
 

 
 

 

OD REDAKCJI   
numerów jednej gazety to w porównaniu z 
profesjonalnymi dziennikami niezbyt wiele, 
jednak dla tak małego czasopisma, tworzone-
go społecznie jest to juŜ  znaczne osiągnięcie. 

 Warto przypomnieć, Ŝe gazeta nasza powstała w 
1990 r. a załoŜycielem jej był, twórca wielu publikacji o 
naszej okolicy ks. Bogdan Stanaszek. Od pierwszego 
numeru zmieniło się bardzo wiele, przede wszystkim w 
szacie graficznej gazety i sposobie jej składania. Obe- 
cnie  dzięki  umiejętnościom  p.  Józefa  Nosala 
skład   komputerowy  robimy  na  miejscu 
i  sami  decydujemy  o  ostatecznym 
wyglądzie gazety. Jednak tylko 
ciągły rozwój mógł dopro- 
wadzić  do dzisiej- 
szej formy i 
treści. 
                                                                                Przy- 
                                                                       czynili   się 
                                                             do   tego   współ- 
                                                   twórcy  gazety: drugi re- 
                                         daktor naczelny  ks.  Krzysztof 
                                 Tyburowski, a następnie p. Wiesław 
                        Tyburowski   oraz   członkowie   zespołów 
             redakcyjnych:  Dorota Ogrodnik, Franciszek Rze- 
   szutek, Marta Wajda, Krzysztof Dziedzic, Zuzanna 
Rogala, Wanda Lisowska, ElŜbieta Michalik, Marta Król, 
Zofia Jarmusz, Stanisław Król a takŜe nasi czytelnicy 
pisujący do redakcji. 
 Dziś jaka gazeta jest kaŜdy widzi, a istnieje ona dzięki 
społecznemu sponsoringowi czytelników. Jako pozytywną 
ocenę pracy obecnej redakcji odbieramy zgłoszenie mojej 
osoby do plebiscytu Człowiek Roku 1996 przeprowadza-
nego przez „Gazetę Krakowską”. Konkurowanie z p. Wi-
sławą Szymborską uznać moŜna za wielkie zarozumial-
stwo, ale znalezienie się w jednym plebiscycie z laureatką 
Nobla jest dla mnie osobiście ogromnym wyróŜnieniem  i 
zachętą do dalszej pracy. 

Urszula Wojnarowska  
Redaktor Naczelny  
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Szanuj przeszłość, przyszłość 
oddaj Bogu 

Uczciwie pracuj na rodzinnym 
progu 
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cena  1 zł 

 

� Studnia przy pawilonie GS. 

 Dawniej w Brzostku istniało osiem publicznych 
studzien. Dzisiaj są one awaryjnym źródłem zaopatrze-
nia w wodę a przede wszystkim elementem ozdoby  
brzosteckiego krajobrazu. 
 

W NUMERZE:  

���� Numery telefonów 
���� Rok w Radzie Gminy 
���� Podatki w 1997 r. 
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Podatek rolny 
 Rada Gminy obniŜyła  średnią 
cenę skupu Ŝyta ogłoszoną na podsta-
wie Komunikatu Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z kwoty 34.88 
zł do kwoty 25.00 zł za 1q przyjętej 
jako podstawa do obliczenia podatku 
rolnego na obszarze gminy Brzostek w 
1997 r. 

 Podatek  
od nieruchomości 

 Rada Gminy określa wysokość 
stawek podatku od nieruchomości, z 
tym, Ŝe podatek nie moŜe przekroczyć 
rocznie określonych w ustawie mak-
symalnych stawek. Uchwalone stawki 
nie mogą być niŜsze niŜ 50% górnych 
granic stawek. 
 Pogrubioną czcionką zaznaczo-
no wielkości obowiązujące na tere-
nie gminy Brzostek. 
• od 1 m2 powierzchni uŜytkowej 

budynków mieszkalnych lub ich 
części — 0,28 zł (0,23 zł) 

• od 1m2 powierzchni uŜytkowej 
budynków lub ich części związa-
nych z działalnością gospodarczą 
inną niŜ rolnicza lub leśna, z wyjąt-
kiem budynków lub ich części przy-
dzielonych na potrzeby bytowe osób 
zajmujących lokale mieszkalne oraz 
części budynków mieszkalnych za-
jętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej — 10,34 zł (8.61 zł) 

• od 1m2 pow. uŜytkowej budynków 
lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w 
zakresie kwalifikowanym materia-
łem siewnym — 4 zł (3.84 zł) 

• od 1m2 powierzchni pozostałych 
budynków lub ich części — 3.44 zł 
(2.87 zł)  

• od budowli — 2% ich wartości, 
• od gruntów będących uŜytkami 

rolnymi nie wchodzącymi w skład 
gospodarstw rolnych w rozumieniu 
przepisów ustawy o podatku rol-
nym, wykorzystywanych na cele 
rolnicze — 0,01 zł (0.01 zł) od 1 ara 
powierzchni, 

• pozostałych — 0,04 zł (0,02 zł) od 
1 m2. 

Jednocześnie uchwała zwalnia z po-
datku od nieruchomości: 

1. Budynki lub ich części i grunty 

zajęte przez: Centrum Kultury i 
Czytelnictwa, Ośrodek Sportu, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, Domy Ludowe, Remizy Stra-
Ŝackie, Zakład Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej. 

2. Budynki lub ich części związane z 
prowadzoną działalnością gospo-
darczą a dotyczącą rzemiosł takich 
jak: szewstwo, kowalstwo, magiel i 
zegarmistrzostwo. 

3. Wszystkie budynki mieszkalne 
połoŜone na terenie gminy. 

Podatek  
od posiadania psów 

 Podatek ustalono w wysokości 7 zł 
od pierwszego psa oraz 13 zł od kaŜ-
dego następnego psa w gospodarstwie. 
Jednocześnie zwolniono z niego 
wszystkich posiadaczy psów, miesz-
kańców Gminy Brzostek. 

Opłaty za wodę oraz 
za ścieki 

 Ustalono wysokość opłat za wodę 
pobieraną z urządzeń komunalnych w 
następujących wysokościach: 
• dla gospodarstw domowych 1,00 zł 

za m3 
• dla pozostałych odbiorców 1,40 zł 

za m3 
• za wodę dostarczaną z innych źródeł 

niŜ wodociąg brzostecki 0,60 zł za 
m3 

• za wprowadzenie ścieków do urzą-
dzeń kanalizacyjnych 0,85 zł za 1m3 

Warunki dostawy wody i zasady rozli-
czania naleŜności za świadczone usłu-
gi oraz wprowadzenie ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych określa 
umowa zawarta pomiędzy Zakładem 
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej a odbiorcą. 

Podatek od środków 
transportu 

 Wysokość tego podatku w kaŜdej 
gminie będzie uzaleŜniona przede 
wszystkim od pojemności i mocy 
silnika oraz ładowności. Radni mogą 
teŜ uwzględnić wiek pojazdu albo 
jego wartość. 
 Rada Gminy w Brzostku zwalnia 
od podatków transportowych pojazdy 
będące w posiadaniu Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej, Urzędu Gminy, oraz 

Ludowych Zespołów Sportowych. 
 Wpłaty podatku od środków trans-
portowych dokonuje się w kasie Urzę-
du Gminy w Brzostku lub na rachunek 
budŜetu gminy w Banku Spółdziel-
czym w Brzostku na Nr konta: 

 985365-2020-3601-000-01 

Środek transportu 
kwota 
w zł 

motorowery 11,00 
motocykle 

do 50 cm3 24,00 
od 50 cm3 - 350 cm3 36,00 
powyŜej 350 cm3 125,00 

samochody osobowe 
do 900 cm3 58,00 
pow. 900 cm3 do 1300 cm3 109,00 
pow. 1300 cm3 do 1500 cm3 139,00 
pow. 1500 cm3 do 1600 cm3 243,00 
pow. 1600 cm3 do 1800 cm3 380,00 
pow. 1800 cm3 do 2000 cm3 640,00 
pow. 2000 cm3 do 2500 cm3 994,00 
od sam. marki „Warszawa” 154,00 
powyŜej 2500 cm3 994,00 
z silnikiem nie charakteryzu-
jącym się poj. skokową 

308,00 

z napędem elektrycznym 65,00 
autobusy i samochody do przewozu 

osób 
do 15 miejsc 423,00 
powyŜej 15 do 30 miejsc 495,00 
powyŜej 30 miejsc 1089,00 

samochody cięŜarowo-osobowe o 
masie całkowitej 

do 2 t włącznie 270,00 
powyŜej 2 t 396,00 

samochody cięŜarowe i ciągniki 
siodłowe 

do 1 t włącznie 270,00 
powyŜej 1 t do 2 t włącznie  315,00 
powyŜej 2 t do 4 t włącznie 396,00 
powyŜej 4 t do 6 t włącznie 540,00 
powyŜej 6 t do 8 t włącznie 639,00 
powyŜej 8 t do 10 t włącznie 945,00 
powyŜej 10 t 1242,00 
samochody specjalne 270,00 
ciągniki balastowe 1242,00 

ciągniki rolnicze 
do 4000 cm3 włącznie 22,50 
powyŜej 4000 cm3 108,00 

przyczepy i naczepy 
kempingowe 45,00 
o ładowności do 1 t włącznie 30,00 
o ład. powyŜej 1 t do 5 t  22,00 
o ład. powyŜej 5 t do 20 t  180,00 
powyŜej 20 t 315,00 
pozostałych  270,00 

tekst na podstawie uchwał RG

Jakie podatki w 1997  r. 
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Sesja w dniu 15.02.96r.  
• Radni uchwalają zmiany w statucie 

gminy dopisując: 
– W kaŜdym czasie radny posiada 

prawo wglądu do dokumentów 
gminy. 

– Radni mogą tworzyć kluby skupia-
jące co najmniej 5 radnych. 

– W razie nieobecności Przewodni-
czącego sesję zwołuje Wiceprze-
wodniczący Rady z upowaŜnienia 
Przewodniczącego Rady Gminy. 

– Pierwszą sesję nowo wybranej 
Rady otwiera i prowadzi przewod-
niczący poprzedniej kadencji do 
czasu wyboru przewodniczącego 
nowej kadencji. 

– Powołano Komisję Oświaty, Kultu-
ry i Sportu. 

– Ustalono nowy skład Zarządu 
Gminy: Wójt jako Przewodniczący, 
jego Zastępca, 1 etatowy członek 
Zarządu i 4 nieetatowych człon-
ków Zarządu. 

• Odwołano ze stanowiska Kierowni-
ka Urzędu Stanu Cywilnego p. Ce-
cylię Mikrut z powodu nabycia pra-
wa do emerytury i powołano na jej 
miejsce p. Wandę Lisowską. 

• Uchwalono nową stawkę diety dla 
radnych określając jej wysokość na 
50 zł. Wnioskodawca motywował tą 
zmianę następująco - „aby dieta 
stanowiła rekompensatę za poświę-
cony czas i była przybliŜona do 
dniówki jaką otrzymują radni w za-
kładach pracy”. (Swoją drogą cie-
kawe gdzie tak płacą!) 

15 marca 1996r . 
• Słynna tajna sesja, podzielona na 

dwie części. W pierwszej, jawnej 
rezygnację z funkcji Wiceprzewod-
niczącego rady gminy składa p. Wł. 
Ramut. W drugiej, zamkniętej dla 
społeczeństwa wójt proponuje zmia-
ny kadrowe Rada 16 głosami powo-
łuje .J. Krajewskiego na zastępcę 
wójta, 15 głosami Wł. Ramuta i 17 
głosami K. Fryca na członków za-
rządu. Wniosek popierają stwier-
dzenia przedstawiające kandydatów 
jako „uczciwych, solidnych, dąŜą-
cych do obrony słusznych spraw”. 
Na etatowych członków zarządu 
wybrani zostali J. Nykiel 16 głosów i 
A. Trychta 16 głosów. 

26 marca 1996r.  
• Uchwalono budŜet na rok 1996. 
• Powołano na Skarbnika gminy p. M. 

Cichowską (13 głosów „za”). 
29 kwietnia 1996r.  
• Wniosek Komisji Rewizyjnej o nie-

udzielenie Zarządowi Gminy abso-
lutorium (7 gł. „za”) został odrzuco-
ny 14 głosami przy 1 wstrzymują-
cym się. 

• Podjęto uchwałę w sprawie przeka-

zania w zarząd sołectw mienia wiej-
skiego. 

Zgodnie z ustawą samorządową 
radni pełniący kierownicze funkcje 
podległe Zarządowi Gminy z dniem 
18 mają zawieszone mandaty na 
czas uchwalenia nowej ustawy ze-
zwalającej na pełnienie podwójnej 
funkcji. 
12 czerwca 1996r.  
• Podjęto uchwałę w sprawie przy-

stąpienia do prac nad wprowadze-
niem zmian w miejscowym planie 
przestrzennego zagospodarowania 
w celu przystąpienia do projekto-
wania linii energetycznej 400 kW 
Tarnów - Krosno. 

• Przekazano Spółce TD SA działkę z 
budynkiem centrali telefonicznej 
połoŜonej w Brzostku. 

• Oddzielono sport od Centrum Kultu-
ry i Czytelnictwa. 

• Uchwalono zapis Ŝe, „pobory dla 
Wójta ustala Przewodniczący R G”. 

• Przyjęto uchwałę o utworzeniu Kon-
wentu Seniorów. 

4 lipca 1996r.  
• 6 radnych złoŜyło wniosek o odwo-

łanie Komisji Rewizyjnej motywując 
go m.in. tym, Ŝe nieobiektywnie i 
tendencyjnie ocenia pracę Zarządu 
i innych jednostek(...), przyczynia 
się do podwaŜania dobra gminy, 
ośmiesza Radę i całą gminę. W 
głosowaniu tajnym 11 głosami 
wniosek przyjęto. Następnie przy-
stąpiono do wyboru nowej komisji - 
przewodniczący pozostał ten sam 
(sic!). 

22 lipca 1996r.  
• Uchwalono Regulamin Konwentu 

Rady Gminy. 
• Ustalono dietę dla Wiceprzewodni-

czącego R G w wysokości 150 zł. 
• Uchwalono plan pracy Komisji Re-

wizyjnej, w którym m.in. znajduje 
się punkt: „Przygotowanie uroczy-
stej Sesji Rady Gminy z okazji 
Święta niepodległości”. (Tym spo-
sobem Komisja stała się sekcją kul-
turalną) 

 29 sierpnia 1996r.  
• Pierwszy został uchwalony wniosek 

o „nieuczestniczenie w obradach p. 
Nicponia - dziennikarza, który fał-
szywie przedstawiał gminę we wcze-
śniejszych swoich artykułach”. 

• Przyjęto sprawozdanie z wykonania 
budŜetu. 

• Podjęto uchwałę w sprawie wystą-
pienia do Trybunału Konstytucyjnego 
o stwierdzenie niezgodności z Kon-
stytucją ustaw z dnia 4 lipca 1996 r. 
o zmianie ustaw o podatku rolnym, o 
lasach, o opłatach lokalnych oraz 
ochronie przyrody. 

• Przyjęto uchwałę o zaprzestaniu 
firmowania i finansowania „Wiado- 
mości Brzosteckich”. 

(Najbardziej nas zmartwiło zwłaszcza 
ustanie „firmowania”) 
30 września 1996r.  
• Odwołanie przez część radnych 

dotychczasowej przewodniczącej p. 
Marii Przebiędy. (Tego się moŜna 
było spodziewać gdy jej zastępcy 
ustalono specjalne wynagrodzenie) 

26 listopada 1996r.  
• Powołano 16 głosami F. Zastawnego 

na Przewodniczącego Rady Gminy. 
Kandydat był tylko jeden. 

• Podjęto uchwałę w sprawie przystą-
pienia do spółki z Dębicka Agencja 
Rozwoju Rolnictwa w Dębicy. 

• Uchylono uchwały Rady Gminy w 
sprawie powołania Konwentu Rady 
Gminy i jego regulaminu.. Istnienie 
Konwentu jest niezgodne z ustawą 
samorządową. 

17 grudnia 1996r.  
• Na Wiceprzewodniczącego R G 

powołano radnego Mariana MęŜyka.  
30 grudnia 1996r.  
• PodwyŜszono kwotę wynagrodzenia 

Przewodniczącego do wysokości 
300 zł miesięcznie. Wójt motywował 
wniosek m.in. tym, Ŝe „czasy czynu 
społecznego skończyły się”. 

Z wokandy NSA 
 jednym z poprzednich nume-
rów drukowaliśmy odmowę 

zastępcy wójta udzielenia odpowiedzi 
na zapytanie o wysokość wynagrodze-
nia niektórych pracowników samorzą-
dowych. Odpowiedź tą zaskarŜyliśmy 
do Naczelnego Sądu Administracyjne-
go, rozprawa wyznaczona była na dzień 
21 stycznia 1997r. w Krakowie. Roz-
prawie przysłuchiwała się grupa apli-
kantów (w tym równieŜ nasz krajan) i 
im to sędzia-sprawozdawca zwrócił 
uwagę na naszą sprawę mówiąc, Ŝe 
będzie to bardzo rzadka i niezmiernie 
interesująca sprawa. 
 Niestety Sąd zmuszony był do 
odrzucenia skargi ze względów formal-
nych. W ustnym uzasadnieniu posta-
nowienia sędzia wskazał przyczynę 
takiego stanowiska sądu i ubolewał nad 
niemoŜnością merytorycznego rozpa-
trzenia sprawy. 
 Ze zdziwieniem natomiast podczas 
rozprawy usłyszałam, Ŝe według mate-
riałów przedstawionych sądowi przez 
przeciwną stronę wynika iŜ gazeta 
nasza nie ukazuje się i jest zawieszona. 
 W związku z powyŜszym sprawa 
dalej jest nie załatwiona.  

U. Wojnarowska

Rok w Radzie Gminy  

W 
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FELIETON 

OD MAS OD MAS OD MAS OD MAS     
DO SPOŁECZEŃSTWA DO SPOŁECZEŃSTWA DO SPOŁECZEŃSTWA DO SPOŁECZEŃSTWA 
OBYWATELSKIEGOOBYWATELSKIEGOOBYWATELSKIEGOOBYWATELSKIEGO  

ieodłącznym elementem komuni-
stycznej retoryki były tak zwane  
m a s y. Nie jest to Ŝadne okre-

ślenie fizyczno-chemiczne, lecz na-
zwa wielkiej zbiorowości ludzkiej. 
Owe  
m a s y  robotniczo-chłopskie miały 
czynnie popierać władze partyjno-
państwowe i wytęŜoną pracą realizo-
wać wytyczne planów i zjazdów na 
„socjalistycznej drodze rozwoju”. 
 Cechą kaŜdej masy jest jej bez-
kształtność i podatność na formowa-
nie. Chyba więc na to władza komu-
nistyczna liczyła kultywując to okre-
ślenie. A tak nawiasem mówiąc.. co 
za wzruszająca szczerość?? 
 W końcu jednak okazało się, Ŝe 
wraz z upadkiem komunizmu zniknęły 
m a s y , a pozostali normalni ludzie. 
To oni w kilku tysiącach gmin w Pol-
sce, na podstawie ustawy z marca 
1990 roku tworzą samorządy teryto-
rialne. 

 SAMORZĄD - to taka forma zor-
ganizowania się danej społeczności, 
która umoŜliwia jej podejmowanie 
decyzji w waŜnych dla niej spra-
wach,  z zachowaniem prawa i zasad 
demokracji. Tak brzmi podręczniko-
wa definicja samorządu z której 
jasno wynika, Ŝe samorząd teryto-
rialny jest podstawową formą organi-
zacji Ŝycia publicznego na danym 
terenie. Według więc prawa i demo-
kracji  w gminie, która jest podsta-
wową jednostką samorządu teryto-
rialnego, WŁADZĘ tworzą dwa orga-
ny: Rada Gminy i Zarząd Gminy, 
czyli instytucje kolegialne. Rada 
Gminy to organ stanowiący prawo 
dla gminy i jednocześnie kontrolny 
dla Zarządu. Rada Gminy to pod-
stawowy organ samorządowy ponie-
waŜ Radni są wybierani przez 
mieszkańców gminy. Są więc radni 
przedstawicielami swoich wyborców i 
ciąŜy na nich mandat społecznego 
zaufania. Dlatego teŜ to Rada Gminy 
podejmuje uchwały, wybiera Zarząd 
Gminy,  Wójta.  Wykonywanie  pod-
jętych  uchwał  naleŜy  do  Zarządu 
Gminy  na  którego  czele  stoi  Wójt,  
a on  posługuje  się  Urzędem  Gmi-
ny jako  aparatem  wykonawczym.  
Zarząd Gminy, jak z powyŜ-

szego wynika, jest organem władzy 
wykonawczej i nie ma bezpośrednie-
go mandatu społecznego. 
 Podstawą więc samorządności są 
WYBORY do Rady Gminy, gdyŜ od 
tych wyborów zaleŜą kompetencje i 
sprawność władz samorządowych. 
 Dlatego te Ŝ w ogromne zdzi-
wienie wprawia nawet my śl, Ŝe to 
Zarząd Gminy decyduje, jakie 
uchwały ma wykonywa ć!!! Czy 
moŜna być obiektywnym s ędzią w 
swojej własnej sprawie i samego 
siebie wła ściwie kontrolowa ć?!!! 
Taki niewinny przekręt w demokracji 
moŜna porównać do postawienia 
czegoś na głowie!! Ot nowość w przy-
rodzie... 
 Jest nadzieja, Ŝe „masy i kierow-
nicze siły” odeszły do lamusa historii. 
W  to  miejsce  tworzy  się  SPOŁE- 
CZEŃSTWO OBYWATELSKIE, które 
jest społeczeństwem aktywnym, po-
trafiącym zorganizować się aby reali-
zować swoje cele ekonomiczne i 
społeczne, a jego członkowie działają 
w ramach prawa i cywilizowanych 
norm postępowania. Czego sobie i 
Wszystkim współobywatelom śyczę. 

(w.a.t.) 

 

Caritas 
w Brzostku 
 „Caritas” przy Parafii Rzymsko-
Katolickiej w Brzostku składa serdeczne 
podziękowania: właścicielom sklepów, 
aptek, masarni w Brzostku, kierownic-
twu zakładu „Liwocz”, lekarzom wete-
rynarii oraz wszystkim innym osobom 
prywatnym za przekazanie darów pie-
nięŜnych i rzeczowych z przeznacze-
niem na wykonanie paczek mikołajo-
wych. 

 dniu 6 grudnia paczkami tymi 
zostały obdarowane 

dzieci z rodzin wielodziet-
nych, sieroty, chore oraz kilka 
osób starszych. Te skromne 
upominki były miłą niespo-
dzianką i sprawiły wiele 
radości a czasami równieŜ łzy 
wzruszenia.  
 W okresie Świąt BoŜego 
Narodzenia, wzięliśmy udział 
w ogólnopolskiej akcji roz-
prowadzania caritasowych 
świec i kalendarzy. Uzyskany 
dochód w wysokości 1350 zł 
przekazano do „Caritas” w 
Rzeszowie z przeznaczeniem 
na domy dziecka. 

 Ponadto w dniu 27 grudnia 1996 r. 
„Caritas” oraz członkowie Akcji Kato-
lickiej zorganizowali opłatek wigilijny, 
w którym udział wziął równieŜ ks. pro-
boszcz Cz. Szewczyk. Atmosfera była 
bardzo miła i serdeczna. Oprócz Ŝyczeń 
były równieŜ kolędy. 
 W ciągu roku pomagaliśmy indywi-
dualnie rodzinom wielodzietnym, cho-
rym, sierotom w postaci odzieŜy, Ŝyw-
ności jak i pieniędzy. 
 W czasie Wielkanocy rozprowadzo-
ne zostały baranki oraz cegiełki na kwotę 
350 zł, które przeznaczone zostały na 
sfinansowanie kolonii letnich dla pię-

ciorga dzieci z naszej parafii. 
 PoniewaŜ coraz mniej jest chętnych 
do niesienia pomocy innym ludziom, 
dlatego bardzo serdecznie zapraszamy 
do włączenia się do pracy w „Caritasie”, 
który słuŜy ludziom potrzebującym. 

K. Szarek 
 

Hej kol ęda, kol ęda!  
 12.01.97 mieszkańcy Brzostku 
mieli moŜliwość obejrzenia Jasełek w 
wykonaniu młodzieŜy ze Szkoły Pod-
stawowej w Brzostku. Nad powsta-
niem tego pięknego, boŜonarodzenio-
wego widowiska, trwającego niemal 
godzinę, pracowali nauczyciele miej-
scowej szkoły podstawowej. Brało w 
nich udział około 30 dzieci w róŜnym 
wieku, które zaprezentowały swoje 
umiejętności recytatorskie, insceniza-
cyjne i wokalno - muzyczne. 
 Dodatkową atrakcją tego niedziel-
nego popołudnia był występ grupy 
kolędniczej ze Szkoły Podst. w Gorze-
jowej. Mali kolędnicy zaprezentowali 
się brzosteckiej publiczności i ujęli 
wszystkich wspaniałą grą aktorską, 
oraz ciekawie dobranymi strojami. 
 Grupa kolędnicza powstała przy 
Teatrzyku „Maranta” działającym od 
dawna przy Szkole Podstawowej w 
Gorzejowej, który kilkakrotnie brał juŜ 
udział w przeglądach i konkursach na 
szczeblu wojewódzkim, gdzie zajmo-
wał pierwsze miejsca i wyróŜnienia.

N 

 

W 
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Świąteczne  
inspiracje  

ohater „Opowieści wigilijnej” K. 
Dickensa zauwaŜa, Ŝe święta 

BoŜego Narodzenia to „najpiękniejsza 
chwila w roku: chwila dobroci, przeba-
czenia uraz, zabawy, przyjemności; 
jest to czas, w którym wszyscy (...) 
cieszą się i radują, zapominając o 
róŜnicy majątku i stanowiska”. 
Istotnie, na Ŝadne święta nie oczeku-
jemy z taką radością i niecierpliwo-
ścią. Niektórzy zachowują dawne 
tradycje. Przygotowują wieczerzę 
wigilijną składającą się z dwunastu 
dań, m.in. Ŝurku z grzybami, kapusty z 
grochem, karpia, klusek z makiem, 
pierogów ze śliwkami. Pod biały obrus 
wkładają siano, a w kącie stawiają 
snopek nie omłóconego zboŜa, co ma 
przypominać szopę betlejemską. 
Najmłodsi wypatrują gwiazdy. Kiedy 
pojawi się na niebie, wszyscy w od-
świętnych strojach mogą zasiadać do 
stołu, przy którym jest równieŜ miejsce 
dla nie oczekiwanego gościa. Głowa 
rodziny rozdaje opłatki, którymi łamią 
się domownicy. Zgodnie ze zwyczajem 
trzeba skosztować kaŜdego z dwuna-
stu dań. Często wkłada się pod talerz 
opłatek; jeśli przyklei się do dna, za-
powiada urodzaj. Po wieczerzy przy-
chodzi czas na wspólne kolędowanie i 
wróŜby. MoŜna wyjść na podwórko i 
posłuchać z jakiego kierunku za-
szczeka pies; na pewno stamtąd na-
dejdzie narzeczony. MoŜna wkładać 
pod talerzyki kartki z imionami panien, 
kawalerów i wywróŜyć sobie ukochaną 
lub ukochanego. Gospodarz dzieli się 
opłatkiem ze zwierzętami. Przed pół-
nocą wszyscy wyruszają na pasterkę. 
W noc św. Szczepana przed domami 
panien wykazujących chęć do szyb-
kiego zamąŜpójścia stawia się sło-
mianych kawalerów, a od rana biegają 
kolędnicy, składając Ŝyczenia świą-
teczne i noworoczne. 
 Dobrze, Ŝe są jeszcze ludzie, któ-
rzy nie wstydzą się dawnych zwycza-

jów. Dzięki temu kultywują polskie 
tradycje. Powinniśmy brać z nich 
przykład. Powinniśmy prawdziwie, 
głęboko przeŜywać BoŜe Narodzenie. 
Oby te święta nie stały się dla nas 
jedynie „inspiracją” do gruntownego 
sprzątania mieszkania czy szaleństwa 
gwiazdkowych zakupów. Miejmy na-
dzieję, Ŝe cheeseburgery nie zastąpiły 
jeszcze klusek z makiem. Coraz czę-
ściej „kolędujemy” słuchając nagrań z 
magnetofonu. Wspólne śpiewanie, 
rodzinne rozmowy wypiera wszech-
obecna telewizja. Trudno jest nam się 
rozstać z kieliszkiem zawierającym 
„wodę ognistą”. Teraz wśród nocnej 
ciszy rozchodzi się głos... petard 
(trzeba dodać nocy wigilijnej fronto-
wego kolorytu). Idąc do kościoła przez 
gęściej zaludnione tereny, trudno 
przepchnąć się przez smog dodający 
uroku śniegowi przyprószonemu sa-
dzą. Nie wiadomo, czy Reymont 
mógłby obecnie napisać, Ŝe „radosny 
nastrój święta drgał w powietrzu, 
przenikał ludzi”. Dziś zagęszczona 
atmosfera często skutecznie tłumi 
„iskierki boŜonarodzeniowych emocji”. 
 Na szczęście jeszcze wielu z nas 
nie uległo „unowocześnianiu” świąt 
BoŜego Narodzenia. Kilka dni przed 
Wigilią nasze twarze wreszcie rozja-
śniają się przyjaznym uśmiechem. 
Potrafimy z kaŜdym porozmawiać, 
Ŝyczyć wszystkim wesołych świąt. 
Radosny nastrój zapanowuje takŜe w 
zakładach pracy, w szkołach. Wła-
śnie szkoły odgrywają duŜą rolę w 
przypominaniu dawnych tradycji. W 
Szkole Podstawowej w Brzostku 
atmosfera świąteczna przenika 
uczniów i nauczycieli. Cichną konflik-
ty. Uwaga skupiona jest na przygo-
towaniach do świąt. MłodzieŜ ubiera 
choinki w klasach i świetlicy. Na 
przerwach rozbrzmiewają kolędy. Na 
lekcjach trwają dyskusje o warto-
ściach istotnych w Ŝyciu człowieka, o 
kulturze narodowej, tradycji, zwycza-
jach boŜonarodzeniowych, które 
przetrwały we współczesnych rodzi-
nach. Uczniowie przygotowują insce-
nizacje misteriów, np. „U szopy” T. 
CzyŜewskiego. W starszych klasach 
młodzieŜ organizuje wigilijne spotka-

nia z poezją współczesną. TuŜ przed 
przerwą świąteczną wszyscy zbierają 
się w sali gimnastycznej na wspólne 
kolędowanie. Przełamanie się opłat-
kiem sprawia, Ŝe kaŜdy ulega świą-
tecznemu nastrojowi. Takie spotka-
nia powinny nauczyć młodych ludzi 
dostrzegać drugiego człowieka. 
Szczególnie we współczesnym, trud-
nym, często okrutnym świecie jedy-
nie dobroć i tolerancja pozwolą za-
chować istotę człowieczeństwa. Tra-
dycją stało się juŜ, Ŝe równieŜ na-
uczyciele przygotowują Wigilię z 
wszelkimi atrybutami: opłatkiem, 
jemiołą, stroikami, świecami, grzy-
bami. Wszyscy jednoczą się we 
wspólnym kolędowaniu i choć na 
chwilę zapominają o coraz skrom-
niejszym budŜecie oświaty. Trudno-
ści finansowe wcale jednak nie de-
mobilizują brzosteckich nauczycieli. 
Realizują swoje pasje artystyczne, 
czego efektem są jasełka, które cie-
szą się niezmienną popularnością 
wśród mieszkańców gminy. Szcze-
gólnie docenić naleŜy poświęcenie 
dzieci, które rezygnując z wolnego 
czasu, potrafią stworzyć tak piękne 
widowisko. 
 O potrzebie kontynuowania trady-
cji BoŜego Narodzenia i pogłębienia 
wzajemnej Ŝyczliwości świadczą 
słowa K. Dickensa: 
 „Przeznaczeniem człowieka jest 
Ŝyć wspólnym Ŝyciem z braćmi swy-
mi, ludźmi; razem z nimi pracować 
dla wspólnego dobra, razem cierpieć 
w niedoli, dzielić ich radość i cieszyć 
się ich szczęściem. Kto się od swych 
bliźnich odłącza za Ŝycia, ten po 
śmierci skazany na wieczne tułactwo, 
staje się martwym świadkiem tych 
wszystkich spraw i rzeczy, w których 
nigdy nie brał udziału”. 
 Oby nad tymi słowami zastanowili 
się wszyscy i oby w Nowym Roku nie 
tylko w szkole powtórzono słowa 
bohatera „Opowieści wigilijnej”. 
 „Czcić będę odtąd BoŜe Narodze-
nie i czynić dobrze nie tylko w tym 
dniu jednym, ale przez wszystkie dni 
całego roku”. 

U. Kobak  

 

Czy pami ętasz?  
Czy pamiętasz te obrazy, 
łąki w kwiatach, zieleń pól 
błękit nieba był bez skazy 
i ten peron, i rozstania i nasz ból? 

Czy pamiętasz mój ogródek, 
uścisk dłoni, zapach bzu, 
smak jagódek, i poziomki, i maliny, 
i ten uśmiech miły mój? 

Czy pamiętasz potupajki, 
Sarnikowych skrzypiec granie, 
i spacery wiejską drogą przy kapliczce 
majówkowe rozśpiewanie? 
 

 

 
Czy pamiętasz naszą wioskę 
- w stawach Ŝaby rechotały, 
i chrabąszcze w Twoje włosy 
w księŜycową noc wpadały! 

Czy pamiętasz słowa moje 
- Twoje Ŝegnaj - ja pamiętam, 
wyszeptałaś na peronie. 
I mieszankę łez z uśmiechem, 
i gorące Twoje dłonie. 
Głos utonął pustym echem. 
 

 

 
 

Jak długo Ŝyć będziemy, 
nadzieja jak dym rozwiana. 
Czy wracasz do naszej wioski 
- tęsknotą, wspomnieniem wieczora 

czy rana? 

Choć nie spełniły się słowa 
- tam na peronie szeptane, 
schowałam na zawsze w serce 
Twój uśmiech, oczy kochane !!! 

 
Zofia Jarmusz

B 
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Aleksander Konstanty 
Gryglewski  

W nr 3-4 „Wiadomości Brzosteckich” z 
1991 r. ks. Bogdan Stanaszek zamie-
ścił artykuł o Ŝyciu Aleksandra Kon-
stantego Gryglewskiego, artysty mala-
rza rodem z Brzostku. Dziś zamieści-
my kilka informacji o jego twórczości 
wraz z reprodukcją jednego z jego 

obrazów. 
wórczość Gry-
glewskiego wy-

rosła z późnej 
romantycznej 
skłonności zwanej staroŜytnictwem 
krajowym. Pragnęło ono zgromadzić, 
uruchomić, udokumentować ocalałe 
resztki świetności ojczyzny. Z tego 
patriotycznego załoŜenia wyrosły np. 
poczynania opisowej lub rysunkowej i 
malarskiej inwentaryzacji zabytków. W 
pierwszej połowie XIX w. rozlały się 
one szeroką falą „albumów malowni-
czych”. Spopularyzowane w litogra-
ficznych odbitkach akwarele i rysunki 
miały się stać nostalgiczną poŜywką 
wspomnień i poprzez widoki miejsc 
naznaczonych przez historię - miały 
słuŜyć wzmocnieniu narodowej toŜ-
samości. ToteŜ ich forma zewnętrzna 
musiała być lekka, łatwa w odbiorze, 
nie zajmująca na sobie wzroku, ale 
prowadząca w głąb, na spłachetek 

dawnej Rzeczypospolitej. OtóŜ Gry-
glewski, podzielając takie załoŜenie, 
chciał mu nadać inny kształt: syste-
matycznie malował zewnętrzne i 
wewnętrzne widoki kościołów, nie 
ruin, ale bogato zdobionych i wypo-
saŜonych, pulsujących Ŝyciem bu-
dowli. Malował skrupulatnie, pedan-
tycznie, ściśle wykreślał perspektywę 
i odtwarzał szczegóły. MoŜna powie-
dzieć, Ŝe w organicznej, pozytywi-

stycznej, solidnej pracy miał zamiar 
utrwalić to, co odkryli romantycy. 
Posługiwał się „szkiełkiem i okiem”, a 
nie „sercem i wiarą”. W jego dziele 
tkwiła więc pewna sprzeczność, która 
odebrała świeŜość i zmniejszała 
sukces. Miała ta twórczość swe eu-
ropejskie koligacje, ale sztuka Gry-
glewskiego róŜniła się od nich bra-
kiem zainteresowania sceną „z Ŝy-
cia”, brakiem sztafaŜu. Gryglewski 
miał z nim techniczne trudności: 
kompetentny, ale złośliwy M. Gorz-
kowski napisał, Ŝe „do jego niemal 
wszystkich perspektywicznych obra-
zów Matejko z Ŝyczliwości malował 
róŜne małe figurki”. W rewanŜu Gry-
glewski wykreślał Matejce perspek-
tywę do jego wielkich kompozycji, np. 

do Kazania Skargi. 
 Artysta studiował w SSP w Kra-
kowie w latach 1852 do 1858, przede 
wszystkim u pejzaŜysty A. Płonczyń-
skiego. Na koszt Z. Potockiej wyje-
chał w 1858r. do Monachium. Po 
powrocie przylgnął do grupy patrio-
tycznej młodzieŜy artystycznej, 
„przedburzowców” zbierających się w 
pracowni rzeźbiarskiej P. Filippiego. 
Od 1860r. systematycznie malował 

dostojne polskie 
zabytki - w Kra-
kowie, Lwowie, 
Podhorcach czy 
Olesku. Lata 

1872-75 spędził w Warszawie (po-
wstawały wówczas m.in. widoki 
wnętrz Łazienek i Wilanowa), na-
stępnie malował w Krośnie, Wiśni-
czu, Podkamieniu, Przeworsku i in. 
Poza Polską odtwarzał dawne bu-
dowle w Monachium, Pradze, Wied-
niu, a takŜe w słowackim Bardiowie. 
Od 1877r. prowadził katedrę per-
spektywy w SSP w Krakowie. W 
latach 1878 i 1879 malował w Gdań-
sku sale ratusza i kościół Św. Kata-
rzyny; tu teŜ, pod wpływem rozgory-
czenia spiętrzonymi kłopotami i 
smutkami, odebrał sobie Ŝycie ska-
cząc w dniu 28 lipca 1879r. z okna 
gdańskiego ratusza.  

Na podst. „Malarstwo Polskie”  aa 
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Wnętrze Kaplicy Zygmuntowskiej 1867 
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Numery telefonów automatycznej sieci telefonicznej w gminie Brzostek  
(aktualne na dzień 8 stycznia 1997r.) 

 

 
POGOTOWIA I SŁU śBY SPECJALNE 

991 Pogotowie Energetyczne 
992 Pogotowie Gazowe 
999 Pogotowie Ratunkowe 
997 Policja 
998 StraŜ PoŜarna 
911 Informacja Miejscowa 
913 Informacja Zamiejscowa 
914 Interwencyjne Biuro Napraw Telefonów 
926 Zegarynka 

INSTYTUCJE  
(013) 4460099 Poczta Brzostek Brzostek 
830002 Aparat Ogólnodostępny - Bank Brzostek  
830060 Aparat Ogólnodostępny - Rynek Brzostek 
830001 Aparat Ogólnodostępny - ZSR Klecie 
830299 Apis - Apteka Brzostek 451 
830567 Apteka - Godawska Krystyna Brzostek 18 
830473 Bank Spółdzielczy Brzostek 310 
830304 Bank Spółdzielczy Brzostek 310 
830274 Biuro Rachunkowe - J. Olszewska Brzostek 474 
830315 Dom Kultury Brzostek 82 
830316 Dom Kultury - Biblioteka Brzostek 82 
830450 Dom Ludowy Klecie 
830220 EMAR PHU-Przebięda J. Nowak. T.  Brzostek 431 
830280 EMAR PHU-Przebięda J. Nowak. T.  Brzostek 431 
830350 Firma Handlowa - Nowak Jacek Brzostek 42 
830097 Firma Handlowo-Usługowa 

AUTO-Servis S. Jędrzejczyk 
Nawsie B. 227 

830376 G. Z. Obsługi Szkół i Przedszkoli Brzostek 451 
830377 Gm. Ośr.  Pomocy Społecznej Brzostek 451 
830378 GOSiR - stadion Brzostek 
830380 Kotły CO - SEKO Brzostek 
830451 Kółko Rolnicze Klecie 
830463 Lecznica Zwierząt-Wojnarowski W. Brzostek 
830472 Ośrodek Zdrowia Brzostek 
830300 
830301 

Parafia Rzym. Kat. - Plebania 
                               - Wikariat 

Brzostek 22 

830341 PHU MOTOR-PORT Smoła Ma-
rek 

Brzostek 99 

830244 Posterunek Energetyczny Brzostek 
830997 Posterunek Policji Brzostek 
830291 Przedsięb.  Drogowo-Mostowe Brzostek 
830290 Przedsięb.  Drogowo-Mostowe Brzostek 
830562 Przedszkole Publiczne Brzostek 
830345 Punkt Skupu Buraków Brzostek 
830305 SBW Brzostek 104 
830369 SBW Brzostek 104 
830208 SBW - cegielnia Brzostek 
830367 Spółdzielnia Kółek Rolniczych Brzostek 281 
830474 Spółdzielnia Kółek Rolniczych Brzostek 3 
830312 
830313 

Szkoła Podstawowa - Dyrektor 
                               - Sekretariat 

Brzostek 206 
 

830111 
830112 
830113 
830114 
830115 

Urząd Gminy - Centrala 
Centrala 
Centrala 
Centrala 
Centrala 

Brzostek 

830116 
830117 
830118 
830119 
830120 

Centrala 
Wójt 
Sekretarz 
V-ce wójt 

       Gosp. Komunalna 
830109 Zakład Ślusarski-Kmiecik Edward Brzostek 246 
830623 Zakład Ślusarski-Mroczek Stanisław Brzostek 320 
830321  Zespół Szkół Rolniczych Klecie  
830320  Zespół Szkół Rolniczych - Internat Brzostek 28 
830206 Zespół Szkół Rolniczych - Warsztaty Brzostek 
830339 ZPC „Liwocz” Brzostek 
830340 ZPC „Liwocz” Brzostek 

TELEFONY MIESZKANIOWE 
BRZOSTEK 

830017 Augustyn Bernard Brzostek 463 
830031 Augustyn Józef Brzostek 438 
830582 Bachara Alojzy Brzostek 383 
830529 Bajda Bolesław Brzostek 67 
830074 Baran Leszek Brzostek 397 
830133 Baran Ryszard Brzostek 259 
830015 Baran Weronika Brzostek 382 
830025 Baran Zofia Brzostek 361 
830210 Bartusiak Bogdan Brzostek 191 
830198 Barys Jan, Wiesław Brzostek 238 
830229 Barys Józef Brzostek 400 
830343 Bass Janina Brzostek 6 
830458 Batycki Eugeniusz Brzostek 288 
830178 Bawiec Bogusława Brzostek 407 
830481 Bawiec Zofia, Kazimierz Brzostek 388 
830298 Betlej Edward Brzostek 310/4 
830283 Bieniek Leszek Brzostek 350/2 
830167 Bieniek Wanda Brzostek 445 
830297 Bonarek Jerzy Brzostek 319/10 
830225 Borowiecki Piotr Brzostek 262 
830226 Borowiecki Zdzisław Brzostek 
830170 Bulsa Edward Brzostek 487 
830214 Bulsa Ryszard Brzostek 271 
830035 Bulsa Stanisław Brzostek 385 
830165 Cholewiak Stanisław, BoŜena Brzostek 165 
830020 Chudy Jerzy Brzostek 173 
830221 Chwal Jan Brzostek 437 
830240 Cisoń Stanisław Brzostek 120a 
830103 Czapla Maria Brzostek 366 
830382 Czapla Zofia, Edward Brzostek 315 
830101 Czech Jan Brzostek 436 
830362 Czechowski Aleksander Brzostek 265 
830088 Czekaj Edward Brzostek 368 
830219 Czernik Marian Brzostek 362 
830330 Ćwik Jan Brzostek 320/18 
830614 Dachowski Jan Brzostek 284 
830596 Drapich Marta Brzostek 35 
830166 Drechny Mieczysław Brzostek 479 
830084 Drechsler Marek Brzostek 335 
830231 Drozd Małgorzata Brzostek 84 
830164 Dziedzic Dorota Brzostek 314  
830202 Dziedzic Jurek Brzostek 462 
830014 Dziedzic Mieczysław Brzostek 321 
830357 Dziedzic Ryszarda Brzostek 161 
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830138 Dziedzic Włodzimierz Brzostek 325 
830033 Dziurdzik Helena Brzostek 37 
830019 Florek Alicja Brzostek 349 
830425 Foryś Maria Brzostek 188 
830550 Furman Halina Brzostek 226 
830639 Gadomski Marek Brzostek 320 
830197 Gajda Jan Brzostek 198 
830302 Gawron Ludwik Brzostek 341 
830079 Gąsior Robert Brzostek 471 
830491 Gąsior Władysława Brzostek 320 
830029 Giergowska Janina Brzostek 349/2 
830162 Giergowska Maria Brzostek 62 
830068 Gierut Halina Brzostek 415 
830056 Golec Stanisław Brzostek 23 
830230 Golec Zbigniew Brzostek 23 
830559 Golec Zbigniew Brzostek 30 
830569 Gotfryd Tadeusz Brzostek 16 
830335 Grela Anna Brzostek 264 
830141 Grygiel Mieczysław Brzostek 80 
830094 Grygiel Ryszard Brzostek 79 
830090 Grzesiakowski Jan Brzostek 453 
830186 GwiŜdŜ Izabela Brzostek 51 
830158 Halz Jan Brzostek 319 
830062 Halz Piotr Brzostek 134 
830266 Hipszer Jan Brzostek 420 
830176 Hołowicki Jan Brzostek 221 
830235 Hudyma Anna, Maria Brzostek 320 
830189 Hunia Mieczysław Brzostek 480 
830262 Iwaniec Andrzej lek. med. Brzostek 359 
830030 Jakubowski Marian Brzostek 417 
830381 Jamróz Emilia Brzostek 252 
830586 Jasik ElŜbieta Brzostek 10 
830184 Jedynak Maria Brzostek 310/7 
830260 Jędrzejczyk Józef Brzostek 
830140 Juszkiewicz Bolesław Brzostek 175 
830139 Juszkiewicz Józef Brzostek 261 
830294 Kaczka Jadwiga Brzostek 426 
830171 Kaczka Włodzimierz Brzostek 396 
830232 Kalina Dariusz Brzostek 
830053 Kalina Emilia Brzostek 464 
830123 Kalina Jan Brzostek 152 
830131 Kalina Maria Brzostek 447 
830121 Kamińska Agnieszka Brzostek 305 
830293 Kania Eugeniusz Brzostek 236 
830137 Kaput Kazimierz Brzostek 146 
830105 Kaput Lesław Brzostek 363 
830285 Kaput Lesław Brzostek 350 
830104 Karcz Barbara Brzostek 295 
830188 Kasprzyk Stanisław Brzostek 375 
830161 Kawalec Kazimiera Brzostek 232 
830461 Kawalec Stanisław Brzostek 339 
830554 Klęba Krystyna Brzostek 342 
830045 Klich Anna Brzostek 291 
830333 Kłęk Kazimierz lek. wet. Brzostek 277 
830065 Kmiecik Edward Brzostek 222 
830073 Kobak Czesława Brzostek 231 
830356 Kobak Melania, Witold Brzostek 307 
830085 Kolano Krystyna Brzostek 319/7 
830558 Kolbusz Henryka Brzostek 32 
830527 Kolbusz Jan Brzostek 183 
830174 Kolbusz Urszula Brzostek 482 
830012 Kopacz Bronisława Brzostek 219 
830172 Kozieł Alfreda Brzostek 456 

830059 Krajewski Antoni Brzostek 292 
830091 Krajewski Bernard Brzostek 468 
830363 Krajewski Jan Brzostek 269 
830216 Król Jan Brzostek 349/1 
830130 Król Marta Brzostek 310/3 
830163 Kruszyna Kazimiera Brzostek 122 
830108 Kruszyna Paweł Brzostek 316 
830187 Krzyszczuk Józef Brzostek 410  
830239 KrzyŜak Ryszard Brzostek 247 
830032 KrzyŜak Wanda Brzostek 41 
830205 KrzyŜak Władysław Brzostek 367 
830106 Kula ElŜbieta Brzostek 301 
830057 Kumięga Jerzy Brzostek 379 
830236 Kumięga Sylwester Brzostek 485 
830169 Kumięga Władysława Brzostek 378 
830175 Kurcz Jan Brzostek 427 
830022 Kurcz Wiesława Brzostek 317 
830196 Kurcz Władysław Brzostek 119 
830127 Kwiatkowska Janina Brzostek 149 
830087 Latoszek Stanisław Brzostek 376 
830021 Lechwar Alfred Brzostek 112 
830224 Lemberger Danuta Brzostek 318 
830580 Lemek Janina Brzostek 75 
830135 Lemek Stanisława Brzostek 153 
830338 Lemek Wiesław Brzostek 93 
830295 Lemek Władysław Brzostek 98 
830217 Lipiński Ryszard Brzostek 341 
830199 Lipka Stanisław Brzostek 391 
830590 Lis Stanisław Brzostek 326 
830530 Lisowska Janina Brzostek 124 
830048 Lisowski Wacław Brzostek 273 
830212 Łazowski Eugeniusz Brzostek 422 
830129 Łazowski Jan Brzostek 421 
830261 Łącki Janusz, Danuta Brzostek 349/3 
830364 Łącki Kazimierz Brzostek 86 
830050 Łukowicz Ludwik Brzostek 174 
830203 Machowska Katarzyna Brzostek 372 
830365 Majewski Tadeusz Brzostek 299 
830201 Matyasik Henryk Brzostek 364 
830597 Michalik ElŜbieta Brzostek 465 
830557 Michalik Zofia Brzostek 36 
830336 Michalski Piotr Brzostek 96 
830207 Mijal Mieczysław Brzostek 245 
830132 Mikrut Cecylia Brzostek 290 
830125 Mikrut Wanda Brzostek 351 
830250 Milian Helena, Tomasz Brzostek 
830047 Moszczyński Kazimierz Brzostek 360 
830234 Nawracaj Barbara Brzostek 193 
830122 Nawracaj Piotr Brzostek 351 
830069 Nawracaj Wiesław Brzostek 458 
830563 Nawracki Leonard Brzostek 29 
830046 Nawrocki Adam Brzostek 369 
830282 Niklewicz Józef Brzostek 350/8 
830326 Nosal Józef Brzostek 310/5 
830195 Nowak Anna Brzostek 60 
830136 Nowak Edward Brzostek 320/16 
830331 Nowak ElŜbieta Brzostek 3 
830263 Nowak Halina Brzostek 349/6 
830583 Nowak Jolanta Brzostek 281 
830351 Nowak Tadeusz Brzostek 285 
830323 Nowak Włodzimierz Brzostek 327 
830037 Nowak Zofia Brzostek 73 
830227 Nowicki Jan  Brzostek 413 
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830039 Nowicki Wiesław Brzostek 68 
830156 Ogrodnik Franciszek Brzostek 54  
830041 Ogrodnik Józef Brzostek 240 
830095 Ogrodnik Józef Brzostek 345 
830168 Ogrodnik Władysław Brzostek 115 
830233 Ondyczy Krystyna Brzostek 253 
830016 Oprządek Maria Brzostek 331 
830204 Papiernik Andrzej Brzostek  
830180 Papiernik Bernardyna Brzostek 418 
830264 Pasisz Marian Brzostek 349/8 
830359 Piątek Jan Brzostek 338 
830126 Piątek Sławomir Brzostek 65 
830322 Piątkiewicz Zofia Brzostek 238 
830070 Piekarczyk Stanisław Brzostek 402 
830064 Pietrucha Stanisław Brzostek 168 
830459 Pietrucha Zofia Brzostek 276 
830044 Pietrzycki Mieczysław Brzostek 46 
830430 Piękoś Kazimiera Brzostek 279 
830499 Piękoś Zofia Brzostek 306 
830437 Piłat Janina Brzostek 286 
830004 Piłat Katarzyna Brzostek 182 
830080 Płaziak Bogusław Brzostek 319/1 
830093 Płaziak Maria Brzostek  
830581 Potrzeba Artur Brzostek 358 
830468 Prokuska Krystyna Brzostek 292 
830124 Pruchnik Gertruda Brzostek 387 
830213 Pruchnik Krystyna Brzostek 381 
830110 Pruchnik Lucyna Brzostek 384 
830497 Pruchnik Stanisław Brzostek 210 
830191 Przebięda Edward Brzostek 272 
830361 Przebięda Jerzy, Maria Brzostek 432 
830379 Przebięda Kazimiera Brzostek 241 
830192 Przebięda Marek Brzostek 272  
830193 Przebięda Mieczysław Brzostek 272 
830092 Przewoźnik Edward Brzostek 92 
830043 Ramut Zbigniew Brzostek 386 
830385 Raś Julian, Maria Brzostek 275 
830267 Rączka Andrzej Brzostek 350/5 
830218 Rączka Barbara Brzostek 350 
830098 Rączka Sławomir Brzostek 167a 
830007 Rogala Zuzanna Brzostek 7 
830634 Rozwadowska Maria, Ryszard Brzostek 292 
830503 Rozwadowski Czesław, Janina Brzostek 154 
830228 Rusztowicz Wanda Brzostek 395 
830337 Ryba Zygmunt Brzostek 282 
830284 Ryndak Adam Brzostek 350/3 
830560 Salacha Anna Brzostek 42 
830008 Samborska Anna Brzostek 319 
830598 Samborska Ewa Brzostek 320 
830368 Samborski Edward Brzostek 294 
830190 Samborski Jacek Brzostek  
830332 Samborski Stanisław Brzostek 234 
830076 Samborski Stanisław Brzostek 403 
830591 Sarna Kazimierz Brzostek 347 
830564 Sarnecka Anna Brzostek 27 
830502 Serwiński Józef Brzostek 202 
830077 Siedlik Mariola Brzostek 319/12 
830306 Sieradzki Jerzy Brzostek 162 
830325 Sieradzki Stanisław Brzostek 227 
830633 Składanowski Artur Brzostek 133 
830179 Skórska Władysława Brzostek 190 
830185 Skórska Zofia Brzostek 343 
830211 Słupek Jerzy Brzostek 374 

830308 Smalara Roman Brzostek319/1 
830018 Smoła Stanisław Brzostek 311 
830242 Sobczyk Stanisław Brzostek 478/1 
830628 Socha Aleksander Brzostek 202 
830553 Socha Józef Brzostek 33 
830040 Sokołowska Irena Brzostek 472 
830049 Solarz Wieńczysława Brzostek 52 
830052 Spicha Józef Brzostek 170 
830286 Spicha Kazimierz Brzostek 302 
830159 Stanaszek Wiesław Brzostek 322 
830405 Stanek Genowefa Brzostek 180 
830344 Stanek Kazimierz Brzostek 303 
830287 Stanek Roman Brzostek 323 
830349 Stanek Stefan Brzostek 283 
830303 Staniszewska Alicja, Roman Brzostek 95 
830555 Staniszewski Czesław Brzostek 253 
830384 Staniszewski Józef Brzostek 255 
830538 Staniszewski Włodzimierz Brzostek 66 
830013 Stawarz Jan Brzostek 141 
830310 Sterkowicz Adam Brzostek 451/2 
830307 Stokłosa Tadeusz Brzostek 477 
830100 Strzępek Bronisław, Maria Brzostek 350/7 
830134 Surdel ElŜbieta Brzostek 266 
830157 Surdel Józef Brzostek 77 
830038 Synowiecki Jan Brzostek 70 
830027 Synowiecki Krzysztof Brzostek 473 
830241 Synowiecki Mieczysław Brzostek 439 
830281 Synowiecki Stanisław Brzostek 350/6 
830200 Szafraniec Janusz Brzostek 233 
830237 Szarek Krystyna Brzostek 320/6 
830026 Szarek Krystyna Brzostek 337 
830243 Szarek Roman Brzostek 478/2 
830081 Szarek Wanda Brzostek 335 
830457 Szczepanik Eugeniusz Brzostek 287 
830036 Szczepanik Jan Brzostek 424 
830209 Szczepanik Maria Brzostek 304 
830327 Szczepanik Zdzisław Brzostek 370 
830537 Szczepanik Zofia Brzostek 330 
830128 Szczur Roman Brzostek 178 
830370 Szczygieł Stanisław Brzostek 346 
830028 Szewczyk Bogusława Brzostek 359 
830568 Szpak Zofia Brzostek 17 
830083 Szukała Bogdan Brzostek 500 
830075 Szukała Jan Brzostek 440 
830024 Szukała Stanisław Brzostek 179 
830372 Szukała Zofia, Janusz Brzostek 213 
830334 Szwed Barbara, Aleksander Brzostek 249 
830635 Szweda Barbara Marian Brzostek 469 
830556 Szybist Barbara, Antoni Brzostek 38 
830638 Szybist Czesława Brzostek 6 
830371 Szybist GraŜyna Brzostek 328 
830309 Szymańska-Pietrzycka BoŜena Brzostek 451/2 
830342 Śliwa Stanisław Brzostek 296 
830460 Tomaszewska Genowefa Brzostek 250 
830373 Trojan Jan Brzostek  
830182 Trojan Małgorzata Brzostek  
830177 Tyburowski Józef Brzostek 185 
830374 Urban Jadwiga Brzostek 201 
830183 Wadas Lucyna Brzostek 320/2 
830215 Warchał Anna Brzostek 125 
830348 Warchał Marian Brzostek 254 
830238 Wąchal Adam Brzostek 
830099 Wereszczyńska Katarzyna Brzostek 320/13 
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830054 Wereszczyński Tadeusz Brzostek 97 
830346 Węgrzyn Jan Brzostek 300 
830585 Winiarski Kazimierz Brzostek 169 
830051 Winiarski Zbigniew Brzostek 419 
830194 Wnuk Ewa Brzostek 349/7 
830078 Wojdyła Leokadia Brzostek 373 
830317 Wojdyła Leopold Brzostek 332 
830347 Wojnarowski Wiesław lek. wet. Brzostek 310/6 
830592 Wolińska Janina Brzostek 171 
830588 Wójcik Jan, Zuzanna Brzostek 340 
830223 Wójcik Leon, Maria Brzostek 135 
830006 Wójcik Marek Brzostek 320 
830066 Wójcik Renata Brzostek 277 
830058 Wypiór Zofia Brzostek 151 
830072 Wywigacz Maria Brzostek 319/14 
830173 Zając Lidia Brzostek 292 
830595 Zastawna Dorota Brzostek 166 
830593 Zastawna Krystyna Brzostek 160 
830319 Zastawny Jan Brzostek 475 
830329 Zastawny Julian Brzostek 320 
830181 Zawilińska Stanisława Brzostek 423 
830599 Zawiłowicz Krystyna Brzostek 281 
830324 ZbaraŜa Tadeusz Brzostek 320/15 
830160 Zdziarska Maria Brzostek 319/5 
830360 Zdziarski Andrzej Brzostek 216 
830107 Ziarnik Zbigniew Brzostek 204 
830055 Zięba Danuta Brzostek 480 
830023 Zięba Irena Brzostek 117 
830042 Zięba Lucyna Brzostek 428 
830086 Zięba Ryszard Brzostek 406 
830561 Ziomek Zofia Brzostek 24 
830089 Zyguła Stanisław Brzostek 
830096 śyguła Władysława Brzostek 333 
830082 śyra Włodzimierz Brzostek 268 

BUKOWA  
830411 Szarek Krystyna Bukowa 3 

KLECIE  
830419 Bara Edward Klecie 79 
830456 Bereś Stanisław Klecie 58 
830408 Bryda Łucja Klecie 44 
830455 Czapla Irena Klecie 51 
830404 Czarnawski Janusz Klecie 16 
830409 Ćwikli ński Stanisław Klecie 99 
830420 Dodolak Marta Klecie 132 
830446 Dziedzic Danuta Klecie 78 
830429 Grzyb Wiesława Klecie 74 
830449 Karmelita Krystyna Klecie 97 
830435 Kolbusz Franciszek Klecie 91 
830417 Kowalski Stanisław Klecie 106 
830454 Krajewska Anna Klecie 27 
830412 Lechwar Zdzisław Klecie 25 
830416 Leśniak Józef Klecie 63a 
830440 Łącka Zofia Klecie 66 
830453 Mokrzycki Stanisław Klecie 82 
830442 Pieniądz Teodor Klecie 55 
830438 Rachowicz Zofia Klecie 83 
830433 Rusztowicz Józef Klecie 60 
830406 Rzońca Anna Klecie 41 
830439 Sarnecka Danuta Klecie 17 
830410 Serwiński Józef Klecie 24 
830431 Solecki Kazimierz Klecie 5 
830444 Sołtys Marian Klecie 45 
830445 Stanek Jerzy Klecie 13 

830448 Stanek Stanisław Klecie 20 
830434 Staniszewski Jerzy Klecie 75 
830421 Stasiowska Maria Klecie 11 
830413 Stasiowski Władysław Klecie 62 
830424 Sury Eugeniusz Klecie 61 
830443 Sury Stanisław Klecie 133 
830428 Szarek Helena Klecie 71 
830436 Szukała Ewa Klecie 131 
830426 Tokarz Jan Klecie 10 
830447 Tyburowski Władysław Klecie 14 
830432 Więcek Władysław Klecie 53 
830441 Wójcik Bolesław Klecie 123 
830415 Wójcik Julian Klecie 129 
830407 Wójcik Krystyna Klecie 134 
830423 śurowski Jerzy Klecie 93 

NAWSIE BRZOSTECKIE  
830248 Czerkies Władysław Nawsie B. 179 
830594 CzyŜ Józef Nawsie B. 171 
830249 Dziedzic Lucyna Nawsie B. 149 
830034 Dziurgot Andrzej Nawsie B. 228 
830292 Fryc Mieczysław Nawsie B. 174 
830254  Garstka Stanisław Nawsie B. 158 
830252 Grygiel Czesław Nawsie B. 154 
830422 Grzyb Kazimierz Nawsie B. 169 
830265 Hebda Robert Nawsie B. 222 
830247 Kawalec Józef Nawsie B. 172 
830414 Kolbusz Józef Nawsie B. 166 
830255 Kolbusz Zdzisław Nawsie B. 194 
830259 Kowalski Emil Nawsie B. 176a 
830258 Kowalski Kazimierz Nawsie B. 160 
830245 Kumela Mirosław Nawsie B. 
830102 Kutyna Zuzanna Nawsie B. 217 
830005 Legęza Stanisława Nawsie B. 229 
830427 Paściak Emil Nawsie B. 165 
830418 Sarnecki Adam Nawsie B. 168 
830253 Sieńkowski Zenon Nawsie B. 199 
830551 Skórski Kazimierz Nawsie B. 233 
830256 Sztorc Zdzisław Nawsie B. 156 
830257 Szukała Ryszard Nawsie B. 155 
830251 Wójtowicz Stanisław Nawsie B. 231 
830584 Zając Czesław Nawsie B. 203 
830246 Zegarowska ElŜbieta Nawsie B. 85 

ZAWADKA BRZOSTECKA  
830577 Boczar Andrzej Zawadka B. 11 
830579 Janiga Jan Zawadka B. 51 
830566 Lisak Józef Zawadka B. 18 
830576 Maciejowska Józefa Zawadka B. 72 
830545 Nawracaj Kazimiera Zawadka B. 66 
830543 Nawracaj Krystyna Zawadka B. 70 
830544 Ogórek Kazimierz Zawadka B. 6 
830572 Ogórek Zofia Zawadka B. 3 
830547 Oprządek Edward Zawadka B. 36 
830355 Oprządek Jan Zawadka B. 19 
830548 Sokół Czesław Zawadka B. 32 
830570 Stanek Genowefa Zawadka B. 64 
830578 Surdel Janina Zawadka B. 10 
830573 Surdel Wiesław Zawadka B. 26 
830575 Szczepański Tadeusz Zawadka B. 5 
830546 Wilusz Zbigniew Zawadka B. 54 
830552 Wojnar Janusz Zawadka B. 74 
830549 Wojnar Jerzy Zawadka B. 44 
830574 Źwięk Józef Zawadka B. 8 



WIADOMOŚCI  BRZOSTECKIE 

 

11 

 
 

Jak promować własną gminę 

Arty ści ludowi 
a terenie gminy Pilzno, Jodłowa i Brzostek two-
rzy wielu artystów ludowych, łącząc pracę na roli 
i w gospodarstwie domowym z twórczością arty-

styczną.” Taki tekst m.in. znajduje się w pięknie wy-
danym, dwujęzycznym folderze pt. „Gmina Pilzno i 
rękodzieło artystyczne”. Po ciekawym przedstawieniu 
gminy Pilzno w dalszej części znajdują się opisy twór-
czości mieszkańców wymienionych na wstępie gmin. 
Pretekstem do wydania tego opracowania była wysta-
wa prac zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Pilźnie. Na wystawie tej prezentowały swoje 
prace równieŜ mieszkanki naszej gminy. Przedstawio-
no je następująco: 
 W gminie Brzostek haftem zajmuje się m.in. pani Jani-
na Maziarka zamieszkała w Woli Brzosteckiej i pani Maria 
Oprządek zamieszkała w Brzostku. 
 Pani Janina Maziarka haftuje dla własnych potrzeb od 

7 lat. Cechuje ją duŜy zmysł estetyczny, wyczucie barw i za-
chowanie odpowiednich proporcji. Cechy te odziedziczyła po 
swojej babci, którą pamięta z dzieciństwa. Babcia z wielką 
cierpliwością uczyła ją pierwszych ściegów. Nabyte umiejęt-
ności odŜyły po latach gdy pani Janina zapisała się na kurs 
haftu, zdobyła nowe wzory i nauczyła się nowych technik. Od 
tej chwili jak sama mówi nie zmarnowała ani jednej godziny. 
Po wyczerpującej pracy z przyjemnością haftuje nieraz do 
późnej nocy. Powstają coraz to nowe serwety, które zdobią 
dom i cieszą najbliŜszych. Misternie haftowane serwety, obru-
sy, a nawet obrazy to dzieło mozolnej pracy. Do niedawna 
była tak emocjonalnie związana ze swymi wyrobami, Ŝe trud-
no się jej było rozstać z pięknie wykonanymi serwetami. Dziś 
juŜ wie, Ŝe haft to nie tylko fantastyczne hobby, które upiększa 
dom i koi skołatane nerwy ale teŜ szansa na zasilenie coraz 
skromniejszego budŜetu domowego. 

 Maria Oprządek, od kilku lat haftuje, takŜe dla wła-

snych potrzeb. Nie jeden raz podglądała swoja mamę. Zaw-
sze marzyła, Ŝeby we własnym domu mieć ozdobne serwety 
haftowane własną ręka. Po długich latach marzenie nabrało 
realnych kształtów. Powstał nowy dom, który powoli dopo-
saŜono i nareszcie przyszedł czas by zacząć haftować. Po-
wstały piękne serwety, obrusy i obrazy haftowane krzyŜyka-
mi, serwetki dziergane szydełkiem. Dziś jest wielu przyjaciół 
obdarowanych ładnymi wyrobami a pani Maria ma nadzie-
ję, Ŝe moŜe znajdzie stałego nabywcę na swoje wyroby. 
 Jadwiga Serwińska zamieszkała w Brzostku równieŜ 
haftuje ręcznie, stosując haft pełny i półpełny-kolorowy na 
tkaninie lnianej szarej lub kolorowej, głównie komplety 
serwet wykańczane szydełkiem.  
 Inna to pani Danuta Stanisz zamieszkała w Brzostku 
haftując głównie na tkaninie bawełnianej białej wzorem 
Richelieu komplety serwet i pojedyncze egzemplarze. 
 Warto wspomnieć, biorąc pod uwagę piękno i perfek-

cję przedstawionych prac, o udziale najmłodszej przedsta-
wicielki naszej gminy pani Wioletty Ku źniar . 

U. Wojnarowska
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ZIELONA STRONA 
 

Zasadźmy po jednym drzewie  
bli Ŝa się magiczny moment - przełom tysi ąclecia i 
stulecia, co jak wiadomo, zdarza si ę rzadko. Polscy 

leśnicy zebrani na zje ździe w Białowie Ŝy postanowili - 
stąd cały pomysł nazwano „inicjatyw ą białowiesk ą” - 
zapocz ątkowa ć „narodowe sadzenie drzew”.  

 Gdyby kaŜdy z nas posadził jedno drzewo, to miałby 
osobisty wkład w pomnoŜenie narodowego majątku leśne-
go, wzbogacenie krajobrazu, poprawę jakości i estetyki 
naszego otoczenia. 
 Cały pomysł jest jeszcze w fazie doskonalenia. Pojawi-
ła się propozycja aby z okazji przełomu tysiącleci polscy 
leśnicy, a za ich przykładem inne grupy zawodowe i śro-

dowiska, wsparły projekt powszechnego sadzenia drzew. 
 Sadzenie drzew będzie się odbywało zawsze na tere-
nie jakiejś gminy. Tereny przeznaczone do zalesień po-
winny być określone w planach zagospodarowania i 
wsparte decyzjami samorządów. Bez tego trudno będzie 
rozwinąć pomysł a sadzenie drzew w wielu rejonach po 
prostu nie znajdzie odzewu i pomysł pozostanie „poboŜ-
nym Ŝyczeniem”. 
 To oczywiście nie przeszkadza, aby kaŜdy kto ma 
moŜliwość posadzenia drzewa na własnej działce, czy 
obok swojego domu nie zrobił tego. Drzewo moŜna sadzić 
zawsze, ale jego pomyślny wzrost zaleŜy m. in. od dopil-
nowania aby przetrwało, a przetrwać moŜe do połowy 
przyszłego tysiąclecia. 

 
Ekologia sprzed lat  

Zobaczy ć BoŜy Świat  
spółcześni myśliciele zajmujący 
się problemami ekologicznymi są 

w ocenach bardzo radykalni i krytycz-
ni. A oto dwie tego rodzaju wypowie-
dzi. J. Seed stwierdza: „wojna prze-
ciwko ziemi trwa... Wojna ta jest 
wszechstronna i bezlitosna, jej poten-
cjalne skutki są tak przytłaczające, a 
współudział w niej większości z nas 
tak oczywisty, więc udajemy, Ŝe nie 
potrafimy spojrzeć prawdzie w oczy i 
wziąć na siebie odpowiedzialności za 
sytuację, której jesteśmy sprawcami”. 
Z kolei D. de Chapelle zauwaŜa: „To 
nie Ziemia odmawia porozumienia się 
z nami, to my nie potrafimy juŜ poro-
zumieć się z Ziemią. 
 Całą zachodnioeuropejską kulturę, 
którą zawładnęła obsesja panowania; 
ludzi nad ludźmi, ludzi nad zwierzęta-
mi, bogatych nad biednymi, menedŜe-
rów nad robotnikami, chłopów nad 
ziemią. Drugą obsesją naszej cywili-
zacji przemysłowo - naukowej jest 
negacja Boga i nienasycone poŜąda-

nie dóbr, laicyzacja Ŝycia społeczne-
go, próba Ŝycia „bez Boga”, takŜe 
zeświecczenie przyrody. Kiedyś trak-
towano ją jako BoŜy świat, dzisiaj 
raczej wyłącznie jako dobro, które 
moŜna przeliczyć na dolary  lub zło-
tówki. 
 Powstała przed wielu laty ksiąŜka 
„BoŜy Świat” Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego zawiera róŜnorakie zapi-
ski Prymasa Tysiąclecia o przyro-
dzie, człowieku, jego miejscu na 
Ziemi, otaczającym nas stworzonym  
przez Boga świecie, porusza głębią i 
genialną wręcz prostotą jego spoj-
rzenia. Ukazuje ona Kardynała Wy-
szyńskiego (w 1996r. obchodziliśmy 
15 rocznicę jego śmierci) jako myśli-
ciela, duchownego o nadzwyczaj 
wielkiej wraŜliwości ekologicznej. 
Największe wraŜenie sprawia fakt, Ŝe 
myśli te powstawały przed kilkudzie-
sięciu laty kiedy o ekologii mówiło się 
mało lub wcale. 
 Lektura zapisków Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego utwierdza w prze-
konaniu, Ŝe najkrótszą drogą ku na-
szemu ekologicznemu nawróceniu, 

uwraŜliwieniu naszych sumień i serc, 
byłoby po prostu ujrzenie w otaczają-
cym nas świecie świętego BoŜego 
Świata, który winniśmy pielęgnować 
zgodnie z BoŜymi przykazaniami. 
Warto przytoczyć kilka dosłownych 
cytatów. 
 „Człowiek współczesny ucieka od 
wielkiego miasta (..) ucieka od luksu-
su i dlatego chleb razowy na stole. 
Ucieka od przyprawionych trupów i 
dlatego jako posiłek, raczej owoc, 
zieleń, raczej to co natura w pierw-
szym rzucie podała nam do ręki, 
abyśmy jedli, spoŜywali, ratowali swe 
Ŝycie. To jest jakiś zwrot zatrwoŜonej 
ludzkości, odwrót do przyrody, do 
natury. W niej znajdujemy tyle mą-
drości, ile św. Bernard znalazł w 
liściach drzew, lasów po których 
chodził. Nareszcie znajduje człowiek 
jakąś swobodę, jakieś wyzwolenie. 
Boi się nawet wracać do miast, do 
biur, do fabryk, do ulic i do zgiełku, 
bo czuje Ŝe się tam zatraca, pomniej-
sza, maleje, Ŝe tam jego człowie-
czeństwo jest straszliwie naraŜone”. 

 
Ekologiczny, ogólnopolski konkurs  
dla szkół i przedszkoli  

„SERCE DLA PRZYRODY”  
elem głównym tego konkursu jest utworzenie 
ogródków przy kaŜdej szkole i kaŜdym przedszko-

lu oraz rozpropagowanie w Polsce idei zadrzewień i 
upiększeń otoczenia poprzez zakładanie ogrodów. 
 Głównym zadaniem konkursowym jest wykonanie 
przez szkoły planów, projektów przyszkolnych ogród-
ków i ewentualne rozpoczęcie realizacji projektów. 
Zadanie dodatkowe to pogłębianie wiedzy przyrodni-
czej dzieci i młodzieŜy poprzez odpowiedzi na przed-
stawiane przez organizatorów pytania konkursowe. 
 W naszym województwie koordynatorem konkursu 
jest Wojewódzkie Centrum Edukacji Ekologicznej, 
współorganizatorami są Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Gmin. 
Patronat prasowy objął Tarnowski Magazyn Informa-
cyjny „TEMI”. (My równieŜ pokazywać będziemy osią-
gnięcia uczestników konkursu z naszej gminy). 

Uczestnicy konkursu podzieleni są na następujące 
grupy: 
Grupa A - Dzieci szkół podstawowych, grupa B - Mło-
dzieŜ szkół ponadpodstawowych, grupa C - Szkoły 
podstawowe, grupa D - Szkoły ponadpodstawowe, 
grupa E - Przedszkola, grupa F - Nauczyciele. 
Etapy konkursu: 
1. Działania grup C, D i E podejmowane są i doku-

mentowane zgodnie z regulaminem krajowym kon-
kursu. 

2. Pytania z zakresu ekologii, ochrony i kształtowania 
środowiska, osobno dla grup A i B, drukowane będą 
na łamach TEMI począwszy od grudnia 1996 r. (Py-
tania te oraz regulamin konkursu drukuje „EKO i 
MY”, moŜna je równieŜ otrzymać w sekcji ekolo-
gicznej Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim) 

Zebrane zestawy odpowiedzi oraz udokumentowane 
działania  grup naleŜy przesłać do 10. 05. 97. na 
adres: 
WCEE w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
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Horoskop  orientaHoroskop  orientaHoroskop  orientaHoroskop  orientallllnynynyny 

 
29 stycznia 1903 – 15 lutego 1904 

14 lutego 1915 – 2 lutego 1916 
2 lutego 1927 – 22 stycznia 1928 

19 stycznia 1939 – 7 lutego 1940 
6 lutego 1951 – 26 stycznia 1952 

25 stycznia 1963 – 12 lutego 1964 
11 lutego 1975 – 30 stycznia 1976 

29 stycznia 1987 – 16 lutego 1988 
16 lutego 1999 – 4 lutego 2000 

ając lubi przebywać z ludźmi i moŜe 
tęsknić za związkiem dającym mu 

bezpieczeństwo, choć jego naturalna 
rezerwa często sprawia, Ŝe trudno mu 
znaleźć idealnego partnera. Osobo-
wość tę cechuje wraŜliwość, intuicja 
oraz głęboka rozwaga. Kiedy inni to w 
nim dojrzą, zostanie ich idealnym przy-
jacielem. 
 Osobnicy ci wiedzą, kiedy naleŜy 
tylko słuchać i nie wtrącać się, kiedy 
sytuacja wymaga od nich zaangaŜowa-
nia. Posiadają takt i dyplomację oraz 
potrafią respektować prywatność wła-
sną i innych. Miłośnicy pokoju i harmo-
nii, zawsze stosują strategię wymijają-
cą: zając jest gotów wycofać się, gdy 
widzi narastające trudności, a jeśli ze 
strony innych dozna upokorzenia, nie 
spieszy z odwetem lub obwinianiem. 
 Czasami zdarza się, Ŝe ludzie ci 
sprawiają wraŜenie Ŝyjących w świecie, 
do którego uczucia nie mają dostępu. 
Są to typy metapsychiczne, świadome, 
iŜ świat jest trudnym miejscem do Ŝycia 
i ochrony interesów jednostki. Są do-
skonałymi znawcami psychiki ludzkiej; 
nie dają się niczym zaskoczyć i nie 
wypowiadają głośno swojego zdania. 
 W większości przypadków są to 
jednostki twórcze, choć ich sztuka zwy-
kle bywa konwencjonalna. Jako artyści 
malarze przedkładają realizm nad abs-
trakcję. Naczelnym hasłem ich Ŝycia 
jest ostroŜność i bezpieczeństwo. Lubią 
opierać się na twardych podstawach 
domowego ogniska. W miarę moŜliwo-
ści unikają podróŜowania i lubią zaj-
mować się gromadzeniem rzeczy, do 
których są przywiązani. 
 Osobowości te nie lubią duŜej ro-
dziny, gdyŜ nie znoszą zamieszania, 
jakie czynią dzieci. Najszczęśliwsi są, 
gdy mogą przebywać w idealnym oto-
czeniu, ze starannie dobranym partne-
rem, który nie zakłóci atmosfery spoko-
ju. Są niezmiernie czujni i bezkompro-
misowi. 

Zebranie wiejskie w BrzosZebranie wiejskie w BrzosZebranie wiejskie w BrzosZebranie wiejskie w Brzosttttkukukuku    
 a ostatnim w 1996 roku zebraniu 
wiejskim, które odbyło się 15 grudnia 
nie zabrakło tym razem przedstawicie-

li Zarządu. Wzięli w nim  udział zarówno 
wójt gminy jak i jego zastępca. Gośćmi byli 
przedstawiciele Karpackiej Telewizji Ka-
blowej oraz przedstawiciele Spółki Wodnej 
z Dębicy.  
 Prezes KTK przedstawił zebranym 
mieszkańcom zasady i formy funkcjonowa-
nia telewizji kablowej, oraz warunki przy-
stąpienia do spółki (szczegóły przedstawi-
my w osobnym materiale). Dla ewentual-
nych odbiorców z naszego terenu waŜne 
jest to, Ŝe telewizja kablowa gwarantuje 
doskonały odbiór pierwszego i drugiego 
programu TVP. 
 Przedstawiciel Spółki Wodnej  z Dębicy 
przedstawił zakres prac wykonywanych 
przez jego firmę na terenie naszej gminy. 
Wybrano takŜe nowy Zarząd Spółki Wod-
nej w Brzostku. W głosowaniu wybrani 
zostali Jerzy Potrzeba, Roman Pruchnik i 
Zbigniew Raś. Rolnicy postulowali zwięk-
szenie kwot przeznaczanych na prace kon-
serwatorskie systemu melioracyjnego. Soł-
tys wsi potwierdził, Ŝe corocznie Rada 
Sołecka dofinansowuje te prace. Przedsta-
wiciel dębickiej spółki przypomniał, Ŝe 
Urząd Rejonowy będzie karał za podłącza-
nie do drenarki ścieków kanalizacyjnych.  
 Kontrowersje wzbudziła sprawa budo-
wy chodników, a szczególnie tempo i za-
kres tych prac na rok 1997. Wójt obiecał, Ŝe 
chodnik w stronę Kleci zostanie zakończo-
ny i rozpoczęte zostaną prace w stronę 
Zawadki. 
 Z dyskusji wynikało, Ŝe wiele prac z 
zakresu kanalizacji, budowy wodociągów 
czy remontów dróg mogło być wykonane, 
gdyby nie brak zrozumienia i dobrej woli 
ze strony niektórych mieszkańców. 
 Sprawę budowy nowych punktów 
oświetlenia ulicznego blokują wysokie 
ceny ich budowy i późniejszego utrzyma-
nia. 
 Zastępca wójta przedstawił propozycję 
usytuowania placu targowego na nowym 
terenie obok Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej. Mały handel umiejscowiony byłby 
koło Starej Kasy. 
 Na zakończenie p. J. Kolbusz przed-
stawił postulat, aby stwarzać jak najbar-
dziej dogodne warunki do prowadzenia 
działalności gospodarczej, między innymi 
przez zmniejszanie lokalnych podatków. 
 Na zakończenie zebrani przyjęli wnio-
ski do pracy Rady Sołeckiej w obecnym 
roku. 

Widzieć czasWidzieć czasWidzieć czasWidzieć czas 
Zaduszki 

w sepiach świat 
rubiny kalin 
na świstawkach wiatr - - 

w siodle gór odnawiam pa-
mięć 
przywodzę dni 
przypominam do bólu 

krew Ŝycia widzę wyraźniej - - 
- - 

- - 
  na skroniach Ziemi 
  powrózki Ŝył 

  wzięły na siebie 
  caput mortuum 

Brzostek 1. 11. 81 
 
 

śycie  

bluszcz zniewolił jodłę 
drzewo umiera 
- - 
 pomniki nie krzyczą 
 Ŝe w kopy siana Ŝywi weszli 
 Ŝe ich ubywa o kość 
 zetlałe barwy 
 Ŝe ścieŜki po których cho-
dzą 
 nawet w rosie szare 

 Ŝe w pokosie im Ŝyć 

Brzostek - cmentarz 
14. 7. 85 
 

Równaj w prawo  
 

Kapitan  
Leopold Nowak 

powstanie do apelu 
 

lecą Ŝołędzie-kule 
nikt się nie kłania 
 
  cisza 
 
nie słychać dział 
pruskich butów 
 
- - 
 - - modlitwa traw 
  
 liście od jesieni 
 od Wisłoki wiatr 
 
 na warcie  
 kwiaty polne 
 
Brzostek - cmentarz 
4. 11. 84 

 
Marcin Goł ąb
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SKS „BŁ ĘKITNI”  
wśród najlepszych  

oszczególne Zarządy Woje-
wódzkie Szkolnego Związku 
Sportowego w styczniu br. 

podsumowują Konkurs dla 
Szkolnych Klubów Sportowych 
na swoim terenie w roku szkol-
nym 95/96. Tarnowski Zarząd 
uporał się z nim przed Nowym 
Rokiem, a uroczyste ogłoszenie 
wyników zorganizowano w Tu-
chowie. 
 Zakres ocenianych form dzia-
łalności SKS-UKS-ów obejmo-
wał: organizację zajęć sportowo-
rekreacyjnych w szkole, liczbę 
uczestników startujących w w/w 
formach w stosunku do ogólnej 
liczby dzieci w szkole, organiza-
cję współzawodnictwa sportowe-
go na terenie szkoły, pracę i 
wyniki sekcji sportowych na za-
wodach pozaszkolnych, działal-
ność statutową, finansową i go-
spodarczą klubu. 
 Na 128 zarejestrowanych w 
ub. roku szkolnym klubów 
uczniowskich do konkursu przy-
stąpiło 36, wśród nich - SKS 
„BŁĘKITNI” Nawsie Brzosteckie. 
 Wspólna Komisja Kuratorium 
Oświaty i ZW SZS oceniały pracę 
i osiągnięcia klubów, przyznając 6 
równorzędnych miejsc, nagradza-
jąc oryginalnymi dyplomami i 
nagrodą pienięŜną. W tej doboro-
wej stawce laureatów znalazł się i 
nasz SKS Nawsie Brz., razem z 
UKS-SP nr 5 Dębica, UKS Lipnica 
Murowana, UKS Szczucin, UKS-
SP nr 20 Tarnów i SKS Tuchów. 
Przyznana nagroda pienięŜna w 
kwocie 400 zł została wykorzysta-
na na zakup sprzętu sportowego.  
 Warto w tym miejscu zazna-
czyć, Ŝe woj. tarnowskie zajmuje 
aktualnie 3-cią lokatę w kraju pod 
względem działających Uczniow-
skich Klubów Sportowych, a pod 
względem ilości startujących 
uczniów w zawodach pozaszkol-
nych uplasowało się na 5-tym 
miejscu. 
 W gminie Brzostek zareje-
strowanych jest 5 SKS-UKS-ów 
(oprócz Nawsia działają Kluby w 
SmarŜowej, Siedliskach Bogusz, 
Brzostku i Gorzejowej). Który z 
nich wystartuje w Konkursie w 
bieŜącym roku szkolnym?  

Z. Rogowska  

Zagrali  
VA BANQUE ... 

 grudnia 96 r. zawodnicy sekcji 
unihocka SKS Nawsie Brzosteckie - 

rocznik 85 i młodsi gościli w Borowej 
(woj. tarnowskie) na Mikołajkowym 
Turnieju Unihocka. Zorganizowano go 
dla uczczenia 5-tej rocznicy działalno-
ści sekcji w tamtejszym środowisku. 12 
druŜyn podzielono na 3 grupy, gdzie w 
grze „kaŜdy z kaŜdym” mieli wyłonić 
się finaliści. 
 Zwykle na odprawie przedturniejo-
wej zespoły losują numery startowe, 
ale tym razem gospodarze skorzystali 
ze swego prawa i 
rozstawili zespoły 
wg. własnego uzna-
nia. 
 To, Ŝe nas nie 
doceniono przed 
startem i skazano na 
„poŜarcie” odczuli-
śmy po otrzymaniu 
programu turnieju  
- otrzymaliśmy 12-ty, 
ostatni numer, a w 
grupie mieliśmy tylko 
druŜyny rzeszowskie. 
Turniej „ustawiła” 
pod siebie Borowa, 
unikając teoretycznie 
silniejszych druŜyn 
rzeszowskich i mie-
leckich. W tym miej-
scu warto dodać, Ŝe  
z woj. tarnowskiego  
oprócz nas startowa-
ła druŜyna z Pustko-
wa. 
 Właśnie pustko-
wiacy otworzyli tur-
niej meczem z SP 13 
Mielec. Po bardzo 
dobrej grze obu 
druŜyn padł remis - 
jak przystało na 
inaugurację turnieju. 
My graliśmy pierwszy 
mecz dopiero po 5-
ciu wcześniejszych - 
mogliśmy więc ob-
serwować poczyna-
nia i klasę przeciwników.  
 Wygrać pierwszy mecz - to było 
pierwsze zadanie naszych hokeistów, 
a w ogóle - to najlepiej wygrać grupę. 
Wtedy moglibyśmy spotkać się z go-
spodarzami i zrewanŜować za remis w 
Wieliczce. 
 Pierwsza przeszkoda została wzię-
ta po dość wyrównanej walce wygrali-
śmy 3:2. Borowa swój pierwszy mecz 
wygrała równieŜ. W drugim poszło o 
wiele łatwiej - rozgromiliśmy przeciwni-
ka 7:1. Teraz zwycięstwo w grupie było 
coraz bliŜej. Po pięknej grze znów 
zwycięstwo -3:0. To dawało nam juŜ co 
najmniej III-cie miejsce w turnieju. 

 Apetyt rośnie w miarę jedzenia, a 
gospodarze zapowiedzieli wcześniej 
dodatkowe atrakcje: wybór Królowej 
Strzelców (wszak dziewczęta w uniho-
ku grywają przewaŜnie w obronie), 
wybór Najlepszego Zawodnika Turnie-
ju oraz obecność Mikołaja z prezenta-
mi. 
Wyłonili się finaliści - Borowa, Nawsie i 
Pustków - duŜe zaskoczenie. 
 Po meczach o dalsze miejsca do-
czekaliśmy się tych najbardziej emo-
cjonujących. Jako pierwsi w finale 
zagrali borowiacy z Pustkowem. Po 
zaŜartym meczu wynik był remisowy. 
Dla nas był to wynik korzystny, bo 
kaŜdy z rywali stracił po punkcie. 

Przed naszym meczem zgasło światło. 
Po gorączkowych telefonach organiza-
torzy juŜ wiedzieli - „awaria poza Bo-
rową, co najmniej przez godzinę prądu 
nie będzie”. Gospodarze chcieli grać, 
my nie zamierzaliśmy tchórzyć, a sza-
rówka się wzmagała. Szczególnie 
trudne zadanie czekało naszą bram-
karkę. Walka była zacięta, tego meczu 
nikt nie chce przegrać! Jest 4:4 i na 
parę sekund przed końcem Arek strze-
la gola jest 5:4. Gdy sędzia odgwizdał 
koniec - radości nie było końca. Ale 
najwaŜniejsze było jeszcze przed nami. 
Finał z Pustkowem. Gdyby nas  poko-
nali wygraliby turniej, remis dawał zwy-
cięstwo  nam.  Ale  w  tym  meczu  nasi

P 

6 
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dali koncert gry. Rozgromili Pustków 
8:1. Po raz pierwszy wygraliśmy tur-
niej tej rangi. 
 Ale to nie koniec emocji. Królową 
Strzelców została nasza zawodniczka 
-Diana Górka , a Najlepszym Zawod-
nikiem - Arek Rogowski . „Wzięli 
wszystko co było do wzięcia” - sko-
mentowali przeciwnicy. Diana strzeliła 
w 5-ciu meczach 8 bramek, Arek - 18, 
a Agnieszka (bramkarka) „wpuściła” 
tylko 8 goli. Były gratulacje, dyplomy, 

nagrody i słodycze od Mikołaja. I 
pierwszy puchar z turnieju unihoka. 
Udał się nam tegoroczny Mikołaj. 
 DruŜyna wystąpiła w składzie:  
Agnieszka Trojan, Diana Górka, 
Tomek Tylu ś, Arek Rogowski, 
Przemek Zi ęba. 
 NajbliŜszy start to mistrzostwa 
SZS, pierwszy eliminacyjny turniej po 
feriach zimowych w Straszęcinie. 

Z. Rogowska  

Redakcja nasza od początku kibicuje 
druŜynom nowej dyscypliny sportowej 
z Nawsia. Wielkie uznanie naleŜy się 
równieŜ opiekunce za przygotowanie 
druŜyny w dyscyplinie halowej, w 
szkole gdzie nie ma sali gimnastycznej 
i z tego co wiemy długo jeszcze nie 
będzie. śyczymy powodzenia w no-
wym sezonie i przychylności osób 
decydujących o finansowaniu sportu 
szkolnego. 

 

Miniony rok  
w UKS  
„Spartakus”  

biegły rok szk. 1995/96 Szkoła 
Podstawowa w Brzostku zakoń-
czyła na 38 miejscu wśród 353 

szkół podstawowych województwa 
tarnowskiego w klasyfikacji prowa-
dzonej przez Szkolny Związek Spor-
towy w Tarnowie. Do tak wysokiej 
lokaty przyczyniły się bardzo dobre 
starty w mistrzostwach gminy, rejonu i 
województwa. W bieŜącym roku 
szkolnym uczniowie SP Brzostek, a 
zarazem członkowie UKS „Spartakus” 
spisują się równie dobrze. 
 Oto krótki przegląd imprez spor-
towych, w których członkowie UKS 
„Spartakus” działającego w SP Brzo-
stek brali udział i zajmowane przez 
nich lokaty: 
• We wrześniu odbyły się gminne 
finały Szkolnej ligi LA, w których 
dziewczęta i chłopcy z SP Brzostek 
zajęli II miejsca. 
• W gminnych indywidualnych bie-
gach przełajowych 9 uczniów zakwali-
fikowało się do zawodów rejonowych. 
• Rozegrane mistrzostwa gminy w 
piłce ręcznej dziewcząt i chłopców 
zakończyły się wygraną zespołów z 
naszej szkoły. W trakcie zawodów 
rejonowych dziewczęta uplasowały się 
na wysokim II miejscu, zaś chłopcy 
zajęli V miejsce. 
• W paŜdzierniku odbyły się gminne 
sztafetowe biegi przełajowe, w któ-
rych nasze zespoły zdecydowanie 
pokonały inne sztafety uzyskując 
awans do zawodów rejonowych. 
• Na przełomie października i listo-
pada w SP Brzostek odbywały się 
gminne turnieje tenisa stołowego i 
mini tenisa stołowego. W tenisie sto-
łowym (kl. VII-VIII) w kat. dziewcząt 
zajęliśmy V miejsce, zaś w kat. chłop-

ców -III miejsce. W mini tenisie (kl 
VI i młodsi) w kat. dziewcząt zdobyli-
śmy V miejsce a w kat. chłopców 
uplasowaliśmy się na miejscu II uzy-
skując awans do zawodów rejono-
wych. W zawodach rejonowych zaję-
liśmy II miejsce i awansowaliśmy do 
półfinałów wojewódzkich, które odby-
ły się w Tarnowie. Wygrywając 
wszystkie spotkania w półfinale u-
czniowie Potrzeba Mateusz i Pasisz 
Łukasz wywalczyli prawo startu w 
finale wojewódzkim, w którym zajęli 
II miejsce i awansowali do mistrzostw 
makroregionu. Jest to duŜy sukces 
tych uczniów i całej szkoły. SP w 
Brzostku była organizatorem jednego 
z czterech półfinałów wojewódzkich 
w mini tenisie stołowym. Gościliśmy 
zespoły z Grudnej Górnej, Szczurowej 
i Trzciany, którym zapewniliśmy 
serdeczne przyjęcie i ciepły posiłek. 
Dodajmy, Ŝe nie jest to praktykowane 
przez szkoły organizujące zawody 
sportowe na szczeblu rejonowym, czy 
wojewódzkim. 
• W dniu 30. 11. 96r. w hali ZSR w 
Kleciach odbył się gminny turniej 
halowej piłki noŜnej. SP Brzostek 
wystawiła do tego turnieju dwie dru-
Ŝyny, które spisały się b. dobrze i 
awansowały do zawodów rejonowych. 
Odbyły się one w hali Domu Sportu w 
Dębicy. W tych zawodach SP Brzo-
stek jako jedyna z rejonu Dębica re-
prezentowana była przez dwa zespoły. 
Zespół SP Brzostek II w starcie 10-
ciu druŜyn wywalczył VII miejsce, 
zaś zespół SP Brzostek I w składzie: 
Zięba M., Juszkiewicz M., Piątek 
P., Sarna G., Krajewski Ł. po bar-
dzo dobrej grze wywalczył II miejsce. 
W turnieju tym o pierwszym miejscu 
decydował stosunek bramek, który 
mieliśmy minimalnie gorszy niŜ SP nr. 
5 z Dębicy. Pomimo drugiej lokaty 
awansowaliśmy do finałów woje-
wódzkich, gdzie liczymy na równie 
wysoką pozycję naszej druŜyny. 

J. Berek 

Tenis stołowy  
 sezonie rozgrywkowym 96/97 
LKS „″Brzostowianka″ Brzostek 

reprezentowana jest przez dwie dru-
Ŝyny: 
• pierwsza występująca w rozgryw-

kach o mistrzostwo III ligi, 
• druga w rozgrywkach o mistrzo-

stwo ligi okręgowej. 
Rozgrywki są obecnie na półmetku, a 
sytuacja naszych druŜyn przedstawia 
się następująco: 
DruŜyna występująca pod szyldem 
LKS Brzostowianka I plasuje się 
obecnie na 4 miejscu w rozgrywkach 
o mistrzostwo III ligi, natomiast dru-
Ŝyna LKS Brzostowianka II w roz-
grywkach ligi okręgowej prowadzi 
bez straty punktu, co w perspektywie 
II rundy zapowiada jej awans do III 
ligi. 
 II runda zweryfikuje aspiracje obu 
druŜyn, jednak juŜ teraz pewne jest, 
Ŝe wyniki będą lepsze od wyników z 
ubiegłego sezonu. 
 Napawa optymizmem fakt, Ŝe 
stan sekcji powoli, ale stale powięk-
sza się. W ostatnim okresie treningi 
podjęła grupa 6 juniorów, co w per-
spektywie pozwala mieć nadzieję na 
utrzymanie sekcji na obecnym, czyli 
dość wysokim poziomie sportowym. 

S. Król 

Zarząd Koła W ędkarskiego  
nr 29 w Brzostku  

zaprasza wędkarzy i sympatyków 
na zebranie 

sprawozdawczo 
 - wyborcze, 
które odbędzie się 
16 lutego 
o godz. 1030  
w sali GOK 
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W dniu 9 lutego 1997 roku odbę-
dzie się spotkanie z Senatorem 

RP Ryszardem Ochwatem 

Serdecznie zapraszamy 
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W 1997r. wprowadza równieŜ 

W zakładzie moŜna zakupić 

Przy sprzedaŜy hurtowej - BONIFIKATA  

Lek. wet. Kazimierz Kł ęk  
prowadzi usługi weterynaryjno-zootechniczne (całodobowe) 

 
sprzedaŜ piskląt - zapisy - dostawy terminowe 
 
 
 
 
                                                                       

 

pasze firmy DOSSCHE dla: 
 
 
 
 

Pasze granulowane i sypkie dla: 
 
 
 

 
 

Zakład czynny (Lecznica Zwierząt) 
poniedziałek - piątek 730 - 1400 
sobota                         800 - 1200 

Z A P R A S Z A M  
 

 

UWAGA ! 
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpo-
wiada. Publikując materiał nadesłany 
redakcja nie bierze odpowiedzialności 
za treść, która moŜe być sprzeczna  
z naszymi poglądami. Korespondencji 
i materiałów nie zamawianych nie 
zwracamy! 
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prosiąt warchlaków tuczników macior 

drobiu  (kurcząt, indyków, kaczek) 
bydła (mlecznego, cieląt, opasów) 

trzody chlewnej (koncentraty 10%, prowit 20%) 

indyki - 29.04, 13.05. 

kaczki - 22.04. 
kurczęta (ogólno-uŜytkowe, brojlery, 

kogutki ) - 07.03, 18.04, 14.05. 
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