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Brzosteckie
PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ, RADY GMINY

ORAZ CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W BRZOSTKU

	 6	sierpnia	1999	r.	w	kościele	filialnym	w	Bukowej	w	Święto	Przemienienia	Pańskiego	Ordynariusz	Diecezji	Rze-
szowskiej	Ks.	Biskup	Kazimierz	Górny	poświęcił	dzwonnicę,	dzwon	Loretański	oraz	figurę	Świętego	Floriana.	
	 Uroczystość	 ta	 zgromadziła	wielu	 przybyłych	gości:	 	 księży	 z	 sąsiednich	 parafii,Przewodniczącą	Rady	Gminy		
p.	Urszulę	Wojnarowską,	Wójta	Gminy	p.	Leszka	Bieńka,	architekta	całego	kompleksu	świątyni	i	obejścia	p.	Witolda	
Drzymalskiego,	rodaków	z	Bukowej	przybyłych	z	różnych	stron	Polski	oraz	okolicznych		pielgrzymów.	
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...Ksiądz	Prałat	uczył	nas	nie	
tylko	 zgłębiać	 tajniki	wiary,	
ale	także	patriotyzmu	i	miłości	
bliźniego.	To	za	Jego	czasów	w	
brzosteckim	kościele	podczas	
wielkich	 uroczystości	 przed	
rokiem	 1989	 śpiewaliśmy	
"Ojczyznę	 wolną	 racz	 nam	
wrócić	Panie".	Po	roku	1989	
spełniły	 się	 Jego	marzenia	 i	
mogliśmy	 razem	 zaśpiewać	
"Ojczyznę	wolną	pobłogosław	
Panie".	Była	to	piękna	lekcja	
patriotyzmu...

Fragment pożegnania zmarłe-
go Księdza Prałata Kazimierza 
Ostafińskiego wygłoszonego 
przez Wójta Gminy p. Leszka 
Bieńka.

6 sierpnia 1999 r. o godz. 
7.30 zmarł ksiądz prałat 
Kazimierz Ostafiń-
SkI długoletni proboszcz i 
wicedziekan w Brzostku.

W uroczystej eksporcie 8 
sierpnia wzięli udział: ks. bp 
Piotr Bednarczyk z Tarnowa, 
ks. infułat Józef Sondej z 
Rzeszowa, rektor Seminarium 
Duchownego z Przemyśla, 
ks. dziekan Emil Midura oraz 
wielu kapłanów i kleryków. 
Słowo Boże podczas Mszy św. 
wygłosił ks. kanonik Tadeusz 
Preis, proboszcz z Janusz-
kowic.

W dniu następnym, w uro-
czystości pogrzebowej, któ-
ra zgromadziła niezliczone 
tłumy wiernych i przyjaciół 
zmarłego, udział wzięli: ks. 
biskup ordynariusz rzeszow-
ski Kazimierz Górny, rektor 
Seminarium Duchownego w 
Rzeszowie ks. W. Szurek oraz 
około 80 kapłanów. Liturgii 
przewodniczył ks. bp ordyna-
riusz, a słowo Boże wygłosił 
ks. dziekan Emil Midura z 
Gogołowa.
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Wieniec	wiążemy	u	Twego	czoła
Za	Twój	hart	ducha	i	miłowanie,
Które	ze	wszystkich	dzieł	Twoich	woła.
Co	nieśmiertelne,	to	z	martwych	
wstanie!

Deotyma

Żałobną czcionką wpisał się dzień 6  
sierpnia 1999 r. do brzosteckiej 

kroniki parafialnej i pozostanie boles-
nym wspomnieniem w pamięci całej 
wspólnoty wiernych. W dniu tym 
Stwórca odwołał do wieczności 
długoletniego proboszcza  i dusz-
pasterza naszej parafii ks. prałata 
Kazimierza Ostafińskiego.
 Odszedł od nas nie tylko nie-
odżałowany kapłan, ale i człowiek 
wielkiego formatu. Dlatego, mimo 
chrześcijańskiej wiary w zmar-
twychwstanie, fakt ten przyjęliśmy 
z nieukrywanym żalem i głęboką 
zadumą nad biegiem, sensem i koń-
cem naszego życia. Zetknięcie z ma-
jestatem śmierci kapłana obudziło w 
nas niepokojącą refleksję, że nie ma 
ona względu na osoby, że dosięga 
każdego i jest tym etapem naszego 
istnienia, którego możemy być 
pewni. Troszczyć się zatem trzeba, 
aby w jej momencie wraz z naszym 
ciałem umarło wszystko, co było złe 
i słabe, a zasługi i bogactwo serca 
pozostało przy nas, by świadczyć 
przed Bogiem, że nie zmarnowaliśmy 
swego życia na ziemi.
 Jesteśmy głęboko przekonani, że ży-
cie ś.p. ks. prałata K. Ostafińskiego było 
doskonałym sprawdzianem Jego wiary 
i miłości Boga i bliźniego i że w pełni 
zasłużyło na wieczną nagrodę w niebie. 
Wierzymy też, że było bogatym w treści 
"listem Bożym" pisanym na tablicy serc 
parafian brzosteckich przez prawie 40 
lat. Przesłanie tego "listu", wnikliwie 
i wielokrotnie odczytywane, powinno 
być światłem wskazującym drogę do 
nieba wielu następnym pokoleniom, 
do których zmarły kapłan zdaje się 
kierować słowa: "Mnie wczoraj, a dziś 
Tobie (Ekl. 38, 23)".
 Spróbujmy zatem prześledzić kolejne 
rozdziały tego "listu".
 Ś.p. ks. Kazimierz Ostafiński przy-
szedł na świat 26 stycznia 1919 roku we 
wsi Dąbrówka Starzeńska, parafia Dy-
lągowa (obecnie Siedliska nad Sanem), 

w biednej rodzinie chłopskiej. Miał 
9-ro rodzeństwa, z których 5-ro zmarło 
wkrótce po urodzeniu. Najwcześniejsze 
lata dziecięce stanowiły dla Kazimierza 
surową szkołą życia. Grunt, który po-
siadali rodzice nie dawał możliwości 
wyżywienia rodziny, toteż podstawą 
utrzymania była praca "na pańskim". 
We dworze pracować musiały nawet 
najmłodsze dzieci, nie miały więc czasu 
na zabawę ani na naukę. Najczęstszą 

rozrywką małego Kazia było udawanie 
księdza i "odprawianie" nabożeństwa 
pod kuchennym stołem. Być może już 
wówczas, gdy zakładał na szyję ręcznik 
lub szalik zamiast stuły, zaczynało się 
kształtować jego powołanie do stanu ka-
płańskiego dając swój wyraz w dziecię-
cej fascynacji obrzędami kościelnymi. 
Na pewno natomiast, już wtedy rodzice 
dostrzegli w swoim synu tak niezwy-
kły zapał do nauki, że postanowili 
posłać go do szkoły. Swoje zdolności 
potwierdził Kazimierz ukończeniem z 
wyróżnieniem czteroklasowej szkoły 
w Dąbrówce, a następnie zaliczeniem 
dwóch klas szkoły powszechnej w 
Dynowie w ciągu jednego roku. Bar-
dzo dobre wyniki w nauce otwierały 
mu możliwości dalszego kształcenia, 
ale warunki materialne rodziny były 
nadal bardzo trudne. Postanowiono w 
końcu posłać Kazimierza do gimna-
zjum w Przemyślu pod warunkiem, że 

cała rodzina będzie pracować na jego 
naukę. Ojciec dorabiał dodatkowo grą 
na skrzypcach. Był muzykantem-samo-
ukiem, ale na tyle dobrym w tej sztuce, 
że potrafił stworzyć zespół, pokierować 
nim i obsługiwać wiejskie wesela. Dzię-
ki zarobionym w ten sposób pieniądzom 
13-letni Kazimierz nie musiał głodować 
w przemyskim gimnazjum. Nie starcza-
ło mu ich natomiast na dojazd do szkoły, 
a Zasanie, gdzie mieściła się szkoła, 

odległe było od Dąbrówki ponad 40 
km. Odległość tę wielokrotnie prze-
mierzał więc Kazimierz na piechotę, 
chodząc na skróty przez dynowskie 
lasy lub gościńcem uczepiony 
żydowskiej furmanki dowożącej 
towary z Przemyśla do Dynowa. 
Trasę tę doskonale znała również 
jego matka, gdyż donosiła mu do 
bursy upraną bieliznę i pieniądze 
na opłacenie czesnego. Zdarzyło 
się jednego razu, że nie dotarła w 
porę z gotówką i Kazimierz został 
wyczytany publicznie jako skreślo-
ny z listy studentów. Wspominał 
później często to zdarzenie, gdyż 
było ono jego pierwszym moc-
nym zetknięciem z bezwzględną 
obojętnością świata. Na szczęście 
pieniądze dotarły wcześniej niż 
wyrzucono go ze szkoły i w 1937 
roku Kazimierz pomyślnie ukończył 
naukę w gimnazjum. Dała mu ona 

staranne wykształcenie humanistycz-
ne, dobrą znajomość łaciny i greki i 
stanowiła wystarczającą podbudowę 
pod studia teologiczne. Jeszcze w tym 
samym roku, będąc pewnym swojego 
powołania, rozpoczął je w Seminarium 
Duchownym w Przemyślu.
 Niestety, zaledwie dwa lata trwało 
radosne i spokojne przygotowanie się 
Kazimierza do stanu kapłańskiego. 
Przyszedł wrzesień 1939 roku i nie 
mógł już opuścić rodzinnej Dąbrówki, 
która, jako, że leżała po prawej stronie 
Sanu znalazła się pod okupacją ra-
dziecką. Rodzina Ostafińskich została 
wysiedlona. Zabudowania gospodarcze 
zburzono, a belki z domu mieszkalnego 
rodzice nieśli na plecach ponad dwa 
kilometry, aby w miejscu wskazanym 
przez wojsko budować dom od nowa.
 Kazimierz, jako kleryk był poszuki-
wany i szykanowany. Władze sowieckie 
chciały go na siłę wcielić do wojska i 

Odszedł Kapłan wiary i pokory
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uczynić dowódcą, a za odmowę groziły 
więzieniem i śmiercią. Ukrywał się więc 
przez pewien czas w lesie, potem u 
krewnych, a kiedy otrzymał wiadomość, 
że w okolicach Brzozowa organizuje się 
tajne seminarium duchowne, postano-
wił za wszelką cenę do niego dotrzeć. 
Największą przeszkodą w realizacji 
tego desperackiego zamiaru był... San. 
Wzdłuż jego brzegu przebiegał pas 
militarny szerokości 1 km, a potem 
rwący i niebezpieczny nurt wody. Tylko 
Opatrzność mogła pomóc Kazimierzowi 
i jego bratu pokonać te śmiercionośne 
przeszkody. Rozumiała to doskonale 
ich matka. Odprowadziwszy synów 
na pobliskie wzgórze pozostała tam 
wzywać pomocy Matki Najświętszej 
modląc się gorąco na 
różańcu. Chłopcom 
udało się przedo-
stać na polską stronę. 
Rozpalili na brzegu 
rzeki najradośniej-
sze chyba w życiu 
ognisko - płomienny 
znak dla udręczonej 
matki, że żyją i że 
przeprawa skończyła 
się szczęśliwie.
 Kazimierz dotarł 
do Brzozowa, gdzie 
w okolicznym lesie, 
w opuszczonym i 
zniszczonym domu 
wczasowym klerycy 
postanowili konty-
nuować rozpoczęte w Przemyślu studia 
teologiczne. Przez długi czas nie mieli 
kontaktu z rodzinami. Przetrwali dzięki 
pomocy miejscowej ludności, która do-
starczała im chleb i warzywa, a czasem 
przesyłkę z domu. Najgorsze były zimy, 
bo dach przeciekał, a woda zamarzała w 
wiadrach, ale perspektywa ukończenia 
studiów rozgrzewała serca i podtrzymy-
wała siły fizyczne seminarzystów.
 Było ich 18-tu gdy nadszedł marzec 
1943 r. czas końcowych egzaminów 
i święceń kapłańskich (pozostałych 
z 36-ciu rozpoczynających studia, 
wymordowali Niemcy). Wśród tych, 
którym dane było przetrwać, znalazł 
się również Jerzy Ablewicz, późniejszy 
biskup tarnowski i serdeczny przyjaciel 
ks. Ostafińskiego.
 Święcenia subdiakonatu,, diakonatu 
i prezbiteriatu odbywały się przez 3 
dni na strychu wspomnianego domu 
wczasowego. Udzielał ich ks. biskup 

Franciszek Barda, bez honorowej asy-
sty i bez udziału rodziców, krewnych i 
znajomych.
 5 marca 1943 r. był dniem prymicji 
ks. Kazimierza. Mszę św. sprawował 
w kościele w Dylągowej. Nie było 
przyjęcia, prezentów ani żadnego "ze-
wnętrznego" świętowania. Była jedynie 
ogromna radość z osiągnięcia wspania-
łego celu życia oraz mocne więzi przy-
jaźni splecione z koszmaru wojennych 
udręk, które stanowiły jedyną wyprawę 
nowowyświęconego księdza.
 Z Dylągowej ks. Kazimierz wyru-
szył w swoją kapłańską drogę, która 
prowadziła najpierw do Pruchnika pod 
Jarosławiem. Tam, z wielką gorliwością 
i miłością młodego kapłana przez cztery 

lata wypełniał obowiązki wikariusza. 
Następnie skierowany został na placów-
kę duszpasterską w Bliznem, a po roku 
objął posadę nauczyciela w gimnazjum 
w Tyczynie.
 Po dziesięciu latach pracy z mło-
dzieżą ponownie pełnił obowiązki 
wikariusza, tym razem w Łańcucie, a w 
1959 r. otrzymał samodzielną placówkę 
w Nowotańcu. W trzy lata później, 29 
marca 1961 r. mianowany został admi-
nistratorem parafii Brzostek.
 Te pierwsze 18 lat pracy kapłańskiej 
ks. Kazimierza należały do najtrudniej-
szych w jego życiu. Były to przecież 
lata powojennej biedy, którą dzielił 
razem z tymi, wśród których pracował. 
Na wszystkich placówkach oczekiwał 
na niego ogrom pracy duszpasterskiej 
i organizacyjnej. Nie była to wówczas 
prosta posługa kapłańska, lecz działanie 
pełne udręki, szykanowania i upokorzeń 
ze strony władz komunistycznych, które 

utrudniały niemal każde przedsięwzię-
cie.
 Trudną sytuację zastał ks. Kazimierz 
również w naszej parafii, gdy 20 maja 
1961 r. objął urząd proboszcza. Przybył 
do Brzostku w czasie, gdy na każdym 
odcinku służby duszpasterskiej czekała 
na niego nieufność parafian i obojęt-
ność, a czasami nawet wrogość władz. 
Musiał najpierw pojednać i uspokoić 
skłóconą społeczność i zyskać jej za-
ufanie. Powoli zjednywał sobie ludzi 
serdeczną uprzejmością, skromnością i 
niezwykłą pracowitością. I chociaż 38-
letnie duszpasterzowanie w naszej para-
fii od początku obfitowało w problemy 
i udręki różnej natury, ks. Kazimierz 
nigdy się nie skarżył, nie domagał się 

pomocy, nie prosił o 
wsparcie finansowe 
ani poplecznictwo. 
Nie był też dla ni-
kogo ciężarem i gdy 
tylko zdrowie mu 
pozwalało pracował 
fizycznie w sadzie 
i ogrodzie plebani. 
Przez wiele lat jeź-
dził na skromnym 
motocyklu prze -
mierzając dziurawe 
brzosteckie drogi nie 
dla rozrywki, lecz 
spiesząc z posłu-
gą kapłańską. Jego 
problemy znali tylko 
najbliżsi i sam Bóg. 

Pomówienia, posądzenia, nierzadko 
nawet oszczerstwa, nie przeszkadzały 
mu przez wszystkie te lata jak najciszej i 
jak najpokorniej spełniać swoje posłan-
nictwo. Plebania, kościół i konfesjonał 
były głównym wyznacznikiem jego 
służby, którym do końca pozostał wier-
ny. Jedna wyszarzała sutanna, bez rokie-
ty i mantoletu (chociaż od 1973 r. był 
kanonikiem) oraz skromne mieszkanie, 
a za to głęboka pobożność i gorliwość 
przepojona miłością do Boga i ludzi, to 
najkrótsza charakterystyka tej postaci. 
W piękny sposób kontynuował i roz-
wijał różne formy pobożności swoich 
parafian, a w sposób szczególny szerzył 
kult Eucharystii i życia sakramentalne-
go. Mówił do nas prosto i zwyczajnie, 
nie siląc się na naukowość i nie starając 
się imponować słuchaczom ani swoją 
erudycją ani przemyśleniami. Jedyną 
jego filozofią była Ewangelia, a jedyną 
formą jej krzewienia - życie według 

Dom	wczasowy	"Anatolówka	-	tajne	seminarium	duchowne
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wskazań w niej zawartych. Dlatego 
żywot ks. Kazimierza był nadzwyczaj 
prosty. Ale właśnie w tej prostocie tkwi 
tajemnica miłości, jaką otaczali go 
wierni i przyjaciele. Tkwi ona również 
w życzliwości z jaką odnosił się nawet 
do osób nie zasługujących na żaden sza-
cunek. Pogodna, zawsze uśmiechnięta 
twarz i pełne miłości spojrzenie spod 
krzaczastych brwi rozbrajały rozmówcę, 
budziły szacunek i pozwalały dostrzec 
wielkość ks. Kazimierza w oczach 
Bożych. Wszystkie te cechy mocno 
oddziaływały na młode umysły i serca, 
o czym świadczy imponująca liczba 
księży i kleryków wywodzących się z 
naszej parafii. Nie jest to zresztą jedyny, 
choć niewątpliwie najpiękniejszy, owoc 
pracy ks. Kazimierza Ostafińskiego.
 Oprócz ciągłej pomocy w przemia-
nie serc parafian wiele też czynił dla 
świątyni i jej otoczenia oraz na rzecz 
całego środowiska. Z najważniejszych 
dokonań wymienić należy:

  przekazanie pola plebańskiego (1,5 
ha) pod budowę szkoły podstawo-
wej,

  malowanie wnętrza kościoła (1968 
r.) połączone z remontem wypo-
sażenia i założeniem ogrzewania 
gazowego,

  remont plebani i muru otaczającego 
kościół,

  uporządkowanie i ogrodzenie cmen-
tarza żywopłotem,

  odnowienie głównego ołtarza (1978 
r.),

  wykonanie ołtarza Matki Bożej 
(1984 r.),

  wybudowanie domu parafialnego  i 

częściowe jego wyposażenie.
 Było też wiele drobniejszych doko-
nań gospodarczych a wszystkie przynio-
sły ks. Ostafińskiemu niemałe uznanie 
władz kościelnych.
 Z okazji 25-lecia kapłaństwa (1968 
r.) został zaproszony przez ks. biskupa 
J. Ablewicza do katedry tarnowskiej na 
jubileuszową Mszę św. celebrowaną 
przez ówczesnego arcybiskupa krakow-
skiego ks. Karola Wojtyłę obecnego 
Papieża. W 1979 r. odbył pielgrzymkę 
do Ziemi Świętej, gdzie najradośniej 
w życiu śpiewał w imieniu wszystkich 
parafian "Chwała na wysokości Bogu". 
W 1980 r. jako wicedziekan dekanatu 
brzosteckiego udał się na pielgrzymkę 
do sanktuariów maryjnych w La-Salette 
i Lourdes. Był też obecny w Rzymie 
na uroczystości kanonizacyjnej Ojca 
Maksymiliana Kolbe. Przeżyciami 
swymi dzielił się radośnie i szczodrze 
z parafianami dziękując równocześnie 
Bogu za tak wiele łask i doznań poma-
gających mu w apostołowaniu.
 W 1995, w rok po zwolnieniu z 
obowiązków proboszcza parafii i funk-
cji wicedziekana, ks. prałat Ostafiński 
został obdarzony przez Ojca Świętego 
tytułem Szambelana Papieskiego.
 Przez ostatnie lata życia, choć utru-
dzony i cierpiący, pozostawał nadal 
aktywny i budująco wierny ołtarzowi, 
aż do dnia dramatycznego wypadku, w 
którym został ciężko ranny.
 Odtąd przez 3 tygodnie walczył o ży-
cie. Ale nawet wtedy, unieruchomiony 
w szpitalnym łóżku, rozpięty na krzyżu 
boleści, tęsknił za sprawowaniem Mszy 
św., za konfesjonałem, za tym wszyst-

kim, przez co dotąd oddawał chwałę 
Bogu.
Zmarł 6 sierpnia o godz. 7.30.
 W ten sposób Opatrzność zakończyła 
"list" pisany do nas życiem ks. Kazimie-
rza Ostafińskiego.
 Nie dzwoniły dzwony kościelne,  ale 
boleśnie uderzały serca wszystkich para-
fian. Dla tych, którzy potrafią rozpoznawać 
znaki czasu, znamiennym i pocieszającym 
był dzień śmierci ks. proboszcza. - Uro-
czystość Przemienienia Pańskiego. Do 
ufnej wiary w ten znak Boży zachęcał 
parafian zgromadzonych z racji odpustu w 
kaplicy w Bukowej, ks. biskup ordynariusz 
Kazimierz Górny. Przypominał, że według 
naszej świętej wiary, umarli odchodzą od 
nas tylko fizycznie, a przemienieni pozo-
stają z nami bardziej rzeczywiście, niż nam 
się wydaje.
 Doczesne szczątki ks. K. Ostafińskiego 
eksportowane w niedzielę z plebani do 
kościoła, pozostawały wśród nas do 9 
sierpnia. W uroczystej eksporcie wziął 
udział: ks. bp Piotr Bednarczyk z Tarno-
wa, ks. infułat Józef Sondej z Rzeszowa, 
rektor Seminarium Duchownego z Prze-
myśla oraz wielu kapłanów i kleryków. 
Słowo Boże podczas Mszy św. wygłosił 
ks. kanonik Tadeusz Preis, proboszcz z 
Januszkowic.
  W dniu następnym, w uroczystości 
pogrzebowej, która zgromadziła nie-
zliczone tłumy wiernych i przyjaciół 
zmarłego, udział wzięli: ks. biskup 
ordynariusz rzeszowski Kazimierz Gór-
ny, rektor Seminarium Duchownego w 
Rzeszowie ks. W. Szurek oraz około 80 
kapłanów. Liturgii przewodniczył ks. bp 
ordynariusz, a słowo Boże wygłosił ks. 

dziekan Emil Midura z Gogo-
łowa.
    Zawartość treściowa kazań 
i pogrzebowych przemówień 
była podsumowaniem "listu" 
pisanego dla nas życiem Dro-
giego Kapłana. Można ją ująć 
w kilku wymownych zdaniach: 
"nikt z nas nie żyje dla siebie 
i nie umiera dla siebie, dlatego 
nie płacz i nie rozpaczaj, lecz 
krocz moimi śladami".
     Ślady ś.p. księdza Kazimie-
rza Ostafińskiego są dla nas 
wszystkich bardzo czytelne i 
bardzo cenne.
      Niech dobry Bóg obdarzy go 
za to wiecznym spokojem.

J. Serwińska
fot. J. N.W	ostatniej	drodze	zmarłemu	Ks.	Prałatowi	towarzyszyli	strażacy	z	całej	parafii
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Jak co roku 1 sierpnia obchodziliśmy  
rocznicę wybuchu Powstania War-

szawskiego.
 Warszawa. Miasto skazane na za-
gładę. Miasto, którego bohaterski 
zryw przeszedł do historii jako symbol 
nieugiętości i żarliwego dążenia do 
wolności. Miasto, które - pozbawione 
wsparcia z zewnątrz - walczyło samot-
nie, dając tym samym dowód bezprzy-
kładnego heroizmu.
 Powstanie Warszawskie wybuchło 
w nowym kontekście politycznym i 
wojskowym. Postępy działań na fron-
cie zachodnim i zamach na Hitlera 

55 rocznica Powstania warszawskiego

Wojna rozpoczęta 1 września 1939  
roku o godz. 4.45 wkroczeniem 

wojsk niemieckich, bez uprzedniego 
wypowiedzenia wojny, na przygra-
niczne obszary Polski, zakończyła się 
2 września 1945 r. kapitulacją Japonii. 
Był to największy konflikt zbrojny XX 
w. pod względem zasięgu terytorialnego, 
udziału państw, zaangażowanych sił i 
środków, strat materialnych i ludzkich.
 Działania wojenne trwały sześć lat, 
walki toczyły się w Europie, Afryce, 
Azji, na wyspach Oceanu Atlantyckiego 
i Spokojnego. Uczestniczyło w nich 61 
państw. Zmobilizowano ok. 110 mln 
ludzi. W II wojnie zginęło ok. 50 mln 
ludzi, a ok. 35 mln odniosło rany. Straty 
materialne, zwłaszcza w Europie, były 
ogromne.
 Zwycięstwo osiągnięto wspólnym 
wysiłkiem narodów sprzymierzonych. 

60 rocznica wybuchu II wojny światowej

zbiegły się z postępami nowej wielkiej 
ofensywy Armii Czerwonej. Pękła linia 
obrony niemieckiej na Bugu. Pojawiła 
się iskierka nadziei na raptowne załama-
nie się niemieckiej obrony. Wszystko to 
pozwalało sądzić, iż zbrojne powstanie 
w Stolicy ma wszelkie szansę powodze-
nia. Tymczasem w Moskwie powołano 
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowe-
go. Polityczne fiasko ujawnienia się od-
działów AK na wschodnich obszarach 
Rzeczpospolitej, co z reguły kończyło 
się ich aresztowaniem, przyśpieszy-
ło podjęcie decyzji przez Komendę 
Główną Armii Krajowej. Powszechny 

zryw z bronią w ręku stawał się palącą 
koniecznością.
 63 dni bitwy o Warszawę, określa-
ne przez jednych mianem "ohydnej 
prowokacji", przez drugich nazywane 
"wielkim świństwem", przez innych 
gloryfikowane jako "sumienie świata", 
zakończyło się hekatombą powstańców 
i ludności cywilnej. Dowiodły jednak, 
w skali dotychczas niespotykanej, 
niezłomnej woli walki o suwerenny 
byt państwowy. Okazały się na miarę 
wizerunku miasta, jak ono "sprzeczne, 
wyniosłe, tragiczne jak człowiek, wy-
niosłe i niezłomne jak naród".

Polska wniosła liczący się wkład do wal-
ki zbrojnej, zarówno dzięki udziałowi 
żołnierzy polskich na wszystkich fron-
tach wojny, jak i szerokiemu ruchowi 
oporu. Naród polski stoczył najdłuższą 
spośród wszystkich narodów koalicji 
antyhitlerowskiej walkę z Niemcami 
faszystowskimi i poniósł największe 
straty osobowe (6,026 mln osób - 22,2% 
ogółu ludności) i materialne (38% 
majątku narodowego). Wskaźnik strat 
biologicznych Polski był najwyższy 
w Europie: wyniósł 220 osób na 1 tys. 
mieszkańców; wskaźnik ten dla ZSRR 
wyniósł 116 osób, dla Jugosławii - 108 
osób, dla Francji - 15.
 Najważniejszymi wynikami II woj-
ny światowej było rozbicie faszyzmu 
i utworzenie imperium radzieckiego. 
Nastąpiło osłabienie systemu kapitali-
stycznego. Jedynym państwem, które 

wzmocniło swoją pozycję w świecie 
kapitalistycznym, były Stany Zjedno-
czone. Następstwem wojny był również 
rozpad systemu kolonialnego i powsta-
nie państw tzw. Trzeciego Świata. Za-
sadniczym zmianom uległa polityczna 
mapa świata. Związek radziecki przy 
milczącej aprobacie innych państw 
koalicji tworzy blok komunistyczny. 
Samodzielność tracą Polska, Czechosło-
wacja, Rumunia, Bułgaria, Jugosławia, 
Albania, Węgry.
 Polska, oprócz suwerenności traci 
ponad 20% ziem, przesunięte zostają 
jej granice na zachód, miliony Polaków 
zostają poza ojczyzną, wielu z nich 
w nieludzkich warunkach sowieckiej 
niewoli. Setki tysięcy rodaków migruje 
wewnątrz kraju. Mimo ofiar i wielkiego 
wkładu w zwycięstwo Polska wychodzi 
z tej wojny pokonana.

Kolonia letnia 
w Brzostku
Na wniosek Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych pracownicy odpowiednich 
agend Urzędu Gminy zorganizowali 
kolonię profilaktyczno-wypoczynkową 
dla dzieci. Uczestnikami kolonii byli 
uczniowie w wieku od 10 do 15 lat 
wytypowani przez Rady Pedagogiczne 
swoich szkół oraz dzieci wytypowane 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej.
 Kolonia, która trwała od 2 do 11 
sierpnia mieściła się w internacie Ze-
społu Szkół Rolniczych w Brzostku.
 Program kolonii oprócz realizacji 
celów profilaktyczno-wychowawczych 

przewidywał kilka wycieczek turystycz-
no-krajoznawczych. Koloniści mogli 
zwiedzić zamek i muzeum w Odrzyko-
niu, pałac-muzeum w Łańcucie, pięt-
nastowieczną kamienicę Orsettich w 
Jarosławiu, bazylikę oo. Bernardynów 
w Leżajsku ze wspaniałymi organami, 
muzeum soli w Wieliczce, sanktuarium 
Matki Bożej w Porąbce Uszewskiej. 
Ciekawym doświadczeniem było 
zwiedzanie cerkwi greko-katolickiej 
w Jarosławiu. Sprawność ruchową 
koloniści rozwijali wędrując szlakiem 
prowadzącym do sławnych Prządek 
oraz podziemną trasą turystyczną w 
Jarosławiu. Z kąpieli dzieci korzystały 
na kąpieliskach w Jaśle i Frysztaku. 
W programie zwiedzania nie zabrakło 
również ciekawych miejsc na terenie 
naszej gminy. Urządzano wieczorne 
dyskoteki i ognisko nad Wisłoką.

 Kolonia korzystała również z pomo-
cy i wyposażenia Gminnego Ośrodka 
Kultury. Posiłki przygotowywał Pan Z. 
Jachym, nad zdrowiem dzieci czuwały 
doraźnie Pani doktor L. Szczepanik i 
Pani Z. Piątkiewicz. O bezpieczeństwo 
i dobre samopoczucie kolonistów dbali 
wychowawcy: M. Świstak, M. Kurcz, 
W. Wolicki. Nad kasą kolonii czuwała 
M. Sienkowska pełnomocnik ds. pro-
filaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych.
 Dzieci po zakończonym wypoczyn-
ku wyrażały nadzieję, że w roku przy-
szłym będzie również organizowana 
taka kolonia.
 Koloniści oraz organizatorzy składa-
ją podziękowania wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do zorganizowa-
nia i prawidłowego funkcjonowania 
kolonii.
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Przedwojenne grono nauczyciel- 
skie z chwilą objęcia władzy przez 

Niemców zostało w części zwolnione 
z pracy, gdyż były to mężatki a ustawa 
niemiecka zabraniała im pracować. 
Na ich miejsce przyszły nowe siły i 
skład grona wówczas był następujący: 
kier. szk. Matuszewski Józef, naucz. 
Kwiatkowska Jadwiga, Krygowska 
Maria, Włodyko Stanisława, Waw-
szczak Maria, Majchrowicz Zofia, 
Skoczkowa Stanisława, Świtkowski 
Kasper, Brzozowski Zbigniew.
 Warunki życia nauczycieli były 
ciężkie. Mieszkania były małe, wil-
gotne, co lepsze pozajmowali Niem-
cy. Nauczycielka Maria Krygowska 
mieszkała w byłej rzeźni przerobionej 
na mieszkanie. Wynagrodzenie za 
pracę minimalne, a żywność przydzie-
lano na kartki, a na dodatkowy zakup 
brakowało pieniędzy.
 Na program ówczesnego nauczania 
składały się następujące przedmioty: 
język polski realizowany na pod-
stawie "Steru" dostarczanego raz w 
tygodniu. Matematyka, przyroda re-
alizowana bez podręcznika w oparciu 
o wycieczki. Śpiew, rysunki, pracwe 
ręczne odbywały się także bez pomo-
cy naukowych. Historia i geografia 
były przedmiotami zakazanymi, uczo-
no je po kryjomu z czego korzystała 
nieliczna ilość dzieci.
 Personel szkoły stanowili nauczy-
ciele przeważnie miejscowi, których 
postawa polityczna była bez zarzutu 
za wyjątkiem jednego z kierowników 
tut. szkoły Ignacego Brożyny. Nadany 
on był przez Niemców na kierownika 
i im służył, czego przykładem było 
doniesienie na uczących w tajnym 
nauczaniu.
 Zasłużonym na polu walki z oku-
pantem był tut. kierownik ob. Józef 
Matuszewski, rodem z Kołaczyc. 
Uczył w tej szkole przed wybuchem 
wojny i w jej początkach, później 
został aresztowany przez Niemców 
i wywieziony do Oświęcimia, gdzie 
zginął. Główną przyczyną tego była 
przynależność do tajnej organizacji, 
oraz działalność w tej dziedzinie. 

Miejscowej ludności przysłużył się 
tym, że jako kierownik miał z Niem-
cami znajomości, co wykorzystywał 
w tym celu, by uprzedzać obywateli 
zagrożonych przed rewizją lub aresz-
towaniem - likwidował doniesienia, 
dzięki czemu bardzo często ratował 
ludzkie życie. Poza tym jak wyżej 
wspomniano nauczyciele tut. nie 
służyli Niemcom, a za stawiany opór 
byli często przesłuchiwani i rewido-
wani, lecz szczęśliwie obeszło się bez 
ofiar.
 Budynek szkolny z chwilą wybu-
chu wojny znajdował się w dobrym 
stanie technicznym, posiadał 6 izb 
lekcyjnych, kancelarię, mieszkanie 
dla kierownika - sale były wystar-
czająco umeblowane. Jeśli chodzi o 
pomoce naukowe to szkołą posia-
dała wyposażony gabinet fizyczny, 
obrazy do historii, geografii itp. oraz 
narzędzia i warsztat stolarski do prac 
ręcznych i bibliotekę. Nie korzystano 
jednak cały czas w czasie okupacji 
z budynku i pomocy naukowych, 
gdyż szkoła była często wysiedlana, 
a budynek zamieniano na koszary, 
spichrze zbożowe i pomieszczenia dla 
koni niemieckich. Nauka odbywała 
się w prywatnych domach, a zajęcia 
szkolne wypełniane były przeważnie 
wycieczkami.
 Ponieważ Brzostek znajdował się 
w pasie frontowym budynek szkolny 
został bardzo zniszczony i po wy-
zwoleniu nie nadawał się do użytku, 
naukę rozpoczęto w domach wynaję-
tych. Dopiero w październiku 1945 r. 
odremontowano częściowo z fundu-
szów odbudowy szkołę wewnątrz, a 
zewnątrz doprowadzono do porządku 
dopiero w roku 1954.
 W czasie frontu wszelkie mie-
nie szkoły, jak meble, urządzenia i 
pomoce naukowe oraz akta zostały 
zniszczone i skradzione w 90%. Re-
montem szkoły po wyzwoleniu zajął 
się ówczesny kierownik szkoły ob. 
Kasper Świtkowski, starając się o 
przydział subwencji, a kiedy ją otrzy-
mał prowadził dozór nad całością 
pracy.

 Tajne nauczanie na tym terenie nie 
było prowadzone w szerszej skali ze 
względu na ogromną nagonkę i czuj-
ność Niemców.
 Na terenie Brzostku odbywało się 
tajne nauczanie w domu ob. Wnęk 
Heleny - nauczycielki, gdzie uczono 
pięcioro dzieci w zakresie szkoły 
podstawowej przerabiając program 
przedwojenny w całości. Korzystano 
przy tym z podręczników i książek 
przedwojennych. Uczącymi byli: 
Wnęk Helena - nauczycielka (obecnie 
na emeryturze), jej mąż Karol Wnęk 
- nauczyciel (zmarł po okupacji), jej 
syn mgr. prawnik Józef Wnęk (obec-
nie pracuje jako prawnik) i synowa 
Irena Wasylowska Wnęk (obecnie 
nauczycielka).
 Prócz tego miejscowi nauczyciele 
uczyli pojedyncze dzieci przedmio-
tów takich jak historia i geografia 
zarabiając przy tym dodatkowo na 
życie.
 Równocześnie na terenie Kleci 
(filia szkoły brzosteckiej) w domu 
rolnika ob. Stanka Ignacego odby-
wała się nauka w zakresie średniej 
szkoły handlowej, trwała ona jeden i 
pół roku, którą przerwano z powodu 
nadejścia frontu. Liczba uczestników 
była nieliczna (około 10) - ukończyli 
oni pierwszą klasę gimnazjalną i 
rozpoczęli drugą. Uczącym był prof. 
Wojciech Sadecki, który przybył do 
Brzostku z Gdyni i tutaj ukrywał się 
przed Niemcami. Został on wraz z 
innymi 32-osobami aresztowany, a 
później został rozstrzelany w Warzy-
cach koło Jasła. Wizytatorem tajnego 
nauczania był ob. Karol Ziarno, na-
uczyciel, który mieszkał w Brzostku 
od roku 1943 wraz z rodziną. W 
chwili dostarczenia Niemcom przez 
szpiegów polskich listy uczestników 
tajnej organizacji Niemcy urządzili 
w dniu 20. VI. 1944 r. pacyfikację 
Brzostku w czasie której wymieniony 
Karol Ziarno został ranny, a następnie 
zmarł w szpitalu w Jaśle.

Tadeusz Frączek
kier.	Szk.	Podst.	w	Brzostku	
Brzostek,	dnia	5.	III.	1960	r.

Historia oświaty i szkolnictwa 
w Brzostku w czasie okupacji
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Z działalności 
centrum Kultury i czytelnictwa

W niedzielę 18 lipca b.r. na  
stadionie GOSiR w Brzost-

ku odbył się festyn kulturalno-
sportowy. Organizatorami tego-
rocznego festynu byli: Zarząd 
LKS "Brzostowianka" i Centrum 
Kultury i Czytelnictwa. Gwiazdą 
wieczoru był zespół "TIA MARIA", 
który cieszył się dużą popular-
nością wśród dzieci i dorosłych. 
Piosenki w ich wykonaniu zainte-
resowały i zachęciły do zabawy 
wszystkie dzieci.
 Festyn rozpoczął się o godz. 
14.00 meczem piłki nożnej, w 
którym "Brzostowianka" poko-
nała starszych kolegów z Jasła. 
Natomiast o godz.16.00 odbył się 
mecz piłki nożnej pomiędzy old 
boy-e LKS "Brzostowianka" oraz 
łączonej drużyny "Igloopolu" i 
"Wisłoki" Dębica. Mecz zakończył 
się wynikiem 7 : 2. Honorowe 
bramki dla drużyny Brzostku 
zdobyli Stanisław Juszkiewicz i 
Wiesław Wojnarowski.
 W czasie trwania festynu dużą 
atrakcją była loteria fantowa zor-

letni Festyn w Brzostku
ganizowana dzięki sponsorom, 
którzy przekazali wiele cennych 
fantów. Główną nagrodą loterii był 
rower górski. Wylosować także 
można było odkurzacz, wentyla-
tory, piękne kolorowe szkła, deski 
do prasowania i wiele innych 
nagród.
 Dużym sukcesem organiza-
torów był występ kapeli ludowej 
"Brzostowianie" działającej przy 
Centrum Kultury i Czytelnictwa. 
Kapela wystąpiła w składzie: 
skrzypce - p. Franciszek Zastaw-
ny, klarnet i śpiew - p. Tadeusz 
Chudy, klarnet - p. Eugeniusz 
Gierut, kontrabas - p. Mieczysław 
Strączek, akordeon - p. Zbigniew 
Gierut. Bardzo podobały się 
przyśpiewki i melodie w wykona-
niu debiutującej w tym składzie 
kapeli.
 Na zakończenie festynu wszy-
scy mogli się bawić na wspólnej 
zabawie, gdzie do tańca przygry-
wał znakomity zespół "TORNE-
RO".

K. Papciak

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku ogła- 
sza nabór do Szkoły Muzycznej działającej przy 

Domu Kultury.
 Jeżeli będzie dużo chętnych, to po roku działal-
ności istnieje możliwość uzyskania praw państwowej 
szkoły muzycznej ze świadectwami ukończenia 
honorowanymi w szkołach muzycznych wyższego 
stopnia.
 Przyjmujemy zapisy na następujące instrumenty 
muzyczne: akordeon, fortepian, organy, gitara, skrzyp-
ce, wszystkie instrumenty smyczkowe, perkusję, 
instrumenty dęte.
 Zapisy są przyjmowane codziennie od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00 - 20.00 w Domu Kultury.
 Szczegółowych informacji udziela kierownik Domu 
Kultury.

Z artystycznym i serdecznym pozdrowieniem 

ZARZĄD GMINy BRZOSTEK
39-230 Brzostek, woj. podkarpackie

tel. (014) 68-30-111
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
wykonanie sieci wodociągowej PVC 160/110/90 mm wraz z 
przyłączami domowymi PE 40 mm dla miejscowości Brzostek 
- Zawadka Brzostecka.
Termin realizacji: 6 września 1999 r. do 30 października 2000 r. (planowany 
termin zakończenia robót)

Wadium 15.000,00 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 20,00 zł) można 
odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 12 lub za zaliczeniem pocz-
towym.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami: Barbara Garstka, Stanisław Król, 
Witold Olszewski, tel. 68-30-111 wew. 24, pok. 12, w godz. 8.00 - 15.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. 7 (sekretariat).

Termin składania ofert upływa dnia 27 sierpnia 1999 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27 sierpnia 1999 r. o godz. 11.00 w siedzibie 
Zamawiającego.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podst. art. 
19 i art. 22 ust. 7 spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o 
zamówieniach publicznych oraz spełniający warunki określone w SIWZ 
dla przedmiotowego zadania.

KOMITET ORGANIZAcyjNy GMINNycH DOŻy-
NEK w BRZOSTKu uPRZEjMIE ZAPRASZA NA
uROcZySTOścI DZIĘKcZyNNO-DOŻyNKOwE

w DNIu 5 wRZEśNIA 1999 r. w BRZOSTKu

W PROGRAMIE:
13.30 - RYNEK - MONTAŻ SŁOWNO MUZYCZNY  

"O cHlEBIE"
14.00 - RYNEK - KONcElEBROwANA MSZA św. 

PRZEZ PROBOSZCZÓW PARAFII Z TERE-
NU GMINY

16.00 - STADION GOSiR
	 PREZENTACJA WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH
	 WYSTĘPY ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH
	 KONKURENCJE REKREACYJNO-SPORTOWE
	 PREZENTACJA TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ
	 WYSTAWA PŁODÓW ROLNYCH
	 ZABAWA TANECZNA

S E R D E c Z N I E  Z A P R A S Z A M y
ORGANIZATORZY

zarząd Gminy Brzostek in-
formuje, że 12 sierpnia 1999 r.  
zostały rozstrzygnięte przetargi 
na następujące zadania:

	Nadbudowa dachu na budynku Domu 
Kultury w Brzostku - wykonawca 
- Jasielskie Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane spółka z oo, Jasło.

	Przystosowanie budynku Urzędu 
Gminy w Brzostku dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz wykonanie 
robót modernizacyjnych - wyko-
nawca - Usługi Budowlane, Bogdan 
szukała, Brzostek 500.

	Stan surowy otwarty sali gimnastycz-
nej w Nawsiu Brzosteckim - wyko-
nawca - Jasielskie Przedsiębiorstwo 
Budowlane spółka z oo, Jasło.
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Z dniem 1 września 1999 r. wchodzi  
w życie reforma oświaty. Na terenie 

gminy Brzostek funkcjonować będą:
	sześcioletnie publiczne szkoły pod-

stawowe: w Brzostku, Gorzejowej, 
Grudnej Górnej, Kamienicy Dolnej, 
Kamienicy Górnej, Przeczycy i Smar-
żowej,

	zespoły szkół obejmujące publiczną 
sześcioletnią szkołę podstawową i 
przedszkole: w Nawsiu Brzosteckim 
i Siedliskach Bogusz,

	gimnazja: w Brzostku z oddziałami w 
Nawsiu Brzosteckim i Przeczycy oraz 
w Siedliskach Bogusz z oddziałami 
w Gorzejowej i w Kamienicy Górnej 
(oddział specjalny),

	zespół szkół ogólnokształcących w 
Januszkowicach obejmujący oddziały 
przedszkolne, publiczną szkołę pod-
stawową i gimnazjum.

Wzrosła liczba dzieci dowożonych do 
szkół oraz liczba tras dowozu.  Dowóz 
będzie prowadzony przez Zakład Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Brzostku na następujących trasach:
i. Głobikówka - siedliska Bogusz
1. Głobikówka - Huta - Siedliska Bo-

gusz - odjazd  godz. 7.00 do 7.50 
(10 km).

2. Siedliska Bogusz - Kamienica Górna 
(kościół) - Smarżowa - Grudna Górna 
- Siedliska Bogusz - odjazd z Siedlisk 

Bogusz o godz. 7.50 przyjazd  godz. 
8.45 (25 km).

3. Siedliska Bogusz - Głobikówka - Huta 
- Siedliska Bogusz - odjazd o godz. 
8.50 - przyjazd 9.35 (20 km).

ii. Januszkowice - Bukowa - Jaworze 
- Brzostek

1. Januszkowice - Bukowa Budy - Klu-
czowa - Brzostek - odjazd o godz. 6.00 
- przyjazd o godz. 6.55 (8 km).

2. Brzostek - Jaworze - Brzostek - odjazd 
o godz. 7.00 - przyjazd o godz. 7.35 
(15 km).

3. Brzostek - Nawsie Brzosteckie (Opa-
cionka) - Klecie - Brzostek - odjazd o 
godz. 7.40 - przyjazd 7.55 (10 km)

4. Brzostek - Bukowa Budy - Kluczowa 
- Brzostek - odjazd o godz. 7.55 - 
przyjazd 8.45 (18 km).

Godziny odwozów ustalone zostaną z 
dyrektorami poszczególnych szkół.
 Dodatkowo ogłoszony został przetarg 
na dowóz dzieci na trasach:
iii. skurowa - Przeczyca
1. Dowóz ze Skurowej do Przeczycy 

na godz. 8.00 oraz na godz. 11.50 
(2,5 km).

2. Odwóz z Przeczycy do Skurowej o 
godz. 11.25 i o godz. 15.10 (2,5 km).

iV. Wola Brzostecka - Nawsie Brzo-
steckie

1. Dowóz z Woli Brzosteckiej do szko-
ły w Nawsiu Brz. na godz. 8.10  

(4 km).
2. Odwóz ze szkoły do Woli Brzosteckiej 

o godz. 12.45 (4 km).
Szczegółowe godziny dowozu i odwozu 
mogą ulec nieznacznej zmianie po opra-
cowaniu planu zajęć w poszczególnych 
szkołach.
 Gmina otrzymała także dotację w wy-
sokości 7.759 zł. na zakup podręczników 
dla dzieci z rodzin najuboższych. Środki 
dla poszczególnych szkół zostały podzie-
lone według ilości dzieci i przedstawiają 
się następująco:
1. SP Brzostek          2.300 zł
2. SP Gorzejowa          440 zł
3. SP Grudna Górna       400 zł
4. ZSO Januszkowice      670 zł
5. SP Kamienica Dolna     280 zł
6. SP Kamienica Górna     504 zł
7. ZS Nawsie Brzosteckie   535 zł
8. SP Przeczyca          590 zł
9. ZS Siedliska Bogusz     795 zł
10. SP Smarżowa         320 zł
11. Gimnazjum Brzostek    540 zł
12. Gimnazjum Siedliska B.  385 zł
 Zakupu podręczników będą doko-
nywać szkoły, które włączą je do księ-
gozbioru bibliotek i będą wypożyczać 
najbiedniejszym uczniom na dany rok 
szkolny. W pierwszej kolejności powinny 
być kupowane podręczniki dla uczniów 
klas IV szkół podstawowych i I gimna-
zjalnych ze względu na nowe programy 
nauczania i niemożność wykorzystania 
podręczników używanych.

Irena Nosal

Przed pierwszym dzwonkiem

FIRMA ElEKTROINSTAlAcyjNA
OFERujE wyKONywANIE PRAc

w ZAKRESIE

1. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
  LINIE NAPOWIETRZNE
  LINIE KABLOWE

2. INSTALACJE DOMOWE
3. URZĄDZENIA OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO
4. POMIARY UZIEMIEŃ ORAZ POMIARY INSTALACJI 

ODGROMOWEJ

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ - SZyBKI
JAKOŚĆ WYKONYWANYCH PRAC - wySOKA
CENA - KONKuRENcyjNA

ODBIORY ODBYWAJĄ SIĘ W KRÓTKICH TERMI-
NACH A W WYJĄTKOWYCH PRZYPADKACH  

W TRYBIE PRZYSPIESZONYM

PRZYJEDŹ      LUB      ZADZWOŃ

KLECIE 123  	(014) 6830-441
39-230 BRZOSTEK 	(0601) 545-159

Sklep "ABc drewna" 
Brzostek - Rynek oferuje:
	 szafki
	 komody
	biurka
	 regały
	wieszaki
	półkowieszaki
	 lustra
	 taborety
	 krzesła
	 stołeczki
	półki
	 kwietniki
	 stoły
	drzwi
	wyroby ogrodowe
	wyroby wykończeniowe 
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Chociaż panuje ogólna zgoda co  
do tego, że w Polsce tworzywa 

nie stanowią największego zagrożenia 
dla zdrowia społeczeństwa (palenie, 
picie alkoholu czy zła dieta znajdują 
się na pierwszych miejscach), to wielu 
lekarzy i naukowców sugeruje jednak, 
że zanieczyszczenia syntetyczne, 
włączając te, które pochodzą z pro-
dukcji, zastosowania i unieszkodliwia-
nia tworzyw sztucznych, nie pozostają 
bez wpływu na organizm człowieka.
 Generalnie wzrasta zachoro-
walność ludzi na wiele rodzajów 
nowotworów, w tym na nowotwory 
hormonozależne takie jak rak piersi 
czy jajnika u kobiet, oraz prostaty czy 
jąder u mężczyzn. Niektórzy uważają, 
że dzieje się tak ponieważ populacja 
ludzka się starzeje. Niemniej to właś-
nie rak jąder jest wiodącym typem 
nowotworu, na który zapadają męż-
czyźni w wieku lat dwudziestu paru. 
Na dodatek zjawisko to ma tendencję 
wzrostową.
 Na szczególną uwagę zasługują 
substancje toksyczne nie ulegające 
biodegradacji, bioakumulujące się i 
aktywne hormonalnie. Ponieważ dzia-
łanie tych substancji jest długotrwałe 
ze skłonnością do nagromadzenia w 
organizmach żywych, przekazywane 
są one wzwyż łańcucha pokarmowe-
go, przy czym w miarę przesuwania 
się w górę ilość ich wzrasta, a prob-
lemy są coraz poważniejsze. Właś-
nie dlatego poziom zanieczyszczeń 
trwałymi substancjami toksycznymi 

może być miliony razy wyższy niż 
w otaczającym nas środowisku. W 
przeprowadzonych nie tak dawno 
badaniach okazało się na przykład, 
że nie ulegają biodegradacji sub-
stancje toksyczne, takie jak DDT, 
PCB czy dioksyny. Zostały one zna-
lezione w organizmie niemal każdego 
przebadanego Polaka. Okazało się 
również, że większe negatywne od-
działywanie może pojawić się przy 
niższych poziomach stężeń. Dzieje 
się tak prawdopodobnie dlatego, że 
organizm ludzki posiada mechanizmy 
obronne, które uruchamiają się w 
warunkach ekspozycji na działania 
jednorazowo większych ilości takich 
związków. Niestety reakcje organizmu 
na długotrwałe działanie małych ilości 
substancji nie są obecnie brane pod 
uwagę w trakcie badań określających 
dozwolone, bezpieczne dla człowieka 
poziomy migracji związków do żywno-
ści.
 Należałoby także wspomnieć, 
że substancje, które pojedynczo w 
bardzo niewielkim stopniu, mogą 
powodować dużo bardziej znaczące 
skutki kiedy występują jednocześnie 
z innymi substancjami. Na przykład w 
trakcie przeprowadzania doświadczeń 
na szczurach okazało się, że dość 
popularny DEHP (ftalon stosowany 
w PCW i innych tworzywach), którego 
działaniu poddawane były ciężarne 
samice, powodował śmierć 16% 
szczurzych płodów. Przy podawaniu 
samicom kofeiny (znajduje się w 

Tworzywa sztuczne a zdrowie człowieka
kawie, herbacie, czekoladzie) śmierć 
poniosło 9% płodów. Kiedy zaś poda-
wano ciężarnym samicom DEHP oraz 
kofeinę jednocześnie śmierć poniosło 
80% płodów, a wśród pozostałych aż 
73% posiadało znaczne wady wrodzo-
ne.
 Największe zagrożenie dla dzieci 
mają substancje syntetyczne zakłóca-
jące działanie układu hormonalnego. 
Hormony odpowiedzialne są min. za 
prawidłowy rozwój dziecka. Obecność 
substancji syntetycznych może być 
przyczyną zaburzeń funkcjonowa-
nia układu hormonalnego i nawet 
w wypadku niezwykle małych ilości 
może powodować znaczące zmiany 
fizjologiczne. Ponieważ zanieczysz-
czenia przekazywane są przez matkę 
potomstwu w czasie ciąży i karmienia 
piersią, efekty dzisiejszego zanie-
czyszczenia mogą pojawić się dopiero 
w następnym pokoleniu lub później.
 Zachorowalność na nowotwory nie 
jest jedynym problemem. Podejrzewa 
się również, że substancje, o których 
mowa, odpowiedzialne są za 50% 
spadek ilości plemników w nasieniu 
mężczyzn odnotowany we wszystkich 
krajach wysoko uprzemysłowionych 
na świecie. Związki mogące powo-
dować zaburzenia układu hormonal-
nego wiąże się również z wadami 
wrodzonymi, zaburzeniami płodności, 
niższym poziomem inteligencji, opóź-
nionym czasem reakcji i zaburzeniami 
systemu odpornościowego.

Aa

Komunikacja człowieka z otocze- 
niem umożliwia podstawowy i 

nieodzowny element osiedli, jakim jest 
droga. Na gminie wiejskiej, takiej jak 
nasza, ciąży nie tylko humanitarny, ale 
również ustawowy obowiązek dbałości 
o ten element, ponieważ stanowi on 
obiekt użyteczności publicznej. Wspól-
nota gminna powinna mieć na wzglę-
dzie przystępność swoich dróg (czytaj 
chodników) również dla obywateli 
trzeciej generacji. Ta generacja stanowi 
przedmiot szczególnego przypomnienia 
jej istnienia przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych, która proklamowała 

obecny rok Rokiem Trzeciej Generacji, 
a więc ludzi starszych.
 Człowiek starszy to nie tyle scho-
dzący z areny aktywności zawodowej 
emeryt i rencista, ile osoba o natural-
nych objawach pogorszonej motory-
ki i recepcji zagrożeń zwłaszcza na 
drogach, coraz bardziej zatłoczonych 
ruchem samochodowym.
 Społeczeństwo polskie, podobnie jak 
inne w naszym kręgu kulturowym, sta-
rzeje się. Oznacza to, że skoro wzrasta 
udział starszego pokolenia, to przynaj-
mniej równolegle wzrastać powinno 
dostrzeżenie jego potrzeb i dostoso-

wanie środowiska do jego naturalnych 
wymagań i aspiracji. Stąd przy kształ-
towaniu urbanistycznym środowiska, a 
szczególnie dróg i chodników, których 
człowiek starszy bywa najczęstszym 
użytkownikiem, trzeba kierować się 
wymaganiami ergonomicznymi wy-
nikającymi zwłaszcza z niezbędnego 
dostosowania konstrukcji do motoryki 
i percepcji otoczenia u ludzi starszych.
 Te uwagi należałoby uwzględnić 
podczas budowy na terenie gminy 
nowych chodników, jak i w szerszym 
stopniu przystąpić do remontu już 
istniejących o bardzo nierównej na-
wierzchni i wysokich krawężnikach.

Aa

ludzie starsi wokół nas
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W programie działania Woje- 
wódzkiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Boguchwale na 1999 r. 
znajduje się zagadnienie wprowadza-
nia postępu biologicznego, technolo-
gicznego i technicznego w podstawo-
wych działach produkcji rolniczej, z 
uzyskiwaniem poprawy efektywności 
gospodarowania, wzrostu dochodu 
rolniczego, przy zachowaniu ochrony 
środowiska naturalnego. Taka jest 
właśnie definicja systemu integrowa-
nej produkcji rolnej - z jednej strony 
nowoczesna technika, usprawnione 
zarządzanie i co najmniej takie same 
dochody, z drugiej zaś ograniczenie 
możliwości skażenia środowiska 
przyrodniczego, ochrona zdrowia kon-
sumentów oraz rozwój infrastruktury 
ekologicznej.
 O tym, że integrowana produkcja 
rolna nie jest tylko teorią przekonują 
nas doroczne zebrania przedstawicieli 
sadowników, prowadzących sady 
jabłoniowe metodą integrowaną (Inte-
growana Produkcja Owoców - IPO).
Ostatnie takie zebranie odbyło się 29 
kwietnia br. w Instytucie Sadownictwa 
i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.
 Zdaniem prof. Dąbrowskiego 
(SGGW - Warszawa, Katedra Ento-
mologii Stosowanej) proekologiczna 
produkcja owoców to najważniejszy 
problem w sadownictwie na najbliż-
sze 10 lat. Natomiast certyfikat IPO i 
notatnik ze szczegółowymi zapiskami 
dotyczącymi zabiegów prowadzonych 
w sadzie, będą przepustką do wejścia 
na unijny rynek (A. Rydzik - Biuletyn 
WODR 6/99).
 Kolejnym przykładem praktyczne-
go wdrażania integrowanych metod 
w produkcji zbóż jest uprawa owsa 
nagoziarnistego. Po raz pierwszy w 
tym roku kilkunastu rolników z gmin 
Jodłowa i Brzostek podjęło się uprawy 
tego zboża.
 Jeżeli sprawdzą się wcześniejsze 
przewidywania co do wysokości 
plonu i jakości ziarna, to możemy 
być świadkami pewnego przełomu w 

żywieniu trzody chlewnej w gospo-
darstwach drobnotowarowych (5-10 
ha). Podstawą żywienia świń są zboża, 
głównie jęczmień i pszenica. Z roku na 
rok wzrastają jednak koszty ochrony 
tych roślin przy niezmienionej na ogół 
wysokości plonów. Już nie wystarczy 
skutecznie zwalczyć miotłę zbożową 
i inne chwasty dwuliścienne, trzeba 
jeszcze wykonać opryski przeciwko 
chorobom zbóż - najlepiej jak są to dwa 
zabiegi. W uprawie owsa nie stosuje 
się fungicydów (oprócz zaprawy) bo 
choroby praktycznie nie występują. 
Na chwasty dwuliścienne wystarczy 2 
torebki po 8 g Granstaru na 1 ha; środ-
ka niedrogiego a przy tym praktycznie 
nieszkodliwego dla ludzi i zwierząt 
- V klasa toksyczności, bezbarwnego 
i bez zapachu. Owies nagoziarnisty 
nie ma plewki i może być jednym z 
komponentów (obok pszenicy i jęcz-
mienia) w mieszance pełnoporcjowej 
dla warchlaków i tuczników (do 35%), 
zwłaszcza, że zawiera dużo, jak na zbo-
że, białka, bo w granicach 140 - 150 g 
w 1 kg. Uprawa owsa nagoziarnistego 
pozwoli na względnie poprawny pło-
dozmian w gospodarstwach gdzie sieje 
się dużo zbóż (70 - 80 % gruntów or-
nych). Większość chorób grzybowych 
zbóż wynika ze złego zmianowania 
(zboże po zbożu). Owies jest rośliną 
fitosanitarną i może być brany pod 
uwagę jako przedplon w uprawie psze-
nicy i jęczmienia. Owies nagoziarnisty 
Akt (STH 2393) wyhodowany został w 
ZDHAR Strzelce, wpisany do Rejestru 
Odmian w 1997 r.
 Odmiana średnio późna, równo-
miernie dojrzewająca, odporna na 
wyleganie. Można go uprawiać na 
wszystkich typach gleb, wysiewać jak 
najwcześniej w ilości 140 - 150 kg/ha. 
Owies silnie reaguje na nawożenie 
azotem, szczególnie na glebach lek-
kich. W czasie zbioru kombajnem na-
leży młócić przy mniejszych obrotach 
bębna młócącego, aby nie uszkodzić 
zarodka.
 Następnym przykładem praktyczne-

go zastosowania integrowanych metod 
w produkcji zwierzęcej jest chów za-
grodowy danieli. Chociaż jest to jak na 
razie, propozycja dla niektórych tylko 
gospodarstw, to warto powiedzieć o co 
chodzi.
 Cała filozofia chowu danieli polega 
na tym, że są to zwierzęta żyjące na 
wolności, czyli dzikie. Na wolności 
- ale w ramach ogrodzonego pastwi-
ska lub innego terenu porośniętego 
trawą.
 Daniele (łac. Dama dama) to przeżu-
wacze z rodziny jeleniowatych, rzędu 
parzystokopytnych, pochodzą z Azji. 
Są znacznie mniejsze od jeleni, długość 
ciała dochodzi do 140 cm, wysokość w 
kłębie 80 - 90 cm, umaszczenie zimo-
we szarobrunatne, letnie rdzawobru-
natne. Optymalna obsada zwierząt w 
zagrodzie o pow. 2 ha to 20 łań i 1 byk 
stadny. Do uboju przeznacza się zwie-
rzęta w wieku 15 miesięcy. Zwierzęta 
cały rok przebywają na pastwisku, w 
zimie powinny być dokarmiane do-
brym sianem łąkowym.
 Interesy hodowców reprezentuje 
Polski Związek Hodowców Jele-
niowatych, którego celem jest m.in. 
szkolenie hodowców, udzielanie im 
pomocy w użytkowaniu, przygotowa-
niu i sprzedaży zwierząt. Związek jest 
członkiem Europejskiej Federacji, a od 
przyszłego roku Światowej Federacji 
Hodowców Jeleniowatych (formalne 
przyjęcie nastąpi na Kongresie w 
Sydney, Australia). Zdaniem prezesa 
Światowej Federacji, który niedawno 
gościł w Polsce, opłacalność chowu 
danieli utrzyma się przez najbliższe 
25 - 30 lat.
 W chwili obecnej za 1 kg żywej 
wagi daniela odbiorcy z Niemiec płacą 
15 - 16 DM tj. około1300 DM za 1 
sztukę w wadze 80 kg (średnia waga 
łani). Aktualna cena zakupu łani cielnej 
pierwiastki wynosi 1500 zł. (po takiej 
cenie sprzedawał ostatnio Władysław 
Żabiński - hodowca z Sukmania).
 Ostatnio z Singapuru (Azja połu-
dniowo-wschodnia) nadeszła oferta 
zakupu 10.000 szt. skór surowych z 
danieli. Niestety, w Polsce jest niewiele 
ponad 100 gospodarstw zajmujących 
się chowem jeleniowatych.

F. Bugno
WODR	Boguchwała

Integrowana
produkcja rolna
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Upływający obecnie okres wakacji, a  
także okres intensywnych prac po-

lowych niesie ze sobą szereg zagrożeń 
ze strony amatorów tzw. "łatwego za-
robku". Związane jest to z tym, że domy 
nasze w tym czasie często pozostają 
bez opieki, lub pozostają w nich dzieci, 
albo osoby starsze, które to okoliczno-
ści mogą łatwo wykorzystać różnego 
rodzaju oszuści lub złodzieje. Już dzi-
siaj otrzymaliśmy szereg sygnałów od 
mieszkańców niektórych miejscowości 
o grupach osób narodowości cygańskiej 
odwiedzających wybrane domy, w któ-
rych przeważnie mieszkają osoby sa-
motne lub starsze, gdzie pod pozorem 
dokonywania transakcji handlowych 
mogą oni dopuścić się kradzieży lub in-
nych przestępstw. Należy zaznaczyć, że 
problem ten nie dotyczy wyłącznie osób 
narodowości cygańskiej, lecz również 
mogą to być osoby z naszego środo-
wiska, jak też osoby podające się za 
różnego rodzaju przedstawicieli agencji 
ubezpieczeniowych, czy innych zakła-
dów lub instytucji. Jednostka nasza nie 
dysponuje dostatecznym zapleczem 
techniczno-osobowym, by zapewnić 
jednocześnie dla każdej miejscowości 
gminy Brzostek stałe patrole policyjne 
o każdej porze dnia i nocy Dlatego pro-
simy o pomoc w wyeliminowaniu tego 
typu zdarzeń poprzez zastosowanie się 
do wymienionych poniżej zaleceń:
1. Opuszczając swe domy starajmy 

się, by zawsze pozostał w nim ktoś 
starszy z domowników, rodziny lub 
sąsiadów, kto zapewniłby naszemu 
domostwu stałą ochronę.

2. Jeżeli jest to niemożliwe, poprośmy 
naszych sąsiadów, znajomych, po-
zostających w domu o stały nadzór 
nad pozostawionym domem.

3. Opuszczając dom starajmy się nie 

pozostawiać w nim kosztowności i 
pieniędzy, zabierajmy je ze sobą, 
jeżeli jest to niemożliwe, oddajmy 
je na przechowanie rodzinie lub 
sąsiadom, albo ukryjmy je w miejscu 
trudno dostępnym dla innych.

4. Starajmy by o naszym dłuższym 
pobycie poza domem wiedziało jak 
najmniej osób, by wiadomość ta nie 
dotarła do przestępców.

5. Zwracajmy uwagę na dzieci, by nie 
informowały o naszym stanie posia-
dania osób niepowołanych, lub nie 
informowały o dłuższych pobytach 
poza domem.

6. Opuszczając domy sprawdzajmy, 
czy zostały one odpowiednio zabez-
pieczone, czy nie pozostawiliśmy 
niedomkniętych okien i drzwi. Nie 
pozostawiajmy kluczy w tzw. "skryt-
kach".

7. Nie pozostawiajmy w domu bez 
opieki dzieci lub osób w podeszłym 
wieku.

8. Otoczmy opieką domy osób starszych 
samotnie mieszkających, zwracajmy 
uwagę na to, przez kogo są odwie-
dzane, jeżeli jest to możliwe, udajmy 
się do nich z wizytą w tym samym 
czasie, by uniemożliwić ewentualną 
kradzież na tych osobach lub inne 
przestępstwo.

9. Zwracajmy uwagę na wszystkie 
osoby narodowości nie polskiej 
poruszające się po okolicy, lub inne 
osoby podejrzanie się zachowujące, 
starajmy się zapamiętać ich wygląd 
zewnętrzny, pojazd którym się po-
ruszają, oraz zapamiętać i zapisać 
numer rejestracyjny tego pojazdu.

10. Zwracajmy uwagę czy nasze domy, 
domy osób starszych lub sąsiadów 
nie są pod obserwacją, w przypad-
ku zauważenia takiego zjawiska 

również starajmy się zapamiętać 
osoby obserwujące i pojazd którym 
się poruszają.

11. Nie zapraszajmy osób obcych, 
nieznanych do mieszkań i domów, 
starajmy się załatwiać takie osoby 
na zewnątrz domu.

12. Żądajmy od osób podających za 
agentów ubezpieczeniowych lub 
przedstawicieli firm czy instytucji 
okazania legitymacji służbowych i 
dokumentów tożsamości, dane tych 
osób, oraz numery blankietów oka-
zanych dokumentów odpiszmy dla 
własnej wiadomości.

13. Nie dokonujmy bezpośrednich wpłat 
pieniężnych żadnym osobom, żądaj-
my zawsze rachunków na przekazy 
pocztowe lub bankowe - przed doko-
naniem wpłaty starajmy się zawsze 
sprawdzić te rachunki.

14. O wszelkich swych spostrzeże-
niach w tym zakresie informujmy 
niezwłocznie Komisariat Policji w 
Brzostku telefonicznie pod numerem 
6830-997, lub osobiście, albo w przy-
padku nieobecności funkcjonariuszy 
informujmy dyżurnego Komendy 
Powiatowej Policji w Dębicy pod 
numerem telefonu 997.

Przytoczone wyżej zalecenia może nie 
wyeliminują i nie ustrzegą do końca 
od zaistnienia tego typu zdarzeń na 
naszym terenie, lecz mogą w dużym 
stopniu utrudnić dokonanie tego typu 
przestępstw, oraz dopomóc w szybkim 
ustaleniu i zatrzymaniu ich sprawców.
 Za zrozumienie i wszelką pomoc 
udzieloną nam w zwalczaniu prze-
stępstw z góry dziękujemy.

KOMENDANT 
Komisariatu Policji

w Brzostku 
kom. inż. Marek Boroń

APEl DO MIESZKAŃcÓw GMINy BRZOSTEK

Zwykle pod tym tytułem zamieszczaliśmy tekst  
zachęcający naszych Czytelników do zakupu i 

czytania różnych pozycji opisujących naszą gminę, 
tym razem jednak chcemy przedstawić książkę, 
która nie wzbudziła zachwytu redakcji. 
 Książka Kingi Trygar "W gminie Brzostek" po-
siada atrakcyjną, rzucającą się w oczy okładkę i 
niewielki zbiór aktualnych danych na temat naszej 
gminy. Pozostałe teksty, opisujące poszczególne 
wsie są bardzo lakoniczne, tematyka ich niespój-
na, a na dodatek występują błędy rzeczowe jak i 
gramatyczne. 
 Szkoda, że autorka nie poświęciła więcej czasu 
i uwagi przy pisaniu i redakcji swojej pracy, miałaby 
ona wówczas szansę stać się jeszcze jedną cenną 
pozycją popularyzującą nasze okolice.

Warto wiedzieć
Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi organem nad- 

zoru i kontroli przestrzegania prawa pracy. Kieruje nią, powołany 
przez marszałka Sejmu, główny inspektor pracy, przy pomocy zastęp-
ców i okręgowych inspektorów pracy. 
 Z dniem 1 września 1998r. inspektorzy pracy stracili prawo orzekania 
w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Obecnie 
inspektorzy pracy uprawnieni są do kierowania wniosków do kole-
gium do spraw wykroczeń i występowania w charakterze oskarżyciela 
publicznego przed kolegium oraz przed sądem karnym, a także do 
nakładania grzywny w drodze mandatu karnego.
 W razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy inspekto-
rzy są uprawnieni nakazać kierownikowi zakładu wstrzymanie robót, 
gdy naruszenie powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia 
pracowników zatrudnionych przy tych robotach - nakazy podlegają 
natychmiastowemu wykonaniu.

warto przeczytać? 
warto mieć?



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 13

KRZYŻÓWKA 
Z NAGRODĄ
Poziomo: A1) gatunek improwizowanej muzyki; A6) obchodzi 
imieniny 27 kwietnia; A11) na drodze lub u wielbłąda; A16) 
np. mózgowa; C1) Dolna lub Górna w naszej gminie; C11) 
rośnie w rezerwacie "Kamera"; E1) "stolica" naszej gminy; 
E12) graniczy z Siedliskami-Bogusz; H1) warzywo z jadal-
nymi kwiatami; H12) wieś w północno-wschodniej części 
naszej gminy; J1) między Kamienicą D. a Siedliskami-B;  J11) 
ksiądz, autor wielu publikacji o Brzostku; L1) do spiętrzania 
wody; L6) przeciwieństwo obrony; L11) leciały spod kopyt w 
piosence Skaldów; L16) brat Abla.

Pionowo: 1A) imię Szeli; 1H) ojciec kurcząt;  2E) kolejna 
do spłacenia; 3A) inaczej ircha; 3H) dawniej wezwanie do 
broni, pobudka; 4E) obszar o bujnej roślinności w otoczeniu 
pustynnym; 6A) marka aparatu fotograficznego; 6G) dawniej 
siew; 8A) jednokołowy jednoślad; 8H) np. mody; 12A) miękka 
tkanina jedwabna; 12G) nadmiar, luksus; 14A) worek ze skóry 
służący do transportu cieczy; 14H) inaczej wartościowy; 16E) 
szyja rodziny; 17A) wodne lub karciane; 17H) mała łza; 18E) 
potocznie mechanizm zegarka; 19A) zespół M. Grechuty; 
19H) sznur służący do chwytania zwierzyny.

J. Nosal

Rozwiązania krzyżówki wpisane do kuponu za -
mieszczonego pod diagramem dostarczone do dnia  
15 września 1999 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Brzostku wezmą udział w losowaniu nagrody książkowej.

Po wpisaniu w poziome rzędy nazw przedmiotów i 
zwierząt, w pogrubionej pionowej kolumnie otrzy-
masz hasło.

KĄcIK DlA NAjMŁODSZycH
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ROZWIĄZANIE:

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 4: OGNIEM I MIE-
cZEM
Nagrodę książkową wylosował Pan Marek świstak z 
Grudnej Górnej.
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Okres wakacyjny dla tenisistów stołowych LKS Brzostowianki  
SEKO Brzostek to czas podsumowań poprzedniego i okres 

przygotowań do inauguracji nowego sezonu 1999/2000. Jak już 
informowaliśmy w poprzednim numerze Wiadomości Brzosteckich, 
II-ligowe rozgrywki zakończyły się wywalczeniem przez drużynę 
LKS Brzostowianka SEKO 5 miejsca w tabeli. 
 Rezerwa pierwszej drużyny będąca bezpośrednim zapleczem 
wygrywając ligę okręgową oraz baraże uzyskała awans do III ligi.
 Tak więc u progu nowego sezonu Brzostek może się poszczycić 
II i III ligową drużyną.
W przeprowadzonej przez Podkarpacki Związek Tenisa Stołowego 
w Rzeszowie klasyfikacji na podsumowanie sezonu 98/99 nasz klub 
zajął 6 miejsce w klubowym współzawodnictwie indywidualnym 
województwa podkarpackiego.
 Wyprzedzały nas tylko takie "firmy" jak K.S. Siarka Telwot Tar-
nobrzeg, Naftomontaż Krosno czy Nurt Przemyśl.
 Na wywalczenie tak wysokiej pozycji z 32 sklasyfikowanych 
klubów województwa złożyły się wyniki indywidualne uzyskiwane 
przez poszczególnych zawodników naszego klubu we wszystkich 
kategoriach wiekowych w przekroju całego sezonu.
Punkty dla klubu systematycznie zdobywali:
· Grzegorz Nykiel w kategorii młodzików (stały członek kadry 
województwa),
· Grzegorz Magdoń, Artur Kurek, Damian Mikrut, Grzegorz Sarna, 
Mateusz Potrzeba w kategorii juniorów,
· powyżej wymienieni juniorzy oraz Leszek Prokuski, Rafał Błaś, 
Stanisław Magdoń, Józef Nykiel w kategorii seniorów.
 Poniżej podajemy za PZTS Rzeszów klasyfikacje drużynowe i 
indywidualne:

Klasyfikacja klubowa współzawodnictwa sportu dzieci  
i młodzieży zaliczana do współzawodnictwa Polskiego 

Związku Tenisa Stołowego.

TENIS STOŁOwy

lp. Nazwa klasyfikowanego 
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1. MLKS Nurt Przemyśl 3420 199 293 335 4247
2. MLKS Piskorowice 2350 105 312 38 2805
3. GLKS Jasiołka Szebnie 1870 105 57 251 2294
4. LKS Jar Kielnarowa 1695 - 242 294 2231
5. Górnik-Naftomontaż Krosno 1355 353 329 160 2157
6. lKS Brzostowianka Seko 1400 46 - 513 1959
7. UKS SP12 Stalowa Wola 1400 32 - - 1432
8. MKS Orzeł Przeworsk 1045 55 - 267 1370
9. LUKS WAL-Mar Tarnobrzeg 785 284 311 - 1370

10. UKS Wiercany 750 - 129 77 956
11. GMKS Strzelec Frysztak 750 - 161 118 1029
12. SKS Leśpol Borek Stary 750 - 201 - 951
13. UKS Donic Gorzyce 490 70 - - 560
14. LKS Beskid N.Żmigród 254 - - - 254
15. K.S. Górnovia Górno - 150 - - 150
16. LKS Czarni Oleszyce - 135 - - 135
17. PKS Kolping Jarosław - - - 135 135
18. Topspin Dukla 125 - - - 125
19. UKS Olszanica - - 106 - 106
20. UKS Iskra Stara Wieś - - 75 - 75

Klasyfikacja klubowa 
współzawodnictwa indywidualnego Podkarpackiego Związ-

ku Tenisa Stołowego w Rzeszowie

 Uzyskiwane wyniki to sukcesy sportowe klubu a jednocześ-
nie promocja naszej miejscowości Brzostek, regionu dębickie-
go jak również firmy "SEKO" produkującej kotły c.o., której 
właścicielem jest Pan Zbigniew Sitek (wspierający finansowo 
działalność sekcji), w wielu regionach kraju jak i poza jego 
granicami.
 Przykładem takiej promocji jest udział naszego zawodnika 
w zakończonych niedawno Mistrzostwach Europy Weteranów 
w Tenisie Stołowym.
Cytat za dziennikiem "Super Nowości"
 "Na początku lipca br. w Göteborgu w Szwecji w przepięknej 
hali Scandinavium odbyły się Mistrzostwa Europy Weteranów w 
Tenisie Stołowym. Ta odbywająca się już po raz trzeci impreza 
cieszy się olbrzymim powodzeniem. W zawodach uczestniczyło 
1321 zawodników z 32 państw, podzielonych na kategorie 
wiekowe. Nasz kraj reprezentowało 16 zawodników. Najlepiej 
z naszej ekipy wypadł krajan z Dębicy Stanisław Magdoń, który 
w swojej kategorii wiekowej 40-50 lat w gronie 248 zawodników 
sklasyfikowany został na miejscach w przedziale 5-8. W walce 
o półfinał, po dramatycznej walce przegrał z reprezentantem 
Finlandii 1:2 (14:21,21:12,19:21). Na co dzień P. Stanisław jest 
zawodnikiem II ligowej Brzostowianki SEKO Brzostek, gdzie 
razem z nim występuje jego syn Grzegorz, czołowy junior w 
kraju."
 Przy odrobinie szczęścia i pokonaniu Fina, w półfinale St. 
Magdoń mógł się zmierzyć z niezwykle atrakcyjnym przeciw-
nikiem jakim mógł być były 3-krotny drużynowy mistrz świata, 
grający obecnie z niemieckim paszportem Chińczyk Liang 
Geliang.
 Obecnie kadra pierwszej i drugiej drużyny Brzostowianki 
SEKO Brzostek przygotowuje się wspólnie do nadchodzące-
go sezonu, którego początek przewidywany jest na początek 
września. Wspólne treningi i krótkie zgrupowanie pozwoli na 
ukształtowanie drogą eliminacji kadry obu drużyn.
 W nowy sezon wchodzimy z nowymi nadziejami na dobre 
wyniki sportowe oraz z pewnymi obawami związanymi ze 
zwiększonymi kosztami utrzymania obu drużyn.
 Mamy jednak nadzieję, że podobnie jak dotychczas z pomo-
cą Urzędu Gminy Brzostek oraz naszego sponsora jakim jest 
Pan Zbigniew Sitek Firma SEKO, którym w imieniu zawodników 
i działaczy serdecznie dziękujemy, uda nam się bez większych 
problemów i trudności w dalszym ciągu prowadzić działalność 
sportową.
 W następnym numerze postaramy się podać dokładne ter-
minarze rozgrywek II i III ligi, ale już teraz gorąco zapraszamy 
wszystkich kibiców na rozgrywane mecze.

Ze sportowym pozdrowieniem
St. Król

lp. Nazwa klubu Ilość pkt.
1. Siarka -Telwot Tarnobrzeg 3140
2. Górnik Naftomontaż Krosno 2097
3. MLKS Nurt Przemyśl 1853
4. MLKS Pisorowice 1648
5. LKS Jar Kielnarowa 1415
6. lKS Brzostowianka SEKO Brzostek 1370
7. PKS Kolping Jarosław 1208

8. GLKS Hipol Jedlicze 1124
9. SKS Gogołów 1118

10. MKS Orzeł Przeworsk 1034
11. ZKS Izolator Boguchwała 853
12. GMKS Strzelec Frysztak 811
13. UKS SP 12 Stalowa Wola 704
14. SKS Leśpol Borek Stary 701
15. AZS Rzeszów 636
16. GLKS Jasiołka Szebnie 636
17. UKS Donic Gorzyce 505
18. K.S. Górnovia Górno 462
19. UKS Wiercany 439
20. LKS Czarni Oleszyce 433
21. LUKS Wal-Mar Tarnobrzeg 334
22. K.S. Górnik Grabownica 189
23. LUKS Dęborzyn 187
24. LUKS Korzeniów 162
25. LKS Beskid Nowy Żmigród 162
26. UKS Orzeł Pobiedno 160
27. Topspin Dukla 140
28. UKS Iskra Stara Wieś 140
29. UKS Jaworze Górne 127
30. UKS Olszanica 117
31. MOS Krosno 112
32. UKS Rzepedź 92
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I miejsce dla OSP z Nawsia Brzosteckiego
W niedzielę 27 czerwca 1999 r.  

na stadionie Gminnego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Brzostku 
odbyły się tradycyjne już Gminne 
Zawody Ochotniczych Straży Po-
żarnych. Były to pierwsze w historii 
gminy zawody, w których wzięły 
udział wszystkie gminne jednostki 
OSP. Dopisała również pogoda oraz 
publiczność.
 Zawodnicy musieli przeprowadzić 
musztrę, przebiec sztafetę i odbyć 
pokazy bojowe. 
 Pierwsze miejsce zajęła straż po-
żarna z Nawsia Brzosteckiego - 112 
sekund.A oto nazwiska druhów z 
Nawsia, którzy wygrali gminne za-
wody: Janusz Buczek, Jerzy Buczek, 
Jacek Czachara, Bogdan Gaweł, 
Marek Gaweł, Krzysztof Grygiel, 
Jerzy Kawalec, Józef Kobak. Warto 
w tym miejscu przypomnieć iż pre-
zesem OSP w Nawsiu Brzosteckim 
jest Kazimierz Nylec a naczelnikiem 
- Krzysztof Zegarowski.
 Na drugim miejscu była jednostka 
OSP z Siedlisk Bogusz - 128 sekund, 
a na trzecim z Grudnej Górnej - 129 
sekund.
 Wielkie uznanie należy się  mło-
dzieżowej drużynie z Brzostku, która 
wykonała to samo co dorośli w ciągu 
126 sekund. Gdyby startowali wraz 
z dorosłymi byliby na drugim miej-
scu.
 Najlepsze jednostki otrzymały 
nagrody pieniężne. Otrzymali też 
nagrodę młodzi strażacy a Urząd 
Gminy zorganizował im wycieczkę 
w Bieszczady.
 Ochotnicza Straż Pożarna z 
Nawsia Brzosteckiego otrzymała 
niedawno nowy wóz bojowy, którego 
uroczyste poświęcenie odbyło się 27 
czerwca. Zwycięstwo w zawodach 
gminnych było zatem potwierdze-
niem umiejętności a nowe auto uzna-
nia, jakim cieszy się ta jednostka w 
gminie Brzostek.
 19 września na brzosteckim sta-
dionie odbędą się Powiatowe Zawo-
dy Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Naszą gminę reprezentować będą 
jednostki z Nawsia Brzosteckiego, 
Siedlisk Bogusz i Brzostku.

J.	N.

Musztra	w	wykonaniu	druhów	z	Nawsia	Brzosteckiego

Pokaz	bojowy	strażaków	z	Nawsia

Uroczyste	poświęcenie	nowego	wozu	bojowego
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