużyn, (nieko-
niecznie kurtuazyjnie) mówią 
o atrakcyjności i pozytywnym 
wyglądzie Brzostku i jego okolic.

 W czym tkwi magia tenisa 
stołowego? Czy Pana zdaniem 
jest to dyscyplina sportowa 
przyciągająca młodzież?

 Według mnie jest wiele pozy-
tywnych powodów, dla których 
warto zajmować się tenisem sto-
łowym. Tenis stołowy może być 
formą aktywności dla każdego, 
na całe życie. Może być uprawia-
ny jako gra rekreacyjna lub sport 
wyczynowy. To sport olimpijski 
i paraolimpijski. Jest sportem, 
w którym sukces mogą osiągnąć 
osoby o różnej sprawności fi-
zycznej, technicznej, taktycznej 
i psychicznej. To drugi lub trzeci 
(według różnych źródeł) najpopu-
larniejszy sport na naszym globie 
i piąty o najwyższej oglądalności. 

Gra w tenisa stołowego jest źródłem 
radości wielu ludzi. Uprawia go ponad 
300 milionów ludzi na całym świecie, 
z tego około 30 milionów uprawia tenis 
stołowy wyczynowo. Tenis stołowy to 
sport na każdą porę roku i każdą pogo-
dę. Jest sportem zdrowym, stosunkowo 
mało kontuzjogennym. Rozwija spraw-
ność fizyczną, odporność psychiczną 
i emocjonalną. Wymaga opanowania 
szeregu taktycznych umiejętności 
(zasad, strategii, indywidualnego stylu 
gry), rozumienia konsekwencji różno-
rodnych strategii. Wydaje mi się, że 
tenis stołowy to sport, który może się 
rozwijać w przyszłości. Może też na 
różne sposoby podnieść jakość życia 
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 
doprowadzić ich do osobistego mistrzo-
stwa.
 W naszym, a myślę, że podobnie 
jest w wielu innych środowiskach, 
tenis stołowy, pomimo że jest dyscy-
pliną całoroczną, uprawia się przeważ-
nie w okresie zimowym, kiedy sport 
w dużej mierze trafia z boisk do hal 
sportowych. Właśnie ten okres należy 
wykorzystać w celu przybliżenia dzie-
ciom i młodzieży tej ciekawej formy 
rekreacji i sportu.

 Czego życzyłby Pan sobie w nad-
chodzącym czasie? Jakie stawia Pan 
sobie cele sportowe na najbliższy 
okres?

 Problemem, nie tylko na naszym 
podwórku, ale w dużo szerszej skali 
jest brak, a na pewno mała ilość lu-
dzi chętnych do podjęcia się trudu 
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pracy z dziećmi i młodzieżą na niwie 
sportowej, niewidzących z tego moż-
liwych korzyści materialnych. Praca 
ta wiąże się bowiem z bardzo wieloma 
wyrzeczeniami związanymi z życiem 
prywatnym i rodzinnym, gdyż wymaga 
poświęcenia bardzo dużo czasu.
 Moim życzeniem jest, żeby znalazł 
się jakiś pasjonat lub pasjonaci, którzy 
będą kontynuować pracę prowadzo-
ną w ramach sekcji tenisa stołowego 
i rozwijać tę piękną dyscyplinę sportu 

oraz utrzymanie dobrej współpracy 
z samorządem gminnym.
 Celem sportowym numer jeden 
zawsze jest dotarcie i przekonanie do 
tenisa stołowego jak największej ilości 
dzieci i młodzieży – potencjalnych 
przyszłych zawodników oraz pozyska-
nie przychylności społecznej.
Cele rywalizacji sportowej:
• dla naszych kobiet – zajęcie takiego 

miejsca w I-ligowej tabeli, które za-
gwarantuje utrzymanie się w tej lidze,

• próba awansu mężczyzn z III do II ligi,
• jak najczęstsza obecność zawodniczek 

i zawodników na zawodach ogólno-
polskich.

 Wszystkim pasjonatom tenisa sto-
łowego życzę osiągnięcia samozado-
wolenia z tego co robią i będą robić 
w przyszłości.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy 
wielu sukcesów sportowych.

atsz

 W tysiącletniej historii naszej 
Ojczyzny Święto Odzyskania Nie-
podległości zajmuje ważne miejsce 
w narodowym panteonie. Oto 11 li-
stopada 1918 r. Polska odzyskała 
niepodległość po 123 latach niewoli. 
Odrodzona Rzeczpospolita przez 
20 lat swego istnienia wychowała 
pokolenie wielkich Patriotów. Polacy 
bohatersko walczyli z niemieckim na-
jazdem podczas II wojny światowej. 
Potem sowieci i komuniści Patriotów 
mordowali, więzili, zmuszali do emi-
gracji lub wymazywali z kart historii. 
Oto sylwetki kilku wielkich Postaci 
z naszego regionu. 
 Major Ludwik Marszałek, pseu-
donim „Zbroja” – ur. 9 sierpnia1912 r. 
w Brzezinach, powiat Dębica. Ukończył 
szkołę średnią w Dębicy i zdał maturę 
w 1931 r. Potem odbył służbę wojskową 
i ukończył szkołę oficerską. Walczył 
w wojnie z Niemcami we wrześniu 1939 
r. Po klęsce od samego początku działał 
w konspiracji przeciwko hitlerowcom. 
Był pierwszym komendantem Armii 
Krajowej (AK) Placówki Brzeziny. 
Uczestniczył w wielu akcjach szko-
leniowych i bojowych. Był od marca 
1944 r. komendantem AK Obwodu Dę-
bica. Po wkroczeniu wojsk sowieckich, 
NKWD i UB prowadziły aresztowania, 
egzekucje i wywózki do Rosji polskich 
żołnierzy z AK, Narodowej Organizacji 
Wojskowej i Narodowych Sił Zbroj-
nych. Dlatego zdesperowani Polacy mu-
sieli się ukrywać przed komunistyczny-
mi siepaczami. L. Marszałek w 1945 r. 
był jednym z głównych organizatorów 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 
(WiN) na Rzeszowszczyźnie. Potem 
został przeniesiony w 1946 r. do pracy 
w konspiracji na ziemie zachodnie, ze 
względu na grożące mu aresztowanie 
ze strony rzeszowskiego i dębickiego 
UB. Był od marca 1947 r. kierownikiem 
wrocławskiego Okręgu WiN, którego 
struktury odbudował. Ludwika Mar-
szałka aresztowali ubecy 12 XII 1947 r. 
Po brutalnych kilkumiesięcznych prze-
słuchaniach aresztowanego skazano na 
karę śmierci. W ostatnim liście do żony 
i dzieci pisał: N. s. p. J. Chr. i Maria. 
Ukochani moi – Żona Weruś i Wy dzieci 
moje Marysieńko i Krzysiu! Wczoraj 

dostałem od Ciebie Weruś list i paczkę 
ze św. Antonim [figurką] od Geni, za 
które niech Wam Bóg wynagrodzi i za 
wszystko coście dla mnie uczynili (…). 
Bądźcie szczęśliwi w Sercu Jezusa i w 
nim żyjcie – w Nim się spotkamy. Wasz 
kochający mąż i ojciec. Ludwik. 27 li-
stopada 1948 r. o godz. 17:30 Ludwika 
Marszała rozstrzelali ubeccy mordercy 
we wrocławskim więzieniu. To była 
komunistyczna zbrodnia w „majestacie 
prawa”! 
 Porucznik Alfred Władysław Mi-
ciek – ur. 23 maja 1912 roku w Brzost-
ku, w rodzinie Józefa i Zofii z domu 
Płaziak. Po ukończeniu szkoły ludowej 
uczył się w Dębicy, w Gimnazjum im. 
Króla Władysława Jagiełły. Kolejne 
lata spędził w Jaśle, gdzie zdał maturę. 
W latach 1933-37 odbył zasadniczą 
służbę wojskową, Kurs Podchorążych 
i został awansowany na porucznika 
rezerwy. We wrześniu 1939 r. walczył 
z Niemcami, a po klęsce emigrował do 
Francji, potem Anglii. Tam ukończył 
elitarne przeszkolenie spadochronowe 
i został przerzucony do Polski w stycz-
niu 1943 r. Był jednym z 316 zrzuconych 
do kraju konspiracyjnych żołnierzy 
– tak zwanych Cichociemnych! Jako 
instruktor dywersji Armii Krajowej 
szkolił żołnierzy Polski Podziemnej 
na Rzeszowszczyźnie. Gdy służbowo 
przebywał w stolicy, wybuchło Po-
wstanie Warszawskie 1 sierpnia 1944 
r. Alfred Władysław Miciek znowu 
walczył z „podniesioną przyłbicą”. Zgi-
nął śmiercią bohatera 6 sierpnia 1944 
r. na ulicy Elektoralnej, na odcinku, 
zajmowanym przez Batalion „Zośka”. 
Oby nie zaginął w naszej pamięci!
 Podporucznik Stanisław Dydo, 
pseudonim „Franek” – ur. 23 lutego 
1922 r. w Brzezówce, powiat Dębica. 
Podczas okupacji hitlerowskiej, mimo 
młodego wieku, działał w konspiracji 
od 1940 r. Ukończył tajny kurs pod-
chorążych i został dowódcą oddziału 
dywersyjnego Placówki AK Ropczyce. 
Uczestniczył w wielu akcjach zbrojnych 
przeciwko Niemcom podczas planu 
„Burza” latem 1944 r. Po wkroczeniu 
wojsk sowieckich Stanisław Dydo 
ukrywał się wraz z innymi partyzanta-
mi, gdyż komuniści więzili i wywozili 

na wschód polskich żołnierzy Armii 
Krajowej. Wiosną 1945 r. wyjechał 
do Krakowa i włączył się w pracę 
polskich organizacji niepodległościo-
wych, w tym Wolność i Niezawisłość. 
Był intensywnie poszukiwany przez 
bezpiekę i ostatecznie w grudniu 1947 
r. został aresztowany. W więzieniu we 
Wrocławiu był okrutnie bity i maltre-
towany. W ostatnim liście do rodziny 
pisał: Dużo i często myślę o Was i nie 
tracę nadziei, że jeszcze do Was powró-
cę… 27 listopada 1948 r. o godz. 17:30 
Stanisława Dydo rozstrzelali ubeccy 
mordercy we wrocławskim więzieniu 
wraz z mjr. L. Marszałkiem, por. J. 
Klamutem i W. Ciskiem. Cześć Ich 
Pamięci!!!
 Major Józef Modrzejewski, pseu-
donim „Lis” – ur. 14 lutego 1909 r. 
w Kuźnicach k. Włocławka, ale od 1939 
r. mieszkał w Jaśle. Ukończył w 1933 r. 
Szkołę Podchorążych Artylerii w Toru-
niu i był oficerem służby czynnej. Od 
września 1939 r. walczył z Niemcami 
i dostał się do niemieckiej niewoli, ale 
zbiegł. Po nieudanej próbie przedostania 
się do Francji został w jasielskim, two-
rząc od stycznia 1940 r. struktury kon-
spiracyjnego Związku Walki Zbrojnej 
i Armii Krajowej. Był Komendantem 
ZWZ – AK Obwodu Jasło aż przez 
5 lat hitlerowskiej okupacji, co było 
wyjątkiem w skali kraju. Zasłynął jako 
bardzo dobry organizator i długoletni 
dowódca. Brał udział w akcji „Burza” 
przeciwko Niemcom. Po nawiązaniu 
kontaktu z Armią Czerwoną we wrze-
śniu 1944 r. odmówił podporządkowa-
nia się, jako żołnierz polskiej Armii 
Krajowej. J. Modrzejewski 9 IX 1944 
r. został rozbrojony i aresztowany przez 
sowieckie NKWD, ale z niewoli zbiegł. 
Dział dalej jako komendant Inspekto-
ratu AK Jasło i kolejnych poakowskich 
organizacji niepodległościowych. Od 
grudnia 1945 r. kierował Rejonem WiN 
Krosno, a w 1946 r. był kierownikiem 
WiN na miasto Kraków. Zagrożony 
aresztowaniem przedostał się na zachód 
do polskiego Korpusu generała Włady-
sława Andersa. Przez prawie 45 lat nie 
mógł wrócić do Ojczyzny.

(cdn.)
 Opracował Zespół

ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem 
(cz. XiX) niepodległość i pamięć o bohaterach 
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 W dniu 24 X Zarząd Klubu Sporto-
wego Piłki Nożnej „SOKÓŁ” Siedliska-
-Bogusz zorganizował turniej o puchar 
prezesa klubu. Impreza odbyła się na 
sztucznym boisku przy Zespole Szkół 
w Siedliskach-Bogusz. W turnieju 
wzięły udział 4 drużyny dziewcząt oraz 
6 drużyn chłopców do lat 16. Turniej 
rozpoczął krótkim wystąpieniem prezes 
klubu, pan Krzysztof Dziedzic, który 
zachęcił do gry zgodnej z duchem walki 
sportowej i zasadami fair play. Następ-
nie trener drużyny „SOKÓŁ” Siedli-
ska-Bogusz, a zarazem sędzia główny 
naszych zawodów, pan Bartłomiej Bo-
gacz, przypomniał obowiązujące zasady 
gry. Po krótkiej rozgrzewce rozpoczęto 
turniej, który poprzedziło losowanie 
drużyn. Rywalizację rozpoczęły druży-
ny dziewcząt. Chłopcy natomiast udali 
się na przygotowany posiłek. Przy miłej 
i gorącej atmosferze, która się przydała 
przy tej chłodnej aurze, rozegrano tur-
niej systemem pucharowym. Podkreślić 
należy, że młodzież wzięła sobie do 
serca słowa prezesa i gra była czysta, 
ale nie zabrakło jednak emocji. Część 

pojedynków drużyn zakończyła się re-
misem, a o wygranej decydowały serie 
rzutów karnych. Tak było między inny-
mi podczas finałowego meczu chłopców, 
w którym rywalizowały drużyny: „LKS 
Gimnazjum” i „Siedliska I”
 Lepsza okazała się drużyna „LKS 
Gimnazjum”. Za 3 pierwsze miejsca 
wręczono puchary, a wszystkie drużyny 
otrzymały pamiątkowe dyplomy. Każdy 
z zawodników otrzymał słodkie niespo-
dzianki, które wręczał kierownik dru-
żyny KS „SOKÓŁ” Siedliska-Bogusz, 
a zarazem Radny Gminy Brzostek, pan 
Andrzej Witek.
 W wyniku rywalizacji I miejsce 
wśród dziewcząt i Puchar Prezesa Klu-
bu otrzymał zespół o nazwie „Zielone 
Kocice” w składzie: K. Kowalczyk, 
J. Kasprzyk, K. Kolbusz, P. Wodzisz, 
K. Łukasik, W. Wojnarowska, M. Sta-
warz, A. Nowicka.
II – miejsce zajął zespół „Super Ty-
grysy”
III – miejsce „1A”
IV – miejsce „DIABLICE”
W kategorii chłopców:

I miejsce i Puchar Prezesa Klubu 
otrzymał zespół o nazwie „LKS Gim-
nazjum” w składzie: A. Stasiak, K. Sy-
nowiecki, K. Janiga, K. Wilisowski, 
M. Golec, J. Tyburowski, M. Cisoń, 
P. Nawracaj.
II – miejsce „Siedliska I”
III – miejsce „Korona”
IV – miejsce „Szarańcze”
„Orły”, „Me – gusta”
 Sędziowie zawodów: pan Bartłomiej 
Bogacz oraz pan Dariusz Sojka wręczyli 
nagrody dla najlepszych zawodników. 
Najlepszym zawodnikiem wśród dziew-
cząt została Joanna Kasprzyk
Najlepszym zawodnikiem wśród chłop-
ców został Wojciech Nowak
 Wszystkim zespołom gratulujemy 
i zapraszamy do rywalizacji w kolejnym 
turnieju. Zarząd klubu serdecznie dzię-
kuje panu Stanisławowi Wójtowiczowi, 
dyrektorowi Zespołu Szkół w Siedli-
skach-Bogusz, za pomoc w organizacji 
turnieju i udostępnienie obiektów spor-
towych.

Zarząd KS „SOKÓŁ”  
Siedliska-Bogusz

turniej o puchar prezesa ks „sokÓŁ” siedliska-bogusz

 W sobotę 20.10.2012 roku przy pięk-
nej pogodzie odbył się w Kamienicy 
Dolnej Hubertus 2012. W imprezie 
wzięły udział dzieci z Kamienicy 
Dolnej i innych okolicznych wsi. Były 
konkursy zręcznościowe, było poszu-
kiwanie lisa, była przejażdżka konna 
do lasu i było ognisko. Każde dziecko 
biorące udział w zabawie otrzymało 
nagrodę, chociaż niektóre tylko na-
grodę pocieszenia, no ale zwycięzca 
może być tylko jeden. Zapraszając do 
wspólnej zabawy chcieliśmy pokazać, 
ze jazda konna to nie tylko wielki sport, 
ale także wspaniała forma rekreacji. 
Aby osiągnąć wyniki sportowe trzeba 
zacząć bardzo wcześnie, regularnie i 
ciężko trenować, natomiast rekreacyjną 
jazdę konną można zacząć uprawiać w 
każdym wieku i bez względu na umie-
jętności jeździeckie można wybrać się 
do lasu na przejażdżkę konną, do czego 
szczerze namawiam, bo są to zawsze 

niezapomniane chwile. 
 Przypominam, że w dalszym ciągu 
dzieci mieszkające na terenie Gminy 

Brzostek mogą brać udział w bezpłat-
nych zajęciach nauki jazdy konnej w 
„Świerkowym Ranchu”. Kontakt na 
stronie www.swierkowe-rancho.pl

Alina Świerk

Hubertus w „Świerkowym ranchu”
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 W niedzielę 30 września 2012 r. przy Pu-
blicznej Szkole Podstawowej w Kamienicy 
Dolnej odbyło się „Święto pieczonego ziem-
niaka” wynikające z realizacji projektu Rady 
Rodziców „Podkarpackie kochajmy, ale co 
polskie poznajmy”.
 Ta plenerowa impreza obfitowała w wiele 
atrakcji, w których uczestniczyli uczniowie 
naszej szkoły wraz z rodzicami. Najważniej-
szą z nich było oczywiście ognisko i pieczenie 
ziemniaków oraz kiełbasek. Nad bezpieczeń-
stwem dzieci czuwali tatusiowie, a mamy 
zadbały o część kulinarną (owoce, napoje, 
słodycze)
 Nieodłączną formą spędzania wolnego czasu 
na świeżym powietrzu są różne gry i zabawy. 
Uczestnicy niedzielnej imprezy zmierzyli się 
więc w różnorodnych konkurencjach: było 
obieranie ziemniaków na czas, rzut ziemnia-
kiem do celu, rzeźby z ziemniaków oraz obie-
ranie jabłka, by uzyskać jak najdłuższą łupinkę 
itp. Nagrody i dyplomy były przyznawane 
w dwóch kategoriach: dzieci młodsze i starsze.
 Radosnej atmosferze, śmiechom i zabawie 
sprzyjała słoneczna pogoda, oprawa muzycz-
na, piękna dekoracja oraz zastawiony stół, na 
którym dominowały polskie owoce i kwiaty.
 Wszyscy uczestnicy bawili się do wieczora, 
dopiero zapadający zmrok przerwał imprezę.
 W imieniu dzieci z naszej szkoły dziękujemy 
Radzie Rodziców na czele z jej przewodniczącą 
p. Moniką Machaj za przygotowanie tej jesien-
nej atrakcji i miłą współpracę. Dziękujemy 
także firmie Danone za sponsorowanie poczę-
stunku.

a.a.

„Święto pieczonego ziemniaka” w kamienicy dolnej

Hej bieszczady, 
jakie cudne!
 8 października 2012 r. ucznio-
wie Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Kamienicy Dolnej wyjechali na 
autokarową wycieczkę w Bieszczady. 

Najpierw zwiedziliśmy skansen w Sa-
noku. Spacerowaliśmy po miasteczku 
galicyjskim z przełomu XIX i XX 
w. Oglądaliśmy też chaty wiejskie, 
ich wyposażenie oraz przedmioty 
codziennego użytku. Niektóre z nich 
spotykamy jeszcze u naszych babć na 
strychu. Później spacerowaliśmy po 
tamie, potem płynęliśmy statkiem po 
Zalewie Solińskim i podziwialiśmy 

piękne widoki. Tutaj zakupiliśmy też 
pamiątki, które będą nam przypo-
minać ten piękny zakątek. W drodze 
powrotnej zatrzymaliśmy się w Mac 
Donaldzie. Wróciliśmy zmęczeni, ale 
pełni miłych wrażeń. 
 Dziękujemy Firmie Danone i Pani 
Dyrektor Szkoły za dofinansowanie 
wycieczki i poczęstunku.

Uczestnicy
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Na początek:
 Kto? Co? Jak? I po co? Na te trzy 
pytania właśnie teraz odpowiem.

Pytanie pierwsze: Kto?
 Zgodnie z zasadami savoir-vivre’u 
powinienem się przedstawić. Co o mnie? 
Zwykły przedstawiciel szarego tłumu. 
Poza tym miłośnik wyszukiwania 
swoich nisz w życiu. Pasjonuje mnie 
muzyka, lecz nie popularna słyszana 
w naszych najbardziej  znanych 
rozgłośniach, no może prócz godzin 
nocnych, w których radia powszechnie 
dostępne zyskują na wartości. Wielbiciel 
filmów z przekazem, choć i „puste” 
produkcje zdarzyło się zobaczyć. 
Staram się pielęgnować, co moje 
i odrzucać wszystko, co powszechne 
i bez wartości. Resztę o mnie dowiecie 
się z kontekstu pisanych artykułów.

Pytanie drugie: Co?
 Mianowicie będę starał się pisać 
o rzeczach ważnych i mniej ważnych. 
Z pewnością będą to informacje kultu-
ralno-młodzieżowe. Będą pojawiać się 
ogólne przemyślenia, ale możecie być 
pewni, że nie zabraknie muzyki i filmu, 
a z czasem może i książki. Jednym 
z głównych celów jest przybliżenie 
młodzieży, choć ludziom, starszym 
również, wiadomości o: wydarzeniach, 
imprezach kulturalnych, koncertach 
oraz eventach w naszym wojewódz-
twie. Uważam, że wciąż, pomimo 
wszechobecnego Internetu, nie mamy 
dostępu do tego typu informacji lub po 
prostu nie potrafimy ich wyłowić. Jeśli 
ktoś poczuł się winny, dlatego, że tego 
nie potrafi, to błąd, ponieważ podczas 
takiego natłoku informacji zewsząd, 
wyłowienie informacji pożytecznych to 
już sztuka. Oczywiście od teraz macie 
pomoc w mojej osobie.

Pytanie trzecie: Jak?
 Formy opisu będą wszelakie, od 
recenzji po terminarz przykładowego 

festiwalu. O nudzie z pewnością może-
cie zapomnieć. Styl wypowiedzi będzie 
zależny od wydarzeń w danym miesią-
cu lub mojego stanu. Mam nadzieje, że 
od tego drugiego rzadziej, by was nie 
zanudzić. Jeśli w nasze regiony zawita 
ktoś godny uwagi, obiecuję, że poświe-
cę na to bardzo dużo miejsca i uwagi. 
Fakt jest taki, że dla każdego „godny 
uwagi” ma wiele znaczeń i to najlepsze 
w wolności słowa. Gdy zaskoczę się 
miło lub utwierdzę w pozytywnym 
przekonaniu, oddam pochwałę. Jeśli 
jednak wręcz przeciwnie, to i na naganę 
znajdę miejsce. Oczywiście nie każdy 
się zgodzi z moim zdaniem, ale czyż 
nie po to Bóg obdarzył nas gustem?

Pytanie czwarte: Po co?
 Ja tylko nakreślę odpowiedź na to 
pytanie, gdyż to Wy czytelnicy oce-
nicie czy jest to potrzebne i czy wnosi 
coś nowego. Ja osobiście uważam, iż 
kultura powinna być wszechobecna 
i nie możemy traktować jej jako czegoś 
obcego. Moim zadaniem i równocze-
śnie celem, będzie uświadomienie, 
że życie przecieka nam przez palce, 
ponieważ świat oferuje nam wiele dóbr, 
których nie potrafimy wynaleźć lub 
skorzystać z nich. Uznajemy, że jeśli 
o czymś nie wiemy, to po prostu nie 
istnieje. Najlepszym przykładem są 
lektury, których nie czyta się z samego 
stereotypu, który mówi, że lektury są 
nudne. Jeśli nie chcemy czytać lektury, 
to zastanówmy się co lubimy, znajdź-
my książkę o tym temacie i właśnie ją 
przeczytajmy. Będzie to bez wątpienia 
lepsze niż nie czytać nic i obrażać się 
na cały świat, twierdzić, że książki to 
„dno”. Postarajmy się ruszyć naszymi 
głowami i znajdźmy coś dla siebie. 
Nie narzekajmy przed komputerem, że 
nic się nie dzieje, bo nie prowadzi to 
do niczego dobrego. Sami stwórzmy 
to „coś”, niech inni pójdą za nami. 
Musimy do tego celu uruchomić naszą 
kreatywność, która jest niezwykle cen-

na, choć zabijana w szkołach poprzez 
schematyczną naukę. Nie baczmy więc 
na to, zróbmy coś własnego, co będzie 
nas cieszyć i pójdźmy w to. Na pewno 
nie od razu będziemy liczyć zyski, ale 
z pewnością nam to nie zaszkodzi, a w 
przyszłości może zaowocuje. Oczy-
wiście nic na siłę. Jeśli nie posiadamy 
żadnych zainteresowań nie popadajmy 
w panikę, wszystko przyjdzie z cza-
sem.

Podsumowując...
 Nasze życie zależy tylko od nas. Szu-
kajmy wszędzie szansy. Może pojawić 
się ona w każdym miejscu i momencie. 
Róbmy „coś” swojego! Z mojej strony 
mogę zaoferować, że poprzez przy-
taczanie informacji kulturowych lub 
dla przykładu tytułu książki, pomogę 
wskazać drogę do naszego celu życio-
wego lub po prostu umilę czas Wam 
czytelnikom. 
 W pierwszym artykule mam dla 
was mały terminarz najciekawszych 
koncertów na Podkarpaciu w miesiącu 
listopadzie:

• 3 listopada: Frontside – Rock Klub 
Iron. Krosno

• 3 listopada: Rap Meethink Tour: 
Ten Typ Mes, Małpa, Łona i Web-
ber, W.E.N.A., Te-Tris – Klub 
Wytwórnia Rzeszów

• 17 listopada: My Riot – Pod Palmą. 
Rzeszów

• 17 listopada: Monstrum – Rock 
Klub Iron. Krosno

• 18 listopada: Kamil Bednarek – 
Pod Palmą. Rzeszów

 Moim zdaniem są to bardzo do-
bre propozycje. Jeśli będziecie mieli 
możliwość wybrać się na któryś z tych 
koncertów posłuchacie dużo świetnej 
muzyki i co najważniejsze na żywo.
 Zakończę bardzo mądrym i trafnym 
cytatem: „Nie potrafię podać nieza-
wodnego przepisu na sukces, ale mogę 
podać przepis na porażkę: staraj się 
wszystkich zadowolić” Herbert Bayard 
Swope

niepowszechny

sprawy młodzieżowe

 W ramach projektu „Szkoła Mi-
strzów”, finansowanego przez Euro-
pejski Fundusz Społeczny – Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki, nauczy-
ciele przedmiotów zawodowych branży 
gastronomicznej Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Brzostku – Ewa Czyr-
nia, Mariola Gozdecka, Małgorzata 
Kolbusz, Elżbieta Kurzawa i Danuta 
Wesołowska – podczas wakacji, odby-
wały staż szkoleniowy w Hotelu Pegaz 
w Krynicy Górskiej oraz w Hotelu 
Villa Marilor w Zakopanem. Głównym 
celem projektu było podniesienie kom-
petencji praktycznych i teoretycznych 

nauczyciele 
w „szkole mistrzów”
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niezapomniana sobota!
 W sobotę 29 września 2012 roku dzieci z Przedszkola 
Publicznego w Brzostku wraz ze swoimi rodzicami, nauczy-
cielkami i Panią Dyrektor, udały się na wycieczkę autokarową 
do Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu. Ta 
piękna, słoneczna, jesienna sobota skłoniła do wyjazdu aż 
79 osób. Plan wycieczki został szczegółowo zrealizowany. 
Rozpoczęliśmy od wyjścia czarnym szlakiem turystycznym 
na „Diabli Kamień” – grupę skał stanowiących pomnik 
przyrody na obrzeżach Magurskiego Parku Narodowego. 
Z podziwem patrzyliśmy jak przedszkolaki dzielnie poko-
nują trasę, w czasie której był też czas na odpoczynek nad 
strumieniem. Po wędrówce trwającej ok. 50 min. dotarliśmy 
do celu – był to czas na podziwianie bogactwa przyrody, 
zrobienie pamiątkowych zdjęć i krótki odpoczynek przed 
powrotem. Mimo wysiłku, jaki dzieci włożyły w pokonanie 
trasy, z wielka energią rozpoczęły zabawę na nowoczesnym 
placu zabaw znajdującym się w parku. Jest to doskonałe 
miejsce na sobotni, aktywny wypoczynek. Dzieci rozpoczęły 

zabawę, a dorośli przygotowanie kiełbasek na grillu – apetyty 
dopisywały wszystkim, tym razem nie było żadnych „nie-
jadków” – wszystkie kiełbaski zniknęły w mgnieniu oka. Po 
grillowaniu każdy miał wolny czas, który mógł spędzić wg 
własnych zainteresowań – liczne ścieżki spacerowe, ławeczki, 
urządzenia rekreacyjne umożliwiały wypoczynek w pięknym 
otoczeniu „Doliny Kłopotnicy”. O godzinie 16.00 wyru-
szyliśmy w drogę powrotną do Brzostku mimo sprzeciwu 
wielu przedszkolaków. Wróciliśmy bogatsi o wiele nowych 
doświadczeń i wrażeń. Po wyjeździe zostało nam mnóstwo 
wspaniałych wspomnień i fotografii, za które serdecznie 
dziękujemy Pani Ani.
 Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców od kilku lat, każdej 
jesieni organizuje takie spotkania integracyjne – z zadowole-
niem obserwujemy fakt, że z roku na rok bierze w nich udział 
coraz większa liczba rodziców naszych przedszkolaków. 
Cieszymy się, że zaszczepiamy w naszych wychowankach 
zamiłowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu, a ro-
dzice rozumieją, że czas spędzony ze swoim dzieckiem jest 
bezcenny. 

Beata Płaziak

kadry kształcenia zawodowego. Or-
ganizowane szkolenia mają ogromny 
wpływ na przyszłość branży gastrono-
micznej, dzięki prezentowaniu nauczy-
cielom kuchni na wysokim poziomie.
 Staże odbyte przeze mnie pozwoliły 
mi dostrzec jak wiele zmian zachodzi 
w technologii potraw w restauracjach 
najwyższych kategorii. Miałam dostęp 
do nowoczesnego sprzętu i urządzeń 
stosowanych w gastronomii. Bardzo 
ważna była możliwość oceny prawidło-
wo wykonanych potraw oraz ich degu-
stacja. Szkolenia te podniosły też moją 
wiedzę w zakresie funkcjonowania 
hoteli i ośrodków wypoczynkowych. 
 Odbyte staże pozwoliły mi zweryfi-
kować wiele podręcznikowych treści, 
a interesujące wiadomości będę mogła 
przekazać młodzieży z którą pracuję 
na co dzień. Tego rodzaju staże z ca-
łym przekonaniem polecę każdemu 
nauczycielowi gastronomii. Sobie 
natomiast życzę, abym miała okazję 
uczestniczyć w następnych tego typu 
szkoleniach.

Małgorzata Kolbusz

Fot. Anna Rozwadowska
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Marian
Nosal

zaduszki
Obrodziło złotem w lesie
W gałęziach modrzewi
Starym złotem sypie jesień
Szpilkami po ziemi

Zaskoczył nas ten listopad
Swym bogactwem lasów
Aż je rozlał po cmentarzach
Dodał grobom blasku

Grobom światłem rozpalonych
Gorących żywą pamięcią
Bliskich znanych naznaczonych
Na duszy Bożą pieczęcią

Płoną znicze w metropoliach
Na cmentarzach w pełnym blasku
A listopad z modrzewiami
Złotego dolewa wosku

Tłum na cmentarzu w Ustrzykach
Gromadzi się przy kaplicy
A gdzieś stoi opuszczony
Stary cmentarz w Teleśnicy

Barwnie tłumnie i podniośle
Mnóstwo kwiatów kolorowych
A Bóg łaskę swoją pośle
Na cmentarz przy cerkwi w Jałowym

Dla nich lasy leją złotem
A my prosimy Cię Panie
Nie chowaj łaski na potem
Daj im wieczne spoczywanie

Wylej łaski Twojej zdroje
Na te puste groby Panie
Bram nieba otwórz podwoje
Niech nikt dziś sam nie zostanie

2 listopada

kluczem żurawi
Lato zamknęły kluczem żurawie
Jesień się babim latem plącze
Jesienna rosa utonęła w trawie
I gasi gwiazdy dla nas spadające

Nie wszystko da się w trawie schować
Nie każda gwiazda gaśnie na jesieni
Ta gwiazda wciąż się będzie palić
A żuraw wróci kluczami swoimi

I wszystko znów się na ziemi powtórzy
Ożyją trawy gwiazdy dla nas zlecą
Żuraw na popas się w trawie zanurzy
Popatrz jak gwiazdy spadające świecą

I babie lato splącze nasze lata
A żuraw wróci co roku nam droższy
Będziemy liczyć i śmiać się i płakać
I patrzeć w niebo gdzie żurawie poszły

Chrewt 2011 – jesień

Franciszek
Wojnarowski

Wieczny odpoczynek
Duszom zbolałym, Panie,
Które wiele cierpiały,
Daj w dobroci wspaniałej
Wieczne odpoczywanie…

Wieczne odpoczywanie
Grzechami poranionym,
Biednym i opuszczonym,
Daj Panie…

Daj Panie,
Wieczne odpoczywanie
Wszystkim, którzy w wieczność odchodzą,
A pokój tym, co się rodzą…

Jesienny smutek
Jesienny smutek nieogarniony
Zawładnął moją duszą…
Sad przed mym domem ogołocony,
Zimno jabłoniom i gruszom…

Zima się zbliża groźna, surowa
I wicher gwiżdże w polach,
O nic go przecież nie boli głowa,
Człowiecza obca mu dola.

Ziemia się jeży zeschniętą trawą,
Rolą zoraną, zasianą,
Człowiek się karmi nadziei strawą
I wierzy w wiosny rano…

Smutek jesienny chociaż przygniata,
Złamać nas przecież nie może,
Żyjem nadzieją wiosny i lata,
Jak to wschodzące zboże…

Jesień przeminie, przeminie zima,
Wiosną zakwitnie zboże…
Nad życie siły – silniejszej nie ma!
I nad wyroki Boże…

Józefa
Filar

podzięka
W hołdzie mojemu Stwórcy
serdeczną podziękę składam
za życie, miłość, wiarę, 
za wszystko co posiadam.
Za wszystkie moje prośby wysłuchane,
za pomoc i opiekę nad moją rodziną
Dziękuję Ci Panie.
I proszę błogosław, wspomagaj,
ratuj nas w potrzebie i spraw
byśmy wszyscy chwalili Cię w Niebie.

staruszkowie
Idziemy przez życie z sercem na dłoni,
żyć dobrym słowem, łagodnością i zgodą,
ale niechcący zawadzamy drugim,
którzy obecności naszej znieść nie mogą.
Łudzimy się myśląc, że jesteśmy doceniani,
Niestety, jesteśmy tylko tolerowani.
Serce na dłoni jest łatwym celem
na pociski złego słowa,
trafiają prosto w serce,
aż drży i skowyczy z bólu,
gdy godzi w nie droga Ci Osoba.

ojczyzna moja
Ziemio ojczysta, Ziemio nam droga,
ty, co nas żywisz za wolą Boga,
jakżeś jest piękna w swojej prostocie,
nad wszystko w świecie co tonie w złocie.
Cóż piękniejszego nad lasy, gaje,
nad świt i słońce co ze snu wstaje
i nad kaczeńców cudne kobierce,
co cieszą oczy i złocą serce.
I co piękniejsze, niż te śnieżyczki,
pokornie chylą strojne główeczki
i razem z nami wielbią Cię Boże
za wszystko dobro, które nam dajesz.

Jadwiga 
Samborska

Na zawsze
Gdy umierasz,
jesteś szczęśliwy
będziesz z aniołami
śpiewał
wieczną pieśń radości
wśród bieli czystości
bez bólu
cierpienia
to tylko my

którzy zostajemy
wciąż ronimy łzy
czujemy pustkę
którą nic i nikt
nie umie nam już zapełnić
różne myśli
przychodzą nam do głowy
nie umiemy się pogodzić
że tych których kochamy
nie ma już z nami
odeszli
 na zawsze…

Dla wszystkich tych,
którzy stracili ukochaną osobę
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 Co roku w okresie jesiennym Dom 
Kultury „Śnieżka” ogłasza Konkurs 
Recytatorski Poezji Religijnej, który 
obejmuje trzy kategorie: recytację, 
poezję śpiewaną i monodram. Mogą 
w nim uczestniczyć uczniowie szkół 
podstawowych z klas V i VI, uczniowie 
gimnazjum i szkół średnich oraz osoby 
dorosłe.
 30 października 2012 r. w Domu 
Kultury w Brzostku odbyły się elimi-
nacje gminne tego konkursu, który na 
tym etapie rozpatrywany jest w dwóch 
kategoriach wiekowych: szkoły podsta-
wowe i gimnazja. W tym roku zgłosili 
się recytatorzy z pięciu szkół z terenu 

naszej gminy. Byli to uczniowie ze szkół 
podstawowych z: Brzostku, Grudnej 
Górnej, Kamienicy Dolnej oraz z Gim-
nazjum w Brzostku i z Gimnazjum 
w Januszkowicach.
 Zgodnie z regulaminem każdy wy-
konawca zaprezentował dwa utwory 
poetyckie o tematyce religijnej – poezję 
poszukującą sensu egzystencjalnych 
dylematów istnienia, zawierającą naj-
bardziej istotne pytania dotyczące 
bytu. Na uwagę zasługuje fakt, iż jedna 
z recytatorek przygotowała wiersz 
naszego rodaka Mariana Nosala pt. 
„Obraz Boży” publikowany w niedawno 
wydanym tomiku poetyckim, a także 

w Wiadomościach Brzosteckich.
 Po wysłuchaniu wszystkich prezenta-
cji Komisja postanowiła zakwalifikować 
do Powiatowego Konkursu Recytator-
skiego Poezji Religijnej następujące oso-
by: Julię Białas i Katarzynę Tyburowską 
ze Szkoły Podstawowej w Brzostku, 
Radosława Machaja ze Szkoły Podsta-
wowej w Kamienicy Dolnej, Piotra Świ-
staka ze Szkoły Podstawowej w Grudnej 
Górnej, Monikę Lemek i Karolinę Rybę 
z Gimnazjum w Brzostku oraz Sylwię 
Cieplik i Kingę Węgrzyn z Gimnazjum 
w Januszkowicach. Przesłuchania fi-
nałowe odbędą się 13 listopada 2012 r. 
w Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy.
 Wszyscy wykonawcy eliminacji 
gminnych otrzymali pamiątkowy dy-
plom oraz tomik poezji pt. „Brzost-

kiem natchnieni” 
zawierający lirykę 
naszych rodzimych 
twórców, pośród 
której nie brakuje też 
wierszy o tematyce 
religijnej. Wszyscy 
recytatorzy wyka-
zali się znakomitym 
pr z ygotowa n iem 
warsztatowym, jak 
i  du ż y m w ycz u -
ciem estetycznym 
oraz wrażliwością 
na piękno poezji. 
Życzymy im dal-
sz ych  su kcesów 
w kolejnym etapie 
tego niezwykle pięk-
nego i nastrojowego 
konkursu. Nie bez 
powodu konkurs ten 
jest organizowany 
jesienią, jako że ta 
pora roku skłania 
do zadumy i refleksji 
nad przemijaniem 
i sensem życia.

E.M.

konkurs recytatorski poezji religijnej 

 30 października 2012 r. pracow-
nicy Lokalnego Punktu Informa-
cyjnego Funduszy Europejskich 
w Dębicy przy współpracy z Po-
wiatową Komendą Policji w Dębicy 
przeprowadzili w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Brzostku lekcję 
otwartą pt. „Fundusze Europejskie 
dla najmłodszych”.
 Podczas tego spotkania uczniowie 
zapoznali się z projektami finan-
sowymi ze środków europejskich 
w ich najbliższej okolicy oraz w ca-
łym województwie podkarpackim. 
Przyswoili sobie także podstawowe 
pojęcia związane z omawianym za-
gadnieniem.
 Tak przekazana wiedza z pewno-
ścią zaowocuje większą świadomo-
ścią najmłodszych na temat Funduszy 
Europejskich.

atsz

Uczestnicy eliminacji gminnych. Od lewej: Katarzyna Tyburowska, Julia Białas, Karolina 
Ryba, Monika Lemek, Radosław Machaj, Sylwia Cieplik, Piotr Świstak, Kinga Węgrzyn

Lekcja otwarta w ramach w ramach akcji „Fundusze europejskie dla najmłodszych”
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drogi i mosty pana starosty
 Kiedy Władysław Bielawa Starosta Powiatu Dębickiego, 
będąc 19 czerwca 2011 roku na uroczystości 60-lecia Szkoły 
w Januszkowicach wspomniał o modernizacji drogi powiato-
wej biegnącej przez Januszko-
wice i Opacionkę, wydawało 
się że to tylko ładnie brzmiące 
słowa wypowiedziane na po-
trzebę tamtej chwili. Ówcze-
sny stan tej drogi rzeczywiście 
wymagał pilnego remontu, 
ale zaangażowanie powiatu 
w remonty innych dróg na 
naszym terenie było wtedy 
dość duże i liczenie na to, że 
powiat przeznaczy na nasz 
teren kolejne środki, byłoby 
chyba zbyt daleko idącym 
optymizmem. 
 Na szczęście Pan Starosta 
okazał się człowiekiem nie 
„rzucającym słów na wiatr” 
i po roku mamy niemal ukoń-
czoną drogę, która już swoim 
gorszym stanem nie będzie 
„straszyła” i wskazywała gra-
nicy powiatów dębickiego 
i strzyżowskiego. Pozostały 
wprawdzie do ukończenia pobocza, chodniki i inne drobne 
roboty, ale sama droga ma być przejezdna łącznie z mostem 
już 1 listopada. Przebudowany most na granicy Januszko-
wic i Opacionki nie będzie już zatrzymywał wody i w razie 
wystąpienia obfitych opadów zmniejszy się zagrożenie po-
wodziowe w tym rejonie. Zaplanowano też i wybudowano 
chodnik na najważniejszym odcinku od kościoła do mostu 
więc nie tylko kierowcy, ale też piesi będą bardziej bezpiecz-
ni.
 Łączny koszt modernizacji tej drogi to prawie 6,5 miliona 
złotych, z czego po ¼ dołożyły brzostecka gmina i dębicki 
powiat, a połowę powiat pozyskał ze środków zewnętrznych. 

Firma Poldim główny wykonawca robót do końca listopada 
ma zakończyć wszystkie prace.
 W domach starszych osób na niektórych wioskach można 
jeszcze czasem spotkać wyszywane niebieską nitką przy-
słowie wiszące najczęściej nad kuchennym stołem: „Zgoda 
buduje, niezgoda rujnuje” i można powiedzieć, że dzięki 

zgodnej współpracy Burmistrza Leszka Bieńka z dębickim 
Starostą budowane są kolejne drogi poprawiające komfort 
podróżowania mieszkańców naszej gminy. Niektórzy, jak 
mieszkańcy Nawsia Brzosteckiego, nawet głośno wyrażają 
swoją aprobatę (ramka poniżej tekstu).

P.S.
Radny Rady Miejskiej w Brzostku Józef Kobak w imie-
niu mieszkańców Nawsia Brzosteckiego wyraża podzię-
kowania dla Burmistrza Leszka Bieńka za uwieńczone 
sukcesem starania na rzecz poprawy drogi powiatowej 
w Nawsiu i Woli Brzosteckiej.

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

 W bieżącym roku szkolnym krajobraz 
przed budynkiem Gimnazjum w Brzostku 
zmienił się nie tylko w związku z budową 
sali gimnastycznej (przy szkole stanął duży 
obiekt sportowy w tzw. stanie surowym), 
ale również dlatego że na podwórku szkol-
nym pojawiły się ławeczki. Zostały one 
wykonane przez szkolnego konserwatora, 
p. Józefa Ogrodnika z materiałów dostęp-
nych w gimnazjum i przytwierdzone na sta-
łe do betonowego podłoża. Teraz młodzież 
może w czasie przerw śródlekcyjnych lub 
przed zajęciami usiąść na ławkach i uciąć 
sobie miłe pogawędki czy zjeść drugie 
śniadanie na świeżym powietrzu. Wpraw-
dzie tegoroczne lato odeszło i nadchodzi 
zima, ale na ławeczkach uczniowie będą 
odpoczywać w różnych porach roku, gdy 
dopisze pogoda.
  Mamy nadzieję, że młodzież potrafi 
umiejętnie korzystać z nowych nabytków 
i posłużą one niejednemu rocznikowi gim-
nazjalistów.

K.Z., W.K.

uczniu, siądź tu na przerwie, a odpocznij sobie!...

Fot. P. Batycki
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groch z kapustą
 Listopad – według mnie – to naj-
smutniejszy miesiąc w roku. Bo bieżący 
rok z zielenią i kwiatami już się kończy, 
do nowych jeszcze daleko, a biel nie 
nadeszła. Do tego Wszystkich Świę-
tych i Dzień Zaduszny przypomina 
nam o nieuchronnym końcu. Ponoć 
w życiu tylko dwie rzeczy są pewnie: 
podatki i śmierć. Jednak nie podoba mi 
się Święto Zmarłych na wesoło, jak. np. 
we Włoszech – parada śmierci, masek, 
duchów, świecących dyń itp., gdyż tę-
sknimy za naszymi bliskimi zmarłymi, 
a śmierć jest nierozerwalnie połączona 
z życiem. Starość zaczyna się wtedy, 
kiedy ma się więcej znajomych na 
cmentarzu niż w realnym życiu.
 „W Polsce mieszka 5,2 mln ludzi po 
65-tym roku życia. Osób, które skoń-
czyły 85 lat jest 450 tys. W tej grupie 
73% to kobiety. Dziewięć na dziesięć 
z nich żyje samotnie. 93% polskich 
seniorów ma dzieci, 86% z nich relacje 
z bliskimi ocenia pozytywnie, choć po-
łowa czuje się osamotniona. Dopóki są 
w stanie wychodzić z domu, ich życie 
jakoś się skleja. Ale kiedy starszy czło-
wiek nie wychodzi już z domu, kiedy 
trzeba mu zrobić posiłek, posprzątać, 
kupić lekarstwa, zaczynają się schody. 
Rodzina zostaje z problemem sama, bo 
pielęgniarka z opieki społecznej czy 
poradni przychodzi raz, czasem kilka 
razy w tygodniu i na krótko. Poluzo-
wały się więzi nie tylko rodzinne, ale 
też sąsiedzkie. Miejsc dla osób w pode-
szłym wieku jest nieco ponad 10 tys. Do 
tego dochodzi 22 tys łóżek w zakładach 
opiekuńczych dla przewlekle chorych. 
Opłaty za pobyt w domu pomocy spo-
łecznej wynoszą 2,5 – 3 tys. zł. Zgodnie 
z ustawą o pomocy społecznej mieszka-
niec domu ponosi opłatę w wysokości 
70 proc. kwoty swojego dochodu, resztę 
dopłaca – rodzina, a następnie – gdy to 
nie wystarcza – gmina. Pomimo tych 
zmian demograficznych Polska nie wy-
pracowała strategii budowania społe-

czeństwa, w którym ludzie starsi zajmą 
należne im miejsce. Starość w naszej 
kulturze traktowana jest jak problem, 
jako coś z czym wstydliwie musimy 
sobie radzić. Ludzie starzy, znajdują 
się u nas w wyjątkowo trudnej sytuacji. 
Okres transformacji gospodarczych, re-
wolucja technologiczna z komputerami, 
telefonami komórkowymi, kartami kre-
dytowymi, chaos związany z reformą 
zdrowia, wszystko to sprawia, że czują 
się oni coraz bardziej zagubieni”.
 W bogatych krajach Europy członko-
wie rodziny zajmujący się schorowany-
mi rodzicami czy dziadkami otrzymują 
pomoc finansową od Państwa, z której 
to można opłacić asystentkę z opieki 
społecznej pomagającą przy myciu oraz 
zastępującą przy chorym, gdy opieku-
nowie chcą gdzieś wyjść. Można dostać 
dofinansowanie na przystosowanie 
domu do potrzeb osoby niepełnospraw-
nej. Za granicą dziadkowie korzysta-
ją z życia wydając swoje pieniądze 
i majątki których się dorobili na siebie 
i tylko na siebie. A polscy dziadkowie 
poświęcali i poświęcają się dla swoich 
dzieci, przepisują im mieszkania, niań-
czą dzieci za darmo, więc już ani siły 
ani pieniędzy nie mają na to, by o siebie 
zadbać.
 Istnieje takie powiedzenie, że „Jak 
w pewnym wieku budzimy się i nic 
nas nie boli to znaczy, że jesteśmy na 
tamtym świecie”. Ale póki co można 
skorzystać z kilku rad na zaznaczenie 
naszej obecności na tym świecie:
• komputer – jest to urządzenie bardzo 

przydatne i łatwe w obsłudze. Ob-
sługiwać go można nauczyć się na 
kursie, mogą nauczyć dzieci, wnuki 
lub inni członkowie rodziny. Niechęć 
do korzystania z tego urządzenia 
znam osobiście: dwa lata był komputer 
w domu i dzieci chciały koniecznie 
nauczyć nas obsługi, ale dopiero jak 
wyjechały, a posługiwanie się kompu-
terem okazało się niezbędne w szkole, 
ukończyliśmy z mężem kurs kompu-
terowy i zaprzęgnęliśmy go do pracy.

• komórka – trzeba kupić prostą w ob-

słudze, z dużymi literami i cyframi. 
Wnuki szybko odkrywają wszystkie 
możliwości techniczne danego urzą-
dzenia – mój wnuczek, który jeszcze 
nie mówi, bierze za mój palec i przy-
ciska nim odpowiednie znaczki na 
bardzo skomplikowanym telefonie, 
wybierając tym samym odpowiednią 
funkcję z setek możliwych.

• małżeństwo – drogie seniorki, dbaj-
cie o swoją drugą połówkę, chwalcie 
i doceniajcie, mężczyźni są naprawdę 
delikatni i wrażliwi, bo o wiele łatwiej 
iść przez życie razem niż samotnie 
(i korzystniej finansowo).

• wnuczęta – opieka nad wnukami to 
bardzo ciężka praca, trzeba mieć oczy 
naokoło głowy i sprawność sarenki. 
A w Polsce całkiem niedoceniana – 
babcia nie robi łaski, że opiekuje się 
wnukami. A właśnie że robi – swoje 
dzieci już wychowała i teraz ma prawo 
do odpoczynku.

• przyjaciółki – są bardzo ważne na 
starość, oczywiście te sprawdzone, 
na których można polegać. Bo jak 
trzy samotne panie będą trzymać 
się razem, to już nie będą samotne 
i pomoże jedna drugiej w potrzebie, 
a nawet święta mogą spędzić razem.

 I na koniec jeszcze jeden cytat: 
”Przyjmuj pogodnie to, co lata niosą, 
bez goryczy wyrzekając się przymiotów 
młodości. Rozwijaj siłę ducha, by w na-
głym nieszczęściu mogła być tarczą 
dla Ciebie. Lecz nie dręcz się tworami 
wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze 
znużenia i samotności. Obok zdrowej 
dyscypliny bądź łagodny dla siebie...”
”Tak więc bądź w pokoju z Bogiem, 
cokolwiek myślisz o jego istnieniu 
i czymkolwiek się zajmujesz i jakie-
kolwiek są Twoje pragnienia: w zgiełku 
ulicznym, w zamęcie życia zachowaj 
pokój ze swą duszą. Z całym tym 
zakłamaniem, znojem i rozwianymi 
marzeniami ciągle jeszcze ten świat 
jest piękny. Bądź uważny, staraj się być 
szczęśliwy”.

Janina Słupek

 Oszustów krążących po domach 
nie brakuje, a i metod na wyłudzanie 
pieniędzy jest sporo. Ciągle słyszymy, 
że komuś sprzedano jakiegoś bubla za 
grube pieniądze, kogoś okradli, czy 
też wyłudzili pieniądze pod pozorem 
zbiórki na jakiś szczytny cel. Ofiarami 
najczęściej są ludzie starsi i samotni, 
bo jak się okazuje, tych najłatwiej jest 
omamić i oszukać.
 24 października w godzinach po-
południowych na terenie Brzostku 
i Nawsia Brzosteckiego pojawiła się 
grupa ludzi zbierająca datki na Wioskę 
Dziecięcą w Brzozowie. Do mojego 
mieszkania też jeden zapukał. Zaczął 
opowiadać na co zbiera, a kiedy zapy-
tałem go czy ma jakieś upoważnienie 
pokazał mi rzekomy wypis z KRS, 
przypięty do niego dowód osobisty, li-

stę, na którą wpisywali się ofiarodawcy 
i jeszcze jakieś inne papiery. Nie wiem 
dlaczego, ale dokumenty te od razu 
wydały mi się podejrzane, więc zakwe-
stiowałem ich prawdziwość. Wtedy on 
strasznie się oburzył, schował szybko 
papiery i zaczął zachowywać się dość 
niegrzecznie. W Nawsiu Brzosteckim 
zbierający zostali zapytani czy mają 
zezwolenie na zbiórkę pieniędzy. Odpo-
wiedzieli, że tak i że takie zezwolenie 
wydał im burmistrz. Oczywiście było to 
kłamstwo. Osoby te działały wyjątkowo 
sprawnie i szybko, co świadczy o tym, 
że była to dobrze zorganizowana grupa. 
W krótkim czasie zdążyli odwiedzić 
domy na ul. Słonecznej, Szkolnej, 
Gryglewskiego, a także w Nawsiu Brzo-
steckim. Zapewne byli też jeszcze i w 
innych miejscach, o których nie wiem.

 Przyznam się, że nie miałem pojęcia 
o budowie Wioski Dziecięcej w Brzozo-
wie, dlatego zaglądnąłem do Internetu 
i znalazłem stronę http://www.fpd.org.
pl. Tam dowiedzałem się, że Fundacja 
Pomocy Dzieciom im. Stanisławy 
Bieńczak naprawdę istnieje i że Wioska 
Dziecięca jest budowana. Na znaleziony 
na stronie adres mailowy napisałem do 
Fundacji opisując dokładnie to zdarze-
nie. Zapytałem też, czy ludzie którzy 
zbierali u nas pieniądze mogli być od 
nich. Na drugi dzień rano otrzymałem 
taką odpowiedź: „To byli podszywający 
się pod nas ludzie, my nie prowadzimy 
nigdzie zbiórek po domach. My organi-
zujemy np. aukcje dzieł sztuki, zbiórki 
publiczne z wolontariuszami na terenie 
gminy Brzozów”.

Józef Nosal

wyłudzali pieniądze na fikcyjną pomoc dla dzieci
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nauka w konspiracji cd.
 Nazajutrz rano obudziła mnie gniada 
grzebaniem przednim kopytem i rże-
niem. Natychmiast wstałem i wsypa-
łem obrok koniom do żłobów. Miałem 
nadzieję, że tato nie słyszał łomotania 
gniadej, bo w jego ocenie mogło by to 
zaprzeczać możliwości godzenia pracy 

z nauką. Szybko uprzątnąłem stajnię 
i wywiozłem na taczkach gnój na gno-
jowisko. Koniom posłałem świeżej, su-
chej słomy. Kończyłem już czyszczenie 
koni. Ostatnie pociągnięcia szczotką 
wykonałem po grzbiecie kasztanki 
za przegrodą, kiedy usłyszałem taty 
pytanie. Co ty tam mruczysz? Odpo-
wiedziałem, powtarzam sobie słówka 
z łaciny by je dobrze zapamiętać. Nie 
czekając na wezwanie wyszedłem zza 
przegrody ku drzwiom gdzie stał tato. 
Zapomniałem zdjąć kartki ze słówkami 
łaciny, którą miałem zawieszoną na 
piersiach. Tato od razu zapytał. A to 
co za kartka? Ze słówkami łaciny, od-
powiedziałem. Po co ci znowu łacina? 
Bym zrozumiał tekst ministrantury 

wypowiadany po łacinie. Nie pytał 
mnie tato już o nic więcej, lecz zupełnie 
spokojnie powiedział. Przemyślałem 
twoją prośbę i zgadzam się byś uczył 
się języka niemieckiego u kierownika 
szkoły. Uradowany zgodą taty szczerze 
mu dziękowałem całując jego obydwie 
ręce. Tato był chyba trochę wzruszony 
wylewnością moich podziękowań, bo 
pogłaskał mnie po głowie i bez słowa 
wyszedł ze stajni.
 Kiedy znowu zostałem sam pod-
skakiwałem z radości by nie krzyczeć 
na całe gardło. Byłem tak szczęśliwy, 
że aż na wargach poczułem łzy, które 
spływały mi z oczu. Dla uspokojenia 
emocji wszedłem za zagrodę do kasz-
tanki, przytuliłem się do jej karku 

Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu – fragmenty

 Dobiegły końca jesienne, październikowe dni. Ziemię po-
krywa gruba warstwa różnokolorowych liści. Drzewa czeka-
ją na pierwsze przymrozki, aby zrzucić resztę liści i odsłonić 
szarość konarów. Przed nami miesiąc listopad, a wraz z nim 
jedno z największych świąt w kościele 
katolickim, uroczystość Wszystkich 
Świętych i Dzień Zaduszny. Właśnie 
w tych dniach zastanawiamy się nad 
sensem życia, przemijaniem i śmier-
cią. Podczas ostatnich słonecznych dni 
października można zobaczyć ludzi 
spieszących na cmentarz celem upo-
rządkowania grobów swoich bliskich, 
którzy żyli, mieszkali z nami.
 W naszej miejscowości są również 
groby, które nie ma kto uporządko-
wać, gdyż są to mogiły osób, które 
poniosły śmierć z dala od rodzinnych 
stron, domu i krewnych. Tego zadania 
podjęli się uczniowie kl. IV–VI Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Prze-
czycy, którzy wraz z nauczycielami 
p. U. Przybyło i p. M. Augustyn posta-
nowili połączyć lekcje z wizytą w tych 
wyjątkowych miejscach.
 Na terenie cmentarza parafialnego 
w Przeczycy znajduje się 39 grobów pojedynczych, a także 
jeden grób zbiorowy. Pochowano tu 24 wojskowych armii 
austriackiej oraz 24 żołnierzy rosyjskich, którzy zginęli 
w czasie I wojny. Młodzież z kl. IV-VI uporządkowała gro-

by, a uczniowie klas I-III przygotowali wiązanki i wspólnie 
z wychowawcami p. W. Skocz, H. Lejkowską i W. Wojdyłą 
udali się na cmentarz, aby przystroić i zapalić znicze na żoł-
nierskich mogiłach. Jest to najlepsza lekcja historii, na której 
młodzież z zapartym tchem słucha opowieści nauczyciela 
o tamtych czasach jak również uczy się właściwych postaw 
i zachowania.

 Porządkując groby uczniowie nie zapominają również 
o okazałych grobowcach rodziny Kaczorowskich, którzy byli 
właścicielami dworu, w którym obecnie mieści się szkoła. 
Nauczyciele przypomnieli młodzieży dzieje rodu, jak rów-

nież opowiedzieli o funkcjonowaniu 
dworu i jego otoczeniu na przełomie 
XIX i XX wieku.
 Uczniowie odwiedzili również i za-
palili symboliczne znicze, jako dowód 
pamięci na grobach zasłużonych dla 
miejscowości księży Gduli i Białego.
 Jadąc w stronę Jodłowej skręcamy 
w las i ok. 50 m od drogi w prze-
czyckim lesie znajduje się zbiorowa 
mogiła rozstrzelanych 160 żydowskich 
mieszkańców Jodłowej z granitową 
płytą w języku polskim i hebrajskim. 
Zagłady Żydów dokonano 12 sierpnia 
1942 r. To miejsce również odwiedzili 
uczniowie naszej szkoły, uporządko-
wali płytę wraz z otoczeniem, usunęli 
zarośla, złożyli kwiaty i zapalili znicze.
 Czyż nie jest to piękna lekcja historii 
przeprowadzona inaczej jak zwykle?

Urszula Przybyło

niezwykła lekcja historii
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i szeptałem. Udało się! Udało się! 
Powoli nabierałem pewności, że już 
przestała istnieć przeszkoda, która 
bardzo mnie niepokoiła. Wreszcie 
mogę spokojnie wychodzić z domu do 
kierownika szkoły na naukę języka nie-
mieckiego, co jednocześnie było dość 
bezpiecznym kamuflażem uczenia się 
innych przedmiotów. Pozostało jeszcze 
kilka problemów do codziennego ich 
rozwiązywania. Pierwszy i podsta-
wowy to wygospodarowywanie czasu 
na naukę, bez zaniedbywania pracy 
w gospodarstwie rodziców. Niezwy-
kłym utrudnieniem był brak stodoły 
i wielu urządzeń gospodarskich, które 
wraz z kieratem spłonęły w pożarze. 
Dodatkowym obowiązkiem w tym 
zakresie była praca przy pozyskaniu 
i obróbce drewna oraz gromadzenie 
innych materiałów do budowy nowej 
stodoły.
 Istotnym problemem było zachowa-
nie tajemnicy i bezpieczeństwa przy 
korzystaniu z zakazanych podręczni-
ków gimnazjalnych, obowiązkowych 
lektur i notatek z poszczególnych 
przedmiotów. W przypadku wykrycia 
przez funkcjonariuszy władz okupa-
cyjnych lub donosicieli tym władzom 
faktu mojej potajemnej nauki, żadne 
wyjaśnienia nie uchroniłyby mnie i mo-
jej rodziny przed torturami śledczymi 
i represjami karnymi.
 Pierwsze zajęcie oficjalnej nauki 
języka niemieckiego rozpoczął ze mną 
pan Jan Krawczyk kierownik szkoły 
od omówienia zasad i organizacji tej 
nauki. Podkreślił, że jest to przedmiot 
oficjalnej nauki na co on ma zezwo-
lenie władz okupacyjnych. Następnie 
omówił szczegóły konspiracyjnych 
metod nauczania i uczenia się przed-
miotów zakazanych oraz korzystania 
z podręczników do tych przedmiotów, 
które będzie mi wypożyczał do domu. 
Tylko podręcznik do nauki języka nie-
mieckiego oraz słownik dwuczęściowy 
polsko-niemiecki i niemiecko-polski 
mogę mieć oficjalnie w mieszkaniu 
bez ukrywania. Podręczniki z innych 
przedmiotów będzie wypożyczał mi 
fragmentami od strony do strony albo 
w całości lecz bez okładki i wewnętrz-
nej strony tytułowej. W przypadku gdy-
by wypożyczone mi materiały do nauki 
wpadły w niepowołane ręce, wszyscy 
domownicy to znaczy ja, siostry i rodzi-
ce powinniśmy mówić, że zostawili to 
uciekinierzy, którzy nocowali u nas na 
początku września 1939 r Ponadto pan 
Krawczyk wyraził zdanie, że korzyst-
niej było by mi się uczyć w dwu, trzy-
osobowym zespole. Zaproponował bym 
na ten temat porozmawiał z Eweliną 
Stachurówną i Celiną Gęzówną. Oby-
dwie były bardzo dobrymi uczennicami 
Szkoły Powszechnej w Grudnej Górnej, 
którą ukończyły wraz ze mną w 1939 
r. Po tych omówieniach pan Kraw-
czyk przystąpił do pytań kontrolnych 
z matematyki, sprawdzając stan mojej 
wiedzy z tego przedmiotu szczególnie 
z ostatnich klas szkoły powszechnej.

 W drodze powrotnej z lekcji od pana 
Krawczyka wstąpiłem do Stachurów 
pod pretekstem zapytania Eweliny czy 
może wypożyczyć mi książkę do czy-
tania. Pretekst był wiarygodny bo nie 
raz wypożyczałem już od niej książki. 
Kiedy byliśmy sami przy przeglądaniu 
książek w drugiej izbie, opowiedziałem 
Ewelinie o rzeczywistym celu mojego 
przybycia. Pomysł dalszego uczenia się 
potajemnie pod pozorem oficjalnej na-
uki języka niemieckiego Ewelinie bar-
dzo się spodobał. Z radością odniosła 
się też do propozycji by jej koleżankę 
z sąsiedztwa Celinę Gęzównę włączyć 
do nauki w trzyosobowym zespole. 
Zaraz też poszła ze mną do Gęzów. 
W sadzie Gęzów spotkaliśmy Celinę 
i we trójkę poszliśmy miedzą w pole. 
Miedza rozgraniczała grunty gospo-
darstwa rolnego Gęzów i Stachurów.
 Z dala od zabudowań usiedliśmy na 
miedzy i obydwoje z Eweliną przedsta-
wiliśmy Celinie propozycję wspólnej 
nauki przy pomocy pana Krawczyka 
kierownika szkoły. Celina w pierwszej 
chwili była zaskoczona naszą propo-
zycją. Chyba niezupełnie wierzyła 
w możliwość nauki w warunkach kon-
spiracyjnych i zapewne obawiała się też 
prześladowań okupanta. Niezdecydo-
wanie Celiny podniecało Ewelinę, która 
aktywnie namawiała ją do wspólnego 
przeżycia przygody nauki w naszym 
zespole trzyosobowym. W końcu 
uzgodniliśmy, że obydwie udadzą się 
do kierownika szkoły na rozmowę. 
Uzyskanie zgody pana Krawczyka 
na udzielenie im pomocy w nauce 
oficjalnie języka niemieckiego, będzie 
mocnym argumentem uzasadnienia ich 
prośby wobec rodziców o pozwolenie 
na naukę. Fakt już rozpoczętej przeze 
mnie nauki był mobilizującym czynni-
kiem dla podjętego uzgodnienia, które 
sprawiło radość naszej trójce.
 W kolejną niedzielę lipca 1941 r. 
byłem na porannym nabożeństwie 
w kościele parafialnym w Siedliskach, 
które odprawiał ksiądz wikary. Po 
jego powrocie ze śniadania na plebani 
poszedłem do niego na wikarówkę na 
lekcje łaciny i religii. W czasie lekcji 
wszedł pan Gawroński kierownik Szko-
ły Powszechnej w Siedliskach-Bogusz. 
Ksiądz przerwał zajęcia ze mną i po-
prosił bym poszedł do gosposi Marysi 
Janikównej, by ta przyniosła do niego 
trzy herbaty i ciastka. Kiedy wróciłem 
na stole stała butelka i dwa kieliszki 
z zawartością do połowy złocistego 
płynu, zapewne wina. Obydwaj pro-
wadzili ożywioną rozmowę o toczącej 
się wojnie i wydarzeniach wojennych 
na froncie niemiecko-radzieckim. By 
nie przeszkadzać usiadłem na krześle 
stojącym przy ścianie w oczekiwaniu 
na rozmowę ze mną. Po chwili na stuk-
nięcie w drzwi, ksiądz szybko je otwo-
rzył i weszła Marysia niosąc na tacy 
dzbanek, szklanki, talerzyki i ciastka. 
Nakryła stół świeżym obrusem, rozło-
żyła na nim poczęstunek i wyszła.
 Ksiądz zaprosił do stołu na herbatę 

z ciastkami pana Gawrońskiego i mnie. 
Przy stole rozmowę rozpoczął ksiądz od 
zapytanie mnie co załatwiłem u pana 
Krawczyka? W odpowiedzi podałem 
wszystkie ustalenia, które pan Kraw-
czyk mi przekazał, łącznie z podaniem 
przedmiotów nauki, mianowicie: język 
niemiecki, matematyka, fizyka, chemia, 
botanika i biologia. Powiedziałem też 
o tworzeniu się trzyosobowej grupy, 
którą będzie uczył pan Krawczyk. 
Ksiądz wikary i pan Gawroński przy-
jęli z pełną aprobatą wiadomości prze-
kazane przeze mnie. Zarówno sposób 
konspiracji, jak i organizację nauki 
uznali za właściwe rozwiązanie w ist-
niejących warunkach. Następnie pan 
Gawroński zaproponował mi pomoc 
w nauce z zakresu trzech przedmiotów: 
języka polskiego, historii i geografii. 
W uzgodnieniu z księdzem wikarym, 
zajęcia z przedmiotów prowadzonych 
przez pana Gawrońskiego odbywać 
się będą na wikarówce przed lub po 
zajęciach z księdzem. Pan Gawroński 
zaproponował by ksiądz zrezygnował 
z dawania poczęstunków na wika-
rówce. Uzgodniono, że oficjalnym 
powodem mojego przychodzenia na 
wikarówkę jest nauka ministrantury, 
łaciny i religii oraz przygotowywanie 
mnie do stanu duchownego. Rozmów na 
ten temat muszę unikać do przypadków 
koniecznych, a o udziale pana Gawroń-
skiego w tych przygotowaniach nikomu 
nie wspominać, nawet moim rodzicom.
 Po tych uzgodnieniach, ksiądz wi-
kary dokończył ze mną łacinę. Panu 
Gawrońskiemu przekazał mnie oraz 
klucze od wikarówki a sam wyszedł 
do kościoła. Pierwsze zajęcia ze mną 
pan Gawroński poświęcił przede 
wszystkim metodzie samokształcenia. 
Wyjaśnił, że warunki nie pozwalają 
na prowadzenie wykładów. Zajęcia 
będą polegały głównie na ukierunko-
wywaniu samokształcenia, omówie-
niu nieprawidłowości popełnionych 
przeze mnie w pracach domowych, na 
stawianiu mi pytań kontrolnych oraz 
na wyjaśnianiu niezrozumiałych dla 
mnie sformułowań w podręcznikach 
i książkach, które będę miał obowiązek 
dokładnie przeczytać. Następnie pod-
kreślił że muszę dużo czytać i starać 
się rozumieć o co chodzi w czytanym 
fragmencie lektury bądź w twierdzeniu 
lub formule podanych w podręczniku. 
Tu przypomniałem sobie złotą myśl 
mojego taty: „Aby coś umieć to trzeba 
to coś rozumieć”, a ja dodawałem – 
i zapamiętać. Starałem się jak najwię-
cej zanotować z tego co mówił mój 
nauczyciel, by w domu utrwalić sobie 
to w pamięci. Na zakończenie zajęć 
pan Gawroński wypożyczył mi do 
domu fragment podręcznika gramatyki 
języka polskiego, bym dokładnie go 
przestudiował i wynotował wszystko 
czego nie rozumiem. Wypożyczył mi 
też lekturę do przeczytania. Były to 
chyba broszury z nowelami Reymonta 
i Sienkiewicza.

cdn.
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 W dniach 7-8 października 2012 roku 
w Brzostku zakończyły się Zawody 
Hippiczne „Turniej Trzech Miast”. Za-
inaugurowano je w maju 2012 w Jaśle, 
następne zmagania odbyły się w czerw-
cu w Dębicy, w lipcu dwudniowy 
turniej w Brzostku, w sierpniu kolejne 
dwudniowe zawody w Jaśle, podobnie 
we wrześniu w Dębicy i wreszcie fi-
nał w październiku w Brzostku. Tutaj 
ogromną i niemiłą niespodziankę spra-
wiła aura. W sobotę udało się rozegrać 
przy pięknej pogodzie zawody klasy 
Mini LL i LL, natomiast zaplanowany 
na niedzielę konkurs kawaleryjski i za-
wody klasy L ze względu na intensywne 
opady deszczu zostały odwołane. A 
szkoda, bowiem 
sytuacja zwłasz-
cza w klasie L 
była dynamicz-
na i wszystko 
jeszcze mogło 
się wydarzyć. 
W  n i e d z i e l -
ne popołudnie 
zaszczycił nas 
s wo j ą  o b e c -
nośc ią  p ose ł 
n a  S e jm  R P 
Jan Warzecha 
z  m a ł ż o n k ą 
wielki przyja-
ciel Szwadro-
nu Podkarpacie 
i  jedy ny pa r-
lamentarzysta 
z ziemi dębic-
kiej, który cały 
c z a s  ś l e d z i 
d z i a ł a l n o ś ć 
Podkarpackie-
go Towarzystwa 
Konnego. Poseł Warzecha ufundował 
pamiątkowe puchary dla zwycięzców 
cyklu zawodów „Szabla i lanca” roz-
grywanych w trakcie poszczególnych 
edycji Turnieju Trzech Miast. Na za-
wodach obecni byli także reprezen-
tanci władz samorządowych Brzostku, 
Dębicy i Jasła a także przedstawiciele 
powiatów dębickiego i jasielskiego. 
Szczególnym gościem był Włodzimierz 
Uchwat – prezes Uchwat Team – jednej 
z najsilniejszych grup jeździeckich 
w Polsce. Warto tu przypomnieć, że 
kilka dni temu zawodnik tego zespołu 
Sławomir Uchwat wygrał w Moskwie 
wraz z drużyną Polski Puchar Narodów. 
Od czasu zwycięstwa Jana Kowalczyka 
w skokach przez przeszkody na olim-
piadzie w 1980 roku po raz pierwszy 
polscy jeźdźcy usłyszeli tam Mazurka 
Dąbrowskiego. W zgodnej opinii or-
ganizatorów i klubów uczestniczących 
w całym Turnieju Trzech Miast zawody 
okazały się doskonałym pomysłem. Fre-
kwencja przeszła wszelkie oczekiwania, 
bowiem w zmaganiach wzięło udział we 
wszystkich klasach łącznie ponad 60 

par. Przy takiej ilości uczestników orga-
nizatorzy musieli przejść błyskawiczny 
kurs przygotowywania dużych imprez 
sportowych. Zawody – i to trzeba 
przyznać – zaczęły jednak w końcówce 
wyprzedzać już możliwości organizato-
rów. Ale dzięki temu wiemy, co musimy 
koniecznie poprawić do przyszłego 
roku. Przede wszystkim system liczenia 
punktów, pomiar czasu, a także system 
przetwarzania danych i publikacji wy-
ników. Musimy to bardziej zautomaty-
zować, uczynić bardziej dokładnym i o 
wiele szybszym w przekazie. Wysoko 
natomiast należy ocenić profesjonalizm 
gospodarza parkuru Roberta Kukuł-
ki. Konstruowane przez niego tory 

przeszkód były ciekawe i o niezłym 
poziomie trudności. Dobrze pracowała 
komisja sędziowska, a zwłaszcza sędzia 
główny Krzysztof Kukułka. Trzeba jed-
nak pomyśleć o mniejszej rotacji wśród 
jego współpracowników, bo to podniesie 
w konsekwencji sprawność pracy całej 
komisji. Całe zawody stały na wysokim 
poziomie jeździeckim. Warto zauważyć, 
że niektórzy zawodnicy wysoko punk-
towani w innych cyklach zawodów byli 
absolutnie równorzędnymi rywalami 
dla pozostałych uczestników Turnieju 
Trzech Miast. To jest budujące, bowiem 
zależy nam bardzo na tym, by wraz 
z zawodami podnosił się stale poziom 
uczestników. Co dalej? Oczywiście za-
wody w przyszłym roku będą kontynu-
owane. Już dziś wiadomo, że będą mieć 
trochę inną formułę. Jest już pewne, że 
dojdą dwudniowe zawody w Gładyszo-
wie. Podobne zawody odbędą się w Dę-
bicy, Jaśle i Brzostku. Rozegrane zo-
staną dodatkowo jednodniowe zawody 
najprawdopodobniej w Jaśle i Brzostku. 
Na szczegóły przyjdzie jednak jeszcze 
czas. 

 Podsumowanie wyników rozpocznę 
od konkursu kawaleryjskiego. Tutaj 
każdy inny wynik jak zwycięstwo Grze-
gorza Wojtaczki byłby sensacją. Tylko 
zawody w Dębicy były dla Grzesia 
nieudane i przegrał tam z reprezentan-
tem 5 PSK z Tarnowa Rafałem Opiołą 
i kolegą klubowym Piotrem Staniszew-
skim. Wszystkie pozostałe zawody 
zakończyły się jego wygranymi. Zresztą 
klasę zawodnika potwierdziło zwy-
cięstwo w Memoriale Armii Krajowej 
w Warszawie. Drugi w klasyfikacji był 
robiący ostatnio ogromne postępy Paweł 
Urban, a trzeci niezwykle obiecujący 
jego młodszy brat 17-letni Piotr. Klasę 
Mini LL w skokach przez przeszkody 

wygrała „mło-
d a  na d z ie ja” 
Szwadronu Pod-
karpacie Piotr 
M r o c z k a  n a 
Jamajce przed 
swoim kolegą 
klubowym Pio-
trem Urbanem 
na Remingto-
nie. Trzeci był 
Mateusz Mól na 
Gurbie ze Starej 
Cegielni Głady-
szów. Klasę LL 
tak że wygrał 
P iot r  M rocz -
ka na Jamajce 
przed Mają Ka-
rio na Eksper-
cie i Małgorzatą 
Gawlik na Gra-
cji. Niezwykle 
interesująco wy-
glądał przebieg 
walki w klasie 

L. Bardzo równą formę zaprezentowała 
zwyciężczyni cyklu Agata Bryła, która 
każde zawody kończyła na bardzo wy-
sokich pozycjach. Podobnie Maja Kario. 
Wydawało się nawet po zawodach lipco-
wych w Brzostku, że to właśnie w parze 
Majka i Piorun należy upatrywać zwy-
cięzcy. Nieudane zawody sierpniowe 
w Jaśle przesądziły – jak się potem oka-
zało – o końcowych wynikach. Trzeci 
w turnieju Grzegorz Wojtaczka przegrał 
je chyba brawurą na czerwcowych za-
wodach w Dębicy, gdzie chcąc wygrać, 
zaryzykował i zrzutka na ostatniej 
przeszkodzie zabrała mu 60 punktów. 
Czwarty w zawodach Piotr Mroczka 
rozpoczął walkę w klasie L od zawodów 
lipcowych w Brzostku. Bezsprzecznie 
Piotr to bardzo utalentowany zawodnik 
i do niego należeć będzie przyszłość, 
ale chyba jeszcze nie do końca jest go-
towy do udziału w zawodach na takich 
wysokościach. Udowodniły to konkursy 
w Dębicy, gdzie Jamajka zaczęła od-
mawiać skoków na wyższych wysoko-
ściach, co dowodzi jeszcze o pewnych 
błędach technicznych w prowadzeniu 

Zakończył się Turniej Trzech Miast

agata bryła triumfatorką całego cyklu zawodów

Od lewej: Agata Bryła, Maja Kario i Grzegorz Wojtaczka
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konia. Podkreślić jednak trzeba fakt, że 
Jamajka i Piotrek to naprawdę dobrana 
para i miał oko tata Piotrka Tadeusz, 
kupując tę klacz synowi. Bardzo dobrze 
zaprezentowała się Krystyna Kądziela-
wa i klacz Oh My Lady. Warto zwrócić 
uwagę, że gdyby para startowała od 
samego początku w zawodach, brałaby 
udział w walce o zwycięstwo. Udany 
start zaliczył z pewnością Paweł Urban, 
zajmując wraz z Krystyną miejsce pią-
te. Osobistą satysfakcję z wygranego 
„siostrzanego” pojedynku może mieć 
szósta w klasyfikacji generalnej Wero-
nika Gawlik ze stajni Żyraków. Udało 
się jej tutaj pokonać siostrę Małgosię, 
która z kolei doskonale zaprezentowała 
się w Otwartym Pucharze Podkarpacia. 
O prawdziwym pechu mówić może za 
to Piotrek Staniszewski. Reprezentant 

Szwadronu Podkarpacie najpierw miał 
kłopoty z koniem i musiał odpuścić 
zawody dwudniowe w Brzostku, a po-
tem kontuzja obojczyka wykluczyła go 
z wrześniowych zawodów w Dębicy. 
Szkoda, że Kasia Śliż tak późno zaczęła 
się „dogadywać” z Wotanem. Gdyby 
brała udział we wszystkich zawodach 
na tym koniu, to z takimi wynikami mo-
głaby walczyć o zwycięstwo. Zapewne 
także zamykający dziesiątkę Krzysztof 
Kurzawa byłby o wiele wyżej w klasy-
fikacji, gdyby nie kontuzje. Podkreślić 
należy jeszcze świetne przygotowanie 
Pauliny Piotrowskiej oraz Małgosi 
Gawlik, szkoda, że nie mogły startować 
w całym turnieju, bowiem rywalizacja 
nabrałaby jeszcze ciekawszego wymia-
ru.
 Podsumowując, Turniej Trzech Miast 

stał się doskonałym miejscem rywali-
zacji nie tylko na przeszkodach niskich 
(60 i 80 cm), ale i tych ponad 100 cm, 
bowiem rozgrywka w klasie L zwykle 
odbywała się na wysokościach 105-110 
cm. Turniej dał możliwość młodym 
zawodnikom udziału w profesjonalnych 
zawodach skokowych, zaś hodowcom 
dał sposobność zaprezentowania swo-
ich koni. Zawody wygenerowały także 
nową formę współzawodnictwa, która 
jest pokłosiem intensywnego od pewne-
go czasu rozwoju sportu jeździeckiego 
w naszym regionie. Dynamicznie roz-
wijająca się dyscyplina znalazła miej-
sce, gdzie weryfikuje się umiejętności 
i gdzie można zobaczyć, jak pracuje się 
w klubach, które stajnie się rozwijają, 
a które powinny solidnie popracować.

Wojciech Staniszewski
Klasyfikacja końcowa Klasa L (pierwsza dziesiatka)

Lokata Zawodnik Koń Klub Punkty Ilość  
konkursów

Bonifikaty  
za frekwencję Łącznie

1 Agata Bryła Zament Szwadron Podkarpacie 500 8 50 550
2 Maja Kario Piorun Stara Cegielnia Gładyszów 425 8 50 475
3 Grzegorz Wojtaczka Zament Szwadron Podkarpacie 405 8 50 455
4 Piotr Mroczka Jamajka Szwadron Podkarpacie 285 6 0 285
5 Krystyna Kądzielawa Oh My Lady Stajnia Wola Radłowska 215 4 0 215

Paweł Urban Indus Szwadron Podkarpacie 165 8 50 215
7 Weronika Gawlik Magia Stajnia Żyraków 210 6 0 210
8 Piotr Staniszewski Wotan Szwadron Podkarpacie 175 4 0 175
9 Katarzyna Śliż Wotan OJK Huzar Jasło 170 3 0 170
10 Krzysztof Kurzawa Grenada DUKJ Dębica 140 4 0 140

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 użyt-
kowana 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 7 900,00 790,00
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  

W DNIU 6 GRUDNIA 2012r O GODZ. 1000 W SALI KONFERENCYJNEJ
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 03 grudnia 2012r. wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej, w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj. w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach warto-
ściowych dopuszczonych do obrotu publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108 ze zm). Wadium w pieniądzu należy 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.
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY odbył się w dniu 03 sierpnia 2012 roku zakończony wynikiem negatywnym.
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY odbył się w dniu 05 października 2012 roku, który został unieważniony.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.
Brzostek, dnia 05.11.2012r.
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1. BETONIARNIA „MARBET”, Maria Grzesia-
kowska – Brzostek, ul. A. Mickiewicza 11

2. Bank Spółdzielczy RzemioSła w KRA-
koWie oddział w BRzoSTkU

3. Sklep SpożyWczo-pRzemySłoWy, 
Renata i zbigniew Golec – Brzostek, 
ul. Rynek 29

4. „pmS inTeRnaTional” Sp. z o.o. – Marek 
Wojnar – zawadka Brzostecka 50

5. delikaTeSy „cenTRUm”, Małgorzata 
drozd – Brzostek, ul. Rynek 39

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

7. FiRma USłUGoWa elSToB, paweł Wojnar 
– zawadka Brzostecka 44

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

9. Salon FRyzjeRSki „ANETA” a. czajka – 
Brzostek, ul. Rynek 18

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

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

12. FiRma HandloWo-USłUGoWa Geo-
dezyjno-BUdoWlana , inż. adam 
Sieńkowski – zawadka Brzostecka

13. F iRm a US łUGoWo - BUdoWl a n a 
„EFEKT”, Piotr Wójcik – Klecie 123

14. zakład ślUSaRSki, edward kmiecik – 
Brzostek, ul. Mickiewicza 16

15. FHU marek zięba – Brzostek
16. kaToR Wymiany WalUT – jakub pła-

neta – Brzostek, ul. Rynek 12
17. WINTER-SPORT, dorota i Grzegorz 

Betlej – Brzostek, ul. Szkolna 3
18. zakład kamieniaRSko-meBloWy, 

janusz czarnawski – klecie
19. laSzkło, adam latoszek – klecie
20. ośRodek Szkolenia kieRoWcóW, 

l. kaput – Brzostek, ul. Słoneczna 40
21. aGenT UBezpieczenioWy, jerzy po-

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

ul. przedmieście 36
23. FiRma TRanSpoRToWo-USłUGoWa, 

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

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

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

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

27. FiRma HandloWo-USłUGoWa mi-
KROKOSM, Grzegorz kłęk – Brzostek, 
ul. Mickiewicza

28. mgr farm. Ryszard nalepa
29. FiRma „WaFelek”, zbigniew Szczuciń-

ski – januszkowice
30. USłUGi Wod. kan. co. Gaz, józef ka-

walec – Brzostek
31. FHU „BRian SoFT” – SpRzedaż i na-

pRaWa kompUTeRóW, jacek Berrahal 
– Brzostek, ul. Rynek 38

32. Sklep WieloBRanżoWy, Artur Potrze-

ba – Brzostek
33. Wod-Gaz, paweł Bielecki – Brzostek
34. FiRma zaopaTRzenia RolnicTWa 

i RzemioSła, dariusz kalina – Brzostek
35. Sklep SpożyWczo-pRzemySłoWy, 

Barbara Szybist – kołaczyce
36. Sklep zielaRSko-medyczny „meliSa”, 

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

Wójcik – Brzostek, pawilon Hermes, 
ul. łukasiewicza 2

38. STacja konTRoli pojazdóW, mgr eu-
geniusz łazowski – Brzostek, ul. Szkot-
nia 18

39. FiRma edo, edward Giergowski – Brzo-
stek

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

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

42. Sklep SpożyWczo-pRzemySłoWy, 
maria Szczygieł, józef czekaj

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

44. PH aGd, zbigniew Ramut
45. FiRma HandloWa BUdRol, leszek 

dziedzic – mieczysław dziedzic Spółka 
jawna – zawadka Brzostecka 2

nad rozliczeniem wynagrodzeń sędziów 
i trenerów czuwa BiURo RacHUnkoWe, 
jadwiga olszewska – Brzostek, ul łuka-
siewicza.

Firmy wspierające sekcję piłki nożnej Lks brzostowianka brzostek

za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy – Lks brzostowianka brzostek

remonty dróg powiatowych 
współfinansowanych 
ze środków unijnych

 Powiat Dębicki realizuje zadanie w ramach 
projektu współfinansowanego przez Regional-
ny Program Operacyjny Województwa Pod-
karpackiego pn: „Remont dróg powiatowych: 
Nr 1303R Łabuzie – Kamieniec, Nr 1299R 
Zawada – Stasiówka, Nr 1315R Jodłowa – 
Wisowa, Nr 1319R Brzostek – Smarżowa 
– usuwanie skutków powodzi”.
Całkowity koszt remontu w/w dróg wyno-
si  –  5 529 131,00 zł
Dof inansowanie ze środków Funduszu 
RPO  –  5 211 834,00 zł
Środki z budżetu Powiatu  –  317 297,00 zł
Zadanie zostanie zakończone w roku bieżącym.

Do sprzedania dwie działki budowlane po 
14 arów w Brzostku na ul. Węgierskiej 17

Józef Stasiak
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BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na dzierżawę gruntów - stanowiących własność Gminy Brzostek

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

Lp. 
Oznaczenie nieruchomości Powierzch-

nia nieru-
chomości 

(ha)

Opis nierucho-
mości (użytki 

- ha)

Przeznaczenie 
nieruchomości i 
sposób jej zago-
spodarowania

Cena wywoławcza 
rocznego czynszu 

dzierżawnego netto 
(w zł)

Zasady nabycia 
nieruchomości

Wa-
dium 
(zł)Nr KW Nr działki Położenie

1. RZ1D/00053415/5 41/2 Gorzejowa 0,28
RIVa- 0,26
PsIV- 0,01

Br/PsIV-0,01
rolna 55,00 dzierżawa w trybie 

przetargowym 10,00

2. 38 567 222 Kamienica 
Górna 0,45 RIVb- 0,41

RV-0,04 rolna 75,00 dzierżawa w trybie 
przetargowym 15,00

3. RZ1D/00016074/1 182 Januszko-
wice 0,21 RIVa- 0,21 rolna 55,00 dzierżawa w trybie 

przetargowym 10,00

4 RZ1D/00016074/1 759 (część) Januszko-
wice 0,21 RIVb-0,21 rolna 55,00 dzierżawa w trybie 

przetargowym 10,00

5. RZ1D/00016074/1 341/6 Januszko-
wice 0,62 RIVa-0,40

RIVb-0,22 rolna 120,00 dzierżawa w trybie 
przetargowym 20,00

6 31619 381/2 Januszko-
wice 1,44

RIIIb- 0,65
RIVa-0,63
PsV-0,16

rolna 180,00 dzierżawa w trybie 
przetargowym 30,00

7 RZ1D/00015601/8 527 Brzostek 0,1364 RII- 0,1364 rolna 55,00 dzierżawa w trybie 
przetargowym 10,00

8. 45257 88/10 Grudna 
Dolna 0,25 RIIIb- 0,25 rolna 55,00 dzierżawa w trybie 

przetargowym 10,00

9. 45257 88/12 Grudna 
Dolna 0,06 PsIII-0,06 rolna 30,00 dzierżawa w trybie 

przetargowym 6,00

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 20 LISTOPADA 2012 r. OD GODZ. 1000.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium na wyszczególnione działki w wyżej wymienionej 
wysokości do dnia 16.11.2012 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 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm). Wadium w pieniądzu należy wnosić do kasy Urzędu 
Miejskiego lub na konto: BSR O/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006).
Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego stanowi kwotę netto, 
w 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). Oprócz opłat związanych z rocznym 
czynszem, dzierżawca zobowiązany jest do opłacania podatku rolnego lub podatku od nieruchomości. 
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. 

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na wynajem lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Bączałce –stanowiącego własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony na parterze budynku Domu Ludowego w Bączałce - stanowiący własność Gminy 
Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00021286/8, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 8,00 zł + 23% VAT-u miesięcznie.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi łącznie 50 m2

Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, bieżącą wodę i gaz.
Najemca ponosi oprócz czynszu również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości stałych i ciekłych oraz 
podatek od nieruchomości i inne opłaty, które obciążają najemcę. Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 20 LISTOPADA 2012 r. O GODZ. 900

Wadium dla lokalu wynosi 600,00 zł (słownie: sześćset złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 16.11.2012r. w Kasie 
Urzędu Miejskiego w Brzostku lub na konto Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006).
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana co roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2012 rok).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca 
się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz. 2108). Wadium w pieniądzu należy wnosić do kasy Urzędu 
lub na konto: BSR o/Brzostek Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny czynszu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca 
się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE28



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 29



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE30



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 31



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE32



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 33

"1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

ROZWIĄZANIE: 
lIstOpAd 2012

Trudne wyrazy: BANTU, TURKU, SHIDO, ERATO, RENER, TRYBULARZ, ATONON, PSI, ATTYLA

1 2 3 4 5 6 7

12
8

9
3

10
9

11
13 8

12
11 1

13
16

14
4

15
7

16
2

14
17 18

19 20 21
17

22

23

24 25 26 27
6

28 29

30

31
18

32

33 34

35
5

36

37
10

38
15 19

39

40

41 42

krzyżÓwka z nagrodĄ
Poziomo:
1) Opust, bonifikata; 5) Zebranie cza-
rownic; 8) „Wsteczny” styl w modzie; 
9) Protekcje, znajomości, wpływy; 
10) Sędzia w konkursie; 11) Mieszkań-
cy wsch. Afryki; 12) Port w Finlandii; 
13) Najmniejsza kara w dżudo; 14) Sa-
mosąd; 15) Znak graficzny liczby; 
16) Mały zeszyt; 17) W zastępstwie 
batów; 19) Był nim Winnetou; 21) Małe 
kozy; 23) Tajemnicza liczba; 24) Krzy-
wa w Pizie; 27) Grał Wokulskiego w 
Lalce; 30) Kosmyk siwych włosów; 
31) Państwo faraonów; 32) Mała łata; 
33) Muza poezji miłosnej; 35) Pora 
ściemniania się, zmierzch; 36) Prowi-
zoryczny budynek; 37) Kwiat jesienny; 
38) Lina stalowa z hakiem na jednym 
końcu; 39) Urządzenie do regulacji prze-
pływu; 40) Ma je róża; 41) Imię Kurosa-
wy, jap. reżysera; 42) Małe wzniesienie.
Pionowo:
1) Deklamacja; 2) Życiorys; 3) Kadziel-
nica kościelna; 4) Wyraz nieakcentowa-
ny; 5) Sprzymierzeniec; 6) Zastąpił wój-
ta w Brzostku; 7) Staś, przyjaciel Nel; 
18) Ostry górski zakręt; 20) Dwudziesta 
trzecia litera grecka 22) Wronie słowo; 
24) Ostatnia lub wigilijna; 25) Uchodź-
cy; 26) Pani z apteki; 27) Miasto żoł-
nierskich festiwali; 28) Rower napę-
dzany silnikiem; 29) Kobieta grająca 
w siatkówkę; 34) Wódz Hunów, tworca 
potężnego państwa od Kaukazu po Ren.
 Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego na dole strony dostarczo-
ne do 30 listopada 2012 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: WSZYSTKO MA SWÓJ KO-
NIEC. Nagrodę książkową wylosowała 
KINGA BYŚ z Brzostku.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do Domu Kultury w Brzostku.

J. Nosal

Rozmowa grabarzy:
– Pogoda ładna, nie za ciepło, ciśnienie 
stabilne... nie ma co liczyć na sercow-
ców, ciśnieniowców ani cukrzyków.
– Taaak – mówi drugi – martwy sezon...

  
– Cześć Zenek, skąd dzwonisz, bo mi 
się numer nie wyświetla?
– Z domofonu, idiotko!

  

Kowalski pyta kolegę:
– Czy twoja żona jest brunetką, czy 
blondynką?
– Trudno powiedzieć. Dwie godziny 
temu poszła do fryzjera i jeszcze nie 
wróciła.

  
Komisja egzaminacyjna na wyższej 
uczelni przepytuje kandydata na przy-
szłego prawnika:
– Co pana skłoniło do tego, żeby zda-
wać na wydział prawa?
– Hmmmm... no... tato nie wygłupiaj 
się...

  
Profesor do studenta na egzaminie:
– Proszę pana, czy pan w ogóle chce 

skończyć studia?
– Tak panie profesorze.
– No to właśnie pan skończył.

  
Policjant zatrzymuje samochód. 
– Proszę pana, przejechał pan skrzyżo-
wanie na czerwonym świetle. Będzie 
mandacik.
– Panie władzo, ja bardzo przepraszam, 
naprawdę nie zauważyłem. A tak szcze-
rze mówiąc, to jestem daltonistą.
Skonfundowany policjant daruje mu 
mandat. Wieczorem, gdy zdaje służbę 
koledze, mówi:
– Spotkałem dzisiaj na mieście daltoni-
stę. Świetnie mówił po polsku.
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Zupa kremowa z cukinii
Składniki:

– 50 dag cukinii 
– 2 ziemniaki
– cebula
– 2 ząbki czosnku
– jeden litr rosołu z kury
– łyżka oliwy
– pietruszka
– ser z błękitną pleśnią

Wykonanie:
Cukinię dokładnie umyć, nie obierać. Pokroić w kostkę. Ziem-
niaki umyć i obrać. Pokroić w kostkę wraz z cebulą. Czosnek 
obrać i drobno posiekać. Na patelni rozgrzać oliwę, włożyć 
cukinię, ziemniaki i cebulę. Mieszać i podsmażyć około 10 mi-
nut dodając czosnek. Warzywa przełożyć do garnka. Wlać 
rosół z kury i gotować na małym ogniu około 20 minut, aż 
warzywa będą miękkie. Lekko ostudzić i zmiksować na gładki 
krem. Posypać pietruszką. Podawać z serem pleśniowym. 

Papryka faszerowana kuskusem
Składniki:

– 4 papryki
– 2 pomidory
– 2 cebule
– 3 ząbki czosnku
– ½ szklanki kuskusu
– 1 jajko
– 50 dag filetów z kurczaka 
– 1 pęczek szczypiorku
– olej, tymianek, bazylia, sól, pieprz

Wykonanie:
Cebulę oraz ząbki czosnku obrać, posiekać i zeszklić 
na oleju. Pomidory sparzyć, następnie obrać ze skór-
ki i pokroić w kostkę. Dodać je do cebuli i czosnku. 
Filety z kurczaka umyć, osuszyć  i pokroić w drobną 
kostkę. Dołożyć do farszu. Całość przyprawić solą, 
pieprzem, tymiankiem i bazylią. Wbić 1 jajko. Ku-
skus przygotować według przepisu na opakowaniu. 
Połączyć z farszem. Papryki umyć, przepołowić 
i wydrążyć w nich gniazda nasienne. Każdą połowę 
wypełnić farszem. Następnie wyłożyć w natłuszczo-
nym naczyniu żaroodpornym i zapiekać przez 20 min 
w temp. 200 ˚C. Ozdobić szczypiorkiem.

Prołzioki
Składniki:

– 1 kilogram mąki
– 2 łyżeczki sody
– 2 jajka
– około 0,5 litra kwaśnego mleka
– 5 łyżek śmietany
– 0,5 szklanki cukru
– szczypta soli

Wykonanie:
Wszystkie składniki dobrze wymieszać na stolnicy. 
Ciasto ma być wolniejsze niż na pierogi. Następnie 
rozwałkować i pokroić na kwadraty. Piec na blasze 
kuchennej. Najlepsze są ciepłe z masłem i mlekiem.

Lekka galaretka pomarańczowa
Składniki:

– 2 ½ szklanki świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy 
lub niesłodzonego soku z kartonu

– ½ szklanki soku z grejpfruta
– 6 łyżeczek żelatyny
– 2 – 3 łyżki likieru pomarańczowego lub cytrynowego

Dodatkowo:
– ubita kremówka
– kilka plasterków pomarańczy
– listki melisy

Wykonanie:
Żelatynę namoczyć w soku grejpfrutowym. Naczynie z na-
pęczniałą żelatyną wstawić do większego naczynia z gotującą 
się wodą, cały czas mieszając, rozpuścić. Tak przygotowaną 
żelatynę połączyć ze świeżo wyciśniętym sokiem z pomarań-
czy lub niesłodzonym sokiem pomarańczowym z kartonu 
oraz likierem pomarańczowym lub cytrynowym. Przelać do 
czterech miseczek. Odstawić do lodówki na 3–4 godziny. 
Gotowe galaretki wyjąć na półmisek wyłożony plasterkami 
pomarańczy. Udekorować kremówką oraz listkami melisy.

 Jesień to czas, kiedy bywamy 
częściej znużeni, zmęczeni oraz 
ulegamy różnego rodzaju infekcjom 
z powodu niesprzyjającej pogody. 
Wraz ze zmianą pór roku zmienia 
się zapotrzebowanie organizmu na 
poszczególne składniki odżywcze, 
witaminy i minerały. Dostosowanie 
jadłospisu do aktualnej aury za-
pewnia nie tylko zdrowie, ale także 
dobre samopoczucie. Odpowiednio 
zbilansowana dieta pomoże unik-

nąć przeziębień. W związku z tym 
jesienią  częściej sięgajmy po uroz-
maicone posiłki z dużym udziałem 
warzyw. Do swojego jadłospisu warto 
wprowadzić owoce i warzywa zawie-
rające znaczne ilości witaminy C. 
 Nasze listopadowe propozycje 
kulinarne są bardzo smaczne i bogate 
w witaminy. Dzięki temu pomogą 
nam uchronić się przed infekcjami 
i zapewnią dobry nastrój.   

Redakcja

Brzosteckie smakołyki
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kurs „bukieciarstwo 
z elementami 
dekoracji wnętrz”
 Od 11 października 2012 r. w bu-
dynku Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Brzostku trwał kurs „Bukieciarstwo 
z elementami dekoracji wnętrz” w ra-
mach projektu „Czas na aktywność 
w Gminie Brzostek”. Realizując za-
danie beneficjenci projektu uzyskali 
podstawowe wiadomości z zakresu 
anatomii i fizjologii roślin ozdobnych. 
Poznali także różne sposoby układania 
kompozycji roślinnych oraz uczyli 
się jakie narzędzia, naczynia i środki 
zastosować do potrzeb dekoratorskich. 
Kurs trwał do końca października br. 

atsz

Zupa kremowa z cukinii Papryka faszerowana kuskusem

Lekka galaretka pomarańczowa Prołzioki
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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.

J. Nosal

Fot. Sabina Grzesiakowska z Kamienicy DolnejFot. Aneta Kolbusz z Brzostku

Fot. Małgorzata Gil z Kleci Fot. Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Robert Sypień z Brzostku Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Iwona Spicha z Woli Brzosteckiej Fot. Aneta Nykiel z Grudnej Dolnej


