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Dokończenie na str. 4

125–lecie ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku
 „Nie będzie już długa moja mowa. 
Niechaj żyje Brzostecka Straż Ognio-
wa! Niechaj żyją wszystkie straże! 
A ja złażę.” – tymi optymistycznymi 
i żartobliwymi  zarazem  słowami, 
wygłoszonymi kiedyś przez dawnego 
proboszcza parafii Brzostek ks. Kazi-
mierza Ostafińskiego, ks. Paweł Sam-
borski zakończył kazanie wygłoszone 
16 czerwca 2013 roku podczas Mszy 
świętej z okazji 125–lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Brzostku.
  Uroczystości rozpoczęły się zbiórką 
strażaków przy remizie OSP w Brzost-
ku.  Orkiestra  Strażacka  z Szerzyn, 
Kompania Honorowa z Kołaczyc, pocz-
ty sztandarowe i delegacje z zaprzyjaź-
nionych jednostek: z Pilzna, Jodłowej, 
Kołaczyc, Brzysk, Czarnej, Żyrakowa, 
Nawsia Brzosteckiego,  Januszkowic, 
Grudnej Górnej,  Skurowej,  Siedlisk 
– Bogusz, Zawadki Brzosteckiej, Opa-
cionki oraz zaproszeni goście przeszli 
do  kościoła  parafialnego w Brzostku. 
Przemarsz ulicami miasta poprowadził 
druh Łukasz Czachara. 
  W wygłoszonym kazaniu  kapelan 
straży  ks.  Paweł  Samborski,  będący 
jednocześnie członkiem OSP w Brzost-
ku, celebrujący Mszę świętą w intencji 
strażaków, powiedział m.in., że służba 
strażacka to charyzmat. Dobrze wyko-
rzystany charyzmat domaga się bezin-
teresownego poświęcenia  dla  innych. 
Być  Strażakiem  to  powód  do  dumy 
i chluby,  ale  to  także  zobowiązanie. 
Strażak  to  człowiek  nadziei. Niesie 
nadzieję  tym,  którzy  są w potrzebie. 
Mówi się, że nadzieja umiera ostatnia. 
Tam,  gdzie  ludzie  nie widzą nadziei, 
pojawiają się ci, którzy oddając własne 
zdrowie i życie, niosą nadzieję na życie 
poszkodowanym.  Strażacy  spiesząc 
z pomocą poświęcają swoje siły, zdol-
ności, czas, zdrowie a czasem i życie, 
aby ratować życie innym.
  Ksiądz  Samborski  podkreślił,  że 

straż  pożarna  nie  tylko  pomaga  po-
trzebującym,  ale  także  formuje  ludzi 
i wychowuje.  Dziś,  kiedy  brakuje 
zasadniczej służby wojskowej to wła-
śnie w straży młodzi chłopcy uczą się 
odpowiedzialności  i służby,  dbania 
o dobro własne i wspólne, nawet dbania 
o własny wygląd. Uczą się dyscypliny 
i patriotyzmu oraz szacunku do sym-
boli i wartości narodowych. 
  Po zakończeniu Mszy świętej straża-
cy, poczty sztandarowe, zaproszeni go-
ście, władze samorządowe oraz miesz-
kańcy Brzostku  przeszli  pod  remizę, 
gdzie odbyła się dalsza część obchodów 
125–lecia OSP w Brzostku.  Zgodnie 
z ceremoniałem dowódca uroczystości 
druh Łukasz Czachara złożył meldunek 
Prezesowi Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP druhowi Krzysztofowi 
Moskalowi, o gotowości  jednostek do 
uroczystości, po czym nastąpiło pod-
niesienie flagi państwowej, a orkiestra 
odegrała hymn państwowy. Prezes OSP 
druh Jan Krajewski powitał wszystkich 
zebranych, a szczególnie zaproszonych 
gości, wśród których byli: 
• Zastępca Podkarpackiego Komendan-
ta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie

• st. bryg. Jan Ziobro, 
• Zastępca Komendanta Powiatowego 
PSP w Dębicy  st.  bryg.  Zbigniew 
Lasko,

• Kapelan  strażaków ks.  Paweł  Sam-
borski,

• Zastępca Prezesa Zarządu WFOSiGW 
w Rzeszowie Mirosław Pięta,

• Wojewódzki  Inspektor  Ochrony 
Roślin  i Nasiennictwa w Rzeszowie 
Andrzej Reguła, będący jednocześnie 
przedstawicielem Biura Poselskiego 
Posła Jana Burego w Rzeszowie,

• Prezes Zarządu Oddziału Powiatowe-
go ZOSP RP druh Krzysztof Moskal 
wraz z członkami zarządu,

• Przedstawiciel  Biura  Poselskiego 
Posła Jana Warzechy,

• Burmistrz Brzostku Leszek Bieniek,
• Komendant  Posterunku  Policji 
w Brzostku  podinspektor Marek 
Boroń,

• Radni Rady Powiatu Maria Przebięda 
i Ferdynand Bugno,

• Radni  Rady Miejskiej w Brzostku 
na  czele  z Przewodniczącą  Zofią 
Skórską, 

• Burmistrzowie  i Wójtowie  powiatu 
dębickiego: Robert Mucha – wójt gmi-
ny  Jodłowa, Bogusław Majka  –  za-
stępca wójta gminy Czarna, Zdzisław 
Siwula – zastęca wójta gminy Dębica, 

• Prezes Zarządu Gminnego OSP druh 
Piotr Szczepkowicz, pełniący jedno-
cześnie funkcję zastępcy Burmistrza 
Brzostku,

• Przewodniczący  Zarządu Miasta 
Brzostek Jerzy Potrzeba,

• Wiceprezes  Kółka  Roln iczego 
w Brzostku Jan Kolbusz, 

• Dyrektor Gimnazjum  im. Królowej 
Jadwigi w Brzostku Jacek Berek,

• Przedstawiciele zakładów pracy oraz 
mieszkańcy Brzostku, 

• Przedstawiciele  Podkarpackiego 
Towarzystwa Konnego w Brzostku.
  Następnie  druh Paweł Batycki  od-
czytał krótki rys historyczny jednostki 
OSP Brzostek. Kolejnymi ważnymi dla 
strażaków punktami uroczystości były: 
poświęcenie samochodu ratowniczego 
SLRT Peugeot Boxer oraz łodzi patro-
lowo – ratowniczej, którego dokonał ks. 
Paweł  Samborski,  a także wręczenie 
odznaczeń za zasługi dla pożarnictwa.
Z  okazji  jubileuszu  125–lecia  OSP 
w Brzostku  odznaczenia  otrzymali 
druhowie:
• Złoty Medal za Zasługi dla Pożar-

nictwa: Zdzisiaław Tułecki, Edward 
Cholewiak,  ks.  Paweł  Samborski, 
Zdzisław Godniak, Piotr Halz, Grze-
gorz Kłęk, 

• Srebrny Medal za Zasługi dla Po-
żarnictwa:  Łukasz Godniak, Rafał 

Godniak, Łukasz Czachara, Jaro-
sław Klich, Jerzy Kawalec, Michał 
Kuczwara, Bogdan Wójcik,
• Brązowy Medal za Zasługi 
dla Pożarnictwa:  Piotr  Kula, 
Piotr Nawracaj, Krzysztof Baran, 
Jarosław Stanisz, Krzysztof Ka-
walec, Szczepan Kawalec, Paweł 
Batycki,  Iwona Godniak-Warze-
cha, Seweryn Surdel. 
• Odznakę Wzorowego Stra-
żaka:  Piotr  Pietrzycki,  Jacek 
Kaczka, Natalia Smoroń, Paulina 
Kłęk, Tomasz Strojek, Mirosław 
Sobczyk.
 Po uroczystym wręczeniu odzna-
czeń zaproszeni goście w krótkich 
wystąpieniach  pogratulowali 
strażakom OSP w Brzostku jubi-
leuszu, wspaniałego sprzętu, ży-
cząc sukcesów w akcjach, a także 
przekazując na ręce prezesa Jana 



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE4
Dokończenie ze str. 3

Krajewskiego  okolicznościowe  upo-
minki i pamiątkowe listy gratulacyjne.
  Wszyscy zebrani mogli obejrzeć po-
siadany przez jednostkę sprzęt ratow-
niczy, zwłaszcza poświęcone w czasie 
jubileuszowych  uroczystości  nowy 
samochód  ratowniczy SLRT Peugeot 
Boxer  i łódź patrolowo –  ratowniczą, 
oraz dokonać wpisu do księgi pamiąt-
kowej. 
  Jubileusz 125–lecia OSP w Brzostku 
jest  dobrą  okazją  do  przypomnienia 
mieszkańcom Brzostku  i okolic  hi-
storii jednostki, ponieważ Ochotnicze 
Straże  Pożarne w Polsce  należą  do 
najstarszych, a zarazem do najbardziej 
zasłużonych dla  społeczeństwa orga-
nizacji. Nie tylko skutecznie walczyły 
z niszczycielską  plagą  pożarów,  ale 
również,  powstając  i rozwijając  się 
w okresie  zaborów,  spełniały wielo-
rakie  funkcje w życiu  społeczeństwa. 
Będąc  jedyną  organizacją  społeczną 
w danym mieście, miasteczku czy wsi 
odgrywały rolę czynnika inspirującego 
i organizacyjnego  środowiska w za-
kresie działalności społecznej i kultu-
ralno-oświatowej,  a nierzadko  nawet 
i gospodarczej. Brzostek wielokrotnie 
nawiedzany był przez groźne pożary, 
między  innymi w latach  1474,  1522 
i 1657. Po pożarze w roku 1657 ocalało 
tylko  6  domów. W 1870r.  w czasie 
zaborów Rada Miejska  zaopatrzyła 
Brzostek w sprzęt  gaśniczy, między 
innymi w trzy sikawki. W 1888r. Brzo-
stek  został  nawiedzony przez kolejny 
dotkliwy w skutkach  pożar.  Po  tym 
pożarze  zorganizowano Straż Ognio-
wą w Brzostku,  a rok  1888  przyjęto 
jako  rok  jej  założenia. Wówczas  do 
oddziału wpisało się kilkunastu ochot-
ników, którzy dla pogłębienia wiedzy 
uczęszczali  na kursy do Pilzna,  Jasła 
i Tarnowa. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Brzostku posiada zdjęcia założycieli 
Straży  Ogniowej  w Brzostku  wraz 

z podpisami, które są wyeksponowane 
w strażnicy. 
  W roku 1889 straż brzostecka została 
zaopatrzona w jednolite  umunduro-
wanie. Utworzono  też  orkiestrę  dętą, 
która występowała  jeszcze w latach 
pięćdziesiątych po II wojnie światowej. 
W 1938 roku wyposażenie OSP Brzo-
stek stanowiły cztery sikawki, w tym 
jedna motorowa. W okresie między-
wojennym  straż w znacznym  stopniu 
była  wspierana  przez  władze mia-
steczka. Fundusze na potrzeby bieżące 
zdobywano z różnego  rodzaju  imprez 
–  festynów,  przedstawień,  których 
organizatorami byli nie tylko strażacy, 
lecz także grono nauczycielskie szkoły 
powszechnej. Z takich dochodów wy-
budowano obok budynku ówczesnego 
magistratu pierwszą remizę drewnianą, 
w której umieszczono posiadany sprzęt 
gaśniczy. 
  W  czasie  okupacji  niemieckiej 
Straż Pożarna w Brzostku nie zaprze-
stała  działalności.  Strażacy walczyli 
o wolność ojczyzny, a po zakończeniu 
II wojny  światowej  czynnie włączyli 
się w usuwanie  zniszczeń wojennych 
i odbudowę  kraju. W tym miejscu 
należy wspomnieć  o bohaterze OSP 
Brzostek,  druhu  Józefie Szybowiczu. 
W latach  okupacji  z narażeniem  ży-
cia  swojego  i rodziny  przechowywał 
sztandar OSP w Brzostku.  Ponieważ 
jednak była groźba zniszczenia sztan-
daru, więc został on zakopany w ziemi. 
W wyniku  bardzo  niesprzyjających 
warunków przechowywania  sztandar 
uległ częściowemu zniszczeniu, ocalały 
jedynie wizerunki Matki Boskiej i św. 
Floriana. W 1958 roku został ufundo-
wany przez społeczeństwo brzosteckie 
nowy sztandar, w który zostały wszyte 
ocalałe ze starego sztandaru wizerunki. 
W 1955  roku  strażacy  przystąpili  do 
gromadzenia materiałów  i środków 
finansowych  na  budowę murowanej 
remizy strażackiej – garaży. W dowód 
uznania  i za wyniki  osiągnięte w po-

żarnictwie Ochotnicza Straż Pożarna 
otrzymała  swój  pierwszy  samochód 
Star  21  oraz motopompę.  Strażacy 
podjęli dalsze działania – wybudowali 
i oddali  do  użytku Dom Strażaka  tj. 
biuro,  świetlicę  i salę  narad. W tym 
okresie OSP w Brzostku  otrzymała 
drugi samochód – Żuk. Jednostka stała 
się wiodącą na terenie gminy Brzostek. 
Posiadany sprzęt, zaangażowanie w ak-
cjach ratowniczych, zawodach pożarni-
czych i ćwiczeniach sprawiły, że straż 
stała się jedną z najlepszych jednostek 
na terenie powiatu jasielskiego. W 1988 
roku na uroczystość 100 – lecia istnie-
nia jednostki OSP w Brzostku ufundo-
wany został nowy sztandar, który został 
odznaczony złotym znakiem związku. 
  Ochotnicza Straż Pożarna w Brzost-
ku działa od 1888 roku – czyli już 125. 
rok – niosąc pomoc i ratunek nie tylko 
naszym mieszkańcom, ale wszystkim 
potrzebującym w najbliższej  okolicy. 
W ostatnich latach wyniki działalności 
i osiągnięcia są najbardziej widoczne. 
Poprawiła się baza lokalowa – w 2008 
roku oddano do użytku nową strażnicę 
zwaną  popularnie  remizą,  zakupio-
no  nowy  sprzęt,  podniesiono  jakość 
wyszkolenia  strażaków. W roku 2008 
podczas  uroczystości  120  –  lecia 
jednostki OSP w Brzostku otrzymało 
figurę św. Floriana, której fundatorem 
jest proboszcz parafii Brzostek ks. dr 
Jan Cebulak.
  W 2006 roku stan jednostki wyglą-
dał następująco:
• Samochód bojowy Star 244 – GBA, 
samochód  bojowy  Żuk  – GLM,  2 
motopompy  – M 800,  agregat  prą-
dotwórczy,  piła motorowa do  cięcia 
drewna,  zestaw  znaków drogowych 
do wypadków  i kolizji  drogowych, 
hydrauliczne rozpieraki;

• Sprzęt łącznościowy;
• Sprzęt  i umundurowanie  do  prowa-
dzenia  różnego  rodzaju  akcji  ratow-
niczych  i zabezpieczających, w tym 
aparaty tlenowe.

 Obecnie Ochotnicza  Straż  Po-
żarna w Brzostku  jest  Jednostką 
Operacyjno-Techniczną kategorii 
JOT – I  (zdolną  do  podjęcia 
w czasie dysponowania do 5 minut 
następujących działań:  działania 
ratownicze  w czasie  pożarów, 
działania  ratownicze  w czasie 
katastrof,  wypadków  i awarii 
technicznych, szczególnie komu-
nikacyjnych,  udzielanie  zgodnie 
z obowiązującymi  procedurami 
pierwszej  pomocy medycznej, 
działania zabezpieczające w cza-
sie innych działań ratowniczych, 
w sile plutonu z własnym obsza-
rem  chronionym  obejmującym 
teren powiatu), typu S-3 (wypo-
sażona w 3 samochody), włączona 
została  do KRSG w 1995  roku. 
Jednostka  liczy  obecnie  68  dru-
hów, w tym 28 druhów czynnych 
uczestniczących w akcjach  ra-
towniczo – gaśniczych. Wszyscy 
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posiadają  przeszkolenie  podsta-
wowe, kurs ratownictwa technicz-
nego,  przeszkolenie  podstawowe 
w zakresie  udzielania  I  pomocy 
przedlekarskiej,  a ponadto  4  ra-
towników medycznych,6 kierow-
ców  operatorów,  6  dowódców, 
6  ratowników  kwalifikowanej  I 
pomocy,3 ratowników BLS-AED 
(mających uprawnienia do używa-
nia urządzeń defibrylacyjnych do 
przywracania  akcji  serca).  Przy 
jednostce  działają  również  dwie 
Młodzieżowe Drużyny Pożarni-
cze – Żeńska i Męska.
Obecnie jednostka OSP Brzostek 
ma następujący sprzęt: 
• Dwa  ratownicze  samochody– 
jeden  ciężki  marki  IVECO 
(GCBA)i  nowoczesny  średni 
samochód MAN  (GBA)  z peł-
nym wyposażeniem w sprzęt 
i narzędzia  hydrauliczne  do 
ratownictwa drogowego, pompy 
szlamowe,  osprzęt  gaśniczy,  sprzęt 
i armaturę wodno – pianową,  sprzęt 
do pierwszej pomocy PSP R1, aparaty 
ODOMSA Auer,  pompę  pływającą 
POSEJDON, sprzęt do zabezpieczania 
miejsca  zdarzenia,  piły  do  drewna 
oraz do stali i betonu, drabiny, sprzęt 
burzący,  agregaty  prądotwórcze, 
sprzęt oraz maszt oświetleniowy;

• Wysokiej jakości łączność, umundu-
rowanie;

• Łódź patrolowo – ratowniczą 410 wraz 
z potrzebnym osprzętem przydatnym 
do  ratowania osób  i mienia  podczas 
podtopień  i powodzi,  oraz  deskę 
ortopedyczną służącą do przenoszenia 
osób poszkodowanych w wypadkach. 
Sprzęt został zakupiony ze środków 
własnych OSP Brzostek oraz dotacji 
z KSRG. 

• Za  kwotę  121,5  tys.  zł  zakupiono 
fabrycznie  nowy  lekki  samochód 
PEUGEOT BOXER. Samochód  zo-
stał zakupiony ze środków własnych 
OSP Brzostek (48 tys. zł),oraz dotacji 
zewnętrznych:  ZG ZOSP RP  –  50 
tys.  zł, Wojewódzkiego  Funduszu 
Ochrony  Środowiska  i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie – 23,5  tys.  zł. 
W posiadaniu  jednostki  znajdują  się 
również 2 zestawy Motorola GP-340,z 
Wojewódzkiego  Ośrodka  Ruchu 
Drogowego w Krośnie – fantomy do 
prowadzenia szkoleń z pierwszej po-
mocy, ze środków Krajowego Systemu 
Ratowniczo  – Gaśniczego:  latarki 
Streamlight, wyciągarka elektryczna, 
drabiny nasadkowe, skrzynia alumi-
niowa, radiotelefon Motorola.
  W  najbliższym  czasie  planowane 
jest pozyskanie środków na zakup sil-
nika zaburtowego do łodzi ratowniczej 
oraz elementów wyposażenia, których 
brakuje w nowo  zakupionym  samo-
chodzie: masztu oświetleniowego oraz 
agregatu wodno – pianowego, a także 
na dalszy  rozwój  jednostki  i specjali-
styczne szkolenia druhów. 
  OSP w Brzostku to jednostka, która 

ciągle się rozwija i doskonali, aktywnie 
włącza się w życie lokalnej społeczno-
ści, a przede wszystkim niesie pomoc 
i ratunek poszkodowanym w pożarach, 
wypadkach, powodziach. Do realizacji 
zamierzeń doprowadziło zaangażowa-
nie  druhów OSP,  dobra współpraca 
z władzami miejskimi, pomoc sponso-
rów i ludzi dobrej woli. 
  W ciągu ostatnich pięciu lat strażacy 
OSP Brzostek  brali  udział w akcjach 
ratowniczych  na  terenie  gminy,  są-
siednich gmin, powiatu i województwa 
aż 902  razy. Wyjeżdżali  do pożarów, 
wypadków  i kolizji  drogowych  oraz 
innych zagrożeń miejscowych. W 2010 
roku pomagali  ludziom podczas akcji 
powodziowej  w gminie  Brzostek, 
Jodłowa,  Pilzno, w powiecie  tarno-
brzeskim, w Gorzycach, w okolicach 
Sandomierza, w gminie Borowa. 
  Oprócz  akcji  ratowniczych  stra-
żacy  doskonalą  i prezentują  swoje 
umiejętności także podczas gminnych 
i powiatowych  zawodów  sportowo  – 
pożarniczych.
  Jednostka  bierze  również  czynny 
udział w życiu naszej gminy, tu należy 
wymienić udział strażaków w:
1. Świętach  państwowych,  resorto-
wych,  uroczystościach  środowisko-
wych,

2. Świętach  i uroczystościach kościel-
nych,

3. We współpracy ze szkołami i instytu-
cjami (Turnieje wiedzy pożarniczej, 
pokazy ratownictwa drogowego, dni 
otwarte w remizie dla dzieci  i mło-
dzieży  z przedszkoli  i szkół  naszej 
gminy).

  Każdego roku jednostka OSP Brzo-
stek wydaje  kalendarz,  a następnie 
druhowie  odwiedzają mieszkańców 
Brzostku  i okolic,  składając  życzenia 
świąteczne i noworoczne, a przy okazji 
rozprowadzając kalendarze strażackie. 
Uzyskany w ten sposób dochód, pocho-
dzący z wolnych datków mieszkańców, 
przeznaczany  jest  na  doposażenie 

strażaków, szkolenia, działalność kul-
turalną, nagrody dla dzieci i młodzieży 
biorącej  udział w turniejach  pożarni-
czych.
  Społeczność  gminy  pozytywnie 
ocenia strażaków za odwiedzanie stra-
żaków –  seniorów,  za  pamięć  o tych, 
którzy już nie biorą czynnego udziału 
w akcjach  ratunkowych,  ale  nadal 
wspierają młodszych  druhów  radą, 
dzielą  się  z nimi  swoim  strażackim 
doświadczeniem. 
  Dzisiaj straż dysponuje bazą, zaple-
czem,  garażami,  świetlicą,  nowocze-
snym  sprzętem do  niesienia  pomocy 
ludziom oraz dobrze wyszkoloną kadrą. 
To wszystko osiągnęliśmy dzięki dobrej 
woli wielu ludzi. 
Serdecznie dziękujemy:
• Mieszkańcom  Brzostku  i Gminy 
Brzostek za stałe zaufanie okazywane 
strażakom oraz moralne  i finansowe 
wsparcie naszej działalności.

• Radnym Rady Miejskiej w Brzostku 
oraz Burmistrzowi Brzostku  panu 
Leszkowi Bieńkowi  za  zrozumienie 
naszych potrzeb i finansowe wsparcie 
naszych przedsięwzięć, oraz za życz-
liwość i dobrą współpracę.

• Naszym sponsorom za wszelką pomoc 
i bezinteresowne wsparcie  naszych 
działań:  Związkowi Ochotniczych 
Straży Pożarnych, Wojewódzkiemu 
Funduszowi  Ochrony  Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 
Kierownictwu  firmy  „HERMAL”, 
PMS INTERNATIONAL, kierownic-
twu Delikatesów Centrum w Brzost-
ku,  Zarządowi  Kółka  Rolniczego 
w Brzostku za finansowe wspieranie 
naszej działalności i zakupu nowego 
samochodu.

• Dziękujemy wszystkim  tym,  którzy 
przyczynili się do uświetnienia uro-
czystości  jubileuszu  125–lecia OSP 
Brzostek.

W imieniu Zarządu  
i druhów OSP w Brzostku

Krzysztof Kawalec
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Ks. Paweł Samborski – kape-
lan strażaków

Prosimy powiedzieć kilka słów 
o sobie.

  Nazywam się Paweł Samborski, je-
stem księdzem, kapelanem strażaków. 
Od urodzenia przez 23 lata mieszkałem 
w Brzostku, który  jest bliski mojemu 
sercu i pozostanie na zawsze. To tutaj 
się wychowałem i tu Pan Bóg obdarzył 
mnie powołaniem kapłańskim. Kiedy 
przyjeżdżam do Brzostku,  to  zawsze 
czuję się jak u siebie w domu, choć ro-
dzice mieszkają w Kołaczycach, a ja od 
16 lat jestem w Rzeszowie. Zawsze mile 
wspominam  dzieciństwo  i młodość 
w Brzostku i często wracam do miejsc 
i osób bliskich memu sercu – blok przy 
ul. Szkolnej 319/4, gdzie mieszkaliśmy, 
szkoła podstawowa i technikum rolni-
cze w Brzostku,  dom  i kościół  para-
fialny, GOK,  boisko  szkolne  i stawy 
w Kleciach, przeczyckie sanktuarium 
oraz OSP. Nie mogę  nie wspomnieć 
ks. Prałata Kazimierza Ostafińskiego – 
wzór mojego kapłaństwa, Panią Marię 
Szybowicz,  sąsiadów  z ul.  Szkolnej, 
kapłanów, wikariuszy, kolegów i kole-
żanki, Pana Jana Skórskiego – mojego 
wychowawcę z technikum, Panią Zofię 
Ramut  i Panią Alicję Sochową – wy-
chowawczynie ze szkoły podstawowej.
  W roku 1997 po maturze wstąpiłem 
do WSD w Rzeszowie, które ukończy-
łem przyjęciem  święceń  kapłańskich 
29.05.2003 roku. Tych dziesięciu lat nie 
zamieniłbym za żadne skarby. Pragnę 
tu wspomnieć  ks.  dr. Krzysztofa Ty-
burowskiego, który był moim wycho-
wawcą i profesorem w seminarium. Po 
przyjęciu święceń zostałem skierowany 
do parafii pw: Św. Michała Archanioła 
w Rzeszowie (2003 – 2006), następnie 
pracowałem w parafii pw: Podwyższe-
nia Krzyża Św. (2006 – 2008), kolejno 
w w parafii pw: Matki Bożej Królowej 

Polski – parafia garnizonowa (2008 – 
2011). Od 2011 roku pracuję w parafii 
pw: bł. Karoliny. Wszystkie placówki, 
gdzie pełniłem i pełnię posługę kapłań-
ską są w Rzeszowie.
  Już jako ksiądz ukończyłem Studium 
Profilaktyki  i Terapii Uzależnień  na 
KUL–u im. bł. Jana Pawła II w Lubli-
nie. Moja kapłańska praca jest bardzo 
ciekawa  i bogata  w doświadczenia, 
które  nabyłem  pracując  w Domu 
Dziecka, Pogotowiu Opiekuńczo–Wy-
chowawczym. Uczę  także  katechezy 
w szkołach i przedszkolu, pracuję jako 
wikariusz. Bardzo  lubię głosić Słowo 
Boże i czynię to także podczas rekolek-
cji. Zajmuję się osobami bezdomnymi, 
prowadzę terapię osób uzależnionych, 
byłem moderatorem diecezjalnym Kru-
cjaty Wyzwolenia Człowieka,  dusz-
pasterzem AA, DDA oraz al. – anon. 
Pasjonuje mnie praca z osobami z tzw. 
środowisk trudnych. Mam z nimi dobry 
kontakt, widzę w nich cierpienie i po-
trzebę miłości Bożej. Bardzo interesuje 
mnie  praca  z młodzieżą  oraz w radiu 
katolickim VIA, gdzie czasem prowa-
dziłem modlitwy oraz małe  audycje. 
Należę do Wojskowo–Szpitalnego Za-
konu Św. Łazarza z Jerozolimy i pełnię 
tam również posługę kapelana.
  Od  2011  roku  jestem  kapelanem 
strażaków. Lubię nosić mundur i pełnić 
posługę wśród strażaków i ich rodzin. 
Jest to moja pasja i tutaj się realizuję. 
Wielkim  szacunkiem  darzę mundur 
i ludzi go noszących. Wśród strażaków 
czuję  się  jak w rodzinie. Wpływ  na 
to, że dziś jestem kapelanem w straży 
pożarnej miała parafia wojskowa i ks. 
płk Tomasz Anusiewicz, ówczesny mój 
proboszcz oraz żołnierze, których tam 
poznałem.  Zachwycił mnie  również 
swoją  postawą  ks.  dr  brygadier  Jan 
Krynicki  – mój  obecny  proboszcz, 
kapelan krajowy strażaków.

W jakich okolicznościach, sytuacjach 
ksiądz towarzyszy strażakom?

  Będąc kapelanem strażaków po pro-
stu trzeba z nimi być tzn. uczestniczyć 
w ich życiu zawodowym czyli służbie, 
ale i w życiu prywatnym, rodzinnym. 
Oprócz posługi sakramentalnej (śluby, 
chrzty,  spowiedź,  pogrzeby)  biorę 
udział w uroczystościach państwowych 
i typowo  strażackich. Organizujemy 
dla nich spotkania opłatkowe czy wiel-
kanocne, odwiedzamy groby zmarłych 
strażaków.  Swoją  opieką  duszpaster-
ską  obejmujemy  również  emerytów 
pożarnictwa.  Strażacy  uczestniczą 
w pasterce  i rezurekcji w parafii  bł. 
Karoliny w Rzeszowie, gdzie ks. pro-
boszcz  brygadier  Jan Krynicki  jako 
kapelan krajowy strażaków sprowadził 
relikwie św. Floriana. Na Mszę Świętą 
strażacy przyjeżdżają wozami bojowy-
mi w mundurach, aby w każdej chwili 

być  gotowymi  na  akcję.  Po  pasterce 
lub rezurekcji pięknym zwyczajem jest 
wspólne spotkanie przy stole na naszej 
plebani. Kapelan rozmawia ze straża-
kami, służy radą, niejednokrotnie jest 
dla nich wsparciem psychologicznym. 
Szczególnie w chwilach  trudnych  ta-
kich jak: osobiste problemy, wypadki 
drogowe, kiedy giną młodzi ludzie bądź 
dzieci.
  Strażacy  to moi  bracia  i wcale  nie 
przesadzam tym stwierdzeniem. Oni 
zaś  cenią  sobie moją  posługę,  czego 
doświadczam na  co  dzień. Czuję  się 
jednym  z nich. Kapelani  podejmują 
własne  inicjatywy  duszpasterskie, 
a jest  ku  temu wiele możliwości.  Ja 
osobiście w ciągu  roku  udaję  się  na 
pielgrzymki autokarowe ze strażakami 
i ich  rodzinami,  a w  czasie wakacji 
prowadzę  ogólnopolską  pielgrzymkę 
strażaków z Warszawy na Jasną Górę 
(wspaniałe  doświadczenie). W  tym 
roku po raz pierwszy w lipcu organizu-
jemy strażacką pielgrzymkę rowerową 
z Rzeszowa na Jasną Górę. Zapraszam 
także strażaków ochotników z Brzost-
ku. Często  uczestniczę w zawodach 
strażackich,  ale  także  gram  z nimi 
w piłkę  nożną w drużynie Komendy 
Miejskiej PSP w Rzeszowie.
  Moich  braci  strażaków wspieram 
również  codzienną modlitwą. Mam 
taki  zwyczaj,  że  odmawiam koronkę 
do Bożego Miłosierdzia, kiedy strażacy 
wyjeżdżają do akcji. O sytuacjach alar-
mowych dowiaduję się poprzez sms-y 
i stąd wiem, gdzie  i do  czego  spieszą 
strażacy  na  ratunek. Modlę  się,  aby 
moi druhowie szczęśliwie, cali i zdrowi 
wrócili  do koszar, pamiętam  również 
o poszkodowanych i cierpiących.

Jak w praktyce realizowane są zada-
nia duszpasterskie Kapelana Powia-
towego Straży Pożarnej?

  Jako  kapelani  wszystkich  służb 
mundurowych  współpracujemy  ze 
sobą. Uczestniczymy w ćwiczeniach 
ze  strażakami oczywiście wykonując 
swoją posługę (posługa sakramentalna 
poszkodowanym, wsparcie  psycholo-
giczne  dla  poszkodowanych  i straża-
ków). Po akacjach szczególnie dużych 
np. wypadek w Boguchwale  czy  in-
nych,  gdzie mogłem  być  na miejscu 
zdarzenia, kapłan jest potrzebny, wiem 
to z doświadczenia. Po skończonej akcji 
rozmawiamy na temat zdarzenia, poru-
szamy też inne tematy związane z pracą 
Straży Pożarnej. Chcę zaznaczyć że, ci 
dzielni ludzie lubią ze sobą rozmawiać 
i wymieniać się doświadczeniami. 

Bycie strażakiem to zaszczyt, ale 
i obowiązek. Czy czuje się ksiądz 
w jakiś sposób wyróżniony, że jest 
również w ich szeregach?
  Być  strażakiem  to  zaszczyt  i wy-

WYWIAD Z PRZEDSTAWIcIELAMI BRZoSTEcKIEJ oSP
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różnienie. Dla mnie osobiście to pasja 
i życie. Jeśli traktuję to jak obowiązek, 
to  tylko przyjemny. Służba Bogu na 
chwalę i ludziom na ratunek to reali-
zowanie charyzmatu. Nie każdy może 
być strażakiem i nie każdy nadaje się, 
by nim być. Wielkim zaszczytem jest 
nosić  strażacki mundur,  który  zobo-
wiązuje.  Strażakiem  nie można  być 

„od – do” czy z przymusu. Aby pełnić 
tę funkcję jak należy trzeba mieć takie 
cechy  jak:  sumienność,  zdyscyplino-
wanie,  odpowiedzialność  za  innych. 
Strażak  to  człowiek,  który niesie  na-
dzieję tym, co jej potrzebują i walczy 
do końca.
  Dla mnie strażacy to rodzina, a ko-
szary to drugi dom. Mam to szczęście, 

że mój  ks.  proboszcz  Jan Krynicki 
to  oficer  straży  pożarnej  (brygadier) 
i Kapelan Krajowy Strażaków. Żyjemy 
w klimacie strażackiej posługi również 
na  plebani,  która  jest moim domem. 
Mam  szczęście,  że współpracuję  ze 
wspaniałym  proboszczem  i braćmi 
wikariuszami,  z którymi  żyjemy  jak 
w rodzinie.

Kazimierz Kłęk

Ile lat realizuje Pan swoją pasję?

  Całe  moje  życie  związane  jest 
z pomocą ludziom i zwierzętom, a za-
częło się dawno temu. Zawsze lubiłem 
zwierzęta,  których  to w rodzinnym 
gospodarstwie było bardzo dużo. Praca 
wśród nich ukierunkowała moje zainte-
resowanie i w 1968 roku rozpocząłem 
naukę  w Technikum Weterynaryj-
nym w Nowym Targu,  a później  na 
Akademii Rolniczej w Lublinie  którą 
ukończyłem w 1978  roku,  jako  lekarz 

medycyny weterynaryjnej.
  Mając nakaz pracy zostałem skiero-
wany do Stacji Hodowli i Unasienniania 
Zwierząt w Zimnej Wodzie robiąc rów-
nocześnie specjalizację.
  W 1979 roku przeniosłem się do Rze-
piennika Strzyżowskiego a 01.05.1981 r. 
objąłem  stanowisko  kierownika  lecz-
nicy  zwierząt  w Brzostku,  którym 
to  zakładem  kierowałem  do  1989  r. 
Od  1.01.1989  r.  ustawa  o działalności 
gospodarczej dawała szansę założenia 
prywatnej  lecznicy  (obecnie  gabinet 
weterynaryjny)  z czego  skorzystałem 
prowadząc go do dziś.
  Moim  priorytetem  zawsze  było 
udzielanie pomocy (tak uczono mnie 
w domu)  stąd współpraca  z jednostką 
OSP Brzostek, w której to przeszedłem 
wszystkie  szczeble  do  prezesa OSP. 
Były to lata, których członkowie OSP, 
mieszkańcy i władze samorządowe nie 
muszą się wstydzić.

Czy jest zainteresowanie OSP wśród 
młodych dziewcząt i chłopców?

  Współpraca  z młodzieżą  to  bardzo 
ważny  temat. W  remizie OSP  spoty-
kamy się  już z dziećmi z przedszkola, 
które nas odwiedzają bardzo interesu-
jąc się samochodami oraz posiadanym 
sprzętem. Bardzo często można spotkać 
młodzież  z gimnazjum  która  bierze 
udział  w zawodach młodzieżowych 
drużyn OSP (zarówno dziewczęta  jak 

i chłopcy) a jak mówi przysłowie „czym 
skorupka  za młodu nasiąknie  tym na 
starość  trąci”. Uważam,  że młodzież 
ta  uczy  się wrażliwości  na  krzywdę 
ludzką  i od  starszych druhów czerpie 
pozytywne nastawienie do pomocy 
innym. W remizie spotykają się osoby 
w każdym wieku  i myślę,  że wszyscy 
czują się dobrze przebywając ze sobą.

Jakie otrzymał Pan odznaczenia i czy 
cieszy się Pan z ich otrzymania?

  W prace  społeczne  byłem  zaanga-
żowany  już w okresie  studiów  (lata 
1973-1978)  wynikiem  czego  było 
wyróżnienie  złotą  odznaką SZSP a w 
nagrodę wyjechałem na 3-tygodniowy 
pobyt do Stanów Zjednoczonych.
  W  trakcie  pracy w OSP Brzostek 
moje  zaangażowanie  również  zostało 
dostrzeżone  stąd  otrzymane  odzna-
czenie (brązowy, srebrny i złoty OSP) 
co należy podkreślić, że były to czasy 
gdzie strażacy nie otrzymywali żadne-
go wynagrodzenia  a często  ze  swoich 
indywidualnych dochodów pokrywali 
wydatki w OSP (pranie odzieży, zakupy 
umundurowania)  a  odznaczenia  były 
formą nagrody.
Społecznie udzielam się również:
- w Izbie Lekarsko–Weterynaryjnej,
- w Zarządzie  Związku  Hodowców 
i Miłośników Konika Polskiego,

- w Radzie Nadzorczej SKOK im. Kró-
lowej Jadwigi w Krakowie.

Natalia Smoroń Od kiedy należysz do Ochotniczej 
Straży Pożarnej?

  Po  ukończeniu  16  lat  oficjalnie 
zostałam  przyjęta w poczet  druhów 
strażaków  na walnym  zebraniu OSP 
Brzostek.
  Wcześniej,  jak większość młodych 
strażaków, należałam do Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej przy Szkole Pod-
stawowej w Brzostku. Trudno się dzi-
wić, opiekunem MDP była moja mama, 
później pan Wiesław Tyburowski.

Na czym polega Twoja praca w straży?

  Dobrze wspominam okres  gimna-
zjalny,  gdyż  co  roku pod opieką pani 
Katarzyny Machowskiej  i pana Pawła 
Batyckiego  przygotowywałam  się  do 
konkursu: „Młodzież Zapobiega Poża-
rom”.
  W tym zakresie mam wiele satysfak-
cjonujących mnie osiągnięć: I miejsce 

w gminnej edycji „Młodzież Zapobiega 
Pożarom” w 2007 r. oraz VI w powiato-
wej tegoż roku.

W jakich przedsięwzięciach brałaś 
udział?

  Moja działalność  to  również, w ra-
mach przygotowań do  zawodów  stra-
żackich,  poznanie  sprzętu  gaśniczego 
– wszelkich  nowości,  regulaminów, 
zasad udzielania pierwszej pomocy.
  Obecnie ze względu na miejsce za-
mieszkania  oraz  studia,  sporadycznie 
spotykam się z druhami i moja działal-
ność ogranicza się głównie do reprezen-
towania  jednostki, np.  z okazji  jubile-
uszy czy to w OSP w Januszkowicach, 
Skurowej i oczywiście w Brzostku.
  Z  uwagą  i zazdrością  przysłuchuję 
się wspomnieniom  starszych  druhen 
i druhów, których mogłam poznać.

Dziękujemy za rozmowę.
atsz
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„Pan jest moją mocą i tarczą,
  zaufało Mu moje serce.”

(PS 28,7)

  Słowa  z psalmu  obrał  sobie  jako 
motto srebrnego jubileuszu, który świę-
tował 23 czerwca 2013 roku w parafii 
Januszkowice, Ks. Proboszcz Stanisław 
Mirek.  Nabierają  one  szczególnego 
znaczenia dziś, gdy po 25 latach pracy 
duszpasterskiej  Jubilat wraz  z swoimi 
parafianami  dziękował Bogu  za  dar 
kapłaństwa, za otrzymane łaski w tym 
czasie i za ludzi spotkanych na drodze 
kapłańskiego życia.
  Stanisław Mirek urodził się 13 listo-
pada 1962 roku w Grybowie w rodzinie 
Józefa  i Barbary  z domu Michalik 
mieszkającej w Wojnarowej. Dzieciń-
stwo i młodość spędził w rodzinnej wsi 
wraz z czwórką rodzeństwa. W Szkole 
Podstawowej w Wojnarowej rozpoczął 
swoją  edukację  i wtedy  zrodziło  się 
powołanie  do  kapłaństwa. Następnie 
uczęszczał  do  Liceum Zawodowego 
w Grybowie. Po zdaniu matury w 1981 
roku wstąpił do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Tarnowie.  Święcenia 
kapłańskie  przyjął  z rąk  ówczesnego 
ks. bpa Jerzego Ablewicza 12 czerwca 
1988 roku. 
  Warto dodać w tym miejscu, że dwaj 
młodsi  bracia  ks.  Stanisława  również 
zostali  kapłanami  i obecnie  pracują 
w diecezji tarnowskiej, pełniąc funkcje 
proboszczów. Trzeci brat i siostra zało-
żyli  swoje  rodziny. Ponadto z rodziny 
Jubilata  pochodzą  jeszcze  dwaj  inni 
kapłani i siostra zakonna. 
  Młody ks. Stanisław jako motto ka-
płańskiej posługi obrał sobie przed laty 
słowa: 
„Bogu – Serce, Ludziom – Sługą, So-
bie – Krzyż”.
  Wiernie realizował je jako wikariusz, 
pracując w Smęgorzowie, Sędziszowie 
Małopolskim,  Rzeszowie  i w  Rop-
czycach. W  tym  okresie  szczególnie 
związany  był  z dziećmi  i młodzieżą, 

pracując  w różnych  grupach  dusz-
pasterskich. Uczył młodych miłości 
Boga  i bliźniego,  przyciągał  swoją 
serdecznością i otwartością na drugiego 
człowieka. Organizował dla młodzieży 
wycieczki, wędrówki górskie, rozgryw-
ki sportowe, spotkania z dobrą książką. 
Kilkoro  z tych wychowanków poszło 
w ślady młodego księdza, wybierając 
życie kapłańskie  i zakonne. W dowód 
uznania za poświęcenie w pracy z mło-
dzieżą,  zwłaszcza  za  propagowanie 

działalności szkolnych kół Caritas, ks. 
Stanisław  otrzymał wyróżnienie  od 
biskupa rzeszowskiego oraz złoty medal 
Ministra Edukacji Narodowej. 
  W sierpniu 2002 roku bp. Kazimierz 
Górny  mianował  go  proboszczem 
parafii w Kątach, co zmieniło dotych-
czasowy  tryb  życia  i postawiło  nowe 
wyzwania w kapłańskiej posłudze. Jako 
gospodarz młodej parafii kontynuował 
dzieła  swojego  poprzednika  ks.  Jana 
Cebulaka,  obecnego  dziekana  i pro-
boszcza  brzosteckiego.  Troszczył  się 
nie tylko o sprawy materialne, ale także 
duchowe  parafii  na  chwałę Bożą.  Za 

pracę  duszpasterską w Kątach  ksiądz 
biskup nadał mu tytuł kanonika. 
  Od sierpnia 2012 roku pełni funkcję 
proboszcza  parafii w Januszkowicach 
i kontynuuje  wielkie  dzieła  swoich 
poprzedników. 
  W uroczystościach jubileuszu 25-le-
cia święceń kapłańskich ks. Stanisława 
Mirka uczestniczyli kapłani, zaproszeni 
goście  i parafianie. Mszę  św.  konce-
lebrował  Jubilat wraz  z ks.  prałatem 
Tadeuszem  Preisem,  ks. Andrzejem 

Gryglem pochodzącym z Januszkowic 
oraz proboszczem z Bieździedzy. 
  W  homilii  ks. Władysław Depa, 
znajomy  Jubilata  z tarnowskiego  se-
minarium, mówił  o roli  kapłaństwa, 
które  jest  wielką  tajemnicą  i darem 
przerastającym  człowieka. Nawiązał 
do słów ks. Jana Twardowskiego, który 
pisał w jednym z wierszy,  że  kapłań-
stwa  swego  się  boi,  przed nim klęka, 
ale równocześnie w szarej codzienności 
życia wpada w podziw i cieszy się swo-
im kapłaństwem. Kaznodzieja mówił 
o wyjątkowości  powołania  kapłań-
skiego, a także o wątpliwościach, jakie 
przeżywa  każdy  kapłan w trudnych 
chwilach swego życia.
  Na zakończenie Eucharystii ks. Ka-
nonik Stanisław Mirek odebrał jubile-
uszowe życzenia od dzieci i młodzieży, 
dyrektor  i pracowników ZS w Janusz-
kowicach, przedstawicieli Akcji Kato-
lickiej, Caritas  oraz Rady Parafialnej. 
Do życzeń dołączyli się również obecni 
na uroczystości przedstawiciele władz 
samorządowych – Burmistrz Brzostku, 
Pan Leszek Bieniek i Komendant Poli-
cji, Pan Marek Boroń. 
  Na koniec głos zabrał sam Jubilat, ks. 
Stanisław Mirek, dziękując wszystkim, 
którzy  przyczynili  się w jakikolwiek 
sposób  do  uświetnienia  uroczystości 
jubileuszowych.
  Na  dalsze  lata  kapłańskiej  posługi 
jeszcze raz życzymy dostojnemu Jubi-
latowi – Szczęść Boże!

C. Węgrzyn

SREBRNY JUBILEUSZ KSIĘDZA STANISŁAWA MIRKA

Ksiądz Stanisław Mirek (pierwszy z lewej) z braćmi Janem i Andrzejem
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Z prac Rady Miejskiej
  Rada Miejska w Brzostku na XXIX 
sesji w dniu 24 czerwca 2013 roku, po 
zatwierdzeniu sprawozdania finansowe-
go gminy wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu za 2012 rok, udzieliła 
jednogłośnie  absolutorium Leszkowi 
Bieńkowi Burmistrzowi Brzostku.
  Uchwalony  przez  Radę Miejską 
budżet na 2012  rok, po 
uwzględnieniu  zmian 
w ciągu roku, przewidy-
wał realizację dochodów 
w kwocie 42 828 428,29 
zł. Dochody wykonano 
w kwocie 41 974 369,52 
zł,  co  stanowi  98,00% 
planu, w tym planowane 
dochody własne na kwo-
tę 7 653 503,00 zł, wy-
konane w kwocie 7 417 
635,48  zł,  co  stanowi 
96,91% planu. Plan wy-
datków budżetowych po 
zmianach  dokonanych 
w ciągu roku przewidy-
wał kwotę 44 559 693,88 
zł. Wydatki  zrealizo-
wano w kwocie  43  152 
987,26  zł,  co  stanowi  96,84%  ogółu 
planu. Na realizację inwestycji zaplano-
wano w budżecie Gminy Brzostek kwo-
tę 9 030 827,51 zł, wydatkowano kwotę 
8  994  547,32  zł,  co  stanowi  99,59% 
planowanych wydatków na inwestycje 
i 20,84% ogółu wykonanych wydatków. 
Na wydatki bieżące budżetu zaplanowa-
no kwotę 44 559 693,88 zł, zrealizowano 
wydatki w kwocie 43 152 987,26 zł, co 
stanowi 96,84% ogółu planu. Z powyż-
szej  kwoty  36  253  273,79  tj.  84,01% 
stanowiły wydatki na zadania własne, 
a 6 899 713,47 zł tj. 15,99% wydatki na 
zadania  zlecone. W budżecie Gminy 

Brzostek  planowano  roczny  deficyt 
w kwocie  1  731  265,59  zł.  Deficyt 
budżetu  został  pokryty  przychodami 
z kredytu w wysokości 1 000 000,00 zł 
oraz przychodami z wolnych środków 
w kwocie  731  265,59  zł.  Ze  środków 
budżetu Gminy Brzostek w 2012 roku 
spłacono raty zaciągniętych kredytów 
w kwocie 3 500 000,00 zł. Gmina Brzo-
stek  posiada  zobowiązania  na  kwotę 
14 954 000,81 zł, w tym zobowiązania 

wymagalne 4  126,98  zł  (nadpłata  po-
datku), nadpłata z tytułu wykonanych 
usług 189,93 zł oraz zobowiązania z ty-
tułu zaciągniętych kredytów na kwotę 
14 949 684,00 zł, co stanowi 35,63% wy-
konanych dochodów. Skutki obniżenia 
górnych stawek podatków za 2012 rok 
wyniosły ogółem 1 991 135,99 zł. Skut-
ki  udzielonych  ulg,  zwolnień  bez  ulg 
i zwolnień ustawowych z podatków za 
rok 2012 wyniosły 345 825,65 zł, umo-
rzeń zaległych podatków 30 819,95 zł. 
Łącznie stanowi to kwotę 2 367 781,59 
zł tj. 5,64% zrealizowanych dochodów.
  W dalszej części obrad radni podjęli 

uchwałę  w sprawie  zmian w wielo-
letniej  prognozie  finansowej Gminy 
Brzostek oraz zmian w budżecie gminy 
na 2013 rok. W związku ze zmianą usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, przyjęto uchwałę w sprawie 
określenia  wymagań  jakie  powinni 
spełniać przedsiębiorcy ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych  i trans-
portu  nieczystości  ciekłych. Kolejne 

trzy  uchwały  dotyczy-
ły:  przyjęcia  darowi-
zny działek położonych 
w Grudnej  Dolnej  na 
rzecz Gminy Brzostek 
z przeznaczeniem pod 
regulację  istniejącego 
stanu na gruncie oraz 
poprawę  zagospoda-
rowania drogi gmin-
nej,  przeznaczenia  do 
sprzedaży w trybie bez-
przetargowym  działki 
położonej w Siedliskach 
– Bogusz oraz zamiany 
działek pomiędzy Gmi-
ną Brzostek a Powiatem 
Dębickim. Przedmiotem 
zamiany  jest  działka 
położona  w Kleciach, 

która  zostanie  przekazana Zespołowi 
Szkół  im.  Jana  Pawła  II w Brzostku 
z przeznaczeniem pod poletka do-
świadczalne uprawiane przez młodzież 
szkolą, w zamian  za działki  położone 
w Brzostku z przeznaczeniem pod bu-
dowę parkingów oraz realizację zadań 
własnych gminy.
 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.

E. Szukała

  Wakacje to czas wypoczynku głównie w gronie najbliż-
szych. Dlatego też rzadko organizuje się spotkania towarzy-
skie  o szerszym  zasięgu,  przynajmniej  tak  bywa w brzo-
steckim kole gospodyń. Mając to na uwadze 
Zarząd koła zorganizował początkiem czerwca 
ostatnie przed wakacjami spotkanie członkiń. 
Uczestniczyło w nim ponad dwadzieścia ko-
biet. Spotkanie miało na celu poinformowa-
nie  o najbliższych  inicjatywach organizacji, 
pośród  których  na  uwagę  zasługuje  propo-
zycja  przygotowania wieńca  dożynkowego 
i uczestniczenie z nim w odpuście parafialnym 
w Przeczycy oraz w dożynkach lokalnych, czy 
też wyjazdowych. Pod nieobecność szefowej 
koła, która wyjechała w sprawach rodzinnych, 
zebranie prowadziła zastępca przewodniczącej 
Wanda Szarek. 
  Na spotkaniu tym, jak zwykle, nie zabrakło 
sezonowych potraw przygotowanych wspólnie 
przez gospodynie, a były to: tort truskawkowy, 
zupa kalafiorowo-koperkowa, młode ziemnia-
ki z pieczenią drobiową  i młodą kapustą za-
smażaną, kompot rabarbarowo-truskawkowy 
oraz sałatka z ogórków i pomidorów.

  Spotkanie upłynęło w przyjemnej atmosferze na dysku-
sjach i wspólnym śpiewaniu pieśni ludowych. 

E.M.

Przedwakacyjne spotkanie w brzosteckim kole gospodyń
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„Stado ptaków wolno leci
to kołuje, to zawraca
jakby chciało coś, gdzieś schować
jakby chciało skryć dla świata
To znów wznosi się, kołuje
to usiada gdzieś na krzakach
głośno krzyczy, zawołuje
a za chwilę znowu wzlata
I tak lotem szybownika
znów unosi się do góry
Aby zniknąć gdzieś w bezkresie
w lasach, gajówki na Woli…”

  Lipcowe  dni  2013  roku  są  gorące 
i upalne.  Słońce  stoi  jakby w zenicie 
i wysyła na ziemię chyba całą siłę mocy. 
Powietrze drży w upale. Cisza,  spokój 
i tylko  słychać  nieustanne  bzyczenie 
owadów uwijających  się  z kwiatka  na 
kwiatek, z krzaczka na krzaczek. Drze-
wa owocowe ubogo okryte owocami, za 
to  kolorem zielonych, mięsistych  liści 
uzupełniają niedobory płodów. Krzaki 
porzeczek też skromnie są przyodziane 
kolorem czerwieni, granatu i bieli „swo-
ich  koralików”,  też 
nie wróżą  dostatku 
soku. Tu i ówdzie go-
spodynie w dużych, 
słomkowych  kape-
luszach  siedzą  przy 
krzaczkach  i osmy-
kują  owoce  porze-
czek.  Za  to w mali-
nach  zaczynają wy-
chylać  się  rumiane 
kuleczki  owoców. 
Na podwórkach cisza 
jakby nie było dzieci 
–  a może  pluskają 
się  w Wisłoce  czy 
w Słonym Potoku  – 
błogi  spokój  panuje 
na Woli Brzosteckiej.
  Po   o b u   s t r o -
nach  głównej  drogi 
wiodącej z Brzostku 
do  Kamienicy  Górnej  rozciągają 
się  połacie  pól  zarośnięte  trawami. 
Gdzieś  jakby zginęły miedze  i wąskie 
ścieżki wiodące gospodarzy do swoich 
zagonów, nie widać pasących się krów, 
kóz,  owiec,  a drzwi w zabudowaniach 
gospodarczych mocno zamknięte i tylko 
wiatr  ściga  się  tutaj  bardzo  samotnie. 
Ludzi  też  jakby  nie  było.  Tylko  od 
czasu do  czasu przechodzi  się  starszy 
mężczyzna między łanami zbóż, zrywa 
kłosy  i rozciera  je  na  dłoni,  jakby 
chciał  sprawdzić kiedy nadejdzie pora 
żniw. Młodych  gospodarzy  nie ma, 
nie uświadczysz też gorączki żniwnej, 
czy  też wartkiej  pracy na  roli. Ot  i to 
są  „sukcesy” nowoczesności.  Przecież 
jeszcze nie tak dawno Wola Brzostecka 
była wsią  rolniczą.  Poletka  były wą-
skie,  długie,  gdyż gospodarstwa  rolne 
stawały  się  coraz  to bardziej  rozdrob-
nione. Tutaj były rodziny wielodzietne, 
a każde z dzieci w posagu otrzymywało 
pasemko pola na zagospodarowanie 

się  i utrzymanie  rodziny. Dziś  już  ten 
obyczaj  odszedł  do  lamusa. Koników 
pracujących w polu widać coraz mniej, 
mniej też słychać warkotu maszyn rol-
niczych, ale za to coraz więcej odłogiem 
leży pól. Młodzi ludzie nie chcą konty-
nuować tradycji rodzinnej i gospodarzyć 
na małych  pólkach  –  ciągle  słychać 
utyskiwania, że tak gospodarzyć się nie 
opłaci, że nie ma gdzie sprzedać wypro-
dukowanych płodów rolnych itp. Więk-
szość młodych pakuje walizki  i jedzie 
w świat  –  zwykle w nieznane –  a tam 
też wielkich kokosów nie ma. Dopiero 
na obczyźnie słowa Marii Dąbrowskiej 
zapisane w opowiadaniu  „Najdalsza 
droga”  stają  się  całkiem  zrozumiałe, 
że tajemnicze słowo „najdalsza droga” 
wyjaśnia, iż z dala od polskiej ziemi, od 
rodziny, języka ojczystego, kultury, od 
kościółka parafialnego to rzeczywiście 
najdalsza droga, czasami nie do przeży-
cia chociaż niesie ze sobą „kasę”. Cóż, 
ponoć  trzeba  doświadczyć na własnej 
skórze, aby uwierzyć…

  Wioska Wola Brzostecka usytuowana 
jest w dolinie Słonego Potoku  i opiera 
się  o zalesione wzniesienie,  które  jest 
przedłużeniem lasów zwanych Kamerą. 
O  tej  osadzie  niewiele można  znaleźć 
w źródłach  historycznych.  Jedno  jest 
pewne, iż wieś ta należała do opactwa 
tynieckiego  i do  parafii  brzosteckiej. 
W XVI wieku było tu wójtostwo z fol-
warkiem i stawami rybnymi. Mieszkało 
tutaj  15  kmieci,  3  zagrodników,  ko-
mornik i rzemieślnik. Nieco później na 
Słonym Potoku stanął młyn. Ważną rolę 
odegrał tutaj wójt Jan Jantoń, który pod-
czas rabacji w 1846 roku przeciwstawiał 
się  rabunkom  chłopskim  i czynieniu 
spustoszeń w dworach  ziemiańskich. 
Ta  rodzina  odegrała  też ważną  rolę 
w okresie II wojny światowej, gdyż po-
magała ukryć się i przeżyć brzosteckim 
Żydom – za te czyny okupanci niemiec-
cy rozstrzeliwali całe rodziny. Taki też 
los spotkał rodzinę Jantoniów, a w lesie 
we wspólnej mogile  pochowana  jest 

rodzina  żydowska  oraz  ich  chwilowy 
wybawiciel  Jan  Jantoń. W  ubiegłym 
roku  odbyły  się  tam uroczystości,  na 
które przybyła żyjąca rodzina żydowska 
oraz  społeczność  brzostecka  –  o tym 
wydarzeniu pisaliśmy na łamach Wia-
domości Brzosteckich. O  tej  chlubnej 
karcie Ziemi Brzosteckiej – gdyż jeszcze 
do dziś oskarża się naród polski o anty-
semityzm,  a fakty  świadczą  o tym,  iż 
nawet na naszej ziemi żyli wielcy boha-
terowie, którzy z narażeniem własnego 
życia pomagali ukrywać się brzosteckim 
Żydom – należy pamiętać.
  Wola Brzostecka  to wieś mało  za-
możnych  ludzi, ale bogobojnych  i pra-
cowitych. Przy drodze na Kobakówce 
widnieje drewniany krzyż, zawsze jakby 
świeży, pod którym gromadzili się sąsie-
dzi, zdejmowali czapki i z szacunkiem 
pochylali się dziękując za otrzymane ła-
ski i prosząc o błogosławieństwa dla tej 
ziemi. Na tej posesji też włodarze pro-
wadzili skup jaj – bo przecież na zakup 
potrzebnych produktów gospodarskich 

trzeba  było  zdobyć 
pieniądze  i zdoby-
wano  je  sprzedając 
jajka,  mleko,  sery, 
m a s ł o ,   j a r z y n y 
i owoce, czy też pło-
dy rolne. Co prawda 
mężczyźni  całkiem 
spore  pieniądze  za-
rabiali  przy wyrębie 
i wywożeniu drzewa 
z lasu. I chociaż była 
to  całkiem  ciężka 
praca,  to  jednak da-
wała dobre wynagro-
dzenie,  a chętnych 
do podejmowania jej 
było sporo.
  Przy  drodze  też 
mieszkańcy  wybu-
dowali Dom Ludo-
wy, który odgrywał 

ważną rolę w życiu wsi. Tutaj odbywały 
się  zebrania wiejskie,  kursy  rolnicze, 
wesela,  zabawy  ludowe,  dożynki,  a w 
Klubie Rolnika można było wypić kawę, 
pogawędzić  i poczytać  dobrą  prasę. 
Tutaj też odbywały się występy z okazji 
Dnia Matki, Dnia Babci, Dnia Kobiet, 
a grupa młodzieży dziewcząt i chłopców 
pod nazwą Aspirynki przygotowywała 
ciekawe  programy  artystyczne.  Tutaj 
też  podczas wakacji  i ferii  zimowych 
organizowane były dziecińce, półkolo-
nie oraz  zbiórki  zuchowe  i harcerskie, 
na które chętnie przychodziła młodzież. 
Śpiewem, muzyką,  tańcem, wierszem 
tętniła cała wieś. Tym wszystkim poczy-
naniom towarzyszyły miejscowe kobiety 
zrzeszone w Kole Gospodyń Wiejskich, 
a wśród  nich  były:  Zofia  Przebięda, 
Pelagia Kociemska, Irena Kawalcowa, 
Izabela Fryc, Maziarkowa, nauczyciele 
z nawsieńskiej podstawówki oraz dora-
stająca młodzież. W tej wsi była pełna 
symbioza społeczna.

opowieści dawnej treści – Wola Brzostecka

Leśniczówka na granicy Woli Brzosteckiej i Kamienicy Górnej
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  Przy  drodze  zachował  się  jeszcze 
jeden drewniany krzyż na posesji Szwe-
dów oraz murowana kapliczna z pierw-
szej połowy XIX wieku. Wewnątrz niej 
jest rzeźba Matki Bożej depczącej głowę 
węża, a wykonana jest przez miejscowe-
go ludowego rzeźbiarza. Po dziś dzień 
kapliczka  ta  jest miejscem kultu 
Matki Bożej Różańcowej, tam też 
odbywają się majówki, na których 
kobiety  i młodzież wyśpiewują 
Maryi  pieśni  dziękczynne  z Li-
tanią Loretańską,  a dzieci  stroją 
tę  rzeźbę  bukietami  z polnych 
kwiatów. W  tej miejscowości  są 
jeszcze  dwa  krzyże  drewniane 
utrzymane z wielkim pietyzmem 
przez  właścicieli  posesji,  na 
których stoją.
  Poczesne  miejsce  w tej  wsi 
odegrała  leśniczówka  budowana 
w latach 1947 – 1952 przez leśni-
czego Tadeusza  Fedorusa  i jego 
żonę. To właśnie  ci  ludzie  nieśli 
na  tym  terenie  kaganek  oświaty, 
a ich dom –  leśniczówka,  stał  się 
ważnym miejscem, w którym nie 
tylko  organizowano  pracę  przy 
zalesianiu, sadzeniu, czy porząd-
kowaniu terenu leśnego, ale także 
był ten dom podstawowym punk-
tem  kontaktowym  z lekarzem, 
czy też pogotowiem ratunkowym. 
Tam właśnie było pierwsze  radio 
i pierwszy  telefon  na  korbkę, 
którym  wzywano  na  ratunek 
strażaków,  lekarza  czy  też  pogotowie 
ratunkowe do ciężko chorych,  czy  też 
rodzących kobiet. Zdarzało się też tak, 
że leśniczy – okazałej budowy mężczy-

zna – pan Tadeusz Fedorus musiał myć 
ręce i odbierać poród przed przyjazdem 
pogotowia ratunkowego. Innym bardzo 
uciążliwym przyczynkiem w życiu były 
niewypały, które pozostały po wojnie – 
miny, naboje, granaty – które coraz to 
wybuchały raniąc ludzi, dopiero grupy 

saperów  „rozprawiały”  się w owymi 
materiałami czyniąc  teren bezpieczny. 
Jednak  nie  tak  do  końca,  bo  jeszcze 
i dziś można  znaleźć  broń  zakopaną 

w tej ziemi.
  Pracujące  grupy  leśników  dbały 
o ochronę  mienia  leśnego,  prowa-
dziły  zabiegi  pielęgnacyjne,  szkółki 
różnych  gatunków  drzew,  które  były 
wykorzystywane do zalesiania dużych 
połaci  ziemi.  Do  1992  roku  leśnicy 

opiekowali się też leśną zwierzyną, 
budowali  paśniki,  dokarmiali  je 
zimą,  opiekowali  się  gniazdami 
ptaków.  Dużą  rolę  w życiu  tej 
placówki odegrali Irena i Andrzej 
Kobakowie  –  długoletni  leśnicy, 
a obecni  emeryci.  Las  dla  nich 
to wielki  rezerwat ciszy,  to  teren 
relaksujący  i największe  antido-
tum na stresy codziennego życia, 
zaś  piękno  przyrody  wyzwala 
w duszy zachwyt i pozwala prze-
trwać nawet najtrudniejsze chwile 
w życiu. To z miłości do przyrody 
wyrosła u pana Andrzeja Kobaka 
pasja  pszczelarska,  którą  rozwija 
i doskonali.
 Wola  Brzostecka może  też  się 
pochwalić  rodzinami wielodziet-
nymi, których jest kilka oraz umie-
jętnością  niesienia  sobie  pomocy 
w chwilach trudnych.
 Przyjeżdżają tutaj turyści i podzi-
wiają przepiękne drzewa sosnowe, 
jodły, świerki, buki, dęby, krzewy 
oraz polany  z okazałymi grzyba-
mi,  których  tej wiosny  i na  po-
czątku lata wysyp był niezwykły. 
Piękne widoki ze wzniesień napa-

wają oczy turystów i są przyczynkiem 
do częstego odwiedzenia  tego zakątka 
Ziemi Brzosteckiej.

Zuzanna Rogala

Zabytkowa kapliczka

  Przeczyca to typowo rolnicza wioska 
w której  znajduje  się  Szkoła  Podsta-
wowa  im  ks.  dr  J.  Jałowego. Do  niej 
uczęszczają  miejscowe  dzieci  oraz 
z sąsiedniej wioski Skurowa. Wiejskie 
dzieci  pozbawione  są  różnych  form 
rozrywki, wyjazdów do kina czy teatru, 
rzadko  korzystają  z wycieczek  szkol-
nych,  ponieważ  rodzinny  budżet  jest 
bardzo  ograniczony,  rodzice  liczą  się 
z każdym groszem.
  Jednak dzieci  uczęszczające do na-
szej szkoły bardzo chętnie angażują się 
w przygotowanie  różnych  inscenizacji 
typu:  „Jasełka”  czy  „Misterium Męki 
Pańskiej” prezentując je dla mieszkań-
ców okolicznych wiosek. I tak od 3 lat 
wspólnie z p. Urszulą Przybyło przygo-
towują takie inscenizacje, rodzice szyją 
stroje,  a członkowie Rady Rodziców 
wykonują duże elementy dekoracji po-
święcając swój drogocenny czas. 
  Przez  te wszystkie 3  lata najwięcej 
czasu i zaangażowania ze strony Rady 
Rodziców wykazali  p.  Stanisław Na-
wracaj,  państwo Małgorzata  i Robert 
Socha,  państwo  Joanna  i Waldemar 
Sury, p. Marek Przybyło (dbał o nagło-
śnienie),  którzy  swoją  pomocą  służyli 
na zawołanie. Za wszystko chcemy im 

bardzo serdecznie podziękować. 
  Po  każdym  spektaklu  widzowie 
wrzucali  do  skarbonek wolne  datki, 
które dzieci zbierały na wycieczki. 
  Ale  jak wiadomo koszty wycieczki 
są duże: należy opłacić przejazd auto-
busem,  przewodnika,  ubezpieczenie, 
zapewnić dzieciom ciekawe atrakcje itp.
Każdy uczestnik biorący udział w takim 
przedstawieniu miał darmową wyciecz-
kę, zapewniony posiłek, a kieszonkowe, 
które dostał od rodziców przeznaczał na 
zakup pamiątek.
  Jednak  nie  byłoby możliwe  zorga-
nizowanie  takich wyjazdów wyciecz-
kowych gdyby nie dobra wola i wielkie 
serce sponsorów, którzy każdy wyjazd 
wspomagali finansowo. W tym miejscu 
pragnę wymienić sołtysa wsi Przeczyca 
p. Stanisława Wala, który przed każdym 
wyjazdem  dorzucał  „pewną  sumkę” 
oraz  za każdym  razem udostępniał  za 
darmo salę widowiskową „Domu Ludo-
wego” w Przeczycy. Za wszystko dobro, 
serdecznie dziękujemy.
  Słowa podziękowania należą się rów-
nież sołtysowi wsi Skurowa p. Stanisła-
wie Błoniarz , która również finansowo 
nas wpierała. Wielką wdzięczność i sło-
wa podziękowania  chcemy  skierować 

do p. kierownika żwirowni w Jaworzu 
p.  Jana Stróża,  który  bezinteresownie 
„lekką  ręką”  przekazał  pewna  sumę 
pieniędzy, którą przeznaczono na zakup 
kiełbasy, napojów organizując ognisko 
na wycieczce.
  Nie może odbyć się wycieczka, bez 
ubezpieczenia dzieci. Tego zadania od 
3  lat  również gratisowo podejmuje  się 
p. Stanisław Kaput (rodak z Przeczycy) 
obecnie mieszkający w Jodłowej - pra-
cownik firmy ubezpieczeniowej. 
  Jak można  najserdeczniej  podzię-
kować:  „szerokim  uśmiechem  zado-
wolonych dzieci”. Pamiętamy  również 
o paniach pracujących w piekarni G. S. 
Jodłowa. One również obdarowały nas 
„bochnami” chleba, za które serdecznie 
dziękujemy.
  Dzięki  takim  ludziom  o wielkim 
sercu, którzy rozumieją trudną sytuację 
dzieci mogliśmy wyjechać w różne za-
kątki Polski i zwiedzać nasz piękny kraj.
  Dla wszystkich wymienionych i tych 
niewymienionych olbrzymie ,,buziaki’’ 
i gorące podziękowania.

DZIĘKUJEMY
Organizator wycieczki  

Urszula Przybyło oraz dzieci  
Szkoły Podstawowej w Przeczycy 

Młodzież i dzieci Szkoły Podstawowej w Przeczycy dziękują...
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„Rodzina jest pierwszą i podstawową 
szkołą miłości społecznej. 
Trzeba uczynić wszystko, ażeby ta szko-
ła mogła pozostać sobą.”
Jan Paweł II

  W życiu każdego człowieka Rodzi-
na  jest  bezcenną wartością. Wspólne 
świętowanie, spędzanie wolnego czasu, 
przebywanie ze sobą znacznie wzmac-
nia  więzi  pomiędzy  jej  członkami: 
dziećmi, rodzicami, dziadkami i krew-
nymi.
  W Szkole Podstawowej w Kamieni-
cy Górnej tradycją jest organizowanie 
uroczystości połączonych z prezentacją 
osiągnięć  naszych  uczniów,  na  które 
zapraszane są całe Rodziny.
  W  bieżącym  roku  szkolnym  – 
2 czerwca 2013r. zorganizowano po 
raz  pierwszy Dzień Rodziny. Było  to 
potrójne święto: Mamy, Taty i Dzieci.
  Na  tę  uroczystość  przybyło  licznie 
wiele rodzin. Uczniowie naszej szkoły 
przygotowali  program  artystyczny, 
który  zadedykowali Gościom. Zapre-
zentowali  przedstawienie  ukazujące 
obrazek  z życia  rodziny  z uwypukle-

niem wzajemnych relacji pomiędzy jej 
członkami. Występy dzieci przeplatane 
były licznymi piosenkami o rodzicach 
i ich  pociechach. Atrakcją  spotkania 
stały się pokazy tańców w wykonaniu 
kilku uczniowskich grup tanecznych.
  Nasi  mali  aktorzy  wystąpili  też 
w kolejnym przedstawieniu o treściach 
ekologicznych pt. „Sprawa dla ekologa”. 
Przypomnieli wszystkim  o potrzebie 
dbania o swoje środowisko i konieczno-
ści jego ochrony. Na zakończenie pro-
gramu widzowie obejrzeli pokaz mody 
ekologicznej, który został nagrodzony 
gromkimi brawami.
W  przygotowanie  tej  uroczystości 
zaangażowane  były wszystkie  dzieci 
z naszej szkoły.
  Przeprowadzono  również  rozgryw-
ki  sportowe, w których  uczestniczyli 
uczniowie, ich rodzice i krewni. Odbył 
się mecz piłki nożnej między chłopcami 
a tatusiami. Dla mam i córek zorgani-
zowano zawody w ringo. „Sportowcy” 
dzielnie rywalizowali ze sobą przy go-
rącym dopingu licznie zgromadzonych 
kibiców.
  Wielkim zainteresowaniem cieszyły 

się  pokazy  strażackie w wykonaniu 
OSP  z Grudnej Górnej  i Kamienicy 
Górnej. Dzieci poznały sprzęt ratowni-
czo – gaśniczy, miały  również okazję 
przypomnieć sobie zasady postępowa-
nia w sytuacjach  zagrożenia  zdrowia 
i życia.
  Dziękujemy strażakom za uatrakcyj-
nienie naszego święta.

  Nasi  goście mieli możliwość  sko-
rzystania  z napojów  i ciepłych  dań 
przygotowanych przez kuchnię szkolną 
z pomocą rodziców dzieci. 
  Słowa uznania  kierujemy do Rady 
Rodziców za ogromne zaangażowanie 
w przygotowanie Dnia Rodziny.
Jesteśmy  również  bardzo wdzięczni 
właścicielom  sklepu Winter  –  Sport 
w Brzostku  za  wspieranie  naszych 
inicjatyw.
  Zaangażowanie  rodziców  i dzieci 
w przygotowanie tej uroczystości oraz 
bardzo  liczny  udział  mieszkańców 
naszej miejscowości i okolic w spotka-
niu, motywuje  nas  do  organizowania 
kolejnych imprez środowiskowych dla 
Rodzin. 
  Bardzo serdecznie wszystkim dzię-
kujemy za udział i dobrą zabawę.

Dyrekcja i nauczyciele

DZIEŃ RoDZINY W KAMIENIcY GÓRNEJ
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  W dniu 30 czerwca 2013 r. w Domu 
Kultury w Brzostku miało miejsce  in-
teresujące wydarzenie. Zwieńczeniem 
prac utalentowanych młodych artystów 
z terenu Gminy Brzostek  był Koncert 
z okazji „Zakończenia Roku Szkolnego 
i Rozpoczęcia Wakacji”. Pomysłodawcą 
i organizatorem był pan Andrzej Lesiak. 
  Nie jest to jednak jedyne wydarzenie 
muzyczne zorganizowane przez pana 
Lesiaka w Domu Kultury w Brzostku. 
Wcześniej odbyły się m.in. „Brzostecka 
muzyczna  jesień”,  spotkanie  kolędowe 
„Tęczówki – rodzicom”.
  Niedzielny koncert składał się z kilku 

części  i każdy mógł  tu znaleźć coś dla 
siebie. W  pierwszej  części  dziecięcy 
zespół „Tęczówki” zaprezentował znane 
piosenki dla najmłodszych m.in.: „Mu-
cha w mucholocie” – (która tym razem 
leciała do Brzostku), „Zuzia”, „Kaczka 
Dziwaczka”, „Kolorowe dzieci”. Mali ar-
tyści śpiewający w „tęczowym” zespole 
to: Patrycja Czech, Małgosia Dunajska, 
Marta Wilusz, Ania Matyasik oraz Łu-
kasz Matyasik. Następna  część miała 
formę  zagadki  muzycznej,  w której 
młodzi muzycy zagrali tematy z różnych 
bajek („Reksio” „Bolek i Lolek” i inne). 
Zarówno dzieci, jak i dorośli starali się 

odgadnąć  zagrane  utwory. Wszystkim 
wykonawcom małym i dużym akompa-
niował band w składzie: Andrzej Lesiak 
(gitary  i aranżacja), Artur Tyburowski 
(perkusja), Dawid Pietrucha (git. baso-
wa), Sebastian Kuk (inst. klawiszowe). 
W  kolejnej  części  wystąpiły  bardzo 
uzdolnione wokalistki:  Paulina Zięba, 
Żaneta Kopacz i Natalia Czech. Zaśpie-
wały piosenki z filmów m.in. „Rocky” 
„Cztery  wesela  i pogrzeb”  „Młode 
wilki” „Kogel-mogel”. Pojawiła się  też 
kolejna  zagadka,  tym  razem  były  to 
tematy z filmów polskich („Sami swoi” 
„Pułkownik Kwiatkowski”  „Janosik” 
i inne). Na koniec tej części znowu pu-
bliczność próbowała rozpoznać tematy 
z filmów  tym  razem  zagranicznych 
(„Szczęki”  „Gwiezdne wojny”  „Mis-
sion  inpossible”). Wzbudziło  to wiele 
uśmiechu  i emocji wśród widowni. Na 
zakończenie wystąpił  duet Bartłomiej 
Tyburowski –fortepian i Szymon Białoń 
– wibrafon. Młodzi,  bo  zaledwie  pięt-
nastoletni, muzycy działają pod nazwą 
„Tyburowski & Białoń  duo”.  Podczas 
koncertu wykonali utwory klasyki jazzu 
oraz własne  kompozycje  z pogranicza 
jazzu i fusion.
  Koncert okazał się dużym sukcesem, 
a występujący artyści nagrodzeni grom-
kimi brawami.

Młodzież

Koncert na rozpoczęcie wakacji

Prawdziwa radość jest w nas
  20  czerwca  2013  roku w Publicznej  Szkole 
Podstawowej w Brzostku odbyło  się  niezwykłe 
spotkanie  pod nazwą  „Mamo, Tato  baw  się  ze 
mną”. Było ono wyrazem wdzięczności Rodzi-
com za Ich trud wychowania, odpowiedzialność 
i poświęcenie. Mama  i Tata  to  najważniejsze 
osoby w życiu każdego dziecka, a przez te kilka 
wspólnie spędzonych chwil mogli oni zapomnieć 
o kłopotach dnia codziennego, wzruszyć się i roz-
weselić.
  Dzięki uprzejmości ks. Proboszcza Jana Ce-
bulaka plac Warsztatów Terapii Zajęciowej tego 
dnia  był  specjalnie  przygotowany  dla  dzieci. 
Wszystkie maluchy z oddziałów przedszkolnych 
ubrane w wybrany  kolor:  niebieski,  czerwony, 
zielony i żółty zaprezentowały krótką część arty-
styczną. Później zadedykowały tańce nowoczesne 
swoim Rodzicom. Nie  zabrakło pokazu baniek 
mydlanych i Smurfa – organizatora zabaw. Dodat-
kową atrakcją dla dzieci było malowanie twarzy 
i modelowanie rzeźb balonowych oraz taneczny 
występ: Pauliny, Karoliny, Eweliny oraz Karoliny 
z gimnazjum. 
  Aby uczestnicy  spotkania mieli  siłę  do  dal-
szej  zabawy,  zostali  zaproszeni  na  degustację 
kiełbasek grillowych. Dzieci  doskonale  bawiły 
się również z chustą animacyjną, wzięły udział 
w „Słodkiej loterii”, w której każdy wylosowany 
darmowy los był gwarancją nagrody. 
  Zarówno Rodzice, jak i Ich pociechy świetnie 
się bawili podczas tego spotkania. Stało się ono 
doskonałą okazją do aktywnego i pożytecznego 
spędzania czasu.
  Wyjątkowe  słowa wdzięczności  należą  się 
osobom, które  poprzez  swoje  szczególne  zaan-
gażowanie, przyczyniły się do uświetnienia tych 
wspaniałych chwil.

atsz
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  22 czerwca 2013 roku w Rzeszowie 
w trakcie Święta Pułkowego Szwadron 
Podkarpacie  w barwach  20  Pułku 
Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego 
otrzymał  sztandar.  Jego 
fundatorami  byli Kustosz 
Sanktuarium Matki  Bo-
skiej  Królowej  Rodzin 
w Ropczycach  ks.  dr  Sta-
nisław Mazur oraz władze 
samorządowe  Brzostku, 
Jasła,  Przeworska  i Rop-
czyc. Rodzicami  chrzest-
nymi  zostali  Pani Wanda 
Gepner-Augustin,  córka 
mjr.  Stanisława Gepnera 
oficera  20  pułku  ułanów, 
dyrektora  zbiorów muze-
alnych w Łańcucie  i Mu-
zeum Wojska  Polskiego 
w Warszawie  oraz  Pan 
Krzysztof Kunachowicz, 
jeden  z konst ruktorów 
polskiego  samolotu  Iryda 
a jednocześnie  syn  ostat-
niego  dowódcy  20  pułku 
ułanów  płk.  dypl.  Andrzeja  Kuna-
chowicza.  Stało  się  to  w obecności 
przedstawiciela  prezydenta Rzeszowa 
Pawła Wolińskiego,  ppłk  Tomasza 
Gdaka  reprezentującego  dowódcę  21 
Brygady Strzelców Podhalańskich oraz 
przedstawicieli władz samorządowych 
– fundatorów. Sztandar nadano decyzją 
zarządu zrzeszenia Federacja Kawalerii 
Ochotniczej w obecności rodzin ofice-
rów,  podoficerów  i ułanów 20  pułku, 
którzy  licznie przybyli na  święto 
pułkowe.
  Uroczystości  rozpoczęła msza 
św.,  którą  odprawił  ks.  Artur 
Michalski  kapelan  Szwadronu 
Podkarpacie. W homilii  zwrócił 
się  do  wszystkich  ułanów,  by 
kierowali  się  tak w życiu  jak  i w 
służbie kawaleryjskiej hasłem: Bóg 
Honor Ojczyzna jako wyznaczni-
kiem dróg postępowania. Na ręce 
rodziców  chrzestnych  sztandaru 
złożył w imieniu  ułanów Szwa-
dronu Podkarpacie zobowiązanie, 
że wartości, jakie przyświecały ich 
rodzicom,  będą  i dla  nas  dzisiaj 
największą wartością. We mszy św. 
wziął  udział  poczet  sztandarowy 
21 Brygady Strzelców Podhalań-
skich  z Rzeszowa  oraz  poczty 
sztandarowe i proporcowe: Konnej 
Grupy Rejonowej Straży Ochrony 
Przyrody  im.  20  Pułku Ułanów 
z Rzeszowa, Szwadronu Toporzy-
sko w barwach Pułku 3 Strzelców 
Konnych,  10  Pułku  Strzelców 
Konnych z Łańcuta, sztandar Jednostki 
Strzeleckiej przy Zespole Szkół Samo-
chodowych w Rzeszowie  oraz  poczet 
proporcowy Szwadronu Podkarpacie. 
Reprezentowane też były barwy 3 Pułku 
Szwoleżerów Mazowieckich,  8 Pułku 
Ułanów Ks.  Józefa Poniatowskiego, 9 

Pułku Ułanów Małopolskich, 14 Pułku 
Ułanów Jazłowieckich, 3 Pułku Strzel-
ców Konnych, 10 Pułku Strzelców Kon-
nych, 1 Pułku KOP, który  jak zwykle 

reprezentował nasz przyjaciel por. Zdzi-
sław Krzyżostaniak. Jak zwykle obecny 
był na naszym święcie Tomasz Dudek, 
który dowodzi Komarowską Potrzebą 
oraz zaprzyjaźnione z nami środowiska 
harcerskie  z Jarosławia  i Przeworska. 
Po  zakończonej mszy  św.  na  placu 
przed Kościołem Garnizonowym przy 
udziale  kompanii  honorowej  21 Bry-
gady Strzelców Podhalańskich  odbył 
się Apel Pamięci i salwa honorowa, po 

nich przemaszerowano na stadion Pod-
halańczyka, gdzie nastąpiła dalsza część 
uroczystości. Rozpoczął  je meldunek 
dowodzącego uroczystościami chorąże-
go kaw. och. Ryszarda Drozda dowódcy 
Szwadronu Podkarpacie rtm. kaw. och. 
Janowi Urbanowi,  po  czym  nastąpi-

ło  nadanie  sztandaru  Szwadronowi 
Podkarpacie. Poświęcił go ks. kapelan 
Artur Michalski w obecności kapelana 
8 Pułku Ułanów ks. Marcina Krępy oraz 
kapelana Marcina Zdona z Chmielnika. 
Następnie  rodzice  chrzestni wręczyli 
go  dowódcy  szwadronu  rtm.  kaw. 

och. Janowi Urbanowi. Po 
prezentacji  sztandar  zo-
stał przekazany do pocztu 
w składzie: dowódca pocz-
tu  chor.  kaw.  och. Marek 
Oszajec, sztandarowy chor. 
kaw. och. Tadeusz Mrocz-
ka,  asysta  ułan Wojciech 
Kuś. Kolejnym  punktem 
było nadanie barw. Po od-
czytaniu rozkazu dowódcy 
szwadronu na plac wystąpi-
li ks. por. Artur Michalski, 
ułan  Sławomir Kmiotek, 
ułan Rafał Malach  i ułan 
Wojciech  Markiewski. 
Byli  to  pierwsi  nasi  uła-
ni,  którym barwy nadano 
w obecności  sztandaru. 
Ogłoszono także listę osób 
przyjętych  na  staż. Część 
oficjalną zakończyła konna 

defilada,  którą  poprowadził  zastępca 
dowódcy Szwadronu Podkarpacie por. 
kaw. och. Witold Wierzbiński. 
  Ostatnim punktem sobotniego święta 
był  piknik,  który wypełniły  pokazy 
musztry kawaleryjskiej, pokaz włada-
nia szablą i lancą, elementy kaskaderki 
konnej oraz otwarty trening skokowy, 
który bracia Piotr i Paweł Urban zakoń-
czyli na 135 centymetrach wysokości. 
Piękny  pokaz  jeździeckiego  kadryla 

wykonali  przy wsparciu  trzech 
harcerek por. Wierzbiński, kpr Baj 
i starszy  ułan Kędzierski  i tylko 
żałować można,  że  nie  udało  się 
uruchomić  podkładu muzyczne-
go,  bowiem  hiszpańskie  suknie 
harcerek i mundury kawaleryjskie 
prezentowane na koniach w rytm 
„Carmen”  Bizeta  wywołałyby 
pewno  jeszcze większy  aplauz. 
Prawdziwą  ozdobą  pokazów  był 
występ  dzieci,  które  brawurowo 
wykonały piosenki ułańskie, szar-
żując w tańcu aż deski się uginały 
oraz koncert zespołu Czasza, który 
funkcjonuje  przy  21  Brygadzie 
Strzelców Podhalańskich. 
 Wszyscy  ułani  Szwadronu Pod-
karpacie  serdecznie  dziękują  za 
obecność,  za  serdeczne  słowa 
i gratulacje. W  tym  szczególnym 
dniu  zobaczyliśmy  obok  siebie 
wszystkich tych, na których obec-
ności  nam  tak  bardzo  zależało. 
Nikt  z naszych przyjaciół nie  za-
wiódł i za to jesteśmy szczególnie 

wdzięczni. Nadanie sztandaru jest dla 
każdej  formacji wyjątkowym dniem. 
Zdarza się on tylko raz i drugi raz się 
nie powtórzy. Dziękujemy za to, że by-
liście z nami i pamiętaliście o nas. Do 
zobaczenia na kawaleryjskim szlaku. 

Szwadron Podkarpacie

Sztandar dla Szwadronu Podkarpacie
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  16  czerwca w niedzielne  popołudnie w Domu Kultury 
w Brzostku odbyło się premierowe przedstawienie w wyko-
naniu Grupy Teatralnej „Chichot” działającej przy Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. Grupa ta została utwo-
rzona z młodzieży gimnazjalnej „wyrosłej” z Teatrzyku „Bie-
dronki”. Młodzi amatorzy sztuki teatralnej, zafascynowani 
postacią historyczną Bony Sforzy d’Aragon, drugiej 
żony Zygmunta Starego,  postanowili  przygotować 
o niej spektakl. Wspólnie na zajęciach opracowano 
scenariusz, który został oparty na motywach utworu 
Anny Świrszczyńskiej p.t. „Farfurka Królowej Bony”. 
Ten krótki utwór znanej i poczytnej autorki był bar-
dzo trudny do zdobycia. Nie było go ani w brzostec-
kiej  bibliotece,  ani  też w okolicznych  bibliotekach 
w Jaśle i Dębicy. Dopiero w Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej w Rzeszowie książeczka ta była dostępna. 
I tak, to motyw zaczerpnięty z tej bajki ukierunkował 
scenicznie pisanie scenariusza. Adresatem przed-
stawienia mieli być rówieśnicy członków zespołu tj. 
uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz 
gimnazjum. Celem zaś tej sztuki było pokazanie ko-
leżankom i kolegom, że historia wcale nie jest nużąca, 
jak  twierdzą  niektórzy,  lecz  pełna  zaskakujących 
przygód.
  Na  uwagę  zasługuje  też  fakt,  że  członkowie 
zespołu zaprosili na to premierowe przedstawienie swoich 
rodziców,  krewnych  i znajomych oraz  nauczycieli,  księży 
i władze  samorządowe wręczając  im pisemne zaproszenia 
wykonane w dawnym stylu i zapieczętowane lakiem. Mło-
dzież sama osobiście przygotowała te zaproszenia, a była to 
dla nich pouczająca lekcja o technice stosowania laku, który 
był bardzo powszechny w tamtych historycznych czasach. 
Zresztą już w trakcie pisania scenariusza, a także w czasie 
jego realizacji młodzież musiała się zapoznać ze zwyczajami 
panującymi na wawelskim dworze w dobie renesansu, czyli 
z tzw. etykietą dworu. Podczas prób długo ćwiczono dworskie 
ukłony oraz taniec basse danse charakterystyczny dla tego 
okresu,  a także  sposób poruszania  się,  czy  to  królewskiej 
pary, czy też dwórek w długich sukniach z obowiązkowym 
kołem z drutu wszytym w halkę. 
  Należy nadmienić, iż przepiękne stroje królewskie właści-
we dla epoki renesansu oraz ubiór dla Stańczyka i Papakody 
własnoręcznie  uszył  członek  zespołu  –  uczeń gimnazjum 
Kacper Klich. Kostiumy te z detalami odzwierciedlały kli-
mat tamtej epoki i zapewne nie powstydziłby się ich niejeden 
profesjonalny  teatr. Wszyscy  jesteśmy  pełni  uznania  dla 
talentu Kacpra i dziękujemy mu za poniesiony wkład pracy. 
Warto też wiedzieć, że Kacper był głównym projektodawcą 
historycznych treści w tym przedstawieniu, a także przygo-
tował jego oprawę muzyczną.
  W inscenizacji wystąpili uczniowie z brzosteckiego gim-
nazjum z klas od I –III. A oto ich szczegółowa prezentacja:

Tytułową Bonę zagrała bardzo wiarygodnie Dorota Jusz-
kiewicz, zaś Króla Zygmunta Starego znakomicie odtworzył 
Jaromir Hunia. W postać królewicza Zygmunta Augusta 
przekonywująco wcieliła się Małgorzata Fijołek. Natomiast 
Stańczyka, bez którego nie można sobie wyobrazić tamtej 
epoki,  brawurowo  zagrał Kacper Klich.  Zdradzieckiego 

Papakodę, który, jak głosi historia, doprowadził do śmierci 
Bony, niemal po mistrzowsku zagrała Daria Sieńkowska. 
Dwórki, które nie tylko stanowiły piękną oprawę do przed-
stawienia, ale miały też dużą rolę do spełnienia i mnóstwo 
dialogów do wygłoszenia, również spisały się znakomicie. 
Były to: Weronika Rola, Dominika Michońska, Kamila 
Chodur, Kamila Łukasik i Ewelina Stojak. Wszyscy człon-
kowie zespołu oprócz  samej gry aktorskiej  i  nauki  sporej 
ilości  tekstu  na pamięć, wnieśli w przedstawienie wielkie 
zaangażowanie i niemały wkład pracy pomagając przy deko-
racji i ustawianiu scenografii, zarówno przed występem, jak 
i w trakcie trwania spektaklu. Dzięki temu zaangażowaniu 
sztuka odniosła sukces.
  Słowa podziękowania należą się wszystkim sympatykom, 
którzy  bezinteresownie  pomagali w realizacji  tego przed-
sięwzięcia. Szczególnie jesteśmy wdzięczni kierownictwu 
Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz pani Annie Barys 
za wykonanie tytułowej farfurki (dawne określenie naczy-
nia z fajansu).Tych  farfurek musiało być więcej, ponieważ 
w każdym spektaklu, jak wynikało z treści, jedna farfurka 
była celowo rozbita.
  Serdecznie  dziękujemy  również  pani Annie Zdziar-
skiej właścicielce  sklepu  „Haft”,  która  chętnie  udzielała 
krawieckich porad oraz nieodpłatnie dokonywała przeróbek 
strojów użyczając do nich pasmanteryjnych dodatków. 
  Wyrazy wdzięczności  kierujemy  również  pod  adre-
sem pana Artura Potrzeby,  który  „kibicując”  naszemu 

przedstawieniu załatwiał trudnodostępne materiały 
potrzebne do promocji i reklamy naszej sztuki. Go-
rąco pragniemy  też  podziękować panu Teodorowi 
Siedlarskiemu,  który  poświęcał  swój wolny  czas 
by nagrać przedstawienie na video, jak również panu 
Józefowi Nosalowi  za wykonanie  pamiątkowych 
zdjęć  i zamieszczenie  ich  na  stronie  internetowej. 
Dziękujemy rodzicom występującej młodzieży za po-
moc w doborze strojów oraz wszystkim pozostałym, 
którzy w jakiś sposób przyczynili się do powstania 
przedstawienia. 
 O tym, że spektakl zdobył duże uznanie publiczności 
niech świadczy fakt, że mimo zbliżających się wakacji 
Grupa Teatralna „Chichot” mogła pokazać to przed-
stawienie kilka razy – swoim koleżankom i kolegom 
z gimnazjum oraz uczniom ze szkoły podstawowej, 
a występy te spotkały się z dużym aplauzem.

Opiekun grupy
Elżbieta Michalik

Teatralna premiera „Farfurka Królowej Bony”

d’
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Piknik Rodzinny
  16  czerwca  w piękne  niedzielne 
popołudnie w Szkole Podstawowej w 
Przeczycy odbył się Piknik Rodzinny. 
Z myślą  o naszych miłych  gościach 
przygotowano mnóstwo atrakcji. U dam 
dworu można było nabyć bilety upraw-
niające  do  jazdy  na  kucyku  oprowa-
dzanym przez Pana Kazimierza Woź-
nego  lub  do  przejażdżki  dorożkami 
powożonymi  przez  Panów Andrzeja 
i Włodzimierza Chajców. Z kolei nasz 
przeczycki smok oferował bilety na jaz-
dę limuzyną użyczoną na to popołudnie 
przez właściciela  gospodarstwa  agro-
turystycznego ZACISZE w Przeczycy 
Pana Czesława Kulę.
  Jednym z najważniejszych punktów 
naszej imprezy było uroczyste otwarcie 
placu zabaw. W tej szczególnej chwili 
społeczności szkolnej towarzyszyli Ks. 
Proboszcz Marek Marcićkiewicz, który 
dokonał  poświęcenia  placu  oraz Bur-
mistrz Brzostku Pan Leszek Bieniek, 
który zainaugurował uroczystość. Sym-

bolicznego przecięcia wstęgi dokonali: 
Pan Burmistrz Leszek Bieniek, Sołtys 
Pan  Stanisław Wal,  Przewodniczący 
Rady Rodziców Pan Waldemar Sury, 
Radny Pan Alfred Nawracaj, Pani Dy-
rektor  Joanna Przewoźnik  i najmłodsi 
przedstawiciele społeczności szkolnej.
  Warto dodać,  że plac  zabaw został 
zakupiony ze środków zgromadzonych 
przez Radę Rodziców, która przez cały 
rok podejmowała liczne przedsięwzię-
cia współdziałając  z Dyrekcją  i Radą 
Pedagogiczną. Dzięki  ciężkiej  pracy 
rodziców,  nauczycieli  i wolontariuszy 
udało się zrealizować marzenie dzieci,w 
parku  szkolnym  powstało wspaniałe 
miejsce do zabawy i przyjemnego spę-
dzania wolnego czasu. 
  Na Pikniku  prócz  placu  zabaw na 
najmłodszych czekały dodatkowe atrak-
cje – mogły one skorzystać z malowania 
twarzy dzięki uprzejmości Pani Anny 
Dziedzic,  a także dostawać upominek 
– balonik  i słodycze od naszych klau-
nów. Bardzo dużym zainteresowaniem 
cieszyła się loteria fantowa, która mogła 
się odbyć dzięki ofiarności sponsorów.

  Podczas Pikniku można  było  rów-
nież wziąć udział w licytacji obrazów 
autorstwa  Pani Anny Dziedzic,  Pani 
Beaty  Przewoźnik  oraz  Pani  Agaty 
Rachowicz.
  Po  otwarciu  placu  zabaw nadszedł 
czas  na  występy  naszych  uczniów. 
Wszystkie oddziały mogły zaprezento-

wać się na scenie przedstawiając wcze-
śniej  przygotowany  repertuar.  Pięcio-
latki jak i sześciolatki tańczyły w rytm 
muzyki popularnych tańców, klasy 1 i 2 
zaprezentowały przedstawienie „Witaj-
cie w naszej bajce”, a klasa 3 pokazała 
świat w radośniejszych barwach dzięki 
polskim i angielskim piosenkom. Bar-

dzo duże uznanie  i brawa zebrał nasz 
szkolny  zespół ABBA,  a także  grupa 
taneczna SET, w skład której wchodzą 
uczniowie od przedszkola aż do klasy 
6. Podczas pikniku na scenie wystąpili 
nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale 
także zaproszeni goście czyli Dziecięcy 
Zespół  Ludowy  „Mali  Jodłowianie”, 
Kapela  Brzostowianie  oraz  Zespół 
Muzyczny Pana Błoniarza ze Skurowej. 
  Miłym  przerywnikiem występów 
artystycznych były  konkursy  przygo-
towane przez Panią Martę Augustyn.
  Oprócz występów  dzieci  i gości, 
wszyscy  uczestnicy  Pikniku mogli 
podziwiać  ćwiczenia  przygotowujące 
do  gotowości  bojowej w wykonaniu 
OSP  Skurowa  oraz  pokaz  pierwszej 
pomocy  udzielonej  ofierze wypadku 
przez  OSP  z Nawsia  Brzosteckiego 
oraz OSP z Siedlisk Bogusz. Strażacy 
przygotowali  n iespodziankę  dla 
najmłodszych. Dzięki uprzejmości OSP 
ze Skurowej dzieci mogły wspólnie ze 
strażakami przejechać się wozem stra-
żackim po Przeczycy. Z kolei strażacy 
z OSP  z Nawsia  Brzosteckiego  oraz 
z OSP  z Siedlisk Bogusz  udostępnili 
dzieciom swoje wozy, by mogły zoba-
czyć wyposażenie  i sprzęt  tak bardzo 
niezbędny w ich pracy. 
  Kolejnym  punktem  programu  był 
pokaz umiejętności Aresa – psa policyj-
nego, który musiał  znaleźć zagubione 
dziecko oraz obezwładnić niebezpiecz-
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nego sprawcę przestępstwa.
Oprócz mnóstwa atrakcji na przybyłych 
gości czekały smakołyki i napoje przy-
rządzone przez rodziców.
  Nasze propozycje spędzenia wolne-
go czasu, przyciągnęły mnóstwo osób 
nie  tylko  z Przeczycy  i Skurowej,  ale 
również i z okolicznych miejscowości. 
Wielu  gości  było  tak  zauroczonych 
atmosferą i rozmachem przygotowania 
Pikniku, że mówiły, iż z niecierpliwo-
ścią  będą  czekać  na  kolejną  imprezę 
organizowaną  przez  Stowarzyszenie 
„Rozwój  przez Edukację”  działające 
przy szkole.
  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz 
Rada Rodziców dziękują wszystkim, 
którzy pomogli w organizacji imprezy. 
Szczególne  podziękowania  składamy 
sponsorom i darczyńcom, firmom,  in-
stytucjom i osobom fizycznym:
• Eurobank w Jaśle oddział w Brzostku
• Firma FEM Poland
• Podkarpacki Bank Spółdzielczy
• Firma MARBET
• Zakład Eksploatacji Kruszywa Mo-

krzec
• „G-Krusz” w Jaworzu  Joanna Ga-
łuszka

• Czesław Kula – Gospodarstwo Agro-
turystyczne „Zacisze” w Przeczycy

• Małgorzata Drozd – Delikatesy Cen-
trum w Brzostku

• Agnieszka  Skorupa  – Kwiaciarnia 
w Brzostku

• Bożena Kania – Zakład Kosmetyczny 
VENUS

• Arkadiusz Kalina – Sklep Przemysło-
wy Brzostek

• Państwo Betlejowie – „Winter Sport” 
– Sklep Sportowy

• Państwo Kolbuszowie  –  Sklep Na-
sienno-Zaopatrzeniowy

• Agnieszka Gunia – Sklep Odzieżowy 
Kołaczyce

• Sklep NICO
• Dorota Prokop  – Sklep Odzieżowy 
„Tara” Brzostek

• Artur Potrzeba – Sklep Papierniczy 
w Brzostku

• Marek Ramut – Hurtownia IGMAR
• Dariusz Sarnecki „Euro-Tynk” Klecie
• Anna Dziedzic – Zakład Kosmetycz-

ny Brzostek
• Lucyna Zięba  –  Sklep  Spożywczy 
Brzostek

• Marek Przewoźnik – Firma Rubicello
• Maria Maczuga – Sklep Zielarski
• Monika i Jacek Miałkowscy, Państwo 
Godawscy – Apteka Brzostek

• Andrzej Szybist – Przedsiębiorstwo 
Handlowo – Usługowe. Prasa

• Centrum Kultury  i Czytelnictwa 
w Brzostku

• OSP w Siedliskach-Bogusz
• OSP Skurowa
• OSP Nawsie Brzosteckie
• Kapela Brzostowianie
• Stanisława  Błoniarz  –Sołtys  wsi 
Skurowa

• Stanisław Wal – Sołtys wsi Przeczyca
• Alfred Nawracaj – Radny wsi Skuro-
wa i Przeczyca

• Joanna i Waldemar Sury
• Małgorzata i Robert Socha
• Stanisław i Maria Nawracaj
• Krystyna i Czesław Drechny
• Andrzej Chajec
• Kazimierz Woźny
• Włodzimierz Chajec
• Bogdan Błoniarz
• Jolanta i Andrzej Tawrell
• Elżbieta i Krzysztof Grotkowscy
• Agnieszka i Wojciech Gonet
• Maria, Jerzy i Michał Dobosz
• Władysława Bielecka, Tobiasz Bie-

lecki

• Bożena i Tomasz Bartnik
• Barbara i Andrzej Szukała
• Marta i Marcin Michońscy
• Marta i Andrzej Szymańscy
• Joanna, Edward i Grzegorz Podraza
• Dominik i Marek Przybyło
• Wiesław Drechny
• Izabella Pruchnik
• Elżbieta Augustyn
• Ewa Szlachta
• Lucyna Łukasik
• Krystyna Bałucka
• Dorota Samborska
• Agata Podraza
• Marta Czech
• Marian Koś
• Małgorzata Dębosz – Kołaczyce
• Lucyna Wnęk
• Maria Kmiecik
• Jolanta i Andrzej Tawrell
• Andrzej Kumiega
• Aneta Dziedzic
• Grzegorz Szweda
• Anna Ramut
• Bogdan i Piotr Dziedzic
• Ryszarda i Adam Maciejewscy
• Małgorzata i Robert Błaszczyk
• Bernadetta i Mirosław Wąsik
• Kazimiera i Józef Szczygieł
• Maria i Kazimierz Łukasik
• Teresa i Jerzy Baran
• Aneta Kordek
• Zdzisław Pruchnik

Elżbieta Warchał

KoMPUTERY
SPRZEDAŻ, SERWIS, oPRoGRAMoWANIE,
SIEcI, DRUKARKI, NoTEBooKI,
AKcESoRIA KoMPUTERoWE

FHU EMATIK
ul. Rynek 38, 39-230 Brzostek

tel. 14 68 17 107
e-mail: sklep@ematik.pl

www.ematik.pl
NIP: 872-222-60-77
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Harmonogram odbioru odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Brzostek
Brzostek
1.	 I	 czwartek	 każdego	 miesiąca	 –	 ulice:	 Stara	 Droga,	

11-go	 Listopada,	 Schedy,	 Rynek,	 Wąska,	 Szkolna,	
Węgierska,	 Południowa,	 Ogrodowa,	 Słoneczna,	
Ostafińskiego,	Połaczówka,	Równie,	20-go	Czerwca,	
Mickiewicza,	Targowa.

2.	 I	piątek	każdego	miesiąca	–	ulice:	Okrągła,	Szkotnia,	
Przedmieście,	 Polna,	 Gryglewskiego,	 Furgalskiego,	
ks.	Jałowego,	Winiarza,	Woronieckiego,	ks.	Niezgo-
dy,	 Królowej	 Jadwigi,	 Łukasiewicza,	Mysłowskiego,	
Zielona,	Żydowska.

3.	 I	poniedziałek	i	III	piątek	każdego	miesiąca	–	zabudo-
wa	wielorodzinna	w	Brzostku.

Pozostałe miejscowości gminy
4.	 I	środa	każdego	miesiąca	Nawsie	Brzosteckie,	Wola	

Brzostecka.
5.	 III	 poniedziałek	 każdego	miesiąca	 –	 Zawadka	 Brzo-

stecka,	Kamienica	Dolna.

6.	 III	wtorek	każdego	miesiąca	–	Klecie,	Bukowa.	
7.	 III	środa	każdego	miesiąca	–	Januszkowice,	Opacion-

ka.
8.	 IV	poniedziałek	każdego	miesiąca	–	Przeczyca,	Sku-

rowa,	Klecie	–	Zawodzie,	Bukowa	–	Zawodzie.
9.	 IV	wtorek	każdego	miesiąca	–	Gorzejowa,	Siedliska-

-Bogusz.
10.	IV	środa	każdego	miesiąca	–	Smarżowa,	Głobikówka.
11.	IV	czwartek	każdego	miesiąca	–	Grudna	Dolna,	Grud-

na	Górna.
12.	IV	piątek	każdego	miesiąca	–	Kamienica	Górna,	Bą-

czałka.
Nieruchomości niezamieszkałe
13.	II	wtorek	każdego	miesiąca	i	w	dzień	odbioru	w	miej-

scowościach:	 Przeczyca,	 Skurowa,	 Gorzejowa,	 Sie-
dliska-Bogusz,	Smarżowa,	Głobikówka,	Grudna	Dol-
na,	Grudna	Górna,	Kamienica	Górna,	Bączałka.

14.	I	wtorek	i	 III	piątek	każdego	miesiąca	w	miejscowo-
ściach:	 Nawsie	 Brzosteckie,	 Wola	 Brzostecka,	 Za-
wadka	Brzostecka,	Kamienica	Dolna,	Klecie,	Bukowa,	
Januszkowice,	Opacionka.

15.	III	czwartek	każdego	miesiąca	i	w	dzień	odbioru	z	po-
szczególnych	ulic	w	Brzostku.

 Do sprzedania działki budow-
lane  położone  w  Brzostku,  przy 
ul. Ks. Kazimierza Ostafińskiego. Tel. 
604 421 050

 Redakcja Wiadomości Brzostec-
kich informuje,  że  od  1  stycznia 
2013 roku wzrosły ceny za reklamę 
w naszym czasopiśmie  i  przedsta-
wiają się następująco: 1 cała strona 
– 100,00 zł, ½ strony – 55,00 zł, ¼ 
strony – 30,00 zł. Są to ceny stron 
czarno-białych wewnątrz  numeru. 
Na strony kolorowe nie przyjmujemy 
reklam i ogłoszeń.

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

Burmistrz Brzostku
mgr inż. Leszek Bieniek

W związku z licznymi pytaniami czytelników na temat mycia odpadów opakowaniowych informujemy, że odpady te powinny 
być tylko opróżnione z resztek, lecz bez konieczności ich mycia. Dobre opróżnienie opakowań z resztek, szczególnie łatwo 
psujących się, zmniejszy uciążliwość zapachową, a także nie będzie przyciągać insektów i gryzoni, jednak mycie (zwłasz-
cza z użyciem ciepłej wody lub detergentów) spowodowałoby jeszcze większe obciążenie dla mieszkańców i środowiska.
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Gazety	 i	 czasopisma,	 katalogi,	 foldery,	
ulotki,	 papier	 szkolny	 i	 biurowy,	 książki	
i	 zeszyty,	 torebki	 papierowe,	 papier	 pa-
kowy,	 pudełka	 kartonowe,	 tektura.	 Nie	
wrzucamy	 papieru	 mokrego,	 zabrudzo-
nego,	zatłuszczonego	oraz	zawierającego	
metalowe	i	plastikowe	elementy.

MAKULATURA

NIEB
IESKI

Butelki	po	napojach,	opakowania	po	chemii	
gospodarczej	 (np.	 szamponach,	 proszkach,	
płynach),	 opakowania	 po	 produktach	 spo-
żywczych	 (jogurtach,	 serkach,	margarynie),	
plastikowe	torebki,	worki,	reklamówki	i	folie,	
plastikowe	 zakrętki,	 koszyczki	 po	 owocach,	
opakowania	kartonowe	po	napojach,	mleku,	
sokach.	Wrzucać	opakowania	zgniecione.

TWoRZYWA SZTUcZNE I oPAKoWANIA WIELoMATERIAŁoWE

ŻÓ
ŁTY

SZKŁo

Opakowania	 szklane	 białe	 i	 kolorowe,	
butelki	 po	 napojach,	 sokach,	 alkoholach,	
żywności,	 słoiki	 po	 dżemach	 i	 przetwo-
rach,	 szklane	 opakowania	 po	 kosmety-
kach.	Nie	tłuc	szkła	przed	wrzuceniem	do	
worka.	Opakowania	wrzucać	bez	zamknięć	
i	zakrętek.

ZIE
LO

NY

cZER
WoNY

oDPADY BIoDEGRADoWALNE

Odpady	 kuchenne,	 np.	 resztki	 owoców,	
warzyw,	 produktów	 mlecznych,	 skorupki	
jaj,	fusy	po	kawie,	herbacie.	Nie	wrzucamy	
odpadów	zielonych,	kości,	odchodów	zwie-
rzęcych,	 popiołu	 i	 żużlu	 z	 komina	 i	 pieca,	
pampersów.

BRĄZo
WY

oDPADY PoZoSTAŁE Po SEGREGAcJI

Wrzucamy	 odpady,	 które	 nie	 można	
umieścić	w	worku	niebieskim,	 zielonym,	
żółtym,	 czerwonym	 i	 brązowym	 (np.	
pampersy,	 zanieczyszczone	 opakowania,	
wyroby	gumowe)

PRZEZR
o-

cZYSTY

JAK SEGREGoWAĆ oDPADY?

cZARNY

 Do WoRKÓW NIE WRZUcAMY: odpadów	niebez-
piecznych	(opakowań	po	olejach	silnikowych,	smarach,	
środkach	ochrony	roślin),	odpadów	budowlanych	 i	roz-
biórkowych,	 przeterminowanych	 leków	 i	 chemikaliów,	
zużytych	baterii	i	akumulatorów,	opon,	zużytego	sprzętu	
elektrycznego	i	elektronicznego,	mebli	i	innych	odpadów	
wielkogabarytowych,	popiołu,	żużlu,	odpadów	zielonych	
i	styropianu	budowlanego.	Odpady	te	można	bezpłatnie	
oddać	do	Punktu	Selektywnej	Zbiórki	Odpadów	Komu-
nalnych	znajdującego	się	w	Zakładzie	Gospodarki	Komu-
nalnej	Sp.	z	o.o.	w	Brzostku,	ul.	Szkotnia	22	w	godzinach	
pracy	zakładu	oraz	w	soboty	od	10.00	do	14.00.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są wy-
stawiać worki napełnione co najmniej w 90%

 Odpady	 segregowane	 należy	 zbierać	w	 taki	 sposób,	
aby	 nie	 były	 one	 zanieczyszczone	 resztkami	 żywno-
ści,	 tłuszczami,	 olejami,	 farbami.	 Odpady	 powinny	 być	
zbierane	 tylko	do	odpowiednio	oznakowanych	worków,	
z	napisem	Gmina	Brzostek,	dostarczanych	przez	przed-
siębiorcę	odbierającego	odpady.

Zła segregacja – opłata wzrasta dwukrotnie
 W	przypadku	zebrania	odpadów	różnych	 frakcji	w	 jed-
nym	 worku	 będą	 one	 traktowane	 jako	 niesegregowane,	
a	opłata	wzrośnie	dwukrotnie	w	drodze	decyzji	administra-
cyjnej.	 Informacja	 o	 nierzetelnym	 segregowaniu	 lub	 jego	
braku	będzie	przekazana	przez	odbierającego	odpady.

Przeterminowane leki należy	przekazać	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	Komunal-
nych	znajdującego	się	w	Zakładzie	Gospodarki	Komunal-
nej	Sp.	z	o.o.	na	ulicy	Szkotnia	22.

oDPADY NIESEGREGoWANE

W	przypadku	złożenia	oświadczenia	w	de-
klaracji,	że	odpady	będą	niesegregowane	
właściciel	otrzymuje	worki	czarne,	do	któ-
rych	wrzuca	wszystkie	wymienione	powy-
żej	odpady.

cZARNY

METALE

Puszki	 po	 napojach,	 sokach,	 puszki	 z	bla-
chy	 stalowej	 po	 żywności,	 drobny	 złom	
żelazny	 i	metale	 kolorowe,	 kapsle	 z	 bute-
lek,	folia	aluminiowa.	Wrzucać	opakowania	
zgniecione.

cZER
WoNY
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Wydarzenia w obiektywie

Dzień Rodziny w Kamienicy Górnej – str. 12

Sztandar dla Szwadronu Podkarpacie – str. 14Absolutorium dla burmistrza Leszka Bieńka – str. 9

Teatralna premiera „Farfurka Królowej Bony” – str. 15

Srebrny jubileusz ks. Stanisława Mirka – str. 8
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Mali aktorzy na scenie – str. 24

Grzegorz Wojtaczka drugi w Suwałkach! – str. 24

Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej w Przeczycy – str. 16

Prawdziwa radość jest w nas – str. 13

Turniej Piłki Nożnej w Siedliskach-Bogusz – str. 24

Sukcesy brzosteckich karateków – str. 28
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Drogi powiatowe w gminie Brzostek

Pchamy taczki cz.3 
  To, że starostwo powiatowe w Dębicy nie bierze zbyt dużo 
kredytów, to dobrze. Ale jak nie ma kasy, to znaczna część 
dróg powiatowych jest tylko łatana i to byle jak, natomiast 
o modernizacji wyżej wymienionych  trzeba  tymczasem 
zapomnieć. 
  Na protokoły popowodziowe z 2010r. pieniądze zostały 
już wybrane albo i nie – kto jednak będzie się pazyrzył za 
sprawy  z poprzedniej  kadencji? Prawde mówiąc,  czasami 
trzeba  liczyć  na  interwencję  przyrody.  I  tak  oto  powódź 
zniszczyła most w Kamienicy Dolnej. Właściciel drogi, czyli 
GDDKiA zbudowała nowy most „przy okazji”  likwidując 
bardzo niebezpieczne dwa zakręty. 
  Normalnie, to nie ma pieniędzy na drogi, ale jak się zdarzy 
powódź  to  są  pieniądze  z funduszu na  usuwanie  skutków 
powodzi.  Oczywiście, 
n ik t  przy  zd rowych 
zmysłach  nie  oczekuje 
powodzi  –  tylko  skąd 
wziąć  pieniądze,  skoro 
właściciel drogi ma węża 
w kieszeni?
  Trzeba się dopominać 
o wypełnianie  swoich 
obowiązków przez staro-
stwo dębickie. Nic samo 
się nie zrobi.

Wnioski
zgłoszone do protoko-
łu z posiedzenia Ko-
misji Infrastruktury 

Rady Powiatu w Dębi-
cy w dniu 10 VI 2013
  Wykaz  dróg  powia-
towych w gminie Brzo-
stek wymagających nie-
zwłocznej modernizacji. 
Przeglądu dróg, o których niżej, dokonałem osobiście w dniu 
08.06.2013r.
1. Od Woli Brzosteckiej do Smarżowej
Wola Brzostecka:
Od miejsca  zakończenia modernizacji w 2012 do  leśni-
czówki  droga  bardzo  zniszczona,  bardzo  liczne  dziury 
w jezdni, bez oznak asfaltowania na wiosnę tego roku
Kamienica Górna:
Od  leśniczówki  do  skrzyżowania  koło  kościoła,  droga 
z licznymi dziurami, bez oznak naprawiania. Od skrzyżo-
wania drogi w kierunku Bączałki droga bardzo znisczona, 
szczególnie  koło  posesji  p.  Świstaka,  gdzie  doły  tylko 
zasypano żwirem bez asfaltowania. Powstała duża  ilość 
dziur w jezdni nienaprawiona.
Ustawiono za to znak: „Wyboje 3 km”.
Bączałka:
Koło posesji p. Mirusa ustawiono kolejny znak: „Przełomy 
2,5 km”,  który ma usprawiedliwić bezczynność właści-
ciela drogi. Droga zniszczona, nawierzchnia przypomina 
kartoflisko.
Smarżowa:
Głębokie dziury przy skrzyżowaniu z drogą do Grudnej 
Górnej.

2. Od Siedlisk Bogusz do Grudnej Górnej
Siedliska Bogusz:
Na odcinku 700m do skrzyżowania z drogą do Brzostku 
w kierunku Smarżowej liczne dziury niezałatane. Szcze-
gólnie zła nawierzchnia jest w rejonie kościoła.
Smarżowa:
Większość  dziur w drodze  załatano,  ale  jeszcze  dużo 
pozostało:  koło mostu  przy  posesji  p. Węgrzyna,  koło 
byłej bazy SKR, w rejonie drugiego mostu, a także koło 
Ośrodka Zdrowia.

Grudna Dolna:
Za Ośrodkiem Zdrowia do przystanku autobusowego bar-
dzo dużo niezałatanych dziur w jezdni. Bardzo zła droga.
Grudna Górna:
Od  remizy OSP  do  sklepu  koło  szkoły  głębokie  doły 
zagrażające  poruszającym  się  samochodom osobowym. 
Zdarzyło się, że mieszkaniec Grudnej Górnej po deszczu 
nie mógł  ominąć  kałuży  i wjechał w nią,  czym bardzo 
poważnie uszkodził pojazd. Bo  to nie była kałuża  tylko 
głęboka wyrwa w drodze. Zwrócił  się do Zarządu Dróg 
Powiatowych o odszkodowanie ale spotkał się z odmową. 
Koszt naprawy pojazdu to 2500zł. Odcinek drogi, o którym 
mowa jest skandaliczny, najgorszy w całej gminie Brzostek. 
Musi być niezwłocznie wyremontowany.

Na zakończenie przeglądu dróg powiatowych w tej  części 
gminy Brzostek, zapoznałem się z przebiegiem modernizacji 
drogi Dębica – Wielopole Skrzyńskie. Mieszkańcy Grudnej 
Górnej  są  zadowoleni  z tempa dotychczasowych prac  (ok. 

50%)  i mają  nadzieję, 
że całość inwestycji zo-
stanie ukończona w tym 
roku.

Wnioski
złożone do protokołu 
posiedzenia Komisji 

Infrastruktury w dniu 
25.06.2013r.

  W  dniu  24.06.2013 
w czasie  sesji   Rady 
Miejskiej  w Brzostku 
sołtys  Opacionki  An-
drzej  Mokrzycki,  Ja-
nuszkowic Bolesław Pie-
niądz i Przeczycy Stani-
sław Wal przekazali mi 
interpelacje  dotyczące 
stanu  dróg  w gminie 
Brzostek. Po  sprawdze-
niu na miejscu, ustaliłem 

co następuje: 
1. Droga Klecie  –  Januszkowice. Zachodzi  pilna  potrzeba 
przedłużenia  chodnika  za mostem  na Gogołówce  po 
prawej stronie w kierunku przystanku autobusowego (ok. 
50 mb) ze względu na bezpieczeństwo dzieci  szkolnych 
mieszkających w Opacionce. Chodzi  o zainstalowanie 
rury w fosie  oraz wykonania  nawierzchni  z dostępnych 
materiałów. W  Januszkowicach po prawej  stronie  drogi 
w kierunku remizy chodnik nie jest zaopatrzony w rynnę 
odprowadzającą wodę,  która  zlewa  się  z posesji wyżej 
położonych w czasie ulewnych deszczów. W rejonie przy-
stanku autobusowego w Januszkowicach na łące pozostała 
pryzma budulca porzuconego przez wykonawcę robót.

2. Droga  Brzostek  /u l .   S łoneczna /   –  Opacionka. 
Od miejsca,  gdzie w 2011r.  dobiegł  remont, w dół,  ze 
wzniesienia po prawej stronie drogi woda szoruje w czasie 
deszczu wypłukując  asfalt  ze  środka  jezdni. Aktualnie 
pozostał  tylko wąski  pasek  takiej  nawierzchni,  zresztą 
bardzo  spękanej  i z  dziurami. Na poboczach utworzyły 
się duże wyrwy  i tam mieszkańcy gminy niszczą  swoje 
samochody osobowe. Stan tej drogi na opisanym odcinku 
jest  katastrofalny,  rowy niewybierane,  ciężki  tabor  tam 
przejeżdżający doprowadzi wkrótce do nieprzejezdności 
tej drogi. Właściciel tej drogi zostawił tę drogę swojemu 
losowi, czyli ją porzucił.

3. Droga Zawadka Brzostecka – Przeczyca. Stan  tej  drogi 
pogarsza się po każdej ulewie. Od parkingu koło kościoła, 
w dół drogą gminną, co jakiś czas masy wody „rzeźbią” 
drogę powiatową. W tej sprawie interweniowałem w 2012r. 
do Zarządu Powiatu. Burmistrz Brzostku w rozmowie 
ze mną obiecał  partycypować w kosztach  remontu  tego 
odcinka drogi liczącego 1,2 km.

Radny Rady Powiatu dębickiego 
Ferdynand Bugno

Zniszczone pobocza na drodze powiatowej Brzostek – Opacionka
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Grzegorz Wojtaczka
drugi w Suwałkach!
  W niedzielę 16 czerwca br. zakończył 
się w Suwałkach dwudniowy XIII Pik-
nik Kawaleryjski. W zawodach wzięło 
udział  35  ułanów  reprezentujących 
barwy trzynastu pułków kawaleryjskich 
z całej  Polski.  20  Pułk Ułanów  im. 
Króla Jana III Sobieskiego reprezento-
wał zawodnik Szwadronu Podkarpacie 
wachm. kaw. och. Grzegorz Wojtaczka. 
Turniej  składał  się  z krosu,  konkursu 
szabli  i konkursu  lancy.  Po  zaciętej 
walce Grzegorz Wojtaczka zajął drugie 
miejsce z taką samą ilością punktów jak 
zwycięzca  zawodów Piotr Piekarczyk 
z 1  Pułku  Szwoleżerów  z Warszawy. 
Będący  tego  roku w wyśmienitej  for-
mie popularny „Pieczarka” (zwyciężył 

dubletem  w tegorocznych  Dniach 
Ułana w Poznaniu)  pokonał  naszego 
zawodnika czasem lepszym zaledwie 
o 3 sekundy. Trzeci był Piotr Piasek z 5 

Pułku Ułanów Zasławskich. Gratuluje-
my Grzegorzowi kolejnego sukcesu na 
kawaleryjskich arenach.

Wojciech Staniszewski

  W dniu 14 .06. 2013 r. na boisku ze 
sztuczną nawierzchnią w Siedliskach-
-Bogusz odbył się Turniej Piłki Nożnej 

Gimnazjalistów  organizowany  przez 
Zarząd Klubu Sportowego  „SOKÓŁ” 
Siedliska-Bogusz. W  rozgrywkach 

uczestniczyły  drużyny  z: Błażkowej, 
Brzostku (2 zespoły), Glinika Górnego, 
Siedlisk-Bogusz (2 zespoły), Kamienicy 
Górnej, Januszkowic. Rozgrywki zosta-
ły  przeprowadzone w dwóch grupach 
systemem każdy z każdym. Po zaciętej 
walce  drużyny  uzyskały  następujące 
miejsca: I – Brzostek, II – Kamienica 
Górna,  III  –  Siedliska-Bogusz,  IV  – 
Brzostek.
Nagrodę  dla  najlepszego  zawodnika 
turnieju otrzymał: Kacper Janiga.
Najlepszym bramkarzem  turnieju  zo-
stał: Jan Tyburowski.
Zawodnikiem fair play – Marcin Ma-
chaj.
  Wszyscy zawodnicy otrzymali droż-
dżówki, napoje, a drużyny pamiątkowe 
dyplomy.

Zarząd Klubu „SOKÓŁ”  
Siedliska-Bogusz

Wyniki Turnieju Piłki Nożnej w Siedliskach-Bogusz

Mali aktorzy 
na scenie

…już niedługo przyjdzie czas,
że wyrośniemy na łabędzie
i pofruniemy aż do gwiazd!

  21  czerwca  2013  r.  w Publicznej 
Szkole  Podstawowej w Brzostku  od-
było  się  pożegnalne  przedstawienie 
pt. „Brzydkie kaczątko” w wykonaniu 
uczniów klas trzecich pod kierunkiem 
Pań:  Bernardy,  Katarzyny  i Teresy, 
z muzyką Pana Wiesława i tańcami Pani 
Elżbiety.
  Uczniowie  poprzez  inscenizację, 
tańce,  piosenki  i recytację  zaprezen-
towali swoje artystyczne umiejętności 
i zdolności. W obecności Pań Dyrektor, 
Nauczycieli, Rodziców, Dziadków i in-
nych  zaproszonych gości mali  artyści 
wspaniale odegrali role na podstawie 

wcześniej opracowanej w klasach lektu-
ry H. Ch. Andersena. Za piękny występ 
zostali nagrodzeni gromkimi brawami 
i słodyczami.
  Panie Dyrektor  i Wychowawczynie 

składają  Uczniom  i ich  Rodzicom 
szczególne podziękowania za wszelką 
trzyletnią  pomoc  szkole  i życzą  dal-
szych sukcesów w starszych klasach.

atsz

Zwycięska drużyna z Gimnazjum w Brzostku
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  Uczniowie Gimnazjum im. Królowej 
Jadwigi w Brzostku  przez  rok  szkol-
ny  2012/2013  brali  udział w kolejnej 
edycji Akcji Ekoszkoły. Podobnie  jak 
w przypadku  zbiorki  makulatury, 
baterii,  kartridży  czy  plastikowych 
nakrętek i butelek gimnazjaliści chętnie 
przynosili  niepotrzebne  już  telefony 
komórkowe.
  W ramach akcji otrzymaliśmy ma-
teriały  informacyjne  na  temat  zmian 
w środowisku  naturalnym,  spowo-
dowanych  szkodliwą  działalnością 

człowieka. Pozwoliły one w przystępny 
sposób  uświadomić  gimnazjalistom 
skutki nieodpowiedzialnego gospoda-
rowania sprzętem elektronicznym oraz 
poznać możliwości  ich  ponownego, 
zgodnego z przeznaczeniem wykorzy-
stania.
  Pierwszym krokiem przedsięwzięcia 
była rejestracja szkoły i aktywacja kon-
ta. Następnie przystąpiliśmy do zbiórki 
niepotrzebnych  telefonów. Akcja  cie-
szyła  się  dużym  zainteresowaniem, 
mogliśmy przy okazji zobaczyć bardzo 

stare mieliśmy,  że wszelkie  działania 
w domu, w szkole mają realny wpływ 
na środowisko, w którym żyjemy.
  Korzyści wynikające z przystąpienia 
do Akcji  Ekoszkoły mają wymiary: 
ekonomiczny  –w  postaci  nagród  dla 
szkoły,  ekologiczny  –  pozwalający 
przez  recykling  telefonów  komórko-
wych zredukować poziom zagrożenia 
dla  środowiska  oraz  edukacyjny  –
podnoszący  świadomość młodzieży 
szkolnej w dziedzinie ekologii.
  Planujemy  kontynuować  podobne 
akcje w następnym roku szkolnym.

Paulina Maziarz i Ewelina Ryba, 
uczennice kl. IIc

Akcja zbiórki telefonów zakończona

  23 maja 2013  r.  (czwartek) ucznio-
wie Gimnazjum im. Królowej Jadwigi 
w Brzostku pod opieką nauczycieli uda-
li się pieszo do Domu Kultury w Brzost-
ku na spektakl w ramach realizowanego 
w szkole programu 
profilaktycznego.
Głównym tematem 
p r z e d s t aw ie n i a 
były  uzależnienia: 
od  narkomanii,  al-
koholizmu,  kom-
putera,  Internetu, 
hazardu  oraz  od 
przesadnej dbałości 
o własny wygląd.
  Najpierw widzo-
wie poznali Ma-
ryśkę, dziewczynę 
uzależnioną  od  al-
koholu, narkotyków 
i tytoniu. Chwiejąc 
się  przed  zebrany-
mi,  telefonicznie 
umawiała  się  na 
kolejną imprezę. W 
końcu osłabiona używkami zasnęła.
  Następnie  na  scenę wszedł Viktor, 
który rozmawiał przez telefon. Młodzie-
niec  ten  był  uzależniony  od  hazardu. 
Przegrał sporo pieniędzy  i postanowił 
odbić się od dna, biorąc udział w niele-
galnym wyścigu samochodowym. Prze-
budzona Maryśka próbowała odwieść 
go od tego zamiaru z uwagi na grożące 
niebezpieczeństwa, ale bezskutecznie.

  Kolejno pojawił się Do-Do. Trzymał 
w rękach  laptopa. Był  zupełnie  ode-
rwany  od  rzeczywistości. Wpatrzony 
w swój komputer nie zwracał uwagi na 
to, co dzieje w otaczającym go świecie. 

Całe  dnie  spędzał  na  grach kompute-
rowych. To on załatwił Viktorowi  ten 
nielegalny wyścig. 
  Po chwili na scenę wyszła Simona, 
piękna  dziewczyna  hazardzisty. Ona 
również  miała  problem  związany 
głównie ze swoim wyglądem. Skupiała 
się wyłącznie na wizytach u kosmetycz-
ki,  fryzjera,  interesowała  się  „cudow-
nymi” dietami. Nie  zważała na  to,  że 

niszczy swój organizm. Dla niej liczyła 
się tylko uroda.
  Życie  bohaterów  zmieniło  się,  gdy 
Viktor  uległ  wypadkowi  na  rajdzie 
i potrzebował krwi ratującej mu życie. 
Do-Do próbował mu pomóc i wysyłał 
przez  komputer mikstury,  które  nie 
zadziałały w realnym świecie. Maryśka 

nie  mogła  oddać 
swojej  krwi,  gdyż 
jej  organizm  był 
wyniszczony przez 
używki.
  Spotkanie  z ak-
torami  zakończy-
ło   się   rozmową 
z gimnazjalistami 
o n iewłaściwym 
zachowaniu „pacz-
k i”   p r z y ja c ió ł . 
Młodzi wykonaw-
cy podawali kon-
kretne,  drastyczne 
przykłady  z życia, 
gdzie młode, zdro-
we osoby wpadały 
w nałogi.  Niektó-
rzy  poddawali  się 
terapii  uzależnień, 

ale nie zawsze udało im się wyjść z na-
łogu. Zdarzało się, że umierały. Każdy 
przykład był  dla  uczniów gimnazjum 
bardzo pouczający.
  Spektakl  profilaktyczno  –  eduka-
cyjny podobał się młodzieży z powodu 
humorystycznego podejścia do ważnych 
problemów. Dowodem były  gromkie 
brawa jego uczestników.

Mateusz Sobczyk, uczeń klasy Ib

LA DoLcE VITA (słodkie życie)?
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 W lipcu mija 70 lat od straszliwej 
zbrodni dokonanej na ludności pol-
skiej na Kresach – a o tym kłamano 
w czasach komunistycznych. Prawda 
jest taka, że latem 1943 r. na Woły-
niu i Polesiu ukraińscy nacjonaliści 
z OUN i UPA bestialsko zamordowali 
ponad 100 tysięcy Polaków. Zbrodni 
tej dokonali Ukraińcy za przyzwole-
niem niemieckiego okupanta, który 
mamił ich wizją własnego państwa.

  LIPIEC 1943 r. – MASOWE ZBROD-
NIE NA POLAKACH DOKONANE 
PRZEZ NACJONALISTÓW UKRA-
IŃSKICH. Gdy Niemcy  hitlerowskie 
napadły na Rosję sowiecką w czerwcu 
1941  r.,  to  całe  jednostki  sowieckie 
złożone  z ukraińskich  żołnierzy  pod-
dawały  się Niemcom  i podjęły  z nimi 
współpracę. Organizacja Ukraińskich 
Nacjonalistów  (OUN)  i wydzielona 

z niej  Ukraińska  Powstańcza Armia 
(UPA, której członków nazywano ban-
derowcami  od  nazwiska  przywódcy 
– S. Bandery), tworzyły oddziały woj-
skowe podporządkowane hitlerowcom. 
Faszyści  ukraińscy  najpierw  uczest-
niczyli  w zagładzie  Żydów,  a potem 
swe  zbrodnicze  działania  skierowali 
przeciwko Polakom. Celem nacjonali-
stów z OUN  i UPA była  „Ukraina dla 
Ukraińców”. Oni na niedzielę 11 lipca 
1943 r. zaplanowali masowe ludobójstwo 
ludności  polskiej. O  świcie  działające 
z zaskoczenia  bandy OUN  i UPA  za-
atakowały  na Wołyniu  jednocześnie 
99 miejscowości  zamieszkałych przez 
Polaków. W  raporcie  dla  Komendy 
Armii Krajowej Lwów czytamy m.in.: 
O godzinie 2 min. 30 po północy w dniu 
11 lipca 1943 r. rozpoczęła się rzeź. 
Każdy dom polski okrążyło nie mniej 
jak 30-50 chłopów z tępymi narzędziami 

i dwóch z bronią palną. Kazali otworzyć 
drzwi, albo w razie odmowy rąbali 
drzwi. Rzucali do wnętrza domów ręcz-
ne granaty, rąbali ludność siekierami, 
kłuli widłami, a kto uciekał, strzelali 
doń z karabinów maszynowych. […] 
We wsi Zabłocce został zamordowany 
o godz. 9 rano ksiądz proboszcz śp. Jó-
zef Aleksandrowicz. Zginął on śmiercią 
męczeńską. Prócz niego zginęli: służąca 
jego – staruszka, organista, około 30 
osób służby folwarcznej, 8 osób rodziny 
Serwatowskich, rodziny: Kalinowskich, 
Puszczałowskich, Sadowskich i innych, 
razem około 35 osób. Kolonia Żdzary – 
w tym czasie zginęły rodziny Drozdów 
(8 osób), Skrzypaczów (8 osób), Bielec-
kich (5 osób) i wiele pojedynczych – ra-
zem około 30 osób. Kolonia Orzeszyn li-
cząca 367 osób, zamordowano 306 osób, 
uciec zdołało 61 osób. Czasem bandy 
nacjonalistów ukraińskich zabijały Pola-

Ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem 
(cz. XXVI. Polskie miesiące – LIPIEc)

LABoRES PARIUNT HoNoRES
(Trudy przynoszą zaszczyty)
  Fundacja  Rodziny  prof.  Jonathana Webbera  funduje 
stypendium w wysokości 5000 zł dla najzdolniejszych i jed-
nocześnie  osiągających wysokie wyniki w nauce uczniów 
Gimnazjum w Brzostku. W roku szkolnym 2012/213 komisja 
powołana przez Dyrektora gimnazjum wybrała 4 uczniów do 
stypendium naukowego upamiętniającego Żydów z Brzostku. 
Kryteriami  wyboru 
uczniów  były  wyso-
kie wyniki  w nauce, 
wzorowe  zachowa-
nie, znaczące sukcesy 
w konkursach wiedzy 
lub  ar tystycznych, 
aktywne  rozwijanie 
własnych pasji  i zain-
teresowań,  znacząca 
działalność  na  rzecz 
szkoły  i środowiska. 
Wyboru  uczniów  do-
konano na podstawie 
powyższych kryteriów 
oraz  informacji  prze-
kazanych  przez  wy-
chowawców klas.
 Tegorocznymi sty-
pendystami  zostali: 
Paulina Giergowska 
(uczennica kl. 3a) – laureatka powiatowego etapu Ogólno-
polskiego Konkursu Samorządowego „Ośmiu Wspaniałych”, 
wyróżnia się pracowitością i obowiązkowością, zaangażowa-
na w działalność społeczną i charytatywną na rzecz szkoły 
i środowiska lokalnego; Dominika Kaput (uczennica kl. 3b) 
– laureatka konkursu polonistycznego oraz finalistka kon-
kursu biologicznego organizowanych przez Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty , brała udział w konkursach na szczeblu 
rejonowym z chemii i języka angielskiego, zajęła II miejsce 
w X Międzywojewódzkim Konkursie  „Życie  i działalność 
Ignacego Łukasiewicza” w kategorii wiedza,  otrzymała 
wyróżnienie w międzyszkolnym  konkursie  plastycznym 
„Alkoholizmowi mówimy NIE”, II miejsce w kategorii lite-
rackiej szkolnego konkursu „Portrety pisarzy”, wyróżnia się 

pracowitością i obowiązkowością, aktywnie działała w wo-
lontariacie szkolnym oraz pełniła funkcję sekretarza Samo-
rządu Uczniowskiego; Kacper Klich (uczeń kl. 3c) – uczeń 
uzdolniony artystycznie, zajął I miejsce w VIII Powiatowym 
Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych, II miejsce w X Mię-
dzywojewódzkim Konkursie „Życie i działalność Ignacego 
Łukasiewicza” w kategorii plastycznej, II miejsce w Między-
wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Królowa  Jadwiga 
vetera et nova”, I miejsce w szkolnym konkursie plastycznym 
„Portrety  pisarzy”,  III miejsce w konkursie  plastycznym 
„Alkoholizmowi mówimy NIE”, wyróżnienie w konkursie 

plastycznym w ramach 
akcji  „Słoneczne Dni 
ze  Związkiem Gmin 
Dorzecza Wisłoki”, 
wyróżnia się pracowi-
tością i obowiązkowo-
ścią, wyjątkowo zaan-
gażowany w działal-
ność  społeczną  i cha-
rytatywną  na  rzecz 
szkoły  i środowiska 
lokalnego; Karolina 
Ryba (uczennica kl. 
3c)  –  pełniła  funkcję 
przewodniczącej  Sa-
morządu Uczniowskie-
go, zdobyła II miejsce 
w X  Międzywoje -
wódzkim Konkursie 
„Życie  i działalność 
Ignacego  Łukasiewi-

cza”, I miejsce w Międzygimnazjalnym Konkursie Kolędy 
Obcojęzycznej,  laureatka  powiatowego  etapu Ogólnopol-
skiego Konkursu Samorządowego  „Ośmiu Wspaniałych”, 
wzięła  udział w powiatowym konkursie  poezji  religijnej, 
bardzo aktywna w dziedzinie przedsiębiorczości – działal-
ność w Spółdzielni Uczniowskiej, wyróżnia się pracowitością 
i obowiązkowością,  bardzo  zaangażowana w działalność 
społeczną i charytatywną na rzecz szkoły i środowiska lo-
kalnego.
  Jesteśmy wdzięczni prof. Webberowi i jego fundacji za to, 
że w natłoku własnych obowiązków pamięta o Gimnazjum 
w Brzostku oraz wspiera finansowo uzdolnionych uczniów.

agb



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 27

SPoRToWE SUKcESY
  Patryk Machaj  uczeń Gimnazjum 
w Brzostku, a obecnie zawodnik Dzie-
cięcej Akademii Piłkarskiej w Dębicy 
wywalczył wraz  z rocznikiem 1999r. 
III miejsce na Międzynarodowym 
Turnieju Piłki Nożnej we Włoszech 
„Trofeo d’ Italia”. W rywalizacji, która 
miała miejsce w miejscowości Rimini 
brały  udział  drużyny  reprezentujące 
różne kraje  europejskie między  inny-
mi: Niemcy, Austria, Francja, Włochy. 
Nasi zawodnicy grali na najwyższym, 
międzynarodowym poziomie. 

  Sukcesem  zakończył  się  również 

występ Dziecięcej Akademii Piłkarskiej 
w turnieju „Piłkarskich Szkółek Nivea”, 
który odbył się w Warszawie w dniach 
20-21. 06. 2013roku. Młodzi zawodnicy 
wywalczyli II miejsce w Polsce. Na 
I miejscu  uplasowała  się Bydgoszcz, 
kolejno Dap – Dębica, Piast-Skawina.
  Młodego  sportowca  z Brzostku 
dostrzeżono również na turnieju w Tar-
nowie organizowanym przez ZKS Unię 
Tarnów  „O CZARNĄ  JASKÓŁKĘ”. 
Patryk został wybrany najlepszym 
zawodnikiem. 
 Gratulujemy Patrykowi uczniowi Gim-
nazjum w Brzostku i drużynie, w której 
gra, międzynarodowych  i ogólnopol-
skich sukcesów.

TRENER DAP DĘBICA

ków zgromadzonych w kościołach. Tak 
było w: Porycku, Krymnie, Swojczowie 
i Kisielinie.  Banderowcy  palili  całe 
polskie wioski i zamordowali okrutnie 
tysiące mieszkańców z użyciem noży, 
bagnetów, siekier, wideł, drągów. Ofia-
ry  często przed  śmiercią  torturowano. 
W Sadowej i Jeżynach Ukraińcy zabili 
180 kobiet, dzieci i starców. We wsi Ma-
ria Wola wymordowali około 200 osób, 
w tym 30  dzieci  żywcem wrzucili  do 
studni i zabili kamieniami. We wsi 
Zagaje  banderowcy  wymordowali 
165 osób; w Lipnikach zabili 179 osób, 
w tym 53 dzieci; w Pyszówce 54 osoby, 
w tym  22  dzieci.  Banderowcy w Sit-
nicy  dwoje  dzieci  zakopali  żywcem; 
w Zamliczu  pięcioro  dzieci  porąbali 
siekierami. Bestialstwo morderców było 

wyjątkowe, wyrafinowane i najdziksze. 
Najwięcej  zbrodni  dokonano między 
11  a 15  lipca,  gdy  bandy OUN  i UPA 
zaatakowały łącznie 167 miejscowości 
na terenie trzech wołyńskich powiatów: 
horochowskiego, łuckiego i włodzimier-
skiego. W kolejnych miesiącach 1943r. 
dochodziło do dalszych bestialskich rze-
zi. 30 sierpnia bandy UPA wymordowa-
ły: około 700 Polaków we wsiach Stary 
Gaj i Nowy Gaj oraz aż 1150 Polaków 
w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Nie 
oszczędzano niemowląt, małych dzieci 
i kobiet w ciąży. W samych Ostrówkach 
zginęło aż 204 dzieci w wieku do 14 lat. 
Perfidnie napadano na Polaków zwłasz-
cza podczas świąt kościelnych, również 
w Boże Narodzenie  1943  r.  Dlatego 
ludność polska często ukrywała się w la-

sach, ale i tam dopadali ich mordercy, bo 
organizowali specjalne obławy.
  Trzeba wiedzieć,  że  nie  wszyscy 
Ukraińcy  uczestniczyli  w zagładzie 
Polaków. Często  ofiarami  ludobójstwa 
popełnianego  przez OUN  i UPA były 
setki Ukraińców,  którzy  litowali  się 
nad  Polakami  i chcieli  ich  ratować. 
Natomiast możliwości obrony i odwetu 
ze strony Polaków były niewielkie, bo 
konspiracyjną Armię Krajową zwalczali 
zarówno Niemcy jak i ukraińscy nacjo-
naliści.
  Taka  jest gorzka prawda o męczeń-
stwie  Polaków  na  terenie  dzisiejszej 
Ukrainy,  o której  nie można  zapomi-
nać…

(cdn.)
Oprac. Zespół

WYTAŃcZYLI I MIEJScE
  Dnia  16.06.2013r. w Kołaczycach  odbył  się 
VIII Gminny Festiwal Piosenki i Tańca.
  W konkursie wzięły udział zespoły z gminy 
Brzostek i Kołaczyce. Nasi gimnazjaliści nie dali 
szans swoim rywalom. W tańcu nowoczesnym 
zdobyli  I miejsce –  skład  zespołu  tanecznego: 
Ewelina Ryba, Karolina Ryba, Karolina Szarek, 
Paulina Maziarz i Patryk Machaj.
  Patryk Machaj wywalczył  również  I miej-
sce w solówce. Zaprezentował układ Michaela 
Jacksona „POWRÓT KRÓLA”. Trenerem grupy 
tanecznej jest Pani Magdalena Machaj nauczyciel 
wychowania fizycznego z Gimnazjum w Brzost-
ku.
  Gratulujemy wszystkim tancerzom i czekamy 
na dalsze sukcesy.

Uczestniczka

„Tak mało na świecie dobroci, a tyle jej światu potrzeba... 
Nią życie jak słońcem się świeci, nią ziemia się zbliża do nieba.”

Lucjan Rydel 

  Z całego serca pragniemy podziękować Dyrekcji, Nauczy-
cielom, Dzieciom  i ich Rodzicom za dołożenie wszelkich 
starań, by nasza córka Ewa Stec leczona była w specjalistycz-
nych ośrodkach i pod najlepszą opieką. Jesteśmy wdzięczni, 
że po miesięcznych staraniach zorganizowaliście przewóz 
Ewy  karetką  pogotowia  do  Szpitala  Specjalistycznego 
w Prokocimiu. Państwa ofiarna, bezinteresowna pomoc jest 
bezcenna  i to Wy sprawiacie,  że Ewa małymi kroczkami 

robi postępy. W tym trudnym czasie daliście nam nadzieję, 
wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, siłę i wiarę w drugiego 
człowieka. 
  Dziękujemy  również  pracownikom Urzędu Miasta 
i Gminy Brzostek, Pomocy Społecznej i radnym za pomoc. 
Składamy podziękowania wszystkim  tym osobom,  które 
w jakikolwiek sposób okazywały nam i wciąż okazują swoją 
przychylność. W  imieniu  naszej  córki  prosimy  o dalszą 
pomoc, modlitwę i wsparcie. Czeka ją jeszcze długa reha-
bilitacja, a każdy ludzki dar będzie dla Ewy bezcenny. 
  Bądźcie zawsze takimi cudownymi ludźmi!

Aneta, Piotr i Ewa Stec
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Groch z kapustą
  Pilną sprawą, którą chciałabym poru-
szyć, jest ogromna krzywda ludzi z tzw. 
„starego portfela”, tj. emerytów sprzed 
zmiany ustroju, jak i tych z emerytalnym 
stażem 10 – 15 lat. Gdy przechodzili na 
emeryturę, były one przyzwoite na tamte 
warunki,  ale w czasie  przemian ustro-
jowych  średnia  płaca  rosła,  kwoty ba-
zowe też i szybko wartość ich emerytur 
zdewaluowała się pomimo waloryzacji. 
Wtedy średnia miesięczna płaca krajowa 
brutto wynosiła: w 1995  roku  702,62 
zł, w 1998  r.  –  1239,49  zł, w 2000  r. 
–  1923,81  zł, w 2005  r.  –  2.380,29  zł, 
w 2009 r. – 3.102,96, a w marcu 2013 r. 
wynosiła 3832,81 zł. Powiecie młodzi, że 
Wy też zarabiacie tylko część tej śred-
niej – ale to dzięki nieudolnym rządom 
w ostatnich  kilkunastu  latach.  Prawdą 
jest jednak to, że to „stary portfel” wy-
tworzył majątek, który następnie przez 
20 lat był i jest prywatyzowany i sprze-
dawany. Oni go wytworzyli, a z profitów 
ze sprzedaży skorzystali inni, nowobo-
gaccy. To ta grupa emerytów powinna 
była  otrzymać  jakieś  wyrównanie 
niskich emerytur – dla nich trzeba było 
stworzyć  pulę  środków  z prywatyzo-
wanego  narodowego majątku. A  teraz 
poprzez waloryzację procentową ci, co 
mają najmniej, najmniej otrzymują, a ci 
co mieli dużo, otrzymują najwięcej.
  Skoro  nic  nie  otrzymali  z prywaty-
zacji wytworzonego  przez  siebie ma-
jątku, to trzeba albo utworzyć fundusz 
emerytalny z resztek prywatyzowanego 
mienia Skarbu Państwa albo zwolnić ich 
emerytury  z podatku  – wtedy  te  18% 

podwyżki pozwoli na złapanie oddechu 
i poczucie dumy z tego faktu, że jednak 
było  co  sprzedawać przez  przeszło  20 
lat, więc ich praca została doceniona.

Kto dostaje najwyższe emerytury? 
(8.04 Onet.pl)
  Emerytura Polaków nie jest najwyż-
sza – przeciętne świadczenie ZUS wy-
płacane 4,9 mln emerytów to 1889,90 zł, 
dla samozatrudnionych – 1100 zł. Jeśli 
ktoś  pracował w szkodliwych warun-
kach,  jest nieco  lepiej, bo  świadczenie 
sięga  2264  zł.  Za  to  3 mln  Polaków 
otrzymuje emerytury poniżej  średniej, 
czyli  poniżej  1900  zł,  przy  czym naj-
niższa to 779 zł. Co ciekawe, najwyższe 
emerytury, wynoszące powyżej 5 tys. zł 
otrzymuje  8  tys.  Polaków. Największa 
emerytura wypłacana  przez  ZUS  to 
14 946 zł, przy czym według informacji 
ZUS pobiera ją tylko jedna osoba. Wśród 
odbiorców wysokich  emerytur  nie ma 
byłych prezydentów –  świadczenie 
przyznawane dożywotnio głowom Pań-
stwa to 3900 zł.

Jak wyglądają emerytury zawodów 
uważanych za uprzywilejowane – 
służb mundurowych, kolejarzy, na-
uczycieli i górników?
  Średnia emerytura wypłacana przez 
ZUS kolejarzom, w zależności od sta-
nowiska, jednak bez uwzględnienia sta-
nowisk kierowniczych i związkowych to 
1850 zł – 2600 zł. Średnia emerytura na-
uczycielska według danych ZUS wynosi 
2600 zł.(naliczana w ostatnich  latach), 
z uwzględnieniem  pracy w szczegól-
nym charakterze. Regulacje te dotyczą 
nauczycieli  urodzonych do  roku 1968. 

Zakład  Emerytalno-Rentowy MSW 
wypłaca emerytury mundurowe około 
190 tys. osób (dane z 2012 r.). Oprócz po-
licjantów są to funkcjonariusze Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Woj-
skowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rzą-
du, UOP  i Służby Więziennej. Średnia 
emerytura policyjna to obecnie 2,8 – 3,1 
tys. zł brutto. Jednak to w MSW znajdu-
ją się najwyższe emerytury wynoszące 
17 161 zł miesięcznie. Takie emerytury 
otrzymuje 10 osób, a kolejnych 180 osób 
pobiera ponad 10 tys. zł. Jednak tą wy-
sokość zmniejsza podatek dochodowy, 
ich odbiorcy wchodzą w 32 proc. skalę 
podatkową.  Emerytury  żołnierzom 
wypłaca MON.  Pobiera  je  blisko 105 
tys. byłych wojskowych.  Podobnie 
jak w przypadku  policjantów,  średnia 
emerytura wynosi 2,8 – 3,1 tys. zł, ale 
starsi emeryci, zwłaszcza podoficerowie, 
mają mniejsze świadczenia. W wojsku 
są też „kominiarze” – średnia wysokość 
10 najwyższych emerytur wypłacanych 
żołnierzom wynosi dokładnie 16 246 zł. 
Jak  ustalił  „Dziennik Gazeta Prawna” 
199 emerytowanych wyższych oficerów 
pobiera co miesiąc 10 tys. zł. Miesięczna 
średnia wypłata emerytury górniczej to 
3,3 tys. zł, przy czym emerytowanych 
górników jest więcej niż żołnierzy i poli-
cjantów – około 210 tys. ludzi, z których 
66  proc.  odchodzi  z pracy  przed  50. 
rokiem życia – wcześniej niż policjanci 
czy wojskowi. Według ZUS w 2010  r. 
górnicy  stanowiący 4 proc.  emerytów, 
pobierali 8 proc. wszystkich emerytur.

Janina Słupek

  Ponad 300 zawodników z 41 Dojo  IKO 
rywalizowało w kata i kumite w sobotę 15 
czerwca na Polish Open IKO Galizia CUP, 
gdzie  bardzo  dobrze  zaprezentowali  się 
zawodnicy z Brzostku.
  Startowały  ekipy  z Białorusi, Ukrainy 
i Polski  z takich miast  jak:  Slonim, Dzia-
tlovo, Grodno, Białystok, Dobre Miasto, 
Brzostek, Chrzanów, Częstochowa, Gliwi-
ce, Malbork, Rawa-Ruska, Krym, Zabrze, 
Zakopane, Zamość, Ostróda, Krosno, Pia-
seczno, Bielsko-Biała, Przeworsk, Józefów, 
Karczew, Ostrołęka, Lublin, Augustów, Go-
rzyce, Iawa, Ciechanów, Warszawa, Chełm, 
Nowa Sarzyna, Rudnik, Leżajsk, Grodzisko 
Dolne, Biała  Podlaska, Wrocław, Dębica, 
Włocławek, Sosnowiec, Szczytno i Jarosław.
  Zawodnicy z Brzostku doskonale zapre-
zentowali się na turnieju zdobywając 6 cen-
nych medali. Zawody stojące na niezwykle 
wysokim poziomie sportowym były podsumowaniem pracy 
sportowej. Gratulujemy medalistom.
  Na szczególne podkreślenie zasługuje TEAM RODZINNY 
Kyokushin Karate z Brzostku. Robert Kolbusz – instruktor 
karate wraz z córką Patrycją oraz synem Sebastianem zdobyli 
3 medale w swoich kategoriach sportowych. BRAWO!
Wyniki zawodników z Brzostku:
Patrycja Kolbusz 2002-2003 pow.40 kg   – II miejsce
Magdalena Wąsik 1995-1992 do 60 kg   – II miejsce

Międzynarodowy Turniej Polish open IKo Galizia cup – Leżajsk

Sebastian Kolbusz 2004 i młodsi do 25 kg   – III miejsce
Aleksandra Zięba 2002-2003 pow.40 kg   – III miejsce
Patryk Sarna 1991 i starsze open     – III miejsce
Robert Kolbusz oldboy open       – III miejsce
  W zawodach udział brali również Kinga Finek, Krystian 
Finek, Norbert Czaja, Marceli Święch, Wiktor Jarmusz oraz 
Mateusz Sowa. Sędziował sensei Tomasz Mendoń.
  Serdeczne podziękowania za pomoc dla pani Uli Finek 
oraz Piotra Stasiowskiego.                 aa
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Zuzanna
Rogala

Być może
Być może gdzie indziej
ładniejsze są drzewa
stojące dostojnie wysoko
być może…
Gdzie indziej piękniejsze są krzewy
borówek i malin, i jeżyn
być może…
Gdzie indziej silniejszy jest zapach
storczyka i konwalii leśnej
być może…
Gdzie indziej paprocie zieleńsze
skrywają mocniejsze zapachy
być może…
Kurki – lisówki lepiej smakują
w zalewie octowej
być może…
Prawdziwki – borowiki lepiej komponują
kolorem lasów i dołów
być może…

Las
Leśny duszek Cię prowadzi
przez wąwozy grząskie błota
strome brzegi wzgórz i doły
do polany, do rozdroża.
Idziesz z koszem coraz cięższym
to koźlaczek, to gołąbka
czasem kurka cię nawiedzi
to znów borowików czwórka
Tam poziomek skubniesz garstkę
tu borówek zerwiesz grono
to znów malin znajdziesz troszkę
i z radością kroczysz dalej.
Śpiewem ptaków nasycony
barwą ziemi upojony
wonią żywic nawdychany
wracasz bogatszy i wyciszony.

Natura
Bez celu
błąkam się wśród krzewów
patrząc na tańczące na wietrze
złote liście jesieni
Tak wielu
nie widziałam ludzkich gniewów
w domu, w szkole, w metrze
i tego nikt nie zmieni
Cichutko
wypatruję wiosenną pogodę
która przyjdzie po czasie
z suchym liściem zieleni
Milutko
zobaczyć by było ludzką zgodę
w urzędzie, w pracy, w klasie
która serce odmieni

Jadwiga 
Samborska

Franciszek
Wojnarowski

Przed iluś laty
Przed iluś, iluś laty
Gdy chodziłem do szkoły,
Świat był jakiś bogaty
I ja byłem wesoły.
Lat sobie ileś miałem:
Coś poniżej dziesięciu,
Z byle czego się śmiałem,
(Nie dziwcie się dziecięciu!)
Marzyłem, (ot fantasta!)
I snułem dumne plany;
Młody byłem – i basta!
I dziwnie oszukany
Myśli moje chłopięce
Lekkie były i śmiałe,
I wyciągałem ręce
I po szczęście sięgałem
Rosłem, by gmach mych marzeń
Wojną był zdruzgotany
By strasznych doznać wrażeń
Śmiertelne odnieść rany.
Przed iluś, iluś laty
Gdy chodziłem do szkoły,
Świat był jakiś bogaty
I ja byłem wesoły.
Minęły owe lata
(Dziś już nie jestem mały),
Zostały burze świata,
Rany w sercu zostały…

Może…
Może ty jak ja nie raz
Motyle gonisz?
Może ty, jak ja teraz
jesteś wśród toni?...
Może ty walczysz ze sobą,
Jak u mnie bywa?
Może też żyjesz żałobą?...
O, nieszczęśliwa?...
Może ty, też plany snujesz
W sercu u siebie?
Może ty, też mnie miłujesz
Jako ja ciebie?...
Może kiedyś los nam pozwoli
Iść ręka w rękę
I uleczyć serce, co boli,
I skończyć mękę?
Może ty, jako ja ninie
Wierzysz niezbicie:
Że gdy czas okrutny minie,
Zaczniemy życie?...
Może myśl twa ku mnie leci
Jak ma ku tobie?...
Może słońce drogę oświeci,
Nim spoczniem w grobie?...
Może ja kiedyś w przyszłości
(Tak serce czuje) –
Powiem ci o swej miłości,
Bo cię miłuję…

Marian
Nosal

Jak ptak
Jak ptak chciałbym do góry
Ulecieć aby choć raz
Mą duszą dotknąć chmury
Na chmurach móc zgubić czas
Chciałbym być lżejszy od chmur
Zanurzyć się i płynąć
Wyżej od najwyższych gór
Dymem z chmur się owinąć
I patrzeć tak na chmurę
Jak ocean wzburzoną
Spienioną i ponurą
Z grzywą żółto-czerwoną
Lekko jak ptak zawisnąć
I zapomnieć o ziemi
Białym obłokiem błysnąć
W ciemno-szarej przestrzeni
Złapać się ciężkiej chmury
Pociętej poszarpanej
Zniknąć w dali dla której
Granicy nie ma żadnej
Chciałbym jak ptak ulecieć
Zostawić głaz cierpienia
Myśli związane przeciąć
Uwolnić swe marzenia
Poczuć się wolnym jak ptak
Jak chmury wiatrem pchane
Szybować z chmurą pod wiatr
Lecieć jak ptak w nieznane
Prawdziwej wolności smak
Poczujesz tylko w górze
Tam będziesz wolny jak ptak
Więc leć nie czekaj dłużej

Przemijanie
Świat przemija w korowodzie
Zdarzeń czynów myśli słów
Coś odchodzi nowe idzie
Podobne ale inne już
Będzie wieczór będzie ranek
Będą wracać pory roku
Nowe miasta budowane
Świat przemija krok po kroku
Wszystko wokół nas się zmienia
Świat przemijać nie przestaje
Dla mnie to nie ma znaczenia
Gdyż w mej duszy ślad zostaje
Nazbierałem w sobie tyle
Śladów życia tego świata
Więc zatrzymam się na chwilę
Sprawdzić jaka dzisiaj data
Osłupiałem ze zdziwienia
Bo na kartce stoi czcionką
Że od mego urodzenia
Mam rocznicę pięćdziesiątą
Ja do biegu świat nie zmuszam
Niech on sam przy tym pracuje
A ja się z miejsca nie ruszam 
Tylko tym biegiem kieruję
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Nauka w konspiracji cd.
  Przed  godziną  dziewiątą  przyszedł 
po mnie  przewodnik,  o  którym ksiądz 
mówił mi  wczoraj. Wyglądał  bardzo 
sympatycznie. Rzeczywiście  był  chyba 
w moim wieku  lecz wyższy ode mnie. 
Ksiądz po krótkiej rozmowie z nami na 
temat rzekomej wycieczki krajoznawczej 
w Bochni  powiedział.  Idźcie  z Bogiem 
i wracajcie  szczęśliwie bez  złych przy-
gód. Odprowadził  nas  do  przedpokoju 
gdzie przedstawił  nas  sobie. Mnie  jako 
Stefana Łabędzkiego, a jego jako Grze-
gorza Szpakowskiego. Zalecał byśmy byli 
bardzo ostrożni. Ty Grzesiu znasz zasady 
konspiracyjnego  postępowania,  więc 
kieruj się nimi i ubezpieczaj Stefka. No 
idźcie już z Bogiem i otworzył nam drzwi 
od przedpokoju. Prawie jednocześnie po-
wiedzieliśmy. Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus i wyszliśmy.
  Wychodząc  z  plebani  na  podwórze 
Grzesiu  powiedział.  Ulicami  będzie-
my  iść  jak  nieznajomi.  Ja  będę  szedł 
przodem,  a  ty  kilkanaście  kroków  za 
mną. Gdyby mnie ktoś zatrzymał ty idź 
prosto przed siebie ze sto kroków, licząc 
na jedną nogę i przejdź na drugą stronę 
ulicy. Przechodząc zobaczysz kątem oka 
co jest ze mną. Jeśli idę ty też idź dalej 
drugą stroną ulicy wolnym krokiem, bym 
cię wyminął i przeszedł na twoją stronę. 
W przypadku gdyby mnie zatrzymano 
ty wracaj drugą stroną ulicy na plebanię 
do  księdza Wójtowicza. Gdyby  ciebie 
zatrzymano do wylegitymowania, pokaż 
dokument jaki posiadasz i mów, że jesteś 
z ciocią w odwiedzinach u twojego kuzy-
na księdza Wójtowicza. W każdym przy-
padku zachowuj się spokojnie, bez oznak 
zdenerwowania, zupełnie na  luzie  i nie 
rozglądaj się. Po  tych uwagach Grzesiu 
wyszedł pierwszy przez furtkę z ogrodu 
plebani na plac przed kościół  i dalej na 
ulicę, a ja za nim. Idąc ulicami mijaliśmy 
przechodniów, w tym także w mundurach 
niemieckich. Widząc, że Grzesiu wchodzi 
do bramy jakiegoś budynku, ja poszedłem 
za nim. Za drzwiami zobaczyłem Grze-
sia. Podszedł do szpary niedomkniętych 
drzwi  i  obserwował  czy  ktoś  nie  idzie 
za  nami. Nie widząc  nic  podejrzanego 
weszliśmy na  klatkę  schodową oficyny 
i na drugim piętrze Grzesiu zapukał do 
drzwi. Po chwili drzwi uchylono i Grzesiu 
powiedział  coś  półgłosem. Usłyszałem 
odgłos  zdjętego  łańcuszka  otwieranych 
drzwi, w których ukazała się starsza pani. 
Zaprosiła nas do środka i po zamknięciu 
drzwi na łańcuszek zapytała o nazwiska. 
Grzesiu powiedział. Jestem Szpakowski 
Grzegorz.  Ja  zaś  niemal  automatycznie 
przedstawiłem  się.  Jestem  Stefan  Ła-
będzki. Pani otworzyła drzwi do małego 
pokoiku, wskazała nam krzesła i prosiła 
chwilę zaczekać.

  Kiedy zostaliśmy sami, Grzesiu poin-
formował mnie, że tu obydwaj będziemy 
zdawać  egzamin  z  kilku  przedmiotów 
ale  z  jakich  to  on  nie wie. W  drugim 
miejscu będziemy zdawać z następnych 
przedmiotów. A ostatni egzamin z religii 
będziemy zdawać na plebani. Za chwilę 
wróciła  pani  i  powiedziała.  Proszę  za 
mną. Szliśmy jakimś mrocznym koryta-
rzykiem, a następnie po stromych scho-
dach na podest, z którego pani otworzyła 
nam  drzwi  do mansardowego  pokoju, 
wąskiego  lecz długiego. Grzesiu wcho-
dząc powiedział  przyciszonym głosem. 
Dzień dobry. A ja powtórzyłem za nim, 
kłaniając  się  każdemu  z  dwóch  panów 
siedzących  przy  stołach  na  przeciwle-
głych krańcach pokoju.  Jeden  z  panów 
powiedział  głośno „Guten Morgen!” 
Ciarki mi  przeszły  po grzbiecie. Gdzie 
my  jesteśmy? „Wie ist Ihr Name und 
Vorname?” Zapytał ten sam pan. Grzesiu 
odpowiedział „Ich heissen Szpakowski 
Grzegorz.” Ja natychmiast dodałem. „ich 
bin Łabędzki Stefan.” „Herr Łabędzki 
bite setzen”. Nogi mi się zatrzęsły i usia-
dłem już spocony z    niesamowitego wra-
żenia. Wtem odezwał się drugi z panów. 
Panie Szpakowski proszę do mnie.
  W tak nieoczekiwany sposób rozpo-
czął  się  nasz  egzamin  z  przedmiotów 
pierwszej  klasy  gimnazjalnej.  Mój 
egzaminator  podał mi maszynopis  nie-
mieckiego tekstu, bym przeczytał go po 

niemiecku  i  przetłumaczył  po  polsku.. 
Czytanie szło mi nieźle. Przy tłumacze-
niu jąkałem się, ale życzliwa pomoc pana 
profesora pozwoliła mi przebrnąć. Wtedy 
otrzymałem papier i ołówek oraz maszy-
nopis polskiego tekstu, bym przepisał go 
po niemiecku. Tłumaczenie, a szczegól-
nie  pisownia  tekstu  niemieckiego  szła 
mi opornie. Czas szybko mijał i egzami-
nator przynaglał mnie bym już kończył. 
Wreszcie  powiedział. Dziękuję,  to  już 
wystarczy.  Zabrał mój  rękopis  niedo-
kończonego tłumaczenia. Popatrzył nań 
i z wyrazem niezadowolenia zaczął zada-
wać mi pytania z gramatyki i ortografii 
języka niemieckiego. Nie wszystkie moje 
odpowiedzi  były  poprawne,  bo  otrzy-
mywałem pytania  uzupełniające,  bądź 
profesor  korygował moje  odpowiedzi. 
Zaabsorbowany byłem moim egzaminem 
do tego stopnia, że zupełnie zapomnia-
łem o egzaminie Grzesia, który zdawał 
u drugiego profesora w tym samym po-
koju. Dolatywały mnie jakieś pojedyncze 
słowa ale nie rozumiałem czego ani kogo 
dotyczą. Wnet miałem  się  dowiedzieć 
wszystkiego,  gdy  egzaminator Grzesia 
zapytał mojego. Czy koledzy mogą  już 
zamienić się miejscami? Odpowiedź była 
twierdząca. Wówczas dopiero usłyszałem 
głos Grzesia, jak dziękuje profesorowi za 
egzamin. Ja postąpiłem tak samo i zamie-
niliśmy się z Grzesiem miejscami.

cdn.

Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
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Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy – LKS Brzostowianka Brzostek

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	Wojnar 
–	Zawadka	Brzostecka	44

5. DELIKATESy	 „CENTRUM”, Małgorzata	
Drozd – Brzostek,	ul.	Rynek	39

6. BANK	SPóŁDZIELCZy	RZEMIOSŁA	w	KRA-
KOWIE	oddział	w	BRZOSTKU

7. OKNA–KAR,	Karolina	Wąsik	–	Brzostek,	ul.	
Rynek	36

8. „RUBICELLO”,	Marek	Przewoźnik	–	Brzo-
stek,	ul.	Łukasiewicza	2

9. PRZEDSIęBIORSTWO	PRODUKCyJNO-HAN-
DLOWO-USŁUGOWE	 „EKIW”	 –	Brzostek,	
ul.	Szkotnia	16

10.	 TARTAK	„JAN-DAN”,	Grygiel	Jan	–	Wola	
Brzostecka	58

11. ZAKŁAD	śLUSARSKI,	Edward	Kmiecik	–	
Brzostek,	ul.	Mickiewicza	16

12.	 śLUSARSTWO-PRODUKCJA-HANDEL-
-USŁUGI,	Władysław	Radzik	–	Brzostek,	
ul.	Szkotnia	23

13. F IRMA	 USŁUGOWO-BUDOWLANA	

„EFEKT”,	Piotr	Wójcik	–	Klecie	123
14. FIRMA	HANDLOWO-USŁUGOWA	GEODE-

ZyJNO-BUDOWLANA,	 inż.	 Adam	Sień-
kowski	–	Zawadka	Brzostecka

15. KATOR	WyMIANy	WALUT	–	Jakub	Pła-
neta	–	Brzostek,	ul.	Rynek	12

16. ZAKŁAD	 KAMIENIARSKO-MEBLOWy,	
Janusz	Czarnawski	–	Klecie

17. OśRODEK	 SZKOLENIA	 KIEROWCóW,	
L.	Kaput	–	Brzostek,	ul.	Słoneczna	40

18. AGENT	UBEZPIECZENIOWy,	 Jerzy	 Po-
trzeba	–	Brzostek,	ul.	Łukasiewicza	48

19. USŁUGI	 REMONTOWO-BUDOWLANE	
KOL-BUD,	 Dariusz	 Kolman	 –	 Nawsie	
Brzosteckie	109

20.	 FIRMA	 HANDLOWO-USŁUGOWA	 MI-
KROKOSM,	Grzegorz	Kłęk	 –	Brzostek,	
ul.	Mickiewicza

21.	mgr	farm.	Ryszard	Nalepa
22.	SKLEP	WIELOBRANŻOWy,	Artur	Potrze-

ba	–	Brzostek
23.	 FIRMA	„WAFELEK”,	Zbigniew	Szczuciń-

ski	–	Januszkowice
24.	 USŁUGI	WOD.	KAN.	CO.	GAZ,	Józef	Ka-

walec	–	Brzostek
25.	 SKLEP	ZIELARSKO-MEDyCZNy	„MELISA”,	

Maria	Maczuga	–	Brzostek,	ul.	Rynek	2

26.	 FIRMA	 HANDLOWA	 SANIT,	 Tadeusz	
Wójcik	–	Brzostek,	Pawilon	Hermes,	ul.	
Łukasiewicza	2

27.	 STACJA	KONTROLI	POJAZDóW,	mgr	Eu-
geniusz	Łazowski	–	Brzostek,	ul.	Szkot-
nia	18

28.	 SKLEP	 SPOŻyWCZO-PRZEMySŁOWy,	
Barbara	Szybist	–	Kołaczyce

29.	 KWIACIARNIA,	Paweł	 i	Maria	Piękoś	–	
Brzostek,	ul.	Rynek

30.	 FIRMA	 ZAOPATRZENIA	 ROLNICTWA	
I	RZEMIOSŁA,	Dariusz	Kalina	–	Brzostek

31. PHUP	MOTOR-PORT,	Marek	 Smoła	 –	
Brzostek,	ul	11-go	Listopada	14

32.	 FIRMA	 TRANSPORTOWO-USŁUGOWA,	
Jan	Dziedzic	–	Bukowa	42

33. LASZKŁO,	Adam	Latoszek	–	Klecie
34. FIRMA	EDO,	Edward	Giergowski	–	Brzo-

stek
35. SKLEP	 „OLEŃKA”	 (odzież	 z	Włoch)	

–	Brzostek	–	Pilzno
36. SALON	FRyZJERSKI	„ANETA”	A.	Czajka	

–	Brzostek,	ul.	Rynek	18
37. SKLEP	 SPOŻyWCZO-PRZEMySŁOWy,	

Maria	Szczygieł,	Józef	Czekaj
38. 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

SENIoRZY SoKÓŁ SIEDLISKA-BoGUSZ – Klasa B 
1. Wisłoka II Dębica 26 60 75-25
2. LKS Nagoszyn 26 52 78-47
3. LKS Góra Motyczna 26 45 66-46
4. Jamnica Dulcza Wielka 26 45 64-50
5. Dragon Korzeniów 26 44 86-50
6. Sokół Siedliska-Bogusz 26 44 77-61
7. LKS Wiewiórka 26 42 53-38
8. LKS Zasów-Mokre 26 38 55-72
9. Dąb Żdżary 26 36 58-60
10. Bodzos Podgrodzie 26 33 59-67
11. LKS Jodłowa 26 30 62-86
12. Monis II Bielowy 26 25 46-97
13. LKS Bobrowa 26 24 59-73
14. Dąbrówka Stara Jastrząbka 26 10 28-94

SENIoRZY LKS BRZoSToWIANKA BRZoSTEK – V liga Dębicka
1. Wisłoka Dębica 30 71 79-18
2. Igloopol Dębica 30 70 60-21
3. Victoria Czermin 30 59 45-22
4. Błękitni Ropczyce 30 57 50-23
5. Pogórze Wielopole Skrzyńskie 30 49 50-46
6. Wisłok Wiśniowa 30 48 59-50
7. Lechia Sędziszów Małopolski 30 40 38-36
8. Chemik Pustków 30 39 43-53
9. Radomyślanka Radomyśl Wielki 30 37 33-29
10. Zryw Dzikowiec 30 35 29-45
11. Sokół Kolbuszowa Dolna 30 35 36-61
12. Raniżovia Raniżów 30 32 33-47
13. Brzostowianka Brzostek 30 29 31-43
14. Start Wola Mielecka 30 27 44-59
15. Czarnovia Czarna 30 25 31-67
16. Kaskada Kamionka 30 16 25-66

KLASA oKRĘGoWA JUNIoRÓW STARSZYcH
1. Rzemieślnik Pilzno 20 46 65-30
2. MULKS Pustynia 20 37 40-21
3. Chemik Pustków 20 36 45-30
4. Radomyślanka Radomyśl Wielki 20 33 57-42
5. Brzostowianka Brzostek 20 32 40-26
6. JKP Glinik 20 30 52-49
7. Pogórze Wielopole Skrzyńskie 20 30 38-42
8. UKS Czekaj Ropczyce 20 28 47-51
9. LKS Łęki Górne 20 19 16-38
10. Borowiec Straszęcin 20 13 21-55
11. LKS Monis Bielowy Strzegocice 20 11 18-54

Jest bardzo dobrze
  Po raz kolejny piłkarze LKS Brzostowianka udowodnili, 
że potrafią grać i wygrywać. Wszystkie drużyny począwszy 
od trampkarzy przez juniorów po seniorów osiągnęły bardzo 
dobre wyniki. Największa zasługa w tym jest oczywiście ich 
samych, ale  trzeba przyznać, że duży wkład w te sukcesy 
mieli również trenerzy (Jerzy Czernicki – juniorzy i seniorzy 
oraz Janusz Kaczówka – trampkarze). Ich ciężka praca została 
nagrodzona.
  Trampkarze kolejny raz wygrali swoją ligę zdobywając 69 
punktów, strzelając 134 bramki, tracąc tylko 31.
  Juniorzy starsi po słabej I rundzie na zakończenie rozgry-
wek „wylądowali” na 5 miejscu, przegrywając tylko 1 mecz 
w drugiej rundzie.
  Seniorzy  grający w V  lidze,  po  nieciekawej  I  rundzie, 
w drugiej wznieśli  się  na wyżyny  swoich  umiejętności, 
popartymi ambicją i wolą walki, potrafili zająć bezpieczne 
miejsce w lidze, sprawiając tym wielką radość swoim sym-
patykom. W  tym miejscu chciałbym podziękować kibicom 
za kulturalny doping i trwanie z drużynami na dobre i na złe.
  Podziękowania należą się również sponsorom (lista poni-
żej). Bez ich wsparcia ciężko byłoby o te sukcesy.
  Klub LKS Brzostowianka  jest  klubem, w którym grają 
prawie wyłącznie  nasi wychowankowie  i dofinansowanie 
z budżetu gminy jest w całości przeznaczane na ich rozwój 
z pożytkiem dla nas wszystkich. Prowadzenie takiej armii 
zawodników wymaga ciężkiej pracy i dużego zaangażowa-

nia ludzi za to odpowiedzialnych, którzy tę pracę wykonują 
społecznie, poświęcając swój czas, nie biorąc za to żadnego 
honorarium.
  Jestem przekonany, że atmosfera i aktualna sytuacja w klu-
bie, który zrzesza ponad 130 zawodników, daje nadzieję na 
wiele lat działalności i osiąganie jeszcze większych sukcesów. 
  Ze sportowym pozdrowieniem!

Prezes Andrzej Szybist
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Poleca: 
odzież 
  damską
  męską
  modzieżową
  dziecięcą
biżuterię i dodatki brzostek, rynek 28

duże rozmiary
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KRZYŻÓWKA Z NAGRoDĄ
Poziomo:
1) Udzielany  uchodźcom;  5) Szyb-
ki  zjazd  narciarza;  7) Prenumera-
tor; 8) Stolica  nad Tybrem; 9) Tury-
styczny  lub  samochodowy; 10) Pół-
okrąg; 11) Otomana; 13) Oczyszczona 
w  proszku  do  pieczenia;  16) Styl 
pływacki; 20) Magmowe lub osadowe; 
21) Niejedna  na  powiece;  22) Mo-
del  Daewoo;  23) Miasto w Hiszpa-
nii; 24) Państwo  faraonów; 25) Ptak 
z  dużym  dziobem; 26) Mały  konik; 
28) Pociągowy  koń  rasy  zimnokrwi-
stej; 30) Powierzchnia  gruntu; 33) Pi-
semny  przekaz  pieniężny  do  banku; 
35) Mozół; 37) Może  być  odwzajem-
nione; 38) Bajkopisarz z Frygii; 39) W 
godle  Libanu; 40) Podśpiewywanie; 
41) Najmniejsza cyfra ; 42) Miara ilości 
papieru.
Pionowo:
1) Na  kopercie; 2) Miał  ją  Aladyn; 
3) Z desek lub klepek; 4) Gimnastyka 
przy muzyce;  5) Przyczyna  nerwic; 
6) Na  twarzy  kominiarza; 12) Duża 
fajka; 14) Pisklę orła; 15) Kobieta prak-
tykująca  ascezę; 16) W maszynce do 
golenia; 17) Dawne okulary; 18) Zbro-
jownia; 19) Markowe wino francuskie; 
27) Kawiarnia dla Francuzów; 29) Są-
czek; 31) Ojciec  i matka; 32) Prządka 
grecka; 33) Płyn; 34) Nabycie czegoś; 
35) Składacz; 36) Szałas koczowników 
tureckich.
  Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego na dole strony dostarczone 
do 31 lipca 2013 r. do Centrum Kultury 
i Czytelnictwa  w  Brzostku  wezmą 
udział w losowaniu nagrody książkowej. 
Rozwiązanie  krzyżówki  z poprzed-
niego  numeru: RADA MIEJSKA 
W BRZOSTKU. Nagrodę  książkową 
wylosowała Anna Nawrocka z Warsza-
wy. Po odbiór nagród prosimy zgłaszać 
się do Domu Kultury w Brzostku.

J. Nosal

– Co to jest antykwariat?
–  Jest  to  związek dwudziestoletniego 
mężczyzny  z  pięćdziesięcioletnią  ko-
bietą. Ona antyk, a on wariat.

  
– Daję głowę że mój klient jest niewin-
ny – mówi adwokat.
–  Proponuję,  żeby  głowę  obrońcy 

włączyć do akt – stawia wniosek pro-
kurator.

  
– Był tu dziś pewien młody człowiek 
i prosił o twoją rękę.
– I zgodziłeś się tatusiu?
– Ten chłopak bardzo mi się spodobał, 
więc wybiłem mu ten pomysł z głowy.

  
Przedstawiciel piekła proponuje niebu 
rozegranie meczu piłkarskiego.
– Głupi  pomysł  – mówi  zdziwiony 
Archanioł Gabriel  –  przecież  dobrze 
wiesz, że wszyscy najlepsi piłkarze są 
w niebie...

– A gdzie są wszyscy sędziowie? – od-
powiada chytrze Lucyfer.

  
Rzecz dzieje się w czasach, gdy maso-
wo przywożono do Polski  powypad-
kowy złom z Niemiec. Gość przywiózł 
coś  takiego na  lawecie do mechanika 
– masa pogiętej blachy:
– Nieźle trzaśnięty – mówi mechanik, 
ale będzie za dwa tygodnie.
Po tygodniu telefon. Dzwoni mechanik:
– Panie, jest problem. Co to za marka?
– A czemu?
– No bo jak bym tego nie klepał, wy-
chodzi przystanek autobusowy...
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Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Szkolna 23, 39 - 230 Brzostek, tel. 14 6830 778

e-mail: wtz.brzostek@interia.pl 
Brzostek, 3 lipca 2013 r.

Szanowni Państwo!
  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzostku od 2002 roku z powodzeniem realizują rehabilitację zawodową, społeczną 
i ruchową skierowaną do osób niepełnosprawnych. Nasi podopieczni zamieszkują obszary gmin Brzostek i Pilzno. Co-
dziennie staramy się zapewnić przywozy i odwozy dla 40 osób. Nasze samochody pokonują każdego dnia trasę ok. 200 km 
w różnych warunkach geograficznych.
  Dysponujemy dwoma wyeksploatowanymi samochodami. O tym, że nie nadają się już na dłuższą metę do przewożenia 
naszych podopiecznych, przekonaliśmy się w tym roku po serii coraz to nowych usterek i napraw. Okazuje się, że nie są 
one w stanie zapewnić bezpiecznego transportu bez dodatkowych kosztów.
  W związku z tym Rada Programowa Warsztatów Terapii Zajęciowej podjęła decyzję o potrzebie zakupu nowego sa-
mochodu, który zapewni bezpieczeństwo podróży naszym podopiecznym. Środki finansowe jakimi dysponujemy nie są 
wystarczające, postanowiliśmy więc poprosić o pomoc instytucje, firmy, osoby prywatne, którym nie jest obojętny los osób 
niepełnosprawnych. Państwa pomoc finansowa będzie stanowiła cenny wkład w uczestnictwo osób niepełnosprawnych 
w życie społeczne oraz umożliwi im dostęp do rehabilitacji i terapii oraz pracy i nauki.
  Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe tego wielkiego przedsięwzięcia. Z ogromną 
wdzięcznością przyjmiemy każdą pomoc. Naszych sponsorów i darczyńców uhonorujemy okolicznościowymi pamiątka-
mi „Firma przyjazna osobom niepełnosprawnym” oraz informacją do publicznej wiadomości w lokalnych mediach i na 
stronie internetowej WTZ . Nasza akcja trwa do 30 września 2013 roku.

Nr konta: 43 858900060080021047890010
Z wyrazami szacunku 

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku 
wraz z Radą Programową i Uczestnikami

Zupa wiśniowa
Składniki:

– 60 dag wiśni
– 2 litry wody
– 4 łyżki cukru
– 1/2 szklanki śmietany  
– 1 łyżeczka mąki
– sól
– cynamon lub skórka z cytryny

Wykonanie:
Wiśnie umyć i  wydrylować. Poło-
wę owoców ugotować w 2 litrach 
wody z dodatkiem cukru, soli 
i cynamonu. Do gorącej zupy 
wlać śmietanę wymieszaną z mąką  
i jeszcze raz zagotować, stale 
mieszając. Pozostałe owoce uło-
żyć w głębokich talerzach i zalać 
gorącą zupą. Można podawać na 
ciepło, ale zupa jest także pyszna 
po schłodzeniu.

Kotlety kalafiorowe
Składniki:

– kalafior
– cebula
– 3 jajka
– 4 dag mąki
– ocet
– sól, pieprz
– cukier
– bułka tarta
– 2 łyżki masła
– olej

Wykonanie:
Kalafiora oczyścić, kilka minut pomoczyć 
w wodzie z octem. Odsączyć i zalać wrzącą 
wodą. Dodać szczyptę soli i cukru, ugotować. 
Odcedzić, ostudzić , różyczki drobno pokro-
ić. Cebulę obrać i pokroić w kostkę. Pod-
smażyć na maśle. Wymieszać z kalafiorem, 
wbić 2 jajka i dodać bułkę tartą. Doprawić 
do smaku. Z masy formować kotlety i panie-
rować w mące, rozkłóconym jajku i bułce.  
Smażyć na rozgrzanym oleju na rumiano.

Trójkolorowa pianka
Składniki:

– 3 kolorowe galaretki (zielona, 
czerwona, żółta)

– 4,5 szklanki mleka 
– owoce malin do dekoracji

Wykonanie:
Galaretkę czerwoną  rozpuścić 
w 1,5 szklanki gorącego mleka. 
Gdy zacznie lekko tężeć, ubijać 
trzepaczką lub mikserem, aby 
bardzo dokładnie spulchnić masę. 
Podłużną foremkę (np. keksówkę) 
wyłożyć folią spożywczą, wlać do 
niej galaretkę, schłodzić. W taki 
sam sposób przygotować zieloną 
galaretkę, wylać ją na stężałą 
czerwoną, schłodzić.
Na koniec,  na stężałą zieloną 
galaretkę wylać tak samo przygo-
towaną, tężejącą żółtą. Foremkę 
wstawić do lodówki na 2 godziny. 
Udekorować malinami. 

Herbatka z lipy
Składniki:

– 1 łyżeczka suszonych kwiatów 
lipy

– 1 łyżeczka miodu lub konfitury
Wykonanie:

Kwiaty lipy zalać wodą o tempera-
turze 90 stopni. Przykryć i parzyć 
przez około 5 minut. Przecedzić. 
Do herbaty można dodać miód 
i konfiturę. Wymieszać. Pić gorącą.

brzosteckie smakołyki
  Lato,  lato,  lato  czeka,  razem  z latem 
czeka… dieta! Niedawno  rozpoczęło  się 
w  Polsce  astronomiczne  lato! Nadeszły 
upały, w związku  z tym  nasz  organizm 
domaga  się  radykalnej  zmiany diety. Nie 
mamy ochoty już na dania mięsne, tylko na 
lekkostrawne potrawy bazujące na warzy-
wach i owocach. Z przygotowaniem takich 

zestawów nie będzie problemu, ponieważ 
lipiec to czas owoców sezonowych i obfi-
tość warzyw. W tym miesiącu proponujemy 
pyszną zupę wiśniową, którą można spoży-
wać jako chłodnik oraz dietetyczne kotlety 
kalafiorowe. Na deser warto zasmakować 
puszystej, kolorowej pianki z malinami.

Redakcja
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Kącik fotograficzny

Fot. Aleksandra Surdel z Zawadki Brzost. Fot. Joanna Hołowicka z Woli Brzost. Fot. Eryk Słodyka z Zawadki Brzost.

Trójkolorowa piankaKotlety kalafiorowe

Zupa wiśniowa Herbatka z lipy
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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. Rafał Kania z Kamienicy Dolnej Fot. Artur Betlej z Brzostku

Fot. Gabriela Szynal z Nawsia Brzosteckiego Fot. Jakub Wadas z Siedlisk-Bogusz

Fot. Robert Sypień z Brzostku

Fot. Anna Massalska z Krakowa

Fot. Marta Majewska z Brzostku

Fot. Paulina Baran z Januszkowic


