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Tegoroczne Dni Ziemi Brzosteckiej, organizowane już po raz drugi, odbyły się 19 i 20 lipca na stadionie 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku. Podobnie jak w ubiegłym roku na mieszkańców gminy 
czekało wiele atrakcji.
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DNI ZIEMI BRZOSTECKIEJ

Lider zespołu „Chrząszcze” podczas występu

Największą atrakcją dla dzieci była jazda prawdziwym  
samochodem wokół stadionu

Pierwszy dzień zakończył się pokazem  
sztucznych ogni

Pamiątkowe zdjęcie z Wójtem  
Leszkiem Bieńkiem

Spragniona drużyna strażaków po zwycięskim meczu  
z policjantami

Pogoda dopisała, a na uczestników czekało wiele atrakcji

Fot. J. Nosal
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Tegoroczne obchody „Dni Zie- 
mi Brzosteckiej” zgromadzi-

ły tłumy Brzostowian i mieszkań-
ców sąsiednich miejscowości.
 Program święta Brzostku zo-
stał zaplanowany na dwa dni 19 
i 20 lipca. Impreza została zor-
ganizowana przez Wójta Gminy 
Brzostek oraz Centrum Kultury i 
Czytelnictwa. Nie byłoby to takie 
łatwe, gdyby nie liczni sponsorzy, 
którzy w dużym stopniu wsparli 
organizatorów przekazując go-
tówkę i fanty na zorganizowanie 
loterii fantowej.
 Wśród sponsorów znaleźli się: 
Delikatesy Centrum, Bank Spół-
dzielczy Rzemiosła w Krakowie 
oddział w Brzostku, Ośrodek 
Szkolenia Kierowców - Lesław 
Kaput, Zakład Elektroinstalacyj-
ny Janusz Wójcik, Zofia Skórska, 
Jerzy Potrzeba, Lucyna Zięba, 
„Pizzeria” Alina Golec, Nauka 
Jazdy „RENE”, Farhat Berrahal. 
Fanty na loterię fantową przeka-
zali: Apteka „VITA” Krystyna 
Godawska, Betoniarnia MAR-
BET, FHU „AMA” Anna i Artur 
Majewscy, FHU „Czurczak”, 
Firma „EMAR” Jerzy Przebięda i 
Tadeusz Nowak, FH „BUDROL” 
Zawadka Brzostecka, Gimna-
zjum w Nawsiu Brzosteckim, 
Hurtownia „Gośka” Małgorzata 
Staniszewska, Huta Szkła „FAN-
TAZJA”, Huta Szkła w Jaśle, 
Kwiaciarnia CASABLANKA, 
Zakład fotograficzny MARFOT 
w Jaśle, Andrzej Szybist, Da-
riusz Kalina, Kazimierz Kłęk, 
Marek Szybist, Marian Ptaszek, 
Tadeusz Gotfryd, Włodzimierz 
Żyra, Halina i Piotr Nawracaj, 
Henryka Kolbusz, WINTER - 
SPORT Grzegorz Betlej, Renata 

i Zbigniew Golec, Alina Golec, 
Alicja i Artur Potrzeba, Przedsię-
biorstwo „CJK”, Sklep „TARA” 
Wanda i Dorota Wołowiec, Sklep 
Spożywczo - Przemysłowy Zofia 
Wójcik, Sklep Zielarsko - Dro-
geryjny „MELISA”, Spółdziel-
nia Rzemieślników w Żurowej, 
Zakład Fotograficzny Grażyna i 
Roman Trzeciak, Gminna Spół-
dzielnia „SCH” w Brzostku, Fir-
ma AVON, Apteka „APIS”, Za-
kład Ślusarski Edward Kmiecik, 
PPHU „EKiW” Brzostek, Bar „U 
KRYSTYNY”, Firma Budowlana 
„REMONT” Bogdan Szukała, 
Zakład Rzeźniczo - Wędliniarski 
„TECHNO - MAS”.
 W sobotnie popołudnie impre-

Najsilniejsi podnosili odważnikMożna było też postrzelać z wiatrówki

Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa

Bieg z piłeczką pingpongową
Dokończenie na str. 4
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za rozpoczęła się meczem rewanżo-
wym (za ubiegły rok) policjanci kontra 
strażacy. Choć walka była niezwykle 
zacięta ponownie zwyciężyli strażacy 
wynikiem 6:4. Dla zwycięskiej drużyny 
Wójt Gminy Brzostek - Leszek Bieniek 
ufundował nagrodę - beczkę piwa, którą 
wspólnie skonsumowali zawodnicy obu 
drużyn. Nie zabrakło także konkursów 
w których mogli sprawdzić się zarówno 
młodsi jak i starsi uczestnicy imprezy. 
Dużą popularnością cieszyła się strzel-
nica, gdzie sprawdzali swoją celność i 
precyzję wszyscy zainteresowani. Dla 
najmłodszych zostały przygotowane 
konkurencje rekreacyjno-sportowe. 
W rzutach lotką do tarczy zwyciężył 
Marcin Krajewski, a w konkurencji 
rzut mini ringo do kosza najcelniejsze 
rzuty oddał Mateusz Furman. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się kon-
kurencja mająca na celu wyłonienie 
najsilniejszego mężczyzny. Zawodnicy 
mieli za zadanie podnosić 17 - kilogra-
mowy ciężarek. Zwycięzcą okazał się 
Krzysztof Grygiel, który podniósł go aż 
69 razy. Dużym powodzeniem wśród 
najmłodszych cieszyła się konkurencja 
bieg z piłeczką pingpongową na łyżce. 
Wśród chętnych trudno było wyłonić 
zwycięzcę, po długich zmaganiach 
wyłoniono dwóch najlepszych, zostali 
nimi Krzysztof Boroń i Dawid Kurcz. 
Dodatkową atrakcją był mecz towa-
rzyski LKS „Brzostowianka” Brzostek 
z LKS „Ostoja” Kołaczyce. Sobotnie 
świętowanie zakończyła zabawa ta-
neczna oraz  kilkuminutowy pokaz 
sztucznych ogni.
 Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się również loteria fantowa, w której 

do wygrania było blisko 1500 nagród. 
Spośród wszystkich losów losowano 
3 nagrody główne: kuchenkę mikrofa-
lową ufundowaną przez Wójta Gminy 
Brzostek wylosowała pani Bogusława 
Grela, 12 m2 kostki brukowej ufundo-
wanej przez Betoniarnię „MARBET” 
wygrała pani Anna Zegarowska a 
czajnik bezprzewodowy ufundowany 
przez FH „CZURCZAK” wygrał pan 
Kazimierz Domaradzki. 
 W niedzielę o godz. 14-tej rozpoczął 
się drugi dzień obchodów DNI ZIEMI 
BRZOSTECKIEJ, który zgroma-
dził tłumy mieszkańców na obiekcie 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
W programie znalazły się występy 
zespołów z Wielopola Skrzyńskiego, 

Kapeli „Brzostowianie”, zespołu Pieś-
ni i Tańca z Wiśniowej, wokalistów z 
Dukli, solistów z Brzostku: Martyny i 
Marcina Paratów, Żanety Płaziak, Oli 
Wojdyły, Katarzyny Lisowskiej, Marty 
Sury. Gościnnie występowali soliści z 
Jasła - Paulina Leśniak i Marcin Mijal, 
zespół Śpiewaków Ludowych przy 
Stowarzyszeniu Kobiet Wsi Kobylan-
ka, zespół SUPREME TEAM BREAK 
DANCE z Jasła. 
 Główną atrakcją wieczoru był wy-
stęp zespołu „Chrząszcze”, wykonują-
cy utwory z lat 60-tych. 
 Podczas obchodów święta gminy nie 
zabrakło również imprez towarzyszą-
cych, takich jak: kiermasze twórców z 
gminy Brzostek - Barbary Zięby, Ireny 
Czech, Marii Oprządek, Danuty Kuty-
ny, Haliny Cisoń, Stanisława Czecha, 
Andrzeja Słowika, kiermasz artykułów 
szkolnych, promocja firmy AVON, 
kiermasz prac uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. 
 Dzieci mogły pojeździć na kucy-
kach i małych samochodzikach, a 
także prawdziwymi samochodami, 
podstawionymi przez Lesława Kapu-
ta, prowadzącego Ośrodek Szkolenia 
Kierowców w Brzostku. 
 Dodatkową atrakcją był konkurs 
KARAOKE - śpiewać każdy może, 
który cieszył się dużym zainteresowa-
niem wśród młodych artystów, którzy 
chcieli spróbować swoich sił na scenie. 
Imprezę zakończyła zabawa taneczna.
 Organizatorzy serdecznie dziękują 
sponsorom oraz wszystkim, którzy 
pomogli w zorganizowaniu „Dni Ziemi 
Brzosteckiej”.

J. Zegarowska
Fot. J. NosalNie lada atrakcją dla najmłodszych była przejażdżka na kucyku

Kuchenkę mikrofalową ufundowaną przez Wójta Gminy Brzostek  
wylosowała pani Bogusława Grela

Dokończenie ze str. 3
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Konstanty Ildefons Gałczyński uro- 
dził się 23. 01. 1905 r. w Warsza-

wie. Państwo Gałczyńscy mieszkali 
wtedy w samym centrum miasta, w 
domu nr 11 przy ulicy Mazowieckiej. 
Pan Konstanty, ojciec poety, pracował 
jako technik kolejowy. Matka zaś - 
Wanda z Łopuszyńskich, była córką 
właścicielki warszawskiej restauracji 
„Wróbel”. Pierworodny syn na chrzcie 
otrzymał imiona Konstanty Ildefons. Z 
czasem Kostek tak o tym pisał:

Moje pierwsze imię jest cesarskie,
Drugie niebiańskie
Chciałbym zwrócić waszą uwagę 
surowi krytycy
I Wy, łaskawi czytelnicy,
Na to, że urodziłem się w Warszawie
W ponurej czynszowej kamienicy

 Czas szybko mijał i we wrześniu 
1912 r. chłopiec rozpoczął naukę w 
szkole przy ulicy Chmielnej. Jak się 
uczył? Nie wiemy. Wiemy natomiast, 
że miał swój świat, w którym potrafił 
się zamykać, gdy tego wymagały oko-
liczności. A jedyną bliską mu duszą 
był jego młodszy brat Mietek, i tylko 
on miał prawo wstępu do stworzonego 
przez Kostka magicznego azylu, który 
dawał pokój babki. Nauka w szkole 
kolejowej trwała zaledwie dwa lata. 
Wybuchła I wojna światowa. Rodzina 
Gałczyńskich wyjechała z Warszawy, 
po długiej podróży wreszcie przybyli 
do Moskwy. Kostek podjął przerwaną 
naukę w ewakuowanym z Warszawy 
Gimnazjum Władysława Giżyckiego.
 Wykładało tu wielu wybitnych 
profesorów, jednym z nich był Józef 
Grabowski, ukochany nauczyciel Kota. 
To właśnie on zabrał się za gruntowną 
edukację chłopca, to on podsuwał 
mu lektury, które w latach pobytu w 
Moskwie stały się wielką, prawdziwą 
miłością przyszłego poety. To właśnie 
wtedy zaczął się jego trwający przez 
całe życie podziw dla klasyki rosyj-
skiej. Inną wielką zasługą profesora i 
jego żony było obudzenie muzycznych 
zainteresowań chłopca, ujawnienie 
jego niemal absolutnego słuchu. Od tej 
pory skrzypce towarzyszyły K. I. Gał-
czyńskiemu przez całe życie. Jednym 
z pierwszych zakupów po powrocie 

do Polski z poobozowej wędrówki był 
właśnie ten instrument. Tę niezwykle 
cenną rzecz trzymał w pudle, a pudło 
w szafie. Gdy w domu zapadała w wy-
niku nieporozumień złowróżbna cisza 
(czego nie znosił) - wyjmował je z pudła 
i zaczynał stroić. Żona kapitulowała, 
sytuacja domowa wracała do normy, 
skrzypce do pudła, pudło do szafy... 
Owe skrzypce podarował poeta synko-
wi dozorcy, Józiowi Pawoniakowi.
 Jak Kot był postrzegany przez kole-
gów? Jeden z nich Jan Hoppe napisał: 
Dwunastoletni Kostek zawsze był nie z 
tej ziemi. Przez wszystkich lubiany, ale 
w gruncie rzeczy sam. Sam dlatego, że 
zupełnie inny. Nasze zainteresowania i 
rozrywki nudziły go. Nie biegał z nami 
na wycieczki. Nawet narty nie porywały 
go. Na piłkę patrzył obojętnie. Wolał 
czytać. Zawsze miał duże uzdolnienia 
recytatorskie, piękny głos i poczucie 
humoru. Często wskakiwał na ławkę czy 
katedrę, bo lubił przemawiać z wysoka, 
a młody ludek sztubacki słuchał zawsze 
chętnie.
 A co na to rodzina - ciotki, wujowie, 
kuzynki? Traktowali go z całkowitym 
lekceważeniem: Skąd wśród nas taki 
odmieniec? Ze wszystkiego kpi, pisze 
jakieś głupie kawałki... Więc skąd się 
wzięła ta jego wielka muzykalność i wy-
rafinowany smak? Ta potrzeba opano-
wywania języków? Stałego uczenia się 
w ogóle? Poszukiwania wciąż nowych 
lektur? Skąd to nieomylne wyczucie 
plastyczne? Potrzeba pogłębiania 
raz zdobytej wiedzy? Przekonanie o 
konieczności codziennej pracy? Taka 
niewiarygodna wręcz muzykalność?
 A młody Kostek ponad wszystko 
uwielbiał samotnie wędrować po 
mieście, a najpiękniejszym dla niego 
miejscem był most Kamienny, płyną-
ca dołem rzeka Moskwa, znad której 
patrzył i patrzył w niezliczone złote 
kopuły cerkwi... Uwielbiał też teatr.
 W 1918 r. Gałczyńscy wracają do 
Warszawy. Konstanty uczy się w gim-
nazjum w Wierzbnie. W 1923 r. zdaje 
maturę i rozpoczyna studia na wydziale 
filologii angielskiej Uniwersytetu War-
szawskiego. Równocześnie studiuje fi-
lologię klasyczną i doskonali niemiecki. 

W tym samym roku, w maju, Kostek 
po raz pierwszy w swym krótkim życiu 
widzi własne nazwisko pod własnym 
wierszem w najprawdziwszej, czytanej 
przez tysiące ludzi gazecie-”Rzeczpo-
spolitej”. Wiersz nosi tytuł „Szturm”.
 Jego koledzy z tamtych lat stwier-
dzają, że Kostek to najciekawsza 
indywidualność w studenckim zespole 
rówieśników. Nadawał ich życiu ton, 
jak i fason. Wszyscy oni pozostawa-
li pod jego wpływem. Do legendy 
przeszła długa do ziemi peleryna, z 
którą poeta nie rozstawał się nawet w 
upalne dni. Dodawała czegoś niepo-
wtarzalnego i jego wierszom, i jemu 
samemu. Nikt z grupy rówieśniczej 
Kocia nie miał podobnych pomysłów. 
Już wtedy Kostek pisał: Ja wiem, ja 
wiem, że przyjdzie dzień i cały świat 
zapłonie od mych gorących słów. I nie 
pomylił się, bo już w 1929 r. w Klubie 
Artystycznym miał miejsce pierwszy 
indywidualny wieczór autorski poety. 
W 1930 r. Gałczyński bierze ślub z 
Natalią Awałow. W swojej późniejszej 
twórczości pisze wiersze poświęcone 
żonie, zaś uroczystość ślubną utrwalił 
w „Balladzie ślubnej I”:

A może rzeczywiście wszystko się
nam przyśniło
stangret, kareta, wieczór, mój frak
i twój tren,
i nasze życie twarde i słodkie jak 
sen.
Nie byłoby małżeństwa, gdyby nie
Nasza miłość.

 W sierpniu 1939 r. Gałczyński otrzy-
mał powołanie do wojska. 17 września 
tego samego roku dostał się do niewoli. 
Więziony był w Altengrabow. W przed-
dzień niewoli napisał wiersz pt. „Pieśń 
o żołnierzach z Westerplatte”. Utwór 
wywołał wzruszenie, dodawał otuchy i 
niósł nadzieję. W 1946 roku poeta po-
wrócił do kraju. Początek lat pięćdzie-
siątych był trudnym okresem w jego 
życiu. Na Zjeździe Związku Literatów 
Polskich skrytykowano jego twórczość, 
redakcje nie chciały drukować utworów 
poety, nie pozwolono mu organizować 
spotkań autorskich. W tych ciężkich 
chwilach Gałczyński znalazł ukojenie w 
mazurskiej leśniczówce Pranie. Napisał 
tu między innymi: „Kronikę olsztyń-
ską” i cykl „Pieśni”. W utworach tych 
pragnął ocalić to, co najcenniejsze.
 Zmarł 6 grudnia 1953 r. Miał zale-
dwie czterdzieści osiem lat. Urządzono 
cichy i skromny pogrzeb. Został pocho-
wany na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach.

„Poradnik Bibliotekarza”,  
nr  7-8/2003

Rok 2003 Rokiem 
Gałczyńskiego
Dla uczczenia 50 rocznicy śmierci Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego Sejm ogłosił rok 2003 
Rokiem Gałczyńskiego.
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Z prac  
Rady Gminy
Ostatnia Sesja Rady Gminy, która  

odbyła się 7 sierpnia 2003 roku, 
była poświęcona zatwierdzeniu Statutu 
Samodzielnego Gminnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku 
oraz zatwierdzeniu regulaminu Rady 
Społecznej przy Samodzielnym Gmin-
nym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Brzostku.
 Z uwagi na duże zainteresowa-
nie mieszkańców nowopowstającym 
Zakładem publikujemy poniżej jego 
Statut.

STATUT
Samodzielnego Gminnego 

Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Brzostku

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Samodzielny Gminny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Brzostku zwany dalej 
Zakładem jest wyodrębnionym organizacyj-
nie zespołem osób i środków majątkowych 
utworzonym i utrzymywanym w celu 
udzielania określonych Statutem świadczeń 
zdrowotnych i promocji zdrowia.

§ 2
Zakład działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o 

zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 
91,poz.408 z późn. zmianami). 

2. Uchwały NrVI/62/03 Rady Gminy w 
Brzostku z dnia 28 maja 2003 roku, 
w sprawie utworzenia samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
w Brzostku. 

3. Niniejszego Statutu. 
4. Innych przepisów dotyczących Zakła-

dów Opieki Zdrowotnej.
§ 3

1. Organem Założycielskim Zakładu jest 
Gmina Brzostek. 

2. Przekształcenie i likwidacja Zakładu na-
stępuje w drodze Uchwały Rady Gminy 
po uzyskaniu opinii Rady Społecznej 
Zakładu.

§ 4
1. Zakład podlega wpisowi do rejestru 

Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzo-
nego przez Wojewodę Podkarpackiego. 

2. Zakład posiada osobowość prawną. Oso-
bowość prawną Zakład uzyskuje z chwilą 
wpisania go do rejestru publicznych za-
kładów opieki zdrowotnej prowadzonego 
w Krajowym Rejestrze Sądowym 

§ 5
Siedziba Zakładu mieści się w Brzostku przy 
ulicy Mysłowskiego 7.

Rozdział II

Cele, obszar działania, zadania  
i zakres świadczeń

§ 6
1. Zasadniczym celem Zakładu jest zapew-

nienie podstawowej opieki zdrowotnej 
ludności stale lub czasowo przebywają-
cej na obszarze jego działania. 

2. Zakład może również organizować 
specjalistyczne i inne formy opieki 
zdrowotnej określone ustawą.

§ 7
1. Obszarem działania Zakładu zwanym 

dalej rejonem zapobiegawczo leczni-
czym jest obszar administracyjny Gminy 
Brzostek. 

2. Rejon zapobiegawczo leczniczy dzieli 
się na odcinki odpowiadające obszarom 
działania wewnętrznych jednostek orga-
nizacyjnych Zakładu, a to:
- odcinek Gminnego Ośrodka Zdrowia 

w Brzostku obejmuje miejscowości: 
Brzostek, Bukowa, Januszkowice, Ka-
mienica Dolna, Kamienica Górna, Kle-
cie, Nawsie Brzosteckie, Opacionka, 
Przeczyca, Skurowa, Wola Brzostecka, 
Zawadka Brzostecka.

- odcinek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia 
w Smarżowej obejmuje miejscowości: 
Bączałka, Głobikówka, Gorzejowa, 
Grudna Dolna, Grudna Górna, Siedli-
ska-Bogusz, Smarżowa.

§ 8
Ze świadczeń Zakładu na zasadzie wolnego 
wyboru, odrębnych przepisów i ustaleń 
mogą korzystać mieszkańcy spoza rejonu 
zapobiegawczo leczniczego.

§ 9
Świadczenia zdrowotne w Zakładzie mogą 
być udzielane wyłącznie przez osoby wy-
konujące zawód medyczny oraz spełniające 
wymagania zdrowotne określone odrębnymi 
przepisami. 
1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych 

bezpłatnie, za częściową odpłatnością 
albo odpłatnie na zasadach określonych 
w ustawie lub w odrębnych przepisach, 
albo umowie cywilno - prawnej. 

2. Świadczenia udzielane są ambulatoryj-
nie oraz w razie wypadku lub obłożnej 
choroby w miejscu pobytu chorego, przy 
czym żadne okoliczności nie mogą sta-
nowić podstawy do odmowy udzielenia 
świadczeń medycznych, jeżeli występuje 
zagrożenie życia lub zdrowia.

§ 10
Do świadczeń zdrowotnych udzielanych 
przez Zakład służących zachowaniu, rato-
waniu, przywracaniu i poprawie zdrowia 
należą działania medyczne wynikające z 
procesu leczenia lub odrębnych przepisów z 
zakresu medycyny pracy, ogólnej, rodzinnej 
i pediatrii w szczególności związane z:
1. badaniami i poradą lekarską, 
2. leczeniem, 
3. rehabilitacją leczniczą w dostępnym 

zakresie, 
4. opieką nad kobietą ciężarną, 
5. opieką nad zdrowym dzieckiem, 
6. dostępnymi badaniami diagnostyczny-

mi, 
7. pielęgnacją obłożnie chorych i niepełno-

sprawnych, 

8. orzekaniem i opiniowaniem o stanie 
zdrowia, 

9. zapobieganiem powstawania urazów i 
chorób szczególnie społecznych i zakaź-
nych poprzez działanie profilaktyczne 
oraz szczepienia ochronne, 

10. dokonywanie okresowych ocen stanu 
zdrowia ludności w rejonie działania 
Zakładu, 

11. zapewnienie opieki medycznej w sytu-
acjach awaryjnych (klęski żywiołowe, 
katastrofy itp.)

§ 11
1. Organizację i porządek udzielania świad-

czeń zdrowotnych w Zakładzie określa 
regulamin porządkowy Zakładu ustalony 
przez jego Kierownika, a zatwierdzony 
przez Radę Społeczną Zakładu. 

2. Regulamin nie może naruszać praw 
wynikających z postanowień ustawy i 
odrębnych przepisów.

§ 12
Zakład obowiązany jest prowadzić doku-
mentację medyczną osób korzystających 
z jego świadczeń oraz zapewnia ochronę 
danych zawartych w tej dokumentacji w 
sposób określony w ustawie i odrębnych 
przepisach.

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie Zakładem

§ 13
1. W skład Zakładu wchodzą następujące 

jednostki organizacyjne:
a) Gminny Ośrodek Zdrowia w Brzost-

ku
b) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Smar-

żowej
2. Schemat organizacyjny Zakładu stanowi 

załącznik Nr 1 do Statutu.
§ 14

Kierownik Zakładu ponosi odpowiedzial-
ność za zarządzanie nim, kieruje Zakładem, 
reprezentuje na zewnątrz i jest przełożonym 
pracowników Zakładu.

§ 15
1. Z Kierownikiem Zakładu nawiązuje sto-

sunek pracy Wójt Gminy na podstawie 
umowy o pracę.

2. Kierownik Zakładu nawiązuje stosunek 
pracy z pracownikami Zakładu.

§ 16
Zadania i organizację wewnętrzną Zakładu 
ustala jego Kierownik w formie Regulaminu 
Organizacyjnego.

§ 17
Tworzenie, znoszenie, łączenie i przekształ-
canie komórek organizacyjnych Zakładu 
ustala jej Kierownik po zasięgnięciu opinii 
Rady Społecznej.
 

Rozdział IV
Rada Społeczna Zakładu

§ 18
Rada Społeczna jest organem inicjującym i 
opiniodawczym Rady Gminy oraz organem 
doradczym Kierownika Zakładu.

§ 19
Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada 
Gminy.

§ 20
W skład Rady Społecznej wchodzą:
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1. Jako Przewodniczący
a) Wójt Gminy. 

2. Jako członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody
b) przedstawiciele wyłonieni przez Radę 

Gminy w liczbie 5 osób.
3. Członkiem Rady Społecznej nie może być 

pracownik Zakładu. 
4. W posiedzeniach plenarnych Rady Spo-

łecznej uczestniczy z głosem doradczym 
Kierownik Zakładu i Przedstawiciele 
Organizacji Związkowych. 

5. W posiedzeniach Rady Społecznej mają 
prawo uczestniczyć z głosem doradczym 
przedstawiciele Samorządów zawodów 
medycznych a także inne zaproszone 
osoby.

§ 21
1. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery 

lata. 
2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Rada 

Gminy. 
3. Sposób zwoływania posiedzeń Rady 

Społecznej, tryb pracy i podejmowanie 
uchwał określa jej regulamin zatwierdzo-
ny przez Radę Gminy.

§ 22
Do zadań Rady Społecznej należy:
1. Przedstawienie Radzie Gminy wniosków 

i opinii w sprawach:
a) zmiany lub rozwiązania umowy o 

udzielenie publicznego zamówienia 
na świadczenia zdrowotne,

b) zbycia środka trwałego oraz zakupu 
lub przyjęcia darowizny nowej apa-
ratury i sprzętu medycznego,

c) związanych z przekształcaniem lub 
likwidacją Zakładu jego przebudową, 
rozszerzaniem lub ograniczaniem 
działalności,

d) przyznawanie nagród Kierownikowi 
Zakładu

e) rozwiązywanie stosunku pracy lub 
umowy cywilno - prawnej z Kierow-
nikiem Zakładu. 

2. Przedstawienie Kierownikowi Zakładu 
wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego i inwestycyjnego
b) rocznego sprawozdania z realizacji 

planu inwestycyjnego i finansowego
c) kredytów bankowych lub dotacji
d) podziału zysku. 

3. Uchwalanie regulaminu Rady oraz przed-
kładanie regulaminu do zatwierdzenia 
Radzie Gminy. 

4. Zatwierdzanie regulaminu porządkowego 
Zakładu. 

5. Dokonywanie okresowych analiz skarg 
i wniosków wnoszonych przez osoby 
korzystające ze świadczeń Zakładu z 
wyłączeniem spraw podlegających nad-
zorowi medycznemu. 

6. Wykonywanie innych zadań określonych 
w ustawie i Statucie Zakładu.

7. Składanie Radzie Gminy rocznego spra-
wozdania z działalności Rady Społecznej 
SGPZOZ w terminie do 31 marca.

§ 23
Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi 
Zakładu przysługuje odwołanie do Rady 
Gminy.

§ 24

Obsługę techniczno kancelaryjną Rady 
zapewnia Wójt Gminy.

Rozdział V
Zasady gospodarki finansowej

§ 25
1. Zakład jest finansowany w oparciu o 

ustawę z dnia 23 stycznia 2003 r. o 
powszechnym ubezpieczeniu w Naro-
dowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 
4, poz. 391 z późn. zmianami) i ustawą 
o zakładach opieki zdrowotnej. 

2. Zakład pokrywa koszty działalności i 
zobowiązania z posiadanych środków i 
uzyskiwanych przychodów.

§ 26
1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową 

na podstawie planu rzeczowo-finansowe-
go ustalonego przez Kierownika.

2. Zakład sporządza bilans i ustala wynik 
finansowy z działalności.

3. Zakład prowadzi sprawozdawczość na za-
sadach określonych przez Ministerstwo 
Zdrowia i Opieki Społecznej.

§ 27
Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
1. z odpłatnych świadczeń zdrowotnych 

udzielanych na zlecenie:
a) organu, który utworzył Zakład lub 

innych organów uprawnionych na 
podstawie odrębnych przepisów, 

b) zakładów pracy lub innych insty-
tucji,

c) instytucji ubezpieczeniowych,
d) innych zakładów opieki zdrowotnej
e) osób fizycznych nie objętych ubez-

pieczeniem.
2. za świadczenia nie przysługujące w 

ramach ubezpieczenia lub nie objęte 
umowami z Narodowym Funduszem 
Zdrowia.

3. na realizację zadań i programów zdro-
wotnych,

4. z wydzielonej działalności gospodar-
czej, 

5. darowizn, zapisów, spadków, składek 
publicznych, także pochodzenia zagra-
nicznego,

6. ze zwrotu kosztów świadczonych usług 
zdrowotnych udzielanych w oparciu o 
art. 7 ustawy.

§ 28
Zakład może otrzymywać dotacje budże-
towe na:
1. Na realizację zadań w zakresie zapobie-

gania chorobom i urazom lub innych 
programów zdrowotnych oraz promocję 
zdrowia, 

2. pokrycie kosztów kształcenia i podno-
szenia kwalifikacji osób wykonujących 
zawody medyczne, 

3. inwestycje, w tym zakup wysoko spe-
cjalistycznej aparatury i sprzętu me-
dycznego, 

4. cele określone art. 67 a ustawy.
§ 29

1. Zakład gospodaruje samodzielnie prze-
kazanymi mu w nieodpłatne użytko-
wanie nieruchomościami i majątkiem 
Skarbu Państwa lub komunalnym oraz 
majątkiem własnym /otrzymanym lub 
zakupionym/. 

2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie 
majątku trwałego SGPZOZ odbywa się 
na zasadach określonych w art. 53 ust. 
2 ustawy natomiast wniesienie majątku 
Zakładu do spółki lub fundacji wymaga 
zgody Rady Gminy.

§ 30
1. Wartość majątku Zakładu stanowią:

a) fundusz założycielski
b) fundusz Zakładu 

2. Fundusz założycielski Zakładu stanowi 
wartość wydzielonej Zakładowi części 
mienia komunalnego. 

3. Fundusz Zakładu stanowi wartość ma-
jątku Zakładu po odliczeniu funduszu 
założycielskiego.

§ 31
1. Fundusz Zakładu zwiększa się o:

a) zyski bilansowe
b) amortyzację majątku trwałego
c) dotację budżetową
d) kwoty zwiększenia wartości majątku 

trwałego , będące skutkiem ustawo-
wego przeszacowania tego majątku

e) środki z innych źródeł.
2. Fundusz Zakładu zmniejsza się o:

a) straty bilansowe
b) umorzenie majątku trwałego
c) kwotę zmniejszenia majątku trwałego 

będące skutkiem ustawowym prze-
szacowania tego majątku. 

3. Do amortyzacji majątku trwałego stosuje 
się ogólne zasady określone w odrębnych 
przepisach.

§ 32
Zakład samodzielnie decyduje o podziale 
nadwyżki finansowej uzyskanej w wyniku 
gospodarczego wykorzystania środków pub-
licznych i pochodzących z innych źródeł.

§ 33
Ujemny wynik finansowy Zakład pokrywa 
we własnym zakresie.

§ 34
Zobowiązania i należności Zakładu w przy-
padku jego likwidacji stają się zobowiąza-
niami i należnościami Gminy.

Postanowienia końcowe
§ 35

Nadzór nad Zakładem sprawuje Rada Gmi-
ny , która dokonuje kontroli i oceny jego 
działalności na zasadach określonych w 
ustawie i w odrębnych przepisach.

§ 36
Statut Zakładu uchwala Rada Społeczna 
Zakładu i przedkłada go do zatwierdzenia 
Radzie Gminy.

§ 37
Wszelkie zmiany w Statucie mogą być do-
konywane wyłącznie w trybie określonym 
w § 36 Statutu.

§ 38
W sprawach nieuregulowanych w niniej-
szym Statucie mają zastosowanie przepisy 
ustawy.

§ 39
Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdze-
nia przez Radę Gminy.
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Moje przeżycia 
wojenne  
i więzienne (9) 

Franciszek Wojnarowski 
„Wojna” „Cichy”

Proces w Rzeszowie
W ostatnim dniu września 1949  

roku, po zakończeniu śledztwa 
przewieziono mnie i przypisanych do 
mojej grupy kolegów i przyjaciół samo-
chodem-więźniarką, tak zwaną „suką” 
z UB w Jaśle do więzienia na Zamku 
w Rzeszowie. Dwóch funkcjonariuszy 
UB jechało jako konwój razem z nami. 
Dodatkowe zabezpieczenie konwoju 
stanowili żołnierze KBW jadący na 
dwóch samochodach: jeden w odpo-
wiedniej odległości przed, a drugi za 
samochodem „suką”.
 W Rzeszowie, po załatwieniu for-
malności związanych z przekazaniem 
więźniów i przyjęciem ich przez nowe 
władze więzienne, skierowano nas do 
łaźni, gdzie porządnie się wykąpaliśmy, 
a potem umieszczono w różnych celach 
zbiorowych. Warunki bytowe były tutaj 
bardziej znośne niż na UB, chociaż 
wszystkie cele były przepełnione. 
Oczekiwaliśmy na proces. Sądzeni by-
liśmy przez Rejonowy Sąd Wojskowy 
w Rzeszowie. Nasz proces rozpoczął 
się 10 października 1949 roku i trwał 
przez trzy dni, to jest od 10 X do 12 X 
1949 włącznie. Grupa współoskarżo-
nych, sądzonych razem ze mną, liczyła 
10 osób. Byli to: Motykowa Elżbieta, 
Motyka Jan, Osmólski Tadeusz, Osmól-
ska Zofia, Piątek Władysław, Kosiba 
Edward, Kosiba Genowefa, Rzędziński 
Adolf, Dachowski Andrzej i ja. Akt 
oskarżenia czynił mnie przywódcą tej 
grupy i głównym oskarżonym w rozpa-
trywanej sprawie. Zarzucano mi szpie-
gostwo, przynależność do przestępcze-
go związku (AK i WiN), udzielanie 
pomocy członkom tych przestępczych 
związków, zmierzających do obalenia 
siłą władzy ludowej. Przed rozprawą 
ostrzyżono mnie na „zero” i ubrano w 
ciuchy więzienne. Wyglądałem w nich 
jak strach na wróble Chyba celowo, 
aby mnie upokorzyć, dano mi spodnie, 
u których jedna nogawka była krótsza 

od drugiej, bluza o wiele na mnie za 
duża, a drewniaki nie z tej samej pary 
i o różnych rozmiarach. Nie protesto-
wałem. Niewiele by to pomogło. Do 
sądu i z powrotem konwojowali nas 
funkcjonariusze MO (milicjanci).
 Dopiero w poczekalni sądowej, na 
kilka minut przed rozpoczęciem roz-
prawy dopuszczono do nas naszych 
obrońców. Członków naszych rodzin, 
przybyłych na rozprawę, zobaczyliśmy 
dopiero na sali rozpraw.
 Wysoki sąd składał się z przewod-
niczącego w randze kapitana, dwóch 
ławników - podoficerów i protoko-
lanta oraz prokuratora wojskowego 
(nazywał się jeśli dobrze pamiętam, 
Nowowiejski). Mieliśmy też obrońców, 
adwokatów wynajętych przez nasze 
rodziny lub z urzędu, wyznaczonych 
przez sąd. Prokurator Nowowiejski 
domagał się dla mnie 15 lat więzienia, 
a dla pozostałych współoskarżonych od 
5 do 12 lat pozbawienia wolności.
 Mój obrońca, mecenas Winsz z 
Rzeszowa próbował punkt po punkcie 
obalać zawarte w akcie oskarżenia i w 
mowie oskarżycielskiej zarzuty, jako że 
przewód sądowy ich nie potwierdzał i 
nie udowodnił.
 - Jeżeli moi klienci są winni - mówił 
obrońca, to dopuścili się tylko przestęp-
stwa określonego artykułem 14 mkk, to 
jest udzielenia pomocy ukrywającym 
się członkom nielegalnej organizacji 
WiN i byłych żołnierzy AK.
 Broniąc mnie starał się przekonać 
sąd, że głównym motywem tego, iż 
udzielałem pomocy ukrywającym się 
nie była moja wrogość do ustroju so-
cjalistycznego i władzy ludowej, lecz 
głównie to, że zakochałem się w ukry-
wającej się tam kobiecie „Janinie”.
 Do dziś jeszcze mam pretensję do sa-
mego siebie za to, że dałem się przeko-
nać memu obrońcy do zasugerowanej 
mi przez niego tej właśnie linii obrony. 
Chociaż bowiem prawdą jest, iż byłem 
zakochany, to również i bez tego faktu 

moje postępowanie nie byłoby inne ze 
względu na wychowanie, przekonania 
polityczne, patriotyzm, wiarę i świato-
pogląd.
 W trzecim dniu rozprawy nadszedł 
finał procesu. Przewodniczący odczytał 
wyrok i jego uzasadnienie.
 Wyrokiem Rejonowego Sądu Woj-
skowego w Rzeszowie z dnia 12 
października 1949 r. (Nr sprawy: Sr. 
750/49) skazany zostałem na karę 11 
lat więzienia oraz karę dodatkową 5 lat 
pozbawienia obywatelskich praw hono-
rowych za przestępstwo z art. 14 par. 1 
Dekretu z dnia 13 VI 1946 roku.
 Pozostałe zarzuty aktu oskarżenia 
sąd oddalił jako nie udowodnione. 
Współoskarżeni, sądzeni razem ze mną, 
otrzymali również na podstawie tego 
artykułu wyroki od 5 do 10 lat.
 W gwarze więziennej przyjął się 
zwyczaj określenia kary z tego arty-
kułu wyrokiem za „kwaśne mleko”, a 
wyroku z art. 18 tego samego dekretu, 
czyli za świadome niezgłoszenie wła-
dzom bezpieczeństwa o pojawieniu 
się w danym terenie obcej podejrzanej 
osoby wyrokiem za „wiedział - nie 
powiedział”.

Stosunek przedstawicieli 
sądownictwa do oskar-
żonych
O zdecydowanie wrogim i pozba- 

wionym humanitarnych uczuć sto-
sunku niektórych przedstawicieli sądów 
wojskowych do podsądnych niechaj 
zaświadczy poniższy fakt: Wspomnia-
ny już wyżej kilkakrotnie Władysław 
Piątek. były żołnierz AK, leczył się 
na chorobę wrzodową żołądka, będąc 
jeszcze na wolności. Po aresztowaniu i 
w czasie śledztwa na UB stan jego zdro-
wia uległ drastycznemu pogorszeniu. 
Sądzony był razem ze mną, w tej samej 
grupie. Był tak wycieńczony i słaby, że 
nie mógł ustać na nogach o własnych 
siłach. W czasie przewodu sądowego i 
składania zeznań zwrócił się z prośbą 
do wysokiego sądu o zezwolenie na 
to, by mógł usiąść i odpowiadać na 
siedząco. Przewodniczący nie zezwolił, 
lecz odpowiedział szyderczo: Działać 
na szkodę państwa i władzy ludowej 
to mieliście siły i zdrowie, ale odpo-
wiadać za swe niecne czyny to już sił 
nie macie. Udajecie chorego i słabego, 
ale nic wam to nie pomoże. Znamy 
się na takich wybiegach. Oczywiście, 
musiał odpowiadać stojąc. Dotrwał 
do ogłoszenia wyroku. Po powrocie 
z gmachu sądu do celi doznał w nocy 
kolejnego ataku choroby. Przewieziono 
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go do szpitala, gdzie tego samego dnia 
zoperowano go i wycięto mu zaatako-
waną przez wrzody część żołądka. Po 
dwóch tygodniach wrócił na tę samą 
celę. Odsiedział ponad połowę z 7 lat 
kary więzienia, po czym - ze względu 
na stan zdrowia - został zwolniony 
warunkowo. Do pełni sił i zdrowia już 
nie powrócił. Zmarł po kilku latach od 
wyjścia z więzienia.

Więzienie w Rzeszowie
Więzienie w Rzeszowie na Zamku  

było więzieniem karno-śled-
czym. Władze śledcze Urzędów Bez-
pieczeństwa przekazywały tu więźniów 
po zakończeniu śledztwa na okres 
poprzedzający rozprawę sądową i prze-
bieg procesu. Po rozprawie i orzeczeniu 
wyroku, zwykle w przeciągu kilku 
tygodni przewożono ich do innych 
więzień, by zrobić miejsce dla świeżo 
przybywających. Więźniów o niższych 
wyrokach kierowano do licznych, roz-
sianych po kraju obozów pracy.
 W Rzeszowie przez kilka dni prze-
bywałem w celi sąsiadującej z celą 
śmierci, w której skazani na śmierć 
oczekiwali na ułaskawienie lub za-
twierdzenie kary śmierci i wykonania 
wyroku.
 W związku z częstym przerzuca-
niem więźniów do coraz to innej celi, 
poznałem w więzieniu wielu mądrych 
i wartościowych ludzi. Większości 
nazwisk już nie pamiętam. Postacie 
niektórych zajęły trwałe miejsce w 
mojej pamięci.
 Spośród nich wymienię chociaż 
kilku, jak: Księdza Stanisława Bąka 
z okolic Dzikowca, skazanego na 10 
lat więzienia za powiązania z AK i 
WiN, odważnego organizatora życia 
religijnego w celi, wykorzystania czasu 
z pożytkiem dla ciała i ducha, wzajem-
nej tolerancji i zrozumienia. Inżyniera 
- hydraulika Franciszka Szoplika 
również skazanego na 10 lat więzienia 
za podobne przestępstwa, projektanta 
sieci wodno-kanalizacyjnej w Stalowej 
Woli i nadzorującego wykonanie swego 
projektu, stąd bardzo kochał to miasto. 
Franciszka Płazę z Weryni, Blezienia, 
Kusibabę i wielu innych byłych żołnie-
rzy AK i WiN skazanych za działalność 
niepodległościową.

Wyposażenie cel wię-
ziennych i obowiązujący 
w nich regulamin
Pod koniec listopada 1949 roku prze- 

wieziony zostałem razem z grupą 
więźniów z Rzeszowa do więzienia 

karno-śledczego w Przemyślu, gdzie 
przebywałem do końca czerwca 1950 
roku, kiedy to, już po zatwierdzeniu 
wyroku, znalazłem się w więzieniu 
karnym we Wronkach. Tak więzienie w 
Rzeszowie, jak i więzienie w Przemyślu 
były więzieniami karno-śledczymi, 
przejściowymi, etapowymi w drodze 
do więzienia karnego.
 Takim więzieniem karnym dla kobiet 
było (między innymi) więzienie karne 
w Fordonie koło Bydgoszczy. Dla 
mężczyzn zaś więzienia we Wronkach, 
Rawiczu, Raciborzu, Sztumie i kilku in-
nych miejscowościach. Więzienie karne 
we Wronkach koło Poznania uważane 
było za jedno z bardziej ciężkich.
 Wewnętrzne regulaminy więzienia 
tak w Rzeszowie jak i w Przemyślu były 
do siebie podobne i w zasadzie niczym 
się nie różniły. Raz w miesiącu można 
było napisać list do rodziny i otrzymać 
dwa, oraz raz w miesiącu można było 
otrzymać paczkę z domu. Ktoś z rodziny 
lub bliskich mógł jeden raz w miesiącu 
przyjechać na tak zwane widzenie się 
z więźniem. W Przemyślu (czego nie 
było w Rzeszowie) mogliśmy korzystać 
z bieżącej prasy i biblioteki więziennej 
jeżeli naczelnik i „spec” na to pozwolili, 
a cela nie podpadła i nie została ukara-
na pozbawieniem tego szczególnego 
przywileju. Spacery odbywały się dość 
regularnie i trwały po 10-20 minut 
dziennie. Cele więzienne były dość duże 
i mieściły w sobie zwykle ponad 50 
więźniów. Spaliśmy na siennikach wy-
pchanych słomą. Przykrycie stanowił 
koc. Wyposażenie osobiste więźnia to: 
bielizna i ubranie więzienne, drewniaki, 
ręcznik, prześcieradło, koc, miska i łyż-
ka. Rano, po pobudce, przed porannym 
apelem sienniki, prześcieradła i koce 
układało się w duże kostki wzdłuż jed-
nej ze ścian, aby uzyskać nieco miejsca 
do poruszania się w celi.
 Żadnych sprzętów w celi nie było 
poza żelaznym piecem, zwanym „Ja-
kubem”, który i tak nie służył swemu 
przeznaczeniu, bo cel nie ogrzewano. 
Ogrzewali je więźniowie własnym cia-
łem i oddechem. Oprócz „Jakuba” (pie-
ca) w każdej celi znajdował się żelazny 
lub blaszany, duży kibel na nieczystości, 
było wiadro z wodą, miednica i miotła 
brzozowa.
 Kubeł na nieczystości, czyli „kibel” 
opróżniany był rano i wieczorem. O 
szóstej rano była pobudka, składanie 
sienników, prześcieradeł i koców w 
kostkę, oraz wniesienie wystawionych 
na noc ubrań, drewniaków, misek i ły-
żek z korytarza do celi. Następował apel 
poranny, odbierany przez oddziałowe-

go, połączony z meldunkiem starszego 
celi (starosty celi) o stanie więźniów 
i ostukanie specjalnym młotkiem na 
długim trzonku krat w oknach, czy 
czasem któraś z nich nie została oblu-
zowana, nadpiłowana lub uszkodzona. 
Po apelu porannym było wydawanie 
śniadania. Składało się ono z pół litra 
czarnej kawy zbożowej tak zwanej lury 
i pół kg chleba. Obiad był o godzinie 
13.00 składający się zwykle z jednego 
dania, to jest z pół litra rzadkiej zupy 
ziemniaczanej lub kaszy czy kapuś-
niaku. Kolacja o godzinie 18.00. Znów 
niby-kawa lub herbata w ilości pół litra. 
Otrzymana rano porcja czarnego chleba 
miała wystarczyć na cały dzień. Po 
kolacji apel wieczorny, wyniesienie na 
korytarz poukładanych w kostkę ubrań, 
drewniaków, misek i łyżek, obstukanie 
krat w oknach przez funkcjonariuszy 
służby więziennej, rozłożenie sienni-
ków na podłodze, odpoczynek, sen cisza 
nocna.
 Wyżywienie więzienne uzupełnia-
ły paczki żywnościowe dostarczane 
więźniom przez ich rodziny i bliskich. 
Byli jednak i tacy, którzy paczek nie 
otrzymywali. Dzielono się z nimi na 
ogół dość sprawiedliwie. Cela zwykle 
stanowiła zgodną i zgraną rodzinę. 
Dominowała koleżeńskość, wzajemna 
życzliwość, zgoda i zrozumienie oraz 
poszanowanie drugiego człowieka. 
Raz na dwa tygodnie mieliśmy kąpiel 
w łaźni więziennej i zmianę bielizny 
osobistej. W niedziele nie było space-
rów ale za to pisaliśmy listy do rodzin. 
Tak listy wysyłane jak i otrzymywane 
poddawane były cenzurze władz wię-
ziennych.
 Co pewien czas przeprowadzano nie-
spodziewane rewizje w celach i rewizje 
osobiste (tak zwane kipisze) w celu wy-
krycia posiadanych i przechowywanych 
przez więźniów rzeczy zakazanych jak: 
igły i nici, nożyczki, kredki, ołówki, 
czysty papier, koperty, karty, gry, de-
wocjonalia itp. Za posiadanie w celi lub 
przy sobie rzeczy zabronionych groziły 
surowe kary dyscyplinarne i regulami-
nowe w postaci karceru, pozbawienia 
prawa otrzymywania paczek, widzeń, 
korespondencji itp.
 Skład osobowy celi ulegał syste-
matycznym zmianom. Odbywały się 
przerzutki więźniów z celi do celi, żeby 
zapobiec wytworzeniu się zbyt zgranej 
grupy więźniów.

c.d.n.
Przedruk z: 

„Okruchy wspomnień z lat walki  
i martyrologii AK”

Kraków Rocznik 5 - nr 17 - 21
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Pomóżmy sobie sami

Kilka słów prawdy
Postępujący w Europie proces glo- 

balizacji (koncentracji produkcji) 
stawia nowe wyzwania przed polskimi 
rolnikami. Aby móc niwelować nieko-
rzystne skutki zachodzących zmian, 
rolnicy polscy muszą działać w poro-
zumieniu.
 Porozumienia rolników, wbrew 
dotychczasowym praktykom, wcale 
nie muszą występować jako związki 
zawodowe, lub organizacje polityczne. 
Natomiast koniecznym jest zbudowa-
nie własnych struktur gospodarczych 
(przedsiębiorstw), umożliwiających 
rolnikom funkcjonowanie na rynkach 
obrotu towarowego.
 Dotychczasowe działania niektórych 
ugrupowań rolniczych, nie mogą oka-
zać się skuteczne, ponieważ żaden rząd, 
kraju, niezależnie od jego kolorytu, nie 
jest w stanie zabezpieczyć przyzwolenia 
społecznego na angażowanie środków 
publicznych na rzecz rolnictwa. Pań-
stwowy budżet jeszcze bardzo długo 

będzie skąpy. Rolnicy muszą więc 
radzić sobie sami.
 Najbardziej przyjaznymi i korzyst-
nymi dla rolników strukturami gospo-
darczymi są spółdzielnie. W pierwszych 
latach przemian ustrojowych (po 1989 
r), społeczność gminy Brzostek i władze 
gminy nie potrafiły zadbać o kondycje 
spółdzielczości u siebie. Spółdzielnie 
Kółek Rolniczych, spółdzielnie „Samo-
pomoc Chłopska”, czy inne spółdzielnie 
usługowe, lub spółdzielcze przetwórnie 
płodów rolnych, to przecież własność 
ich członków, oparta na ich udziałach, 
działająca na rzecz rolników i innych 
mieszkańców gminy.
 Teraz wiele gmin żałuje rozpadu tych 
placówek. A przecież spółdzielczość to 
nie jest wytwór pochodzący ze wscho-
du, lub pozostałość ustroju jaki panował 
przed 1989 rokiem. Spółdzielczość 
ma początek i utrzymuje się nadal w 
krajach rdzennie kapitalistycznych, jak 
Włochy czy Francja.

 Spółdzielczość wzmacnia gospodar-
czą kondycję prywatnych właścicieli 
gruntów. To właśnie spółdzielnie potra-
fią obsługiwać rolników po najniższych 
kosztach. Czynią to nie dla interesu 
firmy, ale dla interesu zrzeszonych w 
spółdzielni rolników. Należy tylko do-
brać odpowiedni statut i odpowiednie 
władze.
 Jeśli rolnicy sami zaangażują się w 
organizację i działalność swoich spół-
dzielni, niepotrzebne będzie odgórne 
kierowanie spółdzielczością i zaniknie 
fasadowość jej organów kontrolnych.
 Znaczna część zysku w rolnictwie 
nie powstaje na polu, w oborze czy 
chlewni, lecz w obrocie towarowym, 
produktami, które od rolnika odbieramy 
i materiałami, które mu dostarczamy 
aby mógł produkować. Jeśli ten obrót 
odbywa się za pośrednictwem spół-
dzielni, to zyski pozostają u właścicieli, 
czyli u rolników i dzielone są propor-
cjonalnie do wniesionych udziałów 
członkowskich.
 Tej świadomości dziś często rolni-
kom brakuje.

Henryk Latacz

Tygodnik „Angora” nr 18 przytacza  
za rumuńskim czasopismem jak w 

pewnej wiosce w Rumunii mieszkańcy 
zaradzili biedzie. Zajęli się rękodziel-
nictwem i rzemiosłem.
 W wiosce Crisulni liczącej 1662 
mieszkańców działa ponad 200 firm 
i zarejestrowany jest tylko jeden bez-
robotny. Ludzie sami sobie pomagają. 
Mają pieniądze dzięki własnej pracy. 
Zgromadzili pokaźne majątki o czym 
świadczą okazałe domy zbudowane w 
ostatnich latach.
 Produkowane towary częściowo 
sprzedają na straganach przy przeloto-
wej drodze, a spora część wysyłana jest 
za granicę, za dużo większe pieniądze. 
Np. za ręcznie wykonane szachy dosta-
ją 50 euro, za zestaw plecionych foteli 

Co piszą inni

Gdzie leżą pieniądze
300 - 500 euro, itp. Obcokrajowcy nie-
źle płacą za produkty z drewna, ręcznie 
robione.
 Niektórzy przedsiębiorczy chłopi ot-
worzyli sklepy na Węgrzech, w Austrii 
i Niemczech. Dużo wyrobów wysyła-
nych jest do Stanów Zjednoczonych i 
Japonii. Część mieszkańców Crisulni 
zajęła się handlem, biorą towary od 
sąsiadów i sprzedają je w okolicach 
nadmorskich.
 Prawie połowa gospodarstw mie-
ści jakiś warsztat, w którym pracują 
mężczyźni, specjalizują się w rzeźbie 
i obróbce drewna, inni w ceramice. 
Kobiety najczęściej szyją w domu. 
Dzieci poznają sekrety zawodu bardzo 
wcześnie. W wieku paru lat chłopczyk 
dostaje do ręki młotek, a dziewczynka 

igłę. Od. 12 lat są już samodzielnymi 
producentami.
 Jednym z pierwszych zajęć we wsi 
był wyrób glinianych figur, następnie 
drewnianych zabawek, następnie szka-
tuł, szachów i rzeźba w drewnie - od. 
różnych figur do artystycznych mebli.
 Sołtys wsi, który również jest 
rzemieślnikiem od 30 lat, mówi, że 
niektórzy zgromadzili fortuny. Kwota 
50 tys. dolarów to jest kieszonkowe. 
Ale czasami to sami nie wiemy czy jest 
dzień czy noc. Pracujemy na okrągło. A 
mówi te słowa nie przerywając pracy.
 Przy kramach przed domami brak 
stałej obsługi. Gospodarze pilnują 
towaru z domów, używając przemy-
słowych kamer wideo. Rękodzielnicy 
mają ustalone reguły, nigdy nie zdra-
dzają tajników swojej pracy, tech-
nologii wytwarzania, ani kontaktów 
handlowych.

H. L.

W lipcu 2003 roku na terenie dzia- 
łania Komisariatu Policji w Brzost-

ku zanotowano łącznie 31 zdarzeń, które 
są przedmiotem postępowań przygoto-
wawczych w sprawach o popełnienie prze-
stępstwa, a w tym m.in.:
1. kradzież z włamaniem do hurtowni - 1
2. wypadek drogowy - 3
3. kierowanie pojazdem mechanicznym w 

stanie nietrzeźwości - 9
4. pobicie - 1
5. uszkodzenie ciała - 3

6. uchylanie się od obowiązku alimenta-
cyjnego - 3

7. uszkodzenie mienia - 2
8. kradzież mieszkaniowa - 1
9. pożar budynku gospodarczego - 1
10. kradzież z włamaniem do domku 

letniskowego - 2
11. groźby karalne - 3
12. usiłowanie kradzieży z włamaniem do 

budynku szkoły - 1
13. znęcanie się nad rodziną - 1
W powyższych sprawach prowadzone są 
dochodzenia w celu wyjaśnienia okolicz-
ności ich popełnienia oraz zebrania dowo-

dów przeciwko sprawcom wymienionych 
przestępstw.
 Ponadto w lipcu 2003 roku policjanci 
Komisariatu Policji w Brzostku sporządzi-
li 17 wniosków o ukaranie, gdzie o winie 
sprawców zdecyduje Wydział Grodzki 
Sądu Rejonowego w Dębicy. Nałożyli też 
27 mandatów karnych, głównie za wykro-
czenia drogowe, zatrzymali 19 dowodów 
rejestracyjnych a pouczyli i upomnieli 303 
osoby.

Komendant Komisariatu Policji  
w Brzostku wz. st. asp. J. Dziedzic

Policja informuje
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W środę 16 lipca br. w „Gazecie Dę- 
bickiej”, tygodniowym dodatku 

do „Gazety Krakowskiej”, ukazała 
się krytyka artykułu pt. Plac targowy, 
drukowanego w lipcowych „Wiadomoś-
ciach Brzosteckich”. Artykuł krytyczny 
podpisał: api, czyli Andrzej Plęs.
 Redaktor ten znany jest już czytel-
nikom z częstego potępiania działań o 
których nie ma pojęcia. Między innymi 
dołączył się do kilku dziennikarzy, 
którzy w dębickich gazetach powiato-
wych „ujadają” przeciwko burmistrzowi 
Dębicy. Znanym jego wyskokiem było 
ujęcie w nekrologowe czarne ramki, w 
dniu 6. XI. 2002 wiadomości, że Edward 
Brzostowski został burmistrzem Dębicy, 
z zawartymi w treści czterema błędami 
gramatycznymi.
 W środku numeru „Gazety Dę-
bickiej” z dnia 16 lipca br. krytyka 
wspomnianego artykułu z „Wiadomości 
Brzosteckich” też ma brzydki obraz. 

Tytuł brzmi: „Baby z jajami”, a nadtytuł: 
„targowica brzostecka”. Przecież plac 
targowy nie ma nic wspólnego z targo-
wicą. Panu redaktorowi Plęsowi trzeba 
wyjaśnić, że targowica to był magnacki 
spisek przeciwko konstytucji 5 maja, 
zawarty w miejscowości Targowica 
(Ukraina). Po co te dwuznaczności? Nie 
trafne jest też sugerowanie zatargów, 
ponieważ ich w gminie nie ma.
 Pan Plęs przytacza rzekome luki w 
pomyśle na poprawę placu targowego 
w Brzostku. Brak kosztorysu, trudności 
w oszacowaniu korzyści, nie znana ilość 
udziałowców i wysokość udziałów. 
Tymczasem handlowcy, których paru się 
wypowiedziało, uznali trafność inicjaty-
wy zorganizowania lepszego targowiska 
w Brzostku. (Targowiska panie Plęs, a 
nie targowicy). Powiedzieli ponadto, że 
to administracja gminna jest od tego, 
żeby wykonać potrzebne obliczenia i 
szacunki. I to jest prawda. Urząd Gmi-
ny w Brzostku posiada kwalifikowaną 
kadrę, która bez trudności podoła takim 
zadaniom. Chociaż artykuł oparty jest 

na realnych doświadczeniach z innego 
terenu.
 Pan redaktor Plęs nie ma szacunku 
dla ludzi wsi. Babą z jajami nie trzeba 
pogardzać. Wcześniej całe pokolenia 
taki handel praktykowały. Nic się nie 
stanie jeśli jeszcze przez kilkanaście lat 
będzie trwał taki sposób obrotu towaro-
wego.
 Targowica panie redaktorze to zaczy-
na się dopiero od szczebla powiatowego. 
Niektórzy redaktorzy i niektóre gazety 
z niej żyją. Dlatego rozniecają waśnie, 
uprawiając „politykierstwo” powiatowe. 
Pan próbuje schodzić z tym do gminy.
 Chorobą obecnych czasów jest to, że 
jeśli jeden obywatel zacznie pozytywnie 
działać, to zaraz znajdą się dwie osoby, 
które będą mu w tym przeszkadzać. 
Mieszkaniec starszej generacji po prze-
czytaniu obydwu artykułów określił to 
przysłowiem, które już dawno wyszło 
z użycia: „Jak Pan Bóg daje kupca to 
zaraz diabeł nastręczy kontrfaktora”.

Henryk Latacz

Defetysta

Warto przeczytać
Władysław Szpilman „Pianista”

Międzynarodowy bestseller ostat- 
nich lat. Książka przetłumaczona 

na siedemnaście języków, w Polsce 
osiągnęła już nakład 100 000 egzem-
plarzy. Nakręcony na jej podstawie film 
Romana Polańskiego nagrodzony został 
w 2002 roku Złotą Palmą na Festiwalu 
Filmowym w Cannes.
Pianista jest świadectwem ludzkiej 
wytrzymałości w obliczu śmierci oraz 
hołdem dla siły muzyki i chęci życia. 
Łamiąc wiele stereotypów, jest hi-
storią opowiedzianą bez cienia żądzy 
zemsty.

Wraz z polską premierą filmu proponu-
jemy Czytelnikom nowe, wzbogacone 
o fotosy wydanie książki.


Jan Paweł II „Tryptyk rzymski”

Jest to owoc rzymskich medytacji Jana  
Pawła II, przekazany pięknym, poety-

ckim słowem. Utwór składa się z trzech 
części wzajemnie ze sobą powiązanych 
wewnętrznymi znaczeniami. Jego po-
czątkowy wiersz pt. „Strumień” jest 
jak gdyby krótką uwerturą liryczną 
nakłaniającą do zamyślenia nad tajem-
nicą przemijania całej natury, świata i 
człowieka. Po nieco elegijnym wstępie 
„Strumienia” wkraczamy w krainę 

wielkiej poezji. Teraz nie przyroda, 
lecz wspaniała sztuka malarska Michała 
Anioła staje się sakralną rzeczywistoś-
cią, którą w medytacyjnym poemacie 
Jan Paweł II stara się odczytać i zgłę-
bić, podobnie jak czynił to starając 
się kontemplować „księgę natury”. 
Trzeci wiersz Tryptyku rzymskiego pt. 
„Wzgórze w krainie Moria” jest historią 
Abrahama, który z polecenia Boga miał 
złożyć Mu w ofierze własnego Syna. W 
ten sposób wyrażone zostaje przyszłe 
Ofiarowanie Syna przez Boga Ojca, co 
stanowi zwieńczenie całego Tryptyku 
sensem Odkupienia.

(wykorzystano materiał 
z ofert książkowych dla bibliotek)

Cechą wspólną wszystkich żywych  
istot w przyrodzie jest tworzenie 

optymalnych warunków do wydania 
potomstwa na świat. Zgodnie z tym 
prawem młodzi ludzie powinni być 
otoczeni przez państwo szczególną 
troską.
Niestety, nie są.
W świecie dzikich zwierząt najłatwiej-
szym łupem drapieżników są zawsze 
młode innych zwierząt. Najłatwiej-
szym, bo bezbronnym.
Młodego człowieka łatwo posądzić o 
przestępstwo. Wystarczy, że kilku chło-
paków siedzi w parku na ławce - poten-
cjalnie są „tragarzami opium”. Nasz 
kraj przeżarty jest korupcją (tak uważa 
91% Polaków - Wiadomości TVP1 
28.VII. 2003), żadna z gigantycznych 
afer nie została osądzona - przestępcy 
grasują na wolności. Młodzi ludzie nie 

Polemika i polityka

Księga dżungli
mają pracy (w Polsce jest 3.145 tys. 
bezrobotnych), ale mają za to wrogów. 
Rodzice, miejcie to na uwadze!
Wersety do lamusa
Przez ostatnie dwa stulecia polscy 
poeci nieustannie wzywali młodzież do 
heroicznych czynów. Znana wszystkim 
„Oda do młodości” A. Mickiewicza 
nie pasuje do dzisiejszej rzeczywisto-
ści. Młodzi mają prawo do takich oto 
skojarzeń:
Cytat: Hej, ramię do ramienia, spólny- 
          mi łańcuchy 
          Opaszmy ziemskie kolisko!
Propozycja: Hej, enter do entera! wspól-
nymi programy (komputerowe)
 Idea łączenia ludzi całego świata nie 
powiodła się za przyczyną niejakiego 
Adolfa, austriackiego malarza i gruziń-
skiego watażki o nazwisku Dżugaszwi-
li.
Cytat: Dalej, bryło, z posad świata  
            Nowymi cię pchniemy tory
Propozycja: Ale to już było i nie wróci 
więcej (M. Rodowicz)

 W Polsce przez kilkadziesiąt lat 
„ruszano z posad bryłę świata” (słowa 
z Międzynarodówki) - bezskutecznie.
 Dźwigający nie znali praw fizyki: 
- trzeba mieć drąg i punkt oparcia.
Biznes jest biznes
Rozmowa w szpitalu:
- dyrektor: może pan przychodzić jako 
wolontariusz
- młody lekarz: to znaczy za darmo?
- tak, niech pan czeka w kolejce, może 
który lekarz umrze to zwolni się etat
 Zwierzę nie jest rzeczą - odczuwa 
ból. Na wiejskiej drodze chłopska 
furmanka zderzyła się z mercedesem 
unijnego dygnitarza. Koń w agoni, 
furmanka w strzępach, chłop żywy. Z 
auta wyskoczył facet w ciemnych oku-
larach i jednym strzałem dobił konia. 
Po czym, nie chowając broni, zwrócił 
się do woźnicy:
- A pan jak się czuje?
- Znacznie lepiej niż przed wypadkiem 
- odpowiedział chłop.

Ferdynand Bugno
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Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY  

(LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stano-

wiącej własność Gminy Brzostek

Przedmiotem sprzedaży jest:
 Lokal użytkowy o powierzchni  42 m2 znaj-
dujący się w suterenie budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, dwukondygnacyjnego  nr 5 przy 
ulicy Gryglewskiego  w Brzostku, posadowiony na 
działce ozn nr ewid. 216/3  o pow. 0,50 ha, objętej 
Księgą Wieczystą Nr 44589 prowadzoną w Sądzie 
Rejonowym w Dębicy- stanowiący własność Gminy 
Brzostek.
 Lokal  wyposażony jest w energię elektryczną, 
wymaga zainstalowania urządzeń sanitarnych i no-
wych posadzek. Lokal w dobrym stanie technicznym, 
prawidłowo użytkowany.
 Udział w częściach wspólnych i gruncie wynosi 
42/1098
 Cena wywoławcza lokalu użytkowego wynosi: 
30.182,00 zł (trzydzieści tysięcy sto osiemdziesiąt 
dwa złote) 
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 3.020,00 zł 
(trzy tysiące dwadzieścia  złotych) 
 I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘ-
DZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU 
W DNIU  21 sierpnia  2003r. O GODZ.  11.00 W 
BIURZE WÓJTA GMINY
 W przetargu mogą brać udział osoby, które 
wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości 
do dnia 18 sierpnia  2003r. do Kasy Urzędu Gminy 
w Brzostku, lub na konto: Bank Śląski S.A oddział 
w Jaśle Nr 10501458-2218497713
 Wadium wpłacone przez uczestnika, który prze-
targ wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś 
pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po 
zakończeniu przetargu.Wadium ulega przepadkowi 
jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca 
uchyliła się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży 
w dniu wyznaczonym do stawienia się w Kancelarii 
Notarialnej.
 Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn. 

OGŁOSZENIE 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 
Gmina Brzostek, 39-230 Brzostek, woj. podkarpackie.
tel. (014) 68 30 111
ogłasza przetarg nieograniczony na: 
„Modernizację kotłowni i instalacji c.o. w budynku Gim-
nazjum w Siedliskach Bogusz”.
1. Pożądany termin realizacji zamówienia publicznego:

od dnia podpisania umowy - 22.09. 2003 r.
2. Warunki wymagane od dostawców i wykonawców:

Wymagania formalno-prawne zawarte są w dziale II Istot-
nych Warunków Zamówienia.

3. Preferencje krajowe:
W przedmiotowym postępowaniu będą stosowane obo-
wiązkowe preferencje krajowe, polegające na stosowaniu 
do wykonania zamówienia nie mniej niż 50% wartości 
produktów i surowców krajowych.

4. Istotne Warunki Zamówienia można odebrać w Urzędzie 
Gminy w Brzostku, pokój nr 4, w godz. od 8.00- 15.00.

5. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Brzostku , 
pokój nr 12 (sekretariat), do dnia 18 sierpnia 2003 r. godz. 
10.00.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Brzostku, 18 sierpnia 2003 r. godz. 
10.30.

7. Kryteria oceny ofert:
Oferowana cena - ranga 100%

Kosmetyka
rynku 
Brzostecki rynek oraz  przyległe do  

niego uliczki nabrały ostatnio no-
wego wyglądu. Na klombie posadzono 
nowe kwiaty, ustawiono kwietniki, 
pomalowano pasy na jezdniach i par-
kingach, odnowiono część chodników. 
Prace te w całości zostały sfinansowane 
przez Urząd Gminy.
Niektórzy właściciele prywatnych 
posesji, idąc za przykładem, odnowili 
elewacje swoich budynków. Oby tak 
dalej.

a. l.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku
ogłasza zapisy 

do kółka plastycznego
Zapisy przyjmowane są do dnia 

5 września br. w godz. pracy GOK
Szczegółowych informacji udziela  

Stanisław Samborski
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KRZYŻÓWKA
Z NAGRODĄ

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życiaPoziomo:

1) Plakat; 3) Negatyw bruneta; 5) Sypialny lub re-
stauracyjny; 7) Spada z sosny; 9) Osłona oka; 11) 
Nagłówek; 12) Czeka na niego tonący; 13) Wielbiciel;  
14) Katarakta; 16) Największa rzeka w naszej gminie; 
18) Niewielki statek rybacki do połowów przybrzeżnych; 
20) Jej stolicą Tallin; 21) Najeźdźca; 22) Narodowość; 23) 
Odjeżdża z przystanku; 24) W Kościele katolickim biała, 
sięgająca do kolan szata.
Pionowo:
1) Świadectwo kontroli technicznej; 2) Wzrok lub 
węch; 3) Targ; 4) Nałóg; 5) Krzywa w Pizie; 6) Dzie-
więciu muzyków; 7) Przybory stołowe; 8) Twórca 
dzieła sztuki; 9) Lampa z pięcioma elektrodami; 10) 
Gramofon; 14) Pas ziemi uprawnej; 15) Dusznica; 16) 
Naczynie służące do kąpieli; 17) Miejsce zamieszkania;  
18) Smakowity dla łakomczucha; 19) Np. Słony Potok.

Litery z kratek ponumerowanych w prawym dolnym 
rogu utworzą rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczonego niżej 
dostarczone do dnia 10 września 2003 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w loso-
waniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: DNI 
ZIEMI BRZOSTECKIEJ. 
Nagrodę książkową wylosowała: 
MAŁGORZATA SOBCZYK z Siedlisk-Bogusz.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do GOK w 
Brzostku.

J. Nosal

Dlaczego tak mało kobiet gra 
w piłkę nożną?
- Bo nie tak łatwo znaleźć je-
denaście kobiet, które chciały-
by wystąpić w takich samych 
kostiumach.

		
W mieszkaniu dzwoni tele-
fon. Kowalski, ojciec trzech 
dorastających córek podnosi 
słuchawkę.
- Halo, czy to ty żabciu? - 
słyszy w słuchawce ciepły 
baryton.
- Nie, przy telefonie właściciel 
stawu.

		
Na pewnym szlacheckim przy-
jęciu jednemu z gości wy-
mknął się mały wiaterek. Sala 
umilkła zaskoczona i patrzy się 
na niefortunnego biesiadnika. 
A nieszczęśnik zastanawia się, 
jak tu zatuszować to przykre 
zdarzenie. Wierci się, wierci 
na krześle, krzesło skrzypi 
przeraźliwie, a wszyscy nadal 
patrzą. Po chwili wstaje go-

spodarz i mówi:
- Waćpan, mebel spocisz, a 
tonacji i tak nie dobierzesz.

		
Para zakochanych siedzi w 
parku, nagle dziewczyna:
- Kochanie, boli mnie rączka.
Chłopak całuje ją w rękę.
- A teraz?
- Teraz już nie, ale zaczął mnie 
boleć policzek!
Chłopak całuje ją w policzek:
- A teraz?
- Teraz już nie, ale zaczęły 
mnie usta boleć.
Chłopak całuje ją w usta:
- A teraz?
- Już nie.
Na to staruszek siedzący nie-
daleko na ławce:
- Przepraszam, a czy hemoro-
idy też pan leczy?

		
Przychodzi budowlaniec do 
majstra:
- Panie majster łopata mi się 
złamała!
- To się oprzyj o betoniarkę!
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1 kolejka 10 sierpień 2003 miejsce 
zawodów godz.

Brzostowianka Brzostek – Wisłok Wiśniowa wynik meczu - 0:1
2 kolejka 17 sierpień 2003

Brzostowianka Brzostek – Rzemieślnik II Pilzno Brzostek 17.00
3 kolejka 24 sierpień 2003

LKS Brzeźnica - Brzostowianka Brzostek Brzeźnica 11.00
4 kolejka 31 sierpień 2003

Brzostowianka Brzostek – Pogórze Wielopole Skrzyńskie Brzostek 15.00
5 kolejka 7 wrzesień 2003

Paszczyniak Paszczyna - Brzostowianka Brzostek Paszczyna 17.00
6 kolejka 14 wrzesień 2003

Brzostowianka Brzostek – LKS Wiewiórka Brzostek 17.00
7 kolejka 21 wrzesień 2003

LKS Nagoszyn – Brzostowianka Brzostek Nagoszyn 11.00
8 kolejka 28 wrzesień 2003

Brzostowianka Brzostek – LKS Żyraków Brzostek 14.00
9 kolejka 5 październik 2003

Inter Gnojnica - Brzostowianka Brzostek Gnojnica 11.00
10 kolejka 12 październik 2003

Brzostowianka Brzostek – Chemik Pustków Brzostek 14.00
11 kolejka 19 październik 2003

KP Ropczyce – Brzostowianka Brzostek Ropczyce 14.00
12 kolejka 26 październik 2003

Brzostowianka Brzostek – Borowiec Straszęcin Brzostek 14.00
13 kolejka 9 listopad 2003

Błękitni II Ropczyce – Brzostowianka Brzostek Lubzina 11.00

Terminarz rozgrywek  
Klasa „A” Grupa I - Dębica  

I runda sez. 2003/2004

Ludowy Klub Sportowy 
„Brzostowianka” w Brzostku 

ogłasza 
nabór chłopców 

z rocznika 1989 
i młodszych 

do szkółki 
piłkarskiej

Zapisy przyjmują 
i szczegółowych 
informacji udzielają

- Zdzisław Szczepanik
- Edward Betlej

Gotuj
smacznie
i zdrowo
Ciasto owocowe (do śliw 
węgierek, jabłek sparzonych w syro-
pie)
Składniki:

6 jaj
2/3 margaryny lub całe masło (20 
dag)
2 szklanki cukru pudru
10 łyżek mąki
1 łyżeczka proszku do pieczenia
cukier waniliowy
owoce

Wykonanie:
Żółtka utrzeć z połową cukru, dodać 
mąkę z proszkiem i na końcu ubitą 
pianę z resztą cukru. Wyłożyć na bla-
chę, na wierzchu układać połówki śliw 
węgierek świeżych, skórką do spodu. 
Piec około 1 godz. Posypać cukrem 
pudrem.

Dżem
Składniki:

1 kg śliwek

1 kg jabłek (najlepiej antonówek) 
obranych
1 kg gruszek obranych
1 kg cukru

Wykonanie:
Śliwy wypestkować, jabłka zetrzeć na 
paski, gruszki na plasterki. Zasypać na 
noc cukrem. Smażyć po chwili, nawet 
przez 3-4 dni w szerokim rondlu.

Sałatka Waldorff
Składniki:

2 czerwone jabłka
2 łodygi selera naciowego lub średni 
korzeń selera ugotowany
10 dag orzechów włoskich
3 łyżki majonezu
2 łyżeczki gęstej śmietany
sól, pieprz, zielone listki selera

Wykonanie:
Wszystkie składniki pokroić w kostkę, 
połączyć z sosem. Posypać siekanymi 
orzechami. Udekorować zieleniną.

Sałatka z czerwonej  
kapusty
Kapustę poszatkować i gotować we 
wrzątku 5 min., dodać troszkę soli. 
Odcedzić i do wrzącej kapusty dodać 
posiekaną cebulę, wymieszać, ostu-
dzić. Do ostudzonej kapusty dodać 

starte jabłko, sok z cytryny, przyprawy, 
troszkę oleju.
Sałatka z cykorii  
z porem i marchewką
Składniki:

2 cykorie
1 mały por
1 marchewka
sok z 1 cytryny
2-3 łyżki majonezu
1 łyżka natki pietruszki
sól, cukier, pieprz

Wykonanie:
Warzywa rozdrobnić, połączyć z majo-
nezem, posypać natką.

Surówka z porów
Składniki:

1 por
1 marchew
2-3 ogórki kiszone
2 jabłka
majonez

Wykonanie:
Pokrojony por obgotować 2-3 min. Ze-
trzeć marchew na drobnej tarce, ogórek 
i jabłka na grubej tarce. Połączyć z 
majonezem.

S M A C Z N E G O !
Janina Fryc
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W dniach 11-12 lipca br. odbył się  
III spływ kajakowy rzeką Wisło-

ką na trasie Brzostek-Pilzno-Kozłów 
k/Dębicy zorganizowany przez Urząd 
Gminy w Dębicy, Urząd Miasta w 
Pilźnie i Urząd Gminy w Brzostku 
we współpracy ze Starostwem Powia-
towym w Dębicy oraz właścicielem 
Ośrodka Rekreacyjnego „Jałowce” 
w Kozłowie. Impreza z roku na rok 
cieszy się coraz większą popularnoś-
cią. Tym razem wzięło w niej udział 
81 kajakarzy z 41 osad kajakarskich, 
którzy przybyli do Brzostku z całego 
kraju, m in. z Warszawy, Rzeszowa, 
Krakowa, Tarnowa, Bielska Białej, An-
drychowa, Warki i Jasła. Powiat dębicki 
reprezentowało 27 kajakarzy, wśród 
nich przedstawicielka Gminy Brzostek 
- Pani Maria Grzesiakowska.

(AZ)
Fot. J. Nosal

III spływ 
kajakowy

Reprezentantka Gminy Brzostek 
- Maria Grzesiakowska

Uroczyste otwarcie spływu i powitanie jego uczestników przez  
Wójta Gminy Brzostek - Leszka Bieńka

Najliczniejszy zespół kajakarzy - Klub Kajakowych Maniaków „Bełt”  
z Rzeszowa

Kapela Ludowa „Brzostowianie” działa przy  
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzost-

ku od 1999 r. Swoimi występami uświetnia 
gminne dożynki, święta narodowe, festyny itp. 
Od czterech lat bierze udział w Konfrontacjach 
Kapel Ludowych w Dębicy. W tym roku po 
raz pierwszy wystąpiła w XXII Przeglądzie 
Zespołów Regionalnych Kapel Ludowych 
i Grup Śpiewaczych w Szczurowej. Często 
występuje na uroczystościach w gminach za-
przyjaźnionych: 29 czerwca brała udział w XII 
Międzywojewódzkim Przeglądzie Kapel Ludo-
wych „Różanka 2003”, 27 lipca koncertowała 
w Oparówce gm. Wiśniowa na Prezentacjach 
Artystycznych a 3 sierpnia wystąpiła na Przeglą-
dzie Kapel Ludowych w Nowym Żmigrodzie. 
17 sierpnia będzie koncertować na „Dożynkach 
Powiatowych” w Kołaczycach, a 24 sierpnia 
wyjedzie z występem do Gorlic.

Od lewej: Franciszek Zastawny - skrzypce, Tadeusz Chudy - klar-
net, Eugeniusz Gierut - klarnet, Zbigniew Gierut - akordeon,  

Mieczysław Strączek - kontrabas

Grają już 4 lata

J. Zegarowska Fot. J. Nosal
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UWAGA !
Za treść ogłoszeń redakcja nie 
odpowiada. Publikując materiał 
nadesłany redakcja nie bierze odpo-
wiedzialności za treść, która może 
być sprzeczna z naszymi poglądami. 
Korespondencji i materiałów nie 
zamawianych nie zwracamy! Re-
dakcja zastrzega sobie możliwość 
skracania materiałów.

UFO nad 
Brzostkiem?
Nie zamierzam tutaj nikogo przekonywać  

o istnieniu, bądź nieistnieniu UFO. 
Napisano już zbyt dużo o tym. Nie chcę też 
wypowiadać się na temat dziwnego obiektu, 
widocznego na fotografiach obok, szybu-
jącego nad Brzostkiem. Przeczytajcie więc 
Szanowni Czytelnicy relację mieszkańca 
Brzostku i sami wyróbcie sobie na ten temat 
własne zdanie.
 To było w sobotę 26 lipca 2003 r. około 
godz. 14.00. Będąc na podwórku zauważyłem 
coś fantastycznego, coś, co leciało nad Sku-
rową - raz niżej, raz wyżej. Potem zaczęło się 
kręcić i przesuwać w stronę rynku a następnie 
odsuwało się coraz dalej z prędkością mniej 
więcej samolotu. Wykonałem kilka fotografii 
i szybko pobiegłem na balkon. Z balkonu za-
uważyłem to samo, tylko już znacznie dalej. 
Sfotografowałem to „coś” jeszcze kilka razy. 
Nikomu nic nie mówiłem - czekałem co zdjęcia 
pokażą. No i jednak coś widać - opowiada 
mieszkaniec Brzostku, który widział to na 
własne oczy i sfotografował.
 Wykonane zdjęcia na pewno nie są fo-
tomontażem. To „coś” naprawdę było nad 
Brzostkiem. Tylko co? A może Czytelnicy też 
to widzieli i pomogą nam w rozwiązaniu tej 
zagadki? Czekamy na Wasze listy!

f. l.

Brzosteckie 
bociany
Czworga potomstwa dochowały się w tym  

roku brzosteckie bociany pomimo, iż 
przybyły do nas prawie o miesiąc później niż 
zwykle. Obecnie bocianięta są już dorosłe i 
intensywnie trenują latanie. Noc spędzają w 
nieco już przyciasnym gnieździe, które w ża-
den sposób nie może pomieścić całej rodziny. 
Dlatego bociani rodzice muszą koczować na 
okolicznych kominach i słupach elektrycz-
nych. Nie oddalają się jednak nigdy daleko 
od gniazda. Na fotografii obok, „tata”, a może 
„mama” bocian przygotowuje sobie nocleg.

f. l.


