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 Jubileusz wydania 100. numeru ga-
zetki Gimdziupla 11 lutego był okazją 
do wspomnień, które choć minione 
pozostały w pamięci. Jubileusz to czas, 
aby w szczególny sposób podziękować 
założycielom i opiekunom naszej ga-
zetki. Swoją obecnością zaszczycili nas 
zastępca burmistrza Brzostku p. Piotr 
Szczepkowicz, założyciel gazety – 
p. Krzysztof Dziedzic, sołtys Siedlisk-
-Bogusz p. Elżbieta Gąsior, p. Maria 
Nowak – Juszkiewicz, p. Andrzej Wi-
tek, p. Józef Nosal z „Wiadomości Brzo-
steckich”, byli redaktorzy „Gimdziupli”, 
dyrektor naszego Zespołu Szkół p. Sta-
nisław Wójtowicz wraz z żoną. Przybyli 
goście i absolwenci, zostali zaproszeni 

do obejrzenia przygotowanych na tę 
okoliczność materiałów. Aby ułatwić im 
,,podróż sentymentalną” w przeszłość 
przygotowaliśmy prezentacje multime-
dialną oraz liczne ekspozycje gazetek, 
które zostały zgromadzone przez 12 
lat istnienia pisemka. Szczególnym 
powodzeniem wśród gości cieszyły się 
archiwalne numery Gimdziupli w któ-
rych dawni redaktorzy odszukiwali 
swoje artykuły i pamiątkowe zdjęcia. 
Iluż wzruszeń i radości dostarczyło 
przekładanie starych stron gazetki, 
oglądanie zdjęć koleżanek i kolegów 
z klasy, zdjęć z wycieczek, odczytywa-
nie pozdrowień, które w naszej gazetce 
do teraz cieszą się ogromną popularno-

ścią. Naszych gości czekała jeszcze jed-
na niespodzianka – poczęstunek i część 
artystyczna przedstawiająca historię po-
wstania gazetki oraz jej sukcesy. Część 
artystyczna dostarczyła gościom wielu 
wspomnień, nie kryli wzruszenia. Każ-
dy z gości otrzymał skromny upominek 
wykonany przez redaktorów w postaci 
kałamarza ze złotym piórem.
 Atmosfera i nastrój tej uroczystości 
pozostaną na długo w naszej pamięci. 
Spotkanie jubileuszowe było wspaniałą 
okazją do wywołania refleksji, wspo-
mnień dotyczących założenia i redago-
wania gazetki. 
 W imieniu dyrekcji szkoły i redak-
torów gazetki Gimdziupla dziękujemy 
wszystkim uczestnikom spotkania za 
szczere życzenia i pamięć o gazetce…

Redakcja Gimdziupli

„Gimdziupla świętowała” 100. numer!

Z prac Rady Miejskiej
 Radni Miejskiej w Brzostku w dniu 
28 lutego br. obradowali na XXV sesji. 
Obrady prowadziła Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Zofia Skórska. Infor-
mację na temat realizacji uchwał Rady 
przedstawił Burmistrz Brzostku Leszek 
Bieniek. W okresie międzysesyjnym 
Zarządzeniem Nr 7/13 z dnia 31 stycz-
nia 2013 roku wprowadzono zmiany do 
zestawienia zbiorczego planów finanso-
wych jednostek budżetowych na 2013 
rok, zgodnie z uchwałą Nr XXIV/186/13 
z dnia 31 stycznia 2013 roku. Przesłano 

do publikacji w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Podkarpackiego 
jednolity tekst Uchwały Budżetowej 
Gminy Brzostek na 2013 rok, przyjęty 
uchwałą Nr XXIV/187/13 z dnia 31stycz-
nia 2013 roku. Realizując uchwałę Nr 
XXIV/188/13 z dnia 31stycznia 2013 r. 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długo-
terminowego na spłatę wcześniej zacią-
gniętych kredytów, ogłoszono przetarg 
na udzielenie kredytu i wystąpiono do 
RIO o opinię dotyczącą spłaty kredy-
tu. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Rzeszowie wydała pozytywną opinię 
w tej sprawie. W dalszej części obrad 
Rada podjęła uchwały w sprawie zmian 

w wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Brzostek oraz zmiany uchwały 
budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/178/12 
R M w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 
roku. Na wniosek Związku Gmin Dorze-
cza Wisłoki podjęto uchwałę w sprawie 
zmian Statutu Związku. Radni Rady 
Miejskiej uchwalili regulamin utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
Gminy Brzostek, przyjęli program opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Brzostek i Gminny 
program opieki nad zabytkami dla 
Gminy Brzostek. Rada wyraziła zgodę 
na przeznaczenie do sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym działki położonej 
w Smarżowej na rzecz użytkownika 
wieczystego. W kolejnym punkcie 
obrad przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej przedstawił wnioski 
komisji z przeprowadzonej kontroli.
 Informację dotyczącą sprawozda-
nia z wysokości średnich wynagro-
dzeń nauczycieli w szkołach pro-
wadzonych przez Gminę Brzostek 
za 2012 rok, przestawił Zastępca 
Burmistrza Piotr Szczepkowicz.
 Treść podjętych uchwał prezento-
wana jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na stronie interne-
towej Gminy Brzostek.

Ewa SzukałaFot. J. Nosal
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Piramida wieku 
dla Gminy Brzostek
(stan  na 31-12-2012)
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Wyż
demograficzny

Niż 
demogra-
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 Piramida wieku to wykres 
przedstawiający strukturę 
płci i wieku ludności. Anali-
zując piramidę sporządzoną 
dla Gminy Brzostek można 
zauważyć, że w ostatnich 
latach zmniejsza się poziom 
urodzeń, a starsze grupy 
wiekowe mają stosunkowo 
dużą liczebność. Wykres jest 
podcięty u podstawy i sze-
roki w części środkowej, co 
wyraźnie świadczy o tym, 
że populacja naszej gminy 
charakteryzuje się tendencją 
regresywną.
 Pod koniec 2012 roku licz-
ba ludności w Gminie Brzo-
stek wynosiła 13370 miesz-
kańców. Kobiety stanowiły 
50,27%, a mężczyźni 49,73%. 
Wynika z tego, że średnio na 
100 mężczyzn przypadało 101 
kobiet, natomiast w wieku po-
wyżej 80 lat na 100 mężczyzn 
przypadało aż 241 kobiet.
 Ludność w wieku przed-
produkcyjnym stanowiła 
22,66% (3030 osób), w wieku 
produkcyjnym 62,30% (8330 
osób) i w wieku poprodukcyj-
nym 15,03% (2010 osób)
 W 2012 roku statystyczny 
mieszkaniec Gminy Brzostek 
liczył sobie 37,7 lat. Męż-
czyźni mieli średnio 36,3 lat, 
a kobiety 39,2 lat.

Józef Nosal
Wykres został opracowany 
w oparciu o dane dostar-
czone przez pracownika UM 
w Brzostku p. Ludmiłę Kaput
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Jak to się stało, że zajął się Pan pszcze-
larstwem?
Przeczytałem hasło, że „…okoliczności 
kształtują człowieka”. Postanowiłem 
wtedy to powiedzenie zmienić – stwo-
rzyć te okoliczności, a mianowicie 
otoczyć się pszczołami. Z racji tego, że 
mieszkam w urokliwym, dziewiczym 
terenie otoczonym mnóstwem lasów 
i łąk, zająłem się hodowlą pszczół, które 
mogą uzyskiwać miód ekologiczny.
W jaki sposób stał się Pan właścicie-
lem pierwszego ula?
Mój sąsiad zajmował się pszczołami 
i zmarł, pozostawiając 15 uli bez ja-
kiejkolwiek opieki. Czując respekt do 
tych stworzeń, z którymi nie miałem 
wcześniej do czynienia, postanowiłem 
walczyć ze słabością, jaką był lęk przed 
pszczołami. Odkupiłem ule i zapisałem 
się równolegle na kurs pszczelarstwa. 
Zdałem egzaminy państwowe i otrzy-
małem tytuł Mistrza Pszczelarstwa. 
Z tej chęci pokonania słabości stało się 
to dziś pasją. Ponieważ z wykształcenia 
jestem nauczycielem, realizuję się rów-
nież zawodowo poprzez prelekcje, które 
wygłaszam. Chciałem być managerem 
i w ten sposób w pewnym sensie nim 
jestem, ponieważ zarządzam pszczo-
łami pracownicami, które są bardzo 
wymagające i potrafią jednego dnia 

wywiad z panem aleksandrem rębaczem – mistrzem pszczelarstwa

wyprowadzić się z ula, jeśli jest się złym 
gospodarzem.
Jakiej wiedzy wymaga pszczelar-
stwo?
Na to pytanie można bardzo długo od-
powiadać. Przede wszystkim wymaga 
poznania życia pszczół i ich zwyczajów, 
obserwowania przyrody, by dostosować 
życie owadów do cyklów natury. A wie-
dzę zdobywa się każdego dnia i pogłębia 
się swoje doświadczenie. Wiele dała mi 
obserwacja pracy starszych pszczelarzy. 
Należę do Koła Pszczelarzy w Mosz-
czenicy podlegającego do Karpackiego 
Związku Pszczelarzy.
Jakie są rodzaje miodu i na jakie 
dolegliwości by je Pan polecił?
Najpopularniejsze rodzaje miodów 
(w zależności od pory roku) to: mnisz-
kowe, wielokwiatowe, rzepakowe, li-
powe, spadziowe, gryczane, wrzosowe.
Miód generalnie ma być smaczny. 
W myśl powiedzenia Hipokratesa: 
„Dobrze jest, kiedy pokarm jest lekar-
stwem, a lekarstwo pokarmem”. To 
właśnie miód spełnia te warunki. Jest 
pewne ukierunkowanie, jeśli chodzi 
o gatunki miodów i ewentualne łago-
dzenia dolegliwości, np. miód lipowy 
zalecany jest przy schorzeniach górnych 
dróg oddechowych, jak i typowych 

przeziębieniach, miód rzepakowy 
wzmacnia mięsień sercowy, zalecany 
po operacjach ze względu na zawartość 
glukozy, miód wielokwiatowy wspo-
maga zaś układ odpornościowy. Miody 
spadziowe regenerują dolegliwości we-
wnątrz organizmu: wątrobę, woreczek 
moczowy, żółciowy.
Jakie jest Pana zdanie na temat 
nadmiernej chemizacji w rolnictwie 
i przyszłości pszczół?
Hipotez, że pszczoły giną było i jest 
wiele. Bez wątpienia duży wpływ na to 
ma chemia, którą faszeruje się uprawy 
i odbija się to niekorzystnie na życiu 
pszczół. Owad, który siada na kwiatach 
mocno nawożonych jest odurzony i ma 
problemy z powrotem do ula. Pszczoła, 
nie wracając do roju ginie. Tylko w sku-
pisku, rodzinie jest w stanie przetrwać.
Czy zdarzyło się, że został Pan użą-
dlony przez pszczoły?
Tak, naturalnie, wielokrotnie. Myślę, 
że zdarzyło się to każdemu pszczela-
rzowi. Po raz pierwszy zostałem moc-
no pożądlony, praktykując u jednego 
z pszczelarzy. Zaatakował mnie wtedy 
rój pszczół. Skończyło się to na wizycie 
u lekarza i zaaplikowaniu środków po-
budzających akcję serca, ponieważ jad 
spowalnia jego pracę. Niemniej jednak 
takie przykre doświadczenie nie wpły-
nęło na zmianę mojego stosunku do 
tych pracowitych owadów. Oczywiście, 
zawsze zakładam ubranie ochronne… 
jednak rutyna czasami zawodzi. 
Na koniec rady dla przyszłego hodow-
cy pszczół.
Przede wszystkim trzeba odnaleźć 
w tym zajęciu pasję, bo jeżeli nie robi się 
tego z sercem, to szybko człowiek może 
się zniechęcić. Jest takie staropolskie 
przysłowie, które mówi, że „są lata, 
kiedy pszczoły dadzą woła, a są lata, 
kiedy tego woła trzeba oddać”. Oznacza 
to, że jest czas, kiedy ten interes przy-
nosi zysk, ale także bywa, że trzeba do 
niego dołożyć. 
Dziękujemy za wizytę w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Brzostku 
i życzymy, aby znalazł Pan licznych 
naśladowców swojej pasji. 

atsz

Zawiadomienie
 Burmistrz Brzostku wspólnie ze Stowarzyszeniem Obrony Praw Człowieka Zarząd Krajowy w Dębicy orga-
nizuje w każdy pierwszy piątek miesiąca 2013 r. (wyjątek: 10 maja i 8 listopada) w godzinach od 10.00 – 14.00 
w sali konferencyjnej Nr 5 Urzędu Miejskiego w Brzostku nieodpłatne porady prawne i informacje prawne, 
w ramach realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
 Porady prawne świadczone będą przez adwokata lub radcę prawnego.

Burmistrz Brzostku
mgr inż. Leszek Bieniek
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 Moralny kręgosłup społeczeństwa 
polskiego został mocno nadszarp-
nięty przez niemiecką okupację, 
a przetrącony przez sowiecki system 
komunistyczny. Skutki tamtych wy-
darzeń i tragedii milionów Polaków 
odczuwamy do dziś, chociaż minęło 
tyle lat. Są to przede wszystkim skut-
ki demograficzne, bo wymordowano 
elitę narodu oraz moralne i społeczne, 
bowiem odwrócony został system war-
tości, a to najtrudniej odbudować. Oto 
kilka przykładów gehenny Narodu 
polskiego. 

 RO Z K A Z  N A J W Y Ż S Z YC H 
WŁADZ ROSJI SOWIECKIEJ O ROZ-
STRZELANIU POLSKICH OFI-
CERÓW – 5 MARCA 1940 roku. Po 
agresji i zajęciu wschodniej Polski przez 
wojska sowieckie we wrześniu 1939 r., 
w niewoli znalazło się 
14 700 polskich ofice-
rów i funkcjonariuszy 
policji, których więzio-
no w obozach w Ko-
zielsku, Ostaszkowie 
i Starobielsku. Polscy 
oficerowie rezerwy było 
przedstawicielami in-
teligencji: lekarzami, 
prawnikami, nauczy-
cielami, urzędnikami, 
inżynierami, literatami, 
duchownymi. Ponadto 
NKWD na terenie za-
chodniej Ukrainy i Bia-
łorusi uwięziło 11 000 
Polaków: ziemian, fa-
brykantów, działaczy 
społecznych. Wobec 
powyższej elity spo-
łeczeństwa polskiego 
władze Związku Socja-
listycznych Republik 
Sowieckich pod przywództwem Stalina 
dopuściły się największej zbrodni – 
5 marca 1940 r. wydały rozkaz roz-
strzelania wszystkich!!! W ten sposób 
ZSRS realizował politykę zniszczenia 
polskości wschodnich Kresów. So-
wieccy mordercy z NKWD zastrzelili 
ponad 22 000 Polaków. Ta katyńska 
zbrodnia komunistycznego ludobójstwa 
była ukrywana przez 50 lat i do dziś 
władze Rosji nie ujawniły wszystkich 
dokumentów, dlatego nie znamy pełnej 
liczby ofiar ani wszystkich miejsc po-
chówku. 
 NIEMIECKA AKCJA PACYFI-
KACYJNA „kryptonim AB” – EG-
ZEKUCJE POLSKIEJ INTELIGEN-
CJI – WIOSNA 1940 roku. Niemcy 
hitlerowskie po agresji z 1 września 
1939 r. zajęły zachodnią połowę Polski. 
Ziemie polskie zostały podzielone na: 
wcielone do III Rzeszy i Generalne Gu-
bernatorstwo. Wówczas czołowy nazista 
Himmler powiedział: Polacy zostaną 

starci z powierzchni ziemi. Natomiast 
Hitler wyraził się następująco: Warstwy, 
uznane przez nas obecnie za kierowni-
cze w Polsce, należy zlikwidować. Tak 
oto Polacy mieli zostać przekształceni 
w bezwolną „masę” pozbawioną tożsa-
mości narodowej i kulturowej, a tylko 
pracującą niewolniczo dla Niemców. 
Temu celowi służyło wymordowanie 
elit społeczeństwa polskiego. Niemcy 
już w pierwszych miesiącach wojny na 
Śląsku, Wielkopolsce i Pomorzu doko-
nywali masowych zbrodni i rozstrzelali 
około 40 000 przedstawicieli polskiej 
elity – oprócz inteligencji i duchowień-
stwa także byłych powstańców śląskich 
i wielkopolskich. Ta ludobójcza polityka 
hitlerowców nasiliła się od marca 1940 
r. na ziemiach Generalnego Guberna-
torstwa w ramach tzw. akacji pacyfika-
cyjnej o kryptonimie „AB” skierowanej 

głównie przeciwko polskiej inteligencji. 
Największym miejscem masowych 
egzekucji stały się Palmiry pod Warsza-
wą, gdzie wówczas rozstrzelano kilka 
tysięcy Polaków. W każdym większym 
mieście odbywały się egzekucje. Oficjal-
nie hitlerowcy akcję „AB” zakończyli 
w czerwcu 1940 r. po zamordowaniu 
kilkunastu tysięcy osób. Faktycznie 
jednak politykę eksterminacyjną wobec 
Polaków i Żydów prowadziła III Rzesza 
do końca wojny, szczególnie w obozach 
zagłady. Skala zbrodni niemieckich 
jest niewyobrażalna, hitlerowcy za-
mordowali ponad 5 milionów polskich 
obywateli!
 ARESZTOWANIE PRZEZ SOWIE-
TÓW PRZYWÓDCÓW POLSKIEGO 
PAŃSTWA PODZIEMNEGO – 27 
MARCA 1945 roku. W tym czasie cała 
niemal Europa została wyzwolona od 
hitlerowskiego okupanta, a niemieckie 
wojska dogorywały. Narody Europy 
cieszyły się z wolności…, ale nie Polacy. 

Anglia i USA oddały Polskę w strefę 
wpływów Stalina. Polscy żołnierze 
z konspiracyjnej Armii Krajowej, mimo 
kilkuletniej walki z Niemcami, zostali 
w większości rozbrojeni przez wojska 
sowieckie. Potem byli przez NKWD 
mordowani, wywożeni do łagrów oraz 
torturowani w więzieniach – taki los 
spotkał ponad 100 000 polskich żołnie-
rzy. Ukoronowaniem komunistycznej 
pogardy dla wolnościowych aspiracji 
Polaków było podstępne aresztowa-
nie szesnastu przywódców Polskiego 
Państwa Podziemnego dokonane przez 
sowieckie NKWD w dniu 27 marca 
1945 roku. Wśród przywódców byli: 
wicepremier i delegat rządu Jan Stani-
sław Jankowski wraz z ministrami, były 
komendant AK gen. Leopold Okulicki, 
przewodniczący Rady Jedności Naro-
dowej Kazimierz Pużak. Zostali oni 

przewiezieni do Mo-
skwy i tam kłamliwie 
oskarżeni i skazani, co 
łamało wszelkie prawa 
międzynarodowe, ale 
zachodni „sojusznicy” 
Polski nie zaprotesto-
wali przeciwko temu 
procesowi.
 ZAMORDOWANIE 
CZŁONKÓW IV ZA-
RZĄDU GŁÓWNE-
G O Z R Z ESZ EN I A 
WOLNOŚĆ i NIEZA-
WISŁOŚĆ – 1 MAR-
CA 1951 roku. Nawet 6 
lat po wojnie ginęli od 
strzałów w tył głowy 
Polacy marzący o wol-
nej Ojczyźnie. Spraw-
cami tych zbrodni było, 
kierowane przez so-
wieckich „doradców”, 
komunistyczne Mini-

sterstwo Bezpieczeństwa Publicznego 
i ich terenowe agendy, czyli urzędy 
bezpieczeństwa (UB). W dniu 1 mar-
ca 1951 r. w mokotowskim więzieniu 
w Warszawie zamordowani zostali, po 
okrutnych przesłuchaniach, członkowie 
Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość: ppłk Łukasz Ciepliński 
– prezes, mjr Adam Lazarowicz – wi-
ceprezes oraz szefowie wydziałów: mjr 
Mieczysław Kawalec, kpt. Franciszek 
Błażej, por. Józef Batory, kpt. Józef 
Rzepka, por. Karol Chmiel. Do dziś nie 
są znane miejsc pochówku zamordowa-
nych, gdyż komuniści chcieli wymazać 
z pamięci Polaków tych żołnierzy, 
którzy do końca dążyli do prawdziwej 
wolności. Władza komunistyczna wy-
klęła prawdziwych patriotów, dlatego 
w wolnej Polsce został ustanowiony 
1 marca Dniem Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych – Niezłomnych.

(cdn.)
Oprac. Zespół

ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem 
(cz. XXiii. polskie miesiące – MaRZEc)

Pomnik katyński przy WTZ w Brzostku
Fot. J. Nosal
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 Ferie zimowe już za nami. Ten czas odpoczynku 
w gminie Brzostek przypadł w tym roku na okres 
pomiędzy 9 – 24 lutego. Wielu z nas zapewne 
wykorzystało uroki zimy – wyjeżdżając m.in. 
na zimowiska, uprawiając atrakcyjne sporty czy 
odpoczywając z rodziną. 
 Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej 
w Brzostku również zadbali, aby ferie dla dzieci 
były atrakcyjne. Szkoła niemal każdego dnia pozo-
stawała otwarta dla uczniów, gdzie organizowano 
dla nich różnorakie zajęcia. Można było poślizgać 
się na łyżwach, popływać w basenie, poznać tajniki 
karate czy spotkać niezwykłego człowieka z pasją 
– pszczelarza. W czasie wypoczynku zimowego 
odbywały się również zajęcia w ramach projektu 
„Usprawnianie funkcji rozwojowych i poznaw-
czych uczniów z klas IV-VI”. 
 Oto wypowiedzi uczniów brzosteckiej podsta-
wówki, którzy chcieli się podzielić swoimi wraże-
niami ze wspólnych zabaw i wyjazdów. 

„Na krytej pływalni byliśmy z nauczycielami z nasze szkoły. 
Na basenie bardzo mi się podobało. W pierwszy dzień uczy-
liśmy się pływać pod okiem ratowników, nurkowaliśmy, zjeż-
dżaliśmy w wielkiej rurze. Trochę się bałam w niej zjechać, 

ale jakoś mi się udało, tak jak wielu innym osobom. Nauka 
pływania była fajna, ponieważ uczyła nas sympatyczna pani, 
która oczywiście nam pomagała. Pływaliśmy strzałką, żabką 
i kraulem. W drugi dzień było również super. Po wyjściu 
z basenu mogliśmy napić się gorącej czekolady i coś sobie 
kupić. Według mnie ten wyjazd się udał i chwile spędzone 
z kolegami i koleżankami były miłe. Mam nadzieję, 
że w przyszłym roku również wyjedziemy wspólnie 
na basen.”

Sylwia, klasa V 

„W czasie tegorocznych ferii uczniowie klas szó-
stych wyjeżdżali na lodowisko. Było cudnie! Dwa 
dni niezłej zabawy! Zamiast nudzić się w domu, jak 
to czasem bywa na feriach, mieliśmy okazję pojeź-
dzić na łyżwach. Dużo osób, które pojechało na 
lodowisko w ogóle nie umiało jeździć, ale z czasem 
coraz lepiej im to wychodziło. Dni było chłodne, 
ale zimowe słońce ogrzewało nas swymi promie-
niami. W pierwszy dzień trochę poprószył śnieg. 
W autobusie, którym dojeżdżaliśmy na lodowisko 
było wesoło i śmiesznie. Nauczyciele opiekowali 
się nami przez cały czas, dzięki czemu czuliśmy 
się bezpiecznie. Wrażenia z pobytu na lodowisku, 
na długo pozostaną nam w pamięci. 

Kamila, klasa VI 

Ferie w szkole Podstawowej w Brzostku

„W drugim tygodniu zimowego odpoczynku chodziłam na 
treningi karate. Podczas tych zajęć młodsze dzieci skakały 
na skakankach, przeciągały linę oraz bawiły się ze starszy-
mi kolegami. Wykonywały także usprawniające ćwiczenia 

ruchowe. Starsi nie tylko pogłębiali tajniki sztuki 
karate, ale również mogli pograć w piłkę nożną 
na dużej sali gimnastycznej. Bardzo mi się taka 
zabawa podobała.”

Marta, klasa VI 

„Moje ferie były bardzo udane. Najfajniejszy był 
jednak czwartek, kiedy to w nasze szkole odbyło 
się spotkanie z panem pszczelarzem. Pięknie 
opowiadał on nam o swojej pracy, o zajmowaniu 
się pszczołami, zbieraniu miodu. Na długo za-
pamiętam zajęcia praktyczne, kiedy to robiliśmy 
świeczki i mogliśmy je później zabrać do domu. 
Każdy z nas otrzymał także w prezencie słoiczek 
pysznego miodu.”

Dominika, klasa III 

„Ja w czasie ferii uczestniczyłam w ciekawych 
zajęciach w ramach realizowanego w szkole 
projektu. Spotkania przebiegały w bardzo miłej 

atmosferze. Panie instruktorki przygotowały różne ciekawe 
atrakcje. Najbardziej podobało mi się malowanie farbkami 
twarzy na podobizny zwierząt. Było naprawdę zabawnie 
i wesoło. Mam nadzieję, że na następnych feriach też będą 
takie ciekawe zajęcia”

Sylwia, klasa IV 
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 Karnawał – to czas zabaw doro-
słych, ale i okres balów dziecięcych. 
Zwłaszcza dla młodszych dzieci jest to 
wspaniała forma zabawy, ponieważ nie 
mają zbyt wiele okazji do tego rodzaju 
spędzenia czasu. Bale dostarczają dzie-
ciom wiele przeżyć i radości. 
Przygotowując je – pamięta-
my o tym, że zabawy przy 
muzyce rozwijają u dzieci 
inwencję twórczą, wpływają 
na ich poziom koordynacji 
słuchowo – ruchowej i za-
spokajają naturalną potrze-
bę ruchu. Nieodłącznym 
elementem takich wydarzeń 
są odpowiednie stroje. Wo-
kół tego istnieje prawdziwa 
otoczka tajemniczości i za-
skoczenia. Dzieci starają się 
nie zdradzać przed swoimi 
rówieśnikami w co będą 
przebrane i w jaki sposób, 
a już na pewno nie zdradzają 
szczegółów swoich strojów 
karnawałowych.
 Jak co roku, nasz bal 
w przedszkolu wywołał 
wiele emocji, które udzie-
liły się nie tylko dzieciom, 
ale również nauczycielom 
i rodzicom. Rodzice szykowali stroje, 
a dzieci nie mogły się doczekać kiedy 
nadejdzie ten ważny dzień. Bal Karna-
wałowy odbył się w gościnnym dla nas 
Domu Ludowym w Bukowej, w sobotę 
9 lutego i trwał od godziny 10.00 – 
13.00. Tego dnia przedszkolaki poja-
wiły się na balu w postaci księżniczek, 
motylków, biedronek, Batmanów, wró-
żek i innych przebierańców. Również 
część rodziców przybyła w strojach 
karnawałowych, tak jak i wszyscy 
pracownicy przedszkola. Cieszymy się, 
że z roku na rok przybywa dorosłych, 
którzy wspólnie ze swoimi dziećmi na 

kilka godzin zamieniają się w postaci 
z bajek. Dla wszystkich przedszkola-
ków została zorganizowana zabawa 
taneczna oraz konkursy, w których 
dzieci bardzo chętnie brały udział. 
Zabawę poprowadziło nieodpłatnie, 

w ramach współpracy z przedszkolem, 
Studio Tańca „AT Dance” Tomasza 
Berkowicza – Alma i Tomek nie dali 
odetchnąć nawet na chwilę.
 W przerwie można było odpocząć, 
zjeść coś dobrego i ugasić pragnienie po 
tańcach. „Stół szwedzki”, obficie zasta-
wiony, to jak zwykle zasługa naszych 
wspaniałych rodziców, a także współ-
pracy przedszkola z Gminą Brzostek. 
 Piękne kaczeńce z krepiny wyko-
nane przez przewodniczącą Rady Ro-
dziców – Panią Monikę – mógł zabrać 
do domu każdy, a uzyskany dochód 
został przeznaczony na zakup strojów 

do tańców ludowych dla naszych przed-
szkolaków. Po licznych tańcach i kon-
kursach przyszedł czas na pamiątkowe 
zdjęcia, wykonane przez niezastąpioną 
Panią Anię – dzięki jej bezinteresownej 
pracy mamy tak wspaniale udokumen-

towaną działalność naszego przedszko-
la.
 Dyrektor i Rada Pedagogiczna skła-
dają serdeczne podziękowania Radzie 
Rodziców, Gminie Brzostek, Pani Soł-
tys Zofii Trychta i Radzie Sołeckiej wsi 
Bukowa, a także wszystkim rodzicom 
za pomoc w organizacji wspaniałej 
zabawy.
 Nasza zabawa dobiegła końca, a my 
już mamy pomysł na zabawę i stroje za 
rok.

Małgorzata Śliż

Fot. Anna Rozwadowska

Zabawa karnawałowa w brzosteckim przedszkolu
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 Dzisiaj chyba już nikogo nie trzeba 
przekonywać do Internetu i każdy 
przyzna, że w tym zabieganym świecie 
jest to wielkie ułatwienie naszego życia. 
Obecnie jest on co najmniej tak popu-
larny jak telewizja, radio, czy telefon. 
 Internet to przede wszystkim wiel-
kie źródło wiedzy. Znajdują się w nim 
encyklopedie, naukowe publikacje, 
filmy popularno-naukowe oraz różnego 
rodzaju słowniki, które umożliwiają 
nam znalezienie dużej ilości informacji 
z całego świata. Kolejna zaleta Inter-
netu to możliwość wysyłania e-maili 
i prowadzenie rozmów telefonicznych, 
które są o wiele tańsze niż rozmowy 
z normalnego telefonu. Ma to szcze-
gólne znaczenie w przypadku 
rozmów międzynarodowych. 
Ważną sprawę dla użytkowni-
ków Internetu stanowią zakupy. 
Dzisiejsza, mocno rozwinięta sieć 
sklepów internetowych, pozwala 
na zrobienie zakupów bez potrze-
by wychodzenia z domu i to naj-
częściej po znacznie niższych ce-
nach niż w normalnych sklepach. 
Takie rozwiązanie ma bardzo duże 
znaczenie, szczególnie dla ludzi 
starszych i niepełnosprawnych. 
Nie musimy również wychodzić 
do banku, aby opłacić rachunki, 
bo możemy to zrobić przez bank 
internetowy. 
 Oczywiście są to tylko nieliczne 
przykłady, bo dzięki Internetowi mo-
żemy przecież zrobić znacznie więcej. 

W Internecie nie wszystko wolno
 Większość internautów uważa, że 
jak coś jest na stronie, to można sobie 
ściągnąć i robić z tym co się chce. Otóż 
nic bardziej mylnego. Pamiętajmy, że 
wszystkie treści w Internecie są czy-
jąś własnością i podlegają ochronie 
prawnej. Oznacza to, że nie możemy 
bez zezwolenia autora kopiować ich 
i wykorzystywać w swoich pracach. 
Oczywiście mały fragment tekstu 
publikowanego w Internecie można 
cytować podając tylko źródło, z któ-
rego pochodzi cytat, ale w przypadku 
wykorzystywania ponad 50% tekstu 
źródłowego, co już jest traktowane jako 
przedruk, musimy mieć zgodę autora. 
Podobnie będzie przy wykorzystaniu 
zdjęcia lub elementu graficznego, gdzie 
również oprócz podania źródła, musimy 
mieć zgodę autora.
 Jak to w praktyce wygląda, to najle-
piej wiedzą ci, którzy sami coś tworzą 
i publikują w Internecie, a później 
znajdują na innych stronach swoje 
zdjęcia i teksty. Na dodatek wcale nie 
przypominają sobie, aby ktoś ich pytał 
o zgodę.

bądźmy ostrożni
 Często nam się wydaje, że w Inter-
necie możemy robić wszystko za darmo 

i w dodatku bez konsekwencji. Musimy 
jednak wiedzieć, że w Internecie nie 
jesteśmy wcale tak anonimowi, jak 
się nam wydaje. Przecież wiele razy 
rejestrowaliśmy się na różnych stro-
nach podając swoje prawdziwe dane, 
a teraz dziwimy się, że nasza skrzynka 
pocztowa zasypywana jest spamem. 
A czy zawsze przy rejestracji czytamy 
regulamin? Chyba rzadko, a jeśli już, 
to raczej sam początek. Natomiast 
regulamin czasami jest tak napisany, 
że najważniejsze sprawy są na końcu.
 Przykładem tak skonstruowanego 
regulaminu był regulamin serwisu 
pobieraczek.pl, na który nabrało się 
sporo osób, także z Brzostku. Infor-

macja o darmowym testowaniu usługi 
pobierania plików przez 10 dni była wy-
jątkowo kusząca. Trzeba było się tylko 
zarejestrować. Oczywiście po 10 dniach 
dostawało się maila z informacją, że 
okres testowania minął i w związku 
z tym, że przy rejestracji został zaak-
ceptowany regulamin, automatycznie 
wyrażono zgodę na zawarcie umowy 
na okres 12 miesięcy oraz na zapłacenie 
94,80 złotych za cały okres z góry. No 
i czy nie warto przy rejestracji czytać 
regulaminu i to ze zrozumieniem? Na 
szczęście serwis pobieraczek.pl od 
1 stycznia 2013 r. zawiesił możliwość 
rejestracji i co za tym idzie możliwość 
naciągania internautów. To tylko jeden 
z przykładów naszej niefrasobliwości 
w sieci, a wszyscy wiemy, że jest ich 
znacznie więcej.

wirusy naprawdę istnieją
 Wirusy komputerowe, to niewielkie 
programy tworzone przez złośliwych lu-
dzi, które mogą spowodować w naszym 
systemie spore zamieszanie, począwszy 
od wyświetlania na ekranie niegroźnych 
komunikatów, a skończywszy na znisz-
czeniu danych, czy też unieruchomieniu 
komputera. Aby się przed nimi uchronić 
trzeba mieć zainstalowany program 
antywirusowy, który powinien się sys-
tematycznie aktualizować. 
 Takim przykładem złośliwego wi-
rusa, który ostatnio stał się dość po-
pularny jest Wirus Policja. Wirus ten 

zaliczany do grupy Ukash podszywa 
się pod policję i usiłuje wyłudzić od 
nas pieniądze. Wmawia nam złamanie 
prawa i konieczność zapłaty „grzyw-
ny”. A wygląda to mniej więcej tak 
– nagle komputer zostaje zablokowany, 
a na monitorze pojawia się logo policji 
oraz zdjęcie komendanta głównego. 
Z komunikatu poniżej możemy się do-
wiedzieć, że z powodu naruszenia praw 
autorskich i wchodzenia na nielegalne 
strony, namierzyła nas komórka policji 
zwalczająca cyberprzestępczość. Wy-
świetlone są też informacje o naszym 
komputerze, tj. adres IP, kraj, miasto, 
adres dostawcy Internetu, nazwa sys-
temu operacyjnego, no i oczywiście 
informacja o tym, że musimy wpłacić 
grzywnę w wysokości 300 zł za pomocą 
voucher Ukash lub PaySafeCard”. Po 

przeczytaniu tych informacji rze-
czywiście można odnieść wraże-
nie, że nadawcą jest jakaś wyspe-
cjalizowana komórka policji, która 
namierza osoby łamiące prawo, 
np. przez nielegalne ściąganie 
muzyki, czy oprogramowania. 
 Kiedy złapiemy już tego wirusa 
pamiętajmy, żeby pod żadnym 
pozorem nic nie wpłacać, bo w ten 
sposób hakerzy mogą wejść w po-
siadanie, między innymi, naszych 
danych bankowych. Trzeba go po 
prostu usunąć jak każdego innego 
wirusa, choć w tym przypadku 
może to okazać się kłopotliwe 
i być może będziemy musieli 

skorzystać z pomocy fachowca.

Jak dołożyć komuś, to tylko z ukrycia
 Czy próbowaliście kiedyś zasięgnąć 
jakiejś porady na forum internetowym? 
Jeśli tak, to wiecie, że w zasadzie nikt 
wam niczego nie poradził, ale za to 
skrytykowano was porządnie i wy-
śmiano. No, bo jak mogliście kupić, 
czy zainstalować takie badziewie... itd. 
Taka jest mentalność polskich internau-
tów. Skrytykować, wyśmiać i obrzucić 
błotem, ale z ukrycia – nigdy oficjalnie. 
Dlatego największą popularnością 
cieszą się portale, na których można 
dodawać komentarze anonimowo, bez 
rejestracji. Nie tak dawno mieliśmy do 
czynienia z czymś takim i na naszym 
podwórku, konkretnie w Przeczycy. Na 
portalu ttv.pl pod filmem, do którego 
treści nie będę się odnosił, zaczęły się 
ukazywać komentarze internautów, 
w których mieszkańcy Przeczycy wy-
wlekli wszystkie swoje brudy i ogłosili 
je całemu światu. W ciągu kilku dni 
potrafili napisać ponad 700 komenta-
rzy, w których nawzajem się oskarżyli 
i opluli. W końcu administrator serwisu 
wykasował większość tych najbardziej 
obraźliwych komentarzy, a bohaterscy 
internauci przestraszyli się i przez 
kilka kolejnych dni wpisy przestały 
się ukazywać. W tej chwili sprawa już 
w miarę ucichła, wpisy pojawiają się 
sporadycznie, ale niesmak pozostał. 

Józef Nosal

dobre i złe strony internetu

http://www.
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 Weronika Wiśniewska i Monika 
Staniszewska – uczennice Gimnazjum 
im. Królowej Jadwigi w Brzostku 
w dniach 6 i 7 lutego br. wzięły udział 
w prezentacji projektu edukacyjnego 
„Na zielonej Ukrainie”, który miał 
miejsce w Bochni w Gimnazjum 
nr 2 im. C. K. Norwida.

 „ O p u s t o s z a ł a 
Rzeczpospolita, opu-
s tosza ła  U k raina . 
Wilcy wyli na zglisz-
czach dawnych miast 
i  k witnące niegdyś 
kraje były jakby wielki 
grobowiec. Nienawiść 
wrosła w serca i zatru-
ła krew pobratymczą 
– i żadne usta długo 
nie mówiły: Chwała na 
wysokościach Bogu, 
a na ziemi pokój lu-
dziom dobrej woli”.
 Takimi słowami H. 
Sienkiewicz zakończył 
pierwszą część swojej 
trylogii – powieść „Ogniem i mieczem” 
i takimi słowami rozpoczęła swoje 
przemówienie Paulina Joniak – dyrek-
tor Gimnazjum nr 2 Bochni na Balu 
Ukraińskim, który odbył się w dniach 
6 i 7 lutego br. w wyżej wymienionej 
szkole. Wspomniany bal był już trzy-
nastym z rzędu organizowanym przez 
bocheńskie gimnazjum. Od kilku lat 
realizowany jest on w formie projektu 
edukacyjnego, który zgłoszony jest 
w Małopolskim Kuratorium Oświaty 
jako innowacja pedagogiczna pt. „Z za-
bawy nauka. Bal...”
 To co powyżej brzmi trochę mądrze, 
a przez to być może obco czy nawet 
groźnie, ale tak naprawdę nasze bale 
realizowane w gimnazjum „dwójce” to 
wspaniała przygoda z kulturą różnych 
krajów europejskich i zabawa w gronie 
rówieśników na próbach, które trwa-
ją z reguły już od listopada, samym 
spektaklu i dyskotekach. W pierwszym 
dniu jest ona organizowana dla klas 
pierwszych i ma charakter integracyj-
ny, w kolejnym uczestniczą 
w niej uczniowie klas dru-
gich (spotkanie półmetko-
we) i trzecich, którzy biorą 
udział w przedstawieniu.
 Założen iem każdego 
spektaklu jest ukazanie 
kultury wybranego kraju 
europejskiego. Do tej pory 
w Gimnazjum nr 2 w Boch-
ni odbyły się bale: staropol-
ski, paryski, wenecki, hisz-
pański, grecki, niemiecki, 
angielski, skandynawski, 
słowiański, francuski, wło-
ski i w tym roku ukraiński. 
Nosił on tytuł: „Na zielonej 
Ukrainie”. Autorski scena-
riusz przygotowały polo-

nistki – panie Bernadeta Staniszewska 
i Katarzyna Kołodziej, a głównym jego 
pomysłodawcą był Wojciech Stani-
szewski – od lat fascynujący się kulturą 
i historią Kresów Wschodnich. Nader 
oryginalnym pomysłem było włączenie 
w przygotowania do balu w Bochni 
uczennic brzosteckiego gimnazjum – 
Weroniki Wiśniewskiej z III c, rodowi-

tej lwowianki dopiero od półtora roku 
mieszkającej w Polsce i Moniki Stani-
szewskiej z III d, która dwa lata była 
uczennicą gimnazjum w Bochni, a do 
Brzostku przeprowadziła się w minione 
wakacje. Ogromne słowa podziękowa-
nia należą się dyrektorowi Gimnazjum 
im. królowej Jadwigi w Brzostku Jac-
kowi Berkowi, który wyraził zgodę na 
udział dziewcząt w projekcie realizo-
wanym w Bochni i wszystkim nauczy-
cielom, którzy okazali swą życzliwość 
i wyrozumiałość zwalniającym się 
z lekcji Weronice i Monice.
 Począwszy od listopada uczennice 
dojeżdżały raz lub dwa razy w tygodniu 
do oddalonej o 80 km Bochni na próby 
spektaklu. Przygotowania trwały zatem 
ponad trzy miesiące, a zaangażowanych 
w nie było ponad ¼ uczniów gimnazjum 
w Bochni. Na całość przedsięwzięcia 
składała się narracja przedstawiająca 
wybrane fragmenty dotyczące historii 
Ukrainy (w części prowadzona przez 
Weronikę w języku naszych połu-

dniowo-wschodnich sąsiadów), legen-
da o powstaniu tego kraju, piosenka 
„Pidmanula” wykonana po ukraińsku 
przez Monikę Staniszewską, ludowy 
taniec hopak, scenka przedstawiająca 
uprowadzenie przez Tatarów Rokso-
lany – córki popa z Rohatynia, która 
potem została żoną sułtana Sulejmana 
Wspaniałego oraz ukazanie życia 

w XVII wiecznej wsi 
na Ukrainie i kozaków 
na Siczy Zaporowskiej. 
Zmiana scenografii po-
zwoliła przenieść akcję 
do przedwojennego 
Lwowa i  kawia r n i 
„Szkockiej”, w której 
zebrani mogli obejrzeć 
dysputujących przed-
stawicieli Lwowskiej 
Szkoły Matematycznej 
oraz walczyka wyko-
nanego przy dźwię-
kach znanej piosenki 
„Tylko we Lwowie” 
ś p i e w a n e j  p r z e z 
Weronikę Wiśniewską 

i jej kolegę z Bochni. Na zakończenie 
jeszcze scenka z „Pomarańczowej 
Rewolucji” i wielki, barwny finał wy-
konany przez ponad 80 uczestników 
inscenizacji przy piosence, która była 
ukraińskim hymnem Euro 2012. Całość 
przedsięwzięcia ubogaciły stroje i re-
kwizyty wypożyczone na tę okoliczność 
z tarnowskiego Teatru im. Solskiego 
i w zaprzyjaźnionej ze Stajnią Ułańską 
Stajni Stara Cegielnia Gładyszów. Te 
ostatnie „grały” w filmie Jerzego Hoff-
mana „Ogniem i mieczem”.
 7 lutego na oficjalnej prezentacji 
projektu „Na zielonej Ukrainie” wy-
jątkowymi gośćmi, którzy przybyli na 
zaproszenie pani Pauliny Joniak byli: 
dyrektor Gimnazjum w Brzostku Jacek 
Berek, pani Katarzyna Machowska 
i pan Paweł Batycki. Gromkie brawa 
na sali i gratulacje świadczyły, że 
spektakl bardzo się podobał. Uczestnicy 
przedstawienia otrzymali od dyrekcji 
brzosteckiej szkoły wielki kosz słody-
czy, a Weronika i Monika pamiątkowe 

upominki od pani dyrektor 
gimnazjum w Bochni.
 Mimo ogromu pracy, jaką 
trzeba włożyć w realizację 
opisanego projektu, warto 
promować taką inicjatywę. 
Z własnego doświadczenia 
wiem, że nie tylko ona uczy 
i wychowuje, ale i integruje. 
Weronika żegnała się z kole-
żankami i kolegami z Boch-
ni ze łzami w oczach…
 W gimnazjum, w którym 
pracuję, kolejny bal już za 
rok… A w Brzostku? Wie-
rzę, że też już niebawem…

Bernadeta Staniszewska
Fot. P. Batycki

weronika i monika… „na zielonej ukrainie”

Dyrektor Gimnazjum w Brzostku Jacek Berek z p. Berna-
detą Staniszewską oraz uczennicami Weroniką i Moniką

Weronika i Monika – uczennice Gimnazjum w Brzostku
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 W dobie coraz szybszego rozwoju 
techniki, chcąc przekonać młodzież, że 
miło i pożytecznie można spędzić czas 
nie tylko przed telewizorem czy kom-
puterem, ale także z książką w ręku, 
w bibliotece Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzostku organizowane są 
zajęcia czytelnicze z elementami biblio-
terapii. Mają one na celu wzbudzić wśród 
uczniów zainteresowanie literaturą, wy-
zwolić w nich aktywność twórczą, pomóc 
na nowo odkryć świat książki i przeżyć, 
których ona nam dostarcza.
 Zajęcia te mają charakter wychowaw-
czy. Są organizowane z myślą o wszyst-
kich uczniach szkoły. Odbywają się w ra-
mach lekcji bibliotecznych. W I semestrze 
roku szkolnego 2012/2013 mało miejsce 
trzynaście spotkań, w trakcie których 
omawiane były teksty poruszające pro-
blem samotności, uzależnień i anoreksji. 
Wśród nich znalazły się fragmenty takich 
książek jak: Chuda Judith Fathallah, Hera 
moja miłość Anny Onichimowskiej oraz 
Zwykła świąteczna kartka Teresy Peter-
son.
 Czytane utwory dały uczestnikom 
zajęć możliwość poznania a zarazem 
zrozumienia problemów innych ludzi 
i motywów ich działań oraz pozwoliły za-
stanowić się nad możliwościami wyjścia 
z trudnych często sytuacji. Przyczyniły 
się także do pogłębienia refleksji nad sobą 
i swoim życiem. Jednocześnie stanowiły 
bodziec do zmiany postępowania i my-
ślenia. Stały się także punktem wyjścia 
do rozważań nad własną sytuacją życio-
wą, pomogły odzyskać wiarę w siebie 

i w swoje możliwości. Dały również każ-
demu uczniowi szansę na zastanowienie 
się nad własną hierarchią wartości. 
 W trakcie trwania zajęć skupialiśmy 
się nie tylko na pracy z tekstem. Wy-
korzystywaliśmy także różne techniki 
wspomagające naukę, ćwiczenia integra-
cyjne, relaksacyjne i ułatwiające koncen-
trację. Dużo uwagi poświęciliśmy mne-
motechnikom. Poznaliśmy różne techniki 
pamięciowe, które umożliwiają szybkie 
i trwałe zapamiętywanie informacji, 
dzięki czemu uświadomiliśmy sobie, że 
nauka może być przyjemna i inspirująca. 
Nasze spotkanie z mnemonikami zakoń-
czył konkurs o tytuł „Mistrza pamięci”, 

którym po zaciętej rywalizacji została 
uczennica kl. III TŻb – Sylwia Sambor-
ska.
 Jedno ze spotkań poświęciliśmy na 
stworzenie własnej książki. Wróciliśmy 
pamięcią do lat dzieciństwa i do na-
szych zainteresowań czytelniczych, co 
zainspirowało nas do skomponowania 
„historii grupy”. W ten sposób powstała 
nasza współczesna bajka dla młodzieży. 
Praca nad własnym dziełem dała nam 
wiele satysfakcji i dostarczyła wszystkim 
świetnej zabawy. Umocniła także wiarę 
uczestników zajęć w ich umiejętności 
czytelnicze.

Joanna Betlej

spotkanie z książką w Zespole szkół im. Jana pawła ii w brzostku

 Zapusty to ostatnie dni karnawału, 
okres od tłustego czwartku do wtorku 
przed środą popielcową. Dawniej czas 
ten obchodzono niezwykle wesoło, 
nie stroniąc od zabaw i swawoli. I co 
znamienne – zapusty najhuczniej obcho-
dziły kobiety. Powszechnie znany był 
tzw. „babski comber”, zwyczaj święto-

wany przez krakowskie przekupki na 
pamiątkę śmierci okrutnego, mściwego 
w stosunku do kobiet, wójta Combra, 
który zmarł właśnie w „tłusty czwartek”. 
Ciesząc się z tego faktu kobiety biegały 
po rynku z kukłą przypominającą Com-
bra i dokuczały napotkanym po drodze 
mężczyznom. W czasie tej fety śpiewano 

i tańczono jedząc tłuste potrawy. Dziś już 
z tego obrzędu pozostał jedynie zwyczaj 
jedzenia w tym okresie tłustych potraw, 
a zwłaszcza pączków i faworków.
 Kultywując tę tradycję kobiety z brzo-
steckiego Koła Gospodyń zorganizowały 
w przededniu tłustego czwartku spotka-
nie towarzyskie dla swoich członkiń. 
Frekwencja dopisała, ponieważ przybyło 
ponad 30 kobiet. Na spotkaniu tym, jak 
każe zwyczaj, nie mogło zabraknąć pącz-
ków i chrustu własnoręcznie usmażonego 
przez kobiety oraz wiele innych tłustych 
smakowitości. Była to też sprzyjająca 
okoliczność do omówienia spraw bieżą-
cych związanych z działalnością koła, 
spośród których najważniejszym było 
ogłoszenie terminu Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia „Nasz Los 
w Naszych Rękach”, bowiem pod tą 
nazwą koło formalnie działa. Zebranie 
zaplanowano na 7 marca br.
 Stare ludowe przysłowie mówi: 
„Kiej ostatki, to ostatki cieszcie się 
dziouchy i matki”, toteż był to wieczór 
pełen wesołości, okazja do wspólnego 
śpiewania tradycyjnych pieśni, opo-
wiadania zabawnych anegdot, a przede 
wszystkim była to znakomita integracja 
kobiet z brzosteckiego środowiska.

E.M.
Fot. K. Szarek-Ryndak

Zapusty w brzosteckim kole Gospodyń
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trzeba z postępem…
 Tak mówiła moja babcia, kiedy zro-
biła coś inaczej niż zwykle, a my pytali-
śmy dlaczego tak, sądząc, że coś jej nie 
wyszło. U Pawlaka z komedii Sylwestra 
Chęcińskiego z tym postępem też róż-
nie bywało. Konia najpierw sprzedawał, 
potem kazał „migiem nazad odprowa-
dzić”, a po przemyśleniach dochodził 
do wniosku, że jednak sprzeda, bo „koń 
to przeżytek”. Jednak jest w naszej na-
turze coś zachowawczego, co skłania 
do ostrożnego przyjmowania nowości. 
Najlepiej jeszcze żeby tę nowość zoba-
czyć u sąsiada i ocenić czy dobrze mu 
z tym – jak dobrze, to i ja sobie kupię, 
a co, czemu on miałby mieć lepiej. A jak 
sąsiadowi ta nowość nie wyszła, to też 
dobrze (dobrze mu tak).

 Nowością nie z naszego podwórka, 
ale z portfela, o której ostatnio z pew-
nym niepokojem czytam, jest funkcja 
płatności zbliżeniowych naszych kart 
bankomatowych. Ponieważ w dzi-
siejszym świecie trzeba jak najwięcej 
konsumować, nawet ponad swoją miarę 
(finansową) i dzięki temu napędzać 
gospodarkę, to banki prześcigają się 
w namawianiu nas na rozmaite kredyty, 
opisując w reklamach stan nieskończo-
nej szczęśliwości, jaki nas spotka po 
skorzystaniu z ich oferty. A jak już pie-
niądze mamy na koncie (nieważne czy 
pożyczone, czy też własne – zarobione) 
to trzeba je jak najłatwiej, bezproblemo-
wo (bezwiednie) i szybko wydawać, bo 
przecież gospodarka czeka, a wskaźnik 
PKB też już zaplanowany. W tej właśnie 
szybkości i automatyzmie jest cały „pies 
pogrzebany” bo wszyscy wiemy, że nad 

wydawaniem pieniędzy (prawdziwych, 
nie wirtualnych) z portfela mamy 
jeszcze jako taką kontrolę, a płatności 
kartą powodują u niektórych uśpienie 
kontroli i wydawanie więcej niż chce-
my. Kolejnym krokiem w tym kierunku 
jest funkcja płatności zbliżeniowych. 
Jest to możliwość kilkukrotnego (limit 
dzienny) płacenia kartą za niewielkie 
zakupy (do 50 zł) bez wkładania karty 
do terminala i bez PIN-u, czy podpisu. 
Gdy otrzymujemy z naszego banku 
nową kartę, bo stara już straciła swą 
ważność, to okazuje się, że ma ona tę 
właśnie nową funkcję, choć niewiele 
o niej wiemy i nie jesteśmy pewni czy 
się nam to przyda (opisane na wstępie 
ostrożne podejście do nowości). Teraz 
dopiero możemy „zaszaleć” bo mo-
żemy machnąć naszą kartą w pobliżu 
terminala i już… zapłacone, idziemy 

wróciła z tarczą z rzeszowa
Zwycięstwo należy do najbardziej wytrwałych.

Napoleon

 Przybyła, napisała, zwyciężyła – tę parafrazę słów Juliusza 
Cezara (w oryginale: „Veni, vidi, vici”) śmiało można odnieść 
do postawy uczennicy klasy III b Gimnazjum w Brzostku, 
która w ubiegłym miesiącu uczestniczyła w wydarzeniach 
rozg r y wających 
się w rzeszowskich 
szkołach.
  2 lutego 2013 
roku osiemdziesię-
ciu siedmiu najlep-
szych gimnazjali-
stów – humanistów 
z  woje wó d z t wa 
pod kar pack iego 
stanęło w szranki 
w III etapie kon-
kursu polonistycz-
nego dla uczniów 
gimnazjum orga-
nizowanego przez 
Kuratorium Oświa-
ty w Rzeszowie. Po 
ogłoszeniu wyni-
ków okazało się, 
że tylko szesnastu 
uczniów z Podkar-
pacia zdobyło laury 
w etapie wojewódzkim tegoż konkursu. Miano laureata 
wywalczyła uczennica Gimnazjum im. Królowej Jadwigi 
w Brzostku – Dominika Kaput, która wykazała się szczegól-
nymi umiejętnościami humanistycznymi, uzyskując wysokie 
wyniki. Pracowitość, talent, ambicja oraz zainteresowania 
różnymi dziedzinami nauki doprowadziły ją nie tylko do 
zwycięstwa w finale konkursu z języka polskiego, ale zaowo-
cowały także tytułem finalisty w tegorocznym wojewódz-
kim konkursie biologicznym organizowanym przez Kuratora 
Oświaty w Rzeszowie (podwójny sukces gimnazjalistki). 
Aby dotrzeć do etapu wojewódzkiego (poprzedziły go etapy 
szkolne i rejonowe), uczennica musiała poświęcić wiele czasu 
na przeczytanie obszernego zestawu lektur (m.in. K. Paterson 
Wielka Gilly, J.D. Salinger Buszujący w zbożu, H. Lee Zabić 
drozda, A. Mickiewicz Oda do młodości; Romantyczność, 
Sofokles Antygona, G. Zapolska Moralność pani Dulskiej, 
S. Żeromski Syzyfowe prace, N. Kleinbaun Stowarzyszenie 
Umarłych Poetów, Platon Obrona Sokratesa, J. Gaarder Świat 

Zofii). Zdobycie niektórych z nich okazało się bardzo trudne 
i trzeba było po nie sięgnąć aż do bibliotek w Krakowie. Za-
dania konkursowe zarówno z języka polskiego, jak i biologii 
wymagały wiadomości i umiejętności wykraczających poza 
zagadnienia objęte w podstawie programowej kształcenia 
w gimnazjum. Dominika potwierdza słowa francuskiego 
polityka Georgesa Dantona, że „Do zwycięstwa trzeba nam 
odwagi” – jako skromna, delikatna i wrażliwa osoba wyka-
zała się zarazem niezłomnością i wytrwałością w dążeniu do 
celu. Pokonała kolejne etapy dwóch konkursów przedmioto-

wych dla gimnazja-
listów, docierając 
na szczyty. Trzeba 
również zaznaczyć 
(a raczej przypo-
mnieć), że w prawie 
trzyletnim już okre-
sie nauki w gim-
nazjum odniosła 
szereg zwycięstw 
w różnych elimina-
cjach, m.in. zdobyła 
tytuł laureata XII 
Powiatowego Etapu 
XVIII Ogólnopol-
skiej Edycji Samo-
rządowego Kon-
kursu Nastolatków 
„8 Wspaniałych”, 
stanęła na podium 
w  O l i m p i a d z i e 
Przedsiębiorczo-
ści 2011 „Dębica 

– Małe Davos” dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu 
dębickiego oraz uzyskała tytuł laureata w Wojewódzkim 
Konkursie „Mały Samarytanin”. Wysiłek, osiągnięcia nauko-
we oraz postawa wobec drugiego człowieka (udział w wielu 
akcjach charytatywnych) zostały docenione i nagrodzone 
– Dominika znalazła się wśród pięciu stypendystów Ruth 
Pagirsky, wraz z najzdolniejszymi uczniami Podkarpacia 
uczestniczyła w spotkaniu z panią Marią Komorowską w Pa-
łacu Prezydenckim w Warszawie oraz brała udział z innymi 
laureatami w finale Ogólnopolskiego Samorządowego Kon-
kursu „Ośmiu Wspaniałych”, który odbył się w Białymstoku. 
 Serdecznie gratulujemy naszej gimnazjalistce licznych 
sukcesów, które są chlubą całej społeczności szkolnej. Ży-
czymy, by talent i zdolności poparte systematyczną pracą 
oraz doświadczenia nabyte podczas konkursów pozwoliły 
Dominice jeszcze wielokrotnie sięgnąć po nagrody i wyróż-
nienia!

atsz
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do następnego sklepu. Mig i już, a ile 
to było? Kto by tam pamiętał i po co? 
Przecież to „ustrojstwo” nad nami czu-
wa i jest dobrze.
 No właśnie czy na pewno dobrze 
i komu. Nam dobrze dopóki mamy coś 
na swoim koncie, ale w banku cieszą się 
jak już na koncie NIE mamy, bo to ozna-
cza, że wszystko wydaliśmy i bank na 
tym zarobił. Teraz zarobi jeszcze wię-
cej, bo może przyjdziemy po kredyt? 
Okazuje się też, że funkcja płatności 
zbliżeniowych ma pewne luki w zabez-
pieczeniach i złodziej, który zdobędzie 
(na przykład po południu) naszą kartę, 
może dokonać wielu zakupów na kwoty 
poniżej 50 zł i tym sposobem wyczyścić 
nasze konto do zera a nawet jeszcze 

bardziej. Jest to możliwe, ponieważ 
dla przyspieszenia transakcji niektóre 
płatności odbywają się w systemie of-
fline (bez łączności terminala z naszym 
bankiem). W nocy, kiedy do naszego 
banku docierają posumowania wszyst-
kich transakcji, na naszym koncie robi 
się nagle ZERO, albo nawet MINUS, 
a my rano orientujemy się, że zginęła 
nam karta. szybko dzwonimy do banku, 
żeby kartę zastrzec, ale to może być już 
tak zwana „musztarda po obiedzie”. Nie 
musi nam się to wszystko przytrafić, 
ale jeśli mamy obawy chcielibyśmy się 
przed tym ustrzec, to do tej pory banki 
nie dawały nam nawet wyboru, bo nie 
można było zablokować funkcji płat-
ności zbliżeniowych ani też otrzymać 

karty starego typu.
 Owszem „trzeba z postępem” jak 
mawiała babcia i ta nowość zapewne 
przyjmie się z czasem i będzie udosko-
nalana, tylko mam wrażenie, że ktoś 
(niektóre banki) wciska nam na siłę 
produkt nie do końca sprawdzony i do-
pracowany, nie pytając o naszą zgodę 
i nie dbając o nasze potrzeby. Zachęcam 
do poszerzania wiedzy w tym zakresie 
– w Internecie jest wiele wiadomo-
ści na ten temat – wystarczy wpisać 
w wyszukiwarkę odpowiednie hasło np. 
„płatności zbliżeniowe”. Może też „nie 
taki diabeł straszny jak go malują”, ale 
odrobina wiedzy i ostrożności jeszcze 
nikomu nie zaszkodziła.

P.S.

Groch z kapustą
 Każdemu człowiekowi po pracy 
należy się wypoczynek. A po pracy 
są aktualnie pracujący, młodzi emi-
granci wracający na odpoczynek do 
kraju, emeryci, matki zajmujące się 
wychowaniem dzieci w ramach urlopu 
wychowawczego, młodzież, studenci 
itp. Wypoczywać można czynnie lub 
biernie, zależy to od rodzaju pracy i ro-
dzaju zmęczenia.
 Jest okres zimowy – jeśli tylko 
warunki pogodowe i zdrowotne po-
zwalają, można skorzystać z wyciągu 
narciarskiego w Gogołowie (można tam 
za nieduże pieniądze wypożyczyć kom-
pletny sprzęt narciarski, jeśli ktoś nie ma 
własnego), bo jest blisko i niedrogo, a ła-
godny stok pozwala jeździć nawet mniej 
doskonałym narciarzom. Kilka godzin 
dziennie takiego wysiłku wystarczy do 
regeneracji sił. Adres strony, to: www.
gogolow-narty.pl
 Następnym ciekawym sposobem 
spędzenia wolnego czasu z rodziną 
jest wyjazd do Krosna do Centrum 
Dziedzictwa Szkła (ul. Blich 2) www.
miastoszkla.pl, obiektu współfinanso-
wanego z pieniędzy Unii Europejskiej. 
Jest to nowoczesny i unikatowy w skali 
regionu i kraju obiekt pokazujący sze-
rokie spektrum zastosowania szkła. W 
trakcie zwiedzania uczestnicy poznają 
proces produkcji począwszy od wy-
topienia szkła w piecu hutniczym po 
powstanie gotowego produktu z wyko-
rzystaniem różnych technik formowania 
i ozdabiania szklanych przedmiotów.. 
Odwiedzający mogą nie tylko podziwiać 
piękno szklanej sztuki czy kunszt arty-
stów szkła, ale przede wszystkim brać 
czynny udział w poznawaniu tajników 
technik produkcyjnych i zdobniczych.
 Centrum zwiedziliśmy w końcówce 
stycznia całą rodziną, w sklepie bran-
żowym wnuki zakupiły szklane zwie-
rzątka, których produkcję widziały na 
własne oczy, panie mogły kupić szklaną 
kolorową biżuterię, a panowie praktycz-
ne wyroby np. karafki na wino. Wśród 
wyrobów szklanych wykonanych i zdo-
bionych różną techniką podziwialiśmy 

piękne rzeźby artystycznie wykonane 
z użyciem tego trudnego materiału.
 W cieplejszych miesiącach warto 
zwiedzić Skansen „Karpacka Troja” 
w Trzcinicy. Obiekt powstał również 
z udziałem funduszy europejskich 
i w bardzo ciekawy sposób pokazuje 
pradawne dzieje naszej okolicy. Przed 
wyjazdem warto wejść na stronę www.
karpackatroja.pl i dowiedzieć się szcze-
gółów takich jak cena biletów, czas 
trwania zwiedzania, czas otwarcia 
i ewentualnie zarezerwować bilety 
wstępu.
 Polecam również zwiedzenie Mu-
zeum Przemysłu Naftowego i Gazowni-
czego im. I. Łukaszewicza w Bóbrce. To 
wyjątkowe w skali kraju a nawet Europy 
Muzeum mające charakter skansenu. Na 
terenie 20 ha zgromadzono urządzenia 
wiertnicze i eksploatacyjne, które poka-
zują historię i rozwój kopalnictwa ropy 
i gazu ziemnego świadczące o długich 
tradycjach górnictwa w regionie kro-
śnieńskim. Zwiedzający poruszają się 
asfaltowymi ścieżkami wśród zielonych 
drzew. Najbardziej fascynujący jest 
czynny szyb naftowy, gdzie gołym 
okiem widać bulgocącą ropę naftową, 
której ruch jest powodowany wydo-
bywającym się metanem. W budynku 
znajdują się minerały z różnych stron 
świata oraz kolekcja lamp naftowych 
używanych w szlacheckich dworach.
 Pod koniec karnawału postanowi-
liśmy odwiedzić Bieszczady, a ściślej 
Galicyjskie Gospodarstwo Gościnne 
Zajazd „Karino” w Berezie koło Polań-
czyka www.pensjonatkarino.pl, którego 
powstanie było dotowane w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego. Trud-
no znaleźć miejsce do wypoczynku 
w Bieszczadach, skąd wszędzie byłoby 
blisko, a jednocześnie zapewniało kom-
fortowe warunki pobytu. Pensjonat „Ka-
rino” w Berezce spełnia oba te warunki. 
 Spędziliśmy tam trzy niezapomniane 
dni. Jest to obiekt nowoczesny, gdzie 
ogrzewanie pomieszczeń i wody w ba-
senie odbywa się poprzez pompy ciepła. 
Można wybrać i zarezerwować jeden 
z proponowanych pakietów oraz sko-
rzystać z propozycji SPA. W cenie pa-

kietu jest pokój z balkonem i łazienką, 
śniadanie w formie bufetu (z bogatym 
wyborem dań), masaż aromatoterapeu-
tyczny częściowy (olejki do wyboru), 
konsultacja kosmetyczna, można korzy-
stać bez ograniczeń z ciepłego basenu 
(z brodzikiem dla dzieci) o temperaturze 
wody 28oC, dżakuzi z hydromasażem, 
a po godz. 17-tej z sauny fińskiej suchej 
lub parowej oraz lakonium z aromato-
terapią i chromoterapią. Znajduje się 
tam piękna restauracja z kominkiem 
i barkiem z drinkami oraz kawiarnia. 
Można wykupić obiadokolacje – posiłki 
smaczne, obfite, z deserem (30 zł). Jest 
pokój zabaw dla dzieci, plac zabaw, 
wiejskie zoo, nauka jazdy koniem, zimą 
organizowane są kuligi. Obsługa sym-
patyczna i kompetentna. Pobyt dzieci 
do lat 4 bezpłatny, a w wieku 4 – 10 lat 
z 50% zniżką. 
 Dla chcących się odmłodzić i zre-
laksować dostępne są zabiegi na twarz 
(110 – 330 zł), zabiegi wzmacniające 
efekty terapii (25 – 60 zł), zabiegi na 
ciało (110 – 350 zł), masaże (60 – 200 
zł), zabiegi upiększające (15 – 65 zł) oraz 
pielęgnacja dłoni i stóp (40 – 130 zł).
 Ponieważ nasz pobyt obejmował 
również środę popielcową, pojechali-
śmy do Polańczyka do Sanktuarium 
Matki Pięknej Miłości, gdzie ikona 
w głównym ołtarzu posiada zasłonę. 
W starej części malutkiego, ogrzewane-
go kościółka gromadzą się gospodarze 
i ludność miejscowa, a w dobudowanej 
– kuracjusze licznych sanatoriów (nie 
było ich na Mszy św. zbyt wielu, wszy-
scy się zmieściliśmy). Przed Mszą św. 
kapłan odczytywał z karteczek prośmy 
kierowane do Patronki – o zdrowie, 
udaną operację, o spokój w rodzinie, 
błogosławieństwo na maturze, o pozna-
nie w sanatorium partnera, aby nie być 
już tak bardzo samotną itp. Sanktuarium 
malutkie, wiernych niezbyt dużo, ale 
ilość przemieniła się w jakość i śpiewa-
liśmy pieśni jak najpiękniej.
 W pensjonacie Karino również usza-
nowano w tym dniu post – nie podawano 
posiłków mięsnych. Można więc połą-
czyć tradycję z nowoczesnością, jeśli się 
tylko chce.

Janina Słupek
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Ferie w domu 
Kultury
 Jak co roku w okresie ferii zimo-
wych w brzosteckim Domu Kultury 
było rojno i gwarno. Dzieci i młodzież 
szkolna mogły spędzić tu swój wol-
ny czas na różnorodnych zajęciach 
zgodnie ze swymi zainteresowaniami. 
Zwolennicy zabaw klubowych ak-
tywnie odpoczywali w gronie swoich 
rówieśników grając w bilard, darta, pił-
karzyki oraz gry stolikowe jak: hokej, 
szachy, eurobiznes, czy też inne gry 
planszowe. Natomiast dzieci i młodzież 
interesująca się sportem wyczynowym 
ćwiczyła tężyznę fizyczną na siłowni 
pod czujnym okiem instruktora. Zaś 
lubiący łączyć gimnastykę z muzyką 
wyżywali się na zajęciach z aerobiku.
 Nie zapomniano też o młodych 
adeptach sztuk artystycznych, zwykle 
stałych bywalcach tych zajęć w domu 
kultury, pasjonujących się plastyką, 
teatrem i muzyką. Ta grupa młodych 
artystów-amatorów mając w czasie 
ferii więcej czasu mogła bardziej 
rozwijać swoje pasje i zamiłowania 
spotykając się częściej na tego typu 
zajęciach. Należy tu nadmienić, że 
amatorzy zajęć muzycznych mieli spo-
sobność nauczyć się gry na gitarze, czy 
pianinie uczestnicząc w specjalnych 
warsztatach instrumentalnych.
 Dla internautów codziennie była 
czynna kafejka internetowa, gdzie 
można było nie tylko poszukać inte-
resujących informacji w Internecie, 
lecz także pograć w różnorodne gry 
komputerowe. 
 Na osobną uwagę zasługuje „Show 
z Kropeczką i Malwinkiem” w wyko-
naniu Studia Teatralno-Muzycznego 
FAMA z Dębicy zorganizowane w po-
łowie ferii, w niedzielne popołudnie. 
Była to propozycja dla maluchów 
i starszych dzieci, a właściwe dla 
całych rodzin. Profesjonalni artyści 
przygotowali dla nich niesamowitą 
frajdę wprowadzając młodych widzów 
do Krainy Uśmiechu, Radości i Zaba-
wy. W fantastycznej scenerii tysiąca 
baniek mydlanych, w towarzystwie 
wietrznych tancerzy – dmuchanych 
wielkoludów Jacka i Wacka, Pingwina 
Malwinka, bałwanka i pani Kropeczki 
dzieci bawiły się znakomicie. Oprócz 
tego maluchy wciągane były do ak-
tywnego uczestnictwa w licznych kon-
kursach i quizach, za udział w których 
obdarowano ich nagrodami w postaci 
kolorowych baloników, czapeczek 
i okularów. To integrujące show pełne 
muzyki, tańca, piosenek śpiewanych na 
żywo i dowcipnych dialogów na pewno 
na długo pozostanie im w pamięci. I co 
istotne, zarówno ta zabawa przepro-
wadzona przez profesjonalistów, jak 
i wszystkie pozostałe zajęcia w czasie 
ferii były bezpłatne.

E.M.
Fot. J. Nosal
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 W dniu 2 lutego br. 35 – osobowa grupa uczniów 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku 
kształcąca się w zawodzie Technik Żywienia re-
alizowała naukę przedmiotów zawodowych w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie 
w Zakładzie Towaroznawstwa Żywności oraz Za-
kładzie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Uczniowie pod opieką nauczycieli akademickich 
dokonywali oceny jakości produktów spożyw-
czych z wykorzystaniem metod laboratoryjnych. 
Uczestniczyli w poznawaniu procesu właściwego 
postępowania z produktami od produkcji, opako-
wania, obrotu po przygotowanie do konsumpcji 
i utylizacji odpadów. Zajęcia odbyły się metodami 
laboratoryjnymi z podziałem uczniów na trzy 
grupy. W laboratorium oceny jakości surowców 
i produktów pochodzenia zwierzęcego odbyła się 
kompleksowa ocena wartości odżywczej surow-
ców zwierzęcych: mleko, jaja. Uczniowie poznali 
wykorzystanie nowoczesnych metod wykrywania 
zafałszowań żywności. W laboratorium oceny 
jakości surowców i produktów pochodzenia ro-
ślinnego dokonano oceny wartości przemiałowej 
i wypiekowej ziarna zbóż oraz przeprowadzono 
ocenę wrażliwości sensorycznej. 
 Wszyscy uczniowie z zaangażowaniem uczestni-
czyli w zajęciach wykonując poszczególne analizy 
żywności. Składam serdeczne podziękowania pra-
cownikom naukowym Zakładu Towaroznawstwa 
oraz Zakładu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich za pokaz, możliwość realizacji zajęć 
laboratoryjnych, korzystanie z bazy naukowo – 
dydaktycznej PWSZ w Krośnie jak również za 
serdeczne przyjęcie.

Teresa Radelczuk

Wycieczka dydaktyczna 
uczniów technikum żywienia

 Jak co roku uczniowie naszej szkoły 
z dużą niecierpliwością oczekiwali na 
zabawę karnawałową, która tym razem 
odbyła się w budynku Domu Ludowego 
w Przeczycy. Przed zgromadzoną pu-
blicznością rodziców oraz mieszkańców 
Przeczycy i Skurowej z bogatą częścią 
artystyczną wystąpiły kl. I-VI oraz 
oddziały przedszkolne, gdyż w założe-
niach imprezy była nie tylko zabawa, 
ale również prezentacja umiejętności 

taneczno-wokalnych i aktorskich po-
szczególnych klas przygotowanych 
pod kierunkiem wychowawców. Po 
części artystycznej odbyło się uroczy-
ste podsumowanie akcji i konkursów 
przeprowadzonych w szkole. Wręczono 
nagrody i dyplomy za udział uczniów 
w akcji „Góra Grosza” i zbiórce ma-
kulatury pod hasłem „Chrońmy Lasy” 
oraz konkursie na szopkę bożonaro-
dzeniową. Wszyscy uczniowie naszej 

szkoły zostali obdarowani upominkami 
w postaci owoców, słodyczy i napojów 
przygotowanych przez Trójki Klasowe, 
które aktywnie włączyły się w pomoc 
przy organizacji imprezy. Aby przebieg 
zabawy był bardziej atrakcyjny i pełen 
niespodzianek pani E. Warchał przygo-
towała wiele różnych konkursów. Odbył 
się między innymi: konkurs na najład-
niejszy wiersz o swojej klasie, konkurs 
na najlepszy taniec i najciekawsze 

przebranie. Nie mogło zabraknąć 
wyborów na króla i królową balu. 
O tym, że zabawa była pełna atrak-
cji i bardzo radosna, świadczyły 
roześmiane buzie naszych uczniów, 
które z żalem opuszczały salę ta-
neczną Domu Ludowego.
 Dyrekcja i Grono Pedagogicz-
ne dziękują wszystkim, którzy 
pomogli w organizacji imprezy: 
panu Sołtysowi, Radzie Rodziców 
i Trójkom Klasowym.
 Wieczorem odbyła się zabawa 
karnawałowa dla dorosłych, z któ-
rej dochód przekazany zostanie 
na potrzeby szkoły. Dziękujemy 
wszystkim ludziom dobrej woli, 
którzy wspierają nasza placówkę.

Urszula Przybyło

Zabawa karnawałowa uczniów szkoły podstawowej w przeczycy
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 Powiat dębicki nie wyróżnia się 
niczym szczególnym na tle innych 
powiatów Podkarpacia. Wysokie 
bezrobocie, instytucje zmykające do 
sąsiadów, duża ilość kiepskich dróg, 
szczególnie na południu. Dodatko-
wych kłopotów przysparza budowa 
autostrady. Władze powiatu z trudem 
dają sobie radę, dlatego z reguły nie 
jadą na sesje gminne. Coraz bardziej 
uwidacznia się syndrom „oblężonej 
twierdzy”.

w małej ojczyźnie cyganiewicza
 Gmina Jodłowa jest najmniejszą 
gminą w powiecie dębickim. Z tego 
powodu otrzymuje najmniejszą sub-
wencję od rządu. Nie jest łatwo gospo-
darować skromnym budżetem – 1 km 
drogi asfaltowej kosztuje dokładnie 
tyle samo w Jodłowej, co w Brzeźni-
cy, położonej w największej gminie 
powiatu. W ostatnich sześciu latach 
w Jodłowej zmieniło się bardzo dużo. 
Podam przykład. W klasyfikacji szkół 
podstawowych i gimnazjum gmina Jo-
dłowa w powiecie dębickim plasuje się 
na 3 miejscu – dawniej była to pozycja 
7, ostatnia.
 W 2012r. Jodłowa w konkursie 
„Piękna wieś Podkarpacia” zdobyła II 
miejsce, zaś Marek Leja został wybra-
ny sołtysem roku województwa pod-
karpackiego. W Jodłowej Wisowej jest 
profesjonalnie organizowana impreza 
„Grzybobranie na Wisowej”. W tym 
roku będzie wzbogacona o konkurs 
powożenia jodłowskich zaprzęgów. 
Zbyszko Cyganiewicz, swego czasu 
największy siłacz świata, gdyby żył, 
to by nie poznał swojej wsi. W tym 
roku powstanie stowarzyszenie „Wi-
sowianie” – inauguracja w czerwcu, na 
specjalnie zorganizowanej imprezie.

szkoła w pułapce księgowych 
paragrafów
 Liceum Ogólnokształcące w Jodło-
wej przeżywa trudne chwile. Szkoła 
założona w okresie hitlerowskiej oku-
pacji, na tajnych kompletach, zawsze 
była chlubą jodłowian. Poziom na-
uczania był taki sam jak w jasielskich 
szkołach, a może nawet ciut wyższy. 
Rozkwit szkoły to lata siedemdziesiąte 
i osiemdziesiąte ubiegłego wieku. Póź-
niej było już tylko trudniej. Przybyło 
konkurentów – praktycznie każda gmi-
na chciała mieć swoją szkołę średnią. 
Rozgorzał bój o ucznia – bo za uczniem 
poszła subwencja. Od 14 lat Liceum 
w Jodłowej podlega pod samorząd 
powiatowy w Dębicy. Od dwóch lat 
sytuacja szkoły jest wręcz dramatycz-
na. W 2012 r. nadludzkim wysiłkiem 
udało się zorganizować pierwszą klasę 
liceum. W chwili obecnej, łącznie na 
trzech kierunkach, uczy się tutaj 62 

uczniów.
 W lutym 2013 Zarząd Powiatu przy-
gotował projekt uchwały określającej 
prognozę finansową na najbliższe lata. 
Cytuję: „…budynek szkoły w Jodłowej 
wraz z boiskiem sportowym – KW 
RZ1D 00061542/0 działki Nr 1857/2 
zabudowana budynkiem szkoły o po-
wierzchni całkowitej 2525 m2 oraz 
1858/4 – boisko szkolne; z rozeznania 
potrzeb rynkowych wynika realność 
sprzedaży tego budynku wraz z bo-
iskiem w 2013 r. – przewidywana 
wartość rynkowa 3 500 000 zł”.
 Moja reakcja była natychmiastowa:

Wniosek
złożony w czasie posiedzenia Komisji 
Rolnictwa Rady Powiatu Dębickiego 
w dniu 22.02.2013 o wykreślenie 
z wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Dębickiego na lata 2013–
2020 r. (projekt uchwały nr XXI/2013, 
załącznik nr 3) sprzedaży budynku 
szkoły w Jodłowej wraz z boiskiem 
sportowym.
 W uzasadnieniu podaję, iż Zespół 
Szkół w Jodłowej nie jest przewidziany 
do likwidacji w 2013 r, ani w latach 
następnych. W chwili obecnej do 
Zespołu Szkół w Jodłowej uczęszcza 
łącznie 62 uczniów. Na rok szkolny 
2013/2014 przewiduje się nabór ok. 
74 uczniów. W przyszłości budynek Li-
ceum Ogólnokształcącego wraz z bo-
iskiem powinien wrócić do samorządu 
gminy Jodłowa, ponieważ społeczność 
jodłowska wraz z ks. Janem Mlecz-
ko i prof. Janem Gilem przez 12 lat 
(1957–1969) na czele komitetu budowy 
liceum doprowadziła do wybudowania 
i oddania do użytku tego budynku. 
Przy budowie budynku Liceum dużą 
ofiarnością wykazali się mieszkańcy 
Jodłowej i okolicznych wsi.

Radny Rady Powiatu Dębickiego
Ferdynand Bugno

 Wniosek ten powtórzyłem w czasie 
posiedzenia Komisji Infrastruktu-
ry w dniu 25.02.2013 a kserokopię 
wniosku przekazałem wójtowi gminy 
Jodłowa. I zaczęło się.

odsiecz kosynierów
 W Jodłowej zawrzało. Rozdzwoniły 
się telefony, na zebraniach wiejskich nie 
zostawiono suchej nitki na władzach 
powiatu – atmosfera przypominała tę 
z obrazu Artura Grottgera „Kucie kos”. 
Patronem szkoły jest kosynier spod 
Racławic, Bartosz Głowacki – czyż 
jej obrońcy nie są kosynierami? Na 
ratunek zagrożonej szkole pośpieszyli: 
Robert Mucha – wójt gminy Jodłowa, 
ks. Zenon Tomasiak – proboszcz pa-
rafii pw Dzieciątka Jezus w Jodłowej, 

Stanisław Kapłon – przewodniczący 
Rady Gminy w Jodłowej oraz sołtysi, 
radni z Jodłowej, emerytowani dyrek-
torzy liceum, mieszkańcy gminy oraz 
piszący te słowa radny powiatu – razem 
20 osób.
 27 lutego 2013 roku godz. 14 – dele-
gacja z Jodłowej zajęła miejsca na sali 
obrad Rady Powiatu. Tuż przed roz-
poczęciem sesji radnym powiatowym 
rozdano autopoprawkę do projektu 
uchwały w sprawie zmian w wielolet-
niej prognozie finansowej: „wycofuje 
się zapis o następującej treści:
„…budynek szkoły w Jodłowej wraz 
z boiskiem sportowym – KW RZ1D 
00061542/0 działki Nr 1857/2 zabudo-
wana budynkiem szkoły o powierzchni 
całkowitej 2525 m2 oraz 1858/4 – bo-
isko szkolne; z rozeznania potrzeb 
rynkowych wynika realność sprze-
daży tego budynku wraz z boiskiem 
w 2013 r. – przewidywana wartość 
rynkowa 3 500 000 zł”.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
 Pod koniec sesji złożyłem następu-
jące oświadczenie:
– Zarząd Powiatu naprawił błąd, jaki 
popełnił przy formułowaniu wielolet-
niej prognozy finansowej. Szkoda tyl-
ko, że kosztem zdrowia wielu uczest-
ników dzisiejszej sesji Rady Powiatu.
 Wójt Robert Mucha zabrał głos już 
po zamknięciu obrad:
– Takie działania osłabiają wizerunek 
szkoły. Kto z gimnazjalistów zechce 
pójść do szkoły wystawionej na sprze-
daż? – zapytał.
– Chcieliśmy powiatowi dać pienią-
dze na stypendia w tej szkole, ale po 
drugiej stronie jest mur! – już prawie 
krzyczał jodłowski wójt.
 Starosta Władysław Bielawa wy-
sokim dyszkantem zarzucił wójtowi 
kłamstwo i tłumaczył, że w prognozie 
finansowej wpisuje się różne rzeczy na 
chwilę, by potem te zapisy wykreślić. 
Atmosfera gęstniała. Do akcji włączył 
się przewodniczący Rady Gminy Jo-
dłowej Stanisław Kapłon, a starostę 
broniła radna powiatu z gminy Żyra-
ków Elżbieta Mika.
 W pewnym momencie Tadeusz 
Łoś-Kamiński powtórzył, iż zamknął 
sesję i wtedy radni powiatu zaczęli 
opuszczać salę obrad.

macie swojego radnego
 Tak odpowiedział Przewodniczący 
Rady Powiatu Tadeusz Łoś-Kamiński 
na zarzut, iż władze powiatu nie przy-
jeżdżają na sesje gminne do Jodłowej:
– Macie swojego radnego Ferdynanda 
Bugno, on wam wszystko przekazuje 
– stwierdził.
 Uznanie dla mojej pracy radnego 
w tym dniu i na tej sali padło. Później 
były już tylko wywiady dla prasy, wy-
wiady przed kamerami telewizyjnymi, 
błyskały flesze…
 Bo sukces ma zawsze wielu ojców. 
Porażka jest sierotą.

Ferdynand Bugno

Okolice powiatu

od Jodłowej idzie wiosna
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 Uczniowie Zespołu Szkół im Jana 
Pawła II w Brzostku od września br. 
uczestniczą w projekcie unijnym pn 
,,Podkarpacie stawia na zawodowców’’. 
Projekt współfinansowany z Europej-
skiego Funduszu Społecznego, będzie 
realizowany przez ponad dwa lata tj. 
do 31października 2014 r. Liderem 
Projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy 

w Rzeszowie, a jego partnerem Powiat 
Dębicki. Projekt wchodzi w skład Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013, Działanie 9.2,, Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa za-
wodowego’’. 
 Celem przedsięwzięcia w ZS im. 
Jana Pawła II jest wsparcie szkolnic-
twa zawodowego czyli, zmodernizo-

wanie pracowni gastronomicznych, 
architektury krajobrazu , mechanizacji 
rolnictwa oraz doposażenie pracowni 
w komputery z dostępem do Internetu 
co umożliwi sprawne prowadzenie 
dziennika elektronicznego w ramach 
informatyzacji szkoły. 
Obecnie uczniowie szkoły korzystają 
z oferty zajęć dodatkowych rozwija-
jących ich kompetencje zawodowe tj. 
zajęcia z języka niemieckiego i angiel-
skiego na rynku pracy.
 W ramach programu „Podkarpacie 
stawia na zawodowców” w ZS Brzostek 
18 lutego br. 15 uczniów ukończyło 
kurs obsługi kas fiskalnych, 15 uczniów 
kurs barmana oraz 14 uczniów kurs 
kelnera. Na wakacje roku szkolnego 
2013/14 planowany jest kurs spawacza 
dla 31 uczniów, który pozwoli zdobyć 
umiejętności niezbędne na rynku pracy. 
Ponadto w miesiącu maju uczniowie 
będą odbywać praktyki zawodowe 
w zakładach pracy. 
Uczniowie szkoły wiedzą, że korzy-
stając z oferty dodatkowych zajęć 
zdobywają doświadczenie zawodowe 
oraz umiejętności, które z pewnością 
przydadzą się w przyszłej pracy. 

Koordynator projektu
Grzegorz Kolbusz

unijne pieniądze w Zespole szkół im. Jana pawła ii w brzostku

 Na terenie Świerkowego Rancha 
w Kamienicy Dolnej odbyły się ferie 
zorganizowane przez Fundację „Z ko-
niem do marzeń”. W zajęciach wzięło 
udział 15 uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjum. Dla uczestników przygo-
towano różnorodne zajęcia. Był kulig 
z janczarami, jazda na nartach za koniem 
z jeźdźcem (ski-skiring), przejażdżki 
konne, zajęcia plastyczne, nauka origami, 
zabawa w kalambury oraz gry i konkursy 
zespołowe. Powstał kolaż – na wesoło, 
którego tematem była „moja przyszłość”. 
 Młodzi ludzie wykazali się dużym 
talentem artystycznym przy rzeźbieniu 
w śniegu. Tematyka prac była dowolna, 
więc powstały: smok, owieczka, bałwa-
nek, foka, niedźwiedź polarny, wieża, 
trzy serca, żółw i lew. Oczywiście ferie 
nie mogły obyć się bez ogniska, które 
młodzi ludzie sami przygotowali. Na 
zakończenie ferii zorganizowano za-
wody grupowe, w których uczestnicy 
musieli wykazać się sprawnością fizycz-
ną, znajomością znaków drogowych, 
umiejętnością kojarzeń, zdolnościami 
manualnymi oraz doskonałą pamięcią. 

Po zsumowaniu punktów wyniki przed-
stawiały się następująco: I miejsce zajęli 
ex aequo: „Martwe sery” i „Białe gwiaz-
dy”, II miejsce zajęła drużyna „Mrówki 
big-bitówki”, III miejsce zajęła drużyna 
„Zgniłe ogórki”.

 Uczestnicy spotkają się na terenie 
Świerkowego Rancha w pierwszy dzień 
wiosny (21 marca), aby wspólnie poże-
gnać zimę i utopić Marzannę.
 PBS Bank wsparł finansowo fundację 
dzięki czemu udział w feriach był bez-
płatny.

W imieniu dzieci dziękuję. 
Alina Świerk

Ferie zimowe na Świerkowym ranchu
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„To marcowi zima w głowie
to wiosenne harce
Chce być lutym albo kwietniem
byleby nie marcem.
Śniegiem prószy, mrozem trzaśnie
Deszczem tnie ukośnie.
Czy to luty, czy to kwiecień
po prostu przedwiośnie.
Śniegiem pola zasypuje
to znów trawka błyśnie.
A w niej główki przebiśniegów
wychodzą radośnie.
Z wierzby kotki srebrem błyszczą
jak diamentów krążki.
Czy to wiosna może śpieszy?
po prostu przedwiośnie…”

 Rześkie powietrze marcowe budzi 
całą przyrodę. Pola jeszcze białe, okry-
te przymrożonym kożuchem śniegu, 
ale już gdzieniegdzie widać pasemka 
zielonej trawy. Jeszcze nieśmiało listki 
traw wychylają się i tworzą małe kęp-

ki. Wierzby zalśniły srebrno–żółtymi 
baziami i jakby odważniej podnoszą 
swe witki do góry, ku słońcu. Leszczy-
na cała okryta jest kiściami kwitnących 
pędów. Zwisają z niej długie grona 
kwiatów i wyglądają jak kędziorki na 
głowie małego dziecka. Bez też próbu-
je swoich sił witalnych i na gałązkach 
widać pąki zielone. Forsycja żółci się 
i już niebawem obsypie gałązki liśćmi. 
Ptaki przelatują do swoich zacisznych 
miejsc i wiją gniazda, bo przecież nad-
chodzi pora składania jaj i wykluwania 
się młodych. Na drogach ożyło. Więcej 
ludzi śmiałym krokiem idzie na rynek 
i do sklepów. Przy stoiskach z nasiona-
mi kwiatów, ziół i warzyw tworzą się 
całkiem niemałe kolejki kupujących. To 
przedwiośnie poderwało całą przyrodę 
do nowego życia.
 Idę ulicą Mysłowskiego, czyli tzw. 
Nawsieńską – wśród starszych osób 
ta nazwa ulicy pozostanie pewnie na 
zawsze. I tutaj, na tej ulicy też zaszły 

wielkie zmiany w scenach mojego 
widzenia. Już wchodząc na tę ulicę od 
rynku łatwo można dostrzec, że dawna 
piwnica pod sklepem spożywczym 
jest zamknięta na dziesięć spustów. A 
przecież przed laty był tam magazyn 
rozlewni z beczkami piwa i skrzynka-
mi wód gazowanych. Dzisiaj rozlewni 
też nie ma. Oczywiście ten zakład pracy 
został zlikwidowany, a wraz z likwi-
dacją straciło pracę kilkanaście osób. 
Idąc dalej w stronę Słonego Potoku po 
prawej stronie, jakby w skarpie, stoi 
domek, w którym myśliwi od czasu do 
czasu organizują zebrania. Właśnie tu-
taj przed kilkudziesięciu laty była kuź-
nia z wielkim paleniskiem na środku, 
przed którą zawsze był ruch. Czekały 
tutaj furmanki z końmi na podkucie. 
Przynosili też gospodarze do naprawy 
sprzęty rolnicze, czy też narzędzia do 
ostrzenia. Kowal Jan Kobak, silny męż-
czyzna, ze stoickim spokojem służył 

rolnikom jak tylko umiał. Obok była 
czynna studnia na pompę, przy której 
dzieci piły wodę, a gospodynie czer-
pały ją do wiader i baniaków, a potem 
zanosiły do własnych gospodarstw. Naj-
więcej tej wody zużywano w sobotę, 
gdyż był to dzień tzw. rodzinnej kąpieli 
w wanienkach, baliach, cebrzykach 
i miskach. Do tego celu trzeba było 
nagrzać po kilka wiader wody, a póź-
niej wynieść i wylać. Żmudna to była 
praca. Wodociągi w domach, łazienki, 
kanalizacja to wielkie dobrodziejstwo, 
które szczególnie umie docenić starsze 
pokolenie.
 U góry nad kuźnią rosły duże, okaza-
łe morwy z białymi i ciemnymi owoca-
mi. Były one tak słodkie jak najsłodsze 
rodzynki – smaki dzieciństwa pozosta-
ją do końca życia. Dzieci miały frajdę 
i czekały na dojrzałe owoce, ale często 
gałęzie od dołu były oberwane jeszcze 
przed dojrzewaniem. Obok studni za 
małą ścieżką stał drewniany dom Kol-

buszów, którzy sprzątali w brzosteckiej 
podstawówce – dzisiaj stoi nowoczesny 
dom rodziny Bieleckich.
 Po drugiej stronie ulicy Mysłow-
skiego stoi dom rodziny Gwiżdżów, 
który też został zmodernizowany. Po 
wojnie na krótko mieścił się tam sklep, 
a potem szklarz Stanisław Grygiel 
wprawiał szyby do okien, do drzwi, 
szafek i kredensów. Sprzętów tych 
brakowało mieszkańcom, gdyż wojna 
zniszczyła dobytek ludzki. Ciut dalej 
były posiadłości Maciejków, gdzie 
obecnie mieszka wnuczka Wieńczy-
sława Solarz. Do tego właśnie domu 
przychodziły kobiety, aby uszyć suk-
nie, bluzki, spódnice, płaszcze – pani 
Maciejkowa była zawołaną krawcową. 
 Niżej przepływa rzeczka Słony 
Potok. Bieg jej został uregulowany. 
Jednak ludność nie dba o czystość tej 
rzeki. Wystarczy stanąć na moście 
i spojrzeć w dół. Aż wstyd bierze, że 

tak zanieczyszczamy środowisko i nie 
dbamy o estetykę otoczenia. Jeszcze nie 
tak dawno dzieci bawiły się w wodzie 
i chwytały maleńkie rybki, a dziś moż-
na znaleźć butelki, puszki i worki ze 
śmieciami. Brzegi tej rzeki były gęsto 
porośnięte czeremchą, olchą i łoziną, 
a wśród drzew wyrastały kępy kaczeń-
ców, pierwiosnków, zawilców, stokro-
tek i fiołków, kwiatów, z których dzieci 
robiły ładne bukieciki i składały je przy 
przydrożnych krzyżach, kapliczkach 
i w domach.
 Po drugiej stronie ulicy stoi okazały 
dom mieszkalny Aleksandra Nowaka – 
brzostowianina zwanego złotą rączką. 
Miał zbudowany mały młyn napędzany 
wodą Słonego Potoku, który zasilał 
także cyrkularkę. Po podwórzu chodził 
drób, a w oborze stały zwierzęta. Przed 
domem od zawsze był ogród kwiatowy, 
w którym po dziś dzień stoi krzyż. 
Dawnymi laty przechodzący przed nim 
zdejmowali czapki z głów lub robili 

opowieści dawnej treści - ul. mysłowskiego

Ośrodek Zdrowia wraz z tzw. lekarzówką
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znak krzyża świętego. A dziś zabiega-
ni przechodnie zapominają, że trzeba 
zatrzymać się, pochylić głowę przed 
krzyżem. Gdzie nasza tradycja polska, 
z jakimi wzorami wyrasta młodzież, 
która ma nielekko żyjąc w świecie 
„gonitwy”. „…ale nie depczcie prze-
szłości ołtarzy, bo na nim się jeszcze 
święty ogień żarzy…” mówił Asnyk. 
A my współcześni czy jeszcze o tym 
pamiętamy?
 Ośrodek Zdrowia został wybudowa-
ny na posesji Żyda Sperberga i całe to 
miejsce zwane było Sperberówką. Dom 
ten został całkowicie zniszczony przez 
Niemców, pozostała tylko studnia, ale 
z niej nikt wody nie brał, gdyż jak głosi 
opowieść został do niej wrzucony ktoś 
zamordowany. Mieszkańcy nosili wodę 
ze studni od Karasiów – Giergowskich 
i ta studnia jest po dziś dzień.
 Za domem Sperberga w miejscu 
obecnej „lekarzówki” mieszkał w czte-
roizbowym domu Żyd Szlama ze swoją 
rodziną. Niestety zginęli oni tragicznie 
w 1942 roku, kiedy to Niemcy likwi-
dowali ludność żydowską w Brzostku. 
Po wojnie pojawiła się Żydówka Fajga 
w mundurze oficerskim Wojska Pol-
skiego, aby sprzedać posiadłości Szla-
mów i od gminy otrzymała połać pola 
na Równiach, a w dawnym domu Szla-
mów dostali mieszkanie: szewc Cyran 
z rodziną, Zofia i Józef Zającowie z cór-
ką Anną, Maria Karaś później Gier-
gowska z rodziną i Aleksander Nowak 
z siostrą i matką. W wyremontowanych 
stajniach dworskich i przebudowanych 
w I połowie XX wieku na budynek 
mieszkalny pozostała Maria Giergow-
ska z dziećmi Floriana z pierwszego 
małżeństwa oraz trójką własnych 
dzieci. W domu Szlamów mieszkała 
też rodzina Filarów z gromadką ma-
łych dzieci oraz Kazimierz Konieczny 
z córką i synem. Tak było przed laty, 
a dziś nowoczesność rozpędziła się 
i wkracza na tę ulicę. Obok Ośrodka 
Zdrowia, w dawnej porodówce jest 
dobrze prosperujący gabinet rehabili-
tacyjny ciągle zapełniony czekającymi 

na zabiegi pacjentami. Owe kolejki też 
niezbyt dobrze świadczą o funkcjono-
waniu Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Obok wyrasta duża hala sportowa przy 
gimnazjum – oby tylko wystarczyło 
funduszy na jej wykończenie.
 Po drugiej stronie ulicy Mysłow-
skiego stoi doskonale utrzymany 
dom – dawna oficyna dworska z XIX 
wieku. Dawnym właścicielem tych 
włości był sędzia Ruciński, który użyt-
kował je do 1922 roku. Potem majątek 
ten został zakupiony przez przybyłą 
z Ameryki Marię Stachurską z domu 
Kuraś siostrę Stanisławy Sokołow-
skiej, długoletniej naczelnik poczty 
w Brzostku. Obecnie posiadłość ta 
przeszła w ręce Haliny Rusztowicz 
córki Stanisławy Sokołowskiej. W 
chwili kupna dworku trzy pokoje 
wraz z kuchnią i werandą zajmował 
Posterunek Policji Państwowej wraz 
z mieszkaniem dla komendanta i jego 
rodziny. Był nim Franciszek Maliński 
ojciec ks. Mieczysława Malińskiego 
– autora wielu publikacji religijnych. 
Dom ten zawsze gościł niezwykłych lu-
dzi, do których należał też ojciec Haliny 

Rusztowicz Jan Sokołowski – człowiek, 
który przeszedł ciernistą drogę aż 
z Białorusi. I właśnie tutaj w Brzostku 
osiedlił się na stałe i znalazł miłość 
swego życia – o tej ciekawej postaci 
będę pisać w następnych numerach 
czasopisma.
 Ciekawym miejscem przy ulicy 
Mysłowskiego jest posesja rodziny Sta-
niszewskich, w której żył poseł Józef 
Staniszewski. W jego drewnianym 
domku na ganku było ciągle gwarno. 
Szczególnie chłopstwo ciągnęło do 
posła i odbywało burzliwe „debaty 
polityczne”. Zbierały się tam również 
dziewczęta z okolicznych domów, a He-
lena pracująca w domu posła, uczyła 
je tańców przy muzyce w wykonaniu 
ludowego grajka. Wieczorem młodzi 
mężczyźni pędzili konie i bydło do 
wodopoju, który był w Słonym Po-
toku, a potem przeganiali je do go-
spodarstw. Dzisiaj o tamtych czasach 
ciekawie opowiada brzostecka seniorka 
pani Anna Sarnecka. Na włościach 
posła Staniszewskiego wybudował się 
Włodzimierz Staniszewski, który od 
lat prowadzi skup owoców i warzyw, 
a jego syn Wojciech – nowy włodarz 
tych włości wrócił do tradycji. Znowu 
w stajni tętnią kopyta końskie, a połacie 
łąk są przystosowane do wypasu koni. 
Tę tradycję podtrzymuje też jego syn 
Piotr.
 Ciekawi ludzie mieszkają przy ulicy 
Mysłowskiego, a nazwa jej pochodzi od 
brzostowianina Mariana Mysłowskiego 
herbu Nałęcz, który był burmistrzem 
w naszym miasteczku oraz prowadził 
tutaj pocztę. Jego prochy złożone są na 
brzosteckim cmentarzu.
 Idę ulicą Mysłowskiego, zatrzymuję 
się w zadumie i skupieniu. Pięknie wo-
kół mnie, zieleń traw coraz silniejsza, 
owiewana rześkim wiatrem… na niebie 
suną nikłe chmurki… ptaki przefruwają 
i znikają gdzieś w dali, jak ci ludzie 
i czasy, które odeszły już i tylko zapi-
sują się w naszej pamięci.

Zuzanna RogalaFragment ul Mysłowskiego z budującą się halą sportową

Dawna oficyna dworska z XIX wieku

Fot. J. Nosal
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W oknie II
Stoję w oknie
W białej smukłej sukni
Sięgającej do kolan
Me oczy wpatrzone w horyzont 
Błękitne jak niebo
Bolące od ciągłego patrzenia
Włosy złociste jak kłosy zboża
Gęste jak futro niedźwiedzia 
Splecione w mocny warkocz
Nogi me zmęczone od ciągłego wędrowania
Krzywe niczym łuk
Me serce jak po ugodzeniu noża
Cicho krwawiące
Nikt o tym nie wie

Damian Gleń

boże…
O dzięki Ci Boże
Dzięki mój kochany
Za to…
Że czekasz, że ufasz, że kochasz
Dzięki mój Boże składam Ci,
Chwała Tobie i cześć, chociaż wiesz
Że nie zawsze wierzę, kocham, słucham
Dzięki składam, z całego serca,
I proszę o siłę bym mógł kochać
Tak Ciebie jak Ty kochasz mnie
Ja bardzo tego chcę.

Marian
Nosal

Zakwitła cierniowa korona
Kwitnie cierniowa korona
Kwiatów czerwonych różami
Przy niej gałązki cierniowe
Pokryły się krwi pąkami

Czyja to korona taka
Taka prosta a tak bogata
To Króla Królów korona
Odkupiciela wszechświata

Ciężko Mu dźwigać ją było
Gdy grzechy na górę wnosił
Jak Mu za bardzo ciążyło
Szymona o pomoc prosił

Dzisiaj Szymonów jest mało
Więcej z Judasza jest strony
Takich co sprzedać by chciało
Róże z cierniowej korony

Gdy się z mym duchem rozstanę
Kolcami śmierci rażony
Wyjdź po mnie mój dobry Panie
Już bez cierniowej korony

30-te marzenie
Przeczekamy trudny czas
Zapomnimy ciężkie dni
Rozdmuchamy iskrę w nas
Co się na dnie serca tli

Przepędzimy myśli złe
Pozbieramy siły w nas
Niech się nasze serce rwie
Wykochamy lepszy czas

Przekonamy się że jest
Inny lepszy życia styl
I znajdziemy w sobie chęć
Cofnąć czarno-biały film

Ubierzemy nowy strój
Rozjaśnimy wzrokiem świat
Który będzie mój i twój
Jak ten sprzed trzydziestu lat
    Żonie Halinie

Józefa
Filar

podzięka
Dziękuję Ci Boże, światło mojej Duszy, 
za życie, za miłość, za wiarę,
swoimi łaskami umilasz nam życie,
złożyłeś i z siebie Ofiarę.

I za dzień dziękuję z mgieł rannych wstający,
rosami obmyty z nadmiarem,
radosny, promienny, srebrzyście błyszczący,
kropelkami pereł usłany.

I za wiatr dziękuję rozgłośnie szumiący,
pędzący w zawody z ptakami,
chłodzi ludzkie czoła w czas gorący, żniwny,
ociera oczy łzami zalane.

Dziękuję za słońce na bezchmurnym niebie,
za księżyc świecący srebrzyście nocami
i niebo cudnymi gwiazdami usłane,
za wszystko, za wszystko dziękuję Ci Panie.

Franciszek
Wojnarowski

tak mi smutno...
Tak mi smutno, gdy popatrzę w dal
Tę, co przeszła i, gdy patrzę w przyszłość...
Taka smutna nasza rzeczywistość.
I żal mi jest, tak mi strasznie żal...
 Siwy mundur i drapieżny wzrok
 W niedalekiej przeszłości majaczy.
 Jutro nie wiem, czy będzie inaczej...
 Strach przed jutrem... Jutro kryje mrok...
To wylane przez Naród łez morze,
I ta ziemia przesiąknięta krwią,
I ta przyszłość niewiedzą zakryta
 Tak mnie gnębi... Chciałbym jasne zorze, 
 Chciałbym przeszłość wspominać ze czcią, 
 I, by kwitła ta Rzeczpospolita!...

Brzeziny – 1945

strzępy
Znów Księżyc za oknem

samotność hula w czterech
ścianach.
Jej szpony

rozdzierają resztki
duszy mej…
Nie wiem…

gdzie podziała się
moja wiara?

Może leży gdzieś
pod szafą?

a miłość wyblakła
niczym obraz.

Razem ze świeczką
obok dopala się

nadzieja.

Krzysztof
Filar

polowanie na słowa
Poluję na słowa
zwykłe proszę
przepraszam
dziękuję
które gdzieś
na dnie
głęboko w duszy
utkwione są
choć nic nie kosztują
tak rzadko
ich słyszysz
tak rzadko
używasz
Poluję na słowa
by wydobyć
radość i zaufanie
całego świata

Jadwiga 
Samborska
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to już 11 lat…
 Szkoła Podstawowa im. Grzegorza 
Piramowicza w Kamienicy Górnej 
współpracuje z Warsztatami Terapii 
Zajęciowej w Brzostku już 11 lat. 
Poznaliśmy się z uczestnikami Warsz-
tatów i ich opiekunami na spotkaniu 
opłatkowym w naszej szkole w 2002 
roku, gdzie wspólnie łamaliśmy się 
opłatkiem i śpiewaliśmy kolędy. Bawi-
liśmy się też na zorganizowanej w cza-
sie ferii zimowych dyskotece szkolnej.
 Potem takie spotkania integracyjne 
stały się już szkolną tradycją. Połą-
czone były z wystawianiem spektakli 
teatralnych w wykonaniu naszych 
uczniów oraz uczestników Warsztatów. 
Stanowiły one także doskonałą okazję 
do wzajemnej wymiany doświadczeń, 
uczyły dzieci szacunku wobec Naszych 
Gości i docenienia wartości ich pracy. 
 W organizację tych spotkań chętnie 
włączyli się również rodzice uczniów. 
Z własnej inicjatywy przygotowywali 
poczęstunek dla wszystkich uczestni-
ków tych imprez.
 W tym roku uczestnicy WTZ za-
prosili nas na spektakl „Jasełka”, który 
wystawili w Domu Kultury w Brzostku 
24 stycznia 2013 roku. Podziwialiśmy 
ich wspaniałą grę aktorską, kostiumy 
doskonale dostosowane do ról, efekty 
akustyczne i piękną scenografię Miłą 
niespodzianką było zaproszenie nas 
do siedziby WTZ, gdzie wspólnie zje-
dliśmy pyszny poczęstunek. Składamy 
serdeczne podziękowania opiekunom 
i uczestnikom za zaproszenie miłe 
przyjęcie naszych uczniów i nauczy-
cieli.
 Czwartego lutego br. Miało miejsce 
kolejne spotkanie integracyjne zorga-
nizowane w naszej szkole. Zaprosi-
liśmy uczestników Warsztatów wraz 
z opiekunami na zabawę choinkową. 
W przygotowanie tego spotkania chęt-
nie włączyli się uczniowie, którzy 
zaprezentowali różne układy taneczne. 
Rada Rodziców wykazała się wielkim 
zaangażowaniem, zapewniając Naszym 
Gościom poczęstunek.
 Przeglądając kroniki szkolne wspo-
minaliśmy wcześniejsze, wspólne 
spotkania. Wszyscy świetnie się bawili 
przy akompaniamencie prawdziwej 
orkiestry.
 Spotkania z uczestnikami WTZ i ich 
opiekunami są dla nas cenne. To forma 
świetnej zabawy, z której płynie nauka, 
że można czerpać radość z pracy na 
rzecz innych.
 Wieloletnia współpraca z Warszta-
tami Terapii Zajęciowej zintegrowała 
uczniów, ich rodziców i nauczycieli, 
którzy z coraz większym zaangażowa-
niem przygotowują kolejne spotkania.
 Dziękujemy WTZ za wspaniałą, 
wieloletnią współpracę, którą chcemy 
kontynuować.

M. Nowicka, M. Mężyk 

 Kartka z kroniki szkolnej

Jasełka w wykonaniu WTZ w Kamienicy Górnej – 2004 rok

Wspólne spotkanie w 2006 roku
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nauka w konspiracji cd.
 Tak mijały zimowe dni i tygodnie, 
w czasie których każdą chwilę wyko-
rzystywałem na kontynuowanie mojej 
nauki gimnazjalnej w stajni. Dni stawa-
ły się coraz dłuższe i zaczęły pojawiać 
się odwilże, ale topniejące śniegi były 
też uciążliwe. Liche obuwie okupacyjne 
przemakało jak papier. Pod drewniane 
podeszwy nabijały się śniegowe korki, 
które niebezpiecznie utrudniały cho-
dzenie. Przejawy nadchodzącej wiosny 
w sposób naturalny budziły w nas oży-
wienie i nadzieję na przetrwanie cięż-
kich czasów. Rozpoczęcie wiosennych 
robót polowych skupiło naszą uwagę na 
uprawie gleby pod zasiewy zbóż jarych 
i sadzenie roślin okopowych. Sprawy 
toczącej się wojny zeszły chwilowo na 
dalsze miejsca naszych codziennych 
zainteresowań.
 W ostatnich dniach kwietnia 1942 
r. mama poszła do Brzezin Zalas od-
wiedzić dziadka Jakuba Andreasika. 
Wróciła bardzo przygnębiona. Ze łzami 
w oczach opowiadała o stanie zdrowia 
dziadka. Dziadzio chwilami traci świa-
domość. Rozmawia z kimś kogo nie 
ma przy jego łóżku. Zaczęły tworzyć 
się mu odleżyny po raz pierwszy od 
ponad dwudziestu lat leżenia w łóżku. 
Chyba długo nie pożyje. Sam mówi, że 
jego dni są policzone, bo żyje za długo. 
Wszyscy moi rówieśnicy już dawno 
odeszli na wieczny spoczynek. Czas już 
pożegnać się z moją ukochaną rodziną 
i z tym światem pogrążonym w strasz-
liwej wojnie. Tu mama przerwała opo-
wiadanie, tłumiąc wyrywające się z jej 
piersi łkanie. Po chwili nieco spokojniej 
powiedziała. Dziadzio prosił bym was 
wszystkich mocno uściskała i pożegna-
ła od niego. Mam też nie pozwolić sobie 
ani wam opłakiwać jego zgonu bo prze-

cież śmierć jest rzeczą naturalną, a on 
przeżył już tyle lat. Jego ostatnią wolą 
jest by pogrzeb odbył się bardzo skrom-
nie tylko w gronie najbliższej rodziny, 
bez udziału wnucząt i prawnucząt. 
Nie wolno narażać zdrowia ani życia 
dla umarłych. Hitlerowcy nie uznają 
żadnych powodów, które usprawiedli-
wiałyby nie spełnienie ich woli. Niech 
wszyscy pamiętają mnie żyjącego, a nie 
zmarłego. Takim chcę żyć nadal w wa-
szej pamięci. Podczas opowiadania 
mamy wszyscy mieliśmy łzy w oczach 
i z trudem powstrzymywaliśmy łkanie 
głębokimi westchnieniami. Dopiero 
samotnie w stajni popłakałem sobie 
rzewnie bez zahamowań.
 Jeszcze tego samego dnia mama 
poszła do cioci Papierki i cioci Grusz-
kowej, by przekazać im wiadomości od 
dziadka.
 W kolejnych dniach byliśmy po-
chłonięci pracami polowymi i codzien-
nymi obowiązkami w zagrodzie, ale 
ciągle przygnębiała nas myśl o tym 
co powiedziała nam mama. Siódmego 
maja przed południem przyszła do nas 
kuzynka Marysia z Zalasu z wiadomo-
ścią, że dziadek Jakub zmarł wczoraj to 
jest 6.05.1942 r. Przy obiedzie mama 
powtórzyła nam relację Marysi. Wczo-
raj po wykonaniu dziadkowi porannej 
toalety dziadek spokojnie zasnął jak co 
dnia lecz tym razem podczas snu na-
stąpił zgon. Przywieziony natychmiast 
doktor Gąsior mógł już tylko stwierdzić 
zgon. Pogrzeb odbędzie się jutro ale bez 
konduktu pogrzebowego z domu do 
kościoła. Rano zostanie przewieziona 
trumna z ciałem zmarłego do kościoła 
i tam w kościele zbierze się najbliższa 
rodzina dziadka. Po nabożeństwie 
żałobnym nastąpi złożenie trumny do 
grobu na cmentarzu w Brzezinach. 
Zgodnie z wolą dziadka na pogrzeb 
pójdziemy tylko obydwoje z tatą. Po 
pogrzebie wstąpimy do cioci Pisarzo-
wej.
 Sady już przekwitły, kiedy zaczęły 
napływać niepokojące wiadomości 
o działaniach wojennych. Niemcy 
szybko otrząsnęli się z klęski pod 
Moskwą. Nadal prowadzili ofensywne 
działania wojenne. Podobne działania 

wojenne rozwijały pozostałe państwa 
„Osi”. Włosi wspólnie z Niemcami 
nacierali na Brytyjczyków w Afryce, 
wypierając ich w głąb Egiptu. Armia 
japońska prowadziła skuteczną inwa-
zję na Filipiny. Wcześniej zdobyła już 
Hongkong, Syjam i Malaje, a od 1942 r. 
Birmę, Singapur, Indonezję oraz wyspy 
w północno zachodniej części Oceanu 
Spokojnego. Na Oceanie Atlantyckim 
niemieckie okręty podwodne nadal 
zadawały ciężkie straty flocie państw 
sprzymierzonych. Nadal zagrożone 
były szlaki komunikacyjne pomiędzy 
Stanami Zjednoczonymi i Wielką Bry-
tanią. Na froncie niemiecko-radzieckim 
na linii charkowskiej, Niemcy przeszli 
do natarcia i w ciągu czerwca wyparli 
wojska radzieckie za rzekę Oskoł, a na 
początku lipca 42 r. po uporczywej 
obronie radzieckiej zdobyli Sewastopol.
 Na ziemiach Polski wzmagał się 
szalejący terror hitlerowski. Więzienia 
policyjne a w rzeczywistości śledcze 
katownie gestapo były przepełnione. 
Hitlerowcy w pośpiechu rozbudo-
wywali istniejące i budowali nowe 
obozy koncentracyjne. W maju 1940 
r. uruchomili obóz koncentracyjny 
w Oświęcimiu. W październiku 1941 r. 
kolejny obóz w Chełmnie nad Nerem. 
W styczniu 1942 r. uruchomiono wiel-
ki obóz koncentracyjny w Brzezince, 
trzy kilometry od Oświęcimia i jako 
obóz Oświęcim – Brzezinka był naj-
większym obozem zagłady w Europie. 
W marcu 1942 r. ruszyły kolejne dwa 
obozy koncentracyjne w Bełżcu i w 
Sobiborze. Hitlerowskie obozy kon-
centracyjne faktycznie były obozami 
koncentracji masowego zabijania a ści-
ślej ludobójstwa. Komory gazowe do 
masowego zabijania ludzi budowano 
w obozach koncentracyjnych w formie 
łaźni, do których więźniowie byli wpro-
wadzani nago jak do kąpieli. Tam ich 
zamykano i wpuszczano śmiercionośny 
gaz. Ciała zamordowanych osób palono 
na stosach i w piecach krematoryjnych. 
W marcu 1942 r. hitlerowcy przystąpili 
do likwidacji gett żydowskich. Naj-
pierw likwidowali małe getta przewo-
żąc Żydów do gett dużych, a stamtąd 
wywozili pociągami towarowymi do 

Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
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hitlerowskich obozów zagłady.
 Smutek jaki przeżywałem po 
zgonie dziadka Jakuba Andreasika 
oraz zanik nadziei na szybkie poko-
nanie państw „Osi”, powodowany 
ich ofensywnymi działaniami wojen-
nymi i strach przed przerażającymi 
prześladowaniami Polaków i Żydów 
przez hitlerowców, rozładowała wia-
domość, którą przekazał mi ksiądz 
wikary. W ostatnią niedzielę czerwca 
42 r., po nauce na wikarówce, ksiądz 
poinformował mnie, że we wrześniu 
będę zdawał egzamin w Bochni 
z przedmiotów pierwszej klasy 
gimnazjalnej. O szczegółach dowiem 
się we właściwym czasie. Byłem 
przyzwyczajony nie zadawać zbęd-
nych pytań w sprawach działalności 
konspiracyjnej. Nie zdołałem tylko 
powstrzymać objawów mojej rado-
ści, chociaż starałem się je stłumić. 
Ksiądz wikary widząc moją radość 
zwrócił mi uwagę, bym nie cieszył 
się przedwcześnie, ponieważ mam 
jeszcze dużo materiału do opanowa-
nia. Od dziś musimy przyśpieszyć 
wykonywanie programu nauczania, 
bo czasu zostało nam niewiele. Rze-
czywiście zadana porcja materiału 
przez pana Gawrońskiego i księdza 
wikarego na nadchodzący tydzień 
do przerobienia była niezwykle 
duża. Zabrałem moje notatki oraz 
wypożyczoną mi lekturę i poże-
gnawszy księdza wikarego posze-
dłem koło cmentarza przez Kopaliny 
do domu. W drodze dałem upust 
mojej radości z wyjazdu do Bochni 
na egzamin. Zaledwie wyszedłem 
na wzgórze za cmentarzem, a już 
miejsce radości zajęła troska, jak 
pogodzić zwiększony zakres nauki 
z pracami w gospodarstwie, których 
nie mogę zaniedbywać, wszak to 
warunek możliwości mojej nauki. 
Muszę doskonalić organizację pracy 
w gospodarstwie, by zaoszczędzić 
więcej czasu na naukę oraz ulepszać 
metody pamięciowego opanowywa-
nia słówek, reguł i formuł przez ich 
powtarzanie podczas wykonywania 
codziennych prac nie tylko w stajni.

cdn.
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V liga Dębicka
16 kolejka – 17 marca 2013, godz. 14.00, wyjazd godz. 12.00

Wisłok Wiśniowa – Brzostowianka Brzostek
17 kolejka – 24 marca 2013, godz. 16.00

Brzostowianka Brzostek – Victoria Czermin
18 kolejka – 30 marca 2013, godz. 15.30, wyjazd godz. 13.00

Kaskada Kamionka – Brzostowianka Brzostek
19 kolejka – 7 kwietnia 2013, godz. 16.00

Brzostowianka Brzostek – radomyślanka radomyśl Wielki
20 kolejka – 13 kwietnia 2013, godz. 16.00, wyjazd godz. 14.00

Chemik Pustków – Brzostowianka Brzostek
21 kolejka – 21 kwietnia 2013, godz. 16.00, wyjazd godz. 13.30

Start Wola Mielecka – Brzostowianka Brzostek 
22 kolejka – 28 kwietnia 2013, godz. 16.00

Brzostowianka Brzostek – Igloopol Dębica
23 kolejka – 1 maja 2013, godz. 17.00, wyjazd godz. 15.00

Błękitni ropczyce – Brzostowianka Brzostek
24 kolejka – 5 maja 2013, godz. 16.00

Brzostowianka Brzostek – Sokół Kolbuszowa Dolna
25 kolejka – 12 maja 2013, godz. 17.00, wyjazd godz. 14.00

ranizovia raniżów – Brzostowianka Brzostek
26 kolejka – 19 maja 2013, godz. 16.00

Brzostowianka Brzostek – KS Dzikowiec
27 kolejka – 25 maja 2013, godz. 17.00, wyjazd godz. 15.30

Wisłoka Dębica – Brzostowianka Brzostek
28 kolejka – 2 czerwca 2013, godz. 16.00
Brzostowianka Brzostek – Pogórze Wielopole Skrzyńskie

29 kolejka – 9 czerwca 2013, godz. 17.00, wyjazd godz. 14.30
Lechia Sędziszów Małopolski – Brzostowianka Brzostek

30 kolejka – 15 czerwca 2013, godz. 17.00
Brzostowianka Brzostek – Czarnovia Czarna

klasa b – Dębica ii
14 kolejka – 24 marca 2013, godz. 11.00

Dąb Żdżary – Sokół Siedliska-Bogusz
15 kolejka – 7 kwietnia 2013, godz. 11.00

Sokół Siedliska-Bogusz – LKS Bobrowa
16 kolejka – 14 kwietnia 2013, godz. 14.00

LKS Wiewiórka – Sokół Siedliska-Bogusz
17 kolejka – 21 kwietnia 2013, godz. 11.00

Sokół Siedliska-Bogusz – LKS Góra Motyczna
18 kolejka – 28 kwietnia 2013, godz. 15.00

LKS Nagoszyn – Sokół Siedliska-Bogusz
19 kolejka – 1 maja 2013, godz. 11.00

Sokół Siedliska-Bogusz – Jamnica Dulcza Wielka
20 kolejka – 5 maja 2013, godz. 15.00

Monis Bielowy II Strzegocice – Sokół Siedliska-Bogusz
21 kolejka – 12 maja 2013, godz. 11.00

Sokół Siedliska-Bogusz – LKS Jodłowa
22 kolejka – 19 maja 2013, godz. 11.00

Dragon Korzeniów – Sokół Siedliska-Bogusz
23 kolejka – 26 maja 2013, godz. 15.00

LKS Zasów Mokre – Sokół Siedliska-Bogusz
24 kolejka – 2 czerwca 2013, godz. 11.00

Sokół Siedliska-Bogusz – Wisłoka II Dębica
25 kolejka – 9 czerwca 2013, godz. 14.00

Bodzos Podgrodzie – Sokół Siedliska-Bogusz
26 kolejka – 16 czerwca 2013, godz. 14.00

Sokół Siedliska-Bogusz – Dąbrówka Stara Jastrząbka

klasa OkRęgOWa  
JUNiORÓW sTaRsZYcH

12 kolejka – 6 kwietnia 2013, godz. 11.00, wyjazd godz. 9.30
Pogórze Wielopole Skrzyńskie – Brzostowianka Brzostek 

13 kolejka – 13 kwietnia 2013, godz. 11.00
Brzostowianka Brzostek – Borowiec Straszęcin

14 kolejka – 20 kwietnia 2013, godz. 11.00, wyjazd godz. 9.30
Monis Bielowy-Strzegocice – Brzostowianka Brzostek 

15 kolejka – 27 kwietnia 2013, godz. 11.00
Brzostowianka Brzostek – MULKS Pustynia

16 kolejka – 6 maja 2013, godz. 11.00, wyjazd godz. 9.00
UKS Czekaj ropczyce – Brzostowianka Brzostek

17 kolejka – 11 maja 2013, godz. 11.00
Brzostowianka Brzostek – rzemieślnik Pilzno

18 kolejka – 18 maja 2013
Brzostowianka Brzostek – pauzuje

19 kolejka – 25 maja 2013, godz. 11.00, wyjazd godz. 9.00
Chemik Pustków – Brzostowianka Brzostek

20 kolejka – 1 czerwca 2013, godz. 11.00
Brzostowianka Brzostek – LKS łęki Górne

21 kolejka – 8 czerwca 2013, godz. 11.00, wyjazd godz. 9.00
radomyślanka Stalbudowa-Kazex – Brzostowianka Brzostek

22 kolejka – 15 czerwca 2013, godz. 11.00
Brzostowianka Brzostek – UKS Glinik

klasa OkRęgOWa  
TRaMPkaRZY sTaRsZYcH

14 kolejka – 2 kwietnia 2013, godz. 16.00
Brzostowianka Brzostek –  MKS Kolbuszowa

15 kolejka – 9 kwietnia 2013, godz. 16.00, wyjazd godz. 14.15
Chemik Pustków – Brzostowianka Brzostek

16 kolejka – 16 kwietnia 2013, godz. 16.00
Brzostowianka Brzostek – rzemieślnik Pilzno
19 kwietnia 2013, godz. 16.00 (zaległy z jesieni)

Brzostowianka Brzostek – Lechia Sędziszów Młp.
17 kolejka – 23 kwietnia 2013, godz. 16.00, wyjazd godz. 14.30

Wisłoka Dębica – Brzostowianka Brzostek
18 kolejka – 30 kwietnia 2013, godz. 17.00

Brzostowianka Brzostek – MKS Dębica
19 kolejka – 3 maja 2013, godz. 17.00, wyjazd godz. 16.00

 Monis Bielowy-Strzegocice – Brzostowianka Brzostek
20 kolejka – 7 maja 2013

Brzostowianka Brzostek – pauzuje
21 kolejka – 14 maja 2013, godz. 17.00, wyjazd godz. 15.15

LKS Pustków – Brzostowianka Brzostek
22 kolejka – 17 maja 2013, godz. 17.30

Brzostowianka Brzostek – LKS OSTrÓW
23 kolejka – 21 maja 2013, godz. 17.30

Brzostowianka Brzostek – Strażak Lubzina
24 kolejka – 28 maja 2013, godz. 18.00, wyjazd godz. 16.00

Błękitni ropczyce – Brzostowianka Brzostek
25 kolejka – 4 czerwca 2013, godz. 18.00

Brzostowianka Brzostek – Strzelec Frysztak
26 kolejka – 11 czerwca 2013, godz. 18.00, wyjazd godz. 15.30

Lechia Sędziszów Młp. – Brzostowianka Brzostek

piłka nożna
terminarz rozgrywek
sezon 2012/2013 runda II
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1. BETONIARNIA „MARBET”, Maria Grzesia-
kowska – Brzostek, ul. A. Mickiewicza 11

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

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

4. FIrmA USłUGowA elSToB, paweł woj-
nar – zawadka Brzostecka 44

5. DelIkATeSy „ceNTrUm”, Małgorzata 
Drozd – Brzostek, ul. Rynek 39

6. BANk SpółDzIelczy rzemIoSłA w KRA-
kowIe oddział w BrzoSTkU

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

8. przeDSIęBIorSTwo proDUkcyjNo-
-HANDlowo-USłUGowe „ekIw” – Brzo-
stek, ul. Szkotnia 16

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

10. zAkłAD ślUSArSkI, edward kmiecik 
– Brzostek, ul. Mickiewicza 16

11. FHU marek zięba – Brzostek
12. F IrmA USłUGowo -BUDowl ANA 

„EFEKT”, piotr wójcik – Klecie 123
13. FIrmA HANDlowo-USłUGowA Geo-

DezyjNo-BUDowlANA, inż. Adam 

Sieńkowski – zawadka Brzostecka
14. kATor wymIANy wAlUT – jakub pła-

neta – Brzostek, ul. Rynek 12
15. zAkłAD kAmIeNIArSko-meBlowy, 

janusz czarnawski – klecie
16. ośroDek SzkoleNIA kIerowców, 

l. kaput – Brzostek, ul. Słoneczna 40
17. AGeNT UBezpIeczeNIowy, jerzy po-

trzeba – Brzostek, ul. łukasiewicza 48
18. USłUGI remoNTowo-BUDowlANe 

kol-BUD, Dariusz kolman – Nawsie 
Brzosteckie 109

19. FIrmA HANDlowo-USłUGowA mI-
KROKOSM, Grzegorz kłęk – Brzostek, 
ul. Mickiewicza

20. mgr farm. ryszard Nalepa
21. Sklep wIeloBrANżowy, Artur Potrze-

ba – Brzostek
22. FIrmA „wAFelek”, zbigniew Szczuciń-

ski – januszkowice
23. USłUGI woD. kAN. co. GAz, józef 

Kawalec – Brzostek
24. Sklep zIelArSko-meDyczNy „melI-

SA”, maria maczuga – Brzostek, ul. 
Rynek 2

25. FIrmA HANDlowA SANIT, Tadeusz 
wójcik – Brzostek, pawilon Hermes, 

ul. łukasiewicza 2
26. STAcjA koNTrolI pojAzDów, mgr 

eugeniusz łazowski – Brzostek, 
ul. Szkotnia 18

27. Sklep Spożywczo-przemySłowy, 
Barbara Szybist – kołaczyce

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

29. FIrmA zAopATrzeNIA rolNIcTwA 
I rzemIoSłA, Dariusz Kalina – Brzo-
stek

30. PHUP MOTOR-PORT, marek Smoła – 
Brzostek, ul 11-go listopada 14

31. FIrmA TrANSporTowo-USłUGowA, 
jan Dziedzic – Bukowa 42

32. lASzkło, Adam latoszek – klecie
33. FIRMA EDO, edward Giergowski – Brzo-

stek
34. Sklep „oleŃkA” (odzież z włoch) 

– Brzostek – Pilzno
35. SAloN FryzjerSkI „ANETA” A. czajka 

– Brzostek, ul. Rynek 18
36. Sklep Spożywczo-przemySłowy, 

maria Szczygieł, józef czekaj
37. Sklep moToryzAcyjNy AGro-moTor, 

joanna Sury – Brzostek, pawilon Her-
mes, ul. łukasiewicza 2

Firmy wspierające sekcję piłki nożnej lks brzostowianka brzostek
Nad rozliczeniem wynagrodzeń sędziów i trenerów czuwa  

BiurO rachuNKOWe, Jadwiga Olszewska – Brzostek, ul Łukasiewicza

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy – lks brzostowianka brzostek

 Dla sekcji piłki nożnej LKS Brzosto-
wianka Brzostek przerwa zimowa nie 
trwała długo, bo treningi rozpoczęto 

już w połowie stycznia.
 Drużynę seniorów, po trenerze An-
drzeju Garleju, przejął Jerzy Czernicki, 

z którym zarząd, zawodnicy i kibice 
wiążą duże nadzieje. Drużynę tramp-
karzy nadal prowadzi trener Janusz 
Kaczówka.
 Już na początku lutego drużyny ju-
niorów starszych, juniorów młodszych, 

trampkarzy starszych i tramp-
karzy młodszych wzięły udział 
w halowym turnieju Euro Pilzno 
2013. W doborowym i licznym 
gronie (42 drużyny) nasze zespoły 
rywalizowały ze zmiennym szczę-
ściem. I tak: w kategorii juniorów 
starszych (1994–95) nasza druży-
na zajęła 4 miejsce, w kategorii 
juniorów młodszych (1996–97) – 
7 miejsce, w kategorii trampkarzy 
starszych (1998–99) – 4 miejsce i w 
kategorii trampkarzy młodszych 
(2000–01) – 1 miejsce. Drużyna 
ta, pod wodzą trenera Janusza Ka-
czówki, w składzie: Paweł Gwiżdż, 
Dawid Szybist, Mateusz Wójcik, 
Dawid Strojek, Daniel Grygiel, Ja-
kub Surdel, Bartosz Orzech, Jakub 
Nowicki i Wiktor Janiga wygrała 
cały turniej, co jest ogromnym suk-
cesem dla tych młodych adeptów 
piłki nożnej, jak i dla klubu.
 Mam nadzieję, że te dobre wyniki 
na początku roku staną się motywa-
cją dla wszystkich do dalszej pracy 
i osiągnięcia zamierzonych celów.

Andrzej Szybist

Zwycięska drużyna trampkarzy młodszych
Stoją od lewej: Paweł Gwiżdż, Dawid Szybist, Mateusz Wójcik, Dawid Strojek, 

Daniel Grygiel. W dolnym rzędzie od lewej: Jakub Surdel, Bartosz Orzech, 
Jakub Nowicki i Wiktor Janiga

rok 2013 rozpoczęty
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1%
POdatKU

dla
daMIaNKa
 Da m ia nek  m a 
4 lata. Urodził się 
z obustronnym głę-
bok im n iedosł u -
chem. Jest bardzo 
wesołym i kocha-
nym chłopcem, któ-
ry wymaga dalszej 
systematycznej i fachowej rehabilitacji. 
 Dlatego zwracam się z gorącą prośbą o przekazanie 1% 
podatku. Pieniążki pozyskane w ten sposób pozwolą nam 
sfinansować np. turnus rehabilitacyjny, baterie do implantu 
ślimakowego i aparatu słuchowego, dojazdy na rehabilitacje, 
materiały edukacyjne, jak również koszty związane z ser-
wisowaniem procesora mowy, które są bardzo wysokie.
Dane potrzebne do PIT:
1. Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
2. KRS: 0000037904
3. Imię i nazwisko podopiecznego (Damian raś) wpisu-

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

ZA POMOC I WSPArCIE  
Z GÓrY SErDECZNIE DZIĘKUJEMY

1%
POdatKU
dla KUBy

 J a k u b  Wojn a r 
urodził się 1 wrze-
śnia 1998 roku z ze-
społem Downa, mó-
zgowym porażeniem 
dziecięcym oraz pa-
daczką. W szóstm 
miesiącu był opero-
wany na zwężenie 
odźwiernika, a trzy 
lata temu leczony na ropnie prawego płuca. Chłopiec ma nie-
dowład rąk oraz nóg i nie mówi. Cały czas potrzebuje stałej 
opieki. Kubie można pomóc dokonując wpłaty na konto:

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

Bank BPH S.A.
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

Można także przekazać 1% podatku. Wystarczy w roz-
liczeniu rocznym, w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZA-
NIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGA-
NIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” wpisać:

KRS: 0000037904
a w polu „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”:

17846 Wojnar Jakub

ZA WSZELKĄ POMOC SErDECZNIE DZIĘKUJEMY
Bogusława i Janusz Wojnar
tel. 14 68 30 552

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 4 marca 2013 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie Uchwały Nr XXV/196/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 372 o pow. 0,80 ha, położonej w Smarżowej, stanowiącej własność 
Gminy Brzostek, na rzecz wieczystego użytkownika ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Przedsiębiorstwa 
Handlowo-Usługowego ,,AMA” Stacja Paliw Płynnych Anna i Artur Majewscy Spółka Jawna następującą nieruchomość:
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 372 o pow. 0,80 ha (8000 m2 ), położona w Smarżowej, objęta Księgą Wieczystą Nr 
56859, stanowiąca własność Gminy Brzostek, która została oddana w wieczyste użytkowanie w  dniu 18 grudnia 1996r. na okres 99 lat.
Nieruchomość dz.ewid.372 położona w Smarżowej, znajduje się w centrum wsi w obrębie zabudowy zagrodowej i handlowo – usłu-
gowej, w odległości około 7 km od Brzostka przy drodze powiatowej o małym natężeniu ruchu. Teren uzbrojony w sieć elektryczną, 
gazową, wodociągową. W promieniu około 1000 m znajduje się ośrodek zdrowia, obiekty handlowo- usługowe i oświatowe, przystanek 
autobusowy.
Według faktycznego sposobu użytkowania to teren zabudowany budynkami handlowo - usługowymi, oraz stacją paliw. Teren ogro-
dzony, place, parkingi o nawierzchni betonowej. Obiekty budowlane stanowią odrębną własność i nie podlegają wycenie.

Lp Nr działki Powierzchnia
(m2)

Wartość rynkowa prawa 
własności (zł)

Wartość rynkowa prawa 
użytkowania wieczystego (zł)

Cena wykupu prawa 
własności (zł)

1 372 8000 76 745,– 51 325,– 25 420,–
Do ceny wykupu dolicza się koszt sporządzenia dokumentacji.
Cena wykupu           25 420,00
Koszt sporządzenia dokumentacji               +       369,00
Wartość ogółem          25 789,00
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć zł)
Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianej do sprzedaży wywiesza się na 21 dni tj. od. 04.03.2013r. do 25.03.2013 roku.
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.
Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 tel.014/ 6803005
Brzostek; dnia 04.03.2013r.

Do sprzedania działki 
budowlane położone w Brzostku, 

przy ul. Ks. Kazimierza 
Ostafińskiego. Tel. 604 421 050

Redakcja Wiadomości Brzosteckich informuje, że od 1 stycznia 2013 roku 
wzrosły ceny za reklamę w naszym czasopiśmie i przedstawiają się następu-

jąco: 1 cała strona – 100,00 zł, ½ strony – 55,00 zł, ¼ strony – 30,00 zł
Są to ceny stron czarno-białych wewnątrz numeru.

Na strony kolorowe nie przyjmujemy reklam i ogłoszeń.
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Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY PrZETArG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku 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 I publiczny przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości tj.: 
działki rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 662 o pow. 2,7643 ha (27643m2) położonej w Brzostku, objętej Księgą 
Wieczystą Nr rZ1D/00085400/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek, wolnej od 
obciążeń.
Nieruchomość dz. ozn. nr ewid. 662 położona w Brzostku w pobliżu koryta Wisłoki i pól użytkowanych rolniczo. Tereny eksploatacji 
żwiru w latach 1980 – 1990 r. Działka ozn. nr ewid. 662 o powierzchni 2,7643ha, gdzie użytki stanowią Ps VI – 0,2244ha, N – 
1,9752ha, Lz – Ps VI – 0,5647 ha, to teren porośnięty samosiejkami o zróżnicowanej konfiguracji terenu po eksploatacji kruszywa. 
Teren może być objęty eksploatacją kruszywa po uzyskaniu odpowiedniej dokumentacji geologicznej i prawnej. Teren zalewowy. 
Dojazd z dróg o nawierzchni gruntowej. 
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek działka położona jest w terenach 
rolnych na obszarze eksploatacji kruszywa.

Lp. Nr
działki Pow. (m2) Nr KW Opis nieruchomości Przeznacze-

nie w planie Położenie Cena wywoławcza 
brutto (zł) Wadium (zł)

1 662 2,7643
27643 m2

RZ1D
/00085400/0

rolna położona w pobliżu koryta 
Wisłoki i pól użytkowanych rolniczo brak Brzostek 150170,00 15017,00

I PUBLICZNY PrZETArG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W UrZĘDZIE MIEJSKIM 
W BrZOSTKU W DNIU 28 MArCA 2013 r. O GODZ. 1000 W SALI KONFErENCYJNEJ

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 25 marca 2013r. wadium w wysokości 10% 
ceny wywoławczej, w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj. w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach 
wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego) rozporządzenia rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. 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 zwraca się niezwłocznie 
po zakończonym przetargu. 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 nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. 
Uwaga: nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, przez to Gmina nie bierze odpowiedzial-
ności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY PrZETArG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim 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 I publiczny przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości tj.: 
działek ozn. nr ewid. 475/3 o pow. 0,69 ha (6900m2) i ozn. nr ewid. 475/4 o powierzchni 0,02 (200 m2) położonych w Nawsiu 
Brzosteckim, objętych Księgą Wieczystą Nr 27 795, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowiących własność Gminy 
Brzostek, wolnych od obciążeń.
Nieruchomość działka ozn. nr ewid. 475/4 o powierzchni 0,02ha stanowi drogę dojazdową do działki ozn. nr ewid. 475/3. Brak dostępu do 
drogi publicznej. Teren obecnie nie używany, płaski, porośnięty chwastami o wydłużonym kształcie, położony w sąsiedztwie zabudowy 
zagrodowej. W pobliżu sieci komunalne: gazowa, elektryczna, wodociąg. Użytki stanowią R IVb – 0,38 ha; ŁV – 0,21; R IVb – 0,02 ha.
Obecnie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego dz. ewid. 475/3 i 475/4 w Nawsiu Brzosteckim. 
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek działki położone są w terenach rolnych w 
sąsiedztwie zabudowy zagrodowej. Dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy związanej z produkcją rolną i agroturystyką w bezpo-
średnim sąsiedztwie istniejących terenów zabudowy MN, RM. Działki nr ewid. 475/3, 475/4 nie posiadają dostępu do drogi publicznej. 
W związku z koniecznością nabycia prawa drogi koniecznej pomniejszona została wartość rynkowa nieruchomości o kwotę 5000,00zł.

Lp. Nr
działki Pow. (m2) Nr KW Opis nieruchomości Przeznaczenie 

w planie Położenie Cena wywoławcza 
brutto (zł)

Wadium 
(zł)

1 475/3
475/4

6900 m2 

200 m2

7100 m2 

KW Nr
27 795

działka ozn. nr ewid. 475/4 o powierzchni 
0,02 ha stanowi drogę dojazdową do dział-
ki ozn. nr ewid. 475/3.

brak Nawsie 
Brzosteckie 30 603,00 3061,00

I PUBLICZNY PrZETArG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W UrZĘDZIE MIEJSKIM W BrZOSTKU  
W DNIU 28 MArCA 2013r. O GODZ. 1030 W SALI KONFErENCYJNEJ.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 25 marca2013r. 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 zwraca się niezwłocz-
nie po zakończonym przetargu. 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 nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. 
Uwaga: nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, przez to Gmina nie bierze odpowiedzial-
ności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
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Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY PrZETArG USTNY (LICYTACJA)
na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku Domu Ludowego w Kleciach – stanowiącego własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony na parterze budynku Domu Ludowego w Kleciach, stanowiący własność Gminy 
Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 38 568.
Lokal przeznaczony jest na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 7,00 zł (słownie: siedem zł) + 23% VAT-u miesięcznie.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 99,79 m 2 (wiatrołap, sala sklepowa, pomieszczenie socjalne, magazyn).
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, gaz i wodę.
Najemca ponosi oprócz czynszu również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości stałych oraz podatek 
od nieruchomości i inne opłaty które obciążają najemcę. Umowa może być zawarta na okres do trzech lat.

I PUBLICZNY PrZETArG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W UrZĘDZIE MIEJSKIM W BrZOSTKU  
W DNIU 28 marca 2013 r. O GODZ. 1100 

Wadium dla lokalu wynosi 600,00 zł (słownie: sześćset złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 25.03.2013 r. w Kasie 
Urzędu Miejskiego w Brzostu lub na konto Urzędu (BSr o/Brzostek Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006)
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2013 rok).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca 
się nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na podane konto bankowe.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Uczestnik przetargu zgodnie z art. 40 ust.5 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 102, poz.651) 
może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, 
zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Brzostku.
Wadium może być wniesione w pieniądzu –zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz.2108 ze zm.). Wadium w pieniądzu 
należy wnosić na konto: BSR o/Brzostek Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006.

Burmistrz Brzostku ogłasza II PUBLICZNY PrZETArG USTNY (LICYTACJA)
na dzierżawę gruntów – stanowiących własność Gminy Brzostek

Działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 39 ust.1 i art. 40 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity: Dz. U z 2010 Nr 102 poz. 651 ze zm.), na podstawie § 6 ust. 1 i 3 Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 
2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz 
ich wydzierżawiania na okres do 10 lat, oraz na podstawie Zarządzenia Nr 65/10 Burmistrza Brzostku z dnia 31.08.2010r. 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 Nie-
ruchomości 
(użytki – ha)

Przeznaczenie 
nieruchomości 
i sposób jej za-

gospodarowania

 Cena wywo-
ławcza rocznego 

czynszu dzierżaw-
nego netto (w zł)

Zasady nabycia 
nieruchomości

Wa-
dium 
(zł)Nr KW Nr  

działki Położenie

1. 38 567 222 Kamienica Górna 0,45 RIVb- 0,41
RV-0,04 rolna 75,00 dzierżawa w try-

bie przetargowym 15,00

2. RZ1D/00016074/1 182 Januszkowice 0,21 RIVa- 0,21 rolna 55,00 dzierżawa w try-
bie przetargowym 10,00

3 RZ1D/00016074/1 759 
(część) Januszkowice 0,21 RIVb-0,21 rolna 55,00 dzierżawa w try-

bie przetargowym 10,00

4. RZ1D/00016074/1 341/6 Januszkowice 0,62 RIVa-0,40
RIVb-0,22 rolna 120,00 dzierżawa w try-

bie przetargowym 20,00

5 RZ1D/00015601/8 527 Brzostek 0,1364 RII- 0,1364 rolna 55,00 dzierżawa w try-
bie przetargowym 10,00

6. 45257 88/10 Grudna Dolna 0,25 RIIIb- 0,25 rolna 55,00 dzierżawa w try-
bie przetargowym 10,00

7. 45257 88/12 Grudna Dolna 0,06 PsIII-0,06 rolna 30,00 dzierżawa w try-
bie przetargowym 6,00

II PUBLICZNY PrZETArG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W UrZĘDZIE MIEJSKIM W BrZOSTKU  
W SALI KONFErENCYJNEJ W DNIU 28 MArCA 2013 r. OD GODZ. 1100

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium na wyszczególnione działki w wyżej wymienionej 
wysokości do dnia 25.03.2013 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 Brzost-
ku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestni-
kom 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 Preze-
sa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2013 rok). Oprócz opłat związanych z rocz-
nym 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. 
Brzostek, dnia 25.02.2013 r.
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

ROZWIĄZANIE:
MARZEC 2013

Żona pyta męża:
– Powiedz, czy nadal jestem twoim 
skarbem?
– A co, chciałabyś, żebym cię zakopał?

		
Pani Nowakowa nie może wyprosić 
natrętnego sprzedawcy drobiazgów ze 
swojego mieszkania.
– Proszę się stąd wynosić, bo zawołam 
męża!

– Męża nie ma w domu.
– A skąd pan wie?!
– Mając taką żonę, bywa się w domu 
tylko w okresie posiłków.

		
Lekarz bada kobietę, która przyszła 
z mężem. Gdy skończył, zwrócił się 
do męża:
– Nie podoba mi się, jak pańska żona 
wygląda.
– Mnie też nie. Ale jest świetną ku-
charką i bardzo dobrze radzi sobie 
z dziećmi.

		
Słychać rozmowę kolegów w pracy:
– Co wycinasz z gazety?
– Notatkę o tym, jak mąż zamordował 

żonę, bo mu ciągle przeszukiwała 
kieszenie.
– I co masz zamiar zrobić z tym wy-
cinkiem?
– Włożę go do kieszeni.

		
Przyszedł facet do księgarni i pyta:
– Czy dostanę książkę Mężczyzna – pan 
w domu.
– Niestety, nasza księgarnia bajek nie 
sprzedaje.

		
– Jakie ma wymiary twoja żona? Jeżeli 
to nie tajemnica.
– To nie jest sekret. 90 x 80 x 60.
– Hm!... To całkiem nieźle.
– Może! Druga noga jest taka sama.
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krZyżówka Z naGrodą
Poziomo:
1) mebel z szeregiem półek; 4) karne lub 
cywilne; 7) zator na drodze; 10) Udzielany 
uchodźcom; 11) oręż byka; 12) złość, 
wzburzenie; 13) pierwsza maszyna licząca; 
14) osęka; 15) Nacięcie. 16) legendarny 
człowiek śniegu; 17) egzotyczne pnącze; 
19) Turystyczny lub ogórkowy; 20) model 
opla; 22) kocha idola; 24) Bramka; 26) Or-
gan powonienia; 27) Drzewo jak nuta; 
28) kuchenna to chlorek sodu; 30) własne 
ja; 32) Styl pływacki; 35) podpora pomido-
ra; 38) złoto lub rtęć; 41) kapitan „nikt”; 
42) Soczewka z rączką; 43) część pale-
niska; 44) Sznur od sprzęgła; 45) Szkic; 
46) wozi chorych; 47) puchacz lub pusz-
czyk; 48) Adam, poeta; 49) rzucana pod 
nogi; 50) rachunek bankowy.
Pionowo:
1) krzywa bułka; 2) mniejsza od powiatu; 
3) w szkole i w parku; 4) Gmin; 5) plakat; 

6) ryba, kuzynka makreli. 7) Fan sportu; 
8) Amortyzator; 9) manekin; 18) Przy-
świeca działaczom; 21) Sam na scenie; 
22) luis de ..., francuski komik 23) Autor 
tej krzyżówki; 24) kalesony; 25) Miasto 
nad Sanem; 29) między siódmą a dzie-
wiątą; 31) pensja aktora; 32) prymitywne 
urządzenie do mielenia ziarna; 33) pływal-
nia; 34) Syn Boryny; 35) Bratanek węgra; 
36) ziemia nadana wasalowi; 37) Izba 
szkolna; 38) Flamaster; 39) rodzinne 
miasto fiatów; 40) Atrybut kowboja.
rozwiązania wpisane do kuponu zamiesz-
czonego na dole strony dostarczone do 
31 marca 2013 r. do centrum kultury 
i czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego nu-
meru: luty bywa w lód okuty. Nagrodę 
książkową wylosował dominik chodur 
z brzostku. po odbiór nagród prosimy 
zgłaszać się do Domu kultury w Brzostku.

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

Jajko z niespodzianką
Składniki:

– filet z piersi kurczaka
– włoszczyzna
– 1 czerwona papryka
– 1 puszka kukurydzy
– 4 łyżki zielonego groszku z puszki
– 6 wydmuszek
– pieprz, sól

– żelatyna
Wykonanie:

Kurczaka ugotować z obraną włosz-
czyzną, z dodatkiem pieprzu i soli. 
Ugotowane i wystudzone mięso oraz 
paprykę pokroić w drobną kostkę. 
Wywar przecedzić przez gęste sitko. 
W ½ l  wywaru rozpuścić 6 łyżek że-
latyny, nie zagotowując. Jajka umyć 

i sparzyć wrzątkiem, następnie zrobić 
duży otwór, aby wytrzepać jajko. Przez 
otwór w wydmuszce nałożyć do środ-
ka kawałki mięsa, papryki, ziarenka 
kukurydzy i groszku. Po napełnieniu 
wydmuszek wlać do nich wywar z że-
latyną. Wystudzić i wstawić na noc do 
lodówki. Przed podaniem delikatnie 
obrać.

Żur z chrzanem
Składniki:

– ½ l zakwasu z żyta
– 2 ½  l wody
– 2 łyżki śmietany
– 2 łyżki startego chrzanu

– 1 ząbek czosnku
– jajka na twardo
– sól, pieprz, majeranek, liść lauro-

wy, ziele angielski
Wykonanie:

Do gotującej się wody 2 ½ l, wlać za-
kwas, doprawić solą, pieprzem i sporą 

ilością majeranku, liściem laurowym, 
zielem angielskim. Dodać śmietanę 
a na sam koniec, kiedy już wyłączymy 
palnik wrzucić chrzan. Jajka zalać 
żurkiem przy podaniu.  Żurek jest do-
skonały na Wielkanoc podany w wazie 
z chlebka.

Udziec z indyka 
Składniki:

– udziec indyka (ok. 1kg)
– 2 gruszki
– 1/2 kg czerwonej cebuli
– 10 dag brązowego cukru
– 5 dag rodzynek
– 10 dag suszonej żurawiny
– 1/3 szklanki octu jabłkowego
– 2 łyżki masła 
– olej
– po łyżeczce suszonego oregano, 

słodkiej i ostrej papryki
– mały ząbek czosnku
– sól
– pieprz

Sposób przygotowania:
Udziec odkostnić i umyć. Przyprawy 
wymieszać z olejem i czosnkiem. Na-
trzeć mięso, chłodzić 2 godz. Cebulę 
pokroić w półplasterki. Przesmażyć 
na reszcie oleju, wsypać cukier i sma-
żyć, mieszając. Po 5 min dolać ocet, 
dusić cebulę około 20 minut, często 

mieszając, aż stanie się szklista. Dodać 
rodzynki i żurawinę. Doprawić solą 
i pieprzem. Nadziać mięso farszem. 
Spiąć wykałaczkami i owinąć sznur-
kiem.  Udziec ułożyć na blasze i piec 
około 1 godz. (190°C), regularnie pole-
wając kilkoma łyżkami wody. Gruszki 
obrać, przekroić na pół, usunąć pestki, 
obsmażyć na maśle.  Przełożyć do 
naczynia żaroodpornego, udekorować 
i piec 15 minut. Na świąteczny stół 
indyka podawać na zimno lub ciepło.

Wielkanocny pasztet z cukinią
Składniki:

– 20 dag soi
– 20 dag czerwonej soczewicy
– 20 dag pieczarek
– 20 dag cebuli
– 6 jajek
– 3 ziemniaki
– 3 ząbki czosnku
– 3 łyżki majeranku
– 2 łyżki zmielonego kminku
– rosół warzywny
– sól, pieprz
– gałka muszkatołowa
– kolendra

– olej rzepakowy
– masło
– po szczypcie mielonej ostrej pa-

pryki i otrąb orkiszowych
– długa cukinia

Sposób przygotowania:
Soję namoczyć na noc. Gotować 
do miękkości. Oddzielnie ugotować 
soczewicę. Odcedzić i ciepłe razem 
zmielić. 3 jajka ugotować na twardo, 
ostudzić i obrać. Ziemniaki obrać, 
umyć i ugotować. Odcedzić. Pieczar-
ki oczyścić, pokroić. Cebulę obrać  
i posiekać. Dusić z pieczarkami na 
oleju. Dodać ziemniaki i zmielić. Wbić 

3 jajka. Dodać masę z soi i soczewicy, 
wymieszać. Czosnek obrać i przeci-
snąć przez praskę. Dodać do masy 
z kolendrą, majerankiem, kminkiem, 
gałką. Doprawić solą, pieprzem, pa-
pryką i rosołem warzywnym. Dodać 
otręby. Wymieszać. Cukinię ze skórką 
pokroić w cienkie długie plastry, roz-
łożyć w wysmarowanej tacce, tworząc 
zielone paski. Wyłożyć połowę masy, 
ułożyć 3 jaja ugotowane na twardo, 
obłożyć resztą masy. Zwijać tak, by 
końce cukinii zachodziły na siebie. 
Pasztet piec w kąpieli wodnej około 30 
minut w temperaturze 180°C.

 Wielkanoc już puka do naszych drzwi. Święta te przy-
padają na czas, gdy natura budzi się do życia z zimowego 
snu. Puszyste bazie w palemce, zielony bukszpan, zapach 
rzeżuchy i żółte żonkile zwiastują dni świąteczne w naszych 
rodzinach. Podczas tych szczególnych chwil centralnym 
punktem niemal w każdym domu będzie świąteczny stół, 

na którym znajdą się wielkanocne potrawy. Dbajmy więc 
zarówno o smak przyrządzonych dań, jak i dobre samopo-
czucie naszych bliskich i gości. Podczas przygotowywania 
różnorodnych przysmaków regionalnych, warto pamiętać 
o ziołach i naturalnych produktach.
 Nasze tegoroczne propozycje na wielkanocny stół to: jaj-
ka z niespodzianką, żur z chrzanem, wegetariański pasztet 
z cukinii i udziec z indyka. Mamy nadzieję, że podane prze-
pisy ułatwią przygotowanie świątecznego menu. Życzymy 
smacznego! 

Redakcja

Brzosteckie 
smakołyki
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Przeżywając po raz kolejny radość Wielkiej Nocy
życzymy zdrowych i spokojnych świąt.
Niech wiara, prawda i miłość pomagają 
w przezwyciężaniu trudów i trosk dnia codziennego,
napawają optymizmem i nadzieją.

  

  życzenia składają:

      w Brzostku

Jajko z niespodzianką Żur z chrzanem

Udziec z indyka Wielkanocny pasztet z cukinią
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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. Iwona Spicha z Woli Brzosteckiej

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

Fot. Sebastian Owsiak z Nawsia BrzosteckiegoFot. Robert Sypień z Brzostku

Fot. Wacław Kawalec z Woli Brzosteckiej

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Gminy Brzostek

oraz wiosennego optymizmu
życzą
  
  oraz  Redakcja „Wiadomości Brzosteckich”


