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wydarzenia w obiektywie

101. rocznica urodzin Pani Anny Zięby z Brzostku – str. 3

60. rocznica ślubu Józefy i Jana Tyburów – str. 3 Poświęcenie figury Matki Królowej Pokoju – str. 16
Fot. Piotr Halz

Uczniowie w Nawsiu Brzosteckim czytają Fredrę – str. 7 XI Festiwal Twórczości Artystycznej WTZ – str. 4
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	 29	września	 2013	 swoje	 101	 uro-
dziny	 obchodziła	 Pani	Anna	Zięba.	
W	 tym	 szczególnym	 dniu	 dostojną	
Jubilatkę	odwiedzili:	Przewodnicząca	
Rady	Miejskiej	–	Zofia	Skórska,	Bur-
mistrz	 Brzostku	 –	 Leszek	Bieniek,	
Kierownik	Urzędu	Stanu	Cywilnego	
–	Wanda	Lisowska	oraz	przedstawiciel	
duchowieństwa	 –	 ks.	Damian	Czy-
żewski.	Oprócz	 kwiatów	 i	drobnych	
upominków	wszyscy	składali	Jubilatce	
gratulacje	oraz	życzenia	jeszcze	wielu	

lat	 życia	w	zdrowiu	 oraz	wszelkiej	
pomyślności.
	 Anna	Zięba,	z	domu	Grzebieniow-
ska,	urodziła	się	29	września	1912	roku	
w	Carnegie	 w	stanie	 Pensylwania,	
gdzie	przeżyła	pierwsze	 lata	swojego	
dzieciństwa.	W	1921	roku	wraz	z	całą	
rodziną	powróciła	do	Polski	i	zamiesz-
kała	w	Nawsiu	Brzosteckim.	W	wieku	
20	 lat	wyszła	 za	mąż	 za	 Franciszka	
Ziębę,	 z	którym	zamieszkała	 na	 jego	
ojcowiźnie.	Dzielnie	przeżyła	II	woj-

nę	światową,	wysiedlenie	w	Jodłowej	
i	trudne	czasy	powojenne.	Wychowała	
troje	dzieci:	Zuzannę,	Edwina	i	Gusta-
wa,	a	ponadto	doczekała	się	8	wnuków,	
14	 prawnuków	 i	9	 praprawnuków.	
Obecnie	mieszka	 z	córką	 Zuzanną	
w	Brzostku	 i	jest	 najstarszą	miesz-
kanką	Gminy	Brzostek.	 Jak	można	
było	się	przekonać	Pani	Anna,	mimo	
swoich	101	lat	życia,	czuje	się	dobrze,	
jest	zadowolona	i	radosna.

Józef Nosal

Pani anna zięba z brzostku ukończyła 101 lat

	 –	Ona	–	Józefa	Samborska,	urodzi-
ła	 się	4	VII	1929	 r.	 jako	córka	wójta	
Jana	Samborskiego	 i	Julii,	w	jednym	
z	bogatszych	gospodarstw	w	Bukowej,	
(na	Budach).

	 –	On	–	Jan	Tybur,	urodził	się	23	V	
1927r.	u	szukającego	dorywczych	prac	
w	bogatszych	 gospodarstwach	Piotra	
i	Anieli	 –	 krawcowej.	Mieszkali	 oni	
dla	odmiany	w	jednym	z	najgorszych	
zabudowań	–	w	małym	baraku	ośmioro	
dzieci	z	kozami	i	ptactwem	domowym.
	 Wychowali	 się	 i	dorośli	 pomimo	
wielu	 doświadczeń	 życiowych	 –	 jej	
w	czwartym	roku	życia	zmarła	matka	
i	później	wychowywała	ją	macocha,	on	
został	postrzelony	podczas	pacyfikacji	
Bukowej,	miał	przestrzelone	oba	uda	
serią	 z	kaemu	 niemieckiego	 i	przez	
dwa	dni	z	również	rannym	ojcem	leżeli	
w	krzakach	nad	Wisłoką,	bo	ludzie	bali	
się	udzielić	im	pomocy.
	 Powojenne	 zmiany	 ustrojowe	 po-
mimo	ogromu	swoich	wad,	pozwoliły	
jednak	ubogiemu	Jankowi	wyjść	„na	
ludzi”.	Pracował	w	kopalni,	uzupełniał	
wiedzę	i	wreszcie	został	studentem	we-
terynarii	na	lubelskim	UMCSie.	Józia	
skończyła	 kołaczyckie	 gimnazjum,	
szkołę	 handlową	w	Opolu	 i	zaczęła	
pracę	w	banku	 na	Rynku	Głównym	

w Krakowie.
	 I	w	tym	właśnie	czasie,	po	długiej	
znajomości,	pomimo	znacznej	odległo-
ści	 pomiędzy	Krakowem	a	Lublinem	
–	 dojrzeli	 do	 decyzji	 o	byciu	 razem	

na	 zawsze.	 4	X	 1953	 r.	 wzięli	 ślub	
w	kościele	 parafialnym	w	Brzostku,	
a	później	w	tutejszym	Urzędzie	Stanu	
Cywilnego	podpisali	akt	małżeństwa.
	 Po	ukończeniu	studiów,	lekarz	we-
terynarii	Jan	Tybur	otrzymał,	zgodnie	
z	ówczesnymi	realiami	nakaz	pracy	do	
lecznicy	zwierząt	w	Uściu	Gorlickim,	
żona	 dostała	 tam	 również	 pracę	
w	banku.	Później	 otwierał	 i	praco-
wał	w	nowo	wybudowanej	placówce	
w	Jodłowej,	żona	zaś	została	biblio-
tekarką.	W	latach	siedemdziesiątych	
przeniósł	się	z	rodziną	do	Kołaczyc,	
pracując	 dalej	w	terenie,	 a	potem	
do	Jasła,	gdzie	został	kierownikiem	
laboratorium	weterynaryjnego.	Żona	
została	koordynatorem	bibliotek.	Po	
przejściu	na	emerytury	przenieśli	się	
do	swojej	rodzinnej	Bukowej,	gdzie	
mieszkają	 jak	mówią	 „jak	 u	Pana	
Boga	za	piecem”.
		 W	czasie	 swojego	 sześćdziesię-
cioletniego	 pożycia	małżeńskiego	
Jan	 i	Józefa	 Tyburowie	 „dorobili”	
się	trojga	dzieci,	ośmiorga	wnuków	
i	tylko	 jednego	 prawnuka	 (ale	 tu	
sprawa	jest	rozwojowa).

Dariusz Tybur

być razem sześćdziesiąt lat…



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE4

z prac rady miejskiej
	 W	dniu	25	września	br.	Rada	Miejska	
w	Brzostku	obradowała	na	XXX	sesji.	
Pierwsza	uroczysta	część	sesji	odbyła	
się	na	sali	widowiskowej	Domu	Kultury	
w	Brzostku.	W	części	 tej	nauczyciele,	
którzy	 otrzymali	 stopień	Nauczyciela	
Mianowanego	 w	2013	 roku	 złożyli	
ślubowanie	w	obecności	 Burmistrza	
Brzostku,	Rady	Miejskiej,	dyrektorów	
szkół	oraz	zaproszonych	gości.	
	 Następnie	Burmistrz	Brzostku	Le-
szek	Bieniek	wręczył	listy	gratulacyjne	
i	nagrody	 rzeczowe	27	uczniom	szkół	
średnich	za	szczególne	wyniki	w	nauce.	
	 W	drugiej	 części	 obrad	 radni	 pod-
jęli	 uchwałę	w	sprawie	 przystąpienia	
do	 sporządzenia	miejscowego	 planu	
zagospodarowania	przestrzennego	dla	
części	miejscowości	Kamienica	Dolna	
i	Klecie	w	gminie	Brzostek,	w	związku	
z	przebiegiem	gazociągu	DN700.	Kolej-
no	 podejmowane	 uchwały	 dotyczyły:	

zmiany	wieloletniej	 prognozy	 finan-
sowej,	zmiany	uchwały	budżetowej	na	
2013	rok	oraz	zaciągnięcia	kredytu	na	
finansowanie	zadania	inwestycyjnego,	
upoważnienia	Burmistrza	Brzostku	do	
zaciągnięcia	zobowiązania	finansowe-
go	na	poczet	 środków	budżetu	gminy	
w	2014	roku	z	przeznaczeniem	na	reali-
zację	zadania	inwestycyjnego	„budowa	
sali	 gimnastycznej	 przy	 gimnazjum	
w	Brzostku	–	prace	dodatkowe	i	uzupeł-
niające”	oraz	upoważnienia	Burmistrza	
Brzostku	do	zaciągnięcia	zobowiązania	
finansowego	na	poczet	środków	budżetu	
gminy	w	2014	 roku	z	przeznaczeniem	
na	 realizację	 zadania	 inwestycyjnego	
„przebudowa	 ul.	 Przedmieście	 oraz	
ul.	Królowej	 Jadwigi	w	miejscowości	
Brzostek”.	W	związku	z	zakończeniem	
inwestycji	 wodociągowania	w	miej-
scowości	 Januszkowice	 i	Opacionka,	
Rada	Miejska	 w	Brzostku	 podjęła	
uchwałę	w	sprawie	wniesienia	 aportu	
do	Zakładu	Gospodarki	Komunalnej	
Sp.	z	o.	o.	w	Brzostku	składników	ma-

jątkowych	sieci	wodociągowej	z	dwoma	
pompowniami	wody	i	ulepszonej	stacji	
uzdatniania	wody	 o	łącznej	wartości	
2.695.519,94	zł	/netto/.	Zmiana	statutu	
Gminy	Brzostek	 dotyczyła	 skreślenia	
z	wykazu	 jednostek	 organizacyjnych	
gminy	Zakładu	Gospodarki	Komunal-
nej	w	Brzostku,	 który	 z	chwilą	 prze-
kształcenia	w	spółkę	nie	jest	zakładem	
budżetowym	gminy.	Kolejną	uchwałą	
Rada	Miejska	w	Brzostku	wyraziła	zgo-
dę	na	zawarcie	przez	Gminę	Brzostek	
porozumienia	o	współpracy	z	gminami	
tworzącymi	Dębicko-Ropczycki	Obszar	
Funkcjonalny	w	zakresie	opracowania	
i	wdrażania	Strategii	Rozwoju	Zinte-
growanych	 Inwestycji	 Terytorialnych	
w	ramach	 Regionalnego	 Programu	
Operacyjnego	Województwa	Podkar-
packiego	na	lata	2014–2020.
	 Treść	podjętych	uchwał	prezentowa-
na	jest	w	Biuletynie	Informacji	Publicz-
nej	oraz	na	stronie	internetowej	gminy	
Brzostek.

E. Szukała

	 26.09.2013	 roku	uczestnicy	Warsz-
tatów	Terapii	 Zajęciowej	w	Brzostku	
wzięli	 udział	 w	XI	 Festiwalu	 Twór-
czości	 Artystycznej	 Uczestników	
Warsztatów	Terapii	 Zajęciowej	 „I	 ja	
potrafię	być	 aktorem”.	Festiwal	 odbył	
się	w	Wojewódzkim	Domu	Kultury	
w Rzeszowie. 
	 Podopieczni	Warsztatów	 wysta-
wili	 przedstawienie	 pt.	 „Szewczyk	
Dratewka”,w	 którym	wystąpiło	 20	
aktorów.	W	festiwalu	zorganizowanym	
przez	 Regionalny	Ośrodek	 Polityki	
Społecznej	 w	Rzeszowie,	 Polskie	
Stowarzyszenie	Młodzież	 Sprawna	
Inaczej	 i	rzeszowski	WDK	wzięło	
udział	12	grup	teatralnych,	działających	
w	WTZ	w	województwie	 podkarpac-
kim. 
	 Doskonale	 zorganizowaną	 imprezę	
uświetnił	 swoją	 obecnością	 znany	
aktor	Artur	Barciś,	który	był	przewod-
niczącym	jury.	Organizatorzy	podczas	
całego	przeglądu	zapewniali	uczestni-
kom	WTZ,	ich	opiekunom	oraz	licznie	
zgromadzonym	gościom	poczęstunek	
oraz	profesjonalną	opiekę.	
	 Ciężka	 praca	 pod	 okiem	 instruk-
torów	WTZ,	 zaangażowanie	w	pró-
by	 i	przygotowanie	 kostiumów	 oraz	
dekoracji	 zapewniło	 uczestnikom	
WTZ	z	Brzostku	 III	miejsce.	Ponadto	
jurorzy	docenili	talent	aktorski	naszej	
uczestniczki	Zofii	 Sobczyk,	 która	 za	
rolę	czarownicy,	otrzymała	III	miejsce	
w	klasyfikacji	indywidualnej.	
	 Wszyscy	 podopieczni	 za	 udział	
w	festiwalu	 zostali	 nagrodzeni	 cen-
nymi	 upominkami.	Wygrana	 cieszy	
całą	społeczność	WTZ	oraz	daję	dużą	
motywację	do	dalszej	pracy	.

Instruktorzy WTZ

Xi festiwal Twórczości artystycznej uczestników 
warsztatów Terapii zajęciowej „i ja potrafię być aktorem”
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 W XIX i XX stuleciu Polakom 
groziło wynarodowienie. Najpierw 
zaborcy prowadzili przymusową 
germanizację i rusyfikację młodego 
pokolenia. Potem po krótkim okresie 
niepodległości nastała zbrodnicza 
okupacja niemiecka i sowiecka. Hi-
tlerowcy i komuniści bezwzględnie 
mordowali wykształconych Polaków, 
bo wiedzieli, że łatwiej zniewolić na-
ród, gdy zostanie on pozbawiony elit 
intelektualnych. Wśród represjono-
wanych było wielu nauczycieli, którzy 
już w październiku 1939r. utworzyli 
Tajną Organizację Nauczycielską.

	 Niemcy	po	agresji	na	Polskę	1	wrze-
śnia	 1939	 r.	 przystąpili	 do	 planowej	
likwidacji	 naszej	 kultury	 narodowej.	
Zamknęli	polskie	instytucje	naukowe,	
edukacyjne	 i	kulturalne.	 Niszczyli	
muzea,	 pomniki,	 biblioteki,	 archiwa,	
a	cenne	 dzieła	 zrabowali.	 Zlikwido-
wano	 polskie	 szkolnictwo	 wyższe	
i	średnie	 oraz	wydawnictwa	prasowe.	
Pozostawiono	 tylko	szkoły	podstawo-
we	 i	zawodowe,	 ale	 zakazano	w	nich	
nauczania	polskiej	literatury	i	historii.	
Pod	karą	śmierci	zakazano	posiadania	
odbiornika	radiowego.	Polakom	nawet	
zakazano	 uprawiania	 sportu	 i	zli-
kwidowano	 kluby	 sportowe.	Niemcy	
swe	 zbrodnicze	 działania	 zaczęli	 od	
masowych	 aresztowań	 i	egzekucji.	
Bezprecedensowym	przykładem	ugo-
dzenia	w	najwyższe	elity	intelektualne	
Polski	 było	 podstępne	 aresztowanie	
prawie	200	najwybitniejszych	naukow-

ców	–	profesorów	oraz	wykładowców	
Uniwersytetu	Jagiellońskiego	i	Akade-
mii	Górniczo-Hutniczej	w	Krakowie.	
Niemcy	 aresztowanych	 potraktowali	
bardzo	 brutalnie,	 a	potem	 zamknęli	
ich	w	obozach.	Kolejnym	zbrodniczym	
działaniem	hitlerowców	była	tzw.	Akcja	
AB	 przeprowadzona	wiosną	 1940r.,	
podczas	której	aresztowali	i	rozstrzelali	
kilka	 tysięcy	 przedstawicieli	 polskiej	
inteligencji.	Generalnie	 polityka	 nie-
miecka	wobec	Polaków	 zmierzała	 do	
zagłady	wykształconych	obywateli	oraz	
do	 zniemczenia	 i	zniewolenia	 całego	
społeczeństwa	polskiego.	W	tej	tragicz-
nej	 sytuacji	Polacy	walczyli	 na	miarę	
swoich	możliwości.	W	 październiku	
1939r.	przedwojenni	nauczyciele	utwo-
rzyli	Tajną	Organizację	Nauczycielską	
(TON),	 która	 podjęła	 szeroką	 akcję	
kształcenia	młodzieży	oraz	przygoto-
wywała	podręczniki.	Na	tajnych	kom-
pletach,	czyli	konspiracyjnych	lekcjach	
w	prywatnych	 domach,	 nauczyciele	
edukowali	młodzież	na	poziomie	szkół	
średnich	i	wyższych	uczelni.	W	konspi-
racji	działały:	Uniwersytet	Warszawski,	
Uniwersytet	Jagielloński	i	Uniwersytet	
Ziem	Zachodnich.	Natomiast	 samych	
tylko	szkół	średnich	utworzono	ponad	
dwa	 tysiące	 na	 terenie	 części	 Polski	
nazwanej	 pod	 okupacją	Generalnym	
Gubernatorstwem.	W	 podziemnych	
drukarniach	wydawano	prasę	konspira-
cyjną,	czasopisma	oraz	książki.	Istniały	
też	 konspiracyjne	 teatry.	 Powyższe	
działania	oświatowe	i	kulturalne	kiero-
wane	były	przez	odpowiednie	departa-

menty	Polskiego	Państwa	Podziemnego.	
Za	 uczestnictwo	w	tajnym	nauczaniu	
i	prowadzenie	 jakiejkolwiek	 działal-
ności	 edukacyjno–kulturalnej	 groziła	
kara	śmierci	 lub	zamknięcie	w	obozie	
koncentracyjnym.	Pomimo	takiego	za-
grożenia	tysiące	nauczycieli,	literatów	
i	artystów	poprzez	 swą	konspiracyjną	
pracę	walczyło	z	okupantem	niemiec-
kim.	Wielu	 oddało	 swe	 życie	w	imię	
wolności.
	 Rosja	 sowiecka	 po	 agresji	 na	 Pol-
skę	 17	września	 1939r.	 i	zajęciu	 jej	
wschodnich	 terenów	 zakazała	 uży-
wania	 języka	 polskiego	w	urzędach.	
Władze	sowieckie	zlikwidowały	polski	
Uniwersytet	Jana	Kazimierza	we	Lwo-
wie.	W	 szkołach	 zakazano	nauczania	
polskiej	historii	i	literatury,	a	wprowa-
dzono	bolszewicką	propagandę.	Celem	
Rosji	było	całkowite	zniszczenie	Pola-
ków	 i	polskości	Kresów	wschodnich.	
Dlatego	od	grudnia	1939r.	 rozpoczęto	
aresztowania	 przedstawicieli	 polskiej	
inteligencji	 i	elit	 społecznych.	Nisz-
czono	materialny	 dorobek	 polskiej	
kultury:	 kościoły,	 klasztory,	muzea,	
biblioteki.	Największym	 ludobójczym	
ciosem	były	masowe	wywózki	Polaków	
do	łagrów	na	Syberii	i	do	Kazachstanu	
oraz	okrutna	Zbrodnia	Katyńska.	Rosja	
sowiecka	 zamordowała	 setki	 tysięcy	
Polaków	w	pierwszych	 latach	wojny,	
w	tym	wielu:	 oficerów,	 urzędników,	
policjantów,	 lekarzy,	 inżynierów,	 pe-
dagogów	i	nauczycieli.	

(cdn.)
Opracował Zespół

ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem
(cz. XXX. Polskie miesiące – PaŹdziernik)

	 „Sprzątanie”	w	Gminie	Brzostek	odbywało	się	w	ostat-
nim	tygodniu	września.	W	akcji	wzięło	udział	prawie	1300	
uczniów	 z	11	 placówek	 oświatowych.	Akcja	 „Sprzątania	
Świata”	jest	największą	w	kraju	ekologiczną	kampanią	i	sta-
łym	punktem	kalendarza	działań	w	wielu	gminach,	szkołach	

i	organizacjach.
	 Zadowoleni	chłopcy	i	dziewczęta	z	dużym	zaangażowa-
niem,	z	uśmiechem	na	buziach,	uzbrojeni	w	rękawice	i	worki	
sprzątali	okoliczne	tereny	przy	drogach	i	placach.	Zbieranie	
odpadów	odbywało	 się	w	sposób	 selektywny,	 a	następnie	

worki	odbierane	były	przez	Zakład	Gospodarki	Komu-
nalnej	w	Brzostku	Sp.	z	o.o.	Szczególne	podziękowania	
należą	 się	 dzieciom	 i	młodzieży	 naszej	 gminy	 oraz	
opiekunom	 jak	 również	 leśniczemu	Panu	Łukaszowi	
Kucharskiemu	za	aktywny	udział	w	„Akcji	Sprzątania	
Świata	–	Polska	2013”	połączony	ze	sprzątaniem	lasu	
w	Smarżowej,	które	w	tym	roku	przeprowadziło	Gim-
nazjum	z	Nawsia	Brzosteckiego.	Po	sprzątaniu	młodzież	
została	zaproszona	na	pieczone	kiełbaski	przy	ognisku.
	Podobnie	 jak	w	latach	 poprzednich	 organizatorami	
Akcji	 na	 terenie	 naszej	 Gminy	 był	Urząd	Miejski	
w	Brzostku	 przy	współudziale	Nadleśnictwa	Dębica	
oraz	Starostwa	Powiatowego	w	Dębicy.	Główne	przesła-
nie	akcji	to	czyste	środowisko	oraz	człowiek	przyjazny	
naturze	i	drugiemu	człowiekowi.	Żeby	to	osiągnąć	nie	
wystarczy	sprzątać	nasze	najbliższe	otoczenie.	Zbieranie	
śmieci	 daje	 najczęściej	 efekt	 krótkotrwały,	 natomiast	
znacznie	ważniejsza	 jest	 zmiana	 świadomości	 ekolo-
gicznej	i	nawyków	mieszkańców.	

B.Z.
Więcej zdjęć na str. 21

„odkrywamy czystą Polskę” – to hasło przewodnie sprzątania świata 2013
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– Na każdym „Spotkaniu z policjan-
tem” dzieci pytają: „Jak zostać poli-
cjantem?”. Bardzo prosimy o udziele-
nie wyczerpującej odpowiedzi.

– Nabór	 do	 policji	 jest	 jednakowy	
w	całym	kraju	i	jest	prowadzony	przez	
komendy	wojewódzkie	 policji,	w	wy-
działach	 kadr	 i	szkolenia	 znajdują	
się	 zespoły	 doboru,	 które	 prowadzą	
rekrutację.	Wszelkie	 informacje	 znaj-
dują	 się	 na	 stronach	 internetowych	
tych	 komend.	 Kandydat	 do	 policji	
poddawany	 jest	wieloetapowej	 proce-
durze	 rekrutacyjnej,	 na	 którą	 składa	
się	egzamin	z	wiedzy	ogólnej,	egzamin	
sprawnościowy,	 test	 psychologiczny,	
wywiad	 zorganizowany	oraz	 badania	
lekarskie.	Za	poszczególne	etapy	kandy-
dat	otrzymuje	punkty,	całkowita	liczba	
punktów	decyduje	o	kolejności	na	liście	
rankingowej.	Do	 policji	mogą	 starać	
się	 o	przyjęcie	 zarówno	 osoby	 z	wy-
kształceniem	średnim	 jak	 i	wyższym,	
nie	ma	limitu	wiekowego.	Po	przyjęciu	

wywiad z komendantem Powiatowym 
Policji w dębicy insp. Pawłem filipkiem

droga ku trzeźwości
	 W	tym	roku	minęło	5	lat	jak	powstała	grupa	AA	(anonimo-
wi	alkoholicy)	w	Brzostku	o	nazwie	ZODIAK.	Raz	w	tygo-
dniu	w	czwartek	o	godz.	17.00	odbywają	się	spotkania	grupy	
w	Domu	Kultury	w	Brzostku.	Przez	ten	okres	działalności	
grupy	 liczebność	wzrosła	parokrotnie,	 zarówno	ze	 strony	
mężczyzn,	 jak	 i	kobiet.	 Problem	 alkoholowy	w	naszych	
rodzinach	wzrasta	i	jest	tematem	wstydliwym,	ukrywanym.	
Dlatego	też	chcemy	uświadomić	nasze	społeczeństwo,	co	to	
są	grupy	Anonimowych	Alkoholików	i	jak	one	funkcjonują.
	 	Anonimowi	alkoholicy	są	wspólnotą	mężczyzn	i	kobiet,	
którzy	dzielą	się	nawzajem	doświadczeniem,	siłą	i	nadzie-
ją,	aby	rozwiązać	swój	wspólny	problem	i	pomagać	innym	
w	wyzdrowieniu	 z	alkoholizmu.	 Jedynym	warunkiem	
uczestnictwa	we	wspólnocie	jest	chęć	zaprzestania	picia.	Nie	
ma	w	AA	żadnych	składek	ani	opłat,	jesteśmy	samowystar-
czalni	poprzez	własne	dobrowolne	datki.

	 Wspólnota	AA	nie	jest	związana	z	żadną	sektą,	wyzna-
niem,	działalnością	polityczną,	organizacją	lub	instytucją,	
nie	angażuje	 się	w	żadne	publiczne	polemiki,	nie	popiera	
ani	nie	zwalcza	żadnych	poglądów.	Naszym	podstawowym	
celem	jest	trwać	w	trzeźwości	i	pomagać	innym	alkoholikom	
w	jej	osiągnięciu.
	 Warunkiem	przynależności	do	AA	jest	pragnienie	zaprze-
stania	picia.	AA	oferuje	akceptację	każdemu	alkoholikowi	
mówiąc:	„Ty	sam	decydujesz	czy	należysz	do	AA.	Ty	sam	
możesz	zgłosić	się	do	nas	i	nikt	nie	ma	prawa	Cię	odrzucić.	
Nieważne	kim	 jesteś	 i	jak	nisko	upadłeś.	Nie	 jest	 istotne,	
jak	bardzo	pogmatwane	jest	twoje	życie	wewnętrzne,	nawet	
jeśli	popełniłeś	przestępstwo	także	Cię	nie	odrzucimy.	Nie	
chcemy	 zamykać	Ci	wstępu.	Nic	 a	nic	 nie	 obawiamy	 się	
Ciebie	i	to	bez	względu	na	twoje	dewiacje,	czy	gwałtowność	
usposobienia.	Chcemy	po	prostu,	byś	miał	tę	samą	wspaniałą	
szansę	osiągnięcia	trzeźwości,	z	jakiej	my	już	skorzystali-
śmy.”

Członkowie grupy AA Zodiak w Brzostku

kandydat	kierowany	jest	do	służby	
w	określonej	 komendzie	 i	rozpo-
czyna	kurs	podstawowy	w	jednej	
ze	szkół	policyjnych.

– Prosimy opisać przebieg Pana 
kariery zawodowej.

– Ja	 do	 policji	 przyjąłem	 się	 na	
innych	 zasadach.	W	 1991r.	 zda-
wało	 się	 egzaminy	 do	 szkoły	
oficerskiej	bezpośrednio	po	matu-
rze.	 Po	 zdaniu	 egzaminów	uczy-
łem	 się	w	Wyższej	Szkole	Policji	
w	Szczytnie	 przez	 cztery	 lata	
i	ukończyłem	 ją	 otrzymując	 sto-
pień	 podkomisarza.	 Następnie	
pracowałem	w	Wydziale	Krymi-
nalnym	KPP	w	Jaśle,	kolejno	zosta-
łem	naczelnikiem	 tego	wydziału,	
następnie	 zastępcą	 komendanta	
powiatowego,	 I	 zastępcą	 komen-
danta	 powiatowego	 i	pełniącym	

obowiązki	 komendanta	 powiatowego	
w	Jaśle.	Od	grudnia	2008	roku	zostałem	
naczelnikiem	Wydziału	Kryminalnego	
KWP	w	Rzeszowie	a	od	kwietnia	2012	
roku	jestem	komendantem	powiatowym	
w	Dębicy.

– Co w swojej pracy uważa Pan za 
największy sukces zawodowy?

– Za	swój	największy	sukces	w	policji	
uważam	bezapelacyjnie	 to,	 że	 dzięki	
tej	 pracy	 udało	mi	 się	 poznać	wielu	
wspaniałych	ludzi	i	zyskałem	również	
wielu	oddanych	przyjaciół.	

– Jak układa się współpraca Policji 
z innymi służbami mundurowymi?

– Współpraca	z	innymi	służbami	mun-
durowymi	w	Dębicy	układa	się	bardzo	
dobrze.	Mam	 tu	 na	myśli	 Państwową	
i	Ochotniczą	 Straż	 Pożarną,	 Służbę	
Więzienną,	Służbę	Ochrony	Kolei	oraz	
Straż	Miejską	 i	Gminną	 w	Dębicy,	

realizujemy	wspólnie	wiele	 działań,	
w	szczególności	na	miejscach	zdarzeń	
oraz	przy	zabezpieczaniu	 różnego	 ro-
dzaju	imprez.	

– Jakich zdarzeń wymagających 
interwencji Policji w ostatnim czasie 
było najwięcej? 

– Jeśli	chodzi	o	zdarzenia	wymagające	
interwencji	 to	zwykle	najczęściej	wy-
jeżdżamy	do	wszelkiego	rodzaju	awan-
tur,	zgłoszeń	dotyczących	zaistniałych	
przestępstw	 i	wykroczeń	 jak	 również	
szeroko	pojętych	zdarzeń	drogowych.

– Co najbardziej utrudnia dębickiej 
Policji wykonywanie codziennych 
obowiązków? 

– Dębicka	 policja	 pracuje	 dla	 dobra	
mieszkańców	 powiatu	 i	jeśli	można	
powiedzieć	 że	 coś	 utrudnia	 tę	 pracę,	
bo	 ta	praca	 jest	przecież	pracą	ciężką	
i	odpowiedzialną,	w	której	na	bieżąco	
zderzamy	się	z	różnymi	trudnościami,	
to	chyba	najtrudniej	policjanci	znoszą	
brak	zrozumienia	ze	strony	obywatela.

– Jak Pan ocenia bezpieczeństwo 
mieszkańców powiatu dębickiego? 
Czy teren ten bardzo się różni od 
innych powiatów?

– Powiat	dębicki	plasuje	się	na	dobrych	
miejscach	 jeżeli	 chodzi	 o	bezpieczeń-
stwo	mieszkańców.	Nie	brakuje	jednak	
problemów	 specyficznych	 dla	 tego	
terenu,	 jak	 chociażby	 pseudokibice	
i	przestępczość	 z	tym	związana,	 rów-
nież	budowa	autostrady	jest	czynnikiem	
mającym	wpływ	na	wzrost	 przestęp-
czości.	Na	 co	 dzień	 jednak	 stykamy	
się	z	podobnymi	problemami	 jak	 inne	
jednostki.

– Dziękujemy za rozmowę.
atsz
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	 „Narodowe	czytanie”	to	zainicjowa-
na	w	2012	roku	przez	Prezydenta	Broni-
sława	Komorowskiego	ogólnopolska	ak-
cja	publicznego	czytania	największych	
polskich	 dzieł	 literackich.	 Czytanie	
zostało	 nazwane	 „narodowym”,	 aby	
podkreślić	 jego	powszechny	 i	elitarny	
charakter.	Podstawowym	celem	przed-
sięwzięcia	 jest	 popularyzacja	 czytel-
nictwa,	 zwrócenie	 uwagi	 na	 potrzebę	
dbałości	 o	polszczyznę	 oraz	wzmoc-
nienie	 poczucia	wspólnej	 tożsamości.	
W	tym	roku	cała	Polska	czytała	dzieła	
Aleksandra	Fredry	–	najznakomitszego	
polskiego	komediopisarza,	autora	wier-
szy	lirycznych	i	bajek.
	 Nasza	szkoła	też	włączyła	się	do	tej	
akcji.	W	poniedziałek	–	9	września	na	
sali	gimnastycznej	zebrali	się	uczniowie	
szkoły	podstawowej	i	gimnazjum,	aby	
wspólnie	 czytać	 i	słuchać	 bajek	 oraz	
fragmentów	komedii	Fredry.
	 Na	początku	uczennice	klasy	I	gim-
nazjum	przypomniały,	czym	jest	„Na-
rodowe	czytanie”	oraz	zaprezentowały	
sylwetkę	Aleksandra	Fredry.	Następnie	
uczniowie	klas	IV	–	VI	czytali	swym	
młodszym	 i	starszym	 kolegom	 bajki	

Fredry.	Były	to	m.in.	„Paweł	i	Gaweł”,	
„Koguty”,	 „Żabki”,	 „Wiatr	 i	noc”,	
„Małpa”,	„Trzeba	by”,	„Ręcznik”	i	inne.	
Z	kolei	gimnazjaliści	odczytywali	frag-
menty	 „Zemsty”,	wcielając	 się	w	role	
Cześnika,	Rejenta,	Papkina	,	Klary	czy	

Wacława.	
	 W	miłej	 atmosferze	 upłynął	 nam	
czas	wspólnego	 czytania	 dzieł	 tego	
znakomitego	twórcy.

Martyna Pietruszewska  
i Katarzyna Raś

uczniowie w nawsiu brzosteckim czytają fredrę

	 Już	po	 raz	 trzeci	Centrum	Kultury	
i	Czytelnictwa	 w	Brzostku	 gościło	
poetów	w	ramach	XXIII	Międzynaro-
dowej	Galicyjskiej	Jesieni	Literackiej.	
Byli	to	wyjątkowi	goście: Geza Cseby	–	
węgierski	poeta,	pisarz,	tłumacz	litera-
tury	pięknej,	kulturoznawca,	w	którego	
żyłach	płynie	krew	polsko	–	węgierska	
oraz	pisarz,	publicysta,	edytor,	tłumacz	
wierszy	 z	języka	 czeskiego	 i	ukraiń-
skiego,	dziennikarz	Kazimierz Burnat. 
Salę	po	brzegi	wypełnili	 nauczyciele,	
młodzież	gimnazjalna	z	Gminy	Brzo-
stek,	 uczniowie	ZS	 im.	 Jana	Pawła	 II	
w	Brzostku,	 uczestnicy	Warsztatów	
Terapii	Zajęciowej	 i	Środowiskowego	
Domu	Samopomocy	w	Brzostku	 oraz	

sympatycy	 i	twórcy	 poezji	 z	naszego	
regionu.	Swoja	 obecnością	 zaszczycił	
nas,	 jak	 co	 roku,	Burmistrz	Brzostku	
Leszek	Bieniek.	
	 Geza	Cseby	urodził	się	w	1947	roku	
w	węgierskim	mieście	Keszthely.	Jego	
matka	 jest	 Polką.	 Dzięki	 wpojonej	
przez	nią	miłości	do	polskiej	ojczyzny,	
pisarz	jest	autorem	licznych	tłumaczeń	
literatury	polskiej,	orędownikiem	przy-
jaźni	 polsko-węgierskiej	 i	inicjatorem	
wielu	 kontaktów	 na	 tle	 kulturalnym.	
Opowiadał	o	bardzo	ciekawych	i	zawi-
łych	 losach	 swojej	 rodziny.	Zawarł	 to	
w	książce	pt.	„Portret	rodzinny”.	Opisu-
je	udział	swojego	pradziadka	w	Powsta-
niu	Styczniowym	oraz	tułaczkę	mamy	

i	babci	 w	1939	 roku.	 Burzliwe	 losy	
rodziny	 toczą	 się	 na	 tle	 prawdziwych	
wydarzeń	historycznych.	Geza	Cseby	
opowiadał	 uczestnikom	 spotkania	
o	problemach	językowych	związanych	
z	tłumaczeniem	poezji	i	prozy.	Ważne	
jest,	 by	Węgier	 po	przeczytaniu,	 czuł	
to	samo	co	Polak	–	powiedział.
	 Kazimierz	Burnat	urodził	się	w	1943	
roku	w	Szczepanowicach	 nad	Dunaj-
cem.	Od	1968	roku	mieszka	we	Wrocła-
wiu.	Jest	to	osobowość	bogata	nie	tylko	
w	doświadczenia	 poetyckie,	 ale	 także	
w	zarządzaniu	takimi	firmami	jak	„Po-
lar”	 i	spółek	prawa	handlowego.	 Jego	
dewizy	życiowe	to:	pamięć	o	zmarłych	
–	źródłem	długowieczności;	czynienie	
dobra	–	drogą	do	człowieczeństwa.	Ma	
piękny	aktorski	głos,	którym	przyciąga	
uwagę.	Kazimierz	Burnat	mówił,	 że	

poezja,	to	uzewnętrznienie	przeżyć	
wewnętrznych,	to	ekspresja	piękna,	
a	piękno	to	uśmiech	prawdy.
	 Autorzy	 czytali	 swoje	wiersze,	
opowiadali	 o	przygodach	 z	poezją,	
dzielili	 się	 refleksjami,	 zachęcając	
młodzież	 do	 podjęcia	 spontanicz-
nej	 szczerej	 rozmowy.	Aktywność	
w	spotkaniu	 okazała	 emerytowana	
nauczycielka,	 autorka	 publikacji	
książkowych	 i	poezji	Zuzanna	Ro-
gala.
	 Spotkanie	 autorskie	 przebiegało	
w	ciepłej	 przyjaznej	 atmosferze.	
Było	 dobrą	 formą	 odpoczynku,	
pozwoliło	 zatrzymać	 się	na	 chwilę	
i	oddać	 refleksji.	To	coś	więcej	niż	
słuchanie,	to	lekcja	nie	tylko	poezji,	
ale	i	życia.

Maria Kawalec
Więcej zdjęć na str. 21

Jesienne spotkanie z poezją
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 Początek	ostatniej	Sesji	Rady	Miej-
skiej	w	Brzostku	 był	 bardzo	 uroczy-
sty.	Na	 sali	 kinowej	 oprócz	 radnych	
zebrali	 się	 także	 zaproszeni	 goście,	
szczególnie	 liczne	 grono	 przedsta-
wicieli	 oświaty:	 dyrektorzy	 szkół,	
nauczyciele,	 najzdolniejsi	 uczniowie	
szkół	 średnich.	 Pierwszym	 punktem	
było	 złożenie	 ślubowania	 przez	 na-
uczycieli,	którzy	zdobyli	mianowanie.	
Wcześniej,	w	trakcie	trwającego	niemal	
3	lata	stażu,	kandydaci	musieli	zgodnie	
z	właściwymi	przepisami	wykazać,	że	
spełniają	wszystkie	wymagane	kryte-
ria.	W	czasie	ostatnich	wakacji	 odbył	
się	 egzamin	 przed	 komisją	 powołaną	
przez	 Burmistrza	 Brzostku	 złożoną	

z	przedstawicieli	 gminy,	 kuratorium,	
dyrektora	macierzystej	 szkoły	 oraz	
ekspertów	z	listy	MEN.	W	czasie	 eg-
zaminu	nauczyciele	przedstawiali	swoje	
trzyletnie	dokonania	 i	odpowiadali	na	
pytania	 komisji.	Każdy	 z	kandydatów	
mógł	 się	 pochwalić	 niemałym	dorob-
kiem	i	wiedzą,	dzięki	czemu	zyskiwał	
wysokie	 noty	 i	uznanie	 komisji.	 Na	
zakończenie	 egzaminowani	 otrzymali	
zaświadczenie	o	pozytywnym	wyniku	
egzaminu.	Dopełnieniem	całej	 proce-
dury	było	złożenie	ślubowania	 i	przy-
jęcie	zaświadczenia	o	uzyskaniu	tytułu	
Nauczyciela	Mianowanego.	 Oprócz	
uznania	wśród	bliskich	i	współpracow-
ników,	własnej	satysfakcji	z	uzyskania	

kolejnego	stopnia	awansu	zawodowego	
nauczyciele	zyskali	również	wymierną	
poprawę	w	postaci	większej	wypłaty	od	
początku	tego	roku	szkolnego.
	 Nauczyciele,	 którzy	 otrzymali	 sto-
pień	Nauczyciela	Mianowanego	w	2013	
roku:
1.	Oprządek	Joanna	–	język	polski	–	SP	
Brzostek

2. Warchał	Elżbieta	–	język	angielski	–	
SP	Przeczyca

3.	Śniadach	Marta	–	 język	angielski	–	
ZS	Siedliska-Bogusz

4.	Dunajska	Marzena	–	język	angielski	
–	ZS	Nawsie	Brzosetckie

5.	Wojdyła	Ignacy	–	język	niemiecki	–	
Gimnazjum	Brzostek

P.S.
Zdjęcia na str. 20

ślubowanie nauczycieli mianowanych

najlepsi uczniowie nagrodzeni
Chcesz być czymś w życiu, to się ucz,
Abyś nie zginął w tłumie;
Nauka to potęgi klucz, 
W tym moc, co więcej umie.

Ignacy Baliński

	 Ten	krótki	fragment	wiersza,	wyraża	potęgę	nauki.	Z	pew-
nością	wartość	wiedzy	doskonale	znają	uczniowie,	bowiem	
by	posiąść	jej	tajniki	potrzebny	jest	ogromny	wysiłek	i	upór.	
Na	szczególne	uznanie	zasługują	ci,	którzy	potrafią	osiągnąć	
wysokie	wyniki	w	swojej	 szkole	 i	poszczycić	 się	 bardzo	
dobrymi	ocenami.	Właśnie	takich	wytrwałych	i	ambitnych	
uczniów	z	naszej	gminy	wyróżnił	Burmistrz	Brzostku.	
	 W	środowe	przedpołudnie	25	września	2013	r.	sala	wido-
wiskowa	Domu	Kultury	w	Brzostku	wypełniła	się	uczniami	
szkół	średnich,	którym	towarzyszyli	rodzice	i	koledzy.	Była	
to	 już	 czwarta	 edycja	Nagród	Burmistrza	Brzostku.	Aby	
znaleźć	się	w	gronie	najlepszych,	uczniowie	szkół	średnich	
musieli	osiągnąć	bardzo	dobre	i	celujące	wyniki	w	nauce,	być	
finalistami	konkursów	przedmiotowych	w	minionym	roku	
szkolnym	lub	uzyskać	nieprzeciętne	wyniki	w	rywalizacji	
sportowej.	
	 Burmistrz	 serdecznie	 gratulował	młodzieży	wysokich	
osiągnięć,	które	jak	mówił	są	dla	niego	oraz	całej	społeczności	
gminy	Brzostek	powodem	do	dumy	i	zadowolenia.	Dopełnie-
niem	podniosłej	chwili	było	wręczenie	nagród	rzeczowych	
i	listów	gratulacyjnych.	Tradycyjnie	nagrody	wręczył	Bur-
mistrz	Brzostku	–	Leszek	Bieniek	 i	Przewodnicząca	Rady	
Miejskiej	w	Brzostku	–	Zofia	Skórska.	
	 Mając	 świadomość	 jak	wiele	 czasu	 i	energii	 trzeba	po-
święcić	na	pracę	nad	sobą	 i	rozwijanie	wrodzonych	 talen-

tów,	mamy	nadzieję,	 że	wyróżnienie	Nagrodą	Burmistrza	
Brzostku	będzie	zachętą	do	dalszego	wysiłku	i	przykładem	
dla	innych	uczniów,	którzy	w	przyszłych	latach	mogą	znaleźć	
się	wśród	wyróżnionych.	
	 Życzymy,	by	wyróżnieni	kreując	swoją	przyszłość,	z	przy-
jemnością	odkrywali	tajniki	wiedzy	i	byli	powodem	do	dumy	
dla	swoich	rodziców	i	bliskich.
Tegoroczni	prymusi	to:
1.	 Błaszczyk	Agnieszka,	zam.	Przeczyca	(II	LO	w	Jaśle),
2. Boroń	Patrycja,	zam.	Januszkowice	(LO	w	Kołaczycach),
3.	 Grotkowska	Adrianna,	zam.	Przeczyca	(LO	w	Kołaczy-

cach),
4.	 Jantoń	Mariola,	zam.	Smarżowa	(LO	w	Kołaczycach),
5.	 Jędrzejczyk	Natalia,	zam.	Gorzejowa	(X	LO	w	Rzeszo-

wie),
6. Kalina	Natalia	zam.	Kamienica	Górna	(II	LO	w	Jaśle),
7.	 Kolbusz	Justyna,	zam.	Opacionka	(LO	w	Kołaczycach),
8.	Makowska	Maria,	 zam.	 Januszkowice	 (LO	w	Kołaczy-

cach),
9. Niziołek	Angelika,	zam.	Januszkowice	(LO	w	Kołaczy-

cach),
10.	Nowak	Katarzyna,	 zam.	Gorzejowa	 (Technikum	w	ZS	

w	Brzostku),
11.	Ochałek	Krzysztof,	zam.	Januszkowice	(Technikum	w	ZS	

Technicznych	w	Jaśle),
12.	Pieniądz	Magdalena,	 zam.	 Januszkowice	 (LO	w	Koła-

czycach),
13.	Przewoźnik	Karolina,	zam.	Brzostek	(II	LO	w	Jaśle),
14.	Przewoźnik	Kinga,	zam.	Brzostek	(II	LO	w	Jaśle),
15.	Przewoźnik	Kornelia,	 zam.	Brzostek	 (LO	w	Kołaczy-

cach),
16.	Przewoźnik	Magdalena,	 zam.	Wola	Brzostecka	 (LO	

w	Kołaczycach),
17.	Samborska	Iwona,	zam.	Januszkowice	(LO	w	Kołaczy-

cach),
18.	Samborska	Katarzyna,	zam.	Przeczyca	(II	LO	w	Jaśle),
19.	Samborska	Mariola,	 zam.	 Zawadka	Brzostecka	 (LO	

w	Gromniku),
20.	Stawarz	Aneta,	zam.	Brzostek	(LO	w	Kołaczycach),
21.	Szewc	Natalia,	zam.	Bukowa	(LO	w	Kołaczycach),
22. Świstak	Paulina,	zam.	Grudna	Górna	(III	LO	w	Dębicy),
23.	Urzędowska	Katarzyna,	zam.	Siedliska-Bogusz	(Techni-

kum	w	ZS	w	Brzostku),	
24.	Wajda	Adrianna,	zam.	Brzostek	(II	LO	w	Jaśle),
25.	Wąsik	Monika,	zam.	Nawsie	Brzosteckie	(LO	w	Koła-

czycach),
26. Wojnar	Anna,	 zam.	Zawadka	Brzostecka	 (Technikum	

w	ZS	Budowlanych	w	Jaśle),
27.	Zięba	Patrycja	zam,	Nawsie	Brzosteckie	(II	LO	w	Jaśle).

M.Cz
Więcej zdjęć na str. 20
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	 W	1933	 roku	na	krakowskich	Bło-
niach	miała	miejsce	Wielka	 Rewia	
Kawalerii.	Zorganizował	ją	Marszałek	
Józef	Piłsudski	 a	wzięło	w	niej	udział	
12	ówczesnych	pułków	kawaleryjskich.	
Jej	organizatorem	był	wtedy	rzeszowski	
20	Pułk	Ułanów	im.	
Króla	Jana	III	Sobie-
skiego.	
	 Po	 osiemdziesię-
ciu	 latach	 w	Kra-
kowie	 odtworzono	
to	 wydarzenie.	 Na	
ulice	miasta	wyje-
chało	ponad	200	ka-
walerzystów	 z	całej	
Polski,	 wśród	 nich	
Szwa d r o n 	 Po d -
karpacie.	 I	 tak	 jak	
osiemdziesiąt	 lat	
temu	 ich	 antenaci	
stanęli	 u	sarkofagu	
Króla	 Jana	 III	 So-
bieskiego	 w	kryp-
cie	św.	Leonarda	na	
Wawelu,	 tak	 i	teraz	
swojemu	 patronowi	
pokłonili	się	współ-
cześni	Ułani	Króla	 Jana.	W	niedziel-
ne	 popołudnie	 na	Błoniach	 defiladę	
przyjmował	 prezes	 Zrzeszenia	 Kół	
Pułkowych	Kawalerii	w	Londynie,	97	
letni	płk	Zbigniew	Makowiecki.	Honory	
oddał	 ten	 sędziwy	weteran	 kampanii	
wrześniowej	także	i	sztandarowi	Szwa-
dronu	Podkarpacie.	Imprezie	towarzy-
szyły	zawody	kawaleryjskie,	w	których	
z	powodzeniem	startowała	nasza	sekcja	
konna.	W	zmaganiach	zajęła	ona	trzecie	
miejsce,	ustępując	tylko	dwóm	sekcjom	
Szwadronu	Toporzysko	w	barwach	 3	

Pułku	Strzelców	Konnych	reprezentu-
jących	Centrum	Wyszkolenia	Kawalerii	
Ochotniczej.	Decyzja	o	udziale	w	tych	
zawodach	zapadła	dosłownie	na	dzień	
przed	startem.	Dowodzący	sekcją	wach-
mistrz	 kaw.	 och.	Grzegorz	Wojtaczka	

przez	noc	nauczył	się	komend	oraz	ele-
mentów	musztry,	następnego	dnia	ułani	
przeszli	 program	 „na	 piechotę”,	 a	w	
chwilę	później	przejechali	czworobok,	
pokonując	10	pozostałych	ekip.	Świad-
czy	to	najlepiej	o	kunszcie	jeździeckim	
naszych	 ułanów,	 którzy	 bez	 żadnych	
treningów	potrafili	 –	 tylko	 indywidu-
alnymi	 umiejętnościami	 –	 przechylić	
szalę	zwycięstwa	na	swoją	stronę.	
	 Warto	 także	 dodać,	 że	 do	 pokazu	
musztry	 paradnej	 prowadzonej	 przez	
szefa	wyszkolenia	Reprezentacyjnego	

Szwadronu	Kawalerii	Wojska	Polskiego	
kpt.	Roberta	Woronowicza	zaproszona	
została	 także	 sekcja	Szwadronu	Pod-
karpacie.	36	ułanów	dało	niesamowity	
popis	musztry	 przed	 pułkownikiem	
Makowieckim	 oraz	 innymi	 zapro-
szonymi	 gośćmi.	 Był	 to	 szczególny	
honor	 i	wyróżnienie	 dla	 Szwadronu	
Podkarpacie,	gdyż	przyszło	nam	jechać	

w	grupie	 absolutnie	
najlepszych	 forma-
cji	 kawaleryjskich	
w	Polsce	 u 	boku	
Szwadronu	 Topo-
rzysko	 w	barwach	
3	 Pułku	 Strzelców	
Konnych,	 1	 Pułku	
Ułanów	 Krecho -
wieckich,	 15	Pułku	
Ułanów	 Poznań -
skich	 oraz	 3	 Pułku	
Szwoleżerów	Ma-
zowieckich.	 Dzień	
wcześniej	 ogromne	
wyróżnienie	spotka-
ło	naszego	kapelana	
ks.	 por.	 kaw.	 och.	
Artura	Michalskie-
go,	który	przewodni-
czył	Mszy	św.	w	Ka-
tedrze	Wawelskiej	

oraz	uczestniczył	w	modlitwie	w	kryp-
cie	św.	Leonarda.	Przemarsz	zwartego	
szyku	 kawaleryjskiego	 z	Błoni	 na	
krakowski	Rynek	Główny	pozostanie	na	
wiele	lat	niesamowitym	wspomnieniem	
i	ogromną	zachętą	do	dalszej	pracy	nad	
kultywowaniem	 tradycji	 kawaleryj-
skich.	Była	 to	 prawdziwa	nagroda	 za	
trud	 i	wysiłek,	 jaki	 codziennie	 pono-
simy.	Warto	to	robić	dla	takich	chwil,	
więc	„chwilo	trwaj,	jesteś	piękna”…

Wojciech Staniszewski
Więcej zdjęć na str. 21

wielka rewia kawalerii w krakowie

	 21	września	2013	r.	w	Nowej	Sarzy-
nie	 odbył	 się	Ogólnopolski	Młodzie-
żowy	Turniej	Karate	„IKO	TATARIA	
CUP”,	 w	którym	wzięło	 udział	 165	
zawodników	reprezentujących	14	klu-
bów	(24	Dojo).	W	turnieju	tym	wzięło	
udział	 9	 zawodników	z	Klubu	Karate	
w	Brzostku	 zdobywając	 łącznie	6	pu-
charów.
Puchary	 zdobyte	 dla	Brzostku	w	Ku-
mite	(walki):
–	Patrycja	Kolbusz	 (2002-2003	 pow.	
40	kg)	–	I	miejsce

–	Sebastian	Kolbusz	 (2004	 i	młodsi	
do	25	kg)	–	III	miejsce

–	Kinga	 Finek	 (2004	 i	młodsze	 do	
30	kg)	–	III	miejsce

–	Norbert	Czaja	(2002-2003	do	40	kg)	
–	III	miejsce

–	Patryk	Sarna	 (młodzieżowiec	 pow.	
80	kg)	–	III	miejsce

Puchary	zdobyte	dla	Brzostku	w	Kata	
(forma	walki	bez	przeciwnika)
–	Patrycja	 Kolbusz	 (2002-2003)	 –	
II	miejsce

	 Ponadto	 Brzostek	 reprezentowali	
Krystian	Finek,	Damian	Wal,	Krzysztof	
Bielański	 i	Mateusz	Sowa.	Sędziował	

Robert	 Kolbusz	 a	sekundował	 Piotr	
Stasiowski.

Robert Kolbusz

dobry początek sezonu brzosteckich karateków
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okolice powiatu
	 Październik,	nie	dość,	że	jest	na	ogół	
zimny	i	mokry,	to	jeszcze	maksymalnie	
długi.	Po	wakacjach	studenci	wreszcie	
rozpoczynają	naukę,	w	nadziei	na	osią-
gnięcie	 dobrego	 zawodu.	Nic	 z	tego.	
Wy,	młodzi	inżynierowie,	wpadniecie	
od	 razu	w	głębokie	 bezrobocie.	 Je-
żeli	 rodzice	 są	 ludźmi	wpływowymi	
w	okolicach	powiatu,	to	może	coś	dla	
was	wyżebrzą.	Dawniej	jakimś	rozwią-
zaniem	dla	 panny	było	 zamążpójście	
–	 dziś	młodzi	 żenią	 się	 rzadko.	No	
a	dzieci	trzeba.	Za	kilka,	kilkanaście	lat	
w	gminie	będą	dwie	szkoły:	w	Brzost-
ku	i	Siedliskach-Bogusz.

Trzeba się dopominać
	 Proces	wyludniania	się	wsi	można	
spowolnić	 poprzez	modernizację	 ist-
niejących	dróg,	głównie	powiatowych.	
Jako	 radny	 powiatu	 dębickiego,	 tak	
właśnie	robię	–	dopominam	się.	Jako	
dowód	niech	posłuży	ta	oto	odpowiedź	
Zarządu	Powiatu:

Wypis	z	protokołu	Nr	84/13
Zarządu	Powiatu	Dębickiego

z	dnia	26	lipca	2013r.
Wnioski	radnego	–	Ferdynanda	Bugno	
złożone	do	protokołu	posiedzenia	Ko-
misji	Infrastruktury.

Zarząd	Powiatu	zapoznał	się	z	wnio-
skami	 radnego	–	Ferdynanda	Bugno	
dot.	stanu	dróg	w	gminie	Brzostek:
–	droga	Klecie	–	Januszkowice	–	spra-
wa	 przedłużenia	 chodnika	 będzie	
rozważana	i	podjęta	w	miarę	posia-
danych	środków

–	droga	Brzostek	 –	Opacionka	 –	 do	
ustalenia	 z	Burmistrzem	Brzostka	
są	szczegóły	dot.	remontu	dalszego	
odcinka	tej	drogi.

–	droga	Zawadka	Brzostecka	–	Prze-
czyca	–	rozstrzygnięty	został	prze-
targ	 na	 remont	 tej	 drogi.	Ma	 być	
wykonany	do	31	sierpnia	br.

Grzyby rosną nie tylko w Jodłowej
	 Dwa	lata	temu	namówiłem	młodych	
mieszkańców	Wisowej	na	zorganizo-
wanie	grzybobrania.	Moją	inicjatywę	
poparł	wójt	Robert	Mucha	i	ówczesny	
poseł	na	sejm	Wiesław	Rygiel.	Duszą	
przedsięwzięcia	był	Marek	Materowski	
–	tegoroczny	laureat	(IV	miejsce)	po-
wiatowego	konkursu	„Bezpieczne	go-
spodarstwo	rolne”.	Razem	z	sołtysem	
wsi	Ryszardem	Pacaną	zorganizowali	
9	 dwuosobowych	 zespołów	 zbiera-
czy.	 Nad	 całością	 imprezy	 czuwał	
Waldemar	 Sztogrin,	 dyrektor	Domu	
Kultury	 w	Jodłowej.	W	 ubiegłym	
roku	 do	 imprezy	 dołączyło	Nadle-
śnictwo,	 program	został	 rozszerzony	
o	prezentacje	 potraw	 regionalnych	

i	konkurs	wiedzy	o	grzybach.	Dziś	jest	
to	 impreza	 ponadlokalna	 z	udziałem	
drużyn	 z	Biecza,	Mokrzca	 (gmina	
Pilzno),	Brzostku	 (p.	Bożena	Boro-
wiecka	z	synem	–	w	konkursie	wiedzy	
o	grzybach	p.	Bożena	zajęła	wspólnie	
I-III	miejsce).	 Impreza	w	sobotę	 28	
września	trwała	cały	dzień	–	od	8:30	
do	17:00.	Przygrywała	 kapela	 Jodło-
wianie.	Na	zakończenie	najodważniejsi	
mogli	wzbić	się	balonem	na	wysokość	
kilkudziesięciu	metrów.
	 Jednakowoż	moja	wizja	tej	imprezy	
nie	 kończy	 się	 na	 ludowym	 festynie	
w	godzinach	wieczornych.	W	 przy-
szłości	 chciałbym	by	przekształcono	
grzybobranie	 w	imprezę	 bardziej	
ambitniejszą,	 czyli	 ustanowienia	
Dnia	 Jodły	w	Jodłowej.	 Tak	 jak	 to	
jest	w	Wierzbinku	 leżącym	na	 trasie	
Licheń	–	Ciechocinek	–	 Inowrocław.	
Od	1998r.	w	ramach	Dni	Wierzbinka	
organizowane	są	Targi	Wierzby	i	Wi-
kliny	Salix.	W	czasie	imprezy	wystaw-
cy	 z	całej	 Polski	 prezentują	wyroby	
z	wikliny,	 siana	 i	słomy	oraz	 rzeźby	
w	drewnie.	Najlepsze	z	nich	honorowa-
ne	są	specjalnymi	nagrodami.	W	herbie	
Wierzbinka	widnieją	bazie	wiklinowe	
i	trzy	kłosy	pszeniczne.	W	herbie	Jo-
dłowej	jest	Jodła.	Stąd	już	tylko	jeden	
telefon	do	Wierzbinka	–	o	nawiązanie	
współpracy.	Wszystko	jest	przed	nami.

Ferdynand Bugno

młodzi ekolodzy
„Świat należy do ludzi młodych.
Młodzi ekolodzy mogą wpłynąć 
na losy naszej planety” 

John Elkington
	 W	dzisiejszych	czasach	wraz	z	roz-
wojem	 techniki	 i	cywilizacji	 nastę-
puje	 również	 degradacja	 środowiska,	
w	którym	żyjemy.	Dziś	trudno	bowiem	
znaleźć	miejsca	na	Ziemi,	gdzie	byłaby	
czysta	woda,	 powietrze	 oraz	 nieza-
śmiecone	lasy.	Bardzo	ważnym	jest	by	
już	od	najmłodszych	 lat	 uświadamiać	
przyszłym	pokoleniom,	że	bez	ochro-
ny	 środowiska	 nasz	 świat	 nie	 będzie	
długo	istniał.	Pani	Maria	Malinowska	

kierując	się	słowami	Johna	Elkingtona	
zorganizowała	dla	najmłodszych	zajęcia	
związane	 z	ochroną	 przyrody.	Warto	
dodać,	 że	 do	 pro-ekologicznego	 pro-
gramu	zostały	zaangażowane	maluchy	
z	obydwu	oddziałów	przedszkolnych.
	 Podczas	 zajęć	 dzieci	 zaznajamiane	
były	nie	tylko	ze	światem	roślin	i	zwie-
rząt	,	ale	także	z	przyrodą	nieożywioną.	
Szczególną	uwagę	zwrócono	na	rozwi-
janie	szacunku	oraz	poczucia	odpowie-
dzialności	za	zasoby	naturalne	środowi-
ska	człowieka.	Osiągnięte	to	zostało	nie	
tylko	poprzez	spacery	na	łono	natury,	
ale	również	poprzez	„podróże”	przed-
szkolaków	 do	 różnych	 ekosystemów.	
Edukacja	ekologiczna	polegała	nie	tylko	
na	wielu	obserwacjach	i	pogadankach,	

ale	także	na	grach	oraz	wykonywaniu	
prac	plastycznych	związanych	z	ochro-
ną	środowiska.	Celem	tych	działań	było	
pokazanie	 dzieciom	 jak	ważnym	 jest	
utrzymanie	naszej	planety	w	czystości	
oraz	zdobycie	wiedzy	co	dzieje	się	ze	
światem,	który	jest	zniszczony	poprzez	
negatywną	działalność	człowieka.
	 Swoim	doświadczeniem	oraz	wie-
dzą	wyniesioną	 z	zajęć	 dzieci	mogły	
pochwalić	się	podczas	akademii,	którą	
przygotowały	 z	myślą	 o	akcji	 „Sprzą-
tanie	Świata”.	Zanim	ich	starsi	koledzy	
wyruszyli	 sprzątać	 świat,	 maluchy	
zaznajomiły	ich	jak	należy	segregować	
śmieci	oraz	jak	ważna	jest	dla	człowieka	
ochrona	przyrody.

E.Warchał
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	 W	ostatni	weekend	września	w	Dę-
bicy	rozegrano	zawody	konne	Galicyj-
skiego	Turnieju	Jeździeckiego.	Juniorzy	
Szwadronu	 Podkarpacie	w	składzie:	

Martyna	Kawalec,	Grzegorz	Grygiel	
i	Konrad	Zięba	doskonale	pojechali	kla-
sę	Mini	LL	z	przeszkodami	do	70	cm.	
W	 sobotnim	 konkursie	 –	w	którym	

wystartowało	 aż	 26	 par	 –	 cała	 trójka	
przejechała	 parkur	 bezbłędnie.	Naj-
lepszy	czas	przejazdu	uzyskał	Konrad	
Zięba	 na	Zamencie,	 trzeci	 czas	miał	
Grzegorz	Grygiel	 na	Albie	 a	szósty	
Martyna	 Kawalec	 także	 na	 Albie.	
W	 niedzielnych	 zawodach	 ponownie	
najszybszy	był	Konrad	Zięba,	zaś	Grześ	
Grygiel	 i	Martyna	Kawalec	mieli	 po	
jednej	zrzutce.	Forma	naszych	juniorów	
jak	widać	rośnie	przed	Gimnazjalnymi	
Zawodami	Jeździeckimi	„O	tarczę	rot-
mistrza	Mazarakiego”.	
	 W	Dębicy	rozegrano	także	w	ramach	
Galicyjskiego	Turnieju	 Jeździeckiego	
I	Memoriał	Stefana	Starnawskiego.	Po	
zaciętej	walce	wygrał	 go	Piotr	 Stani-
szewski	na	koniu	Zament	reprezentując	
barwy	20	Pułku	Ułanów	przed	Mate-
uszem	Mólem	z	1	Pułku	Ułanów	Kre-
chowieckich	na	Kaszmirce	oraz	Pawłem	
Urbanem	reprezentującym	także	barwy	
20	Pułku	Ułanów.	Był	 to	 szczególnie	
ważny	start	dla	Piotra	Staniszewskiego,	
który	powrócił	po	miesięcznej	przerwie	
będącej	 efektem	odnowionej	 kontuzji	
barku.	Warto	dodać,	że	mjr	Stefan	Star-
nawski	przez	wiele	lat	służył	w	20	Puł-
ku	Ułanów,	był	członkiem	reprezentacji	
Polski	i	wraz	z	ppłk.	Karolem	Rómm-
lem	 i	rtm.	Michałem	Antoniewiczem	
zdobył	w	Nowym	 Jorku	w	1929	 roku	
Puchar	Narodów.	Był	ostatnim	dowódcą	
14	Pułku	Ułanów	Jazłowieckich.

Wojciech Staniszewski

Piotr staniszewski zwycięzca i memoriału 
stefana starnawskiego w dębicy

	 29	września	2013	r.	na	terenie	Świer-
kowego	Rancha	w	Kamienicy	Dolnej	
zorganizowano	 Huber tusa.	 Jak	 co	
roku	 najliczniej	 dopisała	 młodzież.	
W	 imprezie	wzięło	udział	 16	młodych	
uczestników.	Na	 początek	 odbyły	 się	
zawody	 sprawnościowe	w	parach,	 na	
które	 składało	 się	m.in.	 łapanie	 konia	
na	lasso,	bieg	na	drewnianych	nartach,	
skoki	w	worku,	rzucanie	podkowami	do	
celu	itp.	W	tej	konkurencji	najlepsze	oka-
zały	 się	dziewczyny.	Pierwsze	miejsce	
zajęła	 para:	Basia	Starościk	 i	Wioletta	
Michalik.
	 Kolejną	 konkurencją	 dla	 niejeżdżą-
cych	 konno	 było	 „szukanie	 lisa”.	 Tu	
bezkonkurencyjny	okazał	 się	Grzesiek	
Starościk.	 Zawody	 zakończyła	 trady-
cyjna	 „gonitwa	 za	 lisem”.	 Po	 zaciętej	
walce	lisa	udało	się	złapać	Małgorzacie	
Dziedzic	 na	 koniu	Polka.	 Imprezę	 za-
kończono	ogniskiem	wraz	z	pieczeniem	
kiełbasek.	Wszyscy,	którzy	wzięli	udział	
w	zawodach	otrzymali	nagrody,	w	tym	
Klaudia	Sobczyk	(5	lat)	otrzymała	nagro-
dę	specjalną	dla	najmłodszego	uczestni-
ka	 zabawy.	Nagrody	ufundował	Paweł	
Stanaszek	 –	właściciel	 gospodarstwa	
agroturystycznego	 „Zakątek	 pstrąga	
u	Pawlaka”	oraz	PBSbank.	Dziękujemy	
i	do	zobaczenia	na	kolejnej	imprezie.

Alina i Krzysztof Świerkowie

hubertus 
w kamienicy dolnej
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	 Zgodnie	z	ustawą	o	systemie	oświaty	oraz	rozporządze-
niem	Ministra	Edukacji	Narodowej	praktyczna	nauka	zawodu	
może	odbywać	się	w	następujących	formach:
∙ Zajęcia praktyczne	 –	 organizuje	 się	 je	 dla	 uczniów	
zasadniczych	szkół	zawodowych	i	techników	oraz	mło-
docianych	pracowników	w	celu	 opanowania	 przez	nich	
umiejętności	zawodowych	niezbędnych	do	podjęcia	pracy	
w	danym	zawodzie

∙ Praktyki zawodowe –	organizuje	się	je	dla	uczniów	tech-
ników	w	celu	zastosowania	i	pogłębienia	zdobytej	wiedzy	
i	umiejętności	zawodowych	w	rzeczywistych	warunkach	
pracy

Ustawa	precyzuje	zasady	współpracy	w	tym	zakresie	pomię-
dzy	 szkołami,	 a	pracodawcami,	 ze	 szczególnym	uwzględ-
nieniem	praw	i	obowiązków	obu	stron.	Pracodawca	i	szkoła	
zawierają	umowę	o	praktyczną	naukę	zawodową	do	której	
dołączony	 zostaje	 program	praktyki.	 Program	 ten	określa	
zakres	wiadomości	 i	umiejętności,	 które	 powinni	 nabyć	
uczniowie	podczas	praktycznej	nauki	zawodu.	W	ubiegłym	
roku	szkolnym	uczniowie	naszej	szkoły	odbyli	śródroczne	
dwutygodniowe	praktyki	zawodowe	u	różnych	pracodawców:
Uczniowie klas II
∙ Technikum Żywienia	 –	 zakłady	 gastronomiczne	 sieci	
zamkniętej	 czyli	m.in.	 stołówki	 szkolne,	 przedszkolne,	
pracownicze

∙ Technikum Architektury Krajobrazu –	 hurtownia	
ogrodnicza,	kwiaciarnie,	gospodarstwo	ogrodnicze,	ogród	
botaniczny	Uniwersytetu	 Jagiellońskiego,	 Państwowe	
Gospodarstwo	Leśne

∙ Technikum Mechanizacji Rolnictwa –	P.P.U.H	„AKPIL”	
w	Pilźnie,	Zakład	Ślusarski	w	Brzostku,	Winnica	„Jasiel”	
w	Jareniówce,	Zakłady	Metalowo–Chemiczne	 „MET	–	
CHEM”	w	Pilźnie,	P.P.H.U	„EKIW”	w	Brzostku

Uczniowie klas III odbyli	kilkutygodniowe	praktyki	(techni-
kum	żywienia	6	tygodni,	technikum	mechanizacji	4	tygodnie)	
u	różnych	pracodawców	w	kraju	i	za	granicą:
∙ Technikum Żywienia –	 zakłady	 gastronomiczne	 sieci	
otwartej	 czyli	m.in.	 restauracje,	 bary,	 pizzerie,	Domy	
Wypoczynkowe	w	Zakopanem,	Uzdrowisko	Rabka	Zdrój,	
praktyka	zagraniczna	w	Holandii

∙ Technikum Mechanizacji Rolnictwa –	 indywidualne	
gospodarstwa	rolne,	zakłady	w	których	realizowana	była	
praktyka	klasy	II	oraz	w	Holandii

Praktyczna nauka zawodu w zespole szkół im. Jana Pawła ii w brzostku

Holandia – praca przy pielęgnacji drzewek

wspomnienia uczniów z praktyki w holandii
	 W	kwietniu	wyjechałem	do	pracy	w	Holandii,	pracowałem	
w	największej	fabryce	kwiatów	ozdobnych	–	cała	powierzch-
nia	zakładu	liczyła	około	12	hektarów,	w	tym	około	3	z	nich	
były	pod	szklarniami.	W	firmie	pracowało	ponad	40	polskich	
pracowników,	12	Holendrów.	Naszym	brygadzistą	był	Polak	
o	imieniu	Rafał.	Pracowaliśmy	tam	5	dni	w	tygodniu,	chyba,	
że	była	praca	w	sobotę,	to	również	wtedy	szliśmy.	Do	naszych	
obowiązków	należało	między	innymi:	rozkładanie	palet	na	
których	 znajdowały	 się	 skrzynki	 z	 sadzonkami	 kwiatów	
(dziennie	 nawet	 9	 tirów),	 plewienie,	wybieranie	 ładnych,	
dorodnych	kwiatów,	oczyszczanie	ich	z	suchych	liści,	oczysz-
czanie	 z	ziemi,	 z	mchu	 i	 chwastów.	Później	 oznaczaliśmy	
kwiaty	pod	odpowiednią	grupę	i	gatunek.	Kwiaty	te	następnie	
były	wysyłane	do	klienta.	Wiele	naszych	zadań	było	wyko-
nywane	maszynowo.	Maszyny	poruszały	się	po	szynach.	Co	
drugi	dzień	lub	codziennie	kwiaty	były	nawadniane	i	pry-
skane	na	chwasty.	Nie	zawsze	to	jednak	pomagało	i	trzeba	
było	poprawiać	ręcznie.	W	pracy	przebywaliśmy	8,5	godz.	
Pracowaliśmy	tylko	7,5	godziny	ponieważ	było	3	przerwy	
od	9.45–10.00,	12.30–13.00,	14.45–15.00.	Przerwy	nie	były	
płatne	tak	jak	to	jest	w	Polsce.	W	pracy	było	wiele	gatunków	
kwiatów	toksycznych	i	niebezpiecznych	dla	zdrowia,	dlatego	
należało	podejmować	szczególne	środki	ostrożności.	Po	pracy	
zawsze	spotykałem	się	ze	znajomymi	ze	szkoły.	Poznałem	
także	wielu	nowych	kolegów	z	różnych	części	Polski.	Często	
robiliśmy	sobie	wycieczki	we	własnym	zakresie,	jak	również	
korzystaliśmy	z	wyjazdów	organizowanych	przez	pracodaw-
cę,	np.	wycieczka	do	Amsterdamu.	Zarobki	były	tam	bardzo	
dobre,	wyżywienie	też	nie	było	najgorsze.	Bardzo	mi	się	tam	
podobało,	ponieważ	zwiedziłem	Holandię,	poznałem	kulturę	
i	obyczaje	Holendrów	i	z	największą	ochotą	bym	tam	wrócił.

Wojciech, klasa IV 
Technikum Mechanizacji

* * *
	 Dnia	26.04.2013	 roku	 z	dworca	 z	Dębicy	wyjechaliśmy	
na	praktykę	szkolną	do	Holandii.	Miejscem	do	którego	je-
chaliśmy	było	Venlo.	Dojechaliśmy	na	godzinę	4:00	jednak	
musieliśmy	czekać	na	autobus,	który	o	godzinie	7:00	zabrał	
nas	na	miejsce.	Zakwaterowaliśmy	się	w	hotelu	Joseph	Ho-
tel	w	Tienray,	 gdzie	 zostaliśmy	miło	 przyjęci	 przez	panią	
Katarzynę	i	Luka,	Holendra.	Przez	pierwsze	dwa	dni	mieli-
śmy	czas	na	oswojenie	się	z	nowym	miejscem,	a	następnie	
w	poniedziałek	pojechaliśmy	firmowymi	 autami	 podpisać	

wcześniej	przygotowaną	nam	umo-
wę.	Pracowaliśmy	w	firmie	u	Fleu-
rena	 przy	 drzewkach	 owocowych	
tj.	 gruszki,	 jabłka,	wiśnie,	 śliwki.	
Była	to	największa	szkółka	drzewek	
owocowych	w	Europie.	Powierzch-
nia	wszystkich	pól	na	których	rosły	
drzewka	wynosiła	około	130	ha.	Do	
pracy	dojeżdżaliśmy	 samochodem	
Opel	Astra,	a	długość	naszej	drogi	
zależała	 od	miejsca	 oddalenia	 da-
nego	pola	i	wynosiła	od	25–50	km.	
Pracowaliśmy	najpierw	od	godziny	
8	do	16,30	a	następnie	od	7	do	17.	
Początek	 naszej	 pracy	wyglądał	
następująco:	mieliśmy	 za	 zadanie	
wbijać	 paliki	 do	 każdego	 drzew-
ka.	Służyły	 one	 do	 prawidłowego	
podtrzymywania	 i	ochrony	 przed	
wiatrem,	 deszczem.	Te	 czynności	
wykonywaliśmy	 przez	 pierwsze	
3	 tygodnie	 a	później	 zajęliśmy	
się	 czyszczeniem	 drzewek	 gdzie	
zostały	wykonane	 okulizacje	 lub	
szczepienia.	Nasza	 praca	 polegała	
na	 obrywaniu	 dzikich	 pędów,	
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wyrywaniu	 chwastów	 i	tapero-
waniu	 czyli	 przypinaniu	 drzewek	
specjalnym	 spinaczem	do	 palika.	
Wszystkie	 te	 prace	wykonywali-
śmy	siedząc	na	przystosowanej	do	
tego	6–osobowej	maszynie	jadącej	
stałym	tempem.	Pracowaliśmy	przy	
1,	2	i	3	letnich	drzewkach.	W	zależ-
ności	 od	wieku	 i	wzrostu	 danych	
drzewek	były	przy	nich	dokonywa-
ne	różne	czynności	pielęgnacyjne.	
W	Holandii	nauczyliśmy	się	także	
metod	sortowania,	magazynowania,	
standardów	jakościowych	HACCP,	
GMP	i	GHP,	doskonaliliśmy	język	
angielski.	Naszym	brygadzistą	był	
Holender	Mark,	który	odpowiadał	
za	 wszystko.	 Pracowali	 z	nami	
specjaliści	 tj.	Vladimir,	Herman,	
Haj	 oraz	 dwóch	 Polaków	Wojtek	
i	Mateusz.	Po	pracy	mieliśmy	czas	
wolny,	który	spędzaliśmy	oglądając	
telewizję,	 jeżdżąc	 rowerami	 oraz	
grając	w	 ping–ponga	 i	siatkówkę.	
Codziennie	o	godzinie	18	była	obia-
dokolacja	 –	 nie	 zawsze	 smaczna.	
Po	 posiłku	 pobieraliśmy	prowiant	
na	następny	dzień,	przeważnie	był	to	chleb,	ser	żółty,	dżem	
i	jakaś	szynka.	Praca	nie	była	ciężka	ale	też	nie	było	lekko	
ponieważ	trzeba	było	dorównać	tempu	Holendrów	i	wytrzy-
mać	w	różnych	warunkach	atmosferycznych.
	 Szczęśliwi	 i	pełni	miłych	wrażeń	 po	 3	miesiącach	 po-
wróciliśmy	do	Polski.	Dzięki	 praktyce	w	Holandii	 nabra-
liśmy	doświadczenia,	nauczyliśmy	się	wielu	pożytecznych	
umiejętności,	usamodzielniliśmy	się	i	przy	okazji	zarobili-
śmy.	Poznaliśmy	także	wielu	wspaniałych	ludzi,	z	którymi	
utrzymujemy	kontakt.	DRODZY	KOLEDZY	SERDECZNIE	
POLECAM!

Paweł, kl. IV 
Technikum Żywienia

wspomnienia z praktyki w rabce zdroju
	 Swoją	praktykę	zawodową	wspominam	bardzo	mile.	Dużo	
się	nauczyłam	i	usamodzielniłam.	Razem	z	moimi	siedmioma	
koleżankami	wyjechałyśmy	21	maja	2013r.	Miejsce	od	razu	
nam	się	spodobało,	piękne	górzyste	krajobrazy	i	czyste	po-
wietrze.	Zamieszkałyśmy	na	Leśnym	Wzgórzu,	w	pięknym	
domu	wczasowym,	 z	którego	był	 cudowny	widok	na	 całą	
Rabkę.	 Pracowałyśmy	 od	 poniedziałku	 do	 piątku,	week-
endy	miałyśmy	wolne.	 Pracę	 rozpoczęłyśmy	 następnego	
dnia	po	przyjeździe,	wtedy	też	zostałyśmy	rozdzielone	do	
pięciu	miejsc:	Rabczański	Zdrój	 –	Medical	 SPA,	 Szpital	
Kardiologiczny,	ośrodek	noclegowy	Jagiellonka,	kawiarnia	
koncertowa	i	kawiarnia	przy	tężni.
	 Po	trzech	dniach	zmieniałyśmy	się.	Pracę	zaczynałyśmy	
o	7:30	a	kończyłyśmy	o	15:30,	czyli	8	godzin.	Głównie	poma-
gałyśmy	w	kuchni,	obierałyśmy	dużo	warzyw,	sprzątałyśmy,	
pomagałyśmy	też	przy	wydawaniu	posiłków	i	nakrywałyśmy	
do	stołów.	W	kawiarniach	sprzedawałyśmy	lody	i	przy	tym	
obsługiwałyśmy	kasę	fiskalną.	Poza	tym	parzyłyśmy	herbatę,	

w	niewielkim	stopniu	obsługiwałyśmy	ekspres	ciśnieniowy	
do	parzenia	kawy,	nakładałyśmy	ciasto	oraz	zmywałyśmy	
naczynia.	Praca	była	ogólnie	bardzo	przyjemna	choć	czasem	
wyczerpująca.	Po	praktyce	zwiedzałyśmy	Rabkę,	a	gdy	była	
brzydka	pogoda	wieczory	spędzałyśmy	w	domu,	oglądając	
telewizję	i	rozmawiając.	Zawsze	była	miła	atmosfera,	po	ma-
łych	sprzeczkach	szybko	dochodziłyśmy	do	porozumienia.	
Posiłki	były	bardzo	smaczne,	obfite	i	urozmaicone	pod	wzglę-
dem	zawartości	składników	odżywczych,	doboru	surowców,	
kolorystyki	i	sposobu	podania.	Cztery	tygodnie	upłynęły	nam	
bardzo	szybko	i	15	czerwca	wróciłyśmy	do	domów.	Ten	czas	
zapamiętam	do	końca	życia.	Poszerzyłyśmy	swoją	wiedzę	
zawodową,	nabrałyśmy	doświadczenia	a	przede	wszystkim	
nauczyłyśmy	się	samodzielności.	Chętnie	odwiedziłabym	to	
miejsce	jeszcze	raz.

Agnieszka, klasa IV 
Technikum Żywienia

	 Po	 zakończeniu	 praktyk	 uczniowie	 odbyli	 zaliczenie	
w	szkole	(w	trzecim	tygodniu	sierpnia).	Opowiadając	wraże-
nia,	przedstawiając	komisji	niezbędną	dokumentację	wypeł-
nili	także	anonimową	ankietę	dotyczącą	śródrocznych	i	wa-
kacyjnych	praktyk	zawodowych.	Celem	ankiety	była	ocena	
przebiegu	praktyk	w	poszczególnych	placówkach.	Uzyskane	
informacje	służą	do	wnioskowania	w	oparciu	o	szczegółową	
analizę	 statystyczną	wszystkich	 uzyskanych	 odpowiedzi.	
Uczniowie	wysoko	ocenili	stronę	merytoryczną,	możliwość	
rozwijania	umiejętności	zawodowych	w	rzeczywistych	wa-
runkach	pracy,	możliwość	wykorzystania	wiedzy	zdobytej	
w	szkole,	relacje	z	opiekunami.	Wszystkie	miejsca	praktyk	są	
zdaniem	młodzieży	godne	polecenia	innym	uczniom,	dlatego	
też	szkoła	będzie	utrzymywać	współpracę	z	dotychczasowy-
mi	pracodawcami	ale	także	poszukiwać	nowych.

Teresa Radelczuk

Rabka Zdrój – praca w kawiarni przy tężni 

centrum kultury i czytelnictwa w brzostku 
zaprasza na zajęcia:

• zajęcia plastyczne
–	 grupa	młodsza	–	dzieci	ze	szkoły	podstawowej	(I-VI	klasy)
–	 grupa	starsza	–	młodzież	z	gimnazjum

• zajęcia teatralne
–	 grupa	młodsza	–	Teatrzyk	„Biedronki”(dzieci	od	IV	klasy	szkoły	

podstawowej)
–	 grupa	starsza	–	Grupa	Teatralna	„Chichot”	(uczniowie	gimnazjum)

Ponadto	nadal	 trwa	nabór	do	zespołów	ludo-
wych	w	dwóch	grupach:
• grupa	młodsza	–	dzieci	od	IV	klasy	szkoły	
podstawowej

• grupa	starsza	–	młodzież	z	gimnazjum	i	szkół	
średnich	oraz	dorośli

Tel. 14 6830 315



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE14

„Znad ciemnej rzeki wiatr przylata
I mglistych wspomnień woń przynosi.
Pamięć maluje przeszłe lata...
...Bo coś w szaleństwach jest młodości
Wśród lotu wichru, skrzydeł szumu
Co jest mądrzejsze od mądrości
I rozumniejsze od rozumu…”

Leopold Staff: „Znad ciemnej rzeki”

	 Październikowy	pejzaż	okrył	się	je-
sienią.	Pled	kolorów	zrudziałych	zwisa	
z	krzewów	 i	potęguje	 szarość	 traw	
i	pól.	Sady	pokazują	 już	prawie	nagie	
drzewa.	Tylko	od	czasu	do	czasu	unoszą	
się	usychające	liście,	a	pod	orzechami	
włoskimi	 słychać	 stukot	 upadających	
orzechów.	 Jabłonie	 coraz	 to	 śmielej	
pokazują	 „dary	
jesieni”,	 a	jabł-
ka	 z	rumianymi	
„buz iami”	 na	
żółtych	 i	zielo-
nych	 owocach	
wyglądają	 jak	
buziaczki	 ma-
luchów. 	 Ca ł -
k iem okazale 
prezentują	 się	
w i nog ronowe	
raje.	Wśród	liści	
tkwią	całe	kiście	
g ranatowych ,	
f i o l e t ow y c h	
i	jasnych	 gron.	
Wśród	 pędów	
winorośli,	 a	całkiem	 niezwykłe	 są	
w	tym	 roku,	 okazują	 się	 zbiory	 tych	
owoców.	Krzewy	bzu	dzikiego	stoją	już	
puste,	a	wśród	 liści	widać	 tylko	nagie	
kiście	z	wydziobanych	owoców.	Za	to	
przy	domach	w	ogrodach	zawitał	cudny	
raj	kolorów.	To	piękne	kwiaty	polskie	–	
dalie,	georginie,	begonie,	cynie,	pelar-
gonie,	bratki	–	wśród	gałązek	jałowca	
i	krzewów	 bukszpanu	wprowadzają	
przechodnia	w	stan	 podziwu	 i	uroku	
nad	polską	przyrodą	ojczystą.
	 Jestem	na	ulicy	Zielonej	i	docieram	
do	celu	mojej	podróży.	Tuż	przy	drodze	
stoi	nowoczesny	dom	dwupokoleniowy	
z	pięknie	utrzymanym	ogrodem	kwia-
towym.	Na	frontowej	ścianie	widnieje	
szyld	gabinetu	okulistycznego	 lekarki	

Bożeny	Szymańskiej	 córki	moich	bo-
haterów	 opowieści	Wandy	 i	Romana	
Wnuków.	Obok	wchodzę	do	gabinetu	
optycznego	prowadzonego	przez	zięcia	
doktor	Szymańskiej	i	męża	córki	Doro-
ty	–	Andrzeja	Małozięcia.	W	poczekalni	
czekają	pacjenci	–	małe	dzieci	do	ko-
rekcji	wzroku,	starsze	osoby	czekające	
na	zmianę	szkieł	do	okularów	i	starzy	
ludzie	cierpiący	na	schorzenia	wzroku.
	 Od	podwórza	wchodzę	wejściem	do	
mieszania	Wandy	 i	Romana	Wnuków,	
którzy	pozostawili	całą	młodość	twór-
czą	 na	 ziemi	 kieleckiej,	 wszystkich	
znajomych,	swoje	dokonania	i	sukcesy	
dydaktyczne	i	przyjechali	do	Brzostku	
za	 dziećmi	Bożeną	 i	Jerzym,	 którzy	

znaleźli	 swoje	miejsce	 pracy	
i	życie	na	Ziemi	Brzosteckiej.
	 Na	 pięt rze	 w	brzostec-
kim	 domu	mieszka	 ukocha-
na	wnuczka	Dorota	 –	 oczko	
w	głowie	 dziadków	 –	 wraz	
z	mężem	i	małym	prawnukiem	
Przemkiem.
	 W	domu	rodzinnym	Wandy	
i	Romana	Wnuków	 zawsze	
była	 atmosfera	 życzliwości,	
miłości	 i	odpowiedzialności	
za	 losy	 rodziny.	 To	właśnie	
seniorzy	tego	rodu	Wanda	i	Ro-
man	wnieśli	atmosferę	miłości	
rodzinnej	 i	rzetelnej,	 solidnej	
pracy.	Dziś	przeżywają	smutek	
i	cierpienie	po	śmierci	seniora	

rodu	Romana	Wnuka.
	 Kim	był	pan	Roman,	jak	przeżywał	
lata	młodości,	które	wypadły	na	okres	
II	 wojny	 światowej,	 jak	 znalazł	 się	
w	nowej	 rzeczywistości	 powojennej,	
jakim	był	ojcem	i	mężem,	nauczycielem	
i	wychowawcą,	jakim	był	człowiekiem?	
...	na	te	i	inne	pytania	spróbuję	odpowie-
dzieć	w	tej	opowieści.
	 Roman	Wnuk	 urodził	 się	w	1924	
roku	 w	Drużykowie,	 w	powiecie	
Włoszczowa.	Pochodził	z	wielodzietnej	
(sześcioro	 dzieci)	 rodziny.	 Roman	
z	bratem	Emilem	wykształcili	 się	 na	
nauczycieli,	 Stanisław	 został	 prawni-
kiem,	 zaś	 siostry	 zajęły	 się	 gospoda-
rowaniem	na	ziemi.	Rodzice	z	rodziną	
sprowadzili	 się	 spod	Pilicy	 na	 ziemię	

kielecką	i	jak	sami	zawsze	się	czuli,	byli	
„okupnikami”.	Roman	chodził	do	szko-
ły	w	Szczekocinach	i	codziennie	–	zima	
mroźna	czy	słotna	jesień	–	przemierzał	
pieszo	polnymi	drogami	8	kilometrów	
drogi.	 Ten	 trud	 pokonywania	 drogi,	
pokonywania	 niewygodności	 i	bieda	
jaka	 była	 na	mało	 urodzajnej	 ziemi	
kieleckiej	wytworzyły	u	chłopca	upór,	
wytrwałość,	pracowitość	i	umiejętność	
bycia	 dobrym,	 dociekliwym	 i	twór-
czym	 uczniem.	 Szkołę	 powszechną	
kończył	w	czasie	 niepokoju	 przed	 II	
wojną	 światową,	 a	ta	 zaś	 towarzyszy-
ła	 naszemu	 bohaterowi	w	dorastaniu	
i	stawaniu	 się	 dorosłym	mężczyzną.	
Widział	jak	starsi	bracia	zaczęli	znikać	

na	noc	do	lasu,	 jak	cicho	dyskutowali	
z	grupą	młodych	mężczyzn,	jak	„coś”	
tajemniczego	 ukrywali,	 a	potem	 zni-
kali	na	kilka	dni	i	nocy.	Pozostały	mu	
w	uszach	 słowa	 pieśni	 partyzanckiej	
śpiewane	w	czasie	 spotkań	 nocnych	
po	 udanych	 akcjach	 „Idą,	 idą	 leśni,	
drogę	 leśnym	 daj,	 tam	 gdzie	my	 je-
steśmy,	tam	jest	wolny	kraj…”.	Innym	

Przyjechali do brzostku za dziećmi – wanda i roman wnukowie

Roman Wnuk

Rodzina Wnuków na chrzcie Agnieszki Wanda i Roman Wnukowie z rodziną

Wanda i Roman Wnukowie 
z wnuczką Dorotą
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razem	 znowu	 śpiewali	 liryczną	 pieśń	
„Jędrusiowa	 dola,	 partyzancka	wola	
będzie	 lepiej	 pociesz	 się…”.	Nic	 też	
dziwnego,	że	Roman	Wnuk	zaciągnął	
się	do	„leśnych”	i	razem	z	nimi	działał	
w	akcjach	partyzanckich.	Po	okupacji	
złożył	 broń	 i	podjął	 naukę	w	Liceum	
Pedagogicznym,	gdzie	po	zdaniu	matu-
ry	podjął	pracę	nauczyciela	z	młodzieżą	
wiejską.	Szkółka	była	ulokowana	w	ma-
łym	domku	bez	światła	elektrycznego,	
bez	wody,	 kanalizacji	 i	jakichkolwiek	
wygód	–	ale	radość,	że	można	poszerzyć	
wiedzę	młodzieży	i	dzieciom,	że	moż-
na	walczyć	z	analfabetyzmem	na	wsi,	
nieść	oświatę,	szerzyć	postęp	sanitarny	
rozpierała	duszę	młodego	nauczyciela,	
a	potem	 kierownika	 szkoły.	
Podjął	studia	w	Wyższej	Szkole	
Pedagogicznej	w	Krakowie,	a	w	
1952	 roku	wziął	 ślub	 z	Wandą	
Molendą.	Wspólnie	 pracowali	
jako	 nauczyciele	w	Moskorze-
wie	w	województwie	kieleckim.	
Z	oddaniem	i	wielkim	poświę-
ceniem	kształtowali	osobowość	
wielkich	ludzi	i	wyposażali	ich	
w	wiedzę.	„Młodzież	kontestuje	
dziedzictwo	przekazywanych	jej	
wartości”	–	zapisał	w	encyklice	
Contesimus	 annus	 Jan	 Paweł	
II.	Pokolenie	nauczycieli	powo-
jennych	jakby	od	zawsze	miało	
zapisaną	ową	myśl	w	sercach	i	z	
całym	poświęceniem	oddawali	
się	pracy	pedagogicznej	wycho-
wując	przyszłe	pokolenia.
	 Pani	Wanda	z	domu	Molenda,	
córka	Marianny	 i	Bolesława	 przyszła	
na	świat	w	Warszawie.	Jej	matka	była	
krawcową,	a	ojciec	prowadził	napraw-
czy	warsztat	 samochodowy.	 Podczas	
Powstania	Warszawskiego	ojciec	został	
aresztowany	i	wywieziony	na	Pawiak,	
potem	wywieziony	do	obozu	w	Gross-
-Rosen,	 a	potem	 przewieziony	 do	
Buchenwaldu,	gdzie	zginął.	Matka	prze-
żyła	Powstanie	Warszawskie	w	piwnicy	
domu,	 potem	 została	wywieziona	 do	
Pruszkowa,	gdzie	nastąpiła	segregacja	
warszawian	 i	tylko	 szczęśliwy	 traf	
sprawił,	 że	 przeżyła.	 Zaopiekowała	
się	 niewidomą	 starszą	 kobietą,	 która	
przyjęła	ją	jak	własną	córkę,	a	później	
odwiozła	okaleczoną	kobietę	do	zakon-

nic	w	Częstochowie.	Sama	zaś	wróciła	
do	zniszczonej	Warszawy	i	rozpoczęła	
życie	 od	 zera.	Dzieci	 podczas	wojny	
przebywały	na	wsi,	a	matka	borykała	się	
z	trudami	życia	w	zniszczonej	Warsza-
wie,	aż	wreszcie	przeniosła	się	na	wieś.
	 Wanda	podjęła	naukę	w	szkole	po-
wszechnej	w	Szczekocinach,	a	maturę	
zdała	we	Włoszczowie.	Przez	cały	czas	
nauki	mieszkała	w	internacie.	Po	zdaniu	
matury	w	Liceum	Pedagogicznym	pod-
jęła	 pracę	w	Moskorzewie,	wyszła	 za	
mąż	za	Romana	Wnuka	i	rozpoczęła	ży-
wot	żony,	matki	i	nauczycielki.	Oprócz	
zajęć	dydaktycznych	prowadziła	kółka	
polonistyczne,	 a	jej	 uczniowie	 zajmo-
wali	 poczesne	miejsce	w	konkursach	

przedmiotowych,	 a	potem	z	łatwością	
dostawali	 się	 do	 szkół	 średnich	 i	na	
studia	wyższych	uczelni.	Tamta	mło-
dzież	dobrze	rozumiała,	że	tylko	przez	
zdobywanie	wiedzy	może	wyzwolić	
się	 i	wyjść	 z	wąskich	 zakątków	kraju	
do	 dużych	 zakładów	 pracy.	 Później	
Wanda	Wnukowa	 ukończyła	 studia	
wyższe	 i	razem	 z	mężem	Romanem	
bardzo	gorliwie	czuwała	nad	edukacją	
córki	Bożeny	lekarki,	dziś	kierownika	
Samodzielnego	Gminnego	Publicznego	
Zakładu	Opieki	Zdrowotnej	w	Brzostku	
oraz	edukacją	syna	Jerzego	absolwenta	
Akademii	Górniczo-Hutniczej	w	Kra-
kowie	 wydziału	 eksploatacji	 złóż.	
Obecnie	 obydwoje	 dzieci	mieszkają	

w	Brzostku.
	 W	1998	roku	Wanda	i	Roman	Wnu-
kowie	podjęli	decyzję	przeniesienia	się	
do	Brzostku	za	dziećmi.	Z	miłości	do	
nich	 pozostawili	 cały	 bagaż	 doznań	
pedagogicznych,	przyjaciół,	znajomych,	
dorobek	 życia	 sprzedali	 i	rozpoczęli	
budowę	domu	na	Brzosteckiej	Ziemi.	
Tutaj	 Roman	Wnuk	współpracował	
z	brzosteckimi	 kombatantami,	 a	po	
śmierci	Stefana	Czecha	pełnił	funkcję	
prezesa	tego	koła.	Dzisiaj	już	go	nie	ma,	
odszedł	 do	Pana.	Zmagał	 się	 z	ciężką	
chorobą,	ale	cierpienia	jego	były	bardzo	
boleśnie	 przeżywane	przez	 najbliższe	
osoby:	 żonę,	 córkę,	 syna	 i	wnuczki	
z	rodzinami.

	 Dziś	 żona	 Romana	Wnuka	
Wanda	 z	bólem	ogląda	 zdjęcia	
męża	 i	wspomina,	 że	 był	 nie-
zwykle	czułym	ojcem,	zapobie-
gliwym	 i	pracowitym	człowie-
kiem,	wrażliwym	na	 krzywdę	
ludzką,	otwartym	przyjacielem	
i	dobrym	 pedagogiem.	Dwoje	
dzieci	wysyłał	na	studia	i	utrzy-
manie	ich	w	Krakowie	z	dwóch	
pensji	nauczycielskich	było	he-
roicznym	czynem.	Dlatego	całe	
wakacje	 pracował	 na	 działce,	
na	 łąkach	 prowadzili	 hodowlę	
owiec	 i	wysyłali	 jagnięcinę	 za	
granicę	–	to	był	prawdziwy	za-
strzyk	finansowy	na	godne	życie	
i	studia	dzieci.	
	 Kochał	 wnuczki	 i	z	 wielką	
dumą	 opowiadał	 o	prawnuku	
Przemku	–	 synu	wnuczki	Do-

roty	 i	Andrzeja	Małozięciów.	Cieszył	
się	 też	 dwiema	 prawnuczkami	Oliw-
ką	 i	Martynką	 –	 córkami	 wnuczki	
Agnieszki	Kiresztur.
	 Bardzo	ciepło	wspomina	Pani	Wanda	
o	życiu	męża	Romana.	Pamięta	o	jego	
trudach	w	czasie	budowy	szkoły,	o	jego	
zaangażowaniu	w	edukację	 dorosłych	
mieszkańców	 tamtych	 ziem,	 kończą-
cych	na	kursach	ósmą	klasę,	o	boryka-
niu	 się	 z	trudami	 życia	 codziennego.	
Jednak	wierzy,	że	przeżyli	dobrze	życie	
na	 ziemi	 kieleckiej,	 że	 dobrze	wrośli	
w	tutejszą	rzeczywistość	brzostecką,	bo	
przyniosła	ich	w	nasze	strony	miłość	do	
dzieci	i	rodziny.

Zuzanna Rogala

Wanda i Roman Wnukowie Roman Wnuk z grupą kombatantów

Roman Wnuk z prawnukiem Przemkiem
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Groch z kapustą
figura „matki królowej Pokoju”
	 W	sobotę	7	września	o	godz.	17–tej	w	kościele	parafial-
nym	w	Brzostku	miała	miejsce	 niecodzienna	 uroczystość,	
a	mianowicie	 została	wniesiona	 i	poświęcona	figura	Matki	
Królowej	Pokoju.

	 Figura	 została	 zakupiona	w	Medziugorje	 ze	 składek	
miejscowej	 Grupy	Modlitewnej,	 głównie	 uczestników	
pielgrzymek	do	 tego	niezwykłego	miejsca,	 a	przywieziona	
przez	panią	Annę	Surowiak	z	Jasła,	wracającej	z	pielgrzym-
ką	z	Festiwalu	Młodzieży	w	sierpniu.	Wygląd	figury	został	
odtworzony	na	podstawie	opisów	
Widzących	 i	dzięki	 zaanga-
żowaniu	 wielu	 osób	możemy	
teraz	modlić	 się	w	intencjach	
przekazanych	w	Orędziach	przed	
tą	piękną	i	troskliwą	Matką	Po-
koju.	 Figura	 została	wniesiona	
na	 postumencie,	 wykonanym	
przez	miejscowego	stolarza	i	bę-
dzie	 uczestniczyć	w	procesjach	
podczas	 różnych	 świąt.	 Przed	
wejściem	do	kościoła	 otrzyma-
liśmy	 tekst	 pieśni	 powitalnej	
oraz	„Hymn	Królowej	Pokoju”,	
a	w	 kościele	 czekała	 nas	miła	
niespodzianka	–	nasz	organista	
ze	 Scholą	 wykonywał	 pieśni	
również	„Medziugorskie”	–	pięk-
ne	i	melodyjne,	których	nauczył	
ich	opiekun	Grupy	Modlitewnej	
ksiądz	Krzysztof	Moszyński,	
uczestnik	duchowy	pielgrzymki	
i	odprawiający	w	tym	dniu	Mszę	
św.	 Na	 koniec	 nabożeństwa	
chórek	został	nagrodzony	przez	
wiernych	brawami.	

	 Przed	Mszą	św.	odmówiliśmy	Różaniec	–	część	Radosną	
i	Bolesną,	spełniając	prośbę	Matki	Boskiej	przekazaną	w	Orę-
dziach	o	modlitwę	różańcową	w	intencji	pokoju	na	świecie,	
w	kraju	i	w	rodzinach.
	 Wszystkich	czcicieli	Matki	Bożej	zapraszamy	do	wspólnej	
modlitwy	w	każdą	pierwszą	sobotę	miesiąca	godzinę	przed	
wieczorną	Mszą	św.,	aby	wynagradzać	krzywdy	i	zniewagi	
wyrządzone	naszej	Orędowniczce

ofiara na tacę
	 Chcę	 zaapelować	 z	tego	miejsca,	 aby	parafianie	 liczniej	
uczestniczyli	w	składkach	na	 tacę	 zbieraną	 podczas	Mszy	
św.	Nie	piszę	tu	o	wielkości	ofiar,	bo	to	zależy	od	zasobności	
poszczególnych	portfeli,	ale	o	sam	fakt.	Każdy	wierny	w	ko-
ściele	korzysta	z	różnych	dóbr	materialnych	–	kosztują	świece,	
prąd	oświetleniowy,	komunikanty,	środki	czystości,	kadzidło,	
wino	mszalne,	pensja	kościelnego,	organisty,	ogrzewanie	itp.	
W	związku	z	tym	powinien	partycypować	w	tych	kosztach	
na	miarę	swoich	możliwości,	a	nie	tylko	korzystać.	Uczmy	
również	dzieci	dzielić	się	posiadanymi	dobrami	materialnymi	
ze	wspólnotą	parafialną,	abyśmy	nie	wychowali	wyłącznie	
samolubów	i	skąpców,	„którym	się	należy”.	Ksiądz	zbierając	
datki	błogosławi	dzieci,	a	w	niektórych	kościołach	robi	 im	
również	na	czole	krzyżyki	zamiast	Komunii	św.,	jeśli	maluch	
podchodzi	z	rodzicem	do	Stołu	Pańskiego.

organista
	 Muszę	przyznać,	że	jestem	zadowolona	z	posługi	naszego	
organisty,	bo	gra	ładnie,	ma	ładny	głos	i	uczy	nowych	pieśni	
(jeśli	tylko	osoby	świeckie	prowadzące	modlitwy	przed	Mszą	
św.	 dopuszczą	 go	 do	 głosu	w	odpowiednim	 czasie).	Mam	
porównanie	np.	z	organistą	w	jednym	z	kościołów	w	Gdyni,	
kiedy	to	organista	nie	utrzymuje	jednakowego	tempa	ciągle	
„przeszkadzając”	wiernym	oraz	w	Myślenicach	–	gdzie	wcale	
nie	ma	głosu	i	nie	powinien	śpiewać	–	jaką	pieśń	śpiewa	można	
tylko	rozpoznać	po	słowach	wyświetlanych	na	tablicy,	przy	
czym	gra	tak	głośno,	że	mój	wnuczek	natychmiast	wychodzi	
z	kościoła.	Dobrze	 też,	 że	 nasz	 organista,	 chcąc	 utrzymać	
odpowiednie	 tempo	 pieśni	 i	nie	 zmieniać	 go,	 „podgania”	
nieraz	rozwlekłe	śpiewanie.	Ważne,	aby	również	pozwolił	na	
„złapanie	oddechu”	bez	konieczności	połykania	początków	
zwrotek.	I	oby	się	nam	nie	zepsuł	po	tych	pochwałach.

komunia święta
	 Ostatnio	czasami	widzę,	jak	komunikujący	ksiądz	czeka	
z	komunikantem	na	pierwszego	wiernego,	który	odważy	się	
wstać	 i	podejść	w	odpowiedniej	 chwili.	 Ludzi	 dużo,	 czas	
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Dokończenie na str. 18

„Panie Ty widzisz Krzyża się nie lękam
Panie Ty widzisz Krzyża się nie wstydzę
Krzyż Twój całuję, pod Krzyżem uklękam
bo na tym Krzyżu Boga mego widzę
w Krzyżu znajduję to, com w szczęściu stracił
pokój i wiarę, miłość i nadzieję
czyń co chcesz ze mną, pod Krzyżem zostanę
Krzyż mą kolebką, Krzyż i grobem będzie…”

	 Wrześniowe	dni	stają	się	coraz	krótsze,	bardziej	mgliste	
i	wietrzne.	Niebo	zaciągnięte	jest	grubymi	chmurami,	sza-
rymi,	ciemnymi,	ołowianymi,	które	wiatr	przegania	i	gdzieś	
w	dal	gna.	Ranki	bardzo	rześkie	zwykle	mokre	z	wiszącymi	
kropelkami	deszczu	przeganiają	człowieka	do	domu.	Na	polu	
robi	się	coraz	to	bardziej	pusto	i	szaro.	Z	górki	kościelnej	roz-
ciąga	 się	 widok	
brzosteckich	rów-
ni,	które	przecina	
srebrna	 wstęga	
Wisłoki	 i	w	 dali	
opiera	 się	 o	stok	
skurowskiej	 gór-
ki.	Na	wzniesie-
niu	w	zalesionych	
terenach	 królu-
ją	 kolory	 żółci,	
brązu,	 f ioletu ,	
bordo, 	 zgn i łej	
zieleni	 a	z	 koron	
modrzewi	zlatują	
lekkie	 żółte	 igły.	
Gałęzie	poruszają	
się	w	wietrznym	
tańcu	 jak	 balet-
nice.	Wiatr	niesie	
spadające	 liście,	
a	te	jakby	jeszcze	
nie	 chciały	 spa-
dać	w	dół	wirują	w	lekkim	tańcu,	zakręcając	koła	coraz	niżej	
i	niżej,	 to	znowu	podnoszą	się	do	góry,	aż	wreszcie	 tracą	
swoją	moc	i	opadają	na	ziemię	tworząc	kolorowy	kobierzec.	
	 Rynek	brzostecki	też	wkomponował	się	w	kolory	jesieni	
–	klomb	żółto,	pomarańczowo,	fioletowo,	czerwony	zakwitł	
–	a	krzewinki	szałwi	srebrzą	się	i	otulają	kwiatowe	rabaty.	
Klony	coraz	niżej	opuszczają	gałązki	z	pożółkłymi	palcza-
stymi	liśćmi.	Tylko	świerki	i	tuje	stoją	dostojnie	w	zieleni	
i	nie	 zdradzają	 pory	 roku.	Wokół	 brzosteckiego	 kościoła	
rabaty	 róż	 –	 czerwone,	 różowe	 i	żółte	 –	 tworzą	 dostojny	
bukiet	przed	naszym	Domem	Bożym.	Krzyż	misyjny	świeżo	
owinięty	wieńcem	i	kolorową	wstążką	stoi	dostojnie	na	dzie-
dzińcu	kościelnym.	Przed	płaskorzeźbą	Błogosławionego	
Jana	Pawła	 II	 świecą	 się	 znicze,	 stoją	 bukiety	 z	kwiatów	
ogrodowych	 i	coraz	 to	 zatrzymują	 się	 pobożni	 parafianie	

z	dziećmi	z	pokłonem	i	modlitwą	przed	naszym	współcze-
snym	błogosławionym,	 a	już	 niedługo	 świętym.	Klęczy	
młody	chłopak	i	z	ukrytą	twarzą	w	rękach	pokornie	o	coś	
prosi,	a	może	dziękuje	za	otrzymane	łaski.	To	znowu	maluch	
siedzący	w	wózeczku	 kładzie	 kwiatek	 przed	 popiersiem	
polskiego	Papieża.	Ludzi	 jest	coraz	więcej,	spieszą	się	do	
kościoła,	bo	to	13	września,	dzień	przed	odpustem	parafial-
nym	na	Podwyższenie	Krzyża	jest	wieczór	fatimski.	Jest	to	
nabożeństwo	do	Matki	Bożej,	która	objawiła	się	13.10.1917	
roku	w	małej	miejscowości	 portugalskiej	 Fatimie	 trojgu	
dzieciom:	7–letniej	Hiacyncie,	jej	braciszkowi	Franciszkowi	
i	ciotecznej	siostrze	Łucji.	Tym	to	właśnie	niewinnym,	bied-
nym,	ale	rozmodlonym	dzieciom	przekazała	Matka	Boska	
trzy	 tajemnice	 fatimskie.	Kiedy	dzieci	 pasły	 owce	w	po-
bliżu	wioski	Fatima,	bawiły	się,	biegały,	śpiewały,	objawił	

im	się	anioł	stróż	
i	prosił	 o	modli-
twy	 i	of iary	 za	
n iewie rzących	
ludzi.	Dzieci	bar-
dzo	się	przejęły	tą	
sytuacją,	modliły	
się	 i	wymyślały	
drobne	 ofiary	 za	
biednych	 grzesz-
ników.	I	 tak	każ-
dego	13	dnia	mie-
siąca	 objawiała	
się	dzieciom	Mat-
ka	 Najświętsza.	
Z	 czasem	 razem	
z	dziećmi	 zaczę-
l i 	 przychodzić	
dorośli	 i	wspól-
nie	 zatapiali	 się	
w  m o d l i t w i e . 
Łucja	 sł yszała	
słowa:	 „ jestem	

Najświętszą	Panną	Różańcową.	Przyszłam	upomnieć	ludz-
kość,	 aby	 zmieniła	 życie	 i	nie	 zasmucała	Boga	 ciężkimi	
grzechami”.	Namawiała	też	dzieci	do	modlitwy	różańcowej.	
Przekazała	im	również	trzy	tajemnice	fatimskie.	Pierwsza	
tajemnica	to	wizja	piekła,	do	którego	idą	dusze	grzeszników	
i	okropnie	cierpią.	W	drugiej	tajemnicy	fatimskiej	Maryja	
przepowiedziała	wybuch	II	wojny	światowej	oraz	rozpoczę-
cie	prześladowania	kościoła	 i	znieważenia	osoby	Papieża.	
Zaś	 trzecia	 tajemnica	 fatimska	 przeznaczona	 była	 tylko	
dla	Papieża.	Dokumenty	kościelne	podają,	że	ta	tajemnica	
dotyczyła	zamachu	na	Jana	Pawła	II	w	dniu	13.05.1981	roku	
i	w	niej	mówiła:	„o	białym	kapłanie	ginącym	od	kuli	z	broni	
palnej”	(Encyklopedia.	Tajemnice	fatimskie).	Jan	Paweł	II	

odpustowe świętowanie w brzosteckiej parafii

upływa,	a	ksiądz	czeka	(i	Pan	Jezus	też)	aż	ktoś	pierwszy	się	
ruszy.	Co	ludzi	powstrzymuje?	To	wierni	powinni	wcześniej	
się	ustawić	i	czekać	na	Pana	Jezusa,	a	nie	odwrotnie.

„Godzinki wieczorne”
	 Na	koniec	przytoczę	słowa	„Godzinek	wieczornych”,	któ-
rych	nauczył	nas	ksiądz	Mariusz	Wierzba	podczas	lipcowej	
pielgrzymki	do	Medziugorje	–	jego	z	kolei	nauczyła	własna	
mama.	Te	godzinki	–	jak	sama	nazwa	wskazuje	–	śpiewa	się	
przed	snem	–	są	piękne	i	melodyjne:

„Najsłodszy	Jezu,	przez	Twe	święte	rany,
Przez	siedem	boleści	Matki	Twej	kochanej.
	 	 Daj	dobrym	niebo,	złym	opamiętanie,
	 	 A	duszom	w	czyśćcu	racz	wybaczyć	Panie.(x	2)

Bo	dusze	w	czyśćcu	ratunku	nie	mają,
Od	nas	żyjących	pomocy	żądają.
	 	 Kto	te	godzinki	nocne	śpiewał	będzie,
	 	 Po	siedem	grzechów	na	dzień	mu	ubędzie.(x	2)
Bo	te	godzinki	z	nieba	są	zesłane,
Na	Jasnej	Górze	w	kartach	zapisane.
	 	 To	te	godzinki	anieli	śpiewali,
	 	 Jak	Matkę	Boską	w	niebo	wprowadzali.	(x	2)
Chroń	mnie	dobry	Boże,	gdy	się	spać	położę,
A	Twoi	anieli	staną	u	pościeli.
	 	 Dałeś	nam	dzień	cały,	żyć	dla	Twojej	chwały,
	 	 Daj	nam	pospać	zdrowo,	chwalić	cię	na	nowo”.	(x	2)

Janina Słupek
Fot. Piotr Halz



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE18

swoje	ocalenie	przypisywał	wstawiennictwu	Maryi,	a	po-
cisk,	którym	został	ranny	przekazał	jako	wotum	do	Sank-
tuarium	Fatimskiego.	Obecnie	pocisk	ten	umieszczony	jest	
w	koronie	figury	Matki	Boskiej	Fatimskiej,	o	czym	pisze	Jan	
Paweł	II	w	ostatnim	rozdziale	książki	„Pamięć	i	tożsamość”.
	 Wieczór	 13.09.2013	 roku	w	brzosteckim	 kościele	 był	
niezwykle	uroczysty.	Figura	Matki	Bożej	Fatimskiej	tonęła	
w	kwiatach,	które	w	mocnym	świetle	elektrycznym	sprawia-
ły	wrażenie	jakby	Fatimska	Pani	szła	kwiecistą	łąką.	Przed	
figurą	klęczały	młode	matki	z	dziećmi	i	młodzież,	a	starsi	
siedzieli	w	ławkach	i	przesuwali	w	rękach	paciorki	różańca,	
w	wielkim	skupieniu	pozdrawiali	Maryję	słowami	„Zdrowaś	
Maryjo	łaskiś	pełna…”.	Dziękowali	za	łaski,	prosili	o	szczę-
ście	w	rodzinach,	 polecali	Bogu	dusze	 zmarłych	 i	błagali	
o	pokój	na	świecie.	Polecali	też	Syryjczyków	opiece	Madon-
ny	i	prosili	aby	skończyła	się	wojna,	aby	ucichły	wybuchy	
pocisków,	aby	zaniechano	używać	środków	chemicznych	do	
zabijania	ludzi,	aby	przestały	ginąć	niewinne	dzieci,	kobiety,	
młodzi	i	starzy	ludzie.	Modlitwa	o	pokój	w	Syrii	z	naszego	
brzosteckiego	kościoła	 niosła	 się	 daleko	przez	wieczorną	
poświatę	aż	hen	do	Pani	Różańcowej.
	 Przy	ołtarzu	rozpoczęła	się	Msza	Święta	koncelebrowana	
pod	przewodnictwem	ks.	prof.	Andrzeja	Garbarza	z	Rze-
szowskiego	 Seminarium	Duchownego,	w	asyście	 księży	
z	naszej	diecezji.	Proboszcz	brzosteckiej	parafii	–	gospodarz	
święta	fatimskiego	i	odpustu	parafialnego	–	ks.	dr	Jan	Cebu-
lak	powitał	wszystkich	księży	i	zebranych	parafian	zapra-
szając	do	czynnego	uczestnictwa	w	Mszy	Świętej,	a	później	
w	procesji	różańcowej	wypraszającej	pokój	na	świecie.
	 Ks.	prof.	Andrzej	Garbarz	w	homilii	przybliżył	wiernym	
fakt	 niezwykłych	 objawień	 fatimskich	 trojgu	 dzieciom	
oraz	wyjaśnił	na	czym	polega	trzecia	tajemnica	fatimska.	
Przedstawił	też	losy	wybranych	dzieci	przez	Matkę	Boską.	
Łucja	zrelacjonowała	pisemnie	objawione	tajemnice	będąc	
już	zakonnicą.	Za	namową	kanonika	Galamba	de	Olivera	
biskupa	 diecezji	 Leiria	 spisała	 trzecią	 część	 tajemnicy	
fatimskiej.	Dopiero	 Jan	Paweł	 II	w	dniu	26.06.2000	 roku	
upublicznił	ją,	a	była	w	niej	mowa	o	ataku	na	naszego	pol-
skiego	Papieża.	Cały	kościół	brzostecki	zatopił	się	w	zadu-
mie	wsłuchując	się	w	każde	słowo	wypowiedziane	w	czasie	
homilii	przez	ks.	profesora.	Nastrój	powagi	i	rozmodlenia	
wzmocniły	 śpiewy	 scholi.	 Pieśń	 „Maryjo	 śliczna	 Pani”,	
zaśpiewana	przy	subtelnym	akompaniamencie	gitary	prowa-
dzonej	przez	Marcina	Parata,	wprowadziła	wiernych	w	kli-
mat	fatimskich	przeżyć.	Śpiewające	dziewczęta	i	chłopcy:	
Agnieszka	Bachara,	Monika	Stawarz,	Paulina	Giergowska,	
Martyna	Radelczuk,	Waldek	Wójcik,	 Jarek	Stawarz	–	gi-
tarzysta	 i	Klaudiusz	Spicha	 –	 organista	 –	 śpiewali	 pieśń	
lekko,	czysto	i	bardzo	„ciepło”	co	wpłynęło	na	wzmocnienie	
nabożnego	 świętowania	 tego	dnia.	Na	 zakończenie	Mszy	
świętej	 odśpiewali	młodzi	 śpiewacy	 „Dobranoc	Maryjo”,	
a	w	orszaku	procesyjnym	figurę	Matki	Różańcowej	niosły	
wszystkie	stany	–	młodzież,	matki	i	ojcowie.	Z	nieba	mżył	
drobny	deszczyk,	ale	to	nie	przeszkadzało	wiernym	w	ró-
żańcowej	 procesji,	 podczas	 której	młodzież	 gimnazjalna	
fragmentem	modlitw	i	rozważań	wprowadzała	w	każdą	dzie-
siątkę	różańca.	Przy	płonących	świeczkach	szedł	procesyjny	
orszak	i	zanosił	modły	do	„Matki,	która	wszystko	rozumie	
i	jest	sercem	z	każdym	z	nas”	prośby	o	pokój	w	rodzinach	
i	na	świecie.
	 Tę	uroczystość	nagrywała	Internetowa	Telewizja	Południe	
z	siedzibą	w	Jaśle,	 a	do	 naszej	 gazety	 fotografował	 Józef	
Nosal.
	 14	września	 odbył	 się	 coroczny	 odpust	 parafialny	 na	
Podwyższenie	Krzyża	 Świętego.	Od	 rana	 był	 to	 dzień	
rześki,	wietrzny	 i	słoneczny.	Wokół	 rynku	 stały	 kramy	
z	odpustowymi	słodkościami,	zabawkami	i	świecidełkami.	
Spora	część	parafian	podążała	na	sumę,	a	przed	Krzyżem	
Misyjnym	płonęły	świeczki,	stały	świeże	kwiaty,	a	wierni	
z	szacunkiem	zatrzymywali	się	przed	Znakiem	Odkupienia	

i	w	 skupieniu	 odmawiali	modlitwy.	 Pod	 tym	misyjnym	
znakiem	najżywiej	przesuwały	się	obrazy	z	życia:	zwykły	
radosny	dzień,	to	znów	smutne	i	bolesne	chwile,	tragiczne	
momenty	 z	życia	 rodziny,	 a	ukojeniem	była	 zawsze	pieśń	
„kto	Krzyż	odgadnie,	ten	nie	upadnie	w	boleści	sercu	za-
danej”.
	 Myślę,	że	wierzący	w	tym	dniu	do	Krzyża	się	zwracali,	
na	nowo	Go	odkrywali,	z	Nim	się	jednoczyli,	a	potem	sil-
niejsi	z	własnym	krzyżem	schowanym	w	Krzyżu	Zbawienia	
wracali	 do	 domu,	 do	 codziennych	obowiązków,	 do	 trosk	
i	odpowiedzialności	 za	własne	 rodziny	 –	 po	 prostu	 żyli	
bardziej	wrośnięci	w	posługę	krzyża	codziennego.
	 W	tym	dniu	odpustowym	przy	ołtarzu	zebrali	się	zapro-
szeni	przez	proboszcza	ks.	dr.	Jana	Cebulaka	księża	cele-
bransi.	Na	dźwięk	sygnaturki	chór	parafialny	–	a	właściwie	
to	już	tylko	szesnastoosobowa	grupa	śpiewacza	–	zaintono-
wał	czterogłosową	pieśń	„Panie	Ty	widzisz	Krzyża	się	nie	
lękam”…	po	czym	nasz	rodak	ks.	Szymon	Nosal	rozpoczął	
Mszę	świętą.	Jego	dźwięczny	głos	skupił	parafian	do	czyn-
nego	uczestnictwa	we	Mszy	świętej.	W	kilku	zdaniach	przy-
pomniał	jak	dorastał	i	jak	od	najmłodszych	lat	często	bywał	
w	brzosteckiej	świątyni.	Pamięcią	wrócił	do	stycznia	1945	
roku,	kiedy	to	z	rodziną	wracał	z	wysiedlenia	zza	Wisłoki	
i	mama	najpierw	przyprowadziła	go	do	naszego	kościoła.	
Był	 on	 zniszczony	 i	spalony,	 bez	 drzwi,	 a	przy	wejściu	
leżała	kupa	gruzów,	zaś	ze	sklepienia	kościelnego	wisiały	
okopcone,	czarne,	na	pół	spalone	belki	i	tylko	ołtarze	cudem	
nie	zostały	zniszczone.	Po	krótkiej	modlitwie	udał	się	wraz	
z	rodziną	do	domu,	który	też	zastał	zniszczony.	Matka	ks.	
Szymona,	siostra	Marysia	i	inni	parafianie	przychodziły	do	
kościoła	i	porządkowały	go	ze	zniszczeń	wojennych.	Myły	
i	czyściły	 okopcone	ołtarze,	 ściany,	mężczyźni	wywozili	
gruz,	wstawiali	drzwi,	okna,	a	procesja	rezurekcyjna	za	trzy	
miesiące	szła	już	wokół	w	miarę	uporządkowanego	kościoła.	
Tamte	czasy	wyzwoliły	u	ludzi	chęć	niesienia	pomocy	za	
Bóg	 zapłać.	W	dzisiejszych	 czasach	 cywilizacja	 hedoni-
zmu	i	kult	„złotego	cielca”	przykrywa	to,	co	powinno	być	
oczywiste,	 ginie	 u	współczesnego	 człowieka	 świadomość	
miłosierdzia,	 pomocy	 i	ofiary.	Tutaj	 przywołam	 świętego	
Ojca	Pio,	który	wołał	„bądź	miłosierny	i	ufaj	Miłosierdziu,	
a	On	(Jezus)	cię	nigdy	nie	opuści…”.
	 Homilię	na	odpustowej	sumie	głosił	zaproszony	ks.	prof.	
Andrzej	Garbarz.	Mówił	 o	mocy	Krzyża	 i	wśród	wielu	
przykładów	przypomniał	ojca	Maksymiliana	Kolbe,	który	
dobrowolnie	przyjął	 krzyż	 za	więźnia	Franciszka	Gajow-
niczka	i	zginął	za	niego	śmiercią	głodową.	Poddał	refleksji	
wiernym,	jaki	wymiar	miał	ów	krzyż	dla	ofiary,	a	jaki	dla	
ocalonego	przy	życiu	człowieka.	Jak	ciężki	musiał	być	ów	
krzyż	dla	człowieka,	za	którego	zginął	nasz	współczesny	
święty	i	ile	cierpienia	wziął	ze	sobą	zagłodzony	na	śmierć	
przez	hitlerowskich	oprawców	ojciec	Maksymilian	Kolbe.	
„Cierpienie	bowiem	zawsze	jest	próbą,	czasem	nad	wyraz	
ciężką	próbą,	której	poddane	zostaje	człowieczeństwo”	pisał	
w	Liście	Apostolskim	„Salvifici	Doloris”	z	1984	roku	Jan	
Paweł	II	i	tak	o	cierpieniu	powinniśmy	myśleć.
	 Po	homilii,	przy	pieśni	wykonywanej	przez	chór	„Naj-
droższy	w	życiu	 skarbie	mój,	 zbawienia	 z	Ciebie	wytrysł	
zdrój…”	wierni	zatopili	się	w	modlitwie,	a	potem	przystąpili	
do	Stołu	Pańskiego	i	uczestniczyli	w	procesji	odpustowej.	
Na	 zakończenie	 odmówiona	 została	modlitwa	 jako	 jeden	
z	warunków	uzyskania	 odpustu	 zupełnego,	 a	ksiądz	 pro-
boszcz	wyraził	podziękowania	ks.	profesorowi	za	głoszone	
Słowo	Boże	oraz	księżom	celebransom,	służbie	liturgicznej	
i	wiernym	za	obecność	i	wspólną	modlitwę,	a	hymn	„Boże	
coś	 Polskę”	 zamknął	 tę	 uroczystość	 kościelną.	Wszyscy	
uczestnicy	tej	uroczystości	wychodzili	bogatsi	w	mądrości	
wynikające	z	Ewangelii,	a	przekazane	podczas	Mszy	świętej.	
Na	pewno	każdy	z	nas	zastanawiał	się	w	skrytości	ducha	kim	
jest,	czy	zagubioną	owcą,	czy	synem	marnotrawnym,	czy	
wiernym	Krzyżowi	gorliwym	ojcem,	matką,	córką	skłonnym	
do	życia	z	własnym	Krzyżem.

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze str. 17



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 19

odpust w Parafii Podwyższenia krzyża świętego w brzostku

Fot. J. Nosal
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Fot. J. Nosal

XXX sesja rady miejskiej

Ślubowanie nauczycieli, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego

Wręczenie nagród Burmistrza dla uzdolnionych uczniów szkół średnich
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XXIII Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka – str. 7

wydarzenia w obiektywie

Wielka Rewia Kawalerii w Krakowie – str. 9

„Sprzątanie Świata” w Gminie Brzostek – str. 5
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iV Turniej orlika o Puchar Premiera donalda Tuska

SP Brzostek

Gimnazjum Brzostek

Eliminacje gminne

Eliminacje wojewódzkie w kategorii chłopców młodszych

Półfinał wojewódzki w kategorii chłopców starszych

ZS Siedliska-Bogusz

DAP Dębica SP Brzostek

Gimnazjum BrzostekGimnazjum Jasło

Fot. M. Kawalec, W. Płaziak, J. Nosal
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	 We	wrześniu	kompleks	boisk	„Moje	Boisko	Orlik	–	2012”	
w	Brzostku	 opanowali	młodzi	 piłkarze	 i	piłkarki,	 którzy	
rywalizowali	w	IV	Turnieju	Orlika	o	Puchar	Premiera	Do-
nalda	Tuska.	To	 już	kolejny,	 czwarty	 sezon	największego	
piłkarskiego	 turnieju	 dla	 dziewcząt	 i	chłopców.	W	 trzech	
poprzednich	edycjach	uczestniczyło	ponad	360	000	najmłod-
szych	adeptów	polskiego	futbolu.	W	tegorocznych	zawodach	
na	szczeblu	województwa	startowało	11	823	zawodniczki	
i	zawodników,	to	1	227	drużyn	w	tym:	208	drużyn	dziewcząt	
starszych,	 383	 drużyny	 chłopców	 starszych,	 190	 drużyn	
dziewcząt	młodszych,	 446	 drużyn	 chłopców	młodszych.	
Na	 brzosteckim	Orliku	w	sumie	 rozegrano	 5	 turniejów	
na	różnym	szczeblu	rozgrywek.	W	dniach	11-12	września	
drużyny	przystąpiły	do	rywalizacji	w	eliminacjach	gmin-
nych.	Łącznie	w	trzech	turniejach	wzięło	udział	140	osób.	
W	pierwszym	dniu	 (11	września)	 rozgrywany	był	 turniej	
w	kategoriach	chłopców	(roczniki	2002-2003)	oraz	dziew-
cząt	(roczniki	2000-2001).	Do	turnieju	chłopców	zgłosiło	się	
cztery	zespoły.	Turniej	wygrała	drużyna	SP	Brzostek,	która	
pokonała	wszystkie	zespoły.

Wyniki meczów:
1.	SP	Brzostek	–	SP	Grudna	Górna		 	 1:0
2.	SP	Kamienica	Górna	–	ZS	Siedliska-Bogusz		 2:0
3.	SP	Brzostek	–	ZS	Siedliska-Bogusz	 	 2:0
4.	SP	Grudna	Górna	–	SP	Kamienica	Górna		 2:0
5.	SP	Brzostek	–	SP	Kamienica	Górna		 	 1:0
6.	ZS	Siedliska-Bogusz	–	SP	Grudna	Górna		 0:2

MECZE BRAMKI	 PUNKTY
1.	SP	BRZOSTEK 3 4:0 9
2.	SP	GRUDNA	GÓRNA 3 4:1 6
3.	SP	KAMIENICA	GÓRNA 3 2:3 3
4.	ZS	SIEDLISKA-BOGUSZ 3 0:6 0

	 W	turnieju	dziewcząt	wzięło	udział	pięć	zespołów.	Zwy-
ciężyła	drużyna	ZS	Siedliska-Bogusz,	drugie	miejsce	wy-
walczyła	SP	Brzostek,	a	trzecie	miejsce	przypadło	drużynie	
Gimnazjum	Brzostek.

Wyniki meczów: 
1.	Gimnazjum	Brzostek	–	Orliki	Błażkowa	I		 1:0
2.	SP	Brzostek	–	Gimnazjum	Gogołów		 	 1:0
3.	ZS	Siedliska-Bogusz	–	Orliki	Błażkowa	I		 1:0
4.	Gimnazjum	Brzostek	–	SP	Brzostek		 	 2:0
5.	ZS	Siedliska-Bogusz	–	Gimnazjum	Gogołów		 0:0
6.	Orliki	Błażkowa	I	–	SP	Brzostek		 	 0:2
7.	ZS	Siedliska-Bogusz	–	SP	Brzostek		 	 0:0
8.	Gimnazjum	Gogołów	–	Gimnazjum	Brzostek		 1:0
9.	ZS	Siedliska-Bogusz	–	Gimnazjum	Brzostek		 1:0
10.	Gimnazjum	Gogołów	–	Orliki	Błażkowa	I		 0:1

MECZE BRAMKI PUNKTY
1.	ZS	SIEDLISKA-BOGUSZ 4 2:0 8
2.	SP	BRZOSTEK 4 3:2 7
3.	GIMNAZJUM	BRZOSTEK 4 4:2 6
4.	GIMNAZJUM	GOGOŁÓW 4 1:2 4
5.	ORLIKI	BŁAŻKOWA	I 4 1:4 3

	 W	drugim	dniu	do	rywalizacji	przystąpili	chłopcy	starsi	
(roczniki	2000-2001).	W	turnieju	wzięło	udział	pięć	drużyn.	
Pierwsze	miejsce	wywalczyli	 zawodnicy	 z	Gimnazjum	
Brzostek,	drugie	zajęli	zawodnicy	z	Gminy	Frysztak,	a	trze-
cie	miejsce	przypadło	drużynie	Orliki	Błażkowa	II.

Wyniki meczów:
1.	ZS	Siedliska-Bogusz	–	SP	Brzostek		 	 1:0
2.	Gmina	Frysztak	–	Gimnazjum	Brzostek		 1:2

3.	Orliki	Błażkowa	II	–	SP	Brzostek		 	 0:0
4.	ZS	Siedliska-Bogusz	–	Gmina	Frysztak		 0:6
5.	Orliki	Błażowa	II	–	Gimnazjum	Brzostek		 1:1
6.	SP	Brzostek	–	Gmina	Frysztak			 	 0:3
7.	Orliki	Błażkowa	–	Gmina	Frysztak		 	 0:2
8.	Gimnazjum	Brzostek	–	ZS	Siedliska-Bogusz		 5:0
9.	Orliki	Błażkowa	II	–	ZS	Siedliska-Bogusz		 1:0
10.	Gimnazjum	Brzostek	–	SP	Brzostek		 	 4:0

MECZE BRAMKI PUNKTY
1.	GIMNAZJUM	BRZOSTEK 4 12-2 10
2.	GMINA	FRYSZTAK 4 11-2 9
3.	ORLIKI	BŁAŻKOWA	II 4 2:3 5
4.	ZS	SIEDLISKA-BOGUSZ 4 3:12 3
5.	SP	BRZOSTEK 4 0:10 1

	 24	września	rozegrano	eliminacje	wojewódzkie	w	kate-
gorii	chłopcy	młodsi	(roczniki	2002-2003).	Na	wyznaczony	
termin	zgłosiły	się	2	drużyny	z	pięciu,	które	miały	prawo	
w	nich	uczestniczyć.	Na	eliminacje	przybyły:	SP	Brzostek	
oraz	DAP	Dębica.	Drużyny	 rozegrały	mecz,	 z	którego	
zwycięsko	wyszedł	 zespół	 z	Dębicy	 pokonując	 4:0	 ekipę	
z	Brzostku.	Do	kolejnego	etapu	awansowały	obie	drużyny.	
Podkarpacki	Szkolny	Związek	Sportowy	przydzielił	brzo-
steckiemu	Orlikowi	 również	 organizację	 półfinału	woje-
wódzkiego	w	kategorii	chłopcy	starsi	(roczniki	2000-2001).	
Turniej	został	rozegrany	w	ostatni	dzień	września.	Na	półfi-
nał	przyjechały	wszystkie	drużyny	(Gimnazjum	Jasło,	Gim-
nazjum	Brzostek,	UKS	Szóstka/DAP	Dębica,	Gimnazjum	
Pilzno),	które	wcześniej	wywalczyły	sobie	prawo	gry	w	tym	
turnieju.	Po	zaciętych	meczach	zwyciężyła	drużyna	z	Jasła,	
która	tym	samym	uzyskała	awans	do	finału	województwa,	
gdzie	zagra	8	najlepszych	drużyn	z	całego	województwa.	
Drugie	miejsce	zajęła	drużyna	z	brzosteckiego	Gimnazjum,	
natomiast	trzecie	miejsce	wywalczyła	ekipa	z	Pilzna.	

Wyniki meczów: 
Gimnazjum	Jasło	–	Gimnazjum	Brzostek		 2:1
Gimnazjum	Pilzno	–	UKS	Szóstka/	DAP	Dębica		 2:2
Gimnazjum	Jasło	–	UKS	Szóstka/	DAP	Dębica	 4:3
Gimnazjum	Brzostek	–	Gimnazjum	Pilzno	 5:0
Gimnazjum	Jasło	–	Gimnazjum	Pilzno	 	 1:1
UKS	Szóstka/DAP	Dębica	–	Gimnazjum	Brzostek 1:2

MECZE BRAMKI PKT
1.	GIMNAZJUM	JASŁO 3 7:5 7
2.	GIMNAZJUM	BRZOSTEK 3 8:3 6
3.	GIMNAZJUM	PILZNO 3 3:8 2
4.	UKS	SZÓSTKA/	DAP	DĘBICA 3 6:6 1

	 Po	zakończeniu	każdego	turnieju	odbyło	się	wręczenie	
nagród,	których	fundatorem	był	Urząd	Miejski	w	Brzostku.	
Zwycięzcy	otrzymali	puchar	natomiast	pozostałe	drużyny	
pamiątkowe	dyplomy.	Każdy	uczestnik	otrzymał	koszulkę,	
którą	ufundował	sponsor	turnieju	PZU	i	PKN	ORLEN.	Ser-
deczne	podziękowania	należą	się	dyrektorom	oraz	nauczy-
cielom	wszystkich	szkół,	które	brały	udział	w	zawodach,	jak	
również	Burmistrzowi	Leszkowi	Bieńkowi	za	ufundowanie	
nagród.	Podziękowania	należą	się	także	Janinie	Wójcik,	która	
czuwała	 nad	 zdrowiem	młodych	piłkarzy,	Marcie	Król	 –	
kierownik	CKiCz	za	wypożyczenie	sprzętu	nagłaśniającego	
oraz	Józefowi	Nosalowi,	który	uwiecznił	zmagania	młodych	
piłkarek	i	piłkarzy	na	fotografiach.	Organizatorzy	gratulują	
zwycięzcom	i	zapraszają	do	udziału	w	turnieju	w	przyszłym	
roku.

Animatorzy „Moje Boisko – Orlik 2012”
Magdalena Kawalec

Krzysztof Hals

iV Turniej orlika o Puchar Premiera donalda Tuska
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Zofia 
Jarmusz

Marian
Nosal

narodziny
Zapalimy	nowy	promyk	światła
okruch	miłości	i	chleba	w	twych	dłoniach
zacznie	pulsować	życiem	i	ruchem	w	twoim	łonie
poznawać	będzie	przestrzeń	
dzielącą	noc	od	białej	sali
w	niej	to	wynurzy	się	na	powierzchnię
pierwszym	oddechem	sparzy	płuca	
ciszę	rozerwie	pierwszym	krzykiem	
szczęśliwi	będziemy	do	łez	
To	miało	będzie	imię	„miłość”

recepta na uśmiech
Znowu	jest	ci	smutno	i	źle	
i	chociaż	słońce	świeci,
za	oknem	słychać	jak	dzieci	śmieją	się	
swobodą	myślenia	
i	niby	dzień	taki	jak	wczoraj
nic	się	nie	zmienia
ty	jednak	usiadłeś	z	pochyloną,	może	bolącą	głową
z	receptą	gotową	na	przyjęcie	smutku,	zwątpienia
A	dopiero	wczoraj	mówiłeś	do	bliźniego	swego
by	umiał,	by	mógł	w	goryczy	życia	nieść	to,
co	daje	nam	Bóg
byś	zatrzymać	mógł	nie	tylko	radości
a	pogardzie	wyszedł	naprzeciw
cierpienie	zaś	ukrył	głęboko	w	sercu	swoim
nie	mówiąc	nikomu,	że	ugniata	cię
a	częściej	byś	uśmiechać	się	mógł
uśmiechem	miłości!

rozpalić jesień
Jeżeli	iść	to	w	Bieszczady
Najlepiej	wczesną	jesienią
Gdy	liście	drzew	się	rumienią
A	mgła	się	ścieli	nad	ziemią
Jeżeli	wejść	to	do	cerkwi
Tej	co	najdalej	od	drogi
Gdzie	pająk	samotny	tęskni
Czeka	by	splątać	twe	nogi
A	gdy	już	tam	wejdziesz	do	niej
Utoniesz	w	ikony	oczach
Weź	z	twarzy	jej	zamodlonej
Ten	żar	i	rozrzuć	po	zboczach
I	zapal	nim	wzgórza	lasów
Ogniem	bukowych	płomieni
I	dodaj	do	tego	żaru
Różnych	odmian	czerwieni
I	popatrz	z	góry	na	lasy
Na	barwny	obraz	ziemi
Wszystko	jest	żółto-czerwone
Pali	się	ogniem	jesieni
Jak	góry	przejść	to	jesienią
Grzać	się	kolorów	płomieniem
Do	cerkwi	samotnej	wrócić
Z	ciepłym	jesieni	wspomnieniem

czekanie
Czekam	na	zmianę	w	mym	życiu
Dlaczego	tak	długo	Panie
Cichutko	czekam	w	ukryciu
Na	Twoje	zawołanie
Mów	Panie	bo	sługa	słucha
I	czeka	Tobie	oddany
Niech	przyjdzie	jakaś	otucha
Daj	mi	znak	oczekiwany
Zamykam	oczy	gdy	ciemno
A	gdy	je	otwieram	rano
Proszę	Cię	bądź	dzisiaj	ze	mną
I	siłę	daj	na	czekanie
Bo	wszystko	się	wkoło	zmienia
Tylko	u	mnie	wciąż	tak	samo
Zamknięta	księga	stworzenia
W	której	o	mnie	napisano
Wciąż	jest	mi	ciężko	na	duszy
Dobrze	wiesz	Panie	dlaczego
I	czekam	żebyś	mi	ulżył
Pokrzepił	ducha	mojego
Szuflady	Twe	wciąż	zamknięte
Moje	przyszłe	dni	nieznane
Więc	otwórz	i	pozwól	spojrzeć
Jak	tam	jest	poukładane

zapytaj o drogę
Nie	wiesz	co	przyniosą	kolejne	dni
Chciałbyś	iść	łatwą	drogą
W	otchłani	niewiedzy	szukać	takich	chwil
Które	cierpienie	unieść	ci	pomogą
Nie	widzisz	przed	sobą	światła
Wszystko	zanurza	się	w	mrok
Wypatrujesz	kresu	wszechświata
A	widzisz	tylko	na	krok
To	od	ciebie	zależy	jutro
Możesz	stanąć	lub	dalej	iść
Tylko	drogę	zapamiętaj	krótką
Abyś	doszedł	bo	coraz	mniej	sił
Nieznane	przed	tobą	życie
Ale	ktoś	przeżył	i	poznał	te	dni
Lecz	skończył	drogę	i	skrył	się
Tam	gdzie	nie	można	już	mówić	nic

wybieram trzeźwość
Dotknęłam	go	drżącymi	palcami
Nikt	nic	nie	miał	przeciw	temu
Zbliżyłam	go	do	swoich	ust
A	nikt	nic	nie	miał	przeciw	temu
Wciągnęłam	do	płuc	jego	zapach	i…
A	oni	mało,	że	nie	mieli	nic	przeciwko	temu
To	jeszcze	wypełnili	go	po	brzegi
Spojrzałam	głębiej,	na	dno
„Ojcze	nasz.	Któryś..”	powtarzam
Nie	czuję	rąk,	twarzy…
Jak	gorąco,	nic	nie	widzę
Nagle	jest	ciemno,
jak	cicho,
zimno	mi…
Żegnajcie…
Nie,	nie	chcę	tak
Teraz	wiem,	choć	może	za	późno
Chcę	być	trzeźwa
Wybieram	trzeźwość	–	a	ty?

Konkurs – „Wybieram trzeźwość”
wyróżnienie w Rzeszowie

dar miłości
Duchu	Święty	przyjdź
W	nasze	serca	miłość	wlej
Ten	najpiękniejszy	Boży	dar
Aby	nasze	serca	ogarnął	żar
Tak	jak	chciał	tego	Bóg
By	rozmnażać	świat	się	mógł
By	się	ludzie	szanowali
I	tą	miłość	pogłębiali
Jak	uczył	o	tym	nas
Jezus,	już	przez	długi	czas
Bo	w	życiu	ważne	jest
Czułe	słówko,	miły	gest

Jadwiga 
Samborska

Tajemnica świata
Chodź
podejdź	bliżej
pokażę	Ci	świat
jego	ogromną	tajemnicę
gdzie	koniec	daleki	jeszcze
a	początku	już	nie	widać
zobaczysz…
poczujesz…
zostaniesz…
Chodź
podejdź	bliżej
te	starozłote	nitki
wskażą	nam	drogę
gdzie	najlepsze	rosną	jeżyny
a	ptaki	śpiewają	jak	zaczarowane
zobaczysz…
poczujesz…
zostaniesz…

Powiatowy konkurs „Świat i ja”
III miejsce w Rzeszowie
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czytelnicy
piszą...
	 Serdeczne	 pozdrowienia	 dla	 całej	
redakcji,	a	w	szczególności	dla	pani	Zu-
zanny	Rogali	za	tak	wspaniałe	reportaże	
na	łamach	waszej	gazety.	Czytam	waszą	
gazetę	od	pierwszej	strony	do	ostatniej	
kilka	razy,	o	ile	mogę	ją	zdobyć.	W	roku	
1958,	 jako	młoda	 dziewczyna	mająca	
zaledwie	18	lat,	po	ukończeniu	Liceum	
Pedagogicznego	 dla	Wychowawczyń	
Przedszkoli	w	Jaśle	musiałam	wyemi-
grować	 ze	 Smarżowej,	 ponieważ	 na	
terenie	województwa	 nie	 znalazłam	
pracy.	 Po	 2	miesiącach	 poszukiwań	
wyjechałam	do	Opola,	gdzie	zostałam	

zatrudniona	w	podopolskiej	wsi	Tarnów	
Opolski.	Tu	 założyłam	swoją	 rodzinę.	
Po	 latach	 dołączyły	 do	mnie	 siostry,	
brat	 i	mama.	 Zawsze	 na	Wszystkich	
Świętych	 przebywam	 na	 cmentarzu	
w	Siedliskach-Bogusz,	 tam	mam	grób	
ojca.	 Gdy	 ktoś	 z	rodziny	wyjeżdża	
w	kierunku	 Smarżowa	 –	 Brzostek	
przywozi	mi	waszą	 gazetę.	Ostatnio	
wzruszył	mnie	reportaż	pani	Zuzanny	
„Opowieści	dawnej	treści	–	Gorzejowa”.
	 Będąc	dzieckiem	zawsze	z	rodzicami	
wyjeżdżałam	na	 odpust	 do	 kościółka	
w	Gorzejowej.	Czekała	 na	 nas	 ciocia	
i	wujek	z	obiadem	i	pysznym	ciastem.	
Tam	też	szłam	w	pielgrzymce	z	prośbą	
o	deszcz	lub	pogodę.	Pamiętam,	mając	
13	lat,	kiedy	to	w	jednym	roku	panowała	
susza.	Szliśmy	do	Gorzejowej	w	skwa-

rze	 z	prośbą	 o	deszcz,	 a	wracaliśmy	
z	powrotem	w	strugach	deszczu.
	 My	 też	mamy	gazetkę	gminną,	 ale	
waszej	nie	może	dorównać.	Im	człowiek	
starszy	tym	bardziej	tęskni	za	ojczystą	
ziemią,	 za	 swoimi	 latami	młodości.	
Ileż	 razy	musiałam	 przez	 las	 iść	 do	
Smarżowej	 z	Brzostku.	W	 tym	czasie	
nie	 było	 autobusu.	 Brnęłam	 nieraz	
w	zaspach,	 a	tato	 przecierał	mi	 drogę	
do	autobusu	w	Brzostku.
	 Jeszcze	 raz	 szczere	 podziękowania	
dla	Pani	Zuzanny	Rogali	i	całej	redakcji	
za	tak	wspaniałą	gazetę.	Dzieje	się	u	was	
wiele.	Obraz	waszej	gminy	zmienia	się	
w	szybkim	tempie	dla	dobra	wszystkich	
jej	mieszkańców.
	 Pozdrawiam	serdecznie

Z poważaniem Jadwiga Zyła

 Po	dwumiesięcznej	przerwie	rozpo-
czął	się	kolejny	sezon	dla	tenisistek	sto-
łowych	LKS	Brzostowianka	Brzostek.	
KS	Start	Park-M	Nowy	Sącz	był	pierw-
szym	przeciwnikiem	z	jakim	zmierzyły	
się	 tenisistki	 stołowe	z	Brzostowianki.	
Spotkanie	zostało	zakończone	zwycię-
stwem	tenisistek	z	Brzostku	6:4.	Przed	
rozpoczęciem	 sezonu	 z	drużyną	poże-

gnały	się:	Iwona	Kuszaj,	Ewelina	Woj-
dyła	 (wyjazd	 za	 granicę).	Do	 zespołu	
dołączyły	Zuzanna	Koza	oraz	Wioletta	
Maciołek,	 które	 w	zeszłym	 sezonie	
reprezentowały	KKTS	Krosno.	To	 już	
czwarty	 sezon	 rywalizacji	 tenisistek	
stołowych	 z	Brzostku	w	pierwszoligo-
wych	 szrankach.	Z	 roku	na	 rok	nasze	
zawodniczki	 robią	 postępy	 i	zajmują	

coraz	wyższe	miejsca	w	lidze.	W	ubie-
głym	sezonie	uplasowały	się	na	piątym	
miejscu.	W	 tym	sezonie	 celem	będzie	
walka	 o	„środek”	 tabeli	 i	bezpieczne	
utrzymanie	się	w	elicie	zespołów	pierw-
szej	ligi.	
	 Tenisistkom	oraz	kibicom	życzymy	
samych	 pozytywnych	 emocji	 sporto-
wych!

Zarząd 
LKS Brzostowianka Brzostek

nowy sezon przy tenisowym stole

Oto wyniki po 3 kolejkach: 
	 	 	 	 	 	 	 KS	START	PARK-M	Nowy	Sącz	–	LKS	BRZOSTOWIANKA	Brzostek	 4:6
	 	 	 	 	 	 	 LKS	BRZOSTOWIANKA	Brzostek	–	CHOMIK-ROKICIE	Gdów	 	 3:7
	 	 	 	 	 	 	 RKS	CUKROWNIK	Chybie	–	LKS	BRZOSTOWIANKA	Brzostek	 	 10:0

Lp. Klub	sportowy Gry Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bilans
1. RKS	CUKROWNIK	Chybie 3 6 3 0 0 27:3
2. CHOMIK-ROKICIE	Gdów 3 5 2 1 0 21:9
3. KU	AZS	UE	II	Wrocław 3 5 2 1 0 20:10
4. GLKS	II	Nadarzyn 3 4 2 0 1 14:16
5. LZS	VICTORIA	Chróścice 3 3 1 1 1 17:13
6. Klub	AZS	PWSZ	Nysa 3 3 1 1 1 15:15
7. LKS BRZOSTOWIANKA Brzostek 3 2 1 0 2 9:21
8. MKS	JEDYNKA	Łódź 3 1 0 1 2 11:19
9. LUKS	GALUX	Skrzyszów 3 1 0 1 2 10:20
10. KS	START	PARK-M	Nowy	Sącz 3 0 0 0 3 6:24

Pożegnanie lata
„No patrz, już po lecie,
Po wakacjach, po słońcu
Mój Boże, już się robi szaro 
na świecie…”
	 Ekspozycją	 darów	 późnego	 lata	
i	 ciekawą	 aranżacją	 stołów	 uczen-
nice	Zespołu	Szkół	 im.	 Jana	Pawła	
II	 w	Brzostku	 z	 nostalgią	 żegnają	
wakacje	i	witają	Złotą	Polską	Jesień.
„Jesień, złocista jesień,
Z każdym dniem piękniejsza jesteś
Babiego lata sznur i nocnych ptaków chór
Rozbrzmiewa ciągle nam 
w złocistym lesie.”

Sylwia i Karolina
Zespół Szkół 

im. Jana Pawła II w Brzostku
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Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku
przy współpracy z Fundacją Aktywizacja

zaprasza do udziału w projekcie:
,,Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich”

• Osoby niepełnosprawne	spełniające	łącznie	następujące	kryteria:
–	wiek:	16	–	59	lat	–	kobiety;	16	–	64	lat	–	mężczyźni
–	miejsce	zamieszkania:	teren	wiejski	lub	małomiasteczkowy	(do	25	tys.	mieszkańców)
–	status	zawodowy:	niezatrudniony/-a,	w	tym	niezatrudniony/-a	w	rolnictwie	(osoby	nieaktywne	zawodowo,	bezrobotne	
lub	poszukujące	pracy)

–	osoby	posiadające	orzeczenie	o	stopniu	niepełnosprawności,	niezdolności	do	pracy	lub	równoważne
–	osoby	ze	sprzężoną	i/lub	rzadką	niepełnosprawnością

• Osoby z otoczenia uczestników projektu (rodzina, opiekunowie prawni)

JAKIE WSPARCIE OTRZYMAJĄ UCZESTNICY PROJEKTU?
Wsparcie obowiązkowe dla Uczestników/-czek Projektu realizowane w e-Centrum:

–	Indywidualny	Plan	Działań	(konsultacje	z	Mentorem,	planowanie	ścieżki	kształcenia	w	projekcie	oraz	zaplanowanie	
form	wsparcia	w	procesie	aktywizacji	zawodowej)

–	Warsztaty	umiejętności	społecznych
–	Szkolenie	podstawowe	z	obsługi	komputera
–	Seminarium	prawne

Wsparcie dodatkowe dla Uczestników/-czek Projektu (realizowane poza e-Centrum):
–	Szkolenia	zawodowe	wewnętrzne	(dostosowane	do	potrzeb	lokalnych	rynków	pracy)
–	Szkolenia	zawodowe	zewnętrzne	(finansowanie	szkolenia	indywidualnie	dobranego	do	potrzeb)
–	Szkolenie	z	przedsiębiorczości,	działalności	gospodarczej	i	spółdzielczości	socjalnej	(szkolenie	dla	osób,	które	chcą	
założyć	swoją	firmę	lub	przystąpić	do	spółdzielni	socjalnej)

–	Warsztaty	praktycznej	nauki	zawodu	(wsparcie	realizowane	przez	wykwalifikowanego	specjalistę	w	danym	zawodzie	
i	służy	nabyciu	nowych	bądź	rozwinięciu	dotychczasowych	umiejętności	zawodowych)

–	Pośrednictwo	pracy
–	Praktyki	zawodowe
–	Staż	rehabilitacyjny
–	Zatrudnienie	wspomagane	 (wsparcie	w	poszukiwaniu	 pracy	oraz	we	wdrożeniu	 na	 stanowisko	 realizowane	przez	
Trenera	Pracy)

–	Wsparcie	finansowe	dla	osób	zainteresowanych	kontynuacją	lub	podjęciem	nauki	(zwrot	kosztów	czesnego	i	pomocy	
naukowych	do 800 zł na osobę)

–	 Integracyjne	wyjazdowe	warsztaty	aktywizacji	społeczno	–	zawodowej

Wsparcie dla osób z otoczenia niepełnosprawnych uczestników/-czek Projektu:
–	Warsztat	psychologiczno-prawny	dla	rodzin	i	opiekunów
–	Udział	wybranych	osób	z	otoczenia	w	Integracyjnych	wyjazdowych	warsztatach	aktywizacji	społeczno-zawodowej

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Projektu można uzyskać w Biurze Projektu:
Fundacja	Aktywizacja
Ul.	Rejtana	10
35-310	Rzeszów
Tel.	511	944	287	lub	511	944	280

Zapisy do projektu prowadzone są w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku:
ul.	20-go	Czerwca	4
39-230	Brzostek
tel./fax	14	68	30	315

Centrum	Edukacji	i	Aktywizacji	Zawodowej	Osób	Niepełnosprawnych	w	Rzeszowie
al.	Rejtana	10	(parter),	35-310	Rzeszów,	tel.	+48	504	463	745
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nauka w konspiracji cd.
	 Na	korytarzu	mój	kolega	rozmawiał	
z	jakąś	dziewczyną.	Przerwał	rozmowę	
i	powiedział	mi.	Pani	profesor	czeka	na	
ciebie	i	pokazał	mi	drzwi.	Ja	zrewanżo-
wałem	mu	się	tym	samym.	Dziewczyna	
zaś	rzekła.	Mój	kolega	nie	wychodzi	już	
zbyt	długo.
	 Drzwi	do	których	 zapukałem	były	
oznaczone	numerkiem	trzy.	Nie	wiążąc	
z	numerkiem	 drzwi	 żadnej	wróżby,	
gdy	 usłyszałem.	 Proszę!	Wszedłem	
do	pokoju.	Pokój	był	podobny	do	po-
przedniego	 i	moje	 zachowanie	 także.	
Pani	siedząca	za	stołem	zapytała	mnie	
tylko	o	nazwisko	i	poprosiła	bym	usiadł	
na	krześle	przed	stołem.	Zanim	rozpo-
częła	pytania	oznajmiła,	że	u	niej	będę	
zdawał	egzamin	z	botaniki.	Następnie	
usłyszałem	od	pani	profesor	króciutki	
wykładzik	 czym	 zajmuje	 się	 nauka	
botaniki	i	jakie	ona	ma	znaczenie	prak-
tyczne.	Zadawane	mi	pytania	dotyczyły	
głównie	morfologii	roślin.	Odpowiedzi	
na	nie	szły	mi	dość	dobrze	z	wyjątkiem	
szczegółów	o	budowie	i	czynnościach	
komórek	 roślin.	Na	 zakończenie	 pani	
profesor	 powiedziała.	 To	wszystko,	
dziękuję.	I	ja	podziękowałem	za	egza-
min,	ale	nie	zostałem	poinformowany	
czy	egzamin	został	mi	zaliczony.	Wy-
chodząc	z	pokoju	zobaczyłem	na	kory-
tarzu	jakiegoś	młodzieńca.	Ten	wskazał	
mi	drzwi,	gdzie	mam	się	udać,	a	sam	
wszedł	do	pokoju,	który	ja	opuściłem.
	 Zapukałem	 do	wskazanych	 drzwi	
i	usłyszałem	wypowiedziane	męskim	
głosem.	Proszę!	Gdy	wszedłem	zoba-
czyłem	większy	pokoik	od	poprzednich	
i	o	 innej	mansardowej	 konfiguracji.	
Poza	 tym	wszystko	 rozpoczęło	 się	
podobnie.	Pytania	egzaminacyjne	pan	
profesor	 zaczął	 od	 gramatyki	 i	zasad	
pisowni	w	języku	 łacińskim.	Przeko-
nałem	się	już	dzisiaj,	że	gramatyka	dla	
mnie	jest	piętą	Achillesa.	Z	deklinacją	
rzeczownika	 jeszcze	 jakoś	 dawałem	
sobie	rady,	ale	przy	zaimkach	zupełnie	
straciłem	orientację.	Podobne	kłopoty	
miałem	 z	koniugacją	 czasowników.	
Na	 szczęście	 pan	profesor,	 jak	mi	 się	
wydawało,	był	bardzo	życzliwy	i	wy-
rozumiały	dla	mnie.	Tam	gdzie	utkną-
łem	pomagał	mi	dokończyć	poprawną	
odpowiedź.	Lepiej	poszło	mi	czytanie	
tekstu	 łacińskiego	 i	tłumaczenie	 na	
język	polski,	ale	i	tu	profesor	zwracał	
mi	 uwagę	 na	 potrzebę	 właściwego	
akcentowania	 zgłosek.	Ostatnie	 pyta-
nie	nie	dotyczyło	 już	 łaciny.	Z	 jakich	
przedmiotów	już	zdawałeś	w	tym	bu-
dynku?	Odpowiedziałem,	że	z	historii	
i	botaniki.	No	i	z	łaciny,	dodał	profesor.	
Proszę	 pójść	 teraz	 do	 pokoju	 numer	

cztery	 na	 ostatni	 tutaj	 egzamin.	Do	
widzenia.	 Powtórzyłem	 pożegnanie,	
podziękowałem	za	egzamin	i	ukłoniłem	
się	przed	wyjściem.
	 Korytarz	 był	 pusty.	 Poszedłem	do	
drzwi	z	numerem	cztery	i	zapukałem.	
Zamiast	zaproszenia	usłyszałem.	Pro-
szę	 zaczekać.	Wiedziałem,	 że	w	tym	
pokoju	 będę	 zdawał	 egzamin	 z	geo-
grafii,	ponieważ	oprócz	tego	egzaminu	
pozostał	mi	 jeszcze	 tylko	 egzamin	
z	religii,	który	mam	zdawać	na	pleba-
ni.	Byłem	pewny,	 że	w	pokoju	 zdaje	
Grzesiu.	 Tymczasem	 otworzyły	 się	
drzwi	numer	cztery	i	z	pokoju	wyszła	
jakaś	 dziewczyna,	 która	 powiedziała	
mi.	Proszę	wejść.	Zaskoczony	faktem,	
że	z	pokoju	wyszedł	nie	Grzesiu,	omal	
nie	 zapomniałem	 powiedzieć	 dzień	
dobry	i	ukłonić	się	pani	profesor,	która	
zaczęła	 ubolewać	 nad	 moim	 zmę-
czeniem	 poprzednimi	 egzaminami.	
Obiecała,	że	ona	nie	będzie	mnie	zbyt	
długo	męczyć	 pytaniami.	Zanotowa-
ła	 sobie	moje	 nazwisko	 i	imię	 oraz	
miejscowość	 zamieszkania.	Zapytała	
dlaczego	nie	zdawałem	egzaminu	bliżej	
miejsca	 zamieszkania,	w	Dębicy	 albo	
w	Tarnowie.	Wyjaśniłem,	 że	 tam	nie	
miałem	pośrednika	w	kontakcie	z	Tajną	
Organizacją	Nauczycielską.	 Ponadto	
bezpieczniej	jest	zdawać	konspiracyjny	
egzamin	daleko	od	miejsca	zamieszka-
nia.	Gdzie	zamierzasz	uczyć	się	po	woj-
nie?	Tego	jeszcze	nie	wiem.	Być	może	
tutaj	w	Bochni.	Wiesz	jak	nazywa	się	
rzeka,	która	płynie	w	pobliżu	Bochni?	
Tak	wiem,	rzeka	Raba.	Jak	nazywa	się	
rzeka,	która	płynie	w	pobliżu	twojego	
miejsca	zamieszkania	i	w	jakiej	rzece	
łączy	się	z	wodami	Raby?	W	pobliżu	
Grabin	przepływa	Wisłoka,	która	 tak	
jak	Raba	stanowi	prawobrzeżny	dopływ	
Wisły.	Od	 takich	 prostych	 i	łatwych	
pytań	 pani	 profesor	 przeszła	 do	 py-
tań	 złożonych,	wielowątkowych.	Do	
nich	 należało	 pytanie.	Czym	zajmuje	
się	 geografia	fizyczna?	Po	 pytaniach	
szczegółowych,	 zaskoczył	mnie	 bar-
dzo	wysoki	stopień	ogólności	pytania.	
Postanowiłem	więc	 dać	 odpowiedź	
w	równie	wysokim	 stopniu	ogólności	
i	powiedziałem.	Geografia	 fizyczna	
jest	nauką,	która	zajmuje	się	badaniem	
i	opisem	 zewnętrznej	 części	 skorupy	
ziemskiej,	 dolnej	warstwy	 atmosfery,	
powłoki	wodnej	Ziemi,	gleb,	oraz	świa-
ta	roślinnego	i	zwierzęcego.	W	zakresie	
geografii	fizycznej	wyróżnia	się	kilka	
działów:	 geomorfologię,	 glacjologię,	
geografię	gleb,	hydrologię,	oceanologię,	
klimatologię	 i	biogeografię.	Następne	
pytanie	pani	profesor	miało	charakter	
sprawdzający.	Czym	zajmuje	 się	 gla-
cjologia?	Odpowiedziałem.	Glacjologia	
zajmuje	 się	 badaniem	 lodowców,	 ich	
wpływem	na	rzeźbę	powierzchni	ziemi	
oraz	na	warunki	 klimatyczne.	Zupeł-
nie	pogrążyło	mnie	następne	pytanie.	
W	 jaki	 sposób	 tworzona	 jest	 siatka	
geograficzna?	Wiedziałem,	 że	 tworzą	
ją	 południki	 i	równoleżniki,	 ale	 nie	
mogłem	sobie	przypomnieć	 jak	się	 je	

wyznacza.	Nawet	próby	pomocy	pani	
profesor	nie	wyzwoliły	mnie	z	plątani-
ny	błędnego	wyznaczania	południków	
i	równoleżników.	 Tak	 niefortunnym	
akcentem	zakończył	 się	mój	 egzamin	
z	geografii.	Ledwie	pozbierałem	się	by	
podziękować	i	pożegnać	panią	profesor.
	 Grzesiu	już	czekał	na	mnie	gdy	wy-
szedłem	z	pokoju.	Było	późne	popołu-
dnie	kiedy	wychodziliśmy	z	sadu	przez	
furtkę.	 Schodząc	 ścieżką	w	kierunku	
miasta	Grzesiu	powiedział.	W	pobliżu	
kościoła	parafialnego	rozstaniemy	się.	
Ja	pójdę	do	siebie	na	obiad	a	ty	na	ple-
banię.	Egzamin	z	religii	mamy	wyzna-
czony	na	godzinę	osiemnastą.	Zdążymy	
więc	nieco	odpocząć.	Przyjdę	po	ciebie	
do	mieszkania	 księdza	Wójtowicza.	
W	pobliżu	ulicy	Grzesiu	przyśpieszył	
kroku	 i	na	 ulicę	wyszedł	 pierwszy.	
Niedaleko	kościoła	zmienił	on	kierunek	
i	zniknął	za	budynkiem,	a	ja	poszedłem	
na	plebanię.	Drzwi	na	plebanię	otworzył	
mi	ten	sam	mężczyzna	co	wczoraj.	Do	
kogo?	Zapytał.	Do	księdza	Wójtowicza.	
Odpowiedziałem.	A	 tak,	 tak,	 proszę	
bardzo.	Widocznie	 poznał	mnie.	Na	
piętrze	zapukałem	do	drzwi	mieszkania	
księdza.	Otworzyła	 je	Wójtowiczowa	
i	zaraz	po	ich	zamknięciu	powiedziała.	
Okropnie	martwiłam	 się	 o	ciebie	 czy	
nie	przytrafiło	się	tobie	coś	złego	na	tej	
wycieczce.	Księdza	też	nie	ma,	musiał	
pójść	do	chorego.	Ty	Stasiu	na	pewno	
jesteś	 bardzo	głodny.	 Idę	 powiedzieć	
w	kuchni	by	przynieśli	ci	obiad.	Wyszła	
nim	zdążyłem	cokolwiek	powiedzieć.	
Usiadłem	w	fotelu	i	omal	nie	zasnąłem.	
Czułem	się	bardzo	wyczerpany.	Wcale	
nie	 chciało	mi	 się	 jeść	 lecz	 spać.	Za	
chwilę	wróciła	Wójtowiczowa	 z	wia-
domością,	że	zaraz	przyniosą	obiad.
	 Zacząłem	opowiadać	Wójtowiczo-
wej	o	interesującej	wycieczce	po	Boch-
ni,	gdy	zapukano	do	drzwi	i	wniesiono	
obiad.	 Zapach	 posiłku	 postawionego	
na	stole	pobudził	mój	apetyt.	Poczułem	
głód	 i	niezwłocznie	 zabrałem	 się	 do	
jedzenia	 obiadu.	 Podczas	 spożywa-
nia	 podanego	 posiłku	Wójtowiczowa	
powiedziała.	 Stasiu,	 jutro	wracamy	
do	Grudnej.	Nie	mogę	 zostać	 dłużej,	
bo	Jasiek	i	Franek	są	przyzwyczajeni,	
że	 zawsze	 jestem	w	domu.	Nie	 umią	
doić	 krów	 ani	 gotować	 jedzenia,	 a	i	
w	polu	jest	 jeszcze	dużo	roboty.	Twoi	
rodzice	też	martwiliby	się	o	ciebie,	bo	
im	obiecałam,	że	wrócimy	za	dwa	dni.	
Chyba	nie	ma	potrzeby	pozostawania	
tu	 dłużej	 –	 odpowiedziałem.	Ksiądz	
przyjął	nas	bardzo	gościnnie,	ale	on	ma	
też	swoje	obowiązki	i	nie	powinniśmy	
sprawiać	mu	dłużej	kłopotu.	Ponadto	
na	wsi	jest	bezpieczniej	niż	w	mieście,	
bo	nie	ma	 tylu	Niemców.	Spojrzałem	
na	 zegarek	 i	powiedziałem.	Niedługo	
przyjdzie	 po	mnie	mój	 przewodnik,	
z	którym	 zwiedzałem	Bochnię	 i	pój-
dziemy	jeszcze	w	jedno	miejsce.	Tylko	
wracajcie	 prędko,	 bo	wieczorem	 jest	
jeszcze	 bardziej	 niebezpiecznie	 niż	
w	dzień,	 powiedziała	Wójtowiczowa.	
Nie	ma	powodów	do	obaw,	wyjaśniłem.	

Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
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Firma Sprzątająca powstała 
z myślą o mieszkańcach gminy, by pomóc 
Państwu w codziennych obowiązkach 
sprzątania domu, mieszkania, skoszenia 
trawy i wielu innych czynnościach. 
Wystarczy że się z nami skontaktujesz 
a wspólnie ustalimy jak sprawić by Twoje 
mieszkanie lśniło czystością.
Oferuję Państwu:

∙ Kompleksowe sprzątanie domów 
i mieszkań

∙ Pranie dywanów
∙ Pranie tapicerki samochodowej
∙ Pranie tapicerki meblowej
∙ Koszenie trawy
∙ Odśnieżanie
∙ Mycie okien i wiele innych do uzgod-

nienia z klientem
 Kontakt:

Aneta Kolbusz-Wachel
ul, Słoneczna 100 

Brzostek
tel.  792745083     146830255

www.firmasprzatajacabrzostek.pl

Jesteśmy	 bardzo	 ostrożni,	 a	on	 zna	
doskonale	miasto	oraz	istniejące	w	nim	
warunki.	Na	 pewno	wrócimy	 przed	
zapadnięciem	zmroku.	Rozmawialiśmy	
jeszcze	 chwilę	 obydwoje	 z	Wójtowi-
czową	o	naszych	wrażeniach	z	pobytu	
u	księdza	w	Bochni,	w	tym	zapukano	
do	drzwi.	Poszedłem	otworzyć	z	myślą,	
że	to	pewnie	Grzesiu	i	rzeczywiście	był	
on.	Zapytał	mnie	czy	ksiądz	Wójtowicz	
jest	w	mieszkaniu?	Odpowiedziałem,	
że	nie	ma.	No	 to	 chodźmy,	bo	 zbliża	
się	godzina	osiemnasta.	Zaczekaj	chwi-
leczkę,	 powiem	 tylko,	 że	wychodzę.	
Tylko	wracaj	prędko.	Napomniała	mnie	
Wójtowiczowa.
	 Z	Grzesiem	zeszliśmy	na	parter	i	on	
kazał	mi	zaczekać	na	korytarzu.	Sam	

zapukał	do	jakichś	drzwi	i	zaraz	wszedł	
do	środka.	Czekanie	zaczęło	mnie	już	
niecierpliwić.	Wreszcie	otworzyły	 się	
drzwi	 i	Grzesiu	gestem	 ręki	dał	 znak	
bym	wszedł	do	pokoju.	Wchodząc	do	
pokoju	zobaczyłem	księdza	siedzącego	
za	 biurkiem.	Oczywiście	 powitałem	
go	 po	 chrześcijańsku.	Niech	 będzie	
pochwalony	 Jezus	Chrystus.	Ksiądz	
odpowiedział.	Na	wieki	wieków	amen.	
Grzesiowi	i	mnie	wskazał	krzesła	by-
śmy	usiedli.	Nie	pytał	o	nazwiska,	bo	
chyba	Grzesiu	już	mu	powiedział.	Od	
razu	zaczął	od	pytań	egzaminacyjnych	
z	religii.	Pytania	zadawał	na	przemian	
Grzesiowi	 i	mnie.	Większość	 pytań	
odnosiła	się	do	zasad	wiary	chrześcijań-
skiej	zawartych	w	katechizmie.	Kilka	

ogólnych	pytań	odnosiło	się	do	Starego	
i	Nowego	Testamentu.	Odpowiedzi	szły	
mi	dość	dobrze,	ale	miałem	wrażenie,	
że	Grzesiu	odpowiada	lepiej	ode	mnie,	
bardziej	wyczerpująco.	Chyba	egzamin	
już	dobiegał	końca,	jak	ktoś	zapukał	do	
drzwi.	Nasz	egzaminator	podszedł	do	
drzwi,	 uchylił	 je	 i	z	 kimś	 rozmawiał	
przez	 chwilę.	Gdy	wrócił	 za	 biurko	
powiedział.	Obydwaj	zdaliście	u	mnie	
egzamin	 z	religii.	Ksiądz	Wójtowicz	
prosi	was	obydwóch	do	swojego	miesz-
kania.	 Podziękowaliśmy	 za	 egzamin	
i	przed	wyjściem	jednocześnie	powie-
dzieliśmy.	Niech	 będzie	 pochwalony	
Jezus	Chrystus,	a	ksiądz	odpowiedział.	
Idźcie	z	Panem	Bogiem.

cdn.

GMINA
brzosTek

woJewódzki  fundusz 
ochrony środowiska
i GosPodarki wodneJ

INFORMACJA

 Burmistrz	Brzostku	informuje,	że	zostało	wykonane	
zadanie	pn.	 „Usunięcie	 i	unieszkodliwienie	wyrobów	
zawierających	azbest	z	terenu	Gminy	Brzostek	–	etap	

drugi”	w	 ramach	 programu	priorytetowego	 „Gospo-
darowanie	odpadami	innymi	niż	komunalne,	Część	II	
–	Usuwanie	wyrobów	zawierających	azbest”	ogłoszo-
nego	przez	Wojewódzki	Fundusz	Ochrony	Środowiska	
i	Gospodarki	Wodnej	w	Rzeszowie.	Unieszkodliwiono	
39,29	tony	(zdemontowano	1148	m2)	wyrobów	zawie-
rających	azbest	z	 terenu	Gminy	Brzostek.	Dofinanso-
wanie	 tego	 zadania	 ze	 strony	Narodowego	Funduszu	
Ochrony	 Środowiska	 i	Gospodarki	Wodnej	wynosi	
50%	tj.	7	404,89zł,	ze	strony	Wojewódzkiego	Funduszu	
Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Rzeszo-
wie	35%	 tj.	 5	 183,43	 zł,	 a	 ze	 strony	Gminy	Brzostek	
15%	tj.	2	221,47	zł.

Burmistrz
mgr	inż.	Leszek	Bieniek
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BURMISTRZ BRZOSTKU OGłASZA IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na dzierżawę gruntów – stanowiących własność Gminy Brzostek

	 Działając	na	podstawie	art.	37	ust.	1,	art.	39	ust.1	i	art.	40	ust.1,	pkt.1	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997	r.	o	gospodarce	
nieruchomościami	(tekst	jednolity:	Dz.	U	z	2010	Nr	102	poz.	651	ze	zm.),	na	podstawie	§	6	ust.	1	i	3	Uchwały	Rady	Gminy	
Nr	V/59/03	z	dnia	7	kwietnia	2003	r.	w	sprawie	ustalenia	zasad	nabywania,	zbywania	i	obciążania	nieruchomości	wcho-
dzących	w	skład	zasobu	Gminy	Brzostek	oraz	ich	wydzierżawiania	na	okres	do	10	lata,	oraz	na	podstawie	Zarządzenia	Nr	
65/10	Burmistrza	Brzostku	z	dnia	31.08.2010r.	w	sprawie	określenia	minimalnych	stawek	czynszu	dzierżawnego	gruntów	
wykorzystywanych	rolniczo,	stanowiących	własność	Gminy	Brzostek	–	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	do	dzierżawy	niżej	
podane	działki:	

L.p.	

Oznaczenie	nieruchomości Po-
wierzch-
nia	nieru-
chomości

(ha)

Opis	nieru-
chomości	

(użytki	–	ha)

Przeznaczenie	
nieruchomości	
i	sposób	jej	zago-
spodarowania

	Cena	wywo-
ławcza	rocznego	
czynszu	dzier-

żawnego	
netto	(w	zł)

Zasady	nabycia	
nieruchomości

Wadium	
(zł)Nr	KW Nr	

działki Położenie

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

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

przetargowym
20,00

2 RZ1D/00015601/8 527 Brzostek 0,1364 RII	–	0,1364 rolna 55,00
dzierżawa	
w	trybie	 

przetargowym
10,00

3. 45257 88/10 Grudna
Dolna 0,25 RIIIb	–	0,25 rolna 55,00

dzierżawa	
w	trybie	 

przetargowym
10,00

4. 45257 88/12 Grudna	
Dolna 0,06 PsIII-0,06 rolna 30,00

dzierżawa	
w	trybie	 

przetargowym
6,00

IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU 
W SALI KONFERENCYJNEJW DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2013 r. OD GODZ. 1100. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium na wyszczególnione działki w wyżej 
wymienionej wysokości do dnia 28.10.2013 r. 
Wadium	może	być	wniesione	w	pieniądzu,	obligacjach	Skarbu	Państwa	lub	papierach	wartościowych	dopuszczonych	do	
obrotu	publicznego	–	zgodnie	z	§	4	ust.3	Rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	dnia	14	września	2004r.w	sprawie	sposobu	
i	trybu	przeprowadzania	przetargów	i	rokowań	na	zbycie	nieruchomości	(Dz.	U.	Nr	207,	poz.2108	ze	zm).	Wadium	w	pie-
niądzu	należy	wnosić	do	kasy	Urzędu	Miejskiego	lub	na	konto:	BSR	O/Brzostek	Nr	32	8589	0006	0080	0210	2020	0006).	
Przez	wpłatę	za	pomocą	przelewu	bankowego	uważa	się	datę	wpływu	wadium	na	rachunek	bankowy	Urzędu	Miejskiego	
w	Brzostku. Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	czynszu	dzierżawnego,	zaś	
pozostałym	uczestnikom	zwraca	się	niezwłocznie	po	zakończeniu	przetargu.	Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego stanowi kwotę netto, w związku z czym do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od 
towarów i usług VAT w wysokości 23%, co łącznie stanowić będzie kwotę rocznego czynszu dzierżawnego działki. 
Jeżeli	uczestnik	przetargu,	który	wygrał	przetarg	uchyli	się	od	zawarcia	umowy,	wpłacone	przez	niego	wadium	nie	pod-
lega	zwrotowi.	
Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	dziesięciu	 lat.	Czynsz	płatny	będzie	rocznie	do	30	września	na	konto	Urzędu	
Miejskiego	w	Brzostku.
Wysokość	czynszu	będzie	regulowana	o	średnioroczny	wskaźnik	wzrostu	cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogło-
szony	przez	Prezesa	Głównego	Urzędu	Statystycznego	(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2013	rok).	
Oprócz	opłat	związanych	z	rocznym	czynszem,	Dzierżawca	zobowiązany	jest	do	opłacania	podatku	rolnego	lub	podatku	
od	nieruchomości.	
Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	czynszu	dzierżawnego,	zaś	pozostałym	
uczestnikom	zwraca	się	niezwłocznie	po	zakończeniu	przetargu.	Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie 
z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Brzostek,	dnia	25.09.2013	r.

Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na wynajem lokalu użytkowego (sklepu) położonego w Głobikówce – stanowiącego własność Gminy Brzostek

Przedmiotem	najmu	jest	lokal	użytkowy	(sklep)	położony	w	Głobikówce	stanowiący	własność	Gminy	Brzostek	na	pod-
stawie	Księgi	Wieczystej	Nr	45392	–	przeznaczony	na	prowadzenie	nieuciążliwej	działalności	dla	wsi.
Lokal	użytkowy	(budynek	sklepu)	położony	jest	w	Głobikówce	na	działce	oznaczonej	numerem	ewidencyjnym	120/1	
o		owierzchni	0,03	ha.
Powierzchnia	użytkowa	sklepu	wynosi	75	m2,	lokal	wyposażony	w	energię	elektryczną,	gaz	i	bieżącą	wodę	–	cena	wy-
woławcza	czynszu	najmu	za	1	m2	powierzchni	użytkowej	wynosi	6,60	zł	+	23%	VAT-u	miesięcznie.

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 14 PAŹDZIERNIKA 2013 r. O GODZ. 1100 

 
Wadium dla lokalu wynosi 600,00 zł (słownie:	sześćset	złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 11.10.2013 r. 
w Kasie Urzędu Miejskiego w Brzostku lub na konto Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006)

Dokończenie na str. 31
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BURMISTRZ BRZOSTKU OGłASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na dzierżawę gruntów – stanowiących własność Gminy Brzostek

	 Działając	na	podstawie	art.	37	ust.	1	i	art.	40	ust.1,	pkt.1	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997	r.	o	gospodarce	nieruchomo-
ściami	(tekst	jednolity:	Dz.	U	z	2010	Nr	102	poz.	651	ze	zm.),	na	podstawie	§	6	ust.1	i	3	Uchwały	Rady	Gminy	Nr	V/59/03	
z	dnia	 7	 kwietnia	 2003	 r.	w	sprawie	 ustalenia	 zasad	nabywania,	 zbywania	 i	obciążania	 nieruchomości	wchodzących	
w	skład	zasobu	Gminy	Brzostek	oraz	ich	wydzierżawiania	na	okres	do	10	lata,	oraz	na	podstawie	Zarządzenia	Nr	65/10	
Burmistrza	Brzostku	 z	dnia	 31.	 08.2010r.	w	sprawie	 określenia	minimalnych	 stawek	 czynszu	dzierżawnego	gruntów	
wykorzystywanych	rolniczo,	stanowiących	własność	Gminy	Brzostek	ogłaszam	do	dzierżawy	niżej	podane	działki:	

L.p.
Oznaczenie	nieruchomości Powierzch-

nia	nierucho-
mości	(ha)

Opis	nieru-
chomości	

(użytki	–	ha)

Przeznaczenie	nieru-
chomości	i	sposób	jej	
zagospodarowania

	Cena	wywoławcza	
rocznego	czynszu	dzier-
żawnego	netto	(w	zł)

Zasady	na-
bycia	nieru-
chomości

Wadium	
(zł)Nr	KW Nr	działki Położenie

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

Użytki
RIIIa	–	
0,2298

rolna 55,00 Dzierżawa	 6,00

2. 15	601 535 Brzostek 0,0606
Użytki
RIIIa	–	
0,0606

rolna 30,00 Dzierżawa	 3,00

3. 15	601 537 Brzostek 0,0599
Użytki
RIIIa	–	
0,0599

rolna 30,00 Dzierżawa 3,00

4. 15	601 619 Brzostek 0,3261
Użytki

RIVa-0,3119
PsV	–	0,0142

rolna 75,00 Dzierżawa 8,00

5. 15	601 621/1 Brzostek 0,4007
Użytki

ŁVI-0,3068
RIIIb	–	
0,0939

rolna 75,00 Dzierżawa 8,00

6. 48273
część	działki
691/7	(po	po-
dziale	691/9)

Przeczyca 0,35 PsIV-0,35	 rolna 75,00 Dzierżawa 8,00

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU 
W SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2013 r. OD GODZ. 1045. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium w wyżej wymienionej wysokości do 
dnia 28 października 2013 r. 
Wadium	może	być	wniesione	w	pieniądzu,	obligacjach	Skarbu	Państwa	lub	papierach	wartościowych	dopuszczonych	do	
obrotu	publicznego	–	zgodnie	z	§	4	ust.3	Rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	dnia	14	września	2004r.w	sprawie	sposobu	
i	trybu	przeprowadzania	przetargów	i	rokowań	na	zbycie	nieruchomości	(Dz.	U.	Nr	207,	poz.2108	ze	zm).	Wadium	w	pie-
niądzu	należy	wnosić	do	kasy	Urzędu	Miejskiego	lub	na	konto:	BSR	O/Brzostek	Nr	32	8589	0006	0080	0210	2020	0006).	
Przez	wpłatę	za	pomocą	przelewu	bankowego	uważa	się	datę	wpływu	wadium	na	rachunek	bankowy	Urzędu	Miejskiego	
w	Brzostku. Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	czynszu	dzierżawnego,	zaś	
pozostałym	uczestnikom	zwraca	się	niezwłocznie	po	zakończeniu	przetargu.	Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego stanowi kwotę netto, w związku z czym do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od 
towarów i usług VAT w wysokości 23%, co łącznie stanowić będzie kwotę rocznego czynszu dzierżawnego działki. 
Jeżeli	uczestnik	przetargu,	który	wygrał	przetarg	uchyli	się	od	zawarcia	umowy,	wpłacone	przez	niego	wadium	nie	pod-
lega	zwrotowi.	
Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	dziesięciu	lat.	
Czynsz	płatny	będzie	rocznie	do	30	września	na	konto	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku.
Wysokość	czynszu	będzie	regulowana	o	średnioroczny	wskaźnik	wzrostu	cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogłoszony	
przez	Prezesa	Głównego	Urzędu	Statystycznego	(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2013	rok.)
Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	czynszu	dzierżawnego,	zaś	pozostałym	
uczestnikom	zwraca	się	niezwłocznie	po	zakończeniu	przetargu.	
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę od-
wołania przetargu. 
Brzostek,	dnia	25.09.2013	r.

Dokończenie ze str. 30
Najemca	oprócz	czynszu	ponosi	również	opłaty	za	zużytą	energię	elektryczną,	gaz,	wywóz	odpadów	komunalnych	oraz	
podatek	od	nieruchomości	pod	działalnością.
Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	trzech	lat.
Czynsz	płatny	z	góry	do	10	każdego	miesiąca	na	konto	Urzędu	Miejskiego.
Wysokość	czynszu	będzie	regulowana	corocznie	o	średnioroczny	wskaźnik	cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogło-
szony	przez	Prezesa	Głównego	Urzędu	Statystycznego	(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2013	rok.)
Zastrzega	się	prawo	unieważnienia	przetargu	jedynie	z	ważnych	powodów,	podając	niezwłocznie	przyczynę	odwołania	
przetargu.	
Wadium	może	być	wniesione	w	pieniądzu	–	zgodnie	z	§	4	ust.3	Rozporządzenia	Rady	Ministrów	w	sprawie	sposobu	
i	trybu	przeprowadzania	przetargów	i	rokowań	na	zbycie	nieruchomości	(Dz.U.Nr	207	poz.2108).	Wadium	w	pieniądzu	
należy	wnosić	na	konto: BSR	o/Brzostek	Nr	328589	0006	0080	0210	2020	0006).
Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	ceny	sprzedaży,	zaś	pozostałym	uczest-
nikom	zwraca	się	niezwłocznie	po	zakończeniu	przetargu.
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1. BETONIARNIA „MARBET”, Maria Grze-
siakowska – Brzostek, ul. A. Mickie-
wicza 11

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

3. „pmS INTerNATIoNAl” Sp. z o.o. – Ma-
rek wojnar – zawadka Brzostecka 50

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

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

6. BANk SpółDzIelczy rzemIoSłA 
w krAkowIe oddział w BrzoSTkU

7. okNA–kAr, karolina wąsik – Brzostek, 
ul. Rynek 36

8. „rUBIcello”, marek przewoźnik – 
Brzostek, ul. łukasiewicza 2

9. przeDSIęBIorSTwo proDUkcyjNo-
-HANDlowo-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 – Brzo-
stek, ul. Szkotnia 23

13. FIrmA USłUGowo-BUDowlANA 

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

DezyjNo-BUDowlANA, inż. Adam 
Sieńkowski – zawadka Brzostecka

15. kATor wymIANy wAlUT – jakub 
płaneta – 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 
potrzeba – Brzostek, ul. łukasiewi-
cza 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 Po-

trzeba – Brzostek
23. FIrmA „wAFelek”, zbigniew Szczu-

ciński – januszkowice
24. USłUGI woD. kAN. co. GAz, józef 

Kawalec – Brzostek
25. Sklep zIelArSko-meDyczNy „me-

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

26. FIrmA HANDlowA SANIT, Tadeusz 
wójcik – Brzostek, pawilon Hermes, 
ul. łukasiewicza 2

27. STAcjA koNTrolI pojA zDów, 
mgr eugeniusz łazowski – Brzostek, 
ul. Szkotnia 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 – Brzo-
stek

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 

– Brzostek
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 Hermes, ul. łukasiewicza 2

firmy wspierające sekcję piłki nożnej lks brzostowianka brzostek
Nad rozliczeniem wynagrodzeń sędziów i trenerów czuwa Biuro rachuNkowe, Jadwiga Olszewska – Brzostek, ul Łukasiewicza

za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy – lks brzostowianka brzostek

OGłOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA  25 WRZEŚNIA 2013 ROKU
o sporządzeniu wykazu nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym 

położonych w Brzostku, stanowiących własność Gminy Brzostek
Działając	na	podstawieart.35	ust.1	i	2	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997	roku	o	gospodarce	nieruchomościami	(Dz.	U.	z	2010	r.	
Nr	102,	poz.651	z	późn.	zm.)w	związku	z	uchwałą		Nr	V/59/03	Rady	Gminy	w	Brzostku	z	dnia	7	kwietnia	2003	roku,	
w	sprawie	ustalania	zasad	nabywania,	zbywania	i	obciążania	nieruchomości	wchodzących	w	skład	zasobu	Gminy	Brzostek	
oraz	 ich	wydzierżawiania	 i	wynajmowania	na	okres	dłuższy	niż	3	 lata	 	 i	Zarządzeniem	Nr	65/10	Burmistrza	Brzostku	
z	dnia	31.08.2010	 roku	w	sprawie	określenia	minimalnych	stawek	czynszu	dzierżawnego	gruntów	wykorzystywanych	
rolniczo,	stanowiących	własność	Gminy	Brzostek	ogłaszam:
z	zasobu	nieruchomości	mienia	komunalnego	przeznaczone	zostają	do	wydzierżawienia	na	okres	do	10	lat	w	trybie	
przetargowym	następujące	nieruchomości:	

Lp Nr	działki
Tytuł	prawny

Powierzchnia	
(ha)

Opis	nieruchomo-
ści	(położenie)

Przeznaczenie	w	planie		
zag.	przestrzennego

Forma	
zbycia

Cena	wywoławcza	rocznego	
czynszu	dzierżawnego	netto	(zł)

Wadium
(zł)

1 516/25
KW	26654

2,00
RIVa	-	2,00	

Siedliska-Bogusz
rolna Brak	planu dzierżawa	

-	przetarg 180,00	 30,00	

2 część	działki	691/9
KW	48273

0,11
Ps	IV	-	0,11

Przeczyca
rolna Brak	planu dzierżawa	

-	przetarg 55,00 10,00

3 część	działki	691/9
KW	48273

0,20
Ps	IV	-	0,20

Przeczyca
rolna Brak	planu dzierżawa	

-	przetarg 55,00 10,00

4 7
KW		48273

0,13
PsIV-	0,01
RIV	a	-	0,12

Przeczyca
rolna Brak	planu dzierżawa	

-	przetarg 55,00 10,00

5 część	działki	925
RZ1D/00019166/4	

0,93
RIVa-	0,93

Kamienica	Górna
rolna Brak	planu dzierżawa	

przetarg 120,00 20,00

6 341/3
RZ1D/00016074/1	

1,34
RIVa-0,97
RIVb-0,16
PsIV-0,21

Januszkowice
rolna Brak	planu dzierżawa	

przetarg 180,00 30,00

Cena	wywoławcza	 rocznego	 czynszu	 dzierżawnego	 stanowi	 kwotę	 netto,	 w	 związku	 z	 czym	 do	 ceny	wylicytowanej	
w	przetargu	 zostanie	doliczony	podatek	od	 towarów	 i	 usług	VAT	w	kwocie	23	%	 ,	 co	 łącznie	 stanowić	będzie	kwotę	
rocznego	czynszu	dzierżawnego	działki.
Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	dziesięciu	lat.
Czynsz	płatny	będzie	rocznie	do	30	września	na	konto	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku
Wysokość	czynszu	będzie	regulowana	o	średnioroczny	wskaźnik	wzrostu	cen		towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogłoszony	
przez	prezesa	GUS-u	(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2013	rok)
Zamieszczenie	ogłoszenie	o	przetargu	na	dzierżawę	nastąpi	po	upływie	21	dni	od	dnia	niniejszego	ogłoszenia.
Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do dzierżawy  wywiesza się na okres 21 dni.
Szczegółowe	informacje	można	uzyskać	w	Urzędzie	Miejskim,	biuro	nr	7	tel.(14)	6803005
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

ROZWIĄZANIE:
pAźdZIERNIk 2013
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Trudne	wyrazy:	ZAKAT,	ARTIK,	ALSOP,	MIDAS,	ŁASK,	LILIT,	RŻEW,	IWAŚ,	ITBAJ,

krzyŻówka z naGrodą
Poziomo:
1)	Zarządza	 budynkiem;	8)	Graniczy	
z	Egiptem;	9)	Muzułmańska	 jałmuż-
na;	10)	Karność,	 posłuch;	15)	Miesiąc	
matur;	17)	Pokarm	 ssaków;	20)	Znie-
kształcona	 żyła;	23)	Zawiera	materiał	
wybuchowy;	24)	Powyżej	oczu;	25) Ka-
sowany	w	tramwaju;	26)	Wczesna	pora	
dnia;	27)	Strach;	30)	Miasto	w	Armenii;	
33)	Wąwóz;	34)	Rzeczownik	od	przeni-
kliwy;	41)	Imię	Szeli;	42)	Często	 spo-
czywa	na	nich	ciężar;	43)	Mieszkaniec	
Australii.
Pionowo:
1)	Joseph	Wright	(ur.1910),	amerykański	
dziennikarz	i	publicysta;	2)	Władca	Fry-
gii;	3)	Struś	z	Ameryki;	4)	Rzemień	dla	
psa;	5)	Najważniejszy	w	kręgosłupie;	
6)	Słowa	 piosenki;	7)	Moda	 do	 tyłu;	
11)	Flisak;	 12)	Miasto	 nad	 Grabią;	
13)	Ptaki	padlinożerne;	14)	Szklana	do	
izolacji;	16) Państwo	ze	stolicą	Erewan;	
17)	Stuprocentowy	mężczyzna;	18)	Np.	
lodowcowa;	 19)	Budynek	 dla	 bydła;	
20)	Styl	 pływacki;	21)	Sumeryjski	de-
mon;	22) Wlazł	 na	 płotek;	28)	Buduje	
żeremia;	29)	Wijące	się	gady;	31)	Miasto	
nad	Wołgą;	32)	Nowela	Włodzimierza	
Ostoi	Zagórskiego;	34)	Duża	 kromka	
chleba;	35)	Górski	zakręt;	36)	Rekruta-
cja	na	studia;	37)	Żyje	na	rafie;	38)	Góry	
w	Egipcie	 i	Sudanie;	 39)	Oprawiony	
w	ramy;	40)	Wbity	zmusza	do	myślenia.
	 Rozwiązania	 wpisane	 do	 kuponu	
zamieszczonego	 na	 dole	 strony	 do-
starczone	 do	 31	 października	 2013	 r.	
do	 Centrum	Kultury	 i	Czytelnictwa	
w	Brzostku	wezmą	udział	w	losowaniu	
nagrody	książkowej.	Rozwiązanie	krzy-
żówki	 z	poprzedniego	 numeru:	JAKI 
PIERWSZY WRZESIEŃ TAKA 
BĘDZIE JESIEŃ. Nagrodę	książkową	
wylosowała	Zuzanna Garstka z Opa-
cionki. Po	odbiór	nagród	prosimy	zgła-
szać	się	do	Domu	Kultury	w	Brzostku.

J. Nosal

Jasiu,	umiesz	liczyć?
–	Tak,	tato	mnie	nauczył!
–	To	powiedz,	co	jest	po	sześciu?
–	Siedem.
–	Świetnie,	a	po	siedmiu?
–	Osiem.
–	Brawo,	nieźle	cię	tato	nauczył,	a	co	
jest	po	dziesięciu?
–	Walet.

  

15-letni	młodzieniec	 przychodzi	 do	
fryzjera	i	siadając	na	fotelu,	mówi:
–	Golenie.
Fryzjer	wszystko	przygotował,	ale	nie	
zaczyna	golenia.
–	Na	co	pan	czeka?
–	Na	zarost.

  
W	czasach	PRL	trzy	żony	policjantów	
spierają	 się,	 który	 z	 ich	mężów	 jest	
głupszy.
–	Mój	przejechał	na	czerwonym	świetle	
i	sam	sobie	wypisał	mandat.
–	Mój	zgubił	kluczyki	od	samochodu,	
otworzył	 go	 śrubokrętem	 i	 sam	 się	
aresztował	za	włamanie.
–	To	jeszcze	nic,	mój	przeskoczył	ladę	

w	Peweksie	i	poprosił	o	azyl!
  

Pacjent	u	stomatologa:
–	Panie	doktorze,	bolą	mnie	zęby,	które	
pan	mi	wstawił!
Na	to	lekarz:
–	A	nie	mówiłem,	 że	będą	 jak	praw-
dziwe?!

  
Drogówka	przeprowadza	pobieżną	kon-
trolę	pojazdu	pewnej	nie	najmłodszej	
już	blondyny.
–	Ma	 pani	 już	mocno	 zdarty	 profil,	
stwierdza	 sprawdzając	 ogumienie	
policjant.
–	A	z	pana	też	żaden	Brad	Pitt...	–	od-
cina	się	blondyna.
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	 Jesienna	 aura	 nie	 sprzyja	 optymi-
stycznemu	myśleniu,	a	niedostatek	słoń-
ca	 powoduje	 spadek	 energii.	Deszcze	
i	chłodne	dni	sprzyjają	przeziębieniom.	
Najbliższe	miesiące	 nie	 będą	 dla	 nas	
łatwe.	Nadeszła	więc	pora,	by	aktywnie	
zadbać	o	siebie	i	swoje	dobre	samopo-
czucie.	Zdrowe	odżywianie	oraz	aktyw-

ność	fizyczna	 to	 najlepsze,	 co	można	
zrobić	dla	swojego	organizmu.	W	tym	
miesiącu	proponujemy	Państwu	dania	
przygotowane	 z	 owoców	 i	 warzyw,	
które	 nie	 tylko	 dostarczą	 energii,	 ale	
również	 będą	 każdemu	wyśmienicie	
smakowały.

Redakcja

Zupa paprykowa z chrupiącym boczkiem
Składniki: 

– 50 dag papryki
– 1½ l rosołu
– 30 dag boczku wędzonego w tym 6 plastrów do 

dekoracji
– 2 cebule
– 1 ząbek czosnku
– śmietana 
– ostra papryka, sól, pieprz, chili

Wykonanie:
Paprykę umyć, usunąć gniazda nasienne i pokroić 
w kostkę. Cebulę oraz czosnek obrać i posiekać. Boczek 
pokroić (6 plasterków odkroić i odłożyć), przełożyć do 
garnka i lekko podsmażyć, dodając cebulę z czosnkiem, 
a następnie paprykę. Wlać rosół i zagotować. Zupę 
doprawić ostrą papryką, solą i pieprzem. Śmietanę wy-
mieszać z niewielką ilością rosołu i wlać do zupy wtedy, 
kiedy papryka będzie już miękka. Nie doprowadzać do 
wrzenia. Wymieszać, ostudzić i zmiksować. Udekorować 
boczkiem.

Brzosteckie smakołyki

Szaszłyki z kuskusem
Składniki:

– 50 dag fileta z kurczaka
– 2 ząbki czosnku
– 5 łyżek jogurtu naturalnego
– 2 łyżki oleju
– 1 łyżeczka musztardy
– 1 pomidor, 1 papryka, czarne oliwki, 
– kasza kuskus
– świeża kolendra
– sól, pieprz 

Wykonanie:
Filet pokroić w paski. Oprószyć solą i pieprzem, wy-
mieszać ze zmiażdżonym czosnkiem, jogurtem, olejem 
i musztardą. Odstawić na pół godziny. Filety posypać 
z jednej strony kolendrą, zwinąć. Na szpadkę nadziewać 
roladki. Piec około 30 minut w temperaturze 180°C. 
Podawać z kuskusem wymieszanym z warzywami.

Kisiel z jabłek
Składniki:

– 2 szklanki wody
– 2 jabłka
– 2 łyżki brązowego cukru
– 2–3 goździki
– 2 płaskie łyżki mąki ziemniaczanej
– garść rodzynek
– szczypta cynamonu

Wykonanie:
Jabłka umyć, obrać i pokroić w niewielkie kawałki. 
W garnku zagotować 1½ szklanki wody. W pozostałej 
zimnej wodzie (½ szklanki) rozmieszać mąkę ziemnia-
czaną. Do gotującej się wody dodać cukier, goździki, 
jabłka i cynamon. Gotować do rozgotowania się jabłek. 
Dodać rodzynki. Na końcu, do gotującego się musu 
z jabłek, wlać wodę z mąką ziemniaczaną. Gotować 
jeszcze minutę, następnie przełożyć do salaterek. Każdą 
porcję udekorować.

Placek drożdżowy ze śliwkami
Składniki:

– ½ kg mąki
– ¼ l mleka
– 4–5 dag drożdży
– 5 dag masła
– 3 żółtka
– 10 dag cukru 
– ½ kg śliwek
– skórka cytrynowa 
– cukier waniliowy do posypania

Wykonanie:
Włożyć do miski: mąkę, cukier, żółtka, szczyptę soli, 
skórkę startą z cytryny. Drożdże rozrobić z łyżką cukru 
i odrobiną ciepłego mleka. Gdy wyrosną, przełożyć do 
miski, wlać ciepłe mleko i zagnieść ciasto. Pod koniec 
wyrabiania dodać roztopione masło. Wyrobić, aż połą-
czy się z ciastem. Odstawić do wyrośnięcia. Gdy urośnie, 
rozwałkować cienko, posmarować białkiem. Ułożyć na 
nie połówki śliwek, kładąc skórką na spód i upiec. Po 
upieczeniu posypać cukrem waniliowym.
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Szaszłyki z kuskusemZupa paprykowa z chrupiącym boczkiem

Kisiel z jabłek Placek drożdżowy ze śliwkami

kącik fotograficzny

Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej Fot. Anna Massalska z Krakowa Fot. Paulina Baran z Januszkowic
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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. Gabriela Szynal z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Natalia Kawalec z Woli Brzosteckiej Fot. Małgorzata Grzesiakowska z Kamienicy Dolnej

Fot. Rafał Kania z Kamienicy DolnejFot. Robert Sypień z Brzostku

Fot. Patricia Linu z Woli Brzosteckiej

Fot. Jakub Wadas z Siedlisk-BoguszFot. Małgorzata Nowicka z Jasła


