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„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was 
wybrałem i przeznaczyłem was na to 
abyście szli i owoc przynosili i by owoc 
wasz trwał” (J 15,16)

	 Powoływanie	coraz	 to	nowych	ka-
płanów	odbywa	 się	 nieustannie.	 Pan	
Jezus	wybiera	ich	spośród	ludu	i	posyła	
do	służby	w	swym	kościele.
	 J.E.	 ks.	 bp	Kazimierz	Górny,	
ordynariusz	 diecezji	 rzeszowskiej,	
w	dniu	18	maja	2013	roku,	w	przed-
dzień	 Zesłania	Ducha	 Świętego,	
udzielił	 Sakramentu	 Święceń	 ka-
płańskich	 szesnastu	 diakonom.	
Wśród	 nich	 był	 brzostowianin	
Patryk	Smoleń,	syn	Anny	i	Andrze-
ja	Smoleniów.
	 W	godzinach	 popołudniowych	
nowo	wyświęcony	 ksiądz	 Patryk	
przyjechał	 do	Brzostku.	Z	wielką	
radością	był	witany	przez	rodzinę,	
sąsiadów	i	przyjaciół.	Przygotowali	
oni	 powitalną	 bramę	 oraz	 przy-
stroili	odświętnie	drogę	–	tę,	którą	
wjeżdżał	do	parafii	i	tę,	którą	miał	
iść	 następnego	 dnia	 do	 kościoła,	
by	odprawić	swoją	pierwszą	Mszę	
Świętą.
	 19	maja	2013	r.	w	dniu	Zielonych	
Świątek,	 na	 pół	 godziny	 przed	
sumą,	 rodzina	 i	bliscy	 parafianie	
zebrali	się	wokół	domu	Prymicjanta,	
by	procesyjnie	poprowadzić	go	do	
świątyni.	 Szedł	wraz	 z	rodzicami	
i	najbliższą	rodziną	otoczony	wień-
cem	 niesionym	 przez	 dziewczęta	
w	białych	sukienkach.	Biel	i	zieleń	
wieńca,	uroczysty	strój	neoprezbite-
ra,	piękna	słoneczna	pogoda	i	pieśni	
maryjne	 grane	przez	 orkiestrę	 to-
warzyszącą	 orszakowi,	 stworzyły	
doniosły,	 niepowtarzalny	 nastrój.	
Ten	chwytający	za	serce	widok	 trwał	
krótko,	bo	ks.	Patryk	mieszka	bardzo	
blisko	kościoła.	
	 W	bramie	kościoła	z	napisem	„Witaj	
Księże	 Prymicjancie”	 oczekiwał	 na	
zbliżającą	się	do	świątyni	procesję	ks.	
proboszcz	 Jan	Cebulak,	 który	wpro-
wadził	ks.	Patryka	do	kościoła.	Tu,	po	
krótkiej	modlitwie,	ks.	Prymicjant	zo-
stał	przywitany	najpierw	przez	księdza	
proboszcza,	 a	następnie	 przez	 dzieci	
i	ministrantów	oraz	przez	przedstawi-
cieli	Rady	Parafialnej	i	Stowarzyszenia	
Przyjaciół	WSD	w	Rzeszowie.	Wyra-
żali	oni	swoją	wielką	radość	z	tego,	że	
ks.	Patryk	został	wybrańcem	Chrystusa	
i	stojąc	przy	ołtarzu	brzosteckiej	świą-
tyni	odprawi	Mszę	Świętą	Prymicyjną	
i	rozpocznie	swą	pracę	na	Niwie	Bożej.	
Będzie	 ona	 trudna	 lecz	 piękna,	 bo	
czyniona	na	 chwałę	Boga	 i	dla	 dobra	
Kościoła.	Życzyli	mu	zdrowia	i	niega-
snącego	 zapału	 do	 pracy	 duszpaster-
skiej.	By	Łaska	Boża,	 światło	Ducha	
Świętego	i	Maryja	Królowa	Apostołów	

były	dla	niego	pomocą	i	ochroną	przed	
złem	tego	świata.	
	 O	godzinie	11.30	ks.	Patryk	rozpo-
czął	celebrę	Mszy	Świętej	Prymicyjnej.
Oprawę	 liturgiczną	 zapewnili	 zapro-
szeni	przez	niego	klerycy	oraz	schola	
młodzieżowa.	 Procesje	 z	darami	 zor-
ganizowali	 przedstawiciele	 rodziny	
i	przyjaciół.	Homilię	wygłosił	ks.	prof.	

Bogdan	Stanaszek,	jeden	z	wielu	księży	
rodaków,	których	imiona	zostały	przy-
pomniane	w	tym	kazaniu.	Ks.	Bogdan	
starał	 się	 jak	 najlepiej	 przybliżyć	
słuchającym	 czym	 jest	 kapłaństwo.	
Kapłan	 powołany	 jest	 do	 tego,	 aby	
służyć	Bogu	 i	zanosić	Go	 innym.	Do	
tego	potrzebne	mu	są	jego	kapłańskie	
poświęcone	 i	namaszczone	 ręce,	 jego	
usta,	 nogi	 i	serce	 kochające	Chrystu-
sa,	chętne	i	gotowe	uczynić	wszystko,	
czego	od	Niego	zażąda.
	 Nikt	nie	zostaje	kapłanem	dla	karie-
ry.	Kapłan	to	sługa,	kapłan	to	pasterz,	
kapłan	 to	 nauczyciel	 głoszący	Słowo	
Boże	 i	niosący	 pociechę.	Kapłan	 jest	
szafarzem	 Sakramentów	 Świętych,	
jest	 łącznikiem	między	niebem	a	zie-
mią.	Kapłan	ma	 uczyć	 prawdziwego	
człowieczeństwa	i	prawdziwego	życia,	
by	nie	było	ono	puste	i	bezowocne	dla	
wieczności.	 Przybliżył	 też	 pokrótce	
historię	 powołania	 ks.	Patryka,	 który	
powiedział	 Jezusowi	 „TAK”	 i	posta-
nowił	 iść	za	 jego	głosem.	Życzył	mu,	

by	wiernie	wypełniał	polecenia	Chry-
stusa	Dobrego	Pasterza	 krocząc	 Jego	
śladami.	By	 jego	 duszpasterzowanie	
przyczyniało	 się	 do	wzbudzania	 no-
wych	powołań	kapłańskich.	
	 Po	zakończeniu	Eucharystii	ks.	Pry-
micjant	składając	dziękczynienie	Panu	
Bogu	za	łaskę	powołania	i	dar	kapłań-
stwa	wyraził	także	swoją	wdzięczność	
i	podziękowanie	wszystkim,	 którzy	
w	jakikolwiek	 sposób	 pomogli	 mu	
w	rozeznaniu	 powołania	 i	dojściu	 do	

święceń	kapłańskich.	Rozpoczął	od	
Rodziców	dziękując	im	za	miłość,	
trud	wychowania	i	przykład	poboż-
ności.	Lista	osób,	względem	których	
odczuwał	 dług	wdzięczności	 była	
dość	długa.	Starał	się	nie	pominąć	
nawet	najdrobniejszego	gestu,	rady,	
czy	przysługi.	Był	to	moment	wzru-
szający	dla	wszystkich	zebranych,	
a	także	dla	samego	ks.	Patryka.	
	 Kolejną	 częścią	 tej	 uroczystości	
było	błogosławieństwo	ks.	Prymi-
cjanta	udzielane	każdemu	z	osobna	
przez	włożenie	rąk	na	głowę.	Przyj-
mując	to	błogosławieństwo	można	
było	 uzyskać	 odpust	 zupełny.	Do	
błogosławieństwa	podeszli	najpierw	
Rodzice	 Prymicjanta,	 potem	 jego	
brat	Paweł	 –	 kleryk	V	 roku	WSD	
w	Rzeszowie,	 rodzice	 chrzestni,	
kapłani,	klerycy	i	wreszcie	wszyscy	
zebrani	 w	świątyni.	 Rozdawane	
były	pamiątkowe	obrazki	prymicyj-
ne.	
	 Wychodząc	 z	kościoła,	 również	
był	 prowadzony	w	wieńcu.	 Tym	
razem	 do	 autokaru,	 bo	 przyjęcie	
prymicyjne	 odbywało	 się	w	Go-
gołowie	w	pensjonacie	 „Trzy	Sio-
stry”.	Nad	 stołem	ks.	Prymicjanta	
przygotowano	 stosowną	dekorację	
z	napisem	„Ty	 jesteś	 kapłanem	na	
wieki”.	 Zaproszeni	 goście	mieli	
okazję	 do	 złożenia	 osobistych	 ży-

czeń	ks.	Prymicjantowi	i	nacieszyć	się	
wspólnie	radością	tej	wyjątkowej	chwili	
przez	całe	popołudnie	i	wieczór.	O	go-
dzinie	21	wszyscy	zebrani	wzięli	udział	
w	Apelu	 Jasnogórskim,	 który	 został	
poprowadzony	przez	byłego	dziekana	
z	Gogołowa	ks.	Emila	Midurę.
	 Rodzice	ks.	Patryka	nie	mogą	ode-
tchnąć	 z	ulgą,	 bo	 jeśli	Bóg	 pozwoli,	
za	 rok	 ich	 drugi	 syn	 Paweł	 otrzyma	
święcenia	 kapłańskie	 i	znowu	 będą	
organizować	prymicje.	Starsi	parafianie	
pamiętają,	że	ojciec	ks.	Patryka	wyko-
nywał	złocenia	w	naszej	świątyni	i	wy-
rzeźbił	dwie	figury:	Świętego	Kazimie-
rza	i	Świętego	Stanisława	Kostki,	które	
stoją	na	ołtarzu	Matki	Bożej.	Ten	cichy	
i	pokorny	złotnik	i	rzeźbiarz	pracował	
nad	upiększaniem	wielu	świątyń.	Pani	
Anna	zaś	lubi	uczestniczyć	w	pieszych	
pielgrzymkach	do	Matki	Bożej	na	Jasną	
Górę.	Była	już	pięć	razy	i	jak	zdrowie	
dopisze	pójdzie	w	tym	roku	szósty	raz.

Józef Nosal
Zdjęcia na str. 19

prymicje księdza patryka smolenia

Rewers obrazka prymicyjnego  
ks. Patryka Smolenia
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„…widzę stary dom
i Ciebie Mamo w nim
wspominam stary klon
ciemny i wysoki jak dym…
Mamo wołam Twoje imię
znowu jesteś przy mnie
jak za dawnych lat…
Mamo smutno tu i obco
drzewa inne rosną
i ciszy nikt nie zna tu
Mamo nie myśl, że się skarżę…”
 Violetta Villas: „List do Matki”

	 Tego	 dnia	 już	 od	 samego	 rana	 na	
placu	dawnej	plebani	–	dziś	WTZ	–	było	
gwarno	i	radośnie.	Ściągali	mieszkańcy	
Brzostku	całymi	grupkami.	Na	parking	
zajeżdżały	 samochody,	 a	przy	 bramie	
wejściowej	stali	kierownicy	placówki;	
dr	Alicja	Przetacznik	i	mgr	Karol	Sta-
niszewski.	Do	 okazałego	 amfiteatru	
stojącego	w	środku	 posesji	wchodzili	
uczestnicy	WTZ	i	ŚDS	wraz	ze	swoimi	
instruktorami.	Wszyscy	 odświętnie	
ubrani,	a	na	 ich	 twarzach	malował	się	
uśmiech	 i	widać	 było	 niecodzienną	
radość.	Na	ułożonych	stołach	widniały	
odświętne	białe	obrusy,	a	na	nich	uło-
żone	kolorowe	kwiaty	 i	klosze	z	owo-
cami.	W	pierwszym	 rzędzie	 siedzieli	
zaproszeni	goście,	a	to	proboszcz	parafii	
brzosteckiej	 –	 dy-
rektor	tych	placówek	
–	ks.	dr	Jan	Cebulak,	
katecheta	 ks.	 Da-
riusz	Porzuczek	oraz	
rodzice	uczestników	
WTZ	 i	ŚDS,	 bo	 to	
dla	nich	zostało	zor-
ganizowane	święto	–	
Dzień	Matki,	Dzień	
Ojca	i	Dzień	Dziec-
ka.	Atmosfera	 była	
podniosła	 i	poważ-
na,	 a	cała	 przyroda	
w	swej	 okazałości	
współtowarzyszyła	
nastrojowi.
	 Rześki	 ranek	był	
jasny	 i	słoneczny.	
Tyl ko 	 n iew iel k i	
wiatr	przeganiał	ob-
łoki	 to	 tu,	 to	 tam.	
Zieleń	drzew,	kolory	kwiatów	i	barwy	
krzewów	wyciszały	wszystkich	uczest-
ników	 z	kłopotów	 dnia	 codziennego	
i	wprowadzały	w	świąteczny	 nastrój.	
Na	wybiegach	pasły	 się	 koniki,	 które	
coraz	to	rżały,	to	znów	obiegały	swoje	
„lokum”.	Pod	pomnikiem	 Jana	Pawła	
II	płonęły	znicze,	 a	przed	pomnikiem	
katyńsko	 –	 smoleńskim	 stały	 biało	 –	
czerwone	 flagi	 łopoczące	 na	wietrze	
i	kwiaty.	Do	amfiteatru	przyszła	grupa	
muzykantów	 brzosteckich	 –	 kapela	
Brzostowianie	 oraz	mała	 grupa	 chó-
rzystów	 parafialnych.	Wolontariusze	
przeprowadzali	i	przewozili	na	wózkach	
uczestników	ŚDS	i	WTZ.
	 Całą	 imprezę	 otworzyła	 kierow-

niczka	WTZ	Alicja	Przetacznik,	która	
powitała	wszystkich	 obecnych	 oraz	
przedstawiła	program	imprezy.	W	wy-
stąpieniu	swoim	omówiła	formy	pracy	
oraz	 dokonania	 uczestników.	Często	
odwoływała	 się	 do	 nauki	 głoszonej	
przez	 błogosławionego	 Jana	Pawła	 II	
oraz	 przypominała	 jak	 powinniśmy	
postrzegać	 ludzi	 potrzebujących	 po-
mocy	 –	 tych,	 którzy	 stali	 się	mniej	
zdolni	przez	lata	życia	posuwające	się	
do	przodu,	przez	tych,	którzy	nabawili	
się	urazów	poprzez	katastrofy	i	choroby,	
jak	również	 i	tych,	którzy	urodzili	się	
z	deficytami	 rozwojowymi.	Wszyscy	
jednak	razem	jesteśmy	dziećmi	Boży-
mi	i	wszyscy	też	potrzebujemy	miłości	
i	wsparcia.	Tę	 część	wystąpienia	 kie-
rowniczka	WTZ	 zakończyła	 cytatem	
z	nauki	 polskiego	papieża:	 „…zatrzy-
maj	się	na	chwilę.	Zobacz,	ten	człowiek	
ma	też	w	sobie	godność	człowieka…”.
	 Po	 oficjalnym	 wystąpieniu	 kie-
rowniczki	WTZ-tu	 odbyła	 się	 część	
artystyczna.	Wcześniej	jednak	zostały	
złożone	życzenia	proboszczowi	parafii	
brzosteckiej	ks.	dr.	Janowi	Cebulakowi	
z	okazji	35–lecia	posługi	kapłańskiej	–	
a	w	 tym	10–lecia	 bycia	 proboszczem	
w	naszej	 brzosteckiej	 parafii.	Podczas	
składania	 wiązanki	 kwiatów	 przez	

kierowniczkę	WTZ	kapela	Brzostowia-
nie	i	wszyscy	zebrani	odśpiewali	toast	
„Wszystkiego	dobrego”.
	 Z	kolei	dyrygent	chóru	parafialnego	
Zuzanna	Rogala	złożyła	podziękowania	
za	35–letnią	pracę	kapłańską,	 za	 trud	
bycia	proboszczem,	za	wszelkie	prace	
upiększające	świątynię,	za	moderniza-
cję	starej	plebanii	i	przerobienie	jej	do	
prowadzenia	zajęć	z	ludźmi	niepełno-
sprawnymi,	za	budowę	ŚDS	i	przystoso-
wanie	części	rehabilitacyjnej	do	potrzeb	
uczestników	oraz	za	dbałość	o	duchowy	
rozwój	 parafii.	 Swoją	wypowiedź	 za-
kończyła	 pieśnią:	 „…wystarczyła	Ci	
sutanna	 uboga	 i	ubogi	wystarczył	Ci	
ślub,	bo	wiedziałeś	kim	jesteś	dla	Boga	

i	wiedziałeś	co	dał	Ci	Bóg…”.	Kwiaty,	
łzy	wzruszenia,	na	przemian	z	radością	
przeplatały	się	przez	myśl	chórzystów	
i	zgromadzonych	parafian.
	 Ksiądz	katecheta	Dariusz	Porzuczek	
prowadzący	zajęcia	katechezy	na	WTZ	
obchodził	też	jubileusz	10–lecia	posługi	
kapłańskiej	 i	z	 tej	 też	okazji	otrzymał	
życzenia	i	kwiaty.
	 Prawdziwy	koncert	muzyczno–wo-
kalny	 przedstawili	 uczestnicy	WTZ	
dla	swoich	rodziców	w	dniu	ich	święta.	
Narrację	prowadził	Stefan,	a	uczestnicy	
recytowali	wiersze	poświęcone	Matkom	
i	Ojcom	i	na	przemian	śpiewali	liryczne	
pieśni,	a	to	„Nie	ma	jak	u	mamy	ciepły	
piec,	 cichy	 kąt…”,	 „Na	 drogę	 życia	
dostałam	 trzy	 kwiatki...	 lecz	 kwiaty	
matki	mej	pozostały	 świeże,	bo	 tylko	
ona	kochała	mnie	 szczerze…”.	U	 słu-
chających	mam	oczy	stawały	się	coraz	
to	 bardziej	 błyszczące	 i	załzawione,	
a	wszyscy	 podziwiali	 artyzm	 swoich	
poszkodowanych	przez	los	uczestników	
WTZ.
	 Następna	grupa	uczestników	WTZ	
przedstawiła	sceny	utworu	baśniowego	
„Czerwony	Kapturek”.	 Scena	w	am-
fiteatrze	brzosteckim	zamieniła	się	na	
chwilę	 na	 prawdziwą	 scenę	 teatralną.	
Stroje	występujących,	 dekoracja	 i	su-
gestywny	 sposób	 interpretacji	 tekstu,	
wszystko	 to	 sprawiło	wrażenie	 cieka-
wego	występu	 teatralnego,	 a	jeszcze	

muzyka	 p ł ynąca	
z	akordeonu,	 pro-
wadzona	 przez	 na-
uczyciela	Wiesława	
Płaziaka	wzmacnia-
ła	wymowę	utworu.	
Czerwony	 Kaptu-
rek	 –	 Kasia,	 bab-
cia	–	Ula,	wilczysko	
–	 Adam,	 leśniczy	
–	Bogdan	wykazali	
się	 dużym	 talentem	
aktorskim. Potem 
wszyscy	uczestnicy	
WTZ	wręczali	swo-
im mamom i tatom 
upominki	wykona-
ne	w	pracowniach:	
wikliniarskiej,	 pla-
stycznej,	 ceramicz-
nej,	 k rawieckiej,	
stolarskiej	 i	były	 to	

niezapomniane	chwile.
	 Chórzyści	odśpiewali	Matce	Matek	
pieśń:	 „…Matka,	 która	wszystko	 ro-
zumie,	sercem	ogarnia	każdego	z	nas.	
Matka	 zobaczyć	 dobro	w	nas	 umie,	
jest	 z	nami	w	każdy	 czas…”,	 a	potem	
cała	 społeczność	 zebrana	na	 imprezie	
odśpiewała	 „Anielską	 pieśń	 dzwon	
grał…	Ave	Maria…”	niosło	się	daleko	
w	przestrzeń	pól,	łąk	i	aż	pod	niebiosy.
	 Kapela	Brzostowianie	wygrywała	lu-
dowe	piosenki	rzeszowskie,	popularnie	
i	biesiadne,	 a	co	 niektórzy	 uczestnicy	
ŚDS	i	WTZ	„wywijali”	poleczki,	oberki	
całkiem	sprytnie	i	rytmicznie.
	 Instruktorzy	zaś	uwijali	 się	z	przy-
gotowaniem	 ciepłego	 poczęstunku.	

integracyjny dzień w Wtz w Brzostku
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Roznosili	gorącą	herbatę	i	kawę,	grillo-
wane	kiełbaski	z	sałatkami,	które	przy-
gotowywała	 pracownia	 gospodarstwa	
domowego	i	kuchnie	obydwu	placówek	
tej	 imprezy.	 Smakowite	 ciastka	 i	cia-
steczka	niczym	nie	ustępowały	wypie-
kom	 z	wytrawnych	
cukierni.	Uczestnicy	
tych	 placówek	 nie	
tylko	 godnie	 tutaj	
odpoczywają,	 ale	
także	uczą	 się	 pod-
stawowych	 funkcji	
gospoda rowan ia	
i	życia.
	 Coraz	 to	 poczę-
stunek	 przerywa-
ny	 był	 radosnymi	
laudacjami , 	 a 	 to	
na	 cześć	 jubilatów	
księży,	to	znowu	na	
cześć	 kierownictwa	
WTZ	 i	ŚDS.	 Na-
uczyciel	ZS	w	Kle-
ciach,	 członek	 rady	
parafialnej,	 długo-
letni	 chórzysta	wy-
raził	słowa	podzięki	
dla	Jubilata	–	proboszcza	parafii	ks.	dr.	
Jana	Cebulaka	nie	tylko	za	trud	rozbu-
dowy	i	upiększania	placówki	jaką	jest	
Żywy	Pomnik	Jana	Pawła	II,	ale	także	
za	troskę	życia	duchowego	parafii	oraz	
za	 ofiarną	 posługę	 kapłańską	w	kon-
fesjonale.	 Zwrócił	 uwagę,	 iż	 kapłani	
niosą	 ofiarnie	 posługę	w	konfesjona-
łach,	w	których	 są	 codziennie	 przed	
każdą	Mszą	Świętą.	Złożył	też	życzenia	

kapłanom	katechetom,	 którzy	w	tym	
czasie	 obchodzą	 jubileusz	 10–lecia	
pracy	kapłańskiej.
	 Chór	parafialny	zaintonował	ulubio-
ną	pieśń	Błogosławionego	Jana	Pawła	
II	 „Barkę”,	 którą	 to	wszyscy	 zebrani	

odśpiewali	 bardzo	 uroczyście.	Oczy	
wszystkich	 zwrócone	 były	w	stronę	
pomnika,	a	nam	chórzystom	stał	przed	
oczyma	 żywy	Papież	Polak,	 któremu	
śpiewaliśmy	podczas	 pielgrzymki	 pa-
pieskiej	w	Krośnie.
	 Z	kolei	głos	zabrał	dostojny	Jubilat	
ks.	 dr	 Jan	Cebulak	 i	ze	wzruszeniem	
dziękował	 za	 przygotowaną	 imprezę.	
Przypomniał	też	o	trudach,	które	trzeba	

było	 pokonać	 podczas	 budowy,	 roz-
budowy	 i	modernizacji	 tych	obiektów	
oraz	kościoła	brzosteckiego.	Wspomniał	
również,	 że	 pozyskiwanie	 funduszy	
europejskich	wymagało	wypracowania	
funduszy	lokalnych,	a	z	tymi	w	naszej	

parafii	nie	jest	najle-
piej.
	 Dalsze	 biesiado-
wanie	 uczestników	
ŚDS	 i	WTZ	miało	
charakter	 bardzo	
spontaniczny	 i	ro-
dzinny.	Przy	dźwię-
kach	muzyki	 ludo-
wej	 wykonywanej	
przez	muzykantów	
brzosteckich	toczyły	
się	 rozmowy,	 a	co	
niektórzy	 tańczyli	
i	bawili	się	radośnie.
	Miłe	 święto	 inte-
gracyjne	 organizo-
wane	 przez	 WTZ	
dobiegało	 końca.	
A	 mnie	 w	uszach	
brzmiał	 fragment	
wypowiedzi	papieża	

Franciszka	podczas	święta	Bożego	Ciała	
w	Rzymie:	„Tylko	wtedy,	kiedy	dzielić	
się	będziemy	życie	ma	 sens…”.	Prze-
myślmy	nasze	postępowanie	wobec	dru-
gich	osób,	wobec	potrzebujący	pomocy	
i	wobec	 instytucji,	 które	 powinniśmy	
wspierać,	 bo	 przecież	 człowiek	 tylko	
wtedy	 jest	 prawdziwym	chrześcijani-
nem,	jeżeli	umie	się	dzielić	tym	co	ma.

Zuzanna Rogala

	 Dnia	 9	maja,	 zgodnie	 z	ustalonym	
wcześniej	programem,	Ks.	Biskup	Edward	
Białogłowski	przybył	z	wizytą	do	parafii	
pw.	 Zwiastowania	Najświętszej	Marii	
Panny	w	Januszko-
wicach.
	 Zaplanowana	
w	tym	 dniu	 wi-
zytacja	 kanonicz-
na	 rozpoczęła	 się	
w	kościele	 o	godz.	
11.00	od	powitania	
Ks.	Biskupa	przez	
miejscowego	 pro-
boszcza	Stanisława	
Mirka	i	parafian.	
	 Następnie	 zo-
stała	 odprawiona	
Msza	 św.,	 którą	
wraz	 z	Dostojnym	
Gościem	 celebro-
wali	ks.	dr	Jan	Ce-
bulak	 –	 dziekan	
brzostecki oraz ks. 
prałat	Tadeusz	Pre-
is.	Po	homilii	skie-
rowanej	 do	 grona	
pedagogicznego,	 pracowników	 szkoły,	
uczniów	i	rodziców,	Ks.	Biskup	poświęcił	
ufundowany	przez	parafian	obraz	błogo-
sławionego	 Jana	Pawła	 II,	 który	 został	

umieszczony	obok	jego	relikwii.
	 Po	Eucharystii	wszyscy	przemaszero-
wali	wraz	 z	pocztem	 sztandarowym	do	
szkoły,	gdzie	Ks.	Biskupa	wraz	z	towa-

rzyszącymi	mu	kapłanami	powitała	Pani	
Dyrektor	Ewa	Ziaja	oraz	uczniowie.
	 Dzieci	zaprezentowały	przygotowany	
na	tę	okoliczność	układ	taneczny	i	pieśni	

religijne.	Z	kolei	starsza	młodzież	przed-
stawiła	spektakl	pt.	„Czego	chcesz	od	nas,	
Panie,	 za	Twe	 hojne	 dary...”.	Recytacje	
tekstów	ks.	J.	Twardowskiego,	J.	Kocha-
nowskiego	oraz	innych	poetów	były	głę-
boko	przeżywane	zarówno	przez	młodych	
aktorów,	jak	i	zgromadzoną	publiczność.	

Spotkanie	 to	 po-
mogło	w	lepszym	
poznaniu	 poezji	
religijnej,	 a	także	
stało	się	chwilą	re-
fleksji	nad	sensem	
naszego	życia	oraz	
oderwaniem	 od	
problemów	 dnia	
codziennego.	
	 Na	 zakończenie	
Ks.	Biskup	podzię-
kował	 uczniom	za	
p r z ygo t owa n ie	
pięknego	 miste-
rium	 oraz	 skiero-
wał	do	wszystkich	
ważne	 przesłanie	
na	dalsze	drogi	na-
szego	życia.	
	 Wieczorem	mło-
dzież	 z	januszko-
wickiej	parafii	pod-

czas	kolejnej	Mszy	św.	przyjęła	sakrament	
bierzmowania	 z	rąk	Ks.	Bpa	 Edwarda	
Białogłowskiego.	

aa

spotkanie z księdzem Biskupem
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dzień pełen słońca
	 „Słoneczne	Dni”	są	kampanią	o	charakterze	edukacyjnym	
i	informacyjnym	 realizowaną	w	19	 krajach	 europejskich.	
Celem	kampanii	jest	ochrona	środowiska	i	klimatu	poprzez	
wykorzystanie	energii	słonecznej	w	tym	przede	wszystkim	
kolektorów	słonecznych.	Związek	Gmin	Dorzecza	Wisłoki	
realizuje	projekt	 solarny	w	ramach	Szwajcarsko-Polskiego	
programu	współpracy	i	już	po	raz	drugi	był	organizatorem	
Słonecznych	Dni.	Po	ubiegłorocznym	sukcesie	Związek	po-
stanowił	kontynuować	inicjatywę	i	ogłosił	akcję	edukacyjną	
skierowaną	w	szczególności	do	dzieci	i	młodzieży	ze	szkół	
z	20	gmin	należących	do	Związku.	Zachęceni	przez	władze	
gminy	Brzostek	w	kampanię	 na	 rzecz	 energii	 słonecznej	
zaangażowała	się	Publiczna	Szkoła	Podstawowa	w	Brzost-
ku,	która	przykładem	ubiegłego	roku	przystąpiła	do	udziału	
w słonecznych dniach. 
	 Podczas	imprezy	plenerowej,	która	odbyła	się	w	dniu	10	
maja	 2013	 r.	 na	 terenie	Ogródka	 Jordanowskiego	w	Jaśle	
przeprowadzony	 został	konkurs plastyczny. Przedmiotem 

konkursu	 było	wykonanie	 pracy	 plastycznej	 o	tematyce	
ekologicznej,	 promującej	 odnawialne	 źródła	 energii,	 takie	
jak	energię	słoneczną,	wiatrową,	wodną	i	geotermalną	oraz	
ukazującej	 korzyści	 dla	 człowieka	 i	środowiska	 związane	
z	ich	wykorzystaniem.	Doskonałą	 znajomością	 tematu	
wykazał	się	Szymon Szczepanik,	uczeń	kl.	V	Szkoły	Pod-
stawowej	w	Brzostku,	który	zdobył	I miejsce w konkursie 
plastycznym.	Wśród	wyróżnionych	prac	znalazła	się	praca	
Aleksandry	Kawalec.	

Drugim	 istotnym	punktem	happeningu	 zorganizowanego	
przez	Związek	Gmin	Dorzecza	Wisłoki	wraz	z	Jasielskim	
Domem	Kultury	i	Miejskim	Ośrodkiem	Sportu	i	Rekreacji	
w	Jaśle	była	konkurencja	sportowa	rozpowszechniona	pod	
hasłem	„bieg po słońce”.	W	biegu	międzygminnym,	roze-
granym	na	dystansie	640	m	wystartowało	40	dziewcząt	i	40	
chłopców.	Najlepsi	biegacze	z	dyplomami	i	medalami	stanęli	
na	podium,	na	którym	nie	zabrakło	przedstawiciela	brzostec-
kiej	podstawówki,	ucznia	klasy	VI,	Wiktora Janigi,	który	
wywalczył	II miejsce.	W	kategorii	dziewcząt	wystartowała	
Alicja	Kurcz,	która	również	znalazła	się	w	czołówce	biegaczy.	
	 Zespół	Szkół	w	Januszkowicach	reprezentowali	uczniowie	
Barbara	Gierut	i	Grzegorz	Jedziniak,a	w	konkursie	plastycz-
nym	Karolina	Kopeć.	”Bieg	po	słońce”	w	kategorii	chłopców	
szkół	podstawowych	zakończył	się	wielkim	sukcesem	ucznia	
Grzegorza	Jedziniaka,	który	ukończył	bieg	z	bardzo	dobrym	
wynikiem	zajmując	miejsce	na	podium.	W	konkursie	pla-
stycznym	wyróżnienie	otrzymała	Karolina	Kopeć.
	 Po	zakończonych	konkurencjach	rozpoczęło	sie	uroczyste	
rozdanie	cennych	nagród,	które	wręczał	burmistrz	Miasta	
Jasła	Andrzej	Czernecki	 oraz	 burmistrz	Brzostku	Leszek	
Bieniek.	 Do	 zwy-
cięzców	trafiły	torby	
podróżne,	 plecaki,	
śpiwory,	 kolorowe	
koszulki	i	pendrive-y	
oraz czapki przeciw-
słoneczne.	
Propagowaniu	 wy-
korzystania	 energii	
ze	 słońca	 towarzy-
szyło	 wiele	 imprez	
kulturalnych:	 wy-
stępy	 dziecięcych	
g r up 	 t anecznych	
i	wokalnych,	a	także	
artystów	teatru	ulicz-
nego.	 Atrakcją	 dla	
najmłodszych	 były	
pokazy	 sztuki	 cyr-
kowej.	Długie	kolejki	
oczekujących	 były	
ustawione	do	„malo-
wania	twarzy”.
	 Popularyzacja	idei	wytwarzania	energii	ze	źródeł	odna-
wialnych	jest	wielką	szansą	dla	nas	wszystkich,	dlatego	też	
warto	 było	uczestniczyć	w	przedsięwzięciu,	 by	przekonać	
się,	jakie	korzyści	dla	nas	płyną	z	nowoczesnych	technologii.

atsz

od 1 lipca 2013 roku
w polsce zacznie funkcjonować
noWy system gospodaroWania 

odpadami komunalnymi
 W Gminie Brzostek	 systemem	 odbioru	 odpadów	
komunalnych	objęte	 są	nieruchomości	zamieszkałe	oraz	
nieruchomości	niezamieszkałe,	na	których	powstają	odpady	
w	związku	z	przebywaniem	ludzi	(np.	szkoły,	banki,	skle-
py,	przedsiębiorstwa,	budynki	użyteczności	publicznej).
	 W	 celu	 naliczenia	 opłaty	właściciel	 nieruchomości	
obowiązany	jest	złożyć	do	Urzędu	Miejskiego	deklarację,	
która	będzie	podstawą	do	naliczania	opłaty.
	 W	przypadku	niezłożenia	deklaracji	przez	właściciela	
nieruchomości	wysokość	opłaty	określi	Burmistrz	Miasta	
w	drodze	decyzji,	biorąc	pod	uwagę	średnią	ilość	odpadów	
powstających	na	nieruchomości	o	podobnym	charakterze.
	 W	przypadku	zmiany	danych	określonych	w	deklaracji	
właściciel	 nieruchomości	 jest	 obowiązany	 złożyć	 nową	

deklaracje	w	terminie	14	dni	od	dnia	nastąpienia	zmiany.

pamiętaj
sam musisz WiedzieĆ kiedy zapłaciĆ!
	 Właściciele	 nieruchomości	 nie	 będą	 otrzymywać	 ra-
chunku	za	wywóz	odpadów,	sami	muszą	pamiętać	o	opła-
cie	wynikającej	ze	złożonej	deklaracji	w	łącznej	wysokości	
za	trzy	miesiące	kalendarzowe,	w	terminach:
	 1)	za	I	kwartał	do	15	marca	danego	roku
	 2)	za	II	kwartał	do	15	czerwca	danego	roku
	 3)	za	III	kwartał	do	15	września	danego	roku
	 4)	za	IV	kwartał	do	15	grudnia	danego	roku
Opłata	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	uisz-
czana	 będzie	w	kasie	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku,	
u	sołtysa	lub	na	rachunek	bankowy	Gminy	Brzostek	BSR	
O/Brzostek:	59	8589	0006	0080	0210	2020	0005

segregujesz odpady – płacisz mniej
	 Usługa	w	zakresie	 odbierania	 i	zagospodarowania	
segregowanych	 i	zmieszanych	 odpadów	 komunalnych	
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w	zamian	za	uiszczoną	opłatę	obejmuje:	odbiór	ze	wszyst-
kich	nieruchomości	 zamieszkałych	w	zabudowie	 jedno-
rodzinnej	jeden	raz	w	miesiącu,	a	z	terenu	nieruchomości	
niezamieszkałej	oraz	z	terenu	nieruchomości	w	zabudowie	
wielorodzinnej	w	mieście	dwa	razy	w	miesiącu,	zgodnie	
z	harmonogramem	zbiórki	odpadów	następujących	frakcji:	
szkła,	 papieru,	 zbieranych	 łącznie	 tworzyw	 sztucznych	
i	opakowań	wielomateriałowych,	metali,	odpadów	ulega-
jących	biodegradacji	z	wyłączeniem	odpadów	zielonych,	
pozostałości	 z	sortowania	 odpadów	 komunalnych	 oraz	
dostarczenie	 na	 posesję	worków	na	 poszczególne	 frak-
cje	odpadów,	w	ilościach	dostosowanych	od	 liczby	osób	
podanej	w	deklaracji	lub	liczby	worków	wskazanej	przez	
właściciela	nieruchomości	niezamieszkałej.
	 Opłata	za	posegregowane	odpady	jest	o	połowę	niższa	
niż	za	odpady	niesegregowane.
	 Dopuszcza	się	kompostowanie	na	terenie	nieruchomości	
odpadów	komunalnych	 ulegających	 biodegradacji	 oraz	
odpadów	zielonych	do	własnego	zagospodarowania.
 Raz w roku w terminach wyznaczonych przez przed-
siębiorcę odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, tekstylia będą zbierane 
z nieruchomości zamieszkałych. 

W przypadku złoŻenia oŚWiadczenia 
W deklaracji, Że odpady Będą niesegregoWane 

– WłaŚciciel otrzyma Worek czarny

jak segregoWaĆ odpady?
makulatura (worek	 niebieski):	
gazety	 i	czasopisma,	 katalogi,	 foldery,	
ulotki,	papier	szkolny	i	biurowy,	książki	
i	zeszyty,	torebki	papierowe,	papier	pa-
kowy,	pudełka	kartonowe,	tektura.	Przed	
wrzuceniem	 należy	 usunąć	metalowe	
części	i	plastikowe	opakowania.

szkło (worek	 zielony):	 opakowania	
szklane	białe	i	kolorowe,	butelki	po	na-
pojach,	 sokach,	 alkoholach,	 żywności,	
słoiki	po	dżemach	i	przetworach,	szklane	
opakowania	po	kosmetykach.	Wrzucać	
należy	czyste	opakowania,	nie	tłuc	szkła	
przed	wrzuceniem	do	pojemnika,	opako-
wania	wrzucać	bez	zamknięć	i	zakrętek.

tWorzyWa sztuczne i opa-
koWania WielomateriałoWe 
(worek	 żółty):	 butelki	 po	 napojach,	
opakowania	 po	 chemii	 gospodarczej	
(np.	 szamponach,	 proszkach,	 płynach),	
opakowania	po	produktach	spożywczych	
(jogurtach,	serkach,	margarynie),	plasti-
kowe	torebki,	worki,	reklamówki	i	folie,	

plastikowe	zakrętki,	koszyczki	po	owocach,	opakowania	
kartonowe	po	napojach,	mleku,	sokach.	Wrzucać	czyste	
opakowania	i	zgnieść	je	przed	wrzuceniem.

metale (worek	czerwony):	puszki	po	
napojach,	sokach,	puszki	z	blachy	stalo-
wej	po	żywności,	drobny	złom	żelazny	
i	metale	kolorowe,	kapsle	z	butelek,	folia	
aluminiowa.	Wrzucać	czyste	opakowa-
nia	i	zgnieść	je	przed	wrzuceniem.

odpady BiodegradoWalne 
(worek	brązowy):	odpady	kuchenne,	np.	
resztki	 owoców,	warzyw,	 produktów	
mlecznych,	skorupki	jaj,	fusy	po	kawie,	
herbacie,	 stary	 chleb.	Nie	wrzucamy	
odpadów	 zielonych,	 kości,	 odchodów	
zwierzęcych,	 popiołu	 i	żużlu	 z	komina	
i pieca.

odpady pozostałe po segre-
gacji (worek	przeźroczysty):	wrzuca-
my	odpady,	które	nie	można	umieścić	
w	worku	niebieskim,	zielonym,	żółtym,	
czerwonym	i	brązowym	(np.	pampersy	
czy	 zanieczyszczone	 opakowania)	 za	
wyjątkiem	 odpadów	wymienionych	
poniżej.

do Wszystkich WorkóW przeznaczonych 
do segregacji i do Worka czarnego (na	
zmieszane	odpady)	NIE	WRZUCAMY:	odpadów	niebez-
piecznych	 (opakowań	po	olejach	 silnikowych,	 smarach,	
środkach	ochrony	roślin),	odpadów	budowlanych	i	rozbiór-
kowych,	przeterminowanych	leków	i	chemikalia,	zużytych	
baterii	 i	akumulatorów,	zużytego	sprzętu	elektrycznego	
i	elektronicznego,	mebli	 i	 innych	odpadów	wielkogaba-
rytowych,	popiołu,	żużlu,	odpadów	zielonych.	W	ramach	
uiszczonej	opłaty	właściciele	nieruchomości	będą	mogli	
samodzielnie	 oddać	 te	 odpady	do	Punktu	Selektywnej	
Zbiórki	Odpadów	Komunalnych	znajdującego	się	w	Za-
kładzie	Gospodarki	Komunalnej	Sp.	z	o.o.	w	Brzostku	na	
ulicy	Szkotnia	22.

Właściciele nieruchomości zobowiązani 
są wystawić worek w 90% napełniony

	 Odpady	 segregowane	 należy	 zbierać	w	taki	 sposób,	
aby	nie	były	one	zanieczyszczone	 resztkami	 żywności,	
tłuszczami,	olejami,	farbami	oraz	nie	zawierały	mokrego	
papieru	i	mokrej	tektury.
	 Odpady	powinny	być	zbierane	do	odpowiednio	ozna-
kowanych	worków,	z	napisem	Gmina	Brzostek,	dostarcza-
nych	przez	przedsiębiorcę	odbierającego	odpady.
Co	się	stanie	jeżeli	ktoś	zadeklarował,	że	będzie	segrego-
wał	odpady,	a	ich	nie	segreguje?
	 W	przypadku	zebrania	odpadów	różnych	frakcji	w	jed-
nym	worku,	zebrane	odpady	będą	traktowane	jako	odpady	
niesegregowane.	W	drodze	decyzji	opłata	wzrośnie	dwu-
krotnie.	Informacja	o	nierzetelnym	segregowaniu	lub	jego	
braku	będzie	przekazana	przez	odbierającego	odpady.

przeterminoWane leki należy	wydzielić	ze	stru-
mienia	odpadów	komunalnych	i	przekazać	je	do	specjali-
stycznych	pojemników	znajdujących	się	w	wyznaczonych	
aptekach	w	Brzostku	przy	ulicy	Szkolnej	5	i	w	Smarżowej	
78	lub	do	Punktu	Selektywnej	Zbiórki	Odpadów	Komu-
nalnych	znajdującego	się	w	Zakładzie	Gospodarki	Komu-
nalnej	Sp.	z	o.o.	na	ulicy	Szkotnia	22.

	 Właściciele	 nieruchomości	 zobowiązani	 są	 przeka-
zywać	 odpady	 komunalne	 przedsiębiorcy	w	terminach	
wyznaczonych	harmonogramem.

	 W	przypadku	gdy	dojazd	do	nieruchomości	z	przyczyn	
prawnych	lub	atmosferycznych	jest	niemożliwy,	właściciel	
nieruchomości	powinien	w	dniu	odbioru	odpadów	wysta-
wić	worki	w	pobliżu	przejezdnej	drogi.
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 W czerwcu warto pamiętać o tym, 
że w tzw. „Polsce Ludowej” prawa 
zwykłych obywateli były ciągle łama-
ne przez władzę komunistyczną, która 
dopuściła się zbrodni na dziesiątkach 
tysięcy niewinnych Polaków. Pierwsze 
wielkie powstanie przeciwko komu-
nistycznej dyktaturze miało miejsce 
w czerwcu 1956 roku w Poznaniu. 
Oto krótkie przypomnienie tamtych 
wydarzeń.

	 Początek	 lat	 pięćdziesiątych	 XX	
wieku	 to	 był	 czas	 największego	 stali-
nowskiego	 zniewolenia	 Polski	 i	Pola-
ków.	Symbolami	tego	były	morderstwa	
w	majestacie	 prawa	najwybitniejszych	
polskich	 Patriotów:	 generała	 Emila	
Augusta	Fieldorfa	ps.	„Nil”	–	słynnego	
dowódcy	dywersji	Armii	Krajowej;	rot-
mistrza	Witolda	Pileckiego	–	żołnierza	
AK	organizującego	w	Auschwitz	tajną	
organizację	 przekazującą	 na	 zachód	
meldunki	 o	zagładzie	Żydów;	podpuł-
kownika	Łukasza	Cieplińskiego	z	Rze-
szowszczyzny	 –	 wybitnego	 prezesa	

Krajowego	Zarządu	niepodległościowej	
organizacji	WOLNOŚĆ i NIEZAWI-
SŁOŚĆ.	 Represjonowano	 też	Kościół	
katolicki	 i	uwięziono	 ks.	 Kardynała	
Stefana	Wyszyńskiego.
	 Jednak	w	1956	r.	system	stalinowski	
w	Polsce	nieco	się	zachwiał	po	śmierci	
w	Moskwie	I	sekretarza	PZPR	Bieruta	
(sowieckiego	agenta)	i	krytyce	w	ZSRS	
„kultu	 jednostki”.	Zapoczątkowało	 to	
tzw.	„odwilż”,	podczas	której	zniewo-
lone	 społeczeństwo	 polskie	 zaczęło	
otwarcie	narzekać	na	swe	ubóstwo	i	kry-
tykować	komunistyczną	władzę	oraz	jej	
terrorystyczne	agendy:	ubecję,	armię	so-
wiecką	i	milicję.	28	czerwca	w	Poznaniu	
wybuchło	powstanie	–	w	proteście	prze-
ciwko	niskim	płacom,	brakom	żywności	
w	sklepach	i	sowieckiej	obecności.	Pole-
gało	ono	na	tym,	że	robotnicy	wyszli	na	
ulice,	aby	manifestacyjnie	przedstawić	
swe	postulaty	władzom	wojewódzkim.	
Jednak	władza	 nie	 podjęła	 rozmów,	
tylko	 sprowokowała	 walkę	 i	ciągu	
kilkunastu	 godzin	miasto	 opanowały	
jednostki	 pancerne	 komunistycznego	

wojska.	Z	 czołgowych	 armat	 i	karabi-
nów	maszynowych	strzelano	do	ludzi!	
Zginęło	 59	osób,	 a	ponad	500	 zostało	
rannych!	Nie	wiadomo	 ilu	 żołnierzy	
skazano	z	powodu	odmówienia	wyko-
nania	 rozkazu.	Reakcją	 społeczną	 na	
Poznański	Czerwiec	było	ogólnopolskie	
poparcie	 dla	 prześladowanych	uczest-
ników	wydarzeń.	Tego	komunistyczna	
PZPR	nie	mogła	 już	„tak	zwyczajnie”	
zdusić	 represjami.	Dyktatorska	 partia	
była	wewnętrznie	 skłócona	w	walce	
o	przywództwo,	 dlatego	 taktycznie	
musiała	godzić	się	na	pewne	ustępstwa.	
Potem	w	październiku	władzę	 przejął	
Gomułka	kreowany	na	rodzimego	ko-
munistę	(w	domyśle	„lepszego”,	bo	nie	
moskiewskiego).	To	były	tylko	pozory…	
Chociaż	po	1956	r.	nie	wrócił	masowy	
terror,	to	jednak	nadal	komuniści	prowa-
dzili	walkę	z	najmniejszymi	przejawami	
wolności	 słowa.	 Potem	 ich	 głównym	
celem	był	Kościół	katolicki	i	nauczanie	
religii	w	szkołach…

(cdn.)
Oprac. Zespół

ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem 
(cz. XXVi. polskie miesiące – CZERWIEC)

 Jest moim obowiązkiem pokazać 
swym współziomkom, jak dobro, pięk-
no i pożytek ucieleśniły się w jednej 
osobie, że stąpał po ziemi człowiek, 
który czynem tworzył poezję, a pie-
niądze zamieniał na ideały –	te	słowa	
Ludwika	 Tomanka	
trafnie	opisują	twór-
cę	 przemysłu	 naf-
towego	 –	 Ignacego	
Łukasiewicza.
	 29	 maja	 2013	 r.	
w 	 a u l i 	 Z e s p o ł u	
Szkó ł 	 Miejsk ich	
Nr	3	w	Jaśle	odbyła	
się	 X	 Edycja	Mię-
dzywojewódzkiego	
Konkursu	 ,,Życie	
i	działalność	 Igna-
cego	Łukasiewicza”,	
w	którym	 uczest-
niczyli	 uczniowie	
gimnazjów	 z	woje-
wództw	 małopol-
skiego	 i	podkarpac-
kiego.	 Rywalizacja	
odbyła	 się	w	zakre-
sach: 	 poet yck im	
i	plastycznym	 oraz	
w	kategorii	wiedzy	
o	Ignacym	Łukasie-
wiczu.
	 W	części	 plastycznej	 liczna	 grupa	
gimnazjalistów	przygotowała	różnymi	
technikami	prace,	które	następnie	oce-
niało	 profesjonalne	 jury.	Rywalizacja	
była	 zacięta.	Uczeń	Gimnazjum	 im.	

Królowej	Jadwigi	w	Brzostku	–	Kac-
per Klich	zdobył	II miejsce	za	wyko-
nanie	 z	plasteliny	 popiersia	 Ignacego	
Łukasiewicza.
	 W	 kategorii	 poetyckiej	młodzież	
z	wielu	szkół	wykazała	się	wrażliwo-

ścią	i	inwencją	twórczą,	pisząc	wiersze	
związane	z	działalnością	pioniera	prze-
mysłu	naftowego.	Uczennica	brzostec-
kiego	gimnazjum,	Daria Sieńkowska 
wywalczyła wyróżnienie za wiersz pt. 

,,Gulden”.
	 W	części	dotyczącej	wiedzy	o	wy-
nalazcy	uczniowie	musieli	wykazać	się	
drobiazgowymi	wiadomościami	 z	za-
kresu	biografii	Ignacego	Łukasiewicza,	
a	także	znajomością	chemii	organicz-

nej,	 w	szczególno-
ści	 węglowodorów	
i	produktów	 ropy	
naftowej.	W	szranki	
z	trzynastoma	 inny-
mi	szkołami	stanęły	
uczennice	 Gimna-
zjum	Królowej	 Ja-
dwigi	 w	Brzostku,	
które,	 po	 teście	 pi-
semnym	wraz	z	pię-
cioma	innymi	druży-
nami,	 zakwalifiko-
wały	się	do	ustnego	
sprawdzianu	wiedzy.	
Po	długiej	 i	zaciętej	
rywalizacji	brzostec-
kie	 gimnazjalistki	
Dominika Kaput, 
Karol i na Ryba , 
Monika Lemek	wy-
walczyły	II miejsce. 
	 Wszystkim	 zwy-
cięzcom	 Między-
wo j ewó d z k i e g o	
Konkursu	 ,,Życie	

i	działalność	 Ignacego	Łukasiewicza”	
gratulujemy	 i	życzymy	 dalszych	
sukcesów	w	szkołach	 ponadgimna-
zjalnych.	

agb

X Edycja Międzywojewódzkiego Konkursu ,,Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”

Śladami ignacego łukasiewicza
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	 Mama	 to	pierwsza	osoba,	która	po	
przyjściu	 na	 świat	 tuli	 nas	 z	czuło-
ścią,	 a	przez	 całe	 życie	 otacza	 troską	
i	miłością.	Aby	 ją	 docenić	 i	ukorono-
wać,	w	większości	 krajów	 świata	 raz	
w	roku	obchodzi-
my	Dzień	Matki.	
Tego	 dnia	mamy	
obdarowywane	są	
przede	wszystkim	
kwiatami,	 laur-
kami	 i	gorącymi	
buziakami	 przez	
swoje	małe,	duże,	
młode,	 a	nawet	
bardzo	 dorosłe	
pociechy.
	 U	 nas	 Dzień	
Ma t k i 	 p o 	 r a z	
pierwszy	 oficjal-
n ie 	 obchodzo -
no	 w	Krakowie	
w	1914r.	 Jednak	
tylko	 w	Polsce	
wypada	 on	 26	
maja.
	 Również	w	tym	
roku	 dzieci	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	
w	Przeczycy	nie	zapomniały	o	tym	dniu	
i	zaprosiły	 swoje	mamy	na	 uroczyste	
obchody	Dnia	Matki.

	 Zjawiły	się	niemal	wszystkie	zapro-
szone	mamy,	 które	 z	dumą	 oglądały,	
jak	ich	pociechy	dwoiły	się	i	troiły	na	
scenie.
	 Aby	jak	najlepiej	zaprezentować	się	

przed	zgromadzoną	publicznością	dzie-
ci	walczyły	z	tremą	i	stresem.	Insceni-
zację	 słowno-muzyczną	przygotowała	
kl.	 I–II	 pod	 kierunkiem	p.	Wiesławy	

Skocz	i	kl.	III	pod	kierunkiem	p.	Wan-
dy	Wojdyły.	Wiersze	 i	piosenki	 były	
wyrazem	wdzięczności	dla	mam	za	ich	
ciepło	i	ogromne	serce.
	 Po	 tak	wspaniałych	występach	 na	
twarzach	zebranych	mam	można	było	
zauważyć	 tylko	 jedno	 –	wzruszenie	
i	dumę	ze	swoich	pociech.	Dla	lepsze-

go	 zapamiętania	
tego	 dnia	 dzieci	
p r z ygo t owa ł y	
dla	 swoich	mam	
laurki,	które	same	
wykonały	i	każdej	
mamie	 wręczy-
ły	 „symboliczną	
różę”.
	 Po	 części	 arty-
stycznej	 był	 czas	
na	 poczęstunek,	
nie	mogło	obyć	się	
bez	 kawy,	 ciast-
ka,	słodyczy	oraz	
rozmów	w	miłej	
i	radosnej	 atmos-
ferze.
	 Wszystkim	ma-
mom,	które	odło-
żyły	prace	domo-
we	i	rolno-gospo-

darcze	na	później,	a	potrafiły	być	z	nami	
w	tym	ważnym	dla	nas	wszystkich	dniu	
–	bardzo	dziękujemy.

Urszula Przybyło

mama – najpiękniejsze słowo świata

	 29	 kwietnia	 2013r.	w	Przedszkolu	
Publicznym	 w	Brzostku	 odbył	 się	
międzygrupowy	 konkurs	 piosenki	
„Śpiewajmy	 o	przyrodzie”,	 który	 był	
podsumowaniem	 całorocznej	 pracy	
związanej	 z	promowaniem	 zdrowego	
stylu	 życia	 i	postaw	 ekologicznych.	
Zdrowie	dzieci	jest	dla	nas	najważniej-
szą	sprawą,	dbamy	o	to,	aby	zapewnić	
im	 jak	 najlepsze	 warunki	 rozwoju,	
dlatego	 podejmujemy	 się	 realizacji	
różnych	programów	z	zakresu	edukacji	
zdrowotnej,	 przyrodniczej	 i	ekolo-
gicznej.	W	 tym	 roku	 realizowaliśmy	

program	 edukacji	 antynikotynowej	
„Czyste	powietrze	wokół	nas”,	edukacji	
przyrodniczej	 „Kubusiowi	przyjaciele	
natury”,	 edukacji	 zdrowotnej	 „Aka-
demia	Aquafresh”.	Wszystkie	 te	 pro-
gramy	były	 nierozerwalnie	 związane	
z	opracowanym	 przez	 nauczycielki	
naszego	przedszkola	 „Przyrodniczym	
kalendarzem	 przedszkolaka”,	 dzięki	
któremu	przez	poszczególne	miesiące	
roku	szkolnego	realizowane	były	treści	
dotyczące	zdrowia,	przyrody	i	ochrony	
środowiska.	Nie	były	to	tylko	zagadnie-
nia	 teoretyczne	–	 dzieci	wykonywały	

eksperymenty	w	kącikach	 przyrody,	
w	ogrodzie,	samodzielnie	przyrządzały	
zdrowe	posiłki	(sałatki,	kanapki,	soki).	
Często	 przebywały	 na	 świeżym	 po-
wietrzu	–	spacery,	wycieczki	–	a	w	ten	
sposób	przekonywały	się	do	znaczeniu	
ruchu	dla	zdrowia.	
	 Podsumowaniem	 tych	wszystkich	
działań	był	konkurs	piosenki,	przygo-
towany	 przy	współudziale	 rodziców.	
Wszystkie	chętne	przedszkolaki	zostały	
zaproszone	 do	 udziału	w	konkursie.	
Zgłosiło	się	19	dzieci,	które	zaprezen-
towały	swoje	zdolności	wokalne	przed	
całym	przedszkolem.	Rywalizacja	była	
zacięta,	o	czym	świadczy	fakt,	że	komi-
sja	konkursowa	przyznała	trzy	pierwsze	

miejsca	 –	 dla	 Elizy,	
Pawła	 i	Emilki,	 dwa	
miejsca	 drugie	 –	 dla	
Sary	i	Filipa	oraz	trze-
cie	miejsce	dla	Wero-
niki.	Wszyscy	uczest-
nicy	otrzymali	dyplo-
my	i	wyróżnienia	oraz	
nagrody	 książkowe.	
Bardzo	 dziękujemy	
Pani	Ani	za	pamiątko-
we	zdjęcia	 z	tego	wy-
darzenia,	 wszystkim	
rodzicom	za	włączenie	
się	 w	przygotowanie	
dzieci	 do	 konkursu,	
a	Pani	Małgosi	 i	Pani	
Ewie	za	przygotowanie	
i	prowadzenie	konkur-
su	w	przedszkolu.

D. Nawracaj

konkurs piosenki „Śpiewajmy o przyrodzie”

Fot. A. Rozwadowska
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 Podróż	do	słonecznej	Hiszpanii	była	
ostatnim	wyjazdem	 zaplanowanym	
w	tym	roku	szkolnym	w	ramach	pro-
jektu	,,Comenius’’.	W	przyszłym	roku	
szkolnym	czeka	na	wyjazd	do	Portu-
galii	 i	Czech.	Wielkim	wydarzeniem	
dla	szkoły	będzie	goszczenie	naszych	
partnerów	 z	krajów	 europejskich	 tj.	
Rumunię,	Hiszpanię,	Czechy,	 Portu-
galię,	Turcję	oraz	Danię	w	maju	2014	r.
	 Miejscem	 na-
szego	pobytu	była	
szkoła	w	miejsco-
wości	Santomera.	
Gościnę	w	pierw-
szym	dniu	 poby-
tu	 rozpoczęliśmy	
od	 uczestnictwa	
w	wa r sz t a t ach	
literackich	 zwią-
zanych	z	tematem	
projektu,	 który	
dotyczy	 h isto -
r i i 	 z 	morałem.	
Nasi	 par tnerzy	
z	Hiszpanii	 wy-
brali	 opowieść	
najsłynniejszego	
pisarza	Miguela	
Cervantesa	 ,,Don	
Kichote”.	Podczas	
naszego	 pobytu	
w	szkole	hiszpań-
skiej	mieliśmy	okazję	poznać	system	
edukacji	 kraju	 zwiedzając	 budynki	
i	sale	 lekcyjne.	W	kolejne	 dni	 poby-
tu	w	Hiszpanii	 gospodarze	 zadbali	
o	to,	 aby	 pokazać	 nam	najciekawsze	
i	najbardziej	 malownicze	 miejsca	
Cartageny.	Wycieczkę	 do	Cartageny	
rozpoczęliśmy	od	zwiedzania	starożyt-
nego	miasta,	pozostałości	rzymskiego	
teatru	i	bizantyjskich	murów,	co	krok	
napotykaliśmy	 zaskakujące	 budowle	
z	czasów	rzymskich.	Zwiedzanie	Car-

tageny	tego	dnia	zakończyliśmy	udając	
się	 na	 rejs	 po	 największej	 lagunie	
w	Europie	 –	Mar	Menor.	Zauroczeni	
kolorami,	 atmosferą	 i	egzotyką	 tego	
miejsca	udaliśmy	się	na	obiad	i	spacer	
po	 piaszczystej	 plaży,	 by	 choć	 przez	
chwilę	 rozkoszować	 się	 widokiem	
przepięknej	laguny.	Wspólnie	zjedzona	
paella	i	rejs	po	lagunie	na	długo	pozo-
staną	w	naszej	pamięci.	Środa	upłynęła	

nam	równie	ciekawie,	podziwialiśmy	
t an iec 	 f lamenco	 w	wykonan iu	
utalentowanego	ucznia	tej	szkoły	Jose	
Escarpina.	Ma	on	zaledwie	jedenaście	
lat,	a	już	pobił	rekord	Guinnessa	w	ste-
powaniu.	W	tym	dniu	również	szkoła	
hiszpańska	 zorganizowała	 spotkanie	
z	władzami	 regionu,	 uczniami	 i	ich	
rodzicami,	 podczas	 którego	dyrektor	
szkoły	oficjalnie	wręczyła	certyfikaty	
Comeniusa.	 Podczas	wizyty	 nauczy-
ciele	zrealizowali	szereg	zadań	wyni-

kających	 z	harmonogramu	pracy	nad	
projektem.	Nauczyciele	skupili	się	na	
opracowaniu	planu	pracy	na	przyszłe	
miesiące	 oraz	 omówieniu	 kolejnego	
spotkania.	 Spotkanie	 reprezentantów	
szkół	partnerskich	w	Hiszpanii,	to	nie	
była	tylko	ciężka	praca.	Oprócz	zadań	
wynikających	 z	projektu,	mogliśmy	
zakosztować	 przysmaków	 lokalnej	
kuchni,	obejrzeć	występ	grupy	tanecz-

nej,	prezentującej	
tradycyjne	 tań-
ce	 hiszpańskie.	
Os t a t n i 	 d z ień	
naszego	 pobytu	
w	Hiszpanii	 spę-
dziliśmy	na	zwie-
dzaniu	muzeum	
wina	w	miejsco-
wości	Bullas.	
	 Wyjazd	był	do-
skonałą	okazją	do	
poznania	 boga-
tej	 i	różnorodnej	
kultury	 Hiszpa-
nii,	 obserwowa-
nia	 z	bliska	 co-
dziennego	 życia	
jej	mieszkańców	
oraz	 rozwijania	
naszych	 umie -
ję t nośc i 	 jęz y-
kowych.	 Pobyt	

w	tak	pięknym	kraju	dostarczył	wielu	
niezapomnianych	 wrażeń.	 Ciepły	
klimat,	koloryt	odwiedzanych	miejsc,	
egzotyczne	krajobrazy	oraz	wspania-
ła	 gościnność	Hiszpanów	 na	 długo	
zostaną	w	naszej	 pamięci.	Wizyta	 ta	
potwierdziła	potrzebę	budowania	więzi	
międzyludzkich,	wymianę	 poglądów	
i	doświadczeń	w	dziedzinach	 eduka-
cji	 i	kultury	ponad	granicami	krajów	
i	różnicami	językowymi.	

Uczestnicy wyjazdu

kultura i zwyczaje hiszpańskie nie są nam obce

	 Przewodniczący	Komisji	Weryfikacyjnej	powołanej	w	celu	
przyznawania	Nagród	Burmistrza	Brzostku	 za	 szczególne	
osiągnięcia	 dla	 uczniów	 szkół	 średnich	 zamieszkałych	na	
terenie	Gminy	Brzostek	informuję,	że	można	zgłaszać	kan-
dydatów do Nagrody Burmistrza Brzostku. 
 Nagrodę	rzeczową	przyznaje	się	uczniom	szkół średnich 
kończących się maturą,	posiadających	stałe	zameldowanie	
w Gminie Brzostek. Uczeń	kandydujący	do	Nagrody	Burmi-
strza	Brzostku	powinien	spełnić	co	najmniej	dwa	z	podanych	
warunków:
a)	uzyskuje	celujące,	bardzo	dobre	i	dobre	oceny	z	obowiąz-
kowych	zajęć	edukacyjnych	(średnia	ocen	powyżej	4,5),

b)	jest	finalistą	konkursu	przedmiotowego	przynajmniej	na	
szczeblu	międzyszkolnym	(miejsca	I	–	VI),	

c)	wykazuje	 szczególne	 zdolności	w	co	 najmniej	 jednej	
dziedzinie	 (obowiązkowe	 zajęcia	 edukacyjne)	 uzyskuje	
z	niej	stopnie	celujące,	a	z	pozostałych	przedmiotów	oceny	
bardzo	dobre,	dobre	i	najwyżej	jedną	ocenę	dostateczną,	

d)	uzyskuje	 nieprzeciętne	wyniki	w	rywalizacji	 sportowej	
(indywidualne	osiągnięcia	na	szczeblu	co	najmniej	 rejo-
nowym).	

	 Kandydatami	mogą	być	tegoroczni	maturzyści,	nie	wy-

klucza	 się	 również	 uczniów,	 którzy	w	poprzednim	 roku	
otrzymali	Nagrodę	Burmistrza	Brzostku.
Uprawnieni	do	składania	wniosków:
a)	rodzice,
b)	stowarzyszenia	z	terenu	gminy	Brzostek,
d)	inne	instytucje.
	 Zgłoszenia	kandydatów	przedstawia	się	w	formie	pisem-
nej.	Wniosek	 o	przyznanie	Nagrody	Burmistrza	Brzostku	
powinien	zawierać	następujące	informacje:
• nazwisko,	imię	i	adres	zamieszkania	ucznia,
• nazwę	szkoły,
• imię	i	nazwisko/	nazwa	instytucji,	adres	zgłaszającego.
	 Do	wniosku	należy	dołączyć	kopie	dokumentów	potwier-
dzających	wybitne	osiągnięcia	osoby	zgłaszanej	do	Nagrody,	
mogą	to	być	np.:	świadectwo	szkolne,	dyplomy,	listy	gratula-
cyjne	itp.	Druk	wniosku	można	pobrać	na	stronie	internetowej	
www.brzostek.pl	lub	w	Urzędzie	Miejskim	w	Brzostku.
	 Wnioski	można	składać	do	dnia	10 lipca br. w Urzędzie	
Miejskim	w	Brzostku,	ul.	Rynek	1,	39-230	Brzostek	–	sekre-
tariat.

Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej
mgr inż. Piotr Szczepkowicz

nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce
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	 W	XV	Mistrzostwach	Podkarpacia	 karate	
kyokushin	dzieci	i	młodzieży,	które	odbyły	się	
w	 Przeworsku	 dnia	 27.04.2013r.brało	 udział	
270	zawodników	z	15	klubów	z	Podkarpacia,	
w	tym	12	zawodników	z	UKS	Kyokushin	Karate	
w	Brzostku.	Miejsca	na	podium	wywalczyli:
Kumite	kadetki	młodsze	powyżej	35	kg	–	Pa-
trycja	Kolbusz	(II	miejsce)
Kumite	 kadeci	 do	 40	 kg	 –	Marceli	 Święch	
(II	miejsce)
Kumite	młodzicy	 do	 55	 kg	 –	Mateusz	 Sowa	
(III	miejsce)
Kumite	dziewczęta	2004	i	młodsze,	open	–	Kin-
ga	Finek	(III	miejsce)
Ponadto	klub	karate	z	Brzostku	reprezentowali:	
Krystian	Finek,	Aleksandra	Zięba,	Wiktor	Jar-
musz,	Sebastian	Kolbusz,	Krzysztof	Bielański,	
Piotr	Przebięda,	Damian	Wal,	Daniel	Grygiel.
	 Sędziował	senpai	Robert	Kolbusz,	sekundo-
wali	Piotr	Stasiowski	oraz	Patryk	Sarna.	Młod-
szą	grupą	zawodników	opiekowała	się	Urszula	
Finek.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 R. Kolbusz

dobre wyniki brzosteckich karateków w przeworsku

Reprezentacja Brzostku na XV Mistrzostwach Podkarpacia

gimnazjaliści na podium
	 23	maja	2013	r.	w	Kołaczycach	odbył	się	Wiosenny	Turniej	
Piłki	Nożnej	o	puchar	dyrektora	liceum	ogólnokształcącego.	
W	rozgrywkach	brało	udział	dziesięć	zespołów	z	powiatów	
jasielskiego	 i	 dębickiego.	Gimnazjum	w	Brzostku	 zakwa-
lifikowało	 się	 do	półfinału	 i	 rozegrało	wyrównaną	walkę.	
Niestety	drużyna	z	Brzostku	nie	miała	szczęścia	w	rzutach	
karnych,	co	dało	możliwość	gry	tylko	o	trzecie	miejsce.	Udało	

się	 pewnie	wywalczyć	miejsce	 na	 podium	wynikiem	3:0.	
O	waleczności	chłopaków	z	gimnazjum	świadczy	również	
fakt,	że	Albert	Stasiak	został	królem	strzelców.	Skład	grupy	
w	rozgrywkach	piłki	nożnej	w	Kołaczycach:	Kacper	Janiga,	
Piotr	Nawracaj,	Albert	Stasiak,	Mateusz	Golec,	Kamil	Wili-
sowski,	Kamil	Synowiecki,	Mateusz	Cisoń,	Patryk	Machaj,	
Kacper	Szymański,	Jan	Tyburowski,	Tomasz	Juda.
	 Męskiej	drużynie	z	brzosteckiej	szkoły	gratulujemy	wy-
sokich	osiągnięć	sportowych	na	szczeblu	powiatowym.

aa

Drużyna brzosteckiego gimnazjum z opiekunem p. M. Machaj Albert Stasiak – król strzelców

z prac rady miejskiej
	 27	maja	br.	odbyła	się	XXVIII	sesja	
Rady	Miejskiej	 w	Brzostku.	 Obra-
dom	 przewodniczyła	 Zofia	 Skórska	
–	 Przewodnicząca	Rady.	Na	 początku	
obrad	Burmistrz	Brzostku	Leszek	Bie-
niek	 przedstawił	 informację	 z	realiza-
cji	 uchwał	Rady.	W	 okresie	 sprawoz-
dawczym	 na	 podstawie	 Uchwały	 Nr	
XXVII/207/13	Rady	Miejskiej	w	Brzost-
ku,	Zarządzeniem	Nr	33/13	Burmistrza	
Brzostku	z	dnia	23	kwietnia	2013	 roku	
dokonano	zmian	zestawienia	zbiorczego	
planów	finansowych	 jednostek	 budże-
towych	 na	 2013	 rok.	 Przekazano	 do	
publikacji	w	Dzienniku	Urzędowym	Wo-

jewództwa	Podkarpackiego	Uchwały:	Nr	
XXVII/205/13	w	sprawie	zasad	przyzna-
wania	dotacji	celowej	na	dofinansowanie	
kosztów	inwestycji	związanych	z	ochroną	
środowiska	 –	 usuwanie	wyrobów	 za-
wierających	azbest	pochodzących	z	wy-
miany	pokryć	dachowych	 lub	 elewacji,	
Nr	XXVII/208/13	w	sprawie	określenia	
przystanków	 komunikacyjnych	 udo-
stępnionych	operatorom	i	przewoźnikom	
oraz	 warunków	 i	zasad	 korzystania	
z	przystanków.	Aktem	Notarialnym	Nr	
3843/2013	sporządzono	umowę	sprzeda-
ży	mieszkania	Nr	6	przy	ul	Gryglewskie-
go	na	rzecz	dotychczasowego	najemcy.	W	
kolejnym	punkcie	porządku	obrad	Rada	
Miejska	w	Brzostku	 podjęła	 uchwały	
w	sprawie:	

-	zatwierdzenia	 do	 realizacji	w	latach	
2013	 –	 2015	 projektu	w	ramach	Pod-
działania	7.1.1	Programu	Operacyjnego	
Kapitał	Ludzki.	

-	zatwierdzenia	 sprawozdania	 finanso-
wego	 Samodzielnego	Gminnego	 Pu-
blicznego	Zakładu	Opieki	Zdrowotnej	
w	Brzostku	za	2012	rok	

-	zatwierdzenia	sprawozdania	finansowe-
go	instytucji	kultury	–	Centrum	Kultury	
i	Czytelnictwa	w	Brzostku	za	2012	rok.

	 Wszelkie	 pisemne	 opracowania	 do-
tyczące	 sesji	 dostępne	 są	w	Urzędzie	
Miejskim	–	biuro	Nr	6.	Treść	podjętych	
uchwał	 prezentowana	 jest	w	Biuletynie	
Informacji	 Publicznej	 oraz	 na	 stronie	
internetowej	Gminy	Brzostek.

Ewa Szukała
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	 W	bieżącym	roku	szkolnym	do	reali-
zacji	tego	projektu	została	zaproszona	
Szkoła	Podstawowa	w	Przeczycy	jako	
jedyna	z	Gminy	Brzostek.
	 Celem	 kampanii	 jest	 promocja	
aktywnego	 trybu	 życia	wśród	 dzieci	
i	młodzieży.	Nagrodą	główną	dla	zwy-
cięzcy	 konkursu	 jest	wielofunkcyjne,	
profesjonalne	 boisko	 sportowe	 z	wy-
posażeniem.	Do	 tej	 pory	 organizator	
kampanii	 –	 Fabryka	Farb	 i	Lakierów	
Śnieżka	S.A.,	ufundował	budowę	kilku	
takich	boisk.
	 Konkurs	przeznaczony	jest	dla	szkół	
podstawowych,	 które	 nie	mają	boiska	
szkolnego	 lub	 posiadany	 przez	 nie	
obiekt	jest	w	złym	stanie	technicznym	
i	wymaga	gruntownej	renowacji.	
	 Zadaniem	 uczestników	 konkursu	
było	przygotowanie	 zespołowej	 pracy	
plastycznej	 w	formie	 przestrzennej	

o	tematyce	sportowej.	Praca	nad	projek-
tem	rozpoczęła	się	30	kwietnia,	a	finał	
miał	miejsce	17	maja.	Do	kibicowania	
przy	pracach	nad	projektem	dołączyła	
się	 cała	 społeczność	 szkolna.	Dzieci	
z	oddziału	 przedszkolnego	wybrały	
ulubione	 kolory	 na	 boisko	 szkolne.	
Uczniowie	 klas	 I-III	 rysowali	wyma-
rzone	boisko.	Zaś	starsi	uczniowie	klas	
IV	,V	i	VI	wykonali	makietę	na	lekcjach	
plastyki,	zajęciach	świetlicowych	oraz	
w	wolnych	chwilach.	Każdy	z	nich	miał	
przydzielone	przez	nauczyciela	zadanie	
do	wykonania.	 Uczniowie	 z	wielką	
pasją	i	precyzją	tworzyli	poszczególne	
elementy	pracy,	by	uzyskać	efekt	kilku	
boisk:	 do	 piłki	 nożnej,	 koszykówki,	
siatkówki	i	hokeja	na	lodzie.
	 Uczennica	klasy	4	wykonała	piękne	
kolorowe	ludziki-sportowców	z	mode-
liny,	symbolizujące	poszczególne	dys-

cypliny	sportowe.	 Ich	sylwety	zostały	
ustawione	na	poszczególnych	boiskach..	
Praca	w	grupie	przebiegała	pomyślnie,	
w	miłej	 atmosferze,	 uczniowie	wyko-
nali	swoje	dzieło	z	pasją,	chcąc,	by	było	
bardzo	efektowne.	Wpłynęło	to	na	ich	
pozytywne,	wzajemne	relacje	.Projekt	
rozwinął	 także	 ich	wyobraźnię	 oraz	
umiejętności	plastyczno-techniczne.
	Podczas	pracy	wykazali	dużą	kreatyw-
ność	 i	inwencję	 twórczą,	 byli	 bardzo	
zaangażowani	 w	pracę,	 zgłaszając	
swoje	pomysły.
	 Opiekunowie	projektu	czuwali	nad	
bezpieczeństwem,	 służyli	 pomocą	
i	wsparciem.	Pod	ich	kierunkiem	dzieci	
wykonały	także	transparent	zapraszają-
cy	do	głosowania	na	naszą	szkołę	oraz	
duże	biało-czerwone	maskotki	kibiców.
	 Uczniowie	 naszej	 szkoły	 kochają	
sport,	chętnie	biorą	udział	w	zawodach	
sportowych,	 dlatego	 ich	największym	
marzeniem	 jest	 posiadanie	 boiska	
z	prawdziwego	zdarzenia,	które	będzie	
służyło	wszystkim.	Prosimy	o	wsparcie	
szkoły	w	głosowaniu	 na	 nasz	 projekt	
na	 stronie	 www.koloroweboiska.pl.	
Liczy	się	każdy	głos.	Głosować	można	
codziennie	aż	do	23	czerwca,	kiedy	to	
dziesięć	najlepszych	szkół	przejdzie	do	
drugiego	 etapu	 konkursu.	Mamy	na-
dzieję	,	że	nasza	szkoła	dzięki	Waszym	
głosom	będzie	wśród	najlepszych.

M.A

 Już rozpoczęło się głosowanie na 
najlepszą pracę plastyczną w konkur-
sie. Od 23 maja do 23 czerwca można 
codziennie oddać głos na naszą szko-
łę. Być może to dzięki Waszym głosom 
nowe, wielofunkcyjne boisko szkolne 
powstanie w naszej miejscowości. Za-
chęcamy wszystkich do głosowania.
 Pozwólcie nam zrealizować ma-
rzenia, oddajcie swój głos na naszą 
szkołę!

kolorowe boiska... czyli szkolna pierwsza liga

	 I	Konkurs Piosenki	Dziecięcej	
„Witajcie	w	naszej	 bajce”,	 odbył	
się	 w	Domu	 Kultury	 „Śnieżka”	
w	Dębicy	22	maja	2013	r.	Konkurs	
ten	 jest	 jedną	z	kolejnych,	nowych	
inicjatyw	Miejskiego	Ośrodka	Kul-
tury.	Adresowany	 jest	 do	uczniów	
szkół	 podstawowych.	Do	1.	 edycji	
zgłosiło	się	20	uczestników.
	 W	konkursie	wzięły	udział	dwie	
uczennice	 Szkoły	 Podstawowej	
w	Nawsiu	Brzosteckim	–	Małgorza-
ta	Dunajska,	kl.	I	oraz	Marta	Wilusz	
kl.	 IV.	Małgosia	 zaśpiewała	 pio-
senkę	„Kaczka	dziwaczka”	z	bajki	
Akademia	Pana	Kleksa,	natomiast	
Marta	„Kochaj	mnie”	z	bajki	Barney	
i	przyjaciele.
	 W	kategorii	 uczniów	klas	 I–III	
drugie	miejsce	 zajęła	Małgorzata 
Dunajska.	Wraz	z	pozostałymi	lau-

reatami	swoim	występem	uświetni	
tegoroczne	Dni	Dębicy.
	 Nie	 jest	 to	 pierwszy	 sukces	
niespełna	 8–letniej	 artystki.	 Rok	
wcześniej	 w	tym	 samym	miej-
scu	 w	Dębicy	 zdobyła	 pierwsze	
miejsce	w	powiatowym	konkursie	
„Śpiewam	 bo	 lubię”,	 a	następnie	
reprezentowała	szkołę	na	Koncercie	
Finałowym	w	Przemyślu.	Miesiąc	
później	 brała	 udział	w	konkursie	
„Moje	miasto”	w	Łańcucie,	 gdzie	
reprezentowała	 naszą	 gminę	 pio-
senką	„Brzostek	–	mój	mały	świat”.	
Uczestniczy	 również	 w	pracach	
Gminnego	Ośrodka	Kultury,	biorąc	
aktywny	udział	w	organizowanych	
tam	koncertach.
	 Małgosi	 gratulujemy	 i	życzymy	
dalszych	sukcesów!

aa

drugie miejsce dla małgosi dunajskiej
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ziemniaczane fantazje
	 Konkurs	„Najlepszy uczeń w zawodzie kucharz”	jest	
w	naszej	szkole	nie	tylko	tradycją,	ale	i	oczekiwanym	przez	
uczniów	i	nauczycieli	wydarzeniem.	Od	wielu	lat	potwierdza	
on	duże	zdolności	i	umiejętności	uczniów,	odkrywa	praw-
dziwe	kulinarne	pasje	 i	talenty,	uczy	zdrowej	 zawodowej	
rywalizacji,	rozwija	kreatywność,	bawi	i	cieszy	zarazem.

	 Tematem	tegorocznego	konkursu,	który	odbył	się	w	dniu	
23 kwietnia 2013r.	były:	„Kulinarne fantazje z ziemnia-
ków”.	Współzawodniczyli	w	nim	uczniowie	klas	Technikum	
Żywienia	i	Zasadniczej	Szkoły	Zawodowej	–	Kucharz	Małej	
Gastronomii.	Zadanie	konkursowe	polegało	na	przygotowa-
niu	potrawy,	w	której	głównym	składnikiem	były	ziemniaki.	
Ale	 ocenie	 podlegało	 także	 zaprezentowanie	 i	podanie	
potrawy	oraz	dekoracja	stołu.
 I miejsce	w	konkursie	zajęła	Anna Jałowy	–	uczennica	

klasy	 II	ZK	–	 która	 przygotowała	
ziemniaki	faszerowane	z	sosem	be-
szamelowym.	II miejsce	przypadło	
Arturowi Skowronowi	–	uczniowi	
klasy	III	TŻa	–	za	potrawę:	kotlety	
ziemniaczane	w	sosie	 pieczarko-
wym	i	pyszną	surówką	z	marchwi.	
III miejsce	 zdobyła	Karolina 
Gołąbek	–	uczennica	klasy	II	ZK,	
która	 przygotowała	 ziemniaki	 fa-
szerowane	w	mundurkach	 z	sosem	
ziołowo–czosnkowym.
	 Wszyscy	 uczestnicy	 konkursu	
otrzymali	 ciekawe	 nagrody	 oraz	
uznanie	nauczycieli	oraz	koleżanek	
i	kolegów	„po	 fachu”.	 Sponsorami	
nagród	 byli:	Kierownik	Szkolenia	
Praktycznego	Pani	mgr	inż.	Teresa	
Radelczuk,	Pedagog	Szkolny	Pani	
mgr	Małgorzata	Kmiecik	oraz	na-
uczyciele	praktycznej	nauki	zawo-
du.

Małgorzata Kolbusz

Od ilu lat pracuje Pani jako pielę-
gniarka w szkołach na terenie Gminy 
Brzostek?

	 Na	terenie	Gminy	Brzostek	jako	pie-
lęgniarka	szkolna	pracuję	od	kwietnia	
2001	 roku.	Wcześniej	wykonywałam	
swój	zawód	(od	roku	1983)	w	oddzia-
łach	 szpitalnych	 i	Ośrodku	Zdrowia	
w	Smarżowej.

Co należy do zadań pielęgniarki 
szkolnej?

	 Do	zadań	pielęgniarki	należy	przede	
wszystkim	przestrzeganie	prawa	ucznia	
do	 uzyskania	 informacji	 na	 temat	
zdrowia,	zachowania	jego	prywatności	
oraz	poszanowania	godności	osobistej.	
Pielęgniarka	 zobowiązana	 jest	 do	 za-
chowania	tajemnicy	zawodowej.	Innym	
zadaniem	jest	przeprowadzenie	testów	
przesiewowych,	 przygotowanie	 profi-
laktyczne	do	badań	lekarskich,	przepro-
wadzenie	w	szkołach	 podstawowych	
grupowej	profilaktyki	próchnicy	zębów	
–	 f luoryzacja.	Ważnym	 elementem	
mojej	 pracy	 jest	 także	 prowadzenie	
edukacji	 zdrowotnej	 i	prozdrowotnej.	
Udzielam	 uczniom	 i	pracownikom	
szkoły	pomocy	medycznej	w	urazach	
i	nagłych	 zachorowaniach.	 Prowadzę	
dokumentację	medyczną.	Do	moich	
zadań	należy	także	ścisła	współpraca	
z	dyrektorem,	rodzicami,	wychowaw-
cami	klas,	nauczycielami,	pedagogiem,	

obsługą	 szkoły,	 z	pielęgniarką	 środo-
wiskową,	 lekarzem	 i	innymi	osobami	
oraz	 instytucjami.	 Istotne	 jest	 także	
uczestniczenie	w	radach	 pedagogicz-
nych	i	radach	rodziców.	

Jak często i z jakimi dolegliwościami 
uczniowie odwiedzają Pani gabinet?

	 Uczniowie	 przychodzą	 do	mojego	
gabinetu	 raczej	 z	niewielkimi	 dole-
gliwościami.	Należą	do	nich	głównie:	
bóle	brzucha,	głowy,	złe	samopoczucie,	
gorączka.	Zdarzają	się	także	krwotoki	
z	nosa,	otarcia	skóry,	skaleczenia.	Jed-
nak	czasem	są	też	poważniejsze	zdarze-
nia,	takie	jak	złamania	czy	zwichnięcia.	
Często	mali	pacjenci	odwiedzają	gabi-
net,	 aby	 porozmawiać	 o	nurtujących	
ich	problemach	zdrowotnych,	ale	i	nie	
tylko.

Jakich rad udzieliłaby Pani rodzicom 
w kwestii dbania o zdrowie swoich 
pociech?

	 Jak	wiadomo,	to	na	rodzicach	spo-
czywa	 obowiązek,	 aby	 ich	 pociechy	
cieszyły	 się	 zdrowiem.	 Dlatego	 po	
pierwsze,	to	oni	powinni	dawać	dobry	
przykład	 swoim	dzieciom,	prowadzić	
zdrowy	styl	życia.	Nie	powinni	swojego	
dziecka	wypuszczać	z	domu	bez	pierw-
szego	śniadania,	gdyż	ono	jest	bardzo	
ważnym	 posiłkiem	 dającym	 energię	
na	cały	dzień.	Po	drugie	powinni	za-

chęcać	swoje	pociechy	do	aktywnego,	
fizycznego	 spędzania	wolnego	 czasu.	
Ważne	 jest,	 by	 ograniczać	młodemu	
człowiekowi	 przesiadywanie	 godzi-
nami	przed	telewizorem	czy	kompute-
rem.	Nakłaniać	go	raczej	do	jazdy	na	
rowerze	czy	grania	w	piłkę	nożną,	aby	
zapewnić	 ruch,	który	 jest	najlepszym	
lekarstwem.	 Po	 trzecie,	 rodzice	 po-
winni	być	czujni,	bo	jak	wiadomo	ich	
dzieci	są	narażone	na	różne	nałogi,	jak	
palenie	papierosów,	picie	alkoholu	czy	
zetknięcie	 się	 z	narkotykami.	Dzieci	
muszą	mieć	zaufanie	do	rodziców,	aby	
dzielić	się	z	nimi	swoimi	problemami.

Czy zawsze chciała Pani zostać pie-
lęgniarką?

	 Jako	dziecko	miałam	wiele	 pomy-
słów	na	 przyszłość.	Chciałam	 zostać	
aktorką,	 nauczycielką,	 ale	 przede	
wszystkim	marzyłam	o	tym,	 aby	po-
magać	innym,	dlatego	wybrałam	zawód	
pielęgniarki.	Tej	profesji	nie	zamieniła-
bym	na	żadną	inną.

Czy lubi Pani swoją pracę?

	 Zdecydowanie	tak.	Jest	to	mój	wy-
marzony	zawód.	W	pracy	pielęgniarki	
czuję	się	spełniona,	kiedy	mogę	komuś	
pomóc	w	zdrowiu	czy	chorobie.

Dziękujemy za rozmowę.
atsz

Wywiad z panią janiną Wójcik – pielęgniarką szkolną



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE14

piotr mroczka drugi w zabajce
	 W	dniach	27-28	kwietnia	2013	roku	
w	LKJ	Zabajka	 koło	Rzeszowa	 roz-
poczęła	 się	 kolejna	 edycja	 zawodów	
jeździeckich	Otwartego	Pucharu	Pod-
karpacia	w	skokach	 przez	 przeszko-
dy.	W	 kategorii	 brązowej	 doskonale	
zaprezentowali	 się	 zawodnicy	 PTK	
Szwadron	 Podkarpacie.	 Zwyciężyła	
wprawdzie	reprezentująca	gospodarzy	
Białorusinka	Volha	Dec-Rachwko-
uskaya	na	 koniu	Lancelot,	 ale	 tuż	 za	
nią	 z	sekundową	 stratą	 zameldował	

się	 Piotr	 Mroczka	 na	 Jamajce	 ze	
Szwadronu	Podkarpacie.	Trzecia	była	
Edyta	Wajda	 z	UKJ	Fort	Łuczyce	 na	
koniu	Capitta.	Tuż	za	podium	znaleźli	
się	 kolejni	 reprezentanci	 Szwadronu:	
Katarzyna	Śliż	na	Sir	Robin	i	Piotr	Sta-
niszewski	na	Wotanie.	Pechowo	jechali	
bracia	Piotr	i	Paweł	Urbanowie,	którzy	
zanotowali	kolejno	wyłamanie	i	zrzutkę	
i	mimo	świetnych	stylowo	przejazdów	
nie	 weszli	 do	 rozgrywki.	 Niedosyt	
powinien	czuć	po	tych	zawodach	Piotr	
Staniszewski,	którego	gapiostwo	w	roz-
grywce	kosztowało	kilka	sekund	i	być	
może	zwycięstwo	a	tak	 skończyło	 się	
na	piątym	miejscu.	W	całych	zawodach	
wzięło	udział	ponad	40	jeźdźców.
	 Start	 naszych	 zawodników	bardzo	
wysoko	ocenili	 prezesi	 największych	
klubów	 jeździeckich	na	Podkarpaciu,	
uznając	jednomyślnie,	że	rodzi	się	nowa	
siła	 jeździecka	w	naszym	 regionie.	
Zasłużone	gratulacje	zbierał	w	Zabajce	
także	 trener	Robert	Kukułka,	 który	
po	 sukcesach	 zawodniczych	 zaczyna	
powoli	 osiągać	 także	 bardzo	 dobre	
wyniki	 jako	 trener.	Następne	zawody	
Otwartego	Pucharu	Podkarpacia	w	po-
łowie	maja	w	Gliniku	Zaborowskim.	
Zaraz	potem	rusza	Galicyjski	Turniej	
Jeździecki	 i	konkursy	 w	Woli	 Ra-
dłowskiej,	Gładyszowie,	Jaśle	i	Dębicy	

otwarty puchar podkarpacia
a	zakończy	go	finał	w	Brzostku	12-13	
października	2013	roku.

znów udane zawody  
dla szwadronu podkarpacie
	 W	dniach	11-12	maja	2013	roku	na	
obiektach	 JKS	Pogórze	Glinik	Zabo-
rowski	odbyły	się	zawody	jeździeckie	
z	udziałem	 PTK	 Szwadron	 Podkar-
pacie.	 Podobnie	 jak	w	Zabajce	 klasę	
LL	80	cm	zdominowali	w	całości	nasi	
zawodnicy.	W	sobotę	na	50	startujących	
par	trzy	pierwsze	miejsca	zajęli	repre-

zentanci	Szwadronu,	wprowadzając	do	
pierwszej	dziesiątki	wszystkich	swoich	
zawodników.	Podobnie	było	w	niedziel-
ny	poranek,	z	tą	różnicą,	że	tym	razem	
aż	 cztery	 pierwsze	miejsca	 zgarnęli	
ułani	wspierani	przez	Kasię	Śliż.
	 W	południe	rozpoczęły	się	najważ-
niejsze	 zawody	 czyli	 II	 kwalifikacja	
Otwartego	Pucharu	Podkarpacia	w	ka-

tegorii	brązowej.	Wygrał	je	po	zaciętej	
walce	 Tomasz	Kotowicz	 z	KJ	 Lalin	
przed	 naszą	 zawodniczką	Katarzyną	
Śliż	 na	 Sir	Robin.	 Trzeci	 był	Maciej	
„Gleba”	Florek.	Zwycięzca	 pierwszej	
edycji	programu	„You	can	dance”,	jak	
się	 okazało	 równie	 dobrze	 tańczy	 jak	
jeździ	 konno	 i	o	 sekundę	wyprzedził	
kolejnego	zawodnika	Szwadronu	Pod-
karpacie	 Piotra	 Staniszewskiego	 na	
Wotanie.	
	 W	klasyfikacji	generalnej	po	dwóch	
kwalifikacjach	 prowadzi	Tomasz	Ko-
towicz	 z	KJ	Lalin,	 który	 zgromadził	
31	pkt.	przed	Katarzyną	Śliż	ze	Szwa-
dronu	Podkarpacie	 –	 30	 pkt.,	 trzecia	
jest	Białorusinka	 reprezentująca	LKJ	
Zabajka	 Volha	 Dec-Rachkouskaya,	
która	zdobyła	ich	28.	Czwarte	miejsce	
zajmuje	Piotr	Staniszewski	z	25	punk-
tami	a	piąte	Piotr	Mroczka.	Do	tej	pory	
w	kategorii	brązowej	sklasyfikowano	30	
zawodników.	Kolejne	 zawody	Otwar-
tego	Pucharu	Podkarpacie	 odbędą	 się	
w	dniach	29-30	czerwca	w	Leśnej	Woli.
	 W	tym	samym	czasie	w	KJ	Lewada	
Zakrzów	trwały	zawody	kawaleryjskie.	
Szwadron	Podkarpacie	 reprezentował	
tam	wachm.	kaw.	och.	Grzegorz	Woj-
taczka	na	koniu	Zament,	 który	mając	
za	 przeciwników	 ponad	 dwudziestu	
ułanów	 zdobył	 tam	 drugie	miejsce.	
Zwyciężył	 nasz	 „dobry	 znajomy”	
plut.	kaw.	och.	Andrzej	Kowalczyk	na	
klaczy	 Pianola	 ze	 Szwadronu	Topo-
rzysko	w	barwach	3	Pułku	Strzelców	
Konnych.	Konkurs	kawaleryjski	w	KJ	
Lewada	 obejmował	 ujeżdżenie,	 skoki	
oraz	konkurs	władania	 szablą	 i	lancą.	
Warto	dodać,	że	KJ	Lewada	Zakrzów	
to	 jeden	 z	najbardziej	 prestiżowych	
ośrodków	 jeździeckich	w	Polsce,	 spe-
cjalizujący	 się	w	ujeżdżeniu.	 Potęgę	
klubu	stworzył	wielokrotny	mistrz	Pol-
ski	w	tej	 dyscyplinie	Andrzej	Sałacki	
a	honorowymi	członkami	klubu	są	m.in.	
Daniel	Olbrychski,	Beata	Tyszkiewicz	
i	Katarzyna	Dowbor.

W. Staniszewski
Fot. Magdalena Chudzik
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Dokończenie na str. 16

	 Dzieci	 uczestniczące	w	zajęciach	
w	ramach	projektu	”Indywidualizacja	
nauczania	uczniów	klas	I–III”	z	języka	
angielskiego,	 realizowanego	w	Ze-
spole	Szkół	w	Nawsiu	Brzosteckim,	
w	dniu	27	marca	2013	roku	wystawiły	
przedstawienie	 słowno-muzyczne	
pt. „Little Red Riddinghood – new 
version”	–	czyli	„Nowa	Wersja	Czer-
wonego	Kapturka”.	 Było	 to	 przed-

stawienie	 dwujęzyczne	 dla	 uczniów	
Szkoły	Podstawowej	 i	ich	 rodziców.	
Uczniowie	 sami	wykonali	 dekoracje	
i	rekwizyty	potrzebne	do	przedstawie-
nia	oraz	zaproponowali	kostiumy.	
 W	rolach	głównych	wystąpili:	Czer-
wony	Kapturek	–	Martynka	Dunajska,	
Mama	–	Ola	Grzesiak,	Tata	–	Patryk	
Markiewicz,	 Babcia	 –	Martynka	
Kolbusz,	Dziadek	 –	Krystian	Noga,	

Wilk	 –	Szymon	Gawron,	 narratorzy	
–	Wiktoria	 Zięba	 i	Kasia	Raś,	 oraz	
przyjaciele	 z	placu	 zabaw	–	Ola	Ra-
delczuk,	Małgosia	Dunajska,	Konrad	
Zyguła,	Kacper	Nowak,	Natalia	Ko-
pera,	Krzysiu	Staniszewski,	Kamila	
Grzesiak.
	 Przedstawienie	 było	 cudowne,	
a	wszyscy	 „aktorzy”	wykazali	 się	
dużym	zaangażowaniem	oraz	wspa-
niałą	grą	aktorską.	Zostali	nagrodzeni	
gromkimi	brawami.

aa

nowa wersja czerwonego kapturka

„Człowiek jest wielki nie przez to, 
co posiada, lecz przez to kim jest.
Nie przez to co ma, lecz przez to
czym dzieli się z innymi…”

Jan Paweł II
	 Wiosna	 z	całą	mocą	wtargnęła	 do	
przyrody,	 buchnęły	wszystkie	 kolory	
zieleni,	 a	wśród	 nich	 białe,	 różowe	
i	żółte	 pąki	 kwiatów,	 które	 tworzą	
niepowtarzalne,	bajeczne	obrazy.	Duże	
kiście	 fioletowych,	 białych	 i	czerwo-
nych	 lilaków	 zwisają	
jak	 grona	 dorodnych	
winogron.	Akacyjne	
witki	 utkane	 śnieżną	
bielą	 kwiatów	 schy-
lają	 się	 jak	 puchowe	
piórka	 ptasie.	 Kulki	
zielonej	 kaliny	 koły-
szą	się	dostojnie	i	raz	
za	 razem	 odkrywają	
swój	 kremowy	kolor.	
Dzikie	 bzy	 rozłożyły	
koszyczki	 biało-żół-
tych	 kwiatów,	 a	ja-
śminowe	gałązki	całe	
okryte	są	kremowymi	
płatkami.	Wokół	tych	
ukwieconych	 krze-
wów	uwijają	się	owa-
dy,	 siadają	 na	 kwiatowych	 płatkach,	
a	potem	z	brzęczeniem	odlatują	 dalej.	
Zapachów	jest	tutaj	co	niemiara,	tak	że	
aż	każdy	przechodzień	zatrzymuje	się	
i	zachłyśnięty	zapachem	idzie	dalej.	Te	

aromaty	wiosennej	przyrody	nie	mogą	
być	 niczym	 zastąpione,	 co	wytwarza	
ludzka	moc.	 To	 tylko	 cud	 tworzenia	
Wielkiej	Siły	sprawia,	że	przyroda	jest	
tak	niezwykła	i	okazała	o	tej	porze	roku.
	 Dzień	22.05.2013	roku	wstał	ciemny,	
a	po	niebie	sunęły	ołowiane,	granatowe	
chmury.	Wiatr	 był	 coraz	 to	 bardziej	
mocny	i	z	wielkim	impetem	przeganiał	
ciężkie	chmury.	Gdzieś	z	dali	dolatywa-
ły	małe	odgłosy	 zbliżającej	 się	burzy.	

Na	deszcz	czekali	gospodarze	z	naszej	
okolicy,	ale	burzy	wszyscy	się	obawiali.	
Jednak…	z	dużej	chmury	mały	deszcz	
–	mówi	porzekadło	 i	tak	 też	było	 tym	
razem.	Grzmoty	odeszły	gdzieś	w	dal,	

a	razem	z	nimi	obawy	i	bojaźń	ludzka	
ustała.
	 W	takiej	trochę	niepokojącej	scenerii	
przed	szkołą	w	Januszkowicach	zbierała	
się	 spora	 grupa	młodzieży,	 rodziców,	
księży,	zaproszonych	gości,	gdyż	tutaj	
po	raz	czwarty	miał	odbyć	się	niezwy-
kły	turniej	międzyszkolny	preferujący	
Wielkich	Polaków.	W	tym	roku	do	tego	
grona	wybitnych	Polaków	został	wpi-
sany	polski	Papież,	Błogosławiony	Jan	

Paweł	II.
	 Szkoła	 –	 jak	 zwy-
kle	 –	 lśniła	 czysto-
ścią	 i	była	 pięknie	
ozdobiona	 pracami	
uczniów,	 czekała	 na	
uczestników	konkur-
su.	 Sala	 gimnastycz-
na	 była	 miejscem,	
w	którym	 odbyła	 się	
rywalizacja.	Cała	spo-
łeczność	 uczniowska	
z	rodzicami	i	pedago-
gami	 oczekiwała	 na	
uczestników	konkur-
su	–	a	byli	to	przedsta-
wiciele	 z	wielu	 szkół	
ca łej 	 brzosteck iej	
gminy,	 którzy	wyka-

zali	 się	najlepszą	 znajomością	wiedzy	
o	życiu,	 twórczości	 i	dokonaniach	Ka-
rola	Wojtyły	–	Piotra	Naszych	Czasów.

iV międzyszkolny turniej „Wielcy polacy”– spotkanie z janem pawłem ii 
w zespole szkół im. adama mickiewicza w januszkowicach 
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	 W	 centralnym	 miejscu	 czekało	
podium	 dla	 jedenastu	 uczestników	
międzyszkolnego	konkursu.	Z	brzostec-
kiego	gimnazjum	przybył	Jan	Tyburow-
ski	 i	Michał	Krzyszczuk	 z	opiekunem	
Andrzejem	Szotem.	Z	Zespołu	Szkół	
z	Nawsia	 Brzosteckiego	 przyjechali	
gimnazjaliści:	Martyna	 Radelczuk,	
Szymon	Rogaczewski	i	Izabela	Kalina	
z	opiekunem	Krzysztofem	Skórskim.	
Z	 Zespołu	 Szkół	 z	Siedlisk-Bogusz	
w	konkursie	 wzięli	 udział:	 Damian	
Gleń,	Agnieszka	Szydłowska	i	Dominik	
Pietrucha	 z	opiekunem	 ks.	 Erykiem	
Bogaczem.	Zespół	 Szkół	 im.	Adama	
Mickiewicza	w	Januszkowicach	repre-
zentowały	uczennice:	Agnieszka	Jantoń,	
Kinga	Węgrzyn	 i	Weronika	Mamroł	
z	opiekunką	Celiną	Węgrzyn.
	 Przybyli	 też	 zaproszeni	 goście,	
a	wśród	nich	były	dziekan	–	ks.	prałat	
Emil	Midura,	obecny	dziekan	brzostec-
ki	–	ks.	dr	Jan	Cebulak,	ks.	prałat	Ta-
deusz	Preis	i	ks.	Stanisław	Mirek,	pro-
boszcz	januszkowicki,	a	także	zastępca	
burmistrza	Piotr	Szczepkowicz,	sołtys	
wsi	 Januszkowice	Bolesław	Pieniądz,	
radni	–	Jan	Wesołowski	i	Ryszard	Cha-
jec,	przewodnicząca	KGW	w	Januszko-
wicach	Anna	Pieniądz,	przedstawiciele	
Rady	Rodziców	–	Anna	Augustyn	i	Bar-
bara	Mokrzycka	oraz	dyrektor	Zespołu	
Szkół	w	Siedliskach-Bogusz	Stanisław	
Wójtowicz	wraz	z	żoną	Małgorzatą.
	 Uczestników	konkursu,	przybyłych	
gości	 oraz	 całą	 społeczność	 szkolną	
powitała	dyrektor	Zespołu	Szkół	w	Ja-
nuszkowicach	Ewa	Ziaja.
	 Do	jury	powołała	ks.	Emila	Midurę,	
ks.	Tadeusza	Preisa	 oraz	 emerytowa-
ną	 nauczycielkę	 z	Brzostku	Zuzannę	
Rogalę.	Konkurs	prowadził	nauczyciel	
Zespołu	Szkół	w	Januszkowicach	 Jan	
Palar.	 Cała	 impreza	 oprawiona	 była	
w	miłą	muzykę	kościelną.	Na	początku	
zespół	wokalny	 zaprezentował	 pieśń	
„Taki	mały,	 taki	 duży	może	 świętym	
być”,	a	na	zakończenie	cała	społeczność	
szkolna	i	wszyscy	uczestnicy	wykonali	

ulubioną	 pieśń	Błogosławionego	 Jana	
Pawła	II	„Barka”.
	 Po	nastrojowym	 i	lirycznym	wpro-
wadzeniu	 uczestnicy	 turnieju	 zostali	
przygotowani	do	rzeczowych	i	popraw-
nych	odpowiedzi	na	pytania	konkurso-
we.	Cały	konkurs	odbywał	się	na	zasa-
dach	ogólnopolskiego	teleturnieju	„Je-
den	z	Dziesięciu”	prowadzonego	przez	
Tadeusza	 Sznuka.	Całość	 techniczna	
i	medialna	oraz	tempo	,	w	jakim	odpo-
wiadali	 gimnazjaliści,	 nie	 ustępowały	
ogólnopolskiej	 imprezie.	Uczestnicy	
odpowiadali	na	pytania	zadawane	przez	
prowadzącego,	a	w	następnym	etapie	ci	
,	 którzy	udzielili	 trzech	pozytywnych	
odpowiedzi,	wyznaczali	odpowiadają-
cych.
	 Najlepszymi	 znawcami	 wiedzy	
o	życiu,	pracy,	dokonaniach	twórczych	
Błogosławionego	Jana	Pawła	II	okazali	
się	uczniowie	z	Zespołu	Szkół	im.	Ada-
ma	Mickiewicza	w	Januszkowicach.
Trzecie	miejsce	 uzyskała	Agnieszka	
Jantoń	 i	otrzymała	w	nagrodę	 telefon	
komórkowy	Nokia.
Drugie	miejsce	zajęła	Kinga	Węgrzyn,	
która	 została	 nagrodzona	 aparatem	
fotograficznym.
Pierwsze	miejsce	 i	tablet	 otrzymała	
Weronika	Mamroł.
Duże	słowa	uznania	należą	się	opiekun-
ce	tych	laureatek	konkursu	–	Pani	Ce-
linie	Węgrzyn	–	nauczycielce	Zespołu	
Szkół	w	Januszkowicach	oraz	księżom	
pracującym	w	tej	parafii.
Czwarte	miejsce	zajęła	Izabela	Kalina	
z	Zespołu	 Szkół	w	Nawsiu	Brzostec-
kim,	która	otrzymała	nagrodę	książko-
wą.	Wszyscy	pozostali	uczestnicy	dosta-
li	dyplomy	z	podziękowaniami	za	trud	
włożony	w	zdobycie	wiedzy	o	Wielkim	
Polaku	Błogosławionym	Janie	Pawle	II.
	 Przygotowanie	tego	typu	imprezy	już	
po	raz	czwarty	w	tej	samej	szkole	pocią-
ga	za	sobą	wiele	pracy	organizacyjnej,	
merytorycznej,	twórczej	i	artystycznej.	I	
za	ten	trud	należą	się	słowa	uznania	ca-
łemu	Gronu	Pedagogicznemu,	zespoło-
wi	humanistycznemu	oraz	pani	dyrektor	
szkoły	w	Januszkowicach	Ewie	Ziaja.	

Można	w	tej	szkole	dostrzec	pełną	sym-
biozę	 twórczą	 nauczycieli,	 rodziców,	
księży,	 dyrektorki	 szkoły	 oraz	 całego	
środowiska.	Za	 ten	 trud	należą	 się	 im	
wielkie	słowa	uznania	i	gratulacje.
	 Serdeczne	podziękowania	organiza-
torzy	składają	też	sponsorom	i	ludziom	
dobrej	woli,	którzy	pomagają	dyrekcji	
szkoły	w	podejmowaniu	takich	wielkich	
wyzwań.	 Jestem	przekonana,	 że	 z	tak	
aktywnej	 i	dobrze	wychowanej	mło-
dzieży	wyrosną	ludzie	wielkich	czynów,	
czego	im	z	całego	serca	życzę.
Wśród	sponsorów	byli:
1.	Przedsiębiorstwo	Handlowo	–	Hurto-
we	„Betex”,	Bąk	,Mączka	S.J.	–	Jasło

2.	Firma	 Handlowa	 „Domicela”	 Sp.	
z	o.o.	z	Jasła

3.	Firma	Handlowo	–	Usługowa	 „Gol-
denfruit”,	 hurtownia	Rolno	 –	 Spo-
żywcza	 T.	 Kwilosz	 Spółka	 Jawna	
z	Jasła

4.	Sklep	 Spożywczo	 –	 Przemysłowy,	
Renata	i	Zbigniew	Golec	–	Brzostek

5.	Gminna	Spółdzielnia	„SCH”	Piekar-
nia	w	Brzostku

6.	Przedsiębiorstwo	Przemysłu	Mięsne-
go	„Taurus”	Sp.	z	o.o.	z	Pilzna

7. Zakład	 Produkcyjno	 –	 Handlowy	
„Kołacz”,	Krzysztof	Czech	–	Piekar-
nia	z	Kołaczyc

8.	Delikatesy	 „Centrum”,	Małgorzata	
Drozd	–	Brzostek

9.	Firma	„Wafelek”,	Zbigniew	Szczuciń-
ski	–	Januszkowice

10.	Koło	Gospodyń	Wiejskich	w	Ja-
nuszkowicach

11.		Bank	 Spółdzielczy	 Rzemiosła	
w	Krakowie,	oddział	w	Brzostku

12.	Sponsor	anonimowy
	 I	tak	kolejny	konkurs	międzyszkolny	
pokazujący	 postać	Wielkiego	 Polaka	
Błogosławionego	Jana	Pawła	II	dobiegł	
końca.	Ta	postać	dla	nas	Polaków	będzie	
zawsze	godna	szacunku,	podziwu	i	za-
chwytu.	Człowiek	jest	wielki	nie	przez	
to,	co	posiada,	lecz	przez	to,	czym	umie	
dzielić	się	z	innymi	–	tę	myśl	naszego	
Wielkiego	Świętego	Papieża	zachowaj-
my	na	zawsze	w	naszych	sercach.

Zuzanna Rogala

	 W	uroczystość	Wniebowstąpie-
nia	Pańskiego	dzieci	z	klas	drugich	
ze	Szkoły	Podstawowej	w	Brzostku	
i	Nawsia	 Brzosteckiego,	 po	 raz	
pierwszy	przyjęły	do	swego	serca	
Pana	Jezusa.
	 Do	pełnego	uczestnictwa	w	Eu-
charystii	 przygotowywały	 się	 już	
od	września.	W	 kolejnych	mie-
siącach	 otrzymały	 poświęcone	
różańce,	medaliki	 z	wizerunkiem	
Matki	Bożej	Niepokalanie	Poczętej	
oraz	modlitewniki.	Do	sakramentu	
przystąpiło	69	dzieci,	które	przygo-
towane	 zostały	 przez	 ks.	Krzysz-
tofa	Moszyńskiego	 i	p.	Marzenę	
Grygiel.	 Uroczystą	 Eucharystię	

sprawował	 ks.	 katecheta,	 ks.	Da-
mian	 Czyżewski,	 ks.	 Stanisław	
Szczepanik	 i	ks.	Robert	Bielecki.	
W	oprawę	liturgii	włączyli	się	tak-
że	rodzice,	oraz	schola	parafialna.	
W	 trakcie	 uroczystości	 dzieciom	
rozdano	pamiątkowe	obrazki	oraz	
chleb	 –	 symbol	Chrystusa,	 który	
wybrał	tę	właśnie	postać,	jako	po-
karm	na	drogę	do	nieba.	
	 Dzień	 ten	 pozostanie	 na	 długo	
w	pamięci	 dzieci.	Najważniejsze	
jednak	jest,	by	pozostały	one	wierne	
Chrystusowi	i	korzystały	przez	całe	
życie	 z	daru	 Eucharystii,	 „który	
daje	życie	i	ma	zapach	nieba”.

K.M.

pierwsza komunia Święta 
w brzosteckiej parafii

Dokończenie ze str. 15
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i komunia ŚWięta W Brzosteckiej paraFii

Brzostek - klasa II A Brzostek - klasa II B

Brzostek - klasa II C Nawsie Brzosteckie

turniej „Wielcy polacy”– spotkanie z janem paWłem ii

Fot. J. Nosal
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uroczystoŚĆ BoŻego ciała W paraFii Brzostek

Fot. J. Nosal



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 19

ŚWięcenia i prymicje ks. patryka smolenia



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE20

ogólnopolska akcja polska Biega

majoWy Festyn W siedliskach-Bogusz

Fot. Marek Synowiecki, Renata Wadas, Paweł Batycki

Fot. J. Nosal
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majówka w siedliskach-Bogusz
	 To	już	10	raz	odbył	się	majowy	festyn	w	Siedliskach-Bo-
gusz.	Zaczynaliśmy	na	trawiastym	boisku	poniżej	szkolnych	
budynków,	później	można	było	przenieść	się	na	nowe	boisko	
przy	 rzece,	 a	w	 tym	 roku	 po	 raz	 pierwszy	wykorzystano	
urządzony	plac	w	centrum	Siedlisk.	Pierwszą	taką	imprezę	
w	maju	2003	roku	organizowali	wspólnie	strażacy	z	Ochot-
niczej	Straży	Pożarnej	i	nauczyciele	z	Zespołu	Szkół	w	Sie-
dliskach-Bogusz.	Z	 biegiem	 lat	 powstało	Stowarzyszenie	
Wspierania	Edukacji	w	Zespole	Szkół	i	formalnie	przejęło	
szkolną	część	organizacji	imprezy	(formalnie,	
bo	w	stowarzyszeniu	pracują	tak	samo	nauczy-
ciele,	rodzice	i	uczniowie).	Ta	formalna	zmiana	
zaowocowała	w	kolejnych	 latach	 zdobyciem	
środków	finansowych	na	organizację	festynu.	
Później	do	organizacji	włączyły	się	też	Panie	
z	 nowo	 powstałego	 Stowarzyszenia	Kobiet	
Aktywnych	„Boguszanki”.	Choć	w	ciągu	tych	
dziesięciu	lat	zmieniały	się	niektóre	elementy	
całej	 imprezy,	 to	niezmienne	pozostały	Mło-
dzieżowe	Zawody	Drużyn	Pożarniczych,	oraz	
artystyczne	występy	 dzieci	 i	młodzieży.	Na	
zakończenie	 strażacy,	 jak	 zawsze	 zorganizo-
wali	zabawę	taneczną.	W	tym	roku	wszystko	
zaczęło	się	jeszcze	przed	południem	meczem	
piłkarskim	rozegranym	przez	miejscową	dru-
żynę	Sokół	Siedliska-Bogusz	z	LKS	Jodłowa	
(wygranym	10:2)

zawody strażackie
	 Zgłosiło	 się	 10	 drużyn	młodzieżowych,	
4	żeńskie	i	6	męskich.	OSP	z	Brzostku,	Nawsia	
Brzosteckiego,	Siedlisk-Bogusz	i	Skurowej	wy-
stawiły	po	dwie	drużyny	(żeńską	i	męską).	OSP	
z	Grudnej	 i	Zawadki	Brzosteckiej	wystawiły	
drużyny	męskie.	Wszystkie	 drużyny	 sprawnie	 przebiegły	
sztafetę	 z	przeszkodami,	 a	zadanie	 bojowe	 z	motopompą	
wykonały	w	regulaminowym	czasie	poniżej	 trzech	minut.	
Nad	 sprawnym	 przebiegiem	 zawodów	 czuwała	 komisja	
sędziowska	powołana	spośród	starszych	druhów.	W	komisji	
pracowali	druhowie:
Ireneusz	Pruchnik	OSP	Skurowa	–	przewodniczący
Stanisław	Kuczek	OSP	Grudna	Górna
Jan	Oprządek	OSP	Zawadka	Brzostecka
Józef	Magiera	OSP	Opacionka
Krzysztof	Kawalec	OSP	Brzostek
Zbigniew	Wodzień	OSP	Siedliska-Bogusz
Roman	Markiewicz	OSP	Siedliska-Bogusz	–	sekretariat
Krzysztof	Zegarowski	OSP	Nawsie	Brzosteckie	–	sekretariat
Marta	Dodolak	UM	Brzostek	–	sekretariat
	 Wszystkie	 drużyny	 były	 dobrze	 przygotowane	 i	choć	
niektórym	zdarzały	się	drobne	błędy	(„nagradzane”	przez	
komisję	punktami	karnymi),	to	zawodnicy	sprawnie	i	szyb-
ko	poprawiali	 niedociągnięcia	 udowadniając	 swoje	 dobre	
umiejętności.	Możemy	mieć	nadzieję,	że	jeśli	już	w	młodym	
wieku	 zawodnicy	 są	 tak	 sprawni	 i	dobrze	 przygotowani,	

to	 jeśli	 tylko	 zechcą	pozostać	w	swoich	 jednostkach	OSP,	
będą	dla	mieszkańców	prawdziwym	wsparciem	w	trudnych	
chwilach	klęsk	żywiołowych.	W	tabeli	wyników	można	też	
zobaczyć	przykład	pozytywnej	współpracy	–	męska	drużyna	
z	Grudnej,	której	trzon	stanowili	zawodnicy	z	OSP	Grudna	
Górna,	została	„zasilona”	przez	OSP	Grudna	Dolna	 i	tym	
sposobem	udało	się	im	zdobyć	od	dawna	oczekiwany	puchar	
za	I	miejsce.	Wracając	do	domu	zwycięzcy	druhowie	trzymali	
zdobyty	puchar	wysoko	ponad	dachem	swojego	samochodu,	
dzieląc	się	z	innymi	swoją	radością

tabela wyników:

	 Po	odczytaniu	wyników	oraz	wręczeniu	pucharów	i	dy-
plomów	 drużyny	 i	fotoreporterzy	mieli	 swój	 czas	 i	tym	
zakończyła	się	część	festynu	na	boisku,	a	coraz	liczniejsza	
publiczność	 przeszła	 przez	 kładkę	 i	most	 na	 drugą	 stronę	
rzeki	 do	 centrum	wsi	 zwanego	przez	 jednych	 „rynkiem”,	
przez	innych	„plantami”	(ciekawe	jaka	nazwa	się	przyjmie	
i	wejdzie	do	powszechnego	użycia).

P.S.

siedliska Bogusz 2013 – majówka z mamą i tatą 
	 Tegoroczny	Festyn	Majowy	w	Siedliskach	Bogusz	odby-
wał	się	pod	hasłem:	„Majówka	z	Mamą	i	Tatą”.	Spotkanie	
zorganizowane	zostało	przez	Dyrekcję	i	Nauczycieli	Zespołu	
Szkół,	Stowarzyszenie	Kobiet	Aktywnych	„BOGUSZANKI”	
oraz	Ochotniczą	Straż	Pożarną.
	 Pogoda	dopisała.	Wcześniej,	jak	zwykle	w	dniu	festynu	
bywa,	kaprysiła,	ale	gdy	nadszedł	czas	występów	i	zabawy,	
pięknie	się	rozjaśniło	i	już	bez	żadnych	obaw	można	było	ten	
dzień	pełen	uśmiechu	dzieci	i	dorosłych	rozpocząć.

Drużyny żeńskie

Lp. Nazwa	OSP

Sztafeta Bojówka
Razem - pkt

(sztafeta+bojów-
ka)

Miej-
sce

Czas
w 

sek.

Pkt. 
kar-
ne

Ra-
zem 
pkt.

Czas	
w 

sek.

Pkt. 
kar-
ne

Ra-
zem 
pkt.

1. Skurowa 59 - 59 45 - 45 104 I
2. Siedliska-B. 66 - 66 40 - 40 106 II
3. Nawsie	Brzost. 65 3 68 38 5 43 111	(dogrywka	47) IV
4. Brzostek 61 - 61 50 - 50 111	(dogrywka	40) III

Drużyny męskie

Lp. Nazwa	OSP

Sztafeta Bojówka Razem - 
pkt

(sztafeta-
+bojówka)

MiejsceCzas
w 

sek.
Pkt. 
karne

Ra-
zem 
pkt.

Czas	
w sek

Pkt. 
karne

Ra-
zem 
pkt.

1. Skurowa 53 - 53 62 - 62 115 IV-V	EX
2. Grudna 52 - 52 45 - 45 97 I
3. Siedliska-Bogusz 51 - 51 47 - 47 98 II
4. Zawadka	Brzost. 54 - 54 61 - 61 115 IV-V	EX
5. Nawsie	Brzost. 56 - 56 46 - 46 102 III
6. Brzostek 51 - 51 54 20 74 125 VI

polska Biega 2013
	 24	maja	 2013	 r.	 o	godzinie	 10.00	
w	Brzostku	 odbyła	 się	 kolejna	 edycja	
akcji	POLSKA	BIEGA.	Organizatorem	
imprezy	było	Gimnazjum	im.	Królowej	
Jadwigi	 oraz	Centrum	Kultury	Czy-
telnictwa	w	Brzostku.	Zawody	miały	
charakter	 rekreacyjny	 i	zachęcały	
wszystkich	do	uprawiania	sportu.	
	 Ogółem	trasa	liczyła	około	3,5	km.	
Na	linii	startu	ustawili	się	uczniowie	ze	

szkół	 podstawowych	 i	gimnazjów	w:	
Brzostku,	Grudnej	Górnej,	Kamienicy	
Dolnej,	 Kamienicy	Górnej,	 Nawsia	
Brzosteckiego,	Przeczycy,	Siedlisk-Bo-
gusz	 oraz	 uczniowie	 z	Zespołu	Szkół	
im.	 Jana	 Pawła	 II	 w	Brzostku	wraz	
z	opiekunami.	Do	współzawodnictwa	
dołączyli	uczestnicy	i	pracownicy	miej-
scowych	Warsztatów	Terapii	Zajęciowej	
i	Środowiskowego	Domu	Samopomo-
cy.	Na	 powitanie	 uczestników	 biegu	
gimnazjaliści	z	Brzostku	przygotowali	
5	układów	tanecznych,	które	zgroma-

dzeni	 na	 starcie	 przyjęli	 z	aplauzem.	
Na	linii	mety	zgłosiło	się	380	biegaczy.	
Nad	 bezpieczeństwem	 uczestników	
akcji	czuwali	strażacy	OSP	z	Brzostku	
i	Nawsia	 Brzosteckiego,	 służba	me-
dyczna	oraz	policja.	Po	zakończonym	
biegu	wszyscy	mogli	 się	 pokrzepić	
napojami	i	słodyczami	ufundowanymi	
przez	Centrum	Kultury	i	Czytelnictwa.
	 Serdecznie	 dziękujemy	 za	 pomoc	
w	organizacji	i	przeprowadzenie	tego-
rocznej	edycji	akcji.	

M. Machaj

Dokończenie na str. 22
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Dokończenie ze str. 21

Program	festynu	był	bogaty	i	każdy	mógł	znaleźć	coś	
dla	siebie	więc	uczestników	imprezy	centrum	Siedlisk	
zgromadziło	sporo.
	 Dużym	powodzeniem	 cieszyły	 się	występy	 naj-
młodszych	 uczniów	Zespołu	 Szkół.	 Przedszkolaki	
i	dzieci	z	klas	I-III	zaprezentowały	program	artystycz-
ny	 dla	 swoich	Mam	 i	Tatusiów.	Wiersze	 i	piosenki	
w	wykonaniu	milusińskich,	wzruszyły	nie	 tylko	 ich	
Rodziców,	ale	też	wszystkich	obecnych,	tłumnie	za-
siadających	przed	sceną.
	 Na	 scenie	 nie	 zabrakło	 pokazów	 tanecznych.	W	
dynamicznej	 choreografii	 zaprezentowała	 się	 grupa	
taneczna	 z	klasy	 IV.	Dziewczęta	 i	błyszczących	ko-
stiumach	wykonały	taniec	disco	i	efektowną	sambę.
	 Na	zaproszenie	organizatorów	odpowiedziała	także	
młodzież.	Na	 scenie	wystąpiły	 zespoły	wokalno-
-instrumentalne:	 Szkoła	Muzyczna	 Pilzno/Czarna-
,„LAJT”	oraz	„SMILE”.	Zespoły	wykonywały	swój	
repertuar	 przy	 dużym	 zainteresowaniu	 i	aplauzie	
widzów.	
	 Za	swoje	występy,	wszyscy	uczestnicy,	mali,	więksi	
oraz	ci	„prawie	dorośli”	nagradzani	byli	dużymi	bra-
wami.	Występy	te,	świadczą	o	tym,	że	młodzi	 lubią	
śpiewać,	 tańczyć,	 recytować,	 a	tym	 samym	dawać	
radość	nie	tylko	sobie,	ale	i	innym.	Brawo!
	 Kolejnym	etapem	majowego	spotkania	na	pięknie	
zaplanowanym	 i	urządzonym	placu	w	Siedliskach-
-Bogusz,	 były	 konkursy	 cięcia	 drewna	 i	ubijania	
piany	trzepaczką.	Pierwszy	z	nich	cieszył	się	sporym	
zainteresowaniem	rodzimych	„mocarzy”	–	zgłosiło	się	
osiem	dwuosobowych	zespołów,	a	do	drugiego,	o	dzi-
wo,	przystąpili	obok	pań	młodzi	panowie	(będą	z	nich	
w	przyszłości	dobrzy	mężowie).	A	było	o	co	walczyć!	
Nagrody	 sponsorowane	 były	między	 innymi	 przez	
Stowarzyszenie	Kobiet	Aktywnych	„BOGUSZANKI”.	
Konkursy	zgromadziły	rzeszę	widzów,	dopingujących	
swoje	drużyny.	Zawodnicy,	jak	to	w	sporcie	bywa,	dali	
z	siebie	wszystko,	 a	może	 i	więcej	–	 jeden	z	zawod-
ników	w	ferworze	walki	 z	czasem,	 piłą	 i	drewnem	
został	pozbawiony	krawata.	Zwyciężczynią	w	ubijaniu	
piany	została	pani	Lucyna	Stasiowska,	a	najszybszymi	
pilarzami	został	tandem	Pan	Adam	Czyż	i	Pan	Paweł	
Wójcik.	Wszystkim,	nie	tylko	zwycięzcom,	należą	się	
gratulacje	za	odwagę,	umiejętności	i	co	najważniejsze,	
za	chęci.
	 Zebranym	na	siedliskich	„plantach”	towarzyszyły	
pokazy	 twórczości	Warsztatów	Terapii	 Zajęciowej	
w	Brzostku	i	kowalstwa	artystycznego	Pana	Romana	
Parata.	Dla	dzieci	przygotowano	wiele	atrakcji.	Były	
dmuchane	zjeżdżalnie,	trampolina,	samochodziki,	ma-
lowanie	twarzy,	a	także	lody,	wata	cukrowa,	popcorn,	
grill,	słodycze,	napoje	 i	wiele	 innych	możliwości	do	
sponsorowania	dzieci	przez	Rodziców	i	Dziadków!
	 Wszyscy	bawili	się	świetnie.	Po	zakończeniu	„Ma-
jówki	z	Mamą	 i	Tatą”,	dzieci	 zostały	odprowadzone	
do	domów,	a	Rodzice	mogli	dalej	świętować,	bawiąc	
się	przy	dźwiękach	siedliskiego	zespołu	„ACORD”.

R.W.

jeszcze o nim usłyszymy...
 Arkadiusz Starościk	 –	 uczeń	Zespołu	Szkół	w	Siedli-
skach-Bogusz	 to	 dwukrotny	 laureat	 konkursów	matema-
tycznych	w	2012/13	roku.	Arek	zdobył	I	miejsce	w	Powia-
towym	Konkursie	Matematycznym	–	As	matematyczny.	
Został	również	laureatem	XII	edycji	Jasielskiego	Konkursu	
Matematycznego	 im.	H.	Steinhausa	 zajmując	 III	miejsce.	
Nagrodą	za	duże	osiągnięcia	w	tym	konkursie	był	wyjazd	
na	Szkołę	Młodych	Matematyków	w	dniach	19-23	marca.	
Tegoroczna	Szkoła	Młodych	Matematyków	została	zorga-

nizowana	w	Krakowie,	Bochni,	Chorzowie	 i	Tarnowskich	
Górach.	W	ramach	Szkoły	Młodych	Matematyków	młodzież	
również	brała	udział	w	konkursach	matematycznych.	Nasz	
uczeń	A.	Starościk	we	wszystkich	czterech	konkursach	or-
ganizowanych	w	jego	grupie	wiekowej	zajął	cztery	pierwsze	
miejsca.	Arek	 brał	 również	 udział	w	XIII	 Podkarpackim	
Konkursie	Matematycznym	 im.	F.	Leji	 dla	 szkół	 ponad-
gimnazjalnych	na	etapie	powiatowym.	Biorąc	pod	uwagę,	
że	był	jedynym	uczniem	klasy	II	gimnazjum	zajął	bardzo	
dobre	siódme	miejsce.	Gratulujemy	mu	osiągnięć	i	życzymy	
dalszych	sukcesów.	

Opiekun 
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Marta
Foryś

przyjaźń
Żyła	sobie	pośród	Was
mała,	krucha	Przyjaźń
Taka	drobna,	niepozorna
jak	stokrotki	kwiat
Chciała	znaleźć	serca	dwa,
dwoje	ust,	dwie	dusze	
dwoje	smutnych	zagubionych
ludzi	których	wzrusza
Wzrusza	śpiew	i	lot	ptaszyny
hen	w	przestworzach	nieba	
Łąka	pełna	polnych	kwiatów
która	życia	skrywa
Wzrusza	także	płacz	maleństwa
które	na	świat	przyszło
i	cierpienie,	ból	i	przemoc	
wokół	wszystkich	istot
Tak	krążyła	pośród	Was
mała	krucha	Przyjaźń	
aż	znalazła	serca	dwa
dwoje	ust,	dwie	dusze
miała	w	sobie	siły	dość	
by	na	pomoc	ruszyć	
Zastukała	cichuteńko	
otworzyli	duszę,
dwoje	smutnych,	zagubionych
uratować	muszę
Odnaleźli	w	sobie	bliskość	
dar	Bożej	dobroci
zaufanie,	zrozumienie
w	zwykłej	swej	prostocie
I	tak	nadal	żyje	sobie	
mała,	krucha	Przyjaźń
która	wielkie	czyni	cuda	
tym	co	chcą	ją	przyjąć
Rozejrzyjcie	się	wokoło
jest	tam,	nadal	czeka
na	kolejne	dwa	serduszka
które	ból	obleka.

kropla rosy
Chcę	być	kroplą	rosy	
drobną	delikatną
która	swym	oddaniem
daje	ukojenie
Kielich	kwiatu	poi
swym	wilgnym	istnieniem
Przenika	w	głąb	ciała	
drobnego	pierwiosnka
i	spływa	w	głąb	serca	
skąd	piękno	wyrasta	
A	kiedy	ta	kropla
kończy	drogę	bycia
pamięta	że	była	
potrzebna	do	życia	
Drobnemu	kwiatkowi
złożyła	swe	istnienie
na	dnie	łodygi	po	wieczne	wytchnienie

Marian
Nosal

jestem w potrzebie
Wiatr	poruszył	liście
Rozbujał	skrzydła	aniołów
Zakręcił	ze	świstem
Rozpycha	się	w	polu
Niesie	zgubione	myśli
Wyrwane	spod	parasoli
Świszczy	gwiżdże	swawoli

A	mnie	się	rana	bliźni
A	mnie	serce	boli
Nie	czuję	wiatru	na	sobie
Tęsknię	i	nic	nie	robię
Latawce	zgubiłem	na	niebie
Mój	wietrze	jestem	w	potrzebie

Sanok, 17 maja 2011

ta wiosna
Ta	wiosna	zakwitła	beze	mnie
Nie	widziałem	kwitnących	wiśni
Czekałem	tak	na	nią	daremnie
Marzyłem	że	chociaż	się	przyśni

Ta	wiosna	nie	była	moja
Dla	innych	się	wystroiła
A	mnie	się	po	nocach	śniła
Tęsknotą	do	mnie	mówiła

Nie	czułem	wiatru	tej	wiosny
Widziałem	jak	liście	kołysze
Tej	wiosny	nie	byłem	radosny
I	bełkot	próżni	wciąż	słyszę

Poczekaj	wiosno	na	mnie
Może	się	jeszcze	spotkamy
Zakwitniesz	kiedy	ja	wstanę
Jeszcze	raz	pierwiosnkami

Sanok, 26 maja 2011

Oczekiwanie 
Przepadają	w	nicość	me	dni
Odznaczane	na	karcie	przy	łóżku
Nowe	daty	podają	mi
Odmierzane	rurką	i	próżnią

Nie	planuję	mych	przyszłych	dni
I	tak	mi	się	plany	nie	ziszczą
Ile	to	słońce	musi	przejść	mil
Zanim	mnie	stąd	wypuszczą

Wyszło	słońce	idzie	wśród	chmur
Każdy	dzień	zaczyna	się	rano
Kończy	się	mym	pasmem	gór
Które	stoi	w	miejscu	tak	samo

Sanok, 2 czerwca 2011

Burza
Sroży	się	nad	nami	
niebo	zasnute	chmurami
Pomruki	gromów	ostrzegają	
i	błyskawicami	rzucają
zbliża	się	nawałnica
tej	potęgi	Wszechświata	
ludzka	moc	nie	zatrzyma
trwoga	nas	ogarnia	
i	wszystko	co	żyje	czeka,	
co	przyniosą	następne	godziny
los	nasz	Bóg	dzierży	w	swojej	dłoni
i	Jego	Wolą	jest,	chłostać	nas
czy	chronić.

Józefa
Filar

Jadwiga 
Samborska

miłość w każdym z nas
Miłość	rośnie	na	łące
Chodzi	zatłoczoną	ulicą
Ma	niezgrabny	nos
I	mnóstwo	piegów	na	twarzy
W	krótkiej	sukience
Z	krawatem	pod	szyją
Mieszka	w	każdym	z	nas
Choć	czasem	zapominamy
Że	trzeba	o	nią	dbać
Trzeba	ją	pielęgnować
I	ciągle	pogłębiać

po prostu – człowiek
Zagubione	dziecię	–	marzy.
Tworzymy	świat	snami	które

mierzone	latami
będą	tworzyć	tę	chwilę
radości	w	jego	życiu.
A	potem	jego	wielkie

marzenie	„Ono	wyobraża
siebie	jako	pana	wszystkiego,

ale	naprawdę	jest	tylko
pyłkiem	niesionym	przez

wiatr”
To	biedne	dziecię

skazane	na	przebudzenie.

Krzysztof
Filar
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nauka w konspiracji cd.
	 W	Tarnowie	na	stacji	wysiadło	sporo	
osób.	 Zwolniło	 się	 też	miejsce	 obok	
Wójtowiczowej	więc	je	zająłem.	Nagle	
ktoś	 z	pasażerów	 powiedział.	 Idzie	
rewizja.	W	przedziale	dało	się	odczuć	
nerwowe	poruszenie.	Za	chwilę	wszedł	
konduktor	 i	powiedział.	 Proszę	 przy-
gotować	do	kontroli	dokumenty,	bilety	
i	bagaże.	Zaraz	weszło	 dwóch	Niem-
ców	w	takich	mundurach	jak	w	Dębicy,	
ale	ci	mieli	tylko	pistolety	w	kaburze	na	
brzuch	i	przystąpili	do	kontroli.	Każdy	
podając	 dokumenty	 i	bilet	wstawał,	
a	kto	miał	 bagaż	 pokazywał,	 który	
to	 jest.	 Ja	 jako	małoletni	 nie	miałem	
dowodu	 osobistego	 (Kennkarta)	 lecz	
tylko	zaświadczenie	od	sołtysa	na	obo-
wiązującym	formularzu,	którego	kon-
trolujący	nie	zakwestionowali.	 Jednej	
z	kobiet	naszego	przedziału	zatrzymali	
dokumenty	i	kazali	wysiąść	z	bagażem	
na	peron.	Za	nią	wysiedli	Niemcy	i	kon-
duktor.	Ktoś	ostrzegawczo	powiedział.	
Nie	wyglądajcie	przez	okna.	Pociąg	stał	
dość	długo,	a	w	przedziale	panował	nie-
pokój.	Wreszcie	usłyszeliśmy.	Odjazd!	
I	 parowóz	 lekko	 szarpnął	wagonami,	
ruszając	pociąg	w	drogę.	Zatrzymana	
kobieta	 nie	wróciła	 już	 do	 naszego	
przedziału,	a	my	bez	dalszych	przygód	
dojechaliśmy	szczęśliwie	do	Bochni.
	 Wójtowiczowa	znała	drogę	na	ple-
banię	gdzie	mieszkał	jej	syn	z	innymi	
księżmi	parafii.	Drzwi	plebanii	otwo-
rzył	 nam	 jakiś	mężczyzna,	 któremu	
Wójtowiczowa	 powiedziała.	My	 do	
księdza	Wójtowicza.	 Proszę	 bardzo,	
czeka	na	was.	Odpowiedział	mężczy-
zna.	Na	pierwszym	piętrze	 drzwi	 do	
mieszkania	otworzył	nam	ksiądz	Wój-
towicz,	witając	nas	bardzo	serdecznie.	
Zaraz	poprosił	o	posiłek	dla	nas,	a	było	
to	już	późne	popołudnie.	Tymczasem	
pokazał	nam	 łazienkę	z	wanną,	umy-
walką	 i	muszlą	 klozetową,	 gdzie	 po	
umyciu	 rąk	 i	twarzy	usiedliśmy	przy	
stole,	 na	 którym	 stały	 już	 ciastka.	
Ksiądz	 częstując	 nas	 ciastkami	wy-
pytywał	 jaką	mieliśmy	 podróż	 i	co	
słychać	w	Grudnej.	Naszą	relację	prze-
rwała	kucharka,	wnosząc	na	tacy	dwa	
obiady.	Z	 apetytem	 zjedliśmy	obiad.	
Był	bardzo	smaczny,	a	my	głodni.	Wnet	
kucharka	 sprzątnęła	 stół,	 a	Wójtowi-
czowa	powiedziała	do	księdza.	Pójdę	
do	kościoła	pomodlić	się,	a	wy	obydwaj	
pogadajcie	sobie.
	 Kiedy	 zostaliśmy	 sami,	 najpierw	
bardzo	 serdecznie	 podziękowałem	
księdzu	za	wszystko	co	dla	mnie	robi.	
Ksiądz	Wójtowicz	jak	zwykle	bardzo	
skromny,	 powiedział.	Nic	wielkiego	

jeszcze	 nie	 zrobiłem	 dla	 ciebie,	 ale	
zawsze	możesz	liczyć	na	moją	pomoc.	
A	 teraz	 powiedz	mi	 jak	 przebiegała	
twoja	nauka	konspiracyjna	w	Grudnej	
i	Siedliskach?	Moja	relacja	chyba	była	
zbyt	 obszerna,	 bo	ksiądz	przerwał	 ją	
i	zadał	mi	 kilka	 pytań	 o	interesujące	
go	sprawy.	Następnie	powiedział.	Jutro	
czeka	cię	trudny	dzień.	Będziesz	zda-
wał	egzamin	z	przedmiotów	pierwszej	
klasy	gimnazjalnej	przed	profesorami	
z	Tajnej	Organizacji	Nauczycielskiej.	
Kolację	zjecie	wcześniej	z	moją	mamą	
i	pójdziecie	spać	do	pokoików	dla	go-
ści.	Mama	 jest	 zmęczona	 i	na	pewno	
chętnie	się	położy,	a	ty	też	powinieneś	
się	 dobrze	wyspać	przed	 jutrzejszym	
egzaminem.	Bardzo	ważne	jest	byś	był	
dobrze	wypoczęty	 i	nie	 denerwował	
się	podczas	egzaminu.	Póki	mama	nie	
wróci	 z	kościoła	muszę	 ciebie	Stasiu	
ostrzec	byś	nikomu	nie	mówił,	że	byłeś	
tutaj	w	Bochni	 na	 egzaminie,	 nawet	
mojej	mamie	ani	twoim	rodzicom.	Ale	
ja	 już	powiedziałem!	Komu?	Zapytał	
ksiądz.	Panu	Krawczykowi	 i	mojemu	
tacie.	A	 skąd	wiedziałeś?	Powiedział	
mi	 ksiądz	wikary	w	końcu	 czerwca	
w	Siedliskach,	 że	we	wrześniu	 będę	
zdawał	 egzamin	w	Bochni	 z	przed-
miotów	pierwszej	klasy	gimnazjalnej.	
Dlatego	 zapytałem	 pana	Krawczyka	
co	 jeszcze	 pozostało	mi	 do	 przero-
bienia	w	zakresie	pierwszej	klasy,	bo	
we	wrześniu	 będę	 zdawał	 egzamin	
w	Bochni.	Natomiast	tato	zapytał	mnie	
czy	wiem	 po	 co	 ksiądz	Wójtowicz	
chce	 bym	 przyjechał	 do	 niego?	Od-
powiedziałem,	że	nie	wiem.	Po	cichu	
by	 siostry	 nie	 słyszały	 dodałem,	 że	
chyba	chodzi	o	egzamin	z	łaciny,	religii	
i	niemieckiego,	 bo	 ksiądz	Wójtowicz	
chce	mi	 pomóc	 przygotować	 się	 do	
seminarium	duchownego.	Doskonale!	
Powiedział	 ksiądz.	 Jesteś	mniej	 do-
świadczony	lecz	bardziej	ostrożny	niż	
ksiądz	wikary	w	Siedliskach.	To	w	jaki	
sposób	i	co	powiedziałeś	twojemu	tacie	
zasługuje	na	pochwałę	konspiracyjną.	
Tego	się	trzymaj	w	każdym	przypadku	
gdy	 będziesz	 zmuszony	 powiedzieć	
po	co	byłeś	w	Bochni.	Zawsze	jednak	
zaczynaj	od	tego,	że	była	to	wycieczka	
do	Bochni	w	nagrodę	za	to,	że	woziłeś	
mnie	 do	 kościoła	w	Siedliskach,	 jak	
byłem	na	urlopie	w	Grudnej.	Zwrócę	ci	
pieniądze	za	podróż	i	oddasz	je	twoje-
mu	tacie,	jako	potwierdzenie	wycieczki	
w	nagrodę.
	 Jutro	 przyjdzie	 tu	 po	 ciebie	mój	
zaufany	ministrant,	 z	którym	 razem	
będziecie	 zdawać	 egzamin	w	kilku	
miejscach.	Jednocześnie	będzie	on	two-
im	przewodnikiem	jak	na	wycieczce	po	
nieznanym	mieście.	Atrakcją	Bochni	są	
między	innymi	kopalnie	soli.
A	 teraz	 zapamiętaj	 dobrze	 co	 ci	 po-
wiem.	Otrzymałeś	 pseudonim	 –	 na-
zwisko	Łabędzki,	imię	Stefan,	miejsce	
zamieszkania	 –	wieś	Grabiny	 koło	
Dębicy.	 Podanym	pseudonimem	bę-
dziesz	posługiwał	się	wyłącznie	wobec	
osób	 egzaminujących	 cię	 jutro	 i	w	

przyszłości	oraz	wobec	przewodnika,	
który	 jutro	 przyjdzie	 tu	 po	 ciebie.	
Tego	pseudonimu	nie	wolno	ci	używać	
w	żadnym	 innym	 celu,	 ani	 zdradzić	
że	go	otrzymałeś.	Zaraz	zabawimy	się	
w	egzamin	sprawdzający	twoją	wiedzę	
i	zakres	 przygotowania	 do	 semina-
rium	duchownego.	Wyobraź	sobie,	że	
ja	 jestem	osobą	 egzaminującą.	Będę	
zadawał	ci	pytania,	a	ty	odpowiadaj	to	
co	wiesz	na	ich	temat.	Całą	moją	uwagę	
skoncentrowałem	na	właściwym	zro-
zumieniu	istoty	zadawanych	mi	pytań:	
Jak	się	nazywasz?	Łabędzki.	Jak	ci	na	
imię?	Stefan.	Gdzie	mieszkasz?	We	wsi	
Grabiny	koło	Dębicy.	Następne	pytania	
odnosiły	 się	 do	 religii,	 łaciny,	 języka	
polskiego	na	matematyce	kończąc,	bo	
wróciła	z	kościoła	Wójtowiczowa.
	 W	pokoju	była	już	szarówka.	Ksiądz	
opuścił	rolety,	które	szczelnie	zaciem-
niły	 okna	 i	włączył	 oświetlenie	 elek-
tryczne.	W	 rozmowie	wróciliśmy	do	
tematyki	Grudnej	oraz	hitlerowskiego	
terroru	 okupacyjnego.	W	 toku	 roz-
mowy	zapukano	do	drzwi.	Otworzył	
je	 ksiądz	 i	weszła	 kucharka	 z	kolacją	
dla	jego	gości.	Podczas	kolacji	ksiądz	
zaproponował	program	na	jutro.	O	go-
dzinie	siódmej	pójdziemy	do	kościoła	
na	mszę	świętą.	Po	powrocie	z	kościoła	
zjecie	śniadanie.	Następnie	tobą	Stasiu	
zajmie	się	twój	rówieśnik,	który	przyj-
dzie	tutaj	około	dziewiątej	i	pójdziecie	
sobie	zwiedzać	miasto.	My	obydwoje	
z	mamą	pogadamy	sobie	na	 interesu-
jące	nas	tematy	rodzinne.	Na	to	mama	
księdza	zapytała.	A	kiedy	pojedziemy	
do	 domu	 z	powrotem?	Najwcześniej	
pojutrze.	Odpowiedział	 ksiądz	 i	do-
dał.	 Zależy	 ile	 jutro	 zwiedzą	miasta	
i	najbliższej	 jego	okolicy,	bo	przecież	
Stasia	 zaprosiłem	na	wycieczkę	 kra-
joznawczą.	Dziś	 po	kolacji	 położycie	
się	 spać,	byście	dobrze	wypoczęli	po	
podróży.	Zaprowadzę	was	 na	 nocleg	
do	pokoików	gościnnych	na	poddaszu.
	 Pokoik	w	którym	 nocowałem	 był	
mansardowy	 i	rzeczywiście	mały,	ale	
bardzo	 przytulny	 i	wygodny.	Mimo	
wspaniałego	łóżka	i	pachnącej	świeżo-
ścią	pościeli,	długo	nie	mogłem	zasnąć.	
Myślami	 przebiegałem	 po	 tematach	
przedmiotów	z	których	jutro	mam	zda-
wać	 egzamin.	Nagle	 przypomniałem	
sobie	 uwagę	księdza,	 że	 powinienem	
się	dobrze	wyspać.	Przestałem	myśleć	
o	egzaminie.	Natomiast	postanowiłem	
pójść	 rano	 do	 spowiedzi	 i	przystąpić	
do	 komunii	 świętej,	 dla	 uzyskania	
spokoju	 wewnętrznego.	 Na	 pewno	
ksiądz	Wójtowicz	 będzie	 z	tego	 też	
zadowolony.	Robiąc	rachunek	sumienia	
niepostrzeżenie	 zasnąłem	 głębokim	
snem.	 Przebudził	mnie	 jakiś	 rumor.	
W	pierwszej	chwili	pomyślałem,	że	to	
gniada	w	stajni.	Zorientowawszy	 się,	
że	nie	 śpię	na	pryczy,	uświadomiłem	
sobie	gdzie	jestem.	Cicho	podszedłem	
do	okna	uchyliłem	roletę	i	zobaczyłem	
na	 dworze	 jasny	 ranek.	 Jakiś	 łoskot	
rzeczywiście	 nadal	 słychać.	 Później	
okazało	się,	że	na	ulicy	obok	plebanii	

Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
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BURMISTRZ BRZOSTKU OGłASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na dzierżawę gruntów - stanowiących własność Gminy Brzostek

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

L.p.	 Oznaczenie	nieruchomości Powierzchnia	
nieruchomości

(ha)

Opis	Nierucho-
mości

(użytki	-	ha)

Przeznaczenie	
nieruchomości	i	

sposób	jej	zagospo-
darowania

Cena	wywoławcza	
rocznego	czynszu	
dzierżawnego	netto	

(w	zł)

Zasady	naby-
cia	nierucho-

mości

Wa-
dium	
(zł)Nr	KW Nr	działki Położenie

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

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

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

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

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

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

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

rolna 75,- Dzierżawa 8,-

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

rolna 75,- Dzierżawa 8,-

8. część	działki	691/7	
(po	podziale	691/9) Przeczyca 0,35 PsIV-0,35	 rolna 75,- Dzierżawa 8,-

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 20 CZERWCA 2013 r. OD GODZ. 1045.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 17 czerw-
ca 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	Brzostku. 
Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	czynszu	dzierżawnego,	zaś	pozostałym	uczestnikom	
zwraca	 się	 niezwłocznie	 po	 zakończeniu	przetargu.	Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego stanowi kwotę netto, 
w związku z czym do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%, 
co łącznie stanowić będzie kwotę rocznego czynszu dzierżawnego działki. 
Jeżeli	uczestnik	przetargu,	który	wygrał	przetarg	uchyli	się	od	zawarcia	umowy,	wpłacone	przez	niego	wadium	nie	podlega	zwrotowi.	
Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	dziesięciu	lat.	
Czynsz	płatny	będzie	rocznie	do	30	września	na	konto	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku.
Wysokość	czynszu	będzie	 regulowana	o	średnioroczny	wskaźnik	wzrostu	cen	 towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogłoszony	przez	
Prezesa	Głównego	Urzędu	Statystycznego	(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2013	rok.)
Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	czynszu	dzierżawnego,	zaś	pozostałym	uczestnikom	
zwraca	się	niezwłocznie	po	zakończeniu	przetargu.	
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Brzostek,	dnia	16.05.2013	r.

wyładowywano	 z	samochodu	 kostkę	
kamienną	do	brukowania	jezdni.
	 Spojrzałem	na	zegarek	kieszonkowy,	
który	wypożyczył	mi	tato,	dochodziła	
godzina	 szósta.	 Szybko	 umyłem	 się,	
ubrałem,	 pościeliłem	 łóżko	 i	gotowy	
do	wyjścia	 czekałem	 na	wiadomość	
o	pójściu	 do	 kościoła.	 Czas	 już	 za-
czął	mi	 się	 dłużyć,	 gdy	ktoś	 zapukał	
do	 drzwi.	Otworzyłem	 i	usłyszałem	
zdziwiony	głos	 księdza.	 Już	wstałeś,	
a	ja	 szedłem	 ciebie	 i	mamę	 obudzić.	
Okazało	się,	że	mama	była	też	gotowa	
do	wyjścia.	Obudził	ja	ten	sam	rumor	
co	mnie.	Ksiądz	zabrał	nas	do	swego	
mieszkania.	Na	 stole	 postawił	 ciast-
ka	 zachęcając	 byśmy	 się	 częstowali,	
a	sam	zabrał	 się	 do	 robienia	 herbaty.	
Wójtowiczowa	odwiodła	 syna	 od	 ro-
bienia	 poczęstunku	mówiąc,	 że	 chce	
być	na	czczo,	bo	pójdzie	do	spowiedzi	
i	komunii	św.	Natychmiast	potwierdzi-
łem,	że	ja	także.	Wobec	tego	chodźmy	

wcześniej	 do	kościoła;	 zaproponował	
ksiądz.	W	kościele	wskazał	nam	kon-
fesjonał	w	którym	był	już	spowiednik.	
Pomodliliśmy	się	chwilę	i	Wójtowiczo-
wa	pierwsza	podeszła	do	konfesjonału.	
Za	 chwilę	 spojrzałem	na	 konfesjonał	
i	zobaczyłem,	 że	 po	 stronie	męskiej	
nie	ma	już	nikogo	więc	podszedłem	do	
spowiedzi.
	 Ksiądz	Wójtowicz	odprawiał	mszę	
przy	bocznym	ołtarzu.	Po	 spowiedzi	
podszedłem	w	jego	pobliże	by	w	mo-
dlitwie	prosić	Pana	Boga	o	pomyślne	
zdanie	egzaminu	 i	szczęśliwy	powrót	
do	Grudnej.	Wraz	 z	innymi	 osobami	
komunię	przyjąłem	z	rąk	księdza	Wój-
towicza,	podobnie	jak	jego	mama.	Po	
zakończeniu	mszy	ksiądz	odchodząc	do	
zakrystii	dał	znak	głową	by	na	niego	za-
czekać.	Wnet	podszedł	do	nas	i	razem	
udaliśmy	 się	 do	 jego	mieszkania	 na	
plebanii.	Mieszkanie	księdza	wydawa-
ło	mi	się	obszerne	i	bardzo	wygodne.	

Składało	 się	 z	przedpokoju,	 łazienki	
i	dwóch	 pokoi.	 Pierwszy	 pokój	miał	
charakter	pokoju	gościnnego.	Z	niego	
prowadziły	drzwi	do	drugiego	pokoju,	
który	był	dla	księdza	swoistym	azylem,	
spokojnej	 pracy	 i	wypoczynku.	Wnet	
do	 pokoju	 gościnnego	 przyniesiono	
śniadanie	dla	dwóch	osób.	Ksiądz	ży-
czył	nam	smacznego	i	zachęcał	byśmy	
wszystko	zjedli	 jak	on	wróci	ze	śnia-
dania	na	wspólnej	 jadalni	dla	księży.	
Śniadanie	bardzo	mi	smakowało.	Naja-
dłem	 się	 solidnie.	Mimo	namawiania	
Wójtowiczowej	 bym	 zjadł	wszystko,	
nie	mogłem,	 było	 dla	mnie	 za	 dużo.	
Ksiądz	Wójtowicz	chyba	odżywiał	się	
skromnie	bo	zawsze	był	szczupły.	Tym	
razem	 też	 szybko	wrócił	 z	posiłku.	
Nie	zobaczył	jednak,	że	nie	wszystko	
zjedliśmy,	bo	stół	zastał	już	sprzątnięty	
przez	młodą	 dziewczynę,	 która	 była	
pomocą	kuchenną.

cdn.
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Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej 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 zabudowanej oznaczonej nr. ew. 487/1 o powierzchni 0,38 ha położonej w Smarżowej, objętej Księgą Wieczystą 
Nr RZ1D/00048272/2, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej	własność	Gminy	Brzostek,	wolnej	od	obciążeń.
Nieruchomość	działka	ewidencyjna	487/1	o	powierzchni	0,38	ha	położona	jest	w	obrębie	rozproszonej	zabudowy	siedliskowej,	gruntów	
rolnych	i	leśnych	w	odległości	około	1	km	od	centrum	wsi.,	dojazd	i	dojście	poprzez	sąsiednie	działki	(brak	ustalonej	służebności).
Teren	pofałdowany,	porośnięty	samosiejkami	różnych	drzew.	Działka	ogrodzona	płotem	z	siatki	stalowej,	brama	stalowa.	Na	dzień	
wizji	(02.04.2013	r.)	ogrodzenie	z	siatki	długości	122	m,	wysokości	1,20m,	słupki	stalowe.	Użytki	działki	nr	487/1:	RV-0,38	ha.	Działka	
zabudowana	budynkiem	gospodarczym.	Obiekt	niepodpiwniczony,	parterowy	o	konstrukcji	drewnianej,	o	powierzchni	zabudowy:	
43,05	m	2,	powierzchni	użytkowej:	37,96	m2	i	kubaturze:	94,90	m	3.	Dane	konstrukcyjno-materiałowe:	fundamenty	betonowe,	ściany	
drewniane,	konstrukcja	obita	deskami	i	płytami	drewnopodobnymi,	posadzka	z	desek,	stolarka	drewniana,	dach	drewniany	pokryty	
papą	na	lepiku,	instalacja	elektryczna,	elewacja	z	desek.	Budynek	w	złym	stanie	technicznym,	przyłącz	elektryczny	nieczynny.	Na	
działce	rosną	lipy	o	pierścienicy	45	cm	-	7	sztuk,	akacja	o	pierścienicy	55	cm	-	1	sztuka,	trześnia	o	pierścienicy	55	cm	-	1	sztuka.	
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek działka położona jest w terenie 
upraw rolnych wyłączony z zabudowy. 

Lp. Nr	
działki

Pow.
(m2) Nr	KW	 Opis	nieruchomości Przeznaczenie	

w	planie Położenie Cena	wywoław-
cza	brutto	(zł) Wadium	(zł)

1 487/1 3800	m2 RZ1D
/00048272/2

zabudowana	budynkiem	
gospodarczym brak Smarżowa 17	400,00 1	740,00

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM 
W BRZOSTKU W DNIU 21 CZERWCA 2013 r. O GODZ. 1000 W SALI KONFERENCYJNEJ

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 18 czerwca 2013r. 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 wno-
sić 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.	
Brzostek,	dnia	17.05.2013r.

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. ślUSArSTwo-proDUkcjA-HANDel-
-USłUGI, władysław radzik – Brzo-
stek, ul. Szkotnia 23

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. S TAc j A ko N T ro l I  p o j A z D ó w, 

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
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Burmistrz Brzostku ogłasza II 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	zby-
wanie	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	bezpośrednim	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	
0,02ha	 stanowi	 drogę	 dojazdową	 do	
działki	ozn.	nr	ewid.	475/3.

brak Nawsie	
Brzosteckie 18	362,00 1	837,00

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 20 CZERWCA 2013r. O GODZ. 1030 W SALI KONFERENCYJNEJ.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 17 czerwca 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 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	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	odpowiedzialności	za	
ewentualne	różnice.	Wskazanie	granic	nieruchomości	na	gruncie	przez	geodetę	odbywa	się	na	koszt	i	staraniem	nabywcy.
Zastrzega	się	prawo	unieważnienia	przetargu	jedynie	z	ważnych	powodów,	podając	niezwłocznie	przyczynę	odwołania	przetargu.	

BURMISTRZ BRZOSTKU ogłasza III 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	dzier-
żawy	niżej	podane	działki:

L.p.	
Oznaczenie	nieruchomości Powierzch-

nia	nieru-
chomości

(ha)

Opis	nieru-
chomości

(użytki	–	ha)

Przeznaczenie	
nieruchomości	
i	sposób	jej	zago-
spodarowania

Cena	wywoławcza	
rocznego	czynszu	
dzierżawnego	
netto	(w	zł)

Zasady	nabycia	nierucho-
mości

Wadium	
(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	trybie	 prze-
targowym 15,00

3 RZ1D/00016074/1 341/6 Januszkowice 0,62 RIVa-0,40
RIVb-0,22 rolna 120,00 dzierżawa	 w	trybie	 prze-

targowym 20,00

4 RZ1D/00015601/8 527 Brzostek 0,1364 RII	–	0,1364 rolna 55,00 dzierżawa	 w	trybie	 prze-
targowym 10,00

5. 45257 88/10 Grudna	Dolna 0,25 RIIIb	–	0,25 rolna 55,00 dzierżawa	 w	trybie	 prze-
targowym 10,00

6. 45257 88/12 Grudna	Dolna 0,06 PsIII-0,06 rolna 30,00 dzierżawa	 w	trybie	 prze-
targowym 6,00

III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU 
W SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 28 CZERWCA 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 25.06.2013 r. 
Wadium	może	być	wniesione	w	pieniądzu,	obligacjach	Skarbu	Państwa	lub	papierach	wartościowych	dopuszczonych	do	obrotu	publicznego	–	
zgodnie	z	§	4	ust.3	Rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	dnia	14	września	2004r.w	sprawie	sposobu	i	trybu	przeprowadzania	przetargów	i	rokowań	
na	zbycie	nieruchomości	(Dz.	U.	Nr	207,	poz.2108	ze	zm).	Wadium	w	pieniądzu	należy	wnosić	do	kasy	Urzędu	Miejskiego	lub	na	konto	: BSR	
O/Brzostek	Nr	32	8589	0006	0080	0210	2020	0006.
Przez	wpłatę	za	pomocą	przelewu	bankowego	uważa	się	datę	wpływu	wadium	na	rachunek	bankowy	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku. Wadium	
wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	czynszu	dzierżawnego,	zaś	pozostałym	uczestnikom	zwraca	się	nie-
zwłocznie	po	zakończeniu	przetargu.	Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego stanowi kwotę netto, w związku z czym do ceny 
wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%, co łącznie stanowić będzie kwotę 
rocznego czynszu dzierżawnego działki. 
Jeżeli	uczestnik	przetargu,	który	wygrał	przetarg	uchyli	się	od	zawarcia	umowy,	wpłacone	przez	niego	wadium	nie	podlega	zwrotowi.
Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	dziesięciu	lat.	Czynsz	płatny	będzie	rocznie	do	30	września	na	konto	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku.
Wysokość	czynszu	będzie	regulowana	o	średnioroczny	wskaźnik	wzrostu	cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogłoszony	przez	Prezesa	Głów-
nego	Urzędu	Statystycznego	(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2013	rok)	.Oprócz	opłat	związanych	z	rocznym	czynszem	,	
Dzierżawca	zobowiązany	jest	do	opłacania	podatku	rolnego	lub	podatku	od	nieruchomości.
Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	czynszu	dzierżawnego,	zaś	pozostałym	uczestnikom	zwraca	się	
niezwłocznie	po	zakończeniu	przetargu.	Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie 
przyczynę odwołania przetargu. 
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Nic	tak	nie	psuje	przyjemności	z	czy-
tania	 dowcipów	 w	 internecie,	 jak	
znajomość	zasad	gramatyki	i	ortografii

  
Do	 osiedlowego	 kiosku	 przychodzi	
facet	i	krzyczy:
–	Poproszę	zapałki!
–	Panie	–	odpowiada	kioskarka	–	co	pan	
tak	wrzeszczysz?	Nie	 jestem	głucha!	
A	jakie	pan	chcesz?	z	filtrem,	czy	bez?

  

Rozmawiają	dwie	plotkarki:
–	O	Krysi	nie	można	powiedzieć	złego	
słowa...
–	No	to	porozmawiajmy	o	kimś	innym!

  
–	Czym	się	różni	demokracja	od	demo-
kracji	ludowej?
–	Tym	czym	krzesło	od	krzesła	elek-
trycznego...

  
Ojciec	odbiera	pociechę	z	przedszkola.	
Nagle	zwraca	się	do	opiekunki:
–	 Proszę	 pani,	 ale	 to	 nie	 jest	moje	
dziecko!
–	A	 co	 za	 różnica	 i	 tak	 je	 pan	 jutro	
przyprowadzi.

  
Po	nocy	spędzonej	w	hotelowym	poko-
ju,	gość	zszedł	do	recepcji	i	informuje	

recepcjonistę:
–	Zasłałem	łóżko.
Recepcjonista	z	szerokim	uśmiechem	
odpowiada:	
–	To	 bardzo	miło	 z	 pańskiej	 strony,	
serdecznie	panu	dziękuję.	Na	co	gość	
mówi:	
–	Płoszę.

  
W	dziesięciopiętrowym	 bloku	 idzie	
dwóch	 hydraulików	po	 schodach,	 bo	
winda	 się	 popsuła.	 Po	 chwili	 jeden	
mówi:
–	Mam	dobrą	 i	 złą	wiadomość,	którą	
wolisz	pierwszą?
–	Dobrą.
–	Dobra	jest	taka,	że	zostało	nam	jesz-
cze	tylko	jedno	piętro.	A	zła:	pomyli-
liśmy	bloki.

krzyŻóWka z nagrodą
Poziomo:
1) Biedak, nieszczęśnik; 6) Tam po-
wstaje gazeta; 10) Sukcesy, sława; 
11) komplet liter; 12) wielki ssak mor-
ski; 13) Gra na wiolonczeli; 15) papugi 
z krzyżówek; 16) Szal; 17) Dawne nar-
ty; 18) przodek krasuli; 20) wąwóz; 
21) organ powonienia; 22) Nowela 
orzeszkowej; 23) kontrolująca izba; 
24) kucharz okrętowy; 25) Boleści 
lub zawodu; 27) Turystka podróżująca 
okazją; 35) Tytoń w bibułce; 36) Do 
zapłacenia; 37) Niska temperatura; 
38) Szef powiatu; 39) przymierze.
Pionowo:
1) opiekunka dzieci; 2) miasto w Niem-
czech; 3) Szpadel; 4) komik cyrkowy; 
5) zgnilizna drewna; 6) Konkurent 
w zawodach; 7) Niemiecki chemik, 

noblista; 8) Budka z gazetami; 9) Ka-
zalnica; 13) mata do wycierania obuwia; 
14) wstrzemięźliwość; 17) wybiera się 
za morze; 19) rdzeń ołówka; 24) Buso-
la; 26) wypadek; 28) odzież, garderoba; 
29) Nakrycie na stół; 30) Nadmier-
na u grubasa; 31) Siwe we włosach; 
33) właściwość; 34) czarne wielkie 
ptaki.
 rozwiązania wpisane do kuponu 
zamieszczonego na dole strony dostar-
czone do 31 czerwca 2013 r. do centrum 
kultury i czytelnictwa w Brzostku we-
zmą udział w losowaniu nagrody książ-
kowej. rozwiązanie krzyżówki z po-
przedniego numeru: konstytucja 
trzeciego maja. Nagrodę książkową 
wylosowała maria piękoś z Brzostku. 
po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do Domu kultury w Brzostku.

J. Nosal
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Brzosteckie 
smakołyki

Barszcz z botwinki
Składniki:

– 20 dag botwiny
– 25 dag buraków
– 1 pęczek młodej cebuli
– zakwas z buraków lub sok z cytryny
– 3 ząbki czosnku
– 2 szklanki rosołu lub wywaru z warzyw
– 3/4 szklanki słodkiej śmietanki
– 4 łyżki posiekanego koperku
– 2 jaja ugotowane na twardo
– 1/2 łyżki masła
– sól, cukier

Wykonanie:
Buraki umyć, zalać wrzącą wodą i ugotować do miękkości. 
Obrać, utrzeć na tarce z dużymi otworami. Następnie zalać 
gorącym rosołem lub wywarem. Zagotować, osolić, dodać sok 
z cytryny lub zakwas z buraków i pozostawić na ½ godziny. 
Botwinkę dokładnie umyć, osączyć i drobno pokroić. Młodą 
cebulę oczyścić, umyć, pokroić i wraz z botwinką włożyć do 
rondla. Dodać masło, zalać szklanką wrzącej wody, ugoto-
wać. Połączyć z odcedzonym wywarem z buraków, dodać 
drobno posiekany czosnek i śmietanę. Przyprawić do smaku 
zakwasem z buraków lub sokiem z cytryny, solą i cukrem. 
Obrane ze skorupek jajka pokroić w cząstki, położyć na tale-
rze, posypać koperkiem, zalać gorącym barszczem. Podawać 
z ziemniakami posypanymi szczypiorkiem lub koperkiem.

Pierogi pietruszkowe z mięsnym farszem
Składniki:

Ciasto:
– 3 szklanki mąki 
– ok. 1 szklanka ciepłej przegotowanej wody (ile zabierze)
– 1 jajko
– 2-3 łyżki oleju
– 1 łyżka drobno posiekanej pietruszki
– sól
Farsz:
– 70 dag mięsa mielonego
– 1 duża cebula
– 1 ząbek czosnku
– 1 jajko
– 3 łyżki bułki tartej
– 3 łyżki kaszy manny
– 1 łyżeczka soli
– 1 łyżeczka pieprzu

Wykonanie:
Cebulę i czosnek drobno posiekać. Zrumienić na oleju. Do mię-
sa dodać cebulę z czosnkiem, jajko, bułkę tartą, kaszę mannę, 
pieprz i sól. Wszystko starannie zamieszać. Jeżeli farsz wydaje 
się być za sypki, to należy dodać odrobinę przegotowanej wody. 
Z podanych składników zagnieść ciasto. Wałkować i wykrawać 
krążki. Nakładać farsz i zlepiać pierogi. Gotować w osolonym 
wrzątku. Podawać ze skwarkami lub zarumienioną cebulką.

Deser truskawkowy
Składniki:

– 50 dag truskawek
– 2 łyżki żelatyny
– szklanka jogurtu naturalnego gęstego
– 6-8 łyżek cukru
– tabliczka gorzkiej czekolady
– 2 łyżki masła

Wykonanie:
Żelatynę rozpuścić w 3-4 łyżkach gorącej wody, 
przestudzić. Truskawki umyć, usunąć szypułki. 
Owoce wrzucić do blendera, dodać 4-5 łyżek cukru 
i żelatynę, zmiksować. Mus nalać do szklaneczek, 
napełniając je do 2/3 wysokości, odstawić do lo-
dówki do stężenia. Czekoladę połamać na kawałki, 
roztopić w kąpieli wodnej. Dodać masło i mie-
szać, aż się rozpuści, przestudzić. Jogurt wlać do 
blendera, dosłodzić 2-3 łyżkami cukru. Miksować 
tak długo, aż powstanie pianka. Na każdą porcję 
schłodzonego musu truskawkowego nałożyć łyżką 
jogurtową piankę, polać czekoladą.

	 Czerwcowe	dania	są	
pełne	kolorów.	Czerwo-
na	 botwinka,	 dojrza-
łe,	 soczyste	 truskawki	
i	młode	wczesne	wa-
rzywa	 tylko	 czekają,	
aby	zabrać	je	do	kuch-
ni	 i	 wykorzystać	 do	
przygotowania	apetycznych,	zdrowych	dań.		Pewnym	
urozmaiceniem	naszego	menu	będą	również	niezwykle	
pożywne	pierogi	 z	mięsnym	 farszem,	 których	 smak	
wzbogacony	będzie	świeżą	zieloną	pietruszką.	
	 Korzystajmy	w	pełni	z	darów	wiosennego	ogródka,	
gdyż	to	samo	zdrowie!

Redakcja

Herbatka pokrzywowa
Składniki:

– 1 łyżeczka suszonych lub 6 świeżych liści 
pokrzywy

Wykonanie:
W przypadku suszonych liści pokrzywy 1 łyżeczkę 
ziół zalać szklanką wrzątku. Odcedzić po 5 minu-
tach. W przypadku liści świeżych 6 dużych liści 
włożyć do kubka. Zalać wrzątkiem. Napar pić 
powoli, małymi łyczkami. Napój można posłodzić, 
dodając miód.
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Deser truskawkowy Barszcz z botwinki

Herbatka pokrzywowa Pierogi pietruszkowe z mięsnym farszem

	 W	niedzielę	5	maja	2013	r.	ulicami	
Nowej	Dęby	 przeszła	 Parada	 Straży	
Wielkanocnych	 „Turki	 2013”.	 Impre-
zą	 towarzyszącą	 był	 finał	 konkursu	
wielkanocnego	organizowanego	przez	
zarząd	województwa	podkarpackiego.	
W	holu	Samorządowego	Ośrodka	Kul-
tury	panie	z	20	kół	gospodyń	wiejskich	
zaprezentowały	wielkanocne	stoły.	Wy-
strój	i	przygotowane	potrawy	oceniała	
powołana	do	 tego	komisja.	Głównym	
celem	 „Konkursu	 wielkanocnego”	
jest	wspieranie	 rozwoju	wsi	 poprzez	
integrację	środowiska	wiejskiego	oraz	
pobudzanie	aktywności	mieszkańców,	
poznawanie	i	upowszechnianie	tradycji,	
a	także	wyłanianie	i	promowanie	najlep-
szych	potraw	i	sposobu	ich	prezentacji.	
	 LGD	 „LIWOCZ”	 reprezentowało	
Koło	Gospodyń	z	Brzostku	(zwycięskie	
KG	w	konkursie	 „Świąteczne	 smaki”	
zorganizowanym	przez	stowarzyszenie	

w	dniu	23	marca	br.)	Panie	zdobyły	 I	
miejsce	w	kategorii	na	najlepszy	koszyk	
jajek	wielkanocnych.	 Jury	ujęła	 ilość,	

technika	i	precyzja	zdobienia	pisanek.	
Gratulujemy	również	otrzymanego	wy-
różnienia	w	kategorii	na	najlepszy	stół	
wielkanocny.	Przy	stoisku	przygrywała	
kapela	Brzostowianie.

A. Zaranek

kolejny sukces koła gospodyń z Brzostku

Fot. Z. Szczuciński
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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. Robert Sypień z Brzostku Fot. Sabina Grzesiakowska z Kamienicy Dolnej

Fot. Natalia Kawalec z Woli Brzosteckiej Fot. Iwona Spicha z Woli Brzosteckiej

Fot. Karol Kolbusz z Brzostku Fot. Adam Gągała z Woli Brzosteckiej

Fot. Paulina Baran z Januszkowic Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej


