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 Wiadomości Brzosteckie: 1 stycz-
nia 2004 roku powstał w Brzostku 
Samodzielny Gminny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej obejmujący 
dwa Ośrodki Zdrowia, w Brzostku i 
w Smarżowej, w którym Pani pełni 
funkcję kierownika. Jak się Pani czuje 
w nowej roli?
 Bożena Szymańska: Z jednej strony 
czuję się wyróżniona, a z drugiej zdaję 
sobie sprawę, że spoczywa na mnie 
ogromny obowiązek dogrania wszyst-
kich spraw związanych z funkcjonowa-
niem Zakładu. 
Sytuacja służby zdrowia w Polsce jest 
trudna i powszechnie znana; niestety 
nie da się przewidzieć ostatecznych de-
cyzji Narodowego Funduszu Zdrowia, 
do których musimy się dostosować. 

Niemniej staram się, aby  wszystkie 
wymagania NFZ i moje obowiązki 
wobec niego i pacjentów pogodzić. Nie 
powiem że jest ciężko, jestem aktualnie 
mniej dostępna w pracy lekarskiej, 
za co przepraszam moich pacjentów i 
dziękuję współpracującym lekarzom za 
pomoc ale myślę, że wszystko z czasem 
się ułoży.
 W. B.: Na jakich zasadach funk-
cjonują obydwa Ośrodki, czy są ściśle 
powiązane, czy odrębne. Czy pacjenci z 
Ośrodka ze Smarżowej mogą korzystać 
z usług brzosteckiej placówki?
 B. Sz.: Są to właściwie dwie od-
rębne jednostki organizacyjne naszego 
Zakładu. Każdy Ośrodek przyjmuje 
głównie pacjentów z tak zwanych list 

aktywnych, czyli pacjentów zapisanych 
do wybranych przez siebie lekarzy i 
pielęgniarek.
Ośrodki Zdrowia w Brzostku i w Smar-
żowej współpracują ze sobą od dawna 
i wszyscy pacjenci w wyjątkowych 
sytuacjach będą przyjęci zarówno w 
Brzostku jak i w Smarżowej, zwłaszcza 
w przypadku choroby, urlopu lekarza 
lub sobotniego dyżuru.
 W. B.: W jakich godzinach Ośrodek 
Zdrowia jest czynny i w jakie dni tygo-
dnia?
 B. Sz.: Ośrodek Zdrowia w Brzostku 
jest czynny od poniedziałku do piątku 
od godziny 8.00 do 18.00 świadcząc pa-
cjentom opiekę lekarsko pielęgniarską. 
Spełnia to wymogi Funduszu, by w tych 
godzinach, na terenie całej Polski była 
zapewniona podstawowa opieka zdro-
wotna. Gabinet zabiegowy i rejestracja 
są czynne od godz. 7.00, tak że pacjenci, 
którzy chcą się zarejestrować do leka-
rzy lub skorzystać z zabiegów pielęg-
niarskich takich jak zastrzyki, zmiana 
opatrunku, itp. mogą zgłaszać się od tej 
godziny. Poniedziałki i środy są dniami 
pobrań od pacjentów materiałów biolo-
gicznych do badań laboratoryjnych. Te 
świadczenia są wykonywane w godz. 
7.00 - 9.00. Lekarze zaczynają pracę 
od godz. 8.00. Wychodząc w stronę 
pacjenta, stworzyliśmy w Zakładzie, 
na terenie Ośrodka Zdrowia w Brzost-

Rozmowa z Bożeną Szymańską 
- kierownikiem Samodzielnego 
Gminnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Brzostku 

Służba 
zdrowia 
po nowemu

Fot. M. Król

Nawsieńscy strażacy wzbogacili się ostatnio o samo- 
chód marki Wolksvagen, który jest w pełni przystoso-

wany do ratownictwa drogowego. Wprawdzie samochód 
liczy sobie ponad 20 lat, ale biorąc pod uwagę jego bardzo 
dobry stan techniczny, niski przebieg (nieco ponad 30 tys. 
km) oraz markę, będzie jeszcze długo służył. Zakupiony 
został w Chełmnie za kwotę 20 tys. zł. Pierwsza rata (10 
tys. zł) została już zapłacona ze środków własnych OSP w 
Nawsiu Brzosteckim, drugą ratę strażacy muszą zapłacić 
do końca maja br. 
 Stary samochód marki Zuk, dotychczas użytkowany 
przez strażaków z Nawsia, został przekazany OSP Janusz-
kowice-Działy, jednostce, która dotąd nie miała żadnego 
pojazdu.
 W niedzielę 8 lutego przed zebraniem sprawozdaw-
czym Ks. Proboszcz Jan Cebulak dokonał uroczystego 
poświęcenia samochodu, na którym obecni byli: Wójt 
Gminy Leszek Bieniek, Komendanci Powiatowi PSP 
z Dębicy i Jasła oraz Dowódca Jednostki Ratowniczo 
Gaśniczej z Dębicy.
 Zaproszeni goście wzięli też udział w zebraniu sprawo-
zdawczym OSP, które miało również uroczysty charakter. 
Po zebraniu, jak zwykle gościnni strażacy z Nawsia, 
zaprosili wszystkich na poczęstunek. 

f. l.

Będzie jeszcze 
długo służył...
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ku w każdą sobotę od godz. 8.00 do 
12.00 dyżury lekarsko pielęgniarskie. 
Liczymy na zrozumienie pacjentów, 
by w soboty trafiały do nas przypadki 
uzasadnione, czyli nagłe zachorowania, 
a nie badania kontrolne, przepisywanie 
leków czy wypisywanie zaświadczeń 
lekarskich. Chcemy w te dni pracować 
z pacjentami, którzy będą rzeczywiście 
wymagać pilnej opieki. W niedziele 
od 8.00 do 10.00 jest czynny gabinet 
zabiegowy w ramach dyżuru pielęg-
niarskiego dla zapewnienia pacjentom 
ciągłości świadczeń pielęgniarskich, 
takich jak: iniekcje, zmiany opatrunków 
itp. W Ośrodku Zdrowia w Smarżowej 
gabinet zabiegowy jest czynny w godz. 
7.00 do 14.35, lekarz przyjmuje tam od 
godz. 8.00. Jest to wiejski Ośrodek w 
mniejszej obsadzie kadrowej więc ci pa-
cjenci, którzy wymagają pilnej pomocy 
poza tymi godzinami mogą skorzystać z 
niej w Ośrodku Zdrowia w Brzostku.
 W. B.: Z jakich usług medycznych 
mogą korzystać pacjenci i które z nich 
są bezpłatne?
 B. Sz.: Nasza kompleksowa opieka 
lekarsko pielęgniarska na terenie całe-
go Zakładu, tak w Gminnym Ośrodku 
Zdrowia, jak i w wiejskim Ośrodku 
Zdrowia, jest bezpłatna. Bezpłatna jest 
również diagnostyka ujęta w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej. Jest 
to większość dostępnych dla pacjenta 
badań laboratoryjnych, zdjęć rentge-
nowskich i USG jamy brzusznej. Na-
tomiast część badań laboratoryjnych, 
zdjęć rtg i pozostałe badania USG są 
badaniami płatnymi. Po skierowaniu 
od specjalistów pacjent może również 
i te badania mieć bezpłatne. 
 W. B.: Czy te badania można wyko-
nać w Brzostku?
 B. Sz.: Niestety nie. Badania labora-
toryjne są wykonywane w Centralnym 
Laboratorium w Dębicy, a my tylko po-
bieramy dwa razy w tygodniu materiał, 
który jest tam przewożony transportem 
sanitarnym. Stamtąd otrzymujemy 
gotowe wyniki badań, które pacjent 
może odebrać w Ośrodku Zdrowia w 
Brzostku. Pacjent może również ko-
rzystać bezpośrednio z laboratorium, 
ponieważ może ze skierowaniem jechać 
do Szpitala do Dębicy i na miejscu od-
dać krew, czy zostawić mocz do analizy. 
Podobnie diagnostyka obrazowa, czyli 
zdjęcia rentgenowskie i badania USG 
wykonywane są w stosownych gabine-
tach Szpitala w Dębicy.
 W. B.: Czy jest szansa by laborato-
rium zaczęło ponownie funkcjonować 
w Brzostku?
 B. Sz.: Chcielibyśmy bardzo, bo 
tego laboratorium w pracy lekarskiej 
bardzo nam brakuje, zwłaszcza do 

przeprowadzania szybkiej diagnostyki 
schorzeń brzusznych, czy ostrych infek-
cji organizmu. Było bardzo pomocne i 
życzylibyśmy sobie, by istniało nadal 
ale znając realia, jest to bardzo wątpli-
we, w związku z ogromnymi kosztami 
jego stworzenia, funkcjonowania oraz 
wymogami jaki nakłada NFZ na istnie-
nie tego rodzaju placówki. Nie wiem 
czy bylibyśmy w stanie udźwignąć to 
wszystko w obrębie naszego Zakładu, 
ale chcielibyśmy bardzo.
 W. B.: Ilu lekarzy i jakich specjali-
stów będzie przyjmowało w Ośrodku?
 B. Sz.: W naszym Zakładzie zapew-
niamy leczenie w ramach podstawowej 
opieki zdrowotnej, czyli pracujący w 
nim lekarze, bez względu na posia-
daną specjalizację przyjmują wszyst-
kich pacjentów (dorosłych i dzieci) 
ze schorzeniami ogólnymi, takimi 
które trafiają do lekarza rodzinnego 
czy lekarza pierwszego kontaktu. W 
Zakładzie świadczy usługi lekarskie 
pięciu dotychczas pracujących lekarzy 
pierwszego kontaktu. Poza tym zakon-
traktowaliśmy usługi stomatologiczne. 
Aktualnie przyjmuje jeden lekarz 
stomatolog ale chcielibyśmy bardzo 
zatrudnić jeszcze jednego stomatologa. 
Nasze starania na razie zakończyły się 
niepowodzeniem. Od 1 lutego zaczął 
funkcjonować w Ośrodku Zdrowia w 
Brzostku Gabinet Ginekologiczny, w 
którym pracują lekarze ginekolodzy 
zatrudnieni w Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej w Jaśle. Są oni oddelegowani 
w ramach swojej pracy oddziałowej do 
naszego Ośrodka dwa razy w tygodniu, 
tj. w poniedziałek i czwartek. W po-
niedziałki przyjmuje lekarz medycyny 
ginekolog-położnik Jacek Źrebiec a w 
czwartki lekarz medycyny ginekolog-
położnik Marek Słowiński. Gabinet jest 
czynny od godz. 7.25 do 15.00. Myślę, 
że jest to duży plus dla naszego rejonu, 
gdyż kobiety oprócz opieki położnej 
środowiskowo-rodzinnej, mają również 
dostępną bezpłatną opiekę ginekolo-
giczną. W naszym Zakładu na terenie 
Ośrodka Zdrowia w Brzostku działa 
także Gabinet Fizjoterapii prowadzony 
przez magistra Arkadiusza Skibę, który 
wykonuje świadczenia od poniedziałku 
do piątku od godz. od 8.00 do 16.00. 
Przyjmowani są pacjenci na skierowa-
nia naszych lekarzy oraz lekarzy z po-
radni specjalistycznych. Są to również 
usługi bezpłatne, ponieważ gabinet ten 
ma podpisaną umowę z Narodowym 
Funduszem Zdrowia.
 W. B.: Czy podobne gabinety jak ga-
binet rehabilitacji będą powstawały?
 B. Sz.: Czas pokaże. Najbardziej za-
leży nam na tym, aby zatrudnić jeszcze 
jednego lekarza stomatologa. Czy będą 

otwierane gabinety innych specjalności 
- zobaczymy. 
 W. B.: Może chciałaby Pani coś 
uzupełnić?
 B. Sz.: Cieszę się, że udało się nam 
zapewnić pracę prawie wszystkim do-
tychczas zatrudnionym pracownikom, z 
wyjątkiem pań laborantek, nad którymi 
ogromnie ubolewam. Cieszę się, że 
jest mi dane z woli Urzędu Gminy w 
Brzostku kierować wykształconym, 
fachowym, oddanym i dawno już 
sprawdzonym personelem. Mamy 
jeszcze wiele do zrobienia. Gminny 
Ośrodek Zdrowia w Brzostku jest pięk-
nie wyremontowany, to widać. Należy 
jednak wyposażyć gabinety w sprzęt, 
meble, przydałaby się także centrala 
telefoniczna, by w każdym gabinecie 
był telefon. Musimy urządzić gabinet 
zabiegowy, izolatkę, poczekalnię, pokój 
socjalny, wyposażyć pokój księgowych 
(zakupiliśmy już komputer z oprogra-
mowaniem), a na to wszystko potrzebne 
są finanse. NFZ na dzień dzisiejszy jest 
nadal nieprzewidywalny i nie wiem czy 
będziemy otrzymywać tyle pieniędzy 
ile nam obiecano w negocjacjach. Do 
dnia dzisiejszego nie są podpisane 
przez Fundusz aneksy do umowy o 
świadczeniach w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej. Cieszę się również, 
że naszych pacjentów ominęło to 
wszystko co się działo i dzieje w Polsce, 
czyli wszystkie strajki, zamieszania 
w funkcjonowaniu zakładów Służby 
Zdrowia, dni w których chorzy nie mieli 
zapewnionej opieki, nie mieli się do 
kogo zgłosić po pomoc. Myślę, że jest 
to zasługą nas wszystkich, iż pacjenci 
nasi mieli zawsze możliwość korzysta-
nia z porady lekarskiej i pielęgniarskiej. 
Należy jednak pamiętać o tych, którzy 
gdzieś w Polsce walczyli o nasze dobro 
i dobro naszych pacjentów. Może jako 
Zakład nie spełniamy jeszcze wszyst-
kich oczekiwań pacjentów (za nami 
wiele miesięcy uciążliwego remontu w 
Ośrodku Zdrowia w Brzostku i nadal 
niedopracowana reforma Służby Zdro-
wia), ale myślę że zacznie to wszyst-
ko powolutku funkcjonować, mam 
nadzieję, że będzie coraz lepiej a nie 
gorzej. Chciałabym, żeby układała się 
współpraca z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Bardzo liczymy na współpra-
cę z Panem Wójtem, z Urzędem Gminy 
i z Radą Gminy. Idzie wiosna i myślę, 
że będzie coraz lepiej, że pacjenci nie 
będą chorować. Życzmy sobie wszyscy 
zdrowia.
 W. B.: Dziękujemy bardzo za roz-
mowę i życzymy pomyślności oraz 
sukcesów w pracy zawodowej.

Rozmawiały: J. Zegarowska, M. Król
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GABINET GINEKOLOGICZNY 
lek. med. gin.-poł. Jacek Źrebiec 
poniedziałek 7.25 - 15.00
lek. med. gin.- poł. Marek Słowiński 
czwartek 7.25 - 15.00

GABINET STOMATOLOGICZNY
lek. stom. Elżbieta Cetnar
poniedziałek, czwartek 13.00 - 18.00
wtorek, środa, piątek 8.00 - 13.00

BADANIA LABORATORYJNE
poniedziałek, środa 7.00 - 9.00 (obo-
wiązuje wcześniejsza rejestracja)

GABINET FIZJOTERAPII
mgr fizjoterapii Arkadiusz Skiba
poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
 Nowo otwarty gabinet rehabilitacji 
leczniczej w Brzostku (teren ośrodka 
zdrowia) zaprasza na zabiegi refundo-

wane przez Na-
rodowy Fundusz 
Zdrowia.
Wykonujemy za-
biegi:
- Laseroterapia
- Leczenie zmien-

nym polem mag-
netycznym

- Elektroterapia i 
elektrodiagno-
styka (jonofo-
rezy, galwani-
zacje, ID, DD, prądy Kotza, TENS, 
prąd Traberta)

- Lampa solux
- Masaż leczniczy i przyrządowy wi-

bracyjny
- Gimnastyka lecznicza i usprawnia-

jąca

 Wszystkie zabiegi wykonywane są 
na najwyższej klasy aparaturze leczni-
czej przez wykwalifikowany personel 
medyczny.
Możliwość rejestracji telefonicznej: 
0508 393 593 lub 013 43 259 79 (po 
godz. 17.00) 

Dodatkowe usługi medyczne 
w Ośrodku Zdrowia w Brzostku

mgr fizjoterapii Arkadiusz Skiba      Fo t .  M. 

Czy w dobie komputerów i poczty  
elektronicznej umiejętność ładnego 

pisania odręcznego jest nam jeszcze do 
czegoś potrzebna?
 Na pewno tak. Charakter i estetyka 
pisma może czasem zadecydować o 
powodzeniu w znalezieniu pracy. Coraz 
częściej bowiem pracodawcy proszą 
o ręczne napisanie dokumentów, a na 
ich podstawie psychografolodzy wy-
powiadają się na temat predyspozycji 
psychicznych kandydata ubiegającego 
się o przyjęcie do pracy w nowocześnie 
zarządzanej firmie.
 Sztuka ładnego pisania przydaje 
się też tym, którzy prowadzą kroniki, 
wypisują dyplomy i wyróżnienia.
 Umiejętność ładnego pisania po-
trzebna jest jednak przede wszystkim 
naszym uczniom. Wielu nauczycieli 
(nie tylko polonistów) narzeka, że ucz-
niowie piszą coraz gorzej, estetyczny 
poziom pisemnych prac oraz zeszytów 
przedmiotowych niektórych uczniów 
jest bardzo niski. Sprawdzane zadania, 
testy są często prawie nieczytelne, a 
grupa tak piszących uczniów ciągle się 
powiększa.
 Obecnie mówi się też o dużym 
znaczeniu terapeutycznym kaligrafii w 
leczeniu dysgrafii. Wszelkie ćwiczenia 
wprowadzające do nauki kaligrafii są 
doskonałym sposobem na pozbycie 
się lęku i niechęci, które towarzyszą 
uczniom mającym różne zaburzenia w 
umiejętności pisania.
 Wspominane już wcześniej słowo 
„kaligrafia” to połączenie dwóch wy-
razów pochodzenia greckiego, kallos 
- pięknie i graphein - pisać. Tak więc 

kaligrafia to sztuka pięknego pisania. 
Najwcześniejsze ze znanych nam 
przykładów pisma kaligraficznego 
powstały przed 4000 lat w Egipcie. 
Kaligrafię uprawiano w wielu cywili-
zacjach, zwłaszcza w Chinach. Piękne 
pismo tradycyjnie uchodziło tam za 
znak rozpoznawczy osoby dobrze uro-
dzonej i uczonego; najdoskonalszymi 
kaligrafami bywali niejednokrotnie 
poeci, a nawet cesarze.
 Tę zaniedbaną i prawie zapomnianą 
sztukę próbuje się dziś ożywić.
 W grudniu 2003 roku odbył się w 
Warszawie Konkurs Ładnego Pisania. 
Zorganizowano go po raz pierwszy, ale 
jego organizatorzy zapowiadają kolej-
ne coroczne edycje. W konkursie brali 
udział uczniowie gimnazjów z całej 
Polski. Na papierze bez linii pomocni-
czych musieli przepisać dwa wiersze. 
Jury oceniało kompozycję, staranność i 
charakter pisma. Na konkurs przysłano 
1,7 tyś. prac. Nagrodami dla zwycięz-
ców były wieczne pióra. Uczennica, 
która wygrała konkurs powiedziała, 
że od pierwszej klasy pisze piórem i 
dlatego jej pismo jest staranne.
 W Gimnazjum w Nawisu Brzoste-
ckim też zrodził się pomysł prowadze-
nia ćwiczeń kaligraficznych. Nawią-
zaliśmy współpracę z Nadbałtyckim 
Stowarzyszeniem Kaligraficznym, 
które prowadzi kursy kaligraficzne dla 
nauczycieli i terapeutów dysgrafii. Od 
stowarzyszenia otrzymujemy materiały 
i w oparciu o nie prowadzimy dodat-
kowe zajęcia dla wszystkich chętnych 
oraz potrzebujących takiej „terapii” 
uczniów. Podczas pracy używamy 

narzędzi pisarskich trochę już zapo-
mnianych (zwykła stalówka, obsadka), 
których zdobycie obecnie nie jest wcale 
łatwe. Jedynie bowiem piórem można 
wykonywać te ćwiczenia. Niedopusz-
czalne jest pisanie długopisem. Ucz-
niowie przychodzą na zajęcia chętnie, 
pilnie pracują. Jedni zdecydowali się na 
ćwiczenia kaligraficzne, ponieważ sami 
zauważyli swoje brzydkie, niestaranne 
pismo i chcą je poprawić, inni, mimo 
że piszą całkiem poprawnie, chcą się 
doskonalić w tej sztuce.
 Być może gimnazjum to trochę 
późny okres na kaligrafię, ale przecież 
„lepiej późno niż wcale”. Na pewno 
takie ćwiczenia należy wykonywać 
dużo wcześniej, w momencie, kiedy 
kształtuje się u uczniów charakter 
pisma. W wyrabianiu ładnego pisa-
nia bardzo pomaga posługiwanie się 
piórem, zarówno wtedy, gdy uczeń 
zaczyna uczyć się pisać, jak i później. 
Wiedzą o tym doskonale nauczyciele 
klas początkowych. Uczniowie, któ-
rzy pierwsze litery stawiają piórem i 
potem posługują się nim jak najdłużej, 
w późniejszym okresie piszą o wiele 
ładniej i staranniej niż dzieci piszące 
długopisem. Kupowane przez rodziców 
pióra i wręczane uczniom w czasie 
pasowania w klasie I mogłyby stać się 
doskonałym prezentem pomagającym 
w nauce ładnego pisania.
 Jedno jest pewne: kaligrafia jest 
wciąż potrzebna. I to właśnie szkoła po-
winna prowadzić różnorodne działania 
wspierające uczniów w kształtowaniu 
ładnego, estetycznego pisma odręczne-
go, które długo jeszcze będzie ważnym 
środkiem przekazu.

Dorota Fryc

Kaligrafia wciąż potrzebna!
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6.102,00 zł
11.505,00 zł

880,00 zł
18.487,00  zł

264,00 zł
724,00 zł
988,00  zł

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 28 stycznia 2004 r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu

Działając na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy w Brzostku z dnia 20 stycznia 2004r. Nr 4/2004 w sprawie przeznaczenia 
do oddania w dzierżawę mienia komunalnego położonego w miejscowości Klecie w skład którego wchodzi część akwenu 
wodnego wraz z  przyległymi gruntami o łącznej pow. 21,09 ha i uchwały Nr XIV/111/04 Rady Gminy w Brzostku z dnia 
10 lutego 2004r. w sprawie oddania w dzierżawę mienie komunalne położone w miejscowości Klecie na okres dłuższy niż 
3 lata, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, Wójt Gminy Brzostek ogłasza:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznacza się do dzierżawy na cele rekreacyjne nieruchomości 
stanowiące część akwenu wodnego w Kleciach oraz działki sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako nieużytki o 
łącznej pow. 21,09 ha.
Warunki zagospodarowania terenu przez dzierżawcę w okresie do 3 lat od daty spisania umowy:
- urządzenie placu na parkowanie pojazdów,
- wyznaczenie pola biwakowego, umożliwiającego zorganizowane biwakowanie,
- umożliwienie korzystania z wypożyczalni rowerów wodnych,
- utrzymania porządku i czystości wokół obiektu,
- wyznaczenie od strony Wisłoki pasa szerokości 50 m od linii brzegowej umożliwiającego wędkowanie,
- zapewnienie i umożliwienie dogodnych warunków wędkowania i korzystania z terenów łowiska , na zasadach 

ustalonych przez regulamin PZW (dzierżawca powinien spisać w tej sprawie porozumienie z Polskim Związkiem 
Wędkarskim). 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego całego kompleksu mienia komunalnego o łącznej powierzchni 21,09 ha  
wynosi 500,00 zł  miesięcznie (słownie: pięćset złotych).
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nastąpi po upływie 21 dni od daty niniejszego 
ogłoszenia.

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek
z dnia 27 stycznia 2004 roku.

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze przetargu.

Działając na podstawie Uchwały Nr XIII/108/2003 Rady Gminy 
w Brzostku z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie sprzedaży 
nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr ewid.464/4 położonej 
w Brzostku przy ulicy 11 Listopada 45, stanowiącego własność 
Gminy Brzostek ogłasza:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona 
zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieru-
chomość:
Nieruchomość - zabudowana drewnianym budynkiem mieszkal-
nym jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z poddaszem 
nieużytkowym, wzniesionym metodą tradycyjną, o kubaturze 
116,38 m2, powierzchni użytkowej 45,03 m2 i powierzchni zabu-
dowy 50,60 m2. Budynek wyposażony jest w energię elektryczną i 
gaz przewodowy, brak wc, obiekt w złym stanie technicznym.
Budynek posadowiony jest na działce oznaczonej numerem 
ewid.464/4 o pow.0,15 ha, objęty Księgą Wieczystą Nr 39174 
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy.
Działka nr 464/4 nie jest objęta planem zagospodarowania 
gminy Brzostek (ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Brzostek przestały obowiązywać z dniem 
01.01.2003r., na podstawie art.67 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym Dz.U.Nr 15 z 1999 r.,poz.139)
Zgodnie z art.3,ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o kształtowa-
niu ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64, poz.592), poza wyjątkami okre-
ślonymi w art.3 ust.7 tej ustawy, Agencji Nieruchomości Rolnych 
przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.
Wartość rynkowa budynku
Wartość rynkowa gruntu
Koszt sporządzenia dokumentacji
Wartość ogółem
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż w/w nieruchomo-
ści nastąpi po upływie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia.
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzo-
stek z dnia 27 stycznia 2004 roku.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przezna-

czonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Działając na podstawie Uchwały Nr XIII/108/2003 
Rady Gminy w Brzostku z dnia 29 grudnia 2003 
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej 
nr ewid.464/3 położonej w Brzostku przy ulicy 11 
Listopada, stanowiącego własność Gminy Brzostek 
ogłasza:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego 
przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze bez-
przetargowej następująca nieruchomość:
Nieruchomość oznaczona numerem ewid.464/3 
o powierzchni 34 m2  położona w Brzostku przy 
ulicy 11 Listopada, w sąsiedztwie zabudowy jed-
norodzinnej - objęta Księgą Wieczystą Nr 39174 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy.
Działka nr 464/3 nie jest objęta planem zagospo-
darowania gminy Brzostek (ustalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzo-
stek przestały obowiązywać z dniem 01.01.2003r., 
na podstawie art.67 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym Dz.U.Nr 15 z 1999 r., poz.139)
Zgodnie z art.3,ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o 
kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64, poz.592), 
poza wyjątkami określonymi w art.3 ust.7 tej ustawy, 
Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo 
pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.
Wartość rynkowa gruntu
Koszt sporządzenia dokumentacji
Wartość ogółem
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż 
w/w nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni od daty 
niniejszego ogłoszenia.
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokry-
wa kupujący.
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Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju  
Gminy Brzostek otrzymało dotację 

w wysokości 14 970 zł na realizację 
programu „Dziedzictwo kulinarne i 
lokalne produkty rolne - szansą na 
rozwój gminy Brzostek”. Program jest 
dofinansowany ze środków Programu 
„Działaj Lokalnie” Akademii Rozwoju 
Filantropii w Polsce, finansowanym 
przez Polsko-Amerykańską Fundację 
Wolności.
W ramach programu prowadzony 
będzie:
- 50 godzinny kurs „Dziedzictwo ku-

linarne” 
- wydana zostanie książka „Brzostecka 

książka kucharska” w ilości 1000 

szt. w książce tej opublikowane zo-
staną oryginalne, lokalne przepisy 
kucharskie zebrane u miejscowych 
gospodyń 

- 2-dniowy wyjazd szkoleniowy do 
gospodarstw agroturystycznych w 
Bieszczadach z noclegiem w gopo-
darstwach 

- promocja książki kucharskiej połą-
czona z konkursem „Najsmaczniejsze 
danie z przepisu mojej babci”

 Udział w programie jest nieodpłat-
ny (uczestnicy kursu pokrywają tylko 
koszty produktów na kursie). Do udzia-
łu w naszym programie zapraszamy 
mieszkańców naszej gminy, którzy chcą 
podnieść swoje kwalifikacje w zakresie 

sporządzania i podawania regionalnych 
potraw, oraz wykorzystania zdobytych 
umiejętności do prowadzenia działal-
ności gospodarczej i agroturystycznej.
 W książce „Brzostecka książka 
kucharska” można zamieścić wypró-
bowane własne przepisy, napisane 
własnoręcznie z podaniem nazwiska. W 
takiej formie przepisy zostaną oddane 
do druku.
 Publikacja książki kucharskiej oraz 
konkurs mają wypromować nasze re-
gionalne potrawy i zachęcić turystów i 
gości do przyjazdu i pobytu na naszej 
brzosteckiej ziemi.
 Serdecznie zapraszamy do udziału w 
naszym programie.

Maria Przebięda
Zofia Skórska

Brzostecka książka kucharska

Warto przeczytać
Oda Tietz 
„Najlepsze ciasta z blachy”

Wciąż je lubimy. Pierniki, serniki,  
strucle, placki z owocami lub 

kruszonką, ciasta z blachy z orzecha-
mi, migdałami, makiem, rodzynka-
mi... Ach, ileż to radości!
 Cieszy nie tylko delektowanie się 
słodkim przysmakiem, lecz także 
przyrządzenie tych smakołyków jest 
prawdziwą przyjemnością. Takim 
osiągnięciem kulinarnym może się 
popisać każda gospodyni, gdyż wśród 
prostych i pysznych przepisów zna-
leźć można wyszukane i oryginalne. 
Wyborne ciasto może uwieść nawet 
najbardziej opornego.


Teresa Pięcek,
Elżbieta Kowalska
„Szydełkowe robótki”

Szydełkowanie, cieszące się kiedyś  
wielką popularnością, przeżywa 

ostatnio swój renesans. Ten rodzaj 
robótek daje możliwość tworzenia 
nieograniczonej liczby wzorów i 
form, nie wymaga przy tym wielkich 
nakładów finansowych. Szydełkowe 
dzieła można wykonywać prawie 
w każdych warunkach - oglądając 
telewizję, doglądając dziecka, jadąc 
pociągiem...
 Zestawienie tych, jak się wydaje, 
staroświeckich robótek z naszymi 
współczesnymi standardowymi wnę-
trzami, daje często nieoczekiwane 
efekty. Na przykład szydełkowy obrus 
rozłożony na niskim stole lub tzw. 
ławie stworzy atmosferę przytulno-
ści, a koronkowa firanka zrobiona tą 
techniką rozjaśni pokój.
 Mniejsze formy, np. wstawki, 
można wykorzystać do ozdobienia 
odzieży. Szczególnie atrakcyjnie kom-

ponują się z bawełnianymi sukienkami 
lub bluzeczkami.
 W książce tej zaproponowano 11 
rozmaitych wzorów obrusów (okrą-
głych, owalnych, prostokątnych) oraz 
20 wstawek i koronek. Można więc 
wybrać wzór odpowiedni do wnętrza, 
kształtu stołu i innych potrzeb. Są tu 
również dekoracyjne elementy ozda-
biające półki w kuchni lub pokoju. 
Propozycje dobrane są w taki sposób, 
aby zależnie od stopnia zaawansowa-
nia w pracach szydełkowych każda z 
Czytelniczek znalazła coś odpowied-
niego dla siebie.


Marlies Busch,
Ilse Stockmann-Sauer
„Haft krzyżykowy”

Kunsztowne hafty krzyżykowe  
znów weszły w modę. Czy to na 

poduszki, czy na zdobiące stół taśmy 
albo do oprawienia w ramki-piękne 
wzory są dziś w cenie. Ta książka 

prezentuje bardzo bogaty zbiór mo-
tywów o różnych zastosowaniach: 
romantyczne kwiaty, wzory etniczne 
i rustykalne, drobiazgi dla dzieci i 
serwetki z kulinarnymi skojarzeniami. 
Nie brakuje tu też modeli związanych 
z okresem adwentu i Bożego Naro-
dzenia.
 Duże, kolorowe zdjęcia, wzory ob-
liczeniowe z propozycjami doboru ko-
lorów, opisami wykonania i numerami 
użytych do haftu przędz, ułatwiają 
samodzielne wykonanie haftów. 
 Znajdźmy trochę czasu dla siebie, 
kiedy można się odprężyć i zapomnieć 
o codziennym pośpiechu. Wszak w 
sztuce hafciarskiej wyrażają się tak 
ważne cnoty jak cierpliwość i upór w 
dążeniu do celu, a obcowanie z prze-
pięknymi kształtami i kolorami ciągle 
na nowo kształtuje zmysł estetyczny, 
uczy harmonii i podsyca radość two-
rzenia

(wykorzystano materiał 
z ofert książkowych dla bibliotek)

Biuro Poselskie Grzegorza Tuderka z SLD przekazało dla sze- 
ściu rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Brzostek artykuły 

spożywcze, owoce i środki czystości. Dary przywiózł do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku Marek Gadomski.

	Posiadacze dowodów osobistych wydanych w latach 1962-1972 zobowiązani 
są do ich wymiany w terminie 1.01. - 31.12. 2003. (termin przedłużono do 
31.03.2004)

	Posiadacze dowodów osobistych wydanych w latach 1973-1980 w terminie 
1.01.-31.12.2004.

	Posiadacze dowodów osobistych wydanych w latach 1981-1991 w terminie 
1.01. - 31.12 2005.

	Posiadacze dowodów osobistych wydanych w latach 1992-1995 w terminie 
1.01.- 31. 12. 2006.

	Posiadacze dowodów osobistych wydanych w latach 1996-2000 w terminie 
1.01.- 31.12. 2007.

Terminy wymiany dowodów osobistych
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Obcojęzyczne kolędowanie
W dniu 30 stycznia 2004 r. w Ze- 

spole Szkół w Kołaczycach od-
był się Międzygminny konkurs na ko-
lędę obcojęzyczną dla gimnazjalistów. 
Pomysłodawcami byli nauczyciele 
j. obcych w ZS w Kołaczycach. Był 
to można powiedzieć przysłowio-
wy „strzał w dziesiątkę”, ponieważ 
konkurs spotkał się z dużym zainte-
resowaniem. Do rywalizacji stanęły 
zespoły, duety i soliści reprezentujący 
następujące szkoły:
- zespół „Paratnice” z Gimnazjum im. 

Królowej Jadwigi z Brzostku będący 
pod opieką p. Józefa Parata,

- duet i solistka z Publicznego Gim-
nazjum w Brzyskach przygotowani 
przez p. Agatę Delikat,

- grupa „Lider” z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących im. Adama Mickiewi-
cza w Januszkowicach przygotowana 
przez p. Stefana Kokoczkę,

- duet i solistka z Zespołu Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum w Kołaczy-
cach z opiekunem p. Anną Owsiak,

- zespół z Gimnazjum w Lublicy pod 
opieką p. Zofii Palar,

- chórek z Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Sowinie z opieku-
nem p. Magdaleną Skibińską oraz 
dyrektorem szkoły p. Stanisławem 
Rogaczewskim.

 Każdy z zespołów wykonywał 2 
kolędy w wybranych przez siebie 
językach obcych. Dominowały j. an-
gielski i j. niemiecki. Profesjonalne jury 
składające się z nauczycieli j. obcych 
oceniało poprawność językową oraz 
ogólne wrażenie artystyczne. Było to 
trudne zadanie, bowiem poziom jaki 
reprezentowali uczestnicy był bardzo 
wysoki. Po zakończonych występach 
wszyscy z niecierpliwością czekali na 
wyniki. I tak po burzliwych obradach 
jury zadecydowało, że I miejsce i głów-
ną nagrodę jaką były 48-godzinne kursy 
j. angielskiego o wartości 1056 zł ufun-
dowane przez New Englisch School 
w Jaśle otrzymał zespół „Paratnice” z 
Gimnazjum w Brzostku. Na II miejscu 
znalazł się zespół „Lider” z Gimnazjum 
w Januszkowicach, a III miejsce zajęli 
gimnazjaliści z Sowiny. Laureaci II i III 
miejsca otrzymali wspaniałe nagrody 

książkowe w postaci słowników ję-
zykowych, które na pewno przydadzą 
się w szkolnych bibliotekach. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali też pamiątkowe 
puchary i dyplomy. Nagrody z wielką 
przyjemnością wręczali laureatom: 
Dyrektor Zespołu Szkół w Kołaczy-
cach Wojciech Pawluś oraz Dyrektor 
Koordynator New Englisch School 
w Jaśle Wojciech Makoś. Gratulując 
zwycięzcom dyrektor ZS w Kołaczy-
cach wyraził nadzieję, że nie był to 
ostatni tego rodzaju konkurs, który na 
pewno przyczynił się nie tylko do za-
cieśnienia współpracy międzygminnej 
ale zachęcił młodzież do poszerzania 
wiedzy językowej. Konkurs mógł się 
też odbyć dzięki wsparciu sponsorów 
do grona których należeli:
- New Englisch School w Jasle
- „MONTO-REM” spółka z o.o. Rafi-

neria Jasło
- Wójt Gminy Brzostek
- Piekarnia Urszuli i Krzysztofa Cze-

chów w Kołaczycach, która ufundo-
wała wszystkim uczestnikom smacz-
ne drożdżówki.

Serdecznie wszystkim dziękujemy.
Agnieszka Wójcik

Grupa „Lider” z ZSO w JanuszkowicachZespół „Paratnice” z Gimnazjum w Brzostku

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Brzostek infor- 

muje, że w siedzibie 
Urzędu Gminy został wywie-
szony wykaz pojazdów me-
chanicznych (porzuconych na 
drodze, których właścicieli nie 
ustalono) przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze przetargu w 
oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać w Urzędzie Gminy 
pokój nr 5 tel. 68-30-111.

10 lutego br. odbyła się XIV sesja Rady  
Gminy w Brzostku. Obradom prze-

wodniczyła, Przewodnicząca Rady Gminy 
Zofia Skórska. Wójt Gminy Leszek Bie-
niek przedstawił informację z wykonania 
uchwał rady.
 Najważniejszym punktem porządku 
obrad było uchwalenie budżetu na rok bie-
żący. W dalszej części przyjętego porządku 
obrad, podjęto uchwały w sprawie:
- ustalenia stawek za usługi świadczone 

przez Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Brzostku,

- oddania w dzierżawę mienie komunalne 
położone w miejscowości Klecie na okres 

dłuższy niż 3 lata, z przeznaczeniem na 
cele rekreacyjne,

- zamiaru włączenia Gimnazjum w Nawsiu 
Brzosteckim w skład Zespołu Szkół w 
Nawsiu Brzosteckim,

- zamiaru włączenia Gimnazjum w Siedli-
skach - Bogusz w skład Zespołu Szkół w 
Siedliskach - Bogusz,

- przyjęcia Gminnego programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych Gminy Brzostek na 2004 rok,

- przyjęcia darowizny działek położonych 
w Grudnej Górnej pod rozbudowę drogi 
gminnej Grudna Górna Kujawy.

E.Szukała

Z prac Rady Gminy
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Moje przeżycia 
wojenne  
i więzienne (15) 

Franciszek Wojnarowski 
„Wojna” „Cichy”

Życie w celi
Przebywając w celach, staraliśmy  

się, w miarę istniejących możli-
wości, zachować naszą sprawność 
fizyczną i umysłową. Uprawialiśmy 
pseudo-gimnastykę, chociażby w po-
staci najprostszych ruchów i ćwiczeń, 
opowiadało się treść przeczytanych 
kiedyś książek i zapamiętanych filmów, 
wymyślano różne gry umysłowe i pa-
mięciowe, opowiadano żarty, dowcipy 
i anegdoty oraz przeżycia i doświad-
czenia własne.
 Pamiętam, jak w jednej z cel spotkali 
się dwaj prawnicy, adwokaci, zamiło-
wani szachiści. Posiadanie szachowni-
cy i figur było zabronione. Grali więc 
z sobą w szachy z pamięci. Zawsze 
jednak już po kilku posunięciach i 
ruchach pionów i figur na pamięciowej 
szachownicy dochodziło między nimi 
do sprzeczki i rozpoczynali grę od 
nowa, by po chwili znów się pokłócić. 
Na drugi dzień znów przepraszali się 
nawzajem i zaczynali grę z tym samym 
co wczoraj rezultatem.
 Pewien przystojny młodzieniec (na-
zwiska już nie pamiętam), obiecujący 
artysta estradowy i piosenkarz z Kra-
kowa, potrafił całymi dniami kołysać 
się, przestępując z nogi na nogę nucąc 
ściszonym głosem coraz to nowe pio-
senki i melodie, aż do znużenia siebie 
i kolegów.

Współwięźniowie
O niektórych spotkanych we Wron- 

kach kolegach-współwięźniach 
wypada mi wspomnieć nieco szerzej ze 
względu na ich osobowość, indywidu-
alność, postawę moralną oraz ciekawe 
przeżycia i doświadczenia życiowe.
W okresie kwarantanny po przybyciu 
do Wronek starszym celi był Jan Żu-
czek - bosman. Pochodził z okolic Rze-
szowa. Przed wojną służył w Polskiej 
Marynarce Wojennej. W czasie okupa-
cji był w Polskich Siłach Zbrojnych na 
Zachodzie. Do kraju powrócił w 1946 

r. Nawiązał kontakty i współpracował 
z WiN. Wyrokiem Rejonowego Sądu 
Wojskowego w Rzeszowie skazany 
został na 15 lat więzienia za szpiego-
stwo i przynależność do przestępczego 
związku.
 W późniejszym okresie w jednej 
z cel poznałem generała Stanisława 
Tatara. Niestety, po kilku dniach od 
mojego przybycia do tej celi został on 
przeniesiony do celi sąsiedniej. Nie 
zdążyłem go więc poznać bliżej. Rezer-
wa bowiem więźniów z celi w stosunku 
do nowego przybysza była z reguły 
rzeczą normalną i uzasadnioną. Zawsze 
bowiem należało się spodziewać, że ten 
nowy może być „kapusiem”. Rozumia-
łem to doskonale. W tej celi byli sami 
palacze, ale tak się złożyło, że nie mieli 
co palić. Ja akurat miałem przy sobie 
jeszcze kilkadziesiąt papierosów. Roz-
dzieliłem je wszystkie sprawiedliwie 
pośród nas wszystkich. Generał Tatar 
był wysokim, przystojnym mężczyzną. 
Pomimo ogolonej głowy i więziennych 
ciuchów łatwo było się domyślić, że 
to zawodowy oficer, po sposobie jego 
zachowania się, odpowiedziach jasnych 
i zwięzłych oraz poruszaniu się w celi. 
Nie zrobił na mnie większego wraże-
nia. Wydał mi się, jakby był mocno 
załamany psychicznie, zamknięty w 
sobie, głęboko zamyślony, badawczy, 
nieufny. Właściwe jego cechy charak-
teru z pewnością były inne, ale kilka 
zaledwie dni wspólnego pobytu w celi 
skierowane przez obie strony na wza-
jemną obserwację, nie pozwalają mi 
na wyciąganie innych wniosków. Wi-
działem go później jeszcze kilkakrotnie 
na spacerze (było to jeszcze przed 
wprowadzeniem rygoru spacerów 
pojedynczymi salami), a nawet udało 
mi się parę razy podać mu po kilka 
papierosów w czasie spaceru, chociaż 
nie było to wcale łatwym wyczynem.
Ksiądz Stanisław Kułak, proboszcz z 
Przeworska legitymował się wyrokiem 
10 lat więzienia za współpracę z AK i 

WiN oraz za przechowywanie poakow-
skiej broni w obrębie będącego pod 
jego pieczą kościoła (o czym, jak twier-
dził, wcale nie wiedział). Był poważnie 
chory na serce. Cierpiał na wysoce 
zaawansowaną nerwicę serca. Po zde-
nerwowaniu się lub większym wysiłku 
dostawał konwulsyjnych drgawek, co 
było dodatkową „atrakcją, urozmaice-
niem i rozrywką” dla niektórych sady-
stycznie usposobionych oddziałowych 
i innych funkcjonariuszy więziennych. 
Mieli bowiem świetną zabawę i powód 
do niewybrednych kpin. Przy tym jego 
nazwisko - Kułak - przy skojarzeniu z 
księdzem katolickim - akurat idealnie 
pasowało do wkładanej im do głów 
codziennej propagandy o wrogach ludu, 
wyzyskiwaczach, kułakach, księżach, 
będących „czarną reakcją” na usługach 
„Ciemnogrodu, to jest Rzymu”, sprze-
ciwiających się postępowi głoszonemu 
przez socjalizm i komunizm. Nic więc 
dziwnego, że podobnie jak inni księża 
przebywający na tym oddziale pod byle 
pretekstem (bo jak się chce psa uderzyć, 
to i kij się znajdzie), ksiądz Kułak, po 
apelu wieczornym, wywoływany był na 
korytarz, gdzie uczono go porządnego 
składania ubrania w kostkę, a jeśli 
nie ułożył idealnie, to za karę ćwiczył 
żabkę lub biegał z wiadrem wody po 
schodach, tak uważnie (ale też szybko), 
aby ani kropli wody nie wylać. Wszyst-
ko to zaś czyniono po to, by zrobić z 
niego zdyscyplinowanego więźnia i 
porządnego, uczciwego człowieka, 
czyli dla jego dobra. Po takich zajęciach 
praktycznych ksiądz Stanisław Kułak 
wracał do celi roztrzęsiony i ledwo 
żywy. Te „przyjemności” spotykały 
nie tylko duchownych, ale był pewien 
czas, że księży „resocjalizowano” na-
jintensywniej.
 We Wronkach więzień nie mógł 
posiadać krzyżyka, medalika, różań-
ca itp. dewocjonaliów, nie mówiąc 
już o książeczce do nabożeństwa czy 
brewiarzu. Nie wolno było modlić się 
wspólnie, śpiewać, głośniej rozmawiać 
czy śmiać się. Za byle głupstwo można 
było być surowo ukaranym odsiadką 
w karcerze, pozbawieniem korespon-
dencji, widzenia, wypiski, spaceru itp. 
Oprócz kar indywidualnych, bardzo 
często stosowano też karę zbiorową, 
karząc całą salę.
 c.d.n.
Przedruk z: 

„Okruchy wspomnień z lat walki  
i martyrologii AK”

Kraków Rocznik 5 - nr 17 - 21
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Zespół Szkół w Kołaczycach będą- 
cy szkołą o prawie sześćdziesię-

cioletniej historii ma wielki powód do 
dumy i zadowolenia. W opublikowanym 
w „Rzeczpospolitej” rankingu szkół 
ponadgimnazjalnych zajął zaszczytne 
1 miejsce w powiecie jasielskim, 12 
w województwie i 170 w Polsce. To 
naprawdę ogromny sukces. 
 Droga do tak wielkiego wyróżnienia 
była długa i pracował na to zespół ucz-
niów, nauczycieli i dyrekcji. Efekty tej 
pracy są widoczne także w sukcesach 
młodzieży odnoszonych na różnych 
olimpiadach, konkursach przedmioto-
wych i zawodach sportowych.
 Należy tutaj wspomnieć o ubiegło-
rocznym osiągnięciu uczennicy, która 
w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Euro-
pejskiej zajęła I miejsce i uzyskała tytuł 
laureata na szczeblu centralnym.
S zkoła poszczycić się może też 
sukcesami w Olimpiadzie Wiedzy 
Ekologicznej (szczebel wojewódzki), 
Konkursie Astronomicznym (szczebel 
wojewódzki), Konkursie Matematycz-
nym im. prof. Jana Marszała w Łańcu-
cie (szczebel wojewódzki), Olimpiadzie 
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczes-
nym (szczebel centralny).
 Drogi absolwentów naszej szkoły 
rozchodzą się w wielu kierunkach po 
Polsce i świecie, Studiują w kraju oraz 
poza jego granicami. Chętnie jednak 
wracają w mury szkolne odwiedzając 
swoich nauczycieli czy młodszych 
kolegów.
 Nauczyciele dbają aby atmosfera 
była serdeczna, dawała uczniom po-
czucie bezpieczeństwa i rozwijała ich 
zainteresowania. Szkolne imprezy, 
akademie okolicznościowe, wspólne 
spotkania opłatkowe, a także współpra-
ca ze środowiskiem lokalnym pobudza 

młodzież do kreatywności.
Niedawno szkoła nawiązała współpracę 
z węgierską szkołą tańca w Sárospata-
ku, która daje możliwość poznania 
bogactwa kultury węgierskiej, nowych 
ludzi i ciekawych miejsc.
 W ostatnich latach przeprowadzono 
także wiele prac remontowych służą-
cych poprawie warunków nauczania 
tj. zmiana dachu, wymiana okien, 
odnowienie szatni oraz sanitariatów. 
W bieżącym roku szkolnym w zaad-
optowanej części poddasza oddano 
do użytku młodzieży nowoczesne sale 
dydaktyczne do nauki języków obcych, 
a także nowe pracownie: komputerową 
i multimedialną.
 Szkoła rozszerza swoją ofertę edu-
kacyjną. Od nowego roku szkolnego 
planuje się nabór do liceum ogólno-
kształcącego do klas humanistycznej (z 
rozszerzonym programem z j. polskie-

Być szkołą sukcesu

Nowa pracownia komputerowa

go, j. angielskiego i historii); biologicz-
no chemicznej, matematyczno infor-
matycznej, językowej (z rozszerzonym 
programem nauczania z j. angielskiego 
i j. niemieckiego). Będzie też rekrutacja 
do liceum profilowanego o profilu eko-
nomiczno-administracyjnym.
 Szkoła dysponuje także internatem. 
Uczniowie biorą też aktywny udział 
w zajęciach pozalekcyjnych. Działają 
w szkolnych organizacjach (Szkolne 
Koło Caritas, ZHP, Kółko Teatralne) 
organizując „Jasełka”, akademie, kon-
certy, Mikołajki dla Domu Dziecka w 
Wolicy, zbiórki pieniędzy dla chorych 
dzieci i wiele innych.
 Dużym powodzeniem cieszą się ka-
fejka internetowa, zajęcia sportowe w 
siłowni, aerobik, kółka zainteresowań 
czy też kursy tańca towarzyskiego. 
Widać więc, że szkoła tętni życiem, a 
sukces jaki odniosła był w pełni zasłu-
żony i na pewno zmobilizuje wszystkich 
do dalszej pracy

Agnieszka Wójcik

Petenci niektórych urzędów zmuszani  
są do dostarczania różnych zaświad-

czeń i poświadczeń. Niektóre wymaga-
nia bywają wymyślone przez urzędników 
i niepotrzebne. Dawniej gdy nie mówiło 
się jeszcze o korupcji, uważano że słabo 
wykwalifikowany urzędnik zabezpieczał 
się w ten sposób na wszelki wypadek, 
ponieważ nie znał dobrze prawa. Dzisiaj 
już wiemy jaki cel przyświeca wygóro-
wanym wymaganiom.
 Z praktykami takimi spotkało się 
niedawno dwóch obywateli. Na poniżej 
podane przykłady posiadamy dowody. 

Jednym z przykładów może być po-
świadczanie autentyczności podpisu. 
Prawo przewiduje, że podpis może być 
poświadczony przez:
a) kierownika zakładu pracy - dla swego 

pracownika,
b) członka zarządu gminy - powszech-

nie,
c) przez Notariusza, (za odpłatnością).
 Ale jest w Pilźnie firma, dla której te 
dwie pierwsze instytucje są nieważne. 
Dla tej firmy autentyczność podpisu musi 
potwierdzić Notariusz. Przynajmniej 
taką informacje przekazuje swoim pe-
tentom.
 Drugi przykład zupełnie absurdalny. 
Nie wymyśliłby tego nawet Parkinson, 
ojciec biurokracji. Żąda się od petenta 

potwierdzenia, które ma wystawić urząd 
gminy, że jego dom nosi taki to a taki 
numer. Absurd dlatego, że w sprawie 
spisywana jest umowa, a w niej te i inne 
dane spisywane są z przedłożonego do-
wodu osobistego.
 Nie każdy petent zna przepisy prawa. 
Dlatego spełnia te wymogi, dążąc do 
szybkiego załatwienia sprawy. Natomiast 
notariusz w Dębicy zdziwił się wielce i 
stwierdził, że takich interesantów jeszcze 
nie było u niego. Tak, rzeczywiście, to 
świeża „twórczość” niektórych osób z 
instytucji w Pilźnie. Osób, które twier-
dzą, że chcą być tylko dokładne. A nam 
się wydaje, że oni chcą zupełnie czego 
innego.

H. L.

Obyczaje urzędowe

Poświadczenia
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Szachy nie są dla geniuszy

Z lamusa historii
Szachy mają tak długą historię, że  

właściwie nikt do tej pory nie wie, 
kiedy powstały. Czy można w ogóle 
ściśle określić czas narodzin tej gry?
 Ludzie grali w gry tablicowe (na 
podobnych do szachownic planszach) 
różnego typu bierkami od tysięcy lat. 
Historycy szachów opierając się na 
istniejących przekazach z zakresu 
literatury i źródeł piśmiennictwa oraz 
dokonanych prac archeologicznych 
gdzie natrafiono na ślady szachów oraz 
różnego rodzaju zbliżonych do nich ze-
wnętrznym wyglądem gier tablicowych, 
co do jednego są zgodni. Ponad wszelką 
wątpliwość kolebką szachów są Indie, 
gdzie odkryto sprzed około 1400 lat sza-
chy hinduskie, zwane czaturangą, która 
jest bezpośrednim przodkiem obecnych 
szachów.
 Pochodzenie szachów jest niewąt-
pliwie indyjskie. Niezbicie dowodzą 
tego fakty. I tak w literaturze perskiej z 
czasów dynastii Sasanidów (242 - 651 
n. e.) zachowało się dzieło napisane w 
języku pahlawijskim (średnioperskim) 
„Czatrang namak”, czyli Podręcznik 
szachów, a raczej Księga o grze w 
szachy. Wyraz czatur - znaczy cztery 
a anga - część, oddział. Pierwotne sza-
chy hinduskie wzięły nazwę od swego 
czwórkowego charakteru, czterech 
oddziałów figur oraz czterech rodzajów 
broni reprezentowanych przez bierki 
(figury). Ten pogląd na bitewny sens 
gry szachowej dominuje we wszystkich 
nieomal opisach historycznych i wydaje 
się, że jest on przekonujący. 
 Istnieje również inna hipoteza po-
wstania czaturangi, nie łącząca by-
najmniej tej gry z elementami natury 
wojennej. W 1951 r. jugosłowiański (a 
teraz?) badacz prof. P. Bider przepro-
wadził interesujące i wielostronnie uza-
sadnione rozumowanie rozszyfrowujące 
czwórkowy charakter czaturangi. Otóż 
gra ta miała być odpowiednikiem 
walki czterech żywiołów: powietrza, 
ognia, ziemi i wody, oraz kojarzyć 
się z przejawiającą się także poprzez 
liczbę „cztery” zmiennością pór roku 
i czterech temperamentów. Czaturanga 
byłaby więc obrazem koncepcji budowy 
świata. Ruchy figur zakreślają na sza-
chownicy zarysy geometryczne symboli 
poszczególnych żywiołów zaczerpnięte 
z rytuałów religijnych: hetman (kró-
lowa) - symbol ognia (trójkąt), wieża 
- ziemi (kwadrat), goniec - powietrza 
(gwiazda sześciokątna), skoczek - wody 
(odcinek, - wycinek koła).
 Wiemy z historii, że szachy z Indii 

(Indyj) przeniesiono do Iranu wraz z 
dziełami bajkopisarza Bidopaja (lub 
Pilopaja) gdzie Arabowie nadali czatu-
randze arabską nazwę szantradż. Nazwa 
szachy pochodzi od głównej figury, 
którą Persowie na cześć swego panu-
jącego nazwali szachem czyli królem. 
Analiza nazw poszczególnych figur 
szachowych pozwoli nam w pewnym 
zakresie prześledzić długi wielowieko-
wy proces rozwoju tej królewskiej gry. 
I tak w języku arabskim:
al-szach - znaczy król - obecnie (król)
al-firzan - mędrzec, uczony - (het-
man)
al-fil - słoń - (skoczek, konik), ale 
ewolucja!
al-faras - jeździec - (goniec)
al-roch - zamek, wieża - (wieża)
al-beizag - piechur - (pionek)
Natomiast magiczne i ostateczne słowo 
Mat, tak upragnione przez grających 
dosłownie oznacza „umarł”. Zwrot 
„szach mat” już w terminologii perskiej 
oznaczał zgubę, śmierć króla (szacha).
 Zanim czaturanga pojawiła się w 
Europie podbiła kraje Wschodu. Szcze-
gólnie przyczynili się do tego buddyści, 
którzy propagowali swoją religię w Chi-
nach, Korei i Japonii - oprócz swoich 
idei przywieźli do tych krajów także 
szachy. I właśnie Chiny mają własną 
wersję (uzurpatorską!?) szachów, zwa-
nych „chińskimi szachami”. Historycy 
chińscy nie uważają tezy o hinduskim 
pniu genealogicznym szachów za w peł-
ni udowodnioną twierdząc, iż być może 
szachy chińskie i hinduskie pochodzą 
od wspólnego, dotąd nie ujawnionego 
przodka. Przekazy piśmiennicze o 
szachach chińskich (sjan-ci) - gra usta-
wień zwana grą słoni, pochodzi z IV 
w. n.e. i są starsze niż ślady czaturangi 
w piśmiennictwie hinduskim, datujące 
się na VI w. n.e. Wspomniany już prof. 
Bider uważa w ogóle szachy chińskie 
za starsze od indyjskich. Nie może jed-
nak jednoznacznie określić kolejności 
rodowodu.
 Zaś zdaniem wybitnych orientalistów 
i sinologów (nauka o kulturze Chin) 
angielskich (H. J. R. Muraya - J. Need-
hama) szachy chińskie były związane z 
symbolami astrologiczno-wróżbiarski-
mi przedstawiającymi walkę sił wszech-
świata YIN i YANG za pośrednictwem 
figur reprezentujących ciała niebieskie. 
Były to raczej kabalistyczne obrzędy niż 
jakaś myśl strategiczno-batalistyczna. 
Doszukanie się genealogii szachów w 
działalności magiczno-wróżbiarskiej 
jest ciekawym przypuszczeniem. Są 

bowiem racje wskazujące na magiczny 
rodowód szachów oparte na licznych 
wiążących się w logiczny ciąg prze-
słankach. Ale brakuje im uzasadnionego 
wyjaśnienia, tego przełomu charakteru 
gry, tzn. przemiany struktury magiczno-
sakralnej na świecko-wojenną. 
 A pojawiające się od czasu do czasu 
pogłoski o rewelacyjnych odkryciach 
podczas prac w wykopaliskowych w 
Egipcie, Indiach i na Dalekim Wscho-
dzie, gdzie natrafiono ponoć na ślady 
szachów sprzed trzech lub więcej tysię-
cy lat nie potwierdziły się. Nie została 
także zweryfikowana sensacyjna wiado-
mość z prasy amerykańskiej ogłoszona 
tuż przed wybuchem drugiej wojny 
światowej o znalezieniu na terenach 
dawnej Mezopotamii szachów sprzed 
czterech tysięcy lat. Jednak amery-
kański autor najnowszej książki pt. 
„Szachy dla żółtodziobów” dwukrotny 
mistrz USA arcymistrz Patrick Wolff 
twierdzi iż posiada rzeczowe dowody 
na to, że dzisiejsza forma bierek została 
wynaleziona w Italii prawdopodobnie 
około II w. n.e. (sic!). Rzeczywiście 
byłaby to nie lada sensacja ale jest to 
raczej wiadomość z rodzaju marketin-
gowo-komercyjnych niż rzeczywista 
odkrywcza rewelacja. P. Wolff porzucił 
granie a wziął się za pisanie (ha!, ha!, 
ha! tak jak ja - patrz miejsce w ostatnim 
turnieju) więc reklama jest mu potrzeb-
na. Kto wie czy intensywniejsze badania 
w tym kierunku nie rzucą w przyszłości 
nowego światła na genezę i na problem 
wieku tej gry.
 Zostawiając te problemy otwartymi 
dla dalszych rozważań i konstatacji, 
prześledźmy dalszą drogę jaką posu-
wały się szachy podbijając świat.
 Staroindyjskie szachy (czaturanga) 
w swej drodze na Zachód, poprzez 
imperium perskie (zmieniając nazwę 
na czatrang), a następnie przez kraje 
znajdujące się w zasięgu wpływów 
arabskiego kalifatu (szatrandż) prze-
kształciły się na ziemiach Europy w 
znaną do naszych czasów formę, uzna-
waną za klasyczną. Do wszechstronne-
go rozwoju szachów w sposób bardzo 
wydatny przyczynili się Arabowie. 
Co prawda religia muzułmańska nie 
pozwalała na uprawianie gier, toteż nie 
grywano w szachy publicznie. Dopiero 
w VII - VIII w. nastąpiła liberalizacja 
zakazu. Szachy uznane zostały za grę 
pouczającą i pożyteczną, otrzymały 
więc status legalności.
 Do Hiszpanii i na Sycylię przenoszą 
szachy Maurowie, lecz dopiero w 1010 
r. znajdujemy w tzw. „testamencie 
katalońskim” pierwszą wiadomość o 
szachach w świecie chrześcijańskim. 
W praktyce były one jednak dobrze 
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znane już nieco wcześniej. We Francji 
patronował szachom sam Karol Wielki 
(VIII - IX w.). Poezja, która nie zawsze 
wiernie trzyma się faktów, umieszcza 
szachy na ziemiach frankońskich, bre-
tońskich, celtyckich jeszcze dawniej, 
bo za panowania legendarnego króla 
Artura. Wcześnie bo w X - XI w. szachy 
znane są w Niemczech. Z Włoch przez 
Niemcy oraz z Hiszpanii przez Francję 
zawędrowały szachy do Anglii. Pierw-
szy zapis o grze szachowej w literaturze 
angielskiej zawiera się w napisanym po 
łacinie ok.1180 r. dziele. Szachy docie-
rały coraz dalej na północ. W X - XI w. 
znane już były w Skandynawii. Także w 
XI w. szachy pojawiły się w Czechach. 
Przywieźli je bezpośrednio z Włoch 
kupcy czescy. Do Rosji dotarły szachy 
zapewne w VIII - IX w. bezpośrednio 
ze Wschodu, o czym świadczy choćby 
terminologia zachowująca nazwy per-
sko - arabskie. Z Iranu i Azji Środkowej 
szachy wędrowały na Ruś Kijowską 
poprzez Chanat Chazarski, Ural, tereny 
Bułgarów Wołżańskich.
 A jak było z szachami w Polsce? O 
tym w następnym numerze (jak pusz-
czą).
 Aby ogarnąć to wszystko w jakąś 
chronologiczną całość przytoczę na ko-

niec legendę starą „jak świat”, starą jak 
szachy, którą po raz pierwszy usłysza-
łem mając osiem lat (oj, kiedy to było) a 
opowiedział mi ją mój ojciec. Głosi ona, 
że przed wieloma, wieloma wiekami 
przybył do indyjskiego (znudzonego) 
maharadży mędrzec z pomysłem nowej 
gry. Przyniósł tablicę, figury i pokazał 
reguły. Gra przypadła władcy do gustu 
do tego stopnia, że zatracał się całymi 
dniami w tej rozrywce, zaniedbując swe 
obowiązki. Wkrótce też na jego dworze, 
a nieco później wśród prostego ludu 
szachy pozyskały wielu wielbicieli. 
Należało jednak nagrodzić wynalazcę. 
Maharadża „w hojności łaskawy” rzekł, 
aby mędrzec sam wyraził życzenie, co 
pragnie otrzymać: złoto, brylanty czy 
też i inne wartościowe wówczas przed-
mioty. Życzenie mędrca było jednak 
skromne, a zdaniem maharadży zbyt 
skromne. Prosił on mianowicie aby dać 
mu tyle pszenicy, (lub ryżu) ile zliczy się 
po przemnożeniu, kładąc na pierwsze 
pole szachownicy jedno ziarnko, na 
drugie dwa, na trzecie cztery, na czwarte 
osiem i tak dalej, aż do sześćdziesiątego 
czwartego pola. Maharadża parsknął 
śmiechem, cóż bowiem jest to przy jego 
bogactwie. Rychło okazało się jednak, 
że niełatwo będzie zaspokoić życzenie 

mędrca. Przybyli do władcy rachmistrze 
najbieglejsi i rzekli: „Panie, jeśli obsie-
jesz całą kulę ziemską tylko pszenicą, 
jeśli osuszysz dna oceanów i też posie-
jesz tam pszenicę, wówczas będziemy 
mogli wypłacić żądaną nagrodę”. Jak 
policzyli rachmistrze, ilość pszenicy 
wynosiłaby ni mniej, ni więcej, tylko 
...... 
 Drogi Czytelniku, zadaj sobie tro-
chę trudu i spróbuj odrobić to zadanie 
domowe. Swoją drogą ciekaw jestem 
czy uda się komuś obliczyć. Jeśli tak 
to wynik obliczenia można przesłać na 
adres redakcji. Myślę, że znajdzie się 
jakaś skromna nagroda za trud.
W ten sposób mędrzec chciał wykazać 
głębię myśli człowieka w sztuce sza-
chowej.

c.d.n.
Władysław Jop

Bibliografia:
Jerzy Giżycki, Z szachami przez wieki 
i kraje.
Patrick Wolff, Szachy dla żółtodzio-
bów.
T. Czarnecki, ABC szachisty.
R. Frey, S Nitkowski, Tajemnice 64 
pól.
S. Kacprzak, W krainie szachów.

Polska tradycja ludowa uważa chleb  
za świętość i dar boży. Używany 

był on nie tylko jako pokarm, ale 
występował także w ważnych obrzę-
dach i zwyczajach. Pieczenie chleba 
w dawnych czasach traktowane było 
niemal jak obrzęd sakralny. Należało do 
kobiet, wykonywano je przed niedzielą, 
aby w tym dniu na stole był świeży 
bochenek.
 Pieczone były duże bochny, z nacię-
tym na wierzchu znakiem krzyża, często 
umieszczone na liściu tataraku, chrzanu 
lub kapusty. Często posypane były ma-
kiem, kminkiem, lub czarnuszką1. Na-
dawało im to wspaniały smak i zapach. 
Wyjęte z pieca bochenki obmywano 
wodą, co dawało im błyszczącą skórkę. 
W wodzie tej dziewczyny obmywały 
twarze co miało im zapewnić ładną 
cerę.
 Rozpoczynając krojenie bochenka 
czyniono na nim znak krzyża, wyma-
wiając: „W imię Ojca i Syna niech nie 
zostanie z ciebie ani kruszyna”. Nie 
wolno było położyć bochenka spodem 
do góry, gdyż mógł on odwrócić się od 
tego domu. Pierwszego bochenka nie 
krojono nożem lecz łamano, jak czynił 
to Chrystus podczas ostatniej wieczerzy. 
Gdy kawałek chleba upadł na ziemię, 

podnosząc całowano go. Rzucenie chle-
bem w złości uważano za przestępstwo, 
za które czekała sroga kara boska.
 Praktykowany do dziś jest zwyczaj 
witania chlebem. Wraz z wieńcem do-
żynkowym wręcza się gospodarzowi 
bochenek chleba upieczony z nowej 
mąki. Dawniej drugi bochenek składano 
w kościele na ołtarzu pod wizerunkiem 
świętego Idziego, patrona rolników.
 Witanie chlebem nowożeńców jest 
życzeniem aby im nigdy nie dokuczyła 
bieda. Chleb dawany wyjeżdżającym 
w długą podróż ma znaczenie symbo-
liczne podobne jak woreczek z ziemią 
zabierany przez emigrantów. Łamanie 
się chlebem zawsze było wyrazem 
przyjaźni i pokoju między ludźmi.
Dawniej gdy zaczynano orkę, to pod 
pierwszą skibę kładziono kawałek 
chleba i modlono się o obfite zbiory. 
Powszechny był też zwyczaj wkładania 
chleba pod węgły budowanego domu. 
Miało to zapewnić jego mieszkańcom 
dostatek. Chleb dawany zwierzętom 
miał sprawić, że będą silne i zdrowe. 
Miał też chleb rożne właściwości 
wróżebne.
 Uczty związane z ważnymi wydarze-
niami lub obrzędami nosiły w nazwie 
określenie chlebowe. Wesele nazywano 

„chlebem weselnym”, a stypę „chle-
bem żałobnym. Życie na czyjejś łasce 
nazywano „na łaskawym chlebie”, a 
łatwy sposób zarobkowania to „lekki 
chleb”. Opłatek wigilijny to pamiątka 
i odpowiednik chleba, którym dzielili 
się pierwsi chrześcijanie.
 W zapomnienie idą dawne wierzenia 
i zwyczaje związane z chlebem. Dziś 
już rzadko pieczony jest w domu. Mało 
kto już pamięta smak prawdziwego, 
tradycyjnego chleba wiejskiego, naj-
bardziej symbolicznego wytworu rąk 
ludzkich. Symbolu przyrody, pracy i 
dostatku.

1 Czarnuszka siewna, zapomniana roślina 
aromatyczna, stosowana jako przyprawa 
do pieczywa, ogórków i likierów, mio-
dodajna.

Przysłowia o chlebie:
	Kawałek chleba nie spadnie z nie-

ba.
	Na czarnej roli biały chleb się ro-

dzi.
	Niesyty chleb z cudzych ziarenek.
	Chleb pracą nabyty bywa smaczny 

i syty.
	Nie samym chlebem człowiek 

żyje.
	Lepszy własny chleb niż pożyczona 

bułka.
Henryk Latacz

Chleb symbol świętości i dostatku
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Szukam osób na 
stanowisko szefa koor-
dynacji zleceń chałup-
niczych. 
Na wysłanie materia-
łów z dokumentacją 
proszę załączyć znacz-
ki za 5,50 złotych:

A. PROJEKTOWA
koord.

ul. Moniuszki UPT 1
p. o. 1064
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Przy szachownicy

Groźby niekaralne
W grze szachowej czasami zdarza  

się, że od porażki może nas ura-
tować manewr, polegający na skutecz-
nym wiązaniu silnych figur przeciwni-
ka, zmuszonych do wzajemnej obrony. 
Posłużę się przykładem zaczerpniętym 
z książki Tadeusza Czarneckiego „Sza-
chowe klejnoty”.
 Tadeusz Czarnecki (1905-1973) 
należy do najwybitniejszych polskich 
problemistów szachowych. Autor wielu 
książek o tematyce szachowej. „Sza-
chowe klejnoty” zostały wydrukowane 
pośmiertnie, w 1980 r.

W pozycji diagramu białe mogą oczy-
wiście bez trudu zdobyć jakość, bijąc 
wieżę b4 - po czym jednak musiałyby 
się poddać. Mają jednak znakomite 
posunięcie, ratujące partię w sposób 
nieoczekiwany, a mianowicie: 1. f3! I 
oto mamy ciekawą pozycję, w której 
obie czarne wieże są niezwykle sku-
tecznie związane własną obroną. Jeżeli 
któraś z nich zejdzie z 4-ej linii, goniec 
połknie drugą bezkarnie.
 Ale jeszcze ciekawsze jest to, że ru-
chy wież po 4-ej linii nie zmieniają sy-
tuacji: 1. ... Whf4  2. Gd2!; 1. ... Whd4  
2. Gc3!; 1. ... Wbd4  2. Gf2!; 1. ... Wbf4  
2. Gg3! zawsze z przedłużeniem groźby 
bicia, ale bez jej wykonania.

Ferdynand Bugno

Zarząd LKS „Brzostowianka” w  
Brzostku informuje, że na zebraniu 

sprawozdawczo-programowym Klubu 
w dniu 25.01. b.r. podjęto decyzję o 
zmianie warunków członkostwa w Klu-
bie. Członkiem Klubu może być każdy, 
kto podpisze deklarację wstąpienia w 
szeregi członków LKS „Brzostowian-
ka”. Wprowadza się również legityma-
cje członkowskie.
Członkowie zwyczajni mają prawo 
do:
1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach 

Klubu z głosem stanowiącym oraz z 
biernym i czynnym prawem wybor-
czym,

2. zgłaszania propozycji, postulatów i 
wniosków wobec władz Klubu,

3. uczestnictwa w zawodach i impre-
zach sportowych organizowanych 
przez Klub,

4. korzystania z wszelkich urządzeń 

Klubu,
5. korzystania z innych uprawnień okre-

ślonych przez Zarząd Klubu.
Do obowiązków członków zwyczajnych 
należy:
1. przestrzeganie postanowień statutu 

oraz uchwał władz Klubu,
2. regularne opłacanie składek człon-

kowskich,
3. czynne uczestnictwa w działalności 

Klubu,
4. godne reprezentowanie barw Klubu.
Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone 

na piśmie do Zarządu,
2. skreślenie z listy członków uchwałą 

Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień 

statutu,
b) nie brania udziału w działalności 

statutowej Klubu przez okres 6 mie-
sięcy,

c) nie opłacania składek członkowskich 
przez okres dłuższy niż 1 rok,

d) działania na szkodę Klubu,
e) rozwiązanie się Klubu.
 Ustalono następujące wysokości 
składek członkowskich na 2004 rok:
1. członkowie zwyczajni (pełnoletni) 

nie będący zawodnikami - 5 zł mie-
sięcznie,

2. członkowie zwyczajni (pełnoletni) 
będący zawodnikami - 1 zł miesięcz-
nie,

3. zawodnicy niepełnoletni bezpłatnie 
na zasadach „uczestnika” posiada-
jącego wszelkie prawa i obowiązki 
członków zwyczajnych z wyjątkiem 
głosu stanowiącego oraz czynnego i 
biernego prawa wyborczego na Wal-
nym Zebraniu Klubu.

Wszyscy, którzy są zainteresowani pod-
pisaniem deklaracji mogą zgłaszać się 
po druki w Domu Kultury w Brzostku 
w godzinach pracy GOK.

a. l.

Nowe warunki członkostwa

W styczniu 2004 roku na terenie  
działania Komisariatu Policji w 

Brzostku zanotowano łącznie 20 zda-
rzeń, które są przedmiotem postępowań 
przygotowawczych w sprawach o popeł-
nienie przestępstwa, a w tym m. in.:
1. kradzież z włamaniem do biura GS 

SCh - 1
2. kradzież z włamaniem do samochodu 

- 1
3. kradzież z włamaniem do warsztatu 

spawalniczego ZSR - 1
4. kradzież samochodu - 1
S. kradzież telefonu komórkowego - 1
6. uszkodzenie mienia - 1
7. nagły zgon - 2

8. wyrąb i kradzież drzewa z lasu - 1
9. kierowanie pojazdem w stanie nie-

trzeźwym - 5
 W powyższych sprawach prowadzone 
są dochodzenia w celu wyjaśnienia oko-
liczności ich popełnienia oraz zebrania 
dowodów przeciwko sprawcom wymie-
nionych przestępstw.
 Ponadto w styczniu 2004 roku poli-
cjanci Komisariatu Policji w Brzostku 
sporządzili 8 wniosków o ukaranie gdzie 
o winie sprawców zdecyduje Wydział 
Grodzki Sądu Rejonowego w Dębicy, 
nałożyli też 39 mandatów karnych, 
głównie za wykroczenia drogowe, za-
trzymali 11 dowodów rejestracyjnych 
i 2 prawa jazdy, a pouczyli i upomnieli 
264 osoby.

Komendant Komisariatu Policji  
w Brzostku 

nadkom. inż. Marek Boroń

Policja  
informuje
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Poziomo:
1) Miejscowość sąsiadująca z Brzost-
kiem; 5) Wypłaca rentę 7) Nadużywa 
leków; 11) Obowiązkowa lub uzupeł-
niajaca; 12) Maria Dąbrowska lub Eliza 
Orzeszkowa; 13) Leżanka; 14) Skrucha; 
15) Skala światłoczułości; 17) Brzoste-
cki klub sportowy; 19) Łódź indiańska; 
21) Turystyczny lub samochodowy;  
23) Osoba zlecająca; 28) Ogród ze 
zwierzętami; 30) Dawniej asan, wać-
pan; 31) Miejscowość sąsiadująca z 
Błażkową; 33) Wszystko wie najle-
piej; 34) Fotografia; 35) Kolista część 
Brzostku; 36) Książka małego formatu;  
37) Bije w taksówce.

Pionowo:
1) Zaczątek; 2) Klej do drewna; 3) 
Trwały izotop wodoru; 4) Agresja; 5) W 
kratkę lub w linijkę; 6) Trójnóg; 7) So-
czewka z rączką; 8) Pasemko włosów;  
9) Upust; 10) Jezioro w Afryce; 16) 
Duże naczynie szklane; 17) Afrykański 
gąszcz; 18) Pogoda; 20) Samochód; 
22) Miasto obwodowe na Ukrainie nad 
Dońcem; 24) Stan pozornej śmierci;  
25) Zielona na mapie; 26) Piłkarski 
„spalony”; 27) Ludowy rzeźbiarz z Ka-
mienicy Górnej; 28) Chłód; 29) Odzna-
czenie; 30) Dureń, głupek; 31) Flanela;  
32) Udzielany uchodźcom.
Litery z kratek ponumerowanych w 

prawym dolnym rogu utworzą roz-
wiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do 
dnia 10 marca 2004 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.

Rozwiązanie krzyżówki z poprzednie-
go numeru: BĄCZAŁKA.
Nagrodę książkową wylosował MICHAŁ 
BOROŃ z Januszkowic.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do GOK w Brzostku.

J. Nosal

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Rozmawiają dwie plotkarki:
- O Krysi nie można powiedzieć złego 
słowa...
- To porozmawiajmy o kimś innym!

		

Rozmawiają dwie gwiazdy filmowe:
- Ogarnia mnie przerażenie na samą 
myśl o pięćdziesiątce...
- Moja droga, a co ci się wtedy przy-
darzyło?!

		
Elektryk do pomocnika:
- Franek, potrzymaj przez chwile te 
druty!
- Już trzymam.
- Czujesz coś?
- Nie...

- W porządku. To znaczy, ze pod wy-
sokim napięciem są tamte druty.

		
Gość hotelowy schodzi do recepcji 
i mówi: 
- Zasłałem łóżko.
- To bardzo ładnie z pana strony - 
odpowiada recepcjonistka. 
A gość:
- Nie bałdzo.
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I. Z CZYM DO UNII?? 
Z „GIMDZIUPLĄ” DO UNII!!

Dobiega końca niecodzienny projekt  
Gazetki Szkolnej Gimnazjum w 

Siedliskach Bogusz. Przez 106 dni, od 
listopada ub. roku, młodzi reporterzy 
przygotowywali w pocie czoła Jubile-
uszowy 30. Numer Specjalny tego pi-
semka. Został on wydany właśnie teraz, 
w lutym - większy, bardziej obszerny i 
kolorowy w porównaniu do dotychcza-
sowych comiesięcznych edycji. Pienią-
dze na druk przyznała Fundacja Wspo-
magania Wsi za pośrednictwem Szkoły 
Liderów Społeczeństwa Obywatelskie-
go z Warszawy. Także firma MarBet z 
Brzostku, Wójtowie Gmin Brzostek 
i Frysztak, Sołtysi Siedlisk Bogusz 
oraz Gorzejowej, lokalne sklepy mieli 
swój udział w całym przedsięwzięciu, 
zasponsorowali bowiem cztery części 
Warsztatów Prasowych dla dziennika-
rzy - gimnazjalistów. Zdobytą wiedzę 
z zakresu informacji i publicystyki, 
młodzi adepci od razu przekuwali w 
czyn: w 35 osób przeprowadzili son-
daże wśród 1023 obywateli Brzostku 
i Frysztaka oraz 23 wywiady wśród 
przedstawicieli władz samorządowych, 
oświaty, kultury i księży z tychże gmin. 
Wszystko to pod hasłem Unii Europej-
skiej. „Tworząc projekt <<Gimdziupla 
2004 - Przeczytaj I Podaj Dalej!>> oraz 
łącząc go z 3. urodzinami naszej gazet-
ki, postanowiliśmy spojrzeć na temat 
akcesji trochę inaczej - mówi jeden z 
opiekunów gazetki, Krzysztof Dziedzic. 
- Przekazywaniem wiedzy na temat UE, 
jej struktur i państw członkowskich zaj-
mują się Kluby Europejskie, nauczycie-
le WOS-u; organizowane są też liczne 
Eurofestyny, Europikniki, Euroquizy. 
Myśmy chcieli uzyskać coś innego 
- usłyszeć, co mają do powiedzenia 
mieszkańcy naszej gminy pół roku po 
referendum, a na kwartał przed wstą-
pieniem do Unii. Pomyśleliśmy też, że 
porównanie wzbogaca poznanie, stąd 
pomysł wyjazdu do sąsiedniego Frysz-
taka. Wszystkie pytania opracowała 
młodzież, nie chcieliśmy im nic narzu-
cać. Tysiąc przepytanych osób to duża 
liczba - ok. 10% dorosłej społeczności 
obu gmin. Wydaje nam się, że uzyskane 
opinie są miarodajne i obrazują średnią 
statystyczną. Jaka jest ta średnia? Wła-
dze są nieco bardziej optymistycznie 
niż „zwykli mieszkańcy”, znakomita 
większość pytanych jednak wcale się 

nie cieszy”... Oprócz sond i wywiadów 
na łamach wyjątkowego numeru można 
przeczytać porównanie obu gmin z 
punktu widzenia turysty - internauty, 
opis dotychczasowych doświadczeń 
uczniów z Unią, kilka słów na temat 
przeszłości gazetki i całego gimnazjum 
oraz obejrzeć wiele zdjęć. Konkurs na 
reportaż z projektu wygrała Dorota 
Nowicka - pierwszoklasistka debiu-
tująca w gazetce. Mimo sporej ilości 
zaangażowanych osób (1/7 wszystkich 
uczniów siedliskiego gimnazjum) w 
redakcji nie ma chaosu ani bałaganu, 
opiekunowie wykorzystują bowiem 
metodę harcerską. Praca jest podzielona 
na dziewięć zespołów redakcyjnych, 
które przez cały rok koordynuje redak-
torka naczelna, drugoklasistka Sylwia 
Tołpa. Całość numeru specjalnego, 
poprzednie numery, a także materiały 
pomocnicze można znaleźć w Inter-
necie na stronie www.gimdziuplan.
republika.pl. Autorzy zapraszają!

Barbara Wojtaszek

II. NAGRODZONY  
REPORTAŻ UCZENNICY:
 „Gimdziupla” to gazetka szkolna 
Gimnazjum w Siedliskach Bogusz, 
ukazująca się od listopada 2000 r. 
Projekt, o którym piszę, został stwo-
rzony z racji trzech lat jej działalności 
i przygotowywania 30. Jubileuszo-
wego Numeru Specjalnego. Oprócz 
„naszych” urodzin, obejmuje on temat 
Unii Europejskiej. Opiekunami gazet-
ki i pomysłodawcami projektu są p. 
Barbara Wojtaszek oraz p. Krzysztof 
Dziedzic.
 Projekt trwa od listopada 2003 
do lutego 2004. Wszystko zaczęło 
się od tego, że nasza opiekunka zdo-
była grant, czyli pieniądze ze Szkoły 
Liderów, przekonując ich, aby poparli 
pomysł wyjazdu w celu kształcenia 
młodych dziennikarzy. Na szczęście 
się udało! Przygotowania zaczęliśmy 
od listopadowych dwugodzinnych 
warsztatów jeszcze u nas w szkole, 
kiedy to omówiliśmy wszystkie nu-
mery „Gimdziupli”, które ukazały się 
do tej pory oraz podzieliliśmy sobie 
projektową pracę. Mieliśmy się także 
zastanowić nad wybraniem drugiej 
gminy, którą porównamy z gminą 
Brzostek i uzgodniliśmy, że to będzie 
Frysztak. Następnie cała redakcja 
szukała sponsorów - każdy zespół re-
dakcyjny wydeptywał różne ścieżki... Z 

wielu sklepów otrzymaliśmy artykuły 
spożywcze, a od niektórych sołtysów 
kwoty pieniężne. Nasi opiekunowie 
„zajęli się” Komitetem Rodzicielskim 
oraz Panią z firmy MarBet. To, co nas 
najbardziej emocjonowało, czyli wy-
jazd, zaplanowano na 15 -17 grudnia. 
 I nadeszły te trzy wspaniałe dni: 
15 grudnia w poniedziałek odbyło 
się spotkanie urodzinowe, na które 
przybyli goście: wójtowie Brzostku 
i Frysztaka, sołtysowie naszych wsi, 
byli redaktorzy „Gimdziupli”, obecni 
redaktorzy „Plotki”, „Wiadomości 
Brzosteckich” i „Gazety Krakowskiej”. 
Gość z „GK” przedstawił nam swoją 
pracę bardzo szczegółowo... Byli też 
dyrektorzy gimnazjów i dyrektor war-
szawskiej Szkoły Liderów. Po uroczy-
stości zostały przeprowadzone wywia-
dy i sondy wśród gości, mieszkańców 
Brzostka, a także uczniów wszystkich 
szkół ponadpodstawowych w Gminie. 
Wypowiadali się oni czasami bardzo 
śmiesznie: na pytanie „Czy to co mówią 
o Unii Europejskiej w radio i telewizji 
oraz piszą w prasie jest prawdą?”, jedna 
osoba odpowiedziała, że nie wie, bo 
się jej zepsuł telewizor... Następnie 
pojechaliśmy do GOK-u we Fryszta-
ku, gdzie mieliśmy noclegi. Odbyły 
się 3-godzinne warsztaty prasowe, na 
których podsumowaliśmy spotkanie 
urodzinowe w Brzostku, dowiedzieli-
śmy się nowych informacji na temat 
pisania różnych form wypowiedzi, 
a w czasie nauki odbywały się także 
zabawy. 
 Następny dzień poświęciliśmy 
Gminie Frysztak, która nas ugościła 
w budynku GOSiR. I tam przeprowa-
dzaliśmy sondy na ulicy, w sklepach, 
szkołach i w Urzędzie Gminy. Zacytuję 
tutaj nasze pytanie wraz z odpowiedzią 
jednego sprzedawcy: „Czy polski rol-
nik ma szansę w UE?” „Musiałby prze-
stać być rolnikiem”. Po tym wszystkim 
udaliśmy się na obiad do restauracji 
„New Jubilatka”. Później wróciliśmy 
do hotelu, aby skompletować wszyst-
kie zebrane materiały, a także zabrać 
nowe na spotkanie z redakcją „Gazety 
Frysztackiej” i gazetki z tamtejszego 
gimnazjum „Panaceum”. Wymienili-
śmy wówczas swoje doświadczenia, 
obejrzeliśmy własne numery archiwal-
ne. Na późniejszych zajęciach dyskuto-
waliśmy co chcemy zmienić, dodać do 
naszej gazetki. 
 Ostatniego dnia pobytu podsu-
mowaliśmy całą naszą pracę. O 13.00 
wyjechaliśmy z Frysztaka i wszystko 
wróciło do normy. Niektóre chwile 
umieściliśmy na zdjęciach i chyba nigdy 

Pod patronatem „Wiadomości Brzosteckich” oraz „Gazety Krakowskiej”:

DWUGŁOS O GAZETCE
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Przegląd 
Grup 
Kolędniczych
Ponad 100 uczniów ze szkół z tere- 

nu gminy Brzostek wzięło udział 
w Przeglądzie Grup Kolędniczych, 
który odbył się 21 stycznia w Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. 
Przegląd organizowany był po raz szó-
sty i wszedł już na stałe do kalendarza 
imprez brzosteckiego Domu Kultury, 
ponieważ każdego roku cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem.
 Głównym celem tego przeglądu 
jest kultywowanie ludowej tradycji 
kolędowania, jaka występuje w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia i karnawału. 
W tegorocznym przeglądzie wystąpiło 
siedem grup kolędniczych ze szkół 
podstawowych z: Brzostku, Grudnej 
Górnej, Kamienicy Dolnej, Nawsia 
Brzosteckiego, Przeczycy, Smarżowej 
oraz z Gimnazjum w Brzostku. Wy-
konawcy zachwycili jurorów pomy-
słowością oraz wysokim poziomem 
artystycznym i różnorodnością prezen-
towanych form. Brakowało natomiast 
autentycznej grupy kolędniczej, która 
realizowałaby jednocześnie wszystkie 
założenia regulaminu, tj. gwarę, rekwi-
zyty, wejście i zejście ze sceny, logikę 
zdarzeń, dialogi i akcję. W związku 
z tym Komisja postanowiła przyznać 
pierwsze miejsce grupie kolędniczej z 

SP w Grudnej Górnej, która jako jedyna 
spełniała założenia regulaminu, prezen-
tując dobrze zachowaną gwarę, trady-
cyjne stroje i rekwizyty. Ponadto posta-
nowiono wyróżnić Grupę Kolędniczą 
z SP w Kamienicy Dolnej za dobrze 
przygotowane życzenia noworoczne 
w wykonaniu drabów z zachowaniem 
gwary i rekwizytów w tradycyjnych, 
pomysłowych, słomianych czapkach. 
Pozostałe grupy otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy za udział. Wszystkie 
występujące grupy kolędnicze zostały 
nagrodzone pamiątkowymi maskot-
kami ufundowanymi przez CKiCz w 
Brzostku. 
 Laureaci, Grupa Kolędnicza z SP 
w Grudnej Górnej w nagrodę wzięła 

udział w VI Międzygminnym Przeglą-
dzie zwyczajów i obrzędów związa-
nych z Bożym Narodzeniem oraz grup 
kolędniczych i teatrów jasełkowych 
„Wiśniowa 2004” w dniu 25 01.04., 
gdzie zdobyła duże uznanie publicz-
ności. Grupę przygotowała polonistka 
p. Alicja Jarmusz z SP w Grudnej Gór-
nej. 
 Coroczny przegląd grup kolęd-
niczych jest, niewątpliwie, ważnym 
wydarzeniem kulturalnym i artystycz-
nym. Z roku na rok dzieci, młodzież 
i nauczyciele coraz bardziej angażują 
się w przygotowanie swych wystę-
pów, zaskakując nieznanym, zawsze 
odmiennym repertuarem.

E. M.

ich nie zapomnimy. Ale 
projekt się nie skoń-
czył! Mieliśmy jeszcze 
dużo pracy związanej z 
ostatecznym skomple-
towaniem materiału, 
podliczeniem wszyst-
kich sond, wyciągnię-
ciem wniosków. 
 Efekty naszej pracy 
można zobaczyć w tym 
właśnie jubileuszowym 
numerze „Gimdziupli” 
- jedynym w kolorze i 
formacie A4; ale także 
na stronie internetowej 
„Gimdziupli” (utwo-
rzonej w styczniu przez 
całą redakcję): www.
gimdziuplan.republika.
pl. Zapraszam!!!

Dorota Nowicka
Szefowa zespołu re-

dakcyjnego ORZESZKI
Uczennica klasy I C 
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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.

Zgodnie z regulaminem konkursu fotograficzne- 
go „Gmina Brzostek w obiektywie” spośród 

zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych na poszczegól-
nych etapach konkursu, czytelnicy „Wiadomości 
Brzosteckich” wybrali zdjęcie roku. Zdecydowaną 
większością głosów za najlepszą uznano pracę autor-
stwa Joanny Wojdyła „Kapliczka w Brzostku”, która 
zdobyła 20 spośród 28 oddanych głosów. Pozostałe 
głosy otrzymały: „Wisłoka jesienią” Teodora Siedlar-
skiego - 5, „Zachód słońca z punktu widzenia pająka” 
Marcina Niklewicza - 2 oraz „Przeczycka zima” 
Krzysztofa Świętonia - 1 głos. Autorka najlepszego 
zdjęcia otrzymała nagrody ufundowane przez Wójta 
Gminy Brzostek: statyw do aparatu fotograficznego 
oraz poradnik dla fotografów. Ponadto wśród wszyst-
kich biorących udział w głosowaniu rozlosowane 
zostały nagrody niespodzianki, które otrzymują: 
Marta Matyasik, Alicja Jedziniak oraz Krzysztof 
Stępień. Gratulujemy!

(AZ)

Zdjęcie roku wybrane!

Tegoroczna zima wyjątkowo sprzyja zabawom na śniegu. Wy-
starczy mała górka i nieco już zapomniane sanki aby przysporzyć 
wiele radości najmłodszym. Fot. J. Nosal


