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Szanuj przeszłość, przyszłość 
oddaj Bogu

Uczciwie pracuj na rodzinnym 
progu

Na tegorocznych dożynkach powiatowych w Pilźnie gminę Brzostek reprezentowały wieńce  
i delegacje z Januszkowic, Bukowej i Kleci.
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Tegoroczne dożynki powiatowe od- 
były się w Pilźnie, które obchodzi 

w tym roku jubileusz 650-lecia nadania 
praw miejskich. Uroczystość połączona 
została z obchodami święta Matki Bo-
żej Pocieszenia. Mszę świętą odprawił 
oraz wygłosił homilię ksiądz Józef 
Zawitkowski - biskup pomocniczy 
diecezji łowickiej. Z powodu nawałnicy 
jaka przeszła nad Pilznem i okolicą uro-
czystości dożynkowe ograniczono do 
części oficjalnej. Po Mszy św. wieńce 

Powiatowe
święto
plonów

Starostowie dożynek: Maria Kusza i Zbigniew Chodór 
- rolnicy z Łęk Górnych, wręczyli tradycyjny bochen 

chleba staroście powiatu Stanisławowi Chmurzedożynkowe zaprezentowane zostały na 
pilzneńskim rynku, gdzie występowały 
również kapele ludowe „Pilźnianie” i 
„Brzostowianie”. Starostowie dożynek: 
Maria Kusza i Zbigniew Chodór - rolni-
cy z Łęk Górnych, wręczyli tradycyjny 
bochen chleba staroście powiatu Stani-
sławowi Chmurze.
 Rozstrzygnięto również konkurs na 
Rolnika Roku powiatu dębickiego. Naj-
lepszym rolnikiem został Edwin Ćwiok 
z Przerytego Boru, drugie miejsce zajął 
Stanisław Wodzisz z Głobikówki, a 
trzecie - Jerzy i Ryszard Kopalowie z 
Dębicy. Wyróżniono również Mieczy-
sława Kochanowskiego z Chotowej.
Na dożynkach powiatowych gminę 
Brzostek reprezentowały wieńce i 
delegacje z Bukowej, Januszkowic i 
Kleci.

Starosta powiatu podzielił dożynkowy bochen chleba pomiędzy zebra-

Delegacje z Januszkowic i Bukowej

Delegacja z Kleci

Fot. J. Nosal

a. l.
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Szanowni Państwo!

Pragnę przekazać kilka ważnych in- 
formacji dotyczących bieżących 

spraw na terenie Gminy Brzostek.
 Otóż w lipcu i sierpniu 2004 r. na 
terenie naszej Gminy wystąpiły nieko-
rzystne zjawiska atmosferyczne, takie 
jak powódź i bardzo intensywne opady 
deszczu. Przyczyniło się to do wielu 
szkód zarówno w mieniu prywatnym 
mieszkańców, jak również w infrastruk-
turze gminnej. Straty oszacowane w 
infrastrukturze gminnej wyniosły ponad 
1 mln złotych. Bardzo duże szkody po-

nieśli też rolnicy, szczególnie ci, którzy 
posiadają grunty nad rzeką Wisłoką. 
 Z uwagi na bardzo duże szkody 
podjąłem decyzję o rezygnacji z tego-
rocznych imprez dożynkowych. Okres 
po powodzi to czas pomocy poszkodo-
wanym, a nie czas do zabawy. Myślę, że 
mieszkańcy gminy, którzy nie ucierpieli 
w czasie powodzi to zrozumieją.
 Zamiast zabawy chcemy zorgani-
zować na przełomie września i paź-
dziernika zbiórkę płodów rolnych dla 
poszkodowanych. Tą drogą apeluję 
o udzielenie pomocy dla tych miesz-
kańców, którym woda zabrała efekty 
całorocznej pracy.
 Pragnę także podziękować wszyst-
kim, którzy uczestniczyli w akcji 
przeciwpowodziowej, a w szczegól-
ności strażakom z PSP w Dębicy oraz 
jednostek OSP z terenu naszej gminy.
 W związku z koniecznością napra-
wy uszkodzonych dróg gminnych nie 
wszystkie planowane inwestycje dojdą 
do skutku, ale taka jest potrzeba dnia 

dzisiejszego.
 Do tej pory zakończyliśmy remont 
kapitalny Ośrodka Zdrowia w Brzostku, 
trzy odcinki dróg gminnych w Kle-
ciach, Siedliskach-Bogusz i Przeczycy 
(finansowanych z funduszu SAPARD) 
o łącznej długości prawie 6 km.
Wykonano część remontów w szkołach 
na terenie gminy.
 Szkoła Podstawowa w Brzostku 
otrzymała nową pracownię kompute-
rową za 60 tys. zł. W roku bieżącym 
otrzymamy jeszcze dwie pracownie 
do szkół w Januszkowicach i Nawsiu 
Brzosteckim.
 Przygotowujemy również wspólny 
wniosek z gminą Wielopole Skrzyńskie 
dotyczący realizacji dróg gminnych na 
terenie Woli Brzosteckiej, Bączałki, 
Kamienicy Górnej i Grudnej Górnej 
oraz dróg na terenie sąsiedniej gminy. 
Wspólne wnioski mają większą moż-
liwość akceptacji do finansowania ze 
środków Unii Europejskiej.

Leszek Bieniek

Wójt
Gminy
informuje

Wójt
Gminy
informuje

W dniu 26 sierpnia w Pilźnie w cza- 
sie Dożynek Powiatowych ogło-

szono wyniki konkursu „Rolnik Powia-
tu dębickiego 2004”.
 Intencją organizatora konkursu, 
Starostwa Powiatowego w Dębicy, 
było propagowanie nowoczesnych i 
ekonomicznych technologii produkcji 
rolnej oraz łączenie przedsiębiorczości 
z tradycyjną gospodarką rolną. Warun-
kiem uczestnictwa w kon-
kursie było prowadzenie 
gospodarstwa rolnego na 
poziomie pozwalającym 
uzyskiwać wysokie wyni-
ki w produkcji roślinnej i 
zwierzęcej, jak też łącze-
nie działalności rolniczej 
z agroturystyką, świad-
czeniem usług rolniczych, 
przetwórstwem itp.
 Do konkursu zgłoszono 
27 gospodarstw rolnych z 
6 gmin (bez gminy Jodło-
wa).
 Wizytacji gospodarstw 
zgłoszonych do konkur-
su dokonała komisja w 
składzie: Maria Tchorek 
- radna Rady Powiatu, 
Dorota Szczykutowicz 
- kierownik Powiatowe-
go Zespołu Doradztwa 
Rolniczego oraz Marian 
Ceglarz, Bartłomiej Skór-

Powiatowy Konkurs „Rolnik Roku”

Stanisław Wodzisz na podium!
ski i Joanna Przeworska-Erazmus 
- pracownicy Starostwa w Dębicy.
Komisja wybrała trzech najlepszych 
rolników oraz przyznała jedno wyróż-
nienie. Wyniki konkursu:
I miejsce - Edwin Ćwiok, Przeryty Bór 
gm. Czarna.
II miejsce - Stanisław Wodzisz, Gło-
bikówka gm. Brzostek.
III miejsce - Jerzy Kopala i Ryszard 

Kopala, Dębica.
Wyróżnienie - Mieczysław Kochanow-
ski, Chotowa gm. Czarna 
Nagrody:
Za I miejsce - telewizor oraz puchar.
II miejsce - robot kuchenny oraz 
książka.
III miejsce - robot kuchenny.
Wyróżnienie - opryskiwacz ręczny.
Dodatkową nagrodą dla wszystkich 
uczestników konkursu będzie wyjazd 
na Polagrę sponsorowany przez Staro-
stwo Powiatowe w Dębicy.

Ferdynand Bugno

Stanisław Wodzisz przyjmuje gratulacje od Starosty
Fot. J. Nosal
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Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu
Obwód nr 1 - Brzostek Obwód nr 2 - Bukowa Obwód nr 3 - Januszkowice

1 Bentkowski Aleksander 10 1 Bentkowski Aleksander 10 1 Bentkowski Aleksander 1
2 Jaworski Kazimierz 23 2 Jaworski Kazimierz 2 2 Jaworski Kazimierz 13
3 Mastalerz Norbert 2 3 Mastalerz Norbert 0 3 Mastalerz Norbert 4
4 Maziarz Mieczysław 24 4 Maziarz Mieczysław 4 4 Maziarz Mieczysław 30
5 Merendino Wanda 2 5 Merendino Wanda 0 5 Merendino Wanda 3
6 Midura Leszek 1 6 Midura Leszek 1 6 Midura Leszek 0
7 Rynasiewicz Zbigniew 5 7 Rynasiewicz Zbigniew 2 7 Rynasiewicz Zbigniew 0
8 Sikora Waldemar 1 8 Sikora Waldemar 0 8 Sikora Waldemar 13
9 Stanibuła Krzysztof 0 9 Stanibuła Krzysztof 0 9 Stanibuła Krzysztof 0

10 Wąsowicz Karol 7 10 Wąsowicz Karol 1 10 Wąsowicz Karol 0
11 Wróbel Jerzy 0 11 Wróbel Jerzy 0 11 Wróbel Jerzy 0

Liczba uprawnionych 2179 Liczba uprawnionych 392 Liczba uprawnionych 864
Liczba wydanych kart 78 Liczba wydanych kart 20 Liczba wydanych kart 64

Frekwencja 3,58% Frekwencja 5,10% Frekwencja 7,41%

Obwód nr 4 - Nawsie Brzosteckie Obwód nr 5 - Kamienica Górna Obwód nr 6 - Grudna Górna
1 Bentkowski Aleksander 4 1 Bentkowski Aleksander 6 1 Bentkowski Aleksander 1
2 Jaworski Kazimierz 1 2 Jaworski Kazimierz 1 2 Jaworski Kazimierz 3
3 Mastalerz Norbert 0 3 Mastalerz Norbert 0 3 Mastalerz Norbert 1
4 Maziarz Mieczysław 5 4 Maziarz Mieczysław 8 4 Maziarz Mieczysław 0
5 Merendino Wanda 2 5 Merendino Wanda 2 5 Merendino Wanda 0
6 Midura Leszek 1 6 Midura Leszek 0 6 Midura Leszek 0
7 Rynasiewicz Zbigniew 1 7 Rynasiewicz Zbigniew 0 7 Rynasiewicz Zbigniew 0
8 Sikora Waldemar 6 8 Sikora Waldemar 0 8 Sikora Waldemar 0
9 Stanibuła Krzysztof 0 9 Stanibuła Krzysztof 0 9 Stanibuła Krzysztof 0

10 Wąsowicz Karol 0 10 Wąsowicz Karol 2 10 Wąsowicz Karol 0
11 Wróbel Jerzy 0 11 Wróbel Jerzy 0 11 Wróbel Jerzy 0

Liczba uprawnionych 999 Liczba uprawnionych 399 Liczba uprawnionych 710
Liczba wydanych kart 20 Liczba wydanych kart 19 Liczba wydanych kart 5

Frekwencja 2,00% Frekwencja 4,76% Frekwencja 0,70%

Obwód nr 7 - Klecie Obwód nr 8 - Siedliska-Bogusz Obwód nr 9 - Gorzejowa
1 Bentkowski Aleksander 3 1 Bentkowski Aleksander 14 1 Bentkowski Aleksander 0
2 Jaworski Kazimierz 1 2 Jaworski Kazimierz 0 2 Jaworski Kazimierz 0
3 Mastalerz Norbert 0 3 Mastalerz Norbert 2 3 Mastalerz Norbert 0
4 Maziarz Mieczysław 0 4 Maziarz Mieczysław 1 4 Maziarz Mieczysław 4
5 Merendino Wanda 0 5 Merendino Wanda 0 5 Merendino Wanda 0
6 Midura Leszek 0 6 Midura Leszek 0 6 Midura Leszek 0
7 Rynasiewicz Zbigniew 1 7 Rynasiewicz Zbigniew 0 7 Rynasiewicz Zbigniew 2
8 Sikora Waldemar 3 8 Sikora Waldemar 0 8 Sikora Waldemar 0
9 Stanibuła Krzysztof 0 9 Stanibuła Krzysztof 0 9 Stanibuła Krzysztof 0

10 Wąsowicz Karol 1 10 Wąsowicz Karol 4 10 Wąsowicz Karol 0
11 Wróbel Jerzy 0 11 Wróbel Jerzy 0 11 Wróbel Jerzy 0

Liczba uprawnionych 462 Liczba uprawnionych 1413 Liczba uprawnionych 544
Liczba wydanych kart 9 Liczba wydanych kart 22 Liczba wydanych kart 6

Frekwencja 1,95% Frekwencja 1,56% Frekwencja 1,10%

Obwód nr 10 - Kamienica Dolna Obwód nr 11 - Przeczyca RAZEM W GMINIE BRZOSTEK
1 Bentkowski Aleksander 2 1 Bentkowski Aleksander 5 1 Bentkowski Aleksander 56
2 Jaworski Kazimierz 0 2 Jaworski Kazimierz 0 2 Jaworski Kazimierz 44
3 Mastalerz Norbert 1 3 Mastalerz Norbert 3 3 Mastalerz Norbert 13
4 Maziarz Mieczysław 11 4 Maziarz Mieczysław 4 4 Maziarz Mieczysław 91
5 Merendino Wanda 0 5 Merendino Wanda 0 5 Merendino Wanda 9
6 Midura Leszek 0 6 Midura Leszek 1 6 Midura Leszek 4
7 Rynasiewicz Zbigniew 2 7 Rynasiewicz Zbigniew 0 7 Rynasiewicz Zbigniew 13
8 Sikora Waldemar 0 8 Sikora Waldemar 1 8 Sikora Waldemar 24
9 Stanibuła Krzysztof 0 9 Stanibuła Krzysztof 3 9 Stanibuła Krzysztof 3

10 Wąsowicz Karol 0 10 Wąsowicz Karol 0 10 Wąsowicz Karol 15
11 Wróbel Jerzy 0 11 Wróbel Jerzy 0 11 Wróbel Jerzy 0

Liczba uprawnionych 390 Liczba uprawnionych 853 Liczba uprawnionych 9205
Liczba wydanych kart 16 Liczba wydanych kart 18 Liczba wydanych kart 277

Frekwencja 4,10% Frekwencja 2,11% Frekwencja 3,01%
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Z prac Rady Gminy
9 września br. odbyła się XIX sesja Rady Gminy w Brzost- 

ku. Na wstępie Wójt Gminy Leszek Bieniek przedstawił 
informację z realizacji uchwał Rady w okresie międzyse-
syjnym informując: w związku z uchwałą Nr XVIII/146/04 
Rady Gminy zmieniającą budżet Zarządzeniem Nr 62/2004 
Wójta Gminy z dnia 29 czerwca br. został przyjęty układ 
wykonawczy do zmian w budżecie. Zgodnie z podjętą 
Nr XV/124/04 Rady Gminy, aktem notarialnym z dnia 
27 sierpnia br. dokonano sprzedaży działki oznaczonej nr 
378 położonej w Smarżowej. Z uwagi na bezskuteczne 
poprzednie przetargi, ogłoszono ponownie I publiczny 
przetarg na sprzedaż działki oznaczonej nr 721 o pow. 1,32 
ha położonej w Januszkowicach. Realizując uchwałę Nr 
XII/100/03, ogłoszono I publiczny przetarg  na sprzedaż 
działki oznaczonej nr 275 położonej w Brzostku. Ogłoszono 
II publiczny przetarg na sprzedaż działki oznaczonej nr 795 
o pow. 0.15 ha położonej w Kamienicy Górnej z uwagi na 
negatywny wynik w I przetargu.
Kolejnym tematem obrad było przedstawienie informacji 
z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 
roku. Informacja z przebiegu wykonania budżetu została 
przyjęta Zarządzeniem Nr 62/2004 Wójta Gminy Brzostek z 
dnia 29 lipca br. a następnie przedłożona Radzie Gminy oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej. RIO wydała pozytywną 
opinię do przedłożonej informacji. 
Dochody budżetowe za I półrocze 2004 roku zostały zre-
alizowane w wysokości 9.792.605.- zł co stanowi 53,99% 
zakładanego planu. Struktura dochodów budżetowych 
przedstawia się następująco:

 Realizacja dochodów budżetowych według poszczegól-
nych źródeł ich finansowania została zrealizowana prawid-
łowo.
 Na rok 2004 zaplanowano wydatki po zmianach ogółem 

W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła uchwały w 
sprawie:
	zmian do uchwały budżetowej na 2004 rok Nr XIV/109/04 

Rady Gminy w Brzostku z dnia 10 lutego 2004 roku,
	zmiany Statutu Gminy Brzostek,
	ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimna-

zjów prowadzonych przez Gminę Brzostek oraz określenia 
granic ich obwodów,
	sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 

290/1 położonej w Brzostku, stanowiącej własność Gminy 
Brzostek na rzecz wieczystego użytkownika,
	sprzedaży w drodze przetargu działki oznaczonej Nr 83/2, 

położonej w Smarżowej, stanowiącej własność Gminy 
Brzostek,
	uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzost-

ku,
	szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego zwol-
nienia od opłat lub całkowitego zwolnienia oraz trybu ich 
pobierania,
	zasad zwrotu wydatków poniesionych na usługi, pomoc 

rzeczową, zasiłki celowe,
	współdziałania z Gminą Wielopole Skrzyńskie przy in-

westycjach związanych z infrastrukturą drogową.
E.Szukała

na kwotę 20.159.843 zł, z czego w ciągu półrocza zrealizo-
wano kwotę 9.228.166 zł, co stanowi 45,77%

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Brzostek, 39-230 Brzostek, woj. podkarpackie.
tel. (014) 68 30 111

ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawę  urządzeń medycznych do gabinetu stomatologicznego w miej-
scowości Brzostek”.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie 
siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, pokój nr 4, w godz. od 8.00 - 15.00 lub za zaliczeniem pocztowym.

Termin składania ofert upływa 20.09.2004 r o godz. 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi 20.09.2004 r o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, pokój nr 13, I p.

Kryterium oceny ofert: cena - 100%
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
Termin realizacji zamówienia: do 25.10.2004 r.
Wadium w wysokości: nie dotyczy. 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień pub-
licznych oraz wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wyszczególnienie Plan

% do  
ogólnej  
kwoty 

budżet.

Wykonanie 
na  

30.06.2004 r.

%  
wykon- 

ania

dochody własne 3.868.257,- 21,33 1.746.810.- 45,15
dotacje celowe 1.668.850,- 9,20 779.366.- 46,70
subwencja ogólna 12.597.970,- 69,47 7.266.429.- 57,67
Ogółem: 18.135.077,- 100,00 9.792.605.- 53,99

Wyszczególnienie Plan Wyko- 
nanie

% wyko-
nania

Wydatki ogółem:
   wydatki bieżące
wtym:
wynagrodzeniaipocho-

dne od wynagrodzeń 
dotacjeprzedmiotowedo

ZGKiM
dotacjepodmiotowedo

instytucjikultury
  dotacje do stowarzyszeń 

sportowych
  pozostałe wydatki 

bieżące
  wydatki majątkowe 

(inwestycyjne

20.159.843,-
15.610.346,-

9.831.133,-

380.000,-

390.000,-

52.000,-

4.957.213,-

4.549.497,-

9.228.166,-
8.280.118,-

5.303.714,-

120.000,-

201.000,-

52.000,-

2.603.404,-

948.048,-

45,77
53,04

53,94

31,57

51,53

100,00

52,51

20,83
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Szkoła nie przechodzi obojętnie 
wobec nowych wyzwań techniki 
wykorzystywanych w komunikacji 
międzyludzkiej, systematycznie 
zaznacza swą obecność w nowym 
medium, jakim jest światowa sieć 
komputerowa INTERNET.

Już w połowie wakacji (21 lipca 2004)  
w brzosteckiej podstawówce roz-

dzwoniły się telefony z MENIS w spra-
wie dostawy, instalacji i integracji pra-
cowni internetowej oraz modernizacji 
okablowania sieciowego. Nasza szkoła 
doczekała się miejsca na liście adreso-
wej przedstawionej przez Ministerstwo 
pod nr. 35. Fundatorem tej pracowni jest 
Ogólnopolska Fundacja Edukacji Kom-
puterowej. Jej pracownicy przywieźli 
nowe komputery oraz inne urządzenia, 
które wzbogaciły dotychczasowe wy-
posażenie sali informatycznej. Ważnym 
elementem pracowni jest spełniająca 
odpowiednie wymagania oddzielna 
instalacja elektryczna, instalacja alar-
mowa oraz umeblowanie - nowe biurka 
i foteliki obrotowe.
 W naszych warunkach zastosowanie 
skutecznych i przyjaznych dla dzieci 

rozwiązań typu e-szkoła jest szczegól-
nie istotne ze względu na konieczność 
wykorzystania na lekcji sieci INTER-
NET. Mamy również nadzieję, że 
obecność mobilnego zestawu multime-
dialnego przybliży współczesny świat 
naszym wychowankom. Pracownia 
komputerowa cieszy się wśród dzieci 

wciąż dużą popularnością.
 Uczniowie, nauczyciele, dyrektor 
szkoły dziękują Pani Irenie Nosal kie-
rownikowi Gminnego Zespołu Obsługi 
Szkół i Przedszkoli za przygotowanie 
wniosku do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej.

a. c.

Nowe komputery dla SP w Brzostku

Kącik zdrowia 
apteki „VITA”

Nie daj się grypie
Kończy się lato, nadchodzi jesień a  

wraz z nią czas przeziębień i gry-
py. To najwyższa pora, by wesprzeć 
siły witalne organizmu. Przeczytaj, jak 
możesz poprawić odporność swoją i 
całej rodziny.
 Nadchodzące wilgotne i chłodne 
miesiące służą rozwojowi bakterii i 
wirusów chorobotwórczych. Dokucza 
wtedy kaszel, katar i gorączka, przed 
którymi mało który organizm może się 
obronić. Nasz system odpornościowy to 
oręż w walce z chorobą. Jednak czasem 
i on zawodzi a przeziębienie czy grypa 
powoduje spustoszenia w organiźmie. 
Na to narażone są zwłaszcza osoby 
starsze, dzieci i przewlekle chorzy z 
osłabioną odpornością. Niekiedy my 
sami też jesteśmy winni - niezdrowy 
tryb życia, złe odżywianie hamują 
możliwości naszego systemu immu-
nologicznego. Jeśli więc nie chcemy 
chorować powinniśmy pamiętać o 
zapobieganiu. Oto kilka przydatnych 

rad:
 1. Potwierdzonym skutecznym 
sposobem na grypę są coroczne szcze-
pienia przygotowujące nasz organizm 
do obrony przed wirusem. By uniknąć 
zachorowania należy zaszczepić się już 
we wrześniu czy październiku. Nawet 
jeśli w zimie zachorujemy to przebieg 
grypy na pewno będzie łagodniejszy 
a czas trwania krótszy. Szczepionka 
wydawana jest na receptę i wymaga 
konsultacji z lekarzem. W aptece można 
też kupić szczepionki homeopatyczne 
(bez recepty).
 2. Ważną grupą środków wzmacnia-
jących odporność są witaminy: A, C, E 
oraz RUTYNA. Witamina C i RUTY-
NA utrudniają wnikanie drobnoustro-
jów do organizmu i wspomagają naszą 
odporność. Można zażywać je nawet 
3 razy dziennie. Godny zalecenia jest 
CYNK w tabletkach o silnym działaniu 
antywirusowym. Warto też stosować 
wyciągi z cebuli, czosnku, żeń-szenia i 
aronii. Syrop z cebuli przynosi ulgę w 

kaszlu i katarze, ma działanie wykrztuś-
ne i zabija bakterie. Podobnie działa 
syrop z dziewanny. Można zaopatrzyć 
się też w olej z rekina, wiesiołka oraz 
miód i propolis. Produkty z propolisem 
są skuteczne w schorzeniach górnych 
dróg oddechowych, kaszlu, wirusach 
grypy czy opryszczce. Podczas infekcji 
dobrze jest ssać tabletki na gardło gdyż 
są antybakteryjne i wzmagają produkcję 
śliny zawierającej substancje o działa-
niu bakteriobójczym. Korzystny wpływ 
na drogi oddechowe mają cukierki szał-
wiowe gdyż odświeżają śluzówkę jamy 
ustnej. Leki homeopatyczne przynoszą 
ulgę w katarze i uciążliwej chrypce. 
Pamiętajmy by smarować plecy maścią 
rozgrzewającą albo spirytusem kamfo-
rowym. Pomoże też herbatka z malin i 
czarnego bzu. Skuteczne, szczególnie 
przy gorączce, są leki przeciwzapalne 
i zawierające np. paracetamol.
 3. Unikajmy dużych skupisk gdzie 
ryzyko zarażenia jest większe. Spo-
żywajmy świeże owoce, pijmy soki i 
wodę, która zapobiega odwodnieniu. 
Pamietajmy o odpoczynku i śnie re-
generującym nasze siły. Ubierajmy się 
ciepło, jednak nie przegrzewajmy się!
Dzięki tym prostym radom, możemy 
sami uniknąć zachorowania lub zmniej-
szyć objawy grypy.

M. i M. Godawska
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Uważnym czytelnikom „Wiadomo- 
ści Brzosteckich” winna jestem 

informację o wynikach programu 
- konkursu „Sprawna Klasa”, który 
realizowała klasa piąta Szkoły Podsta-
wowej w Nawsiu Brzosteckim w roku 
szkolnym 2003/2004... Jego zakończe-
nie przypadło na koniec maja, a trofea 
rozdano już podczas wakacji.
 Wystartowało ponad 16000 uczniów, 
reprezentujących 766 szkół podsta-
wowych i gimnazjów z całej Polski. 
W kolejnych etapach trochę klas się 
wykruszyło, ponieważ nie wytrzymały 
tempa wykonywania zadań narzu-
conego przez redakcję „Magazynu 
Olimpijskiego” i Polski Komitet Olim-
pijski. Do finału jury konkursowe pod 
przewodnictwem Krzysztofa Zuchory 

(ten sam, z podręczników którego ko-
rzystają od lat 70-tych studenci AWF-
ów) zakwalifikowało 300 szkół. W tej 
liczbie znalazła się Szkoła Podstawowa 
w Nawsiu Brzosteckim, czyli 15-tka 
uczniów klasy piątej uhonorowana 
dyplomem laureata II edycji „Sprawnej 
Klasy”, a motto zawarte we wstępie 
tego artykułu - to cytat z tego właśnie 
dyplomu.
 Z finałowej grupy wyłoniono 12-tkę, 
z których pierwsza w nagrodę pojechała 
na tygodniowy pobyt do Ośrodku Przy-
gotowań Olimpijskich do Spały, pozo-
stałą zaś 11-tkę obdarowano nagrodami 
w postaci sprzętu sportowego. Wygrała 
klasa IV C z Zespołu Szkół w Krobi. 
W gronie wyróżnionych znalazło się 
Miejskie Gimnazjum im. W. Jagiełły 

„W życiu ważny jest nie triumf, lecz walka;
istotną rzeczą jest nie zwyciężać, lecz umieć toczyć rycerski bój.
Nikt nie wzleci wyżej nad poprzeczkę
nie pobiegnie dłużej o chwilę niż naprawdę zdoła:
tylko moc ciała i ducha wyznaczyć może granice zwycięstwa.”

PierredeCoubertin

Finaliści „SPRAWNEJ KLASY”

Nowy rok szkolny rozpoczęty,  
uczniowie przygotowują się już 

do nowych wyzwań, młodzi szkolni 
sportowcy sprawdzają się w pierw-
szych tegorocznych zawodach... A 
my nie podsumowaliśmy jeszcze roku 
poprzedniego...
 Tegoroczna wiosna nie rozpieszcza-
ła nikogo pogodą. Zimno, mokro, nie-
przyjemnie... Brrr... to mamy za sobą. 
Tak jak gminne spartakiady, których 
termin trzeba było kilkakrotnie zamie-
niać, aby nie dać za wygraną, „bo nie 
da się tego zorganizować”... Tak późno, 
jak w tym roku nie „ potykaliśmy się” 
jeszcze nigdy, ale w takich warunkach 
widać dopiero, ile znaczy sport w 
szkolnym systemie wychowawczym 
danej szkoły... 17 czerwca odbyła się 
Spartakiada Gimnazjów i wzięło w 
niej udział tylko 2 szkoły: Siedliska 
Bogusz i Nawsie Brzosteckie. Zgodnie 
z programem rozegrano 7 konkurencji, 
z których 4 wygrali uczniowie z Sied-
lisk, 2 - Nawsianie, jedna zakończyła 
się remisem. Przekładając to na język 
punktacji przyjęty w tej kategorii roz-
grywek: wynik to 250:230 dla Gimna-
zjum z Siedlisk B. To była IV-ta z kolei 
spartakiada gminna, zasadnym staje się 
więc pytanie, czy powinna odbyć się 
piąta...
 21 czerwca, a więc w ostatnim tygo-
dniu roku szkolnego rozegraliśmy Spar-
takiadę Szkół Podstawowych. Wzięło 

w Leżajsku.
 I na koniec jeszcze jedna wiado-
mość. Wszystkie kroniki ze szkół 
zakwalifikowanych do Finału zostały 
wystawione w dniu 31 maja 2004 na 
otwarciu Centrum Olimpijskiego w 
Warszawie w obecności Jacquesa Rog-
ge - przewodniczącego Międzynaro-
dowego Komitetu Olimpijskiego, oraz 
Prezydanta RP A. Kwaśniewskiego. 
Kroniki przejęło Centrum Olimpijskie i 
będą one eksponowane w stałej ekspo-
zycji. Takiej nobilitacji nie spodziewa-
liśmy się przystępując do konkursu... 
 Najciekawsze fragmenty kronik 
będą publikowane na łamach „Maga-
zynu Olimpijskiego”, niewykluczone 
więc, że i nasze dokonania zostaną 
upublicznione...
 Ten konkurs poza sportową rywali-
zacją, jest także świetną zabawą i cieka-
wym pomysłem na lekcje wychowania 
fizycznego, gdyż jednym z jego założeń 
jest przeprowadzanie prób i spraw-
dzianów na zajęciach obowiązkowych 
wychowania fizycznego.

Naucz. WF w kl. V SP. 
Nawsie B.

w niej udział „aż” 4 placówki, chociaż 
wydawało się, że po turnieju w ringo, 
zaliczanym do klasyfikacji generalnej 
- frekwencja dopisze... Ringo rozegrano 
w dwu grupach wcześniej: szkoły z 
terenu północnego walczyły w Siedli-
skach, z południowego - w Nawsiu. Po 
dwie najlepsze drużyny spotkały się w 
tym samym dniu w sali gimnastycznej 
w Nawsiu Brzosteckim. Wygrali pod-
opieczni P. Sławomira Ramsa - chłopcy 
ze szkoły z Kamienicy Górnej, pokonu-
jąc w finale Grudną Górną prowadzoną 
przez P. Bednarczyka. Trzecie miejsce 
przypadło Brzostkowi, czwarte - Ka-
mienicy Dolnej. Kolejno uplasowali 
się: Nawsie Brzosteckie, Gorzejowa, 
Siedliska Bogusz i Januszkowice. W 
roli faworyta przystąpiła do zawodów 
finałowych Kamienica Górna. Szybko 
okazało się, że walka o pierwsze miej-
sce rozegra się pomiędzy Nawsiem i 
Kamienicą Górną; szkoły z Gorzejowej 
i Przeczycy stoczyły bój między sobą o 
miejsce trzecie. Z rozegranych 7 kon-
kurencji uczniowie z Nawsia wygrali 5, 
pieczętując zwycięstwo w klasyfikacji 
generalnej.
 Oto wyniki końcowe XIX Spartakia-
dy Szkół Podstawowych
1. SP. Nawsie Brzosteckie275 pkt.
2. SP. Kamienica Górna265 pkt. 
3. SP. Gorzejowa182,5 pkt.
4. SP. Przeczyca147,5 pkt.
A teraz uwaga Szkoły Podstawowe!

Za rok jubileuszowa XX Spartakiada 
Szkół Podstawowych... Po jej za-
kończeniu podsumujemy bilans 20 
lat pracy na niwie Sportu szkolnego. 
Dodamy wyniki szkół minionego 20-
lecia, wyłonimy SPORTOWĄ SUPER 
SZKOŁĘ...
 Gminny Szkolny Związek Sportowy 
przyzna czterem pierwszym szkołom 
Puchary XX-lecia, a władze samo-
rządowe - tak myślę - wyasygnują 
stosowne kwoty na nagrody w postaci 
sprzętu sportowego... Zachowała się 
pełna dokumentacja z tych minionych 
20 lat, nie ma więc obaw o „majstro-
wanie” przy wynikach.
 Jubileuszowa XX Spartakiada SP. 
odbędzie się pomiędzy 23-28 maja 
2005 roku. Już dzisiaj przyjmujemy, 
że nie zabraknie żadnej szkoły.

GminnyOrganizatorImprezSportowych
Zofia Rogowska

PS: 
 Wojewódzki Szkolny Związek Spor-
towy podsumował współzawodnictwo 
szkół za ubiegły rok szkolny. Znamy 
ranking szkół, gmin i powiatów za rok 
2003/2004. Napiszę o tym w następnym 
numerze „Wiadomości Brzosteckich”.
 Tym wszystkim, którzy pytali mnie 
bezpośrednio dlaczego tak słabo „wy-
padli” nasi na Igrzyskach Olimpijskich 
XXVIII Olimpiady, odpowiem pośred-
nio analizą występu polskiej ekipy na 
arenach ateńskich zmagań. Czytelni-
ków „WB” interesują, jak widać rów-
nież sportowe sprawy na szerszym, niż 
gminne podwórku.

Sportowe reminiscencje
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Moje przeżycia 
wojenne  
i więzienne (22) 

Franciszek Wojnarowski 
„Wojna” „Cichy”

Zakłócenie ciszy nocnej
Kolejne lato dobiegało końca. Pa- 

miętam, że była to pogodna i cie-
pła noc, a księżyc w pełni skutecznie 
wspomagał rozgwieżdżone wielką 
ilością gwiazd niebo, rozdziawiał od 
ucha do ucha swoje pyzate, pełne obli-
cze, rozradowane rozpraszaniem cieni 
nocy. Wokół panowała więzienna cisza 
nocna. Minęła północ, a ja jakoś nie 
mogłem zasnąć. Modliłem się w duchu 
i rozmyślałem o swoich bliskich. Nag-
le monotonię ciszy nocnej wypełnił 
donośny męski śpiew, powtarzający 
w kółko te same słowa: „Chłopcy, na 
nas już czas! Morze wzywa nas!”. To 
niespodziewane wydarzenie zaalarmo-
wało straż więzienną.
 Z korytarzy więziennych słychać 
było nerwowy ruch i zwoływanie 
się oddziałowych. Do cel docierały 
okrzyki strażników pełniących wartę w 
podwórzach okalających nasz pawilon 
więzienny, skierowane do śpiewające-

go więźnia: „Stul pysk! Zejdź z okna! 
Odblokuj drzwi celi! Złaź z okna, ty 
skur...! Złaź natychmiast, bo będę 
strzelał! - Strzelaj! Strzelaj! Strzelaj, 
do jasnej cholery!” - Padło kilka strza-
łów z karabinu. Śpiew ucichł.
 Szybko zorientowaliśmy się, że 
śpiew dochodził z czwartej kondyg-
nacji naszego oddziału (skrzydła I 
Pawilonu). Teraz do naszych uszu 
dochodziły odgłosy związane z wy-
ważaniem drzwi do celi zbuntowanego 
więźnia. Po kilku minutach wszystko 
ucichło i znów zapanowała cisza, ale 
jakaś bardziej złowroga i niepokoją-
ca. Już rano dotarły do nas, poprzez 
znajomych dyżurnych więźniów, 
nieoficjalne wieści o wydarzeniach z 
uprzedniej nocy. Okazało się, że jeden 
z więźniów, siedzący od dłuższego już 
czasu sam, w pojedynkę w małej celce 
(tak zwanej „szafie”), dostał „lewych 
obrotów”, czyli „szajba mu odbiła” 
albo mówiąc bardziej pieszczotliwie 

miał już „kuku na muniu”, i nie był 
odpowiedzialny za to, co robi. Drzwi 
do cel otwierały się do wewnątrz. 
Wykorzystując to, więzień zablokował 
je za pomocą stolika, umywalki i tabo-
recika w ten sposób, że wypełnił nimi 
przestrzeń między przymocowanym 
do ściany łóżkiem żelaznym a drzwia-
mi celi, co uniemożliwiło otwarcie 
drzwi. Następnie wdrapał się do okna 
i uczepiwszy się krat okiennych zaczął 
swój głośny śpiew.
 Pocisk jednego z oddanych przez 
strażników znajdujących się na po-
dwórzu więziennym strzałów trafił 
w oko więźnia. Szczęśliwie wyszedł 
powyżej czoła, nie uszkadzając móz-
gu. Po wyważeniu drzwi celi, więźnia 
zabrano do szpitala, na Pawilon III, i 
podobno wyleczono, ale oka nie udało 
się już uratować.
 Czy ta konkretna sytuacja buntu 
(nie będącego w dodatku w pełni 
władz umysłowych) więźnia aż tak za-
grażała bezpieczeństwu więzienia, że 
wymagała użycia przeciw niemu broni 
palnej, że trzeba było do niego strze-
lać i godzić w jego życie i zdrowie? 
Ówczesne władze uważały, że tak! 
Przecież był więźniem politycznym, 
wrogiem klasowym, wrogiem nowego 
systemu władzy, a ten typ wrogów 
nowego ustroju podlegał fizycznej 
likwidacji.

c.d.n.
Przedruk z:„Okruchy wspomnień z 
lat walki i martyrologii AK”

Kraków Rocznik 5 - nr 17 - 21

„Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka 
Gdybywszyscybylisilnijakkonie
(..) gdyby każdy miał to samo 
nikt nikomu nie byłby potrzebny”

Ks.JanTwardowski

NA ZAWOJSKIEJ 
ROLI
25 lipca 2004r. z inicjatywy Ks. 

Mariusza Muchy z Przeczycy 
oraz nauczycieli z Kamienicy Dolnej 
zorganizowano 9- dniowy wypoczynek 
dla dzieci w miejscowości Zawoja-
Wełcza.
 Uczestnikami kolonii była 43-oso-
bowa grupa dzieci pochodzących z 
najbiedniejszych rodzin zamieszku-
jących teren gminy Brzostek. Opiekę 
nad dziećmi sprawowali bezpłatnie: 
Ks. Mariusz Mucha, nauczyciele z 
Kamienicy Dolnej (P. Maria Hipszer, P. 

Lucyna Wal, P. Barbara Łukowicz) oraz 
z Brzostku (P. Stanisław Synowiecki). 
Należy nadmienić, że opiekunowie 
wspomogli kolonistów „jedzonkiem 

z własnych spiżarni”. Pomagali oni 
również w kuchni P. Irenie Lech, która 
troszczyła się o żołądki uczestników.
 Wyjazd poprzedziła Msza św. w 
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kościele parafialnym pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Matki Bożej w Prze-
czycy. Pokonując trzygodzinną podróż, 
dotarliśmy do celu. Miejscem stałego 
pobytu była Szkoła Podstawowa w 
Zawoi-Wełczy.
 Mimo niesprzyjającej na początku 
pobytu aury nie traciliśmy czasu. Każ-
dy dzień rozpoczynaliśmy Mszą św. 
w kaplicy dojazdowej sąsiadującej ze 
szkołą. Urządzano konkursy, zabawy i 
tańce przy muzyce. Dzieci samodziel-
nie przygotowywały humorystyczne 
spotkania, przedstawiając skecze i opo-
wiadając dowcipy. Toczono rozgrywki 

między opiekunami, a uczestnikami 
w różnych dyscyplinach sportowych, 
tj.: koszykówka, siatkówka, piłka noż-
na. Opiekunowie pogłębiali również 
wiedzę uczestników, prezentując cie-
kawostki ze swoich dziedzin wiedzy. 
Organizowano wycieczki i spacery 
po malowniczej okolicy, podziwiano 
otaczające góry, a wszystkim wyda-
rzeniom towarzyszyły roześmiane 
twarze dzieci. Wielką radość sprawiły 
im również upominki wręczone na 
zakończenie pobytu.
 2 sierpnia wszystkie dzieci szczęś-
liwie powróciły do swoich rodzinnych 

domów.
 Opiekunowie wraz z dziećmi są 
bardzo wdzięczni wszystkim, którzy 
finansowo wsparli organizowaną kolo-
nię. Oto lista sponsorów: Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Brzostku, 
Delikatesy „Centrum” P. Małgorzata 
Drozd, Apteka „Vita” P. Krystyna Go-
dawska, P. Zbigniew Golec, P. Aneta 
Grygiel, P. Grzegorz Grzesiakowski, 
Zakład Ślusarski P. Edward Kmiecik, 
P. Artur Potrzeba, P. Lucyna Zięba, P. 
Piotr Vahresholt. 
Serdecznie dziękujemy.

Opiekunowie

5 urodziny „Centrum”
W sobotę 11 września Delikatesy „Centrum” w Brzost- 

ku obchodziły swoje piąte urodziny. W programie 
znalazły się gry, zabawy i konkursy z nagrodami prowadzone 
profesjonalnie przez dziennikarzy radiowych. Były też liczne 
promocje, degustacje oraz grillowanie.
Na tych, którzy w ostatnim tygodniu zrobili zakupy za min. 
30 zł czekały atrakcyjne nagrody: pralka automatyczna, ku-
chenka mikrofalowa oraz wiele innych. Losowanie nagród, 
na którym obecność była obowiązkowa, odbyło się o godz 
17.00. Nie wszyscy jednak wierzyli w swoje szczęście bo 
nagrodę główną wylosowano dopiero za trzecim razem.

f. l.
Dużą atrakcją, nie tylko dla dzieci, był „Kubuś”

Na tych, którzy zrobili zakupy za min. 30 zł czekały 
atrakcyjne nagrody

Był też konkurs z nagrodami dla dzieci

Dzieci mogły przejechać się na kucyku

Centrum Kultury i Czytelnictwa  
w Brzostku

ogłasza zapisy do 

KÓŁKA PLASTYCZNEGO
Zapisy przyjmowane są do końca 
września br. w godz. pracy GOK.

Szczegółowych informacji udziela  
Stanisław Samborski
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Fenomen szachów zastanawia nie  
tylko socjologów, ale całe rzesze 

innych, zwykłych ludzi. Dlaczego 
ta gra zdobyła sobie tylu wiernych 
sympatyków? Skąd ciągle nowi jej 
miłośnicy, którzy na całej kuli ziem-
skiej godzinami rozwiązują problemy 
szachowe, rozgrywają swoje prywatne 
mecze, rodzinne partie, studiują litera-
turę szachową?
 Dlaczego gra, która podbiła cały 
świat, która była przyczyną wielkich 
deklaracji uczuciowych, zadrażnień 
rasowych i zgrzytów rodowych jest 
tak popularna? Dlaczego składamy 
jej daninę, niczym haracz w postaci 
wolnego czasu jakim dysponujemy? 
Czas ludzki, to najcenniejsza rzecz jaką 
mamy dla siebie na zaspakajanie swych 
potrzeb rodzinnych, wypoczynkowych 
i rozrywkowo-kulturalnych (ponoć 
ceną czasu mierzy się cenę godności 
ludzkiej - jak mawiał Wańkowicz). 
Dlaczego jest tak popularna, dlaczego 
jest tak frapująca, dlaczego jest tak 
absorbująca, dlaczego? dlaczego? dla-
czego? 
 Odpowiedź wydaje się być prosta. 
Chyba dzieje się tak dlatego, że szachy 
są zjawiskiem, ideą, a nie jednorodną 
substancją, są wielowarstwowe, o wie-
lostronnym, urozmaiconym charakte-
rze, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, 
coś co da mu satysfakcję. Jedni szukają 
zadowolenia, drudzy samorealizacji, 
inni towarzystwa i rozrywki umysło-
wej, jeszcze inni widzą w szachach 
emocjonujące współzawodnictwo 
- szlachetny, intelektualny pojedynek. 
Są i też tacy, co po prostu z szachów 
żyją, zarabiając na grze, uprawiając 
szachy jako sport. Szachy są bowiem 
dyscypliną sportową, mają swe olim-
piady szachowe, a turnieje sponsoro-
wane są przez największe koncerny, 
gdzie pula nagród jest porównywalna 
z turniejami tenisowymi (miliony $). 
Wszyscy oni jednakowo odczuwają 
silne przeżycia i wzruszenia, a przede 
wszystkim zadowolenie. Aby człowiek 
był zadowolony, trzeba by posiadał to, 
co ceni - na przykład wygraną partię, 
czy przeprowadził błyskotliwą kombi-
nację strategiczną - po prostu osiągnął 
zamierzony cel. A cel jest wielki, kiedy 
mu się poświęcasz i grasz, grasz i do-
skonalisz się, w innym przypadku staje 
się mały, płaski, szczególnie, kiedy 
robisz sobie z niego tylko środek do 
sławy zwycięzcy. 
 Gra ma wtedy sens, kiedy się 
rozwija, a rozwijasz się zdobywając 

nową wiedzę, nowe doświadczenie, 
kiedy puszczasz wodze fantazji i grasz 
kombinacyjnie, z polotem i tworzysz, 
a nie wykorzystujesz tylko nabytej już 
umiejętności. Bo szachy to bezspornie 
dziedzina twórczości artystycznej i 
naukowej, która zaspokaja potrzebę 
tworzenia i gdzie jest miejsce na zado-
wolenie wewnętrzne. 
 Szachy popularne są dlatego, że 
jedni walczą z przeciwnikiem, inni z 
samym sobą, gdzie wymagają od siebie 
wysiłku twórczego i pełnej sprawności 
umysłu w ocenie sytuacji i przewidywa-
nia. Na tych 64 małych polach dochodzi 
do konfliktów różnych stanowisk i 
strategii, gdzie materializują się (lub 
nie) subtelne plany taktyczne, gdzie 
mają miejsce dramatyczne zwarcia, 
jak i ułomności ludzkiego umysłu, 
czyli proste błędy. Błędy zdarzają się 
często, ale błąd w grze staje się błędem 
tylko wówczas, gdy powtarzasz go na-
gminnie. Błąd nie przekreśla szans na 
wygraną, kiedy go zrobisz czekasz na 
błąd rywala, chcesz go do niego zmusić, 
bo błędy nie dyskwalifikują gracza. 
 Błędy nie dyskwalifikują pracy. Czę-
sto są one nawet zaszczytnymi bliznami 
poniesionymi w boju o postęp. Tak 
mawiał M. Wańkowicz. Błąd w jednym 
ruchu - osiągnięcie w innym, nie warto 
zwracać na to uwagi, nie martw się tymi 
różnicami. Istotna jest tylko wielka 
wzajemna współpraca pozostałych. A 
nieudany ruch służy ruchowi dobre-
mu, często mistrzowskiemu. Dobry 
ruch ukazuje graczowi cel do jakiego 
zmierza. Ktoś kiedyś wyraził się mniej 
więcej tak: „Znakomity szachista jest 
artystą, jest uczonym, jest inżynierem, 
jest wreszcie dowódcą i zdobywcą”. 
A szukać dowódcy to znaczy szukać 
siebie samego, z kolei dowódca to ten, 
który bezgranicznie potrzebuje innych. 

A my z kolei chcemy, aby nas potrzebo-
wano. I tak samo jest w grze. Używając 
metafory dowódca to dobry ruch - a 
dobry odkrywczy ruch, to gracz, czyli 
ja, ty, a my to dobre kolejne ruchy, 
które są konsekwencją tego pierwszego 
dobrego. 
 Boże co ja piszę? Chyba przefilozo-
fowałem, a niech już zostanie i tak nikt 
tego nie czyta. 
 Aby głębiej wyjaśnić fenomen sza-
chów w życiu społeczeństwa, trzeba po-
służyć się historią, filozofią, socjologią, 
matematyką i psychologią, a są i tacy, 
którzy uważają że i magią. Szachy są 
częścią kultury materialnej i duchowej 
- wzbogacają ją. Z kolei same czerpią z 
dorobku innych dziedzin życia. Trafnie 
sformułował to amerykański szachista 
A. Bisno „szachy zawierają w sobie ele-
menty kultury, sztuki i intelektualnych 
zdobyczy całej historii cywilizacji”. 
Czym są więc szachy - grą, nauką i 
sztuką, czy sportem.
 Były mistrz świata M. Botwienik 
twierdzi, że są grą (czyli sportem), która 
stanowi o sile człowieka, gdyż człowiek 
zawsze dążył do walki, do rywalizacji. 
Z czasem sportowy charakter szachów 
poczęto uzupełniać elementami sztuki 
przez wkład mistrzów w piękno, estety-
kę gry, kompozycję i logikę konstrukcji. 
Botwienik dalej twierdzi „Szachy 
naszych dni stanowią jednocześnie grę 
i sztukę. Sztuką, twórczością stały się 
wówczas, kiedy objawili się prawdzi-
wi artyści, a także publiczność zdolna 
ocenić piękno gry szachowej”. Kończę 
fraszką S. J. Leca 

„Żyjemy w czasach, 
kiedy konieczny jest wybór,

a ja się urodziłem jedną 
z szachowych figur”. (pionek?)

c.d.n. 
Wł. Jop

Szachy nie są dla geniuszy

Szachy - sport, sztuka, czy nauka?

Prosta praca u siebie w domu - składanie 
ozdobnych szkatułek - materiały wysyłam. 
Na wysłanie załącz znaczki wartości 5,50 
zł. 
Zarobki w granicach 2 tys. zł.

Firma Handlowo-Usługowa
ul. Moniuszki 1
p.o. box 1009
35-015 Rzeszów I
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W sierpniu 2004 r. na terenie działania Komisariatu Po- 
licji w Brzostku zanotowano łącznie 21 zdarzeń, które 

są przedmiotem postępowań przygotowawczych w sprawach 
o popełnienie przestępstwa, a w tym m.in.:
1. kradzież z włamaniem do niezamieszkałego budynku 

mieszkalnego - 1
2. kradzież linek aluminiowych z sieci niskiego napięcia - 2
3. spowodowanie zagrożenia dla życia i zdrowia - 1
4. wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym - 1
5. wyrąb i kradzież drzewa z lasu - 1
6. kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym - 8
7. groźby karalne - 2
8. fałszowanie dokumentów - 1

9. znęcanie się nad rodziną - 1
10. niealimentacja - 1
11. nielegalny połów ryb - 1
12. usunięcie znaków granicznych - 1
 W powyższych sprawach prowadzone są dochodzenia w 
ramach których ustalono już sprawców większości wymie-
nionych przestępstw.
 Ponadto w sierpniu 2004 roku policjanci Komisariatu 
Policji w Brzostku sporządzili 15 wniosków o ukaranie, 
gdzie o winie sprawców zdecyduje Wydział Grodzki Sądu 
Rejonowego w Dębicy, nałożyli też 34 mandaty karne, głów-
nie za wykroczenia drogowe, zatrzymali 2 prawa jazdy i 17 
dowodów rejestracyjnych a pouczyli i upomnieli 285 osób.

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

Policja informuje

Janelle Taylor 
„W blasku świeć”

Sławna autorka współczesnych bestsellerów łączących  
opowieść o trudnej miłości z sensacyjną intrygą. Jej 

książki przypominają przeboje Elizabeth Adler.
Janelle Taylor jest autorką niezwykle emocjonujących 
powieści o miłości, wydanych w kilkudziesięciu milionach 
egzemplarzy. Wiele z nich weszło na listy bestsellerów. 
Pasjonujące, niezwykle barwne powieści mówią o wielkich 
ludzkich namiętnościach. Ich bohaterki zmagają się z włas-
nym sercem i swoją przeszłością, szukając szczęścia wbrew 
wszelkim przeciwnościom losu.
Kate Rose, energiczna bizneswoman, nie chce wracać do 
przeszłości. Chce zapomnieć o kimś, po kim zostały jej tylko 
wspomnienia. Ale nagle Jack Talbot znów pojawia się w ży-
ciu Kate. Ma ten sam nieodparty urok jak w dniu, w którym 
złamał jej serce. Wzruszająca i dramatyczna historia, która 
dowodzi, że prawdziwe uczucie przetrwa wszelkie burze.


Christiane Heggan
„Nigdy nie mów nigdy”

Autorka współczesnych powieści dla pań, o wartkiej, trzy- 
mającej w napięciu intrydze. Christiane Heggan jest 

autorka współczesnych powieści o sensacyjnej fabule. „Ni-
gdy nie mów nigdy”, „Namiętności” i „Zdradzeni” zostały 
uhonorowane prestiżowymi nagrodami: Romantic Times 

Reviewer’s Choice Award lub National Readers’ Choice 
Award. Christiane Heggan po mistrzowsku łączy w swych 
książkach miłość, tajemnicę i niebezpieczeństwo doprowa-
dzając pasjonującą akcję do zaskakującego finału.
 Reporterka kryminalna Laura Spencer przyjeżdża do 
Teksasu, żeby prowadzić lokalną gazetę. Ale wchodzi w 
drogę ludziom, którzy mają władzę i nie zawahają się przed 
niczym. Tylko przystojny fotograf jest jej sojusznikiem. 
Nagle jednak Laura przestaje być tego pewna.


Nora Roberts
„Bezwstydna cnota”

Nora Roberts osiągnęła w ostatnich trzech latach niebo- 
tyczny sukces: stała się najpopularniejszą pisarką w 

USA. Jej książki stanowią efektowne połączenie romansu, 
powieści przygodowej, sensacyjnej i obyczajowej. W milio-
nowych nakładach sprzedano bestsellery: Bezwstydna cnota, 
Życie na sprzedaż, Niebo Montany, Prawdziwe kłamstwa, 
Koniec rzeki, Księżyc nad Karoliną, Prywatne skandale, 
Ukryte skarby.
 Grace McCab, znana autorka powieści kryminalnych, 
stara się pomóc siostrze. Kathleen jest zrozpaczona. Musi 
odzyskać prawo do opieki nad dzieckiem, a nie stać jej na 
wytoczenie procesu byłemu mężowi. Zdesperowana decy-
duje się na upokarzające zajęcie. Grace nie przypuszcza, że 
wkrótce sama stanie przed dramatycznym wyborem. 

(wykorzystano materiał 
z ofert książkowych dla bibliotek)

Warto przeczytać

I kolejka - 8 sierpnia 
Brzostowianka Brzostek  2-0  Strzelec Frysztak

Bramki: Paweł Wal, Krzysztof Krajewski
II kolejka - 15 sierpnia 

Radomyślanka Radomyśl  0-2  Brzostowianka Brzostek
Bramki: Marcin Lisak, Paweł Wal
III kolejka - 22 sierpnia 

Brzostowianka Brzostek  0-1  Czarnovia Czarna
IV kolejka - 28 sierpnia 

KP Ropczyce  1-3  Brzostowianka Brzostek
Bramki: Marcin Lisak, Sebastian Pisarek (dwie)
V kolejka  - 5 września 

Brzostowianka Brzostek  3-0  Chemik Pustków
Bramki: Paweł Wal, Marcin Lisak, Damian Samborski
VI kolejka - 12 września

Złotniczanka Złotniki  1-1  Brzostowianka Brzostek
Bramki: Damian Samborski

Tabela V ligi dębickiej
Wyniki dotychczasowych spotkań Brzostowianki

f. l.

1.  Czarnovia Czarna 6 14 12-3
2.  Kolbuszowianka Kolbuszowa 6 13 19-8
3.  Brzostowianka Brzostek 6 13 11-3
4.  Team Przecław 6 11 21-10
5.  Lechia Sędziszów Małopolski 6 11 15-5
6.  Strzelec Frysztak 6 10 12-11
7.  Start Wola Mielecka 6 10 10-11
8.  Raniżovia Raniżów 6 9 9-7
9.  Chemik Pustków 6 9 5-5
10.  KP Ropczyce 6 7 3-4
11.  Smoczanka Mielec 6 5 6-6
12.  Jutrzenka Ławnica 6 5 7-12
13.  Ikarus Tuszów Narodowy 6 4 6-9
14.  Radomyślanka Radomyśl Wielki 6 4 3-9
15.  Złotniczanka Złotniki 6 3 3-8
16.  Strażak Niwiska 6 0 3-34
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Grzybobranie można wykorzystać do 
zwiększenia dochodów własnych gmin. 
Tak uważali parlamentarzyści uchwa-
lając tzw. ustawę grzybową. W myśl 
tej ustawy niektóre gatunki grzybów 
jadalnych podlegają ochronie, a więc 
nie wolno ich zbierać.
Już niedługo więc odbędą się I Po-
wiatowe Zawody w Grzybobraniu. 
Uczestnicy tej imprezy przejdą lasami 
z Braciejowej do szkoły w Głobikowej 
(gm. Dębica). Tam na nich czekał bę-
dzie specjalista, który dokona klasyfika-
cji grzybów na jadalne, niejadalne, pod 
ochroną i huby. Grzyby objęte ochroną 
zawodnik odniesie do lasu w miejsce 
gdzie je zebrał.
Wszystko po to, żeby z grzybobrania 
zrobić imprezę profesjonalną. Za wstęp 
do lasu można będzie uiścić jednora-
zową opłatę lub opłacić abonament za 
miesiące maj - październik.
Bzdura? A czyż w rzekach wolno łowić 
ryby bez opłaty?

Haracz płacony telewizji (abonament) 
daje nam prawo oglądania programów 
ciekawych i pożytecznych. Tymczasem 
telewizja połowę czasu antenowego 
przeznacza na reklamy, w szczególności 
zaś piwa. A oto jedna z nich, wyjątkowo 
„psychiczna”. „Woda czysta - nieważ-
ne, trawa zielona - nieważne, zima idzie 
- nieważne, Saddam uciekł - nieważne, 
koniec świata za rok - nieważne. O 
Żywiec z pianką - tak, to jest ważne, 
bardzo ważne”.
Reklama piwa jest produktem frustra-
tów (nieważne).

Igrzyska olimpijskie w Atenach udo-
wodniły, że polscy sportowcy są spraw-
ni - tylko inaczej. Podobnie jak inwa-
lidzi. Za wyjątkiem pięciu pań i tyluż 
panów. Poza tym jedna wielka zgryzota. 
Ktoś tam najpierw kajak wywrócił, a 
później ten kajak podczas ważenia był 
lżejszy niż należało. Widocznie coś z 
niego wypadło.
Bokser co to dał się obić słabeuszowi, 
klął później niczym szewc (szewców 
przepraszam).
„Ułani” co kompletnie jeździć nie 
umieli (pięciobój nowoczesny). Gre-
ckie konie tylko z litości trzymały tych 
jeźdźców w siodłach.
Kolarze szosowi dzielnie trzymali się 
autobusu z napisem „koniec wyścigu” 
i dzięki temu jako ostatni dojechali do 
mety.
Zapytany co o tym sądzi, stary Ignac 
tylko machnął ręką: panie, dziś praw-
dziwych sportowców już nie ma. Daw-
niej Pietrzykowski znokautował Laszlo 
Pappa (Laszlo Papp, Węgry - trzykrotny 

mistrz olimpijski w boksie), a Staszek 
Królak podczas Wyścigu Pokoju „po-
częstował” Ruska pompką od roweru 
kiedy ten mu drogę zajechał.

Jak minister w Dębicach przebywał. 
Tak właśnie powiedział, w Dębicach, a 
nie w Dębicy. Minister Olejniczak miał 
na myśli dwie Dębice: pierwszą z Iglo-
opolem i drugą z Zakładami Mięsnymi. 
Po spotkaniu z samorządowcami w 
pierwszej, minister pojechał do Zakła-
dów Mięsnych w drugiej. Chwileczkę, 
czy ja coś mówiłem?

Kobiety w Polsce - zdaniem Agro Ba-
zaru (maj 2004) - są w 80% zadowolone 
ze swojego wyglądu i urody. Gazeta 
nie podaje czy panie zadowolone są z 
zarobków swoich mężów. 20% ankie-
towanych kobiet chce jednak poprawić 
swój wygląd: schudnąć, przytyć (ko-
bieta zmienną jest?), ewentualnie być 
wyższą. Wyższą od kogo? Od męża 
czy od szefa w pracy? O tym gazeta 
nie mówi.
Następnym wielkim dylematem na-
szych pań jest to, gdzie kupią kosmetyki 
do pielęgnacji twarzy: w hipermarkecie, 
perfumerii, sklepie kosmetycznym, a 
może w aptece? Gazeta nie pisze o tym 
gdzie panie kupują mydło: w sklepie 
żelaznym, kiosku, czy na poczcie. 
Szanowna redakcjo, było kiedyś takie 
powiedzenie: nie widziała dawno słoń-
ca, zagorzała od miesiąca.
Lipa jako symbol zalesiania kraju. 
Dosłownie i w przenośni. Nie słysza-
łem żeby sosna miała fraszkę, a lipa 
ma. I to od przeszło 400 lat. Są więc 
korzenie historyczne. No tak, ale lipa 
to dla niektórych synonim fikcji. I o to 
chodzi. Zalesianie wielką fikcją jest. 
Nie dość, że wyznaczono bardzo krótki 
czas na składanie wniosków (01.09. 
- 31.12.2004) to jeszcze wśród doku-
mentów (może być nawet siedem!) ma 
być wypis z miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, a takiego 
planu nie ma, bo się zdezaktualizował. 

Łatanie nowych dziur na starych 
drogach powiatowych kompletnie wy-
czerpało budżet starostwa dębickiego. 
Z tego powodu na drodze Brzostek 
- Opacionka nie przybędzie w tym roku 
ani jeden metr asfaltu. Prawdę mówiąc, 
pewnie niewielkie pieniądze na ten cel 
były - na ok. 250 mb nowej nawierzch-
ni. Można było zgodnie z zasadą: niech 
kapie, nie musi się lać - zrobić coś na 
tej drodze. Ale nie. Specjaliści uznali, że 
najlepiej zrobić wszystko za jednym za-
machem. Tylko kto im ręce rozbuja?
Most na Wisłoce pod Skurową oddano 

do użytku w październiku 2002 r. Mówi 
o tym tabliczka pamiątkowa, przy oka-
zji wspominając dzięki komu most ten 
z ruin powstał. Mija właśnie dwa lata 
jak po tym moście ciężkie auta jeżdżą. 
Niektóre znacznie przekraczające ciężar 
20 t. A przecież wjeżdżać tam nie po-
winny, bo most niedługo „siądzie”. Przy 
następnej powodzi. Wtedy potrzebna 
będzie druga tabliczka, bo ludzie muszą 
wiedzieć dzięki komu most do Wisłoki 
runął.

Nadmierne opady, powódź, nawałnica 
burzowa - to nieszczęścia jakie dotknęły 
gminy Brzostek, Jodłowa i Pilzno w 
lipcu i sierpniu tego roku. Na usuwa-
nie skutków powodzi gminy mogły 
otrzymać interwencyjne miejsca pracy 
refundowane z Powiatowego Biura 
Pracy. Dla gminy Brzostek przyznano 
5 etatów choć zapotrzebowano 15 pra-
cowników. Istnieją pewne możliwości 
dodatkowego zatrudnienia przy tych 
właśnie pracach na terenie gminy Pil-
zno oraz przy naprawianiu podmytych 
dróg powiatowych w Gorzejowej i 
Januszkowicach. Skoro jest taka bieda, 
to skąd w Starostwie są pieniądze na 
zakup samochodu służbowego za ok. 
95.000 zł?

Ochrona środowiska w Polsce jest 
podstawowym celem zakładanym przez 
unijne fundusze pomocowe. Samorządy 
gminne przytłoczone nakazami in-
spektorów ochrony środowiska usilnie 
poszukują środków finansowych na 
realizację inwestycji w tym zakresie. 
Przykładem jest oczyszczalnia ścieków 
w Kleciach, która ma być zmoder-
nizowana do 2007 r. Bez wsparcia z 
zewnątrz trudno będzie dotrzymać ter-
minu.  Tymczasem w Pilźnie też liczą na 
taką pomoc. A dla dwóch samorządów 
nie wystarczy. Czyli do „takiego tanga” 
nie potrzeba dwojga. Jeden dostanie a 
drugi nie.
Takie tango /K. Cugowski i Budka 
Suflera/

Podwładny przed obliczem przełożo-
nego powinien mieć wygląd lichy i dur-
nowaty, tak żeby swoim rozumieniem 
istoty sprawy nie peszyć przełożonego” 
- takie prawo w XVII w. ustanowił car 
Rosji Piotr I. W sporze jaki zaistniał w 
Dębicy między strażnikiem miejskim 
a burmistrzem prawo to może mieć 
zastosowanie. W takim wypadku szanse 
burmistrza przed sądem pracy ja widzę 
ogromne.

c.d.n.
Ferdynand Bugno 

Brzostecki alfabet społeczny 2004 cz. II
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Poziomo:
1) Silnik syreny lub trabanta; 4) Pił-
karska arena; 7) Odchyłka wahadła; 
9) Dawniej władca rosyjski; 10) Rze-
ka, dopływ Wisły; 11) Naja; 12) Za 
bufetem; 13) Prorok, połknięty przez 
wieloryba; 14) Brak staranności;  
16)  Mieszkaniec Augustowa;  
21) Próżniak; 22) Samoczynnie 
zatrzymuje pociąg; 24) Spotkanie 
tenisowe par mieszanych; 25) Wy-
spa indyjska na Morzu Arabskim; 
26) Zbudował arkę; 27) Czasem po 
obiedzie; 30) Ostre zapalenie mig-
dałków i gardła; 31) Osoba hańbiąca 
rodzinę.

Pionowo:
1) Ptak z rzędu żurawiowatych;  
2) Ryba z wąsami; 3) Dział huty;  
4) Paluszek do latarki; 5) Srebrzysto-
biały metal stosowany zamiast rtęci 
w termometrach; 6) Odejście wojska; 
7) Tętnice; 8) Tropikalna gruszka; 14) 
Ocena; 15) Wącha „trawkę”; 17) Ogół, 
grono; 18) Czekolady lub mnożenia; 
19) Przyrząd do wyciskania; 20) 9-
dniowe nabożeństwo; 21) Otwory ze-
wnętrzne nosa; 23) Poprawa błędów; 
28) Kanton w środkowej Szwajcarii;  
29) Urządzenie w stoczni.

Litery z kratek ponumerowanych 
w prawym dolnym rogu utworzą 
rozwiązanie.

Rozwiązania wpisane do kuponu 
zamieszczonego niżej dostarczone 
do dnia 10 października 2004 r. do 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Brzostku wezmą udział w losowaniu 
nagrody książkowej.

Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru: 
GRUDNA DOLNA

Nagrodę książkową wylosowała  
MAGDALENA ZATORSKA  
z Brzostku.

Po odbiór nagród prosimy zgłaszać 
się do GOK w Brzostku.

J. Nosal

Na przyjęciu w Sztokholmie przedsta-
wiają się sobie dwaj mężczyźni:
- Olsen jestem. Kupiec hurtowy - wę-
giel i koks.
- Soerensen. Dyrektor więzienia - 
chleb i woda.

		

Trzech gości obserwuje dom. W pew-
nym momencie do domu wchodzą 
dwie osoby. Za pół godziny wychodzą 
trzy.
Biolog mówi: Rozmnożyli się.
Fizyk: Nie, to błąd pomiaru.
Matematyk: Jak do środka wejdzie 
jeszcze jedna osoba to dom będzie 
pusty...

		
Wojska rosyjskie mają stacjonować 
obok wojsk ONZ. Dowódca wojsk 
rosyjskich mówi do żołnierzy:

- Francuzi wymieniają bieliznę co 
tydzień. Anglicy wymieniają bieliznę 
co trzy dni. Amerykanie wymieniają 
bieliznę co dwa dni. Wy będziecie wy-
mieniać codziennie. Po chwili dodaje: 
A kto z kim będzie wymieniać, to już 
sami sobie ustalicie.

		
- Dlaczego nie wstajesz? - pyta Jasia 
w autobusie starsza pani. 
- Ja już dobrze panią znam! Ja wstanę, 
a pani zajmie mi miejsce!
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W ostatnim numerze „Wiadomo- 
ści Brzosteckich” zamieściłem 

artykuł pt. „W 60-tą rocznicę akcji 
odwetowej”, w którym cytowałem 
tekst zamieszczony w tygodniku 
„Podkarpacie” nr 51(169) z 1969 roku, 
opisujący owe tragiczne wydarzenia 
w Bukowej. Po ukazaniu się sierpnio-
wych „Wiadomości” otrzymałem od 
Pana Jana Tybura (jedynego żyjącego 
świadka tamtych wydarzeń) list wy-
jaśniający pewne nieścisłości, który w 
całości przedstawiam poniżej.

f. l.

Szanowny Panie Redaktorze!
 Przepraszam bardzo, że ośmielam 
się zająć kilka minut na przeczytanie 
mojego listu. Dotyczy on jeszcze tej 
lipcowej bukowskiej rocznicy.
 Na wstępie chciałbym podziękować 
Panu za zainteresowanie się tą sprawą 
i umieszczenie relacji oraz udanych 
zdjęć w Waszych poczytnych „Wia-
domościach”
 Chciałbym ustosunkować się do 
fragmentu artykułu jaki podał Panu 
Merkwa (junior), zamieszczonego 
w tygodniku „Podkarpacie” z okazji 
odsłonięcia (?) pomnika (coś mi tu 
nie pasują te dwie daty: 1969 i 1971). 
Również podaną datę akcji należałoby 
uściślić, gdyż miała ona miejsce 29 i 
30 lipca (sobota i niedziela), co do któ-
rej nie mam najmniejszej wątpliwości. 
Skąd ta sama data - czyli 25 VII figuru-
je w wymienionym „Podkarpaciu”?
 Obecnie, dla uczczenia 60-tej 
rocznicy tych zajść, wybrałem - ze 
zrozumiałych względów - dzień świą-
teczny, czyli najbliższą niedzielę, która 

wypadła 25 lipca. Zresztą to najmniej 
istotny błąd.
 Mnie bulwersuje brak jakiejkolwiek 
wzmianki na nasz temat i to konse-
kwentnie we wszelkich źródłach z 
jakimi udało mi się zetknąć. Czyja to 
tendencja, w jakim interesie?
 Nie wiem kto podawał dane dla 
„Podkarpacia” o zabitych i rannych 
w czasie pacyfikacji. Powinien to być 
bardziej zorientowany, kompetentny i 
obiektywny człowiek.
 Wśród nazwisk ofiar brakuje dru-
giego Kolbusza i Szarka (mojego 
najbliższego sąsiada - zabitego przy 
własnym domu). Do śmiertelnie ranne-
go w brzuch S. Raka wezwano lekarza 
Zbigniewa Paczosę (nie Pacurę) z Ko-
łaczyc, który udzielił również pomocy 
nam w Brzyskach. Przypadek Ludwika 
Forysia jest prawdziwy i zakrawał na 
autentyczny cud.
 Nie mam skłonności do pomniej-
szania hitlerowskich zbrodni ale 
należy oddać sprawiedliwość faktom, 
bowiem nieprawdą jest jakoby po 
akcji kogoś z mieszkańców Bukowej 
lub Kluczowej (przysiółek Kołaczyc) 
aresztowano czy wywieziono do Nie-
miec.
 Już po ukazaniu się waszego artyku-
łu w „Wiadomościach” rozmawiałem 
z Merkwą, który mocno upierał się, że 
według opowiadań jego ojca zginęło 
wówczas około 30-tu osób i odszedł 
nieprzekonany, że to nieprawda. Dzi-
wię się, że coś takiego mógł twierdzić 
człowiek z bliskiego sąsiedztwa.
 Uważam, że pewne fakty usłysza-
ne od ojca, młodemu człowiekowi 
urodzonemu już po wojnie, mogły się 

pomieszać w pamięci. Liczba 30 może 
odnosić się do liczby spalonych zabu-
dowań gospodarskich, których mogło 
być około 30-tu. Zaś wywożenie 
gdzieś mieszkańców Bukowej może 
się mylić z ewakuacją ludności w pasie 
przyfrontowym, która dla Bukowej za-
rządzona była w pierwszej kolejności 
(karnie) ale odbywało się to już później 
w sierpniu i nie do Niemiec.
 W tych moich uwagach nie chodzi 
o jakieś sprostowania (co zresztą 
pozostawiam do Pańskiego uznania), 
czy polemizowania z kimkolwiek. Nie 
ma wśród żyjących kompetentnych 
ludzi do nawiązania takiej polemiki. 
Mnie teraz też nikt nie musi wierzyć 
chociaż nie miałem i nie mam żadne-
go interesu, jaki chciałbym zyskać na 
kłamstwie.
 Dało mi to przekonanie, jak łatwo 
powstają pewne zakłamania, przeina-
czenia, różne białe plamy w przedsta-
wianiu różnych faktów historycznych, 
tak w skali makro jak i mikro, jak np. 
ta nasza.
 Przypomniałem sobie jeszcze, że 
w pierwszym czy drugim roku po 
wojnie byliśmy wraz z ojcem wezwani 
do Brzostku (nie pamiętam na czyj 
rozkaz), gdzie dr J. Majewski prze-
prowadzał z nami wywiad lekarski i 
opisywał nasze blizny. Czyli, że ktoś 
jednak wiedział o nas.
 Później rodzina moja wyjechała z 
Bukowej i rozproszyła się, a przeżycia 
wojenne powoli się zacierały. Przyna-
leżność do Armii Krajowej (w moim 
przypadku skromny łącznik) przez 
wiele lat nie była mile widziana.
 Obecnie na stare lata odżywają 
wspomnienia i refleksje, stąd też decy-
zja uczczenia pamięci tych niewinnych 
sąsiadów jak i swojego dramatu.

  Z poważaniem
Jan Tybur

31. 08. 2004 r.

Czytelnicy
piszą

Strażackie 
święto
W czasie tygodniowego Odpustu w  

Sanktuarium Matki Bożej w 
Przeczycy, tradycyjnie już, jeden 
dzień przeznaczony jest dla straża-
ków. 
 W tym roku na spotkanie z Matką 
Bożą w Przeczycy, które miało miej-
sce 16 sierpnia o godz. 18.00, przy-

były jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Bielów, Błażkowej, 
Bobrowej, Braciejowej, Brzeźnicy, 
Brzostku, Brzysk, Bukowej, Czarnej, 
Dzwonowej, Grabin, Grudnej Dolnej, 
Januszkowic Wsi, Januszkowic Dzia-
łów, Kozłowa, Nagawczyny, Nawsia 
Brzosteckiego, Opacionki, Paszczyny, 
Podgrodzia, Pustyni, Siedlisk-Bogusz, 
Skurowej, Słotowej, Stobiernej, Stra-
szęcina, Strzegocic, Wiewiórki, Woli 
Wielkiej, Zasowa, Zwiernika, Żdżar i 
Żyrakowa. W sumie 33 jednostki i 22 

poczty sztandarowe.
 W uroczystości uczestniczyli 
także: Stefan Bieszczad - Przewod-
niczący Rady Powiatu Dębickiego, 
Stanisław Chmura - Starosta Powiatu, 
Stanisław Skawiński - v-ce Starosta, 
Józef Chmura - Burmistrz Pilzna, 
Józef Chudy - Wójt Gminy Czarna, 
Stanisław Rokosz - Wójt Gminy Dę-
bica, Władysław Kita - Wójt Gminy 
Jodłowa, Krzysztof Moskal - Wójt 
Gminy Żyraków, Czesław Leja - Wójt 
Gminy Wielopole Skrzyńskie, Leszek 
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Bieniek - Wójt Gminy Brzostek, Zofia 
Skórska - Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Brzostek, Jan Ziobro - Komendant 
Państwowej Straży Pożarnej w Dębi-
cy i Wiesław Latoszek - Komendant 
Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.
 Mszę św. w intencji strażaków 
sprawowali O. Andrzej Mikołajczyk 
(były kapelan strażaków powiatu 
dębickiego), który wygłosił także ho-
milię i O. Piotr Nowak. Po Mszy św. 
zostały poświęcone wszystkie wozy 
strażackie ustawione na przykościel-
nym parkingu.
 Na koniec Wójt Gminy Brzostek 
Leszek Bieniek zaprosił wszystkich 
strażaków na grochówkę, którą przy-
gotowali  druhowie z Nawsia Brzo-
steckiego.

f. l. W uroczystości uczestniczyli także zaproszeni goście

Na uroczystość przybyło 33 jednostki OSP i 22 poczty sztandarowe

O. Andrzej Mikołajczyk w asyście ks. proboszcza Mar-
ka Marcićkiewicza poświęcił wozy strażackie

Wójt Leszek Bieniek zaprosił wszystkich obecnych 
strażaków na grochówkę
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wiedzialności za treść, która może 
być sprzeczna z naszymi poglądami. 
Korespondencji i materiałów nie 
zamawianych nie zwracamy! Re-
dakcja zastrzega sobie możliwość 
skracania materiałów.

Z radością informujemy, że spełniło  
się marzenie uczestników i pra-

cowników WTZ nabycia nowego 
środka  transportu.
 Zakupiony nowy samochód - Opel 
X83 VIVARO w 70% dofinansowany 
został z Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Pozostałe środki pochodzą od życzli-
wych ludzi i instytucji.
 Szczególną wdzięczność pragnie-
my wyrazić panu Stefanowi Biesz-
czadowi - prezesowi firmy „SURET”, 
pani Marii Przebięda - radnej powiatu 
dębickiego, Starostwu Powiatowemu 
w Dębicy, CARITAS diecezji rze-

Radość niepełnosprawnych w WTZ
szowskiej, firmom Limba i Taurus 
z Pilzna, pani Małgorzacie Drozd z 
CENTRUM w Brzostku oraz pani 
Zofii Skórskiej. Duży wkład finan-
sowy w zakup auta włożyli też sami 
uczestnicy.
 Wyrażamy szczególną wdzięcz-
ność ks. Proboszczowi dr. Janowi Ce-
bulakowi za odważny trud wspierania 
naszych działań oraz ich ostateczne 
sfinalizowanie, które wymagało du-
żego zaangażowania.
 Dzięki wielkiemu sercu i hojności 
życzliwych ludzi osoby niepełno-
sprawne z gminy Brzostek będą 
mogły bezpiecznie dojeżdżać na za-

jęcia i uczestniczyć w prowadzonej 
rehabilitacji i terapii.
 Kolejną troską kierownictwa jest 
konieczność przeprowadzenia nie-
zbędnych remontów w celu poszerze-
nia bazy warsztatowej. Zdając sobie 
sprawę z naszych ograniczonych moż-
liwości, z wdzięcznością przyjmiemy 
każdą pomoc w formie materiałów lub 
środków finansowych.
 Serdecznie dziękujemy za każdy 
gest życzliwości władzom Gminy 
Brzostek i mieszkańcom oraz za-
pewniamy o pamięci modlitewnej za 
naszych dobroczyńców.

D. K.

Dzięki wielkiemu sercu i hojności życzliwych ludzi uczestnicy WTZ  
będą mogli bezpiecznie dojeżdżać na zajęcia

Fot. J. Nosal


