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Spotkanie 
pokoleń
Rocznica powstania Komisji Eduka- 

cji Narodowej stała się w Zespole 
Szkół w Nawsiu Brzosteckim okazją 
do spotkania uczniów i nauczycieli z 
byłymi pracownikami szkoły.
 Na uroczystość zaproszona została 
Emilia Kalina, która przez 27 lat kie-
rowała szkołą oraz nauczyciele: Maria 
Szczepanik, Zofia Pyra, Weronika 
Dziurgot, Janina Przewoźnik, Jan Józe-
fowicz, Elżbieta Drak i Maria Żyra.
 Z zaproszenia skorzystali również 
byli pracownicy obsługi: Zofia Dunaj-
ska, Zofia Kurek, Zofia Zięba, Włady-
sław Jarmusz i Józef Trychta.
 W spotkaniu udział wzięli przed-
stawiciele samorządu: Wójt Leszek 
Bieniek - były uczeń emerytowanych 
nauczycieli, Elżbieta Łukasik - Skarbnik 
oraz kierownik GZOSiP - Irena Nosal, 
także była uczennica szkoły w Nawsiu. 
Radę Gminy reprezentowali: Józef Ko-
bak - radny wsi Nawsie, oraz Kazimierz 
Fryc - sołtys wsi Nawsie Brzosteckie. 
 Część artystyczną przygotowali wy-
chowankowie przedszkola i uczniowie 
klas pierwszych szkoły podstawowej 
i gimnazjum. Oczywiście najwięcej 
braw otrzymali najmłodsi. Wszyscy 
pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, a 
wyróżnieni pracownicy odebrali nagro-
dy.
 Po zakończeniu części oficjalnej dy-
rektor szkoły zaprosił gości na spotkanie 
przy kawie, podczas którego wszyscy 
wspominali swoje lata szkolne. Były to 
opowieści bardzo ciekawe, opisujące 
m.in. związki obecnych nauczycieli z 
byłymi. Okazało się, że szkoła w Nawsiu 
wśród swoich wychowanków ma wielu 
przedstawicieli tej profesji. Obecnie 5 z 
20 nauczycieli to absolwentki tutejszej 
szkoły.
 Wszyscy zebrani mogli obejrzeć 
dwie wystawy towarzyszące: prace 
plastyczne uczniów pt. „Portret mojego 
nauczyciela” oraz prace hafciarskie.
 Ten „kolejny” Dzień Nauczyciela był 
inny nie tylko dla gości, ale również dla 
uczniów, którzy w bezpośredni sposób 
poznawali historię szkoły, jednocześ-
nie byli świadkami szacunku z jakim 
odnoszą się do swoich nauczycieli ich 
byli wychowankowie bez względu na 
pozycję jaką dziś zajmują.

D. F.
W części artystycznej wystąpili m.in. uczniowie klasy pierwszej, którzy w 

tym dniu złożyli uroczyste ślubowanie

Wójt Gminy Leszek Bieniek złożył wszystkim pracownikom szkoły życze-
nia z okazji ich święta

Na uroczystość zaproszona została Pani Emilia Kalina, która przez 27 lat 
kierowała szkołą w Nawsiu Brzosteckim

Fot. J. Nosal
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Brzostecka podstawówka w roku szkol- 
nym 2003/2004 otrzymała tytuł „Szko-

ły z klasą”. 
 „Szkoła z klasą” to akcja zorganizowana 
przez „Gazetę Wyborczą” wraz z portalem 
gazeta.pl oraz Centrum Edukacji Obywatel-
skiej. Akcji patronuje prezydent Aleksander 
Kwaśniewski.
 Cel, jaki jej przyświecał to podnoszenie 
poziomu nauczania w polskich szkołach. 
Od edukacji, bowiem w zasadniczej mierze 
zależy nasz dalszy los i los naszych dzieci. 
Edukacji nastawionej na rozbudzanie my-
ślenia każdego ucznia, rozwijającej zainte-
resowania, pasje uczniów i wzmacniającej 
ich wiarę w siebie. Kształcenie oparte na 
przejrzystości szkolnych norm i uczciwości 
oceniania, życzliwej i prawdziwie społecz-
nej powiązanej z ojczyzną małą i dużą, 
edukacji otwierającej perspektywy życiowe 
m.in. znajomość komputera, internetu, oraz 
znajomości języków obcych. 
Program to sześć głównych zasad dobrej, 
mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom 
i rodzicom szkoły: 
1. Dobrze uczy każdego ucznia. Potrafi 

wyjaśniać i zaciekawiać: dba, aby 
wszyscy uczniowie osiągali coraz lep-
sze wyniki i rozwijali swoje aspiracje i 
zainteresowania.

2. Szkoła ocenia sprawiedliwie. Uczniowie 
wiedzą, czego mają się nauczyć, są oce-
niani według jasnych i jawnych zasad.

3. Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat. 
Uczy twórczego i krytycznego myślenia, 
a wiedza i umiejętności w niej zdobyte 
pomagają zrozumieć to, co dzieje się w 
ich miejscowości, w Polsce, na świecie 
oraz rozwiązać realne problemy.

4. Szkoła rozwija społecznie, uczy wraż-
liwości. Uczniowie uczą się współdzia-
łania w zespole, angażują się w pracę 
na rzecz innych ludzi oraz działają dla 
dobra swej małej i dużej ojczyzny oraz 
całego świata.

5. Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, 
tworzy dobry klimat. W szkole panuje 
życzliwa, pełna wzajemnego szacunku 
atmosfera, uczniowie maja szansę uwie-
rzyć we własne siły.

6. Szkoła przygotowuje do przyszłości. 
Uczy języków obcych, posługiwania się 
komputerem i Internetem, przygotowuje 
uczniów do życia w zjednoczonej Euro-
pie i wprowadza w świat kultury.

W całej Polsce na akcję odpowiedziało 
bardzo dużo szkół. Każda szkoła publicznie 
w Internecie przedstawia swoje osiągnięcia. 
Nasza szkoła również podjęła powyższe 
wyzwanie. 
 Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej we 
wrześniu 2003, pani dyrektor, Maria Prze-
bięda zaproponowała mi pełnienie roli ko-
ordynatora całej akcji „Szkoła z klasą”. W 
związku z tym przeprowadziłam spotkanie 
szkoleniowe dla nauczycieli mojej szkoły, 
na którym omówiłam wszystkie istotne 
szczegóły prowadzenia akcji. Powołałam 
zespoły zadaniowe, które opracowywały 

sprawozdania z sześciu zasad, po jednym 
dowolnym zadaniu z każdej zasady. W 
skład tych zespołów wchodzili nauczyciele, 
uczniowie i rodzice.
 Opis działalności szkoły można obej-
rzeć na stronie internetowej: www.gazeta.
pl/klasa. Działalność sprawozdawcza 
poszczególnych zespołów zadaniowych 
odbywała się drogą internetową. Moim 
zadaniem było koordynowanie całością 
prac, prowadzenie systematycznej kore-
spondencji z Organizatorem Akcji oraz 
umieszczanie opracowanych sprawozdań 
na stronie internetowej. Oto sześć zadań, 
jakie wybrały zespoły zadaniowe:
1. Jak wychować ludzi z pasją?
2. Oceniamy tak, by pomagać się uczyć.
3. Dobry program, dobry podręcznik.
4. Nasza mała i wielka ojczyzna.
5. Każdego można za coś pochwalić.
6.Uczniowie wchodzą do Europy. 
 Terminy realizacji poszczególnych za-
dań były następujące: 15.12.03r., 15.03.04r., 
31.05.04r. Zadania realizowaliśmy w 
dowolnej kolejności, ale ustalone terminy 
nadsyłania sprawozdań były ściśle prze-
strzegane.
 Recenzent „Szkoły z klasą” sprawdzał 
każde sprawozdanie i przedstawiony w 
nich sposób realizacji zadania. Wszystkie 
zadania zostały zaliczone za pierwszym 
razem bez większych poprawek. Z dniem 1 
października 2004 r. otrzymaliśmy Certyfi-
kat „Szkoła z klasą”, który wkrótce zostanie 
przesłany do naszej szkoły. 
 Na początku akcji została przeprowa-
dzona ankieta wśród uczniów, ich rodziców 
i nauczycieli, „Jaka jest nasza szkoła?” 
Następnie opracowałam internetową „Wi-
zytówkę Szkoły”, w której zamieściłam naj-
ważniejsze informacje o naszej placówce. 
 Jako koordynator utrzymywałam stały 
kontakt z szefami zespołów i aktywnie 
uczestniczyłam w roboczych posiedzeniach 
poszczególnych grup.
 Byłam również współautorką opracowa-
nia sprawozdania „Każdego można za coś 
pochwalić”. 
 Stworzyliśmy kilkuosobowe zespoły 
współpracujące ze sobą aktywnie na zasa-
dzie dobrowolnego uczestnictwa. Praco-

waliśmy systematycznie wg. ustalonego, 
stałego harmonogramu spotkań i zgodnie 
z przyjętym planem pracy. Dokonywali-
śmy prezentacji dorobku indywidualnych 
działań. Podczas dyskusji wymienialiśmy 
poglądy, przemyślenia i prezentowaliśmy 
pisemne sprawozdania dotyczące wcześniej 
wyznaczonych zadań przez przewodniczą-
cego zespołu. Po każdorazowym tematycz-
nym spotkaniu dyskusyjnym powstawał 
wspólnie uzgodniony projekt prezentacji 
zadania.
 Akcja ta dawała nam możliwość za-
prezentowania się w bardzo szerokim 
gronie szkół ambitnych i dbających o swój 
wizerunek. Interesowało nas szczególnie, 
a jednocześnie mobilizowało to, jak inni 
odniosą się do naszej dotychczasowej pracy, 
jak będzie ona postrzegana nie tylko przez 
profesjonalistów, ale i przeciętnego Pola-
ka. 
 Różnorodność i rozpiętość tematyczna 
poszczególnych zadań akcji „Szkoła z 
klasą” pozwoliła całej Radzie Pedagogicz-
nej i każdemu z osobna odnaleźć wśród 
nich te, które umożliwiły pokazanie całej 
gamy barw i odcieni warsztatu twórczego 
nauczyciela. Zmierzenie się z wybranymi 
zadaniami pozwoliło nam potwierdzić 
mocne strony szkoły i dostrzec jej strony 
słabe - oczywiście po to, żeby je zlikwi-
dować. Nie boimy się zdrowej rywalizacji, 
nie przeraża nas dodatkowa praca, bowiem 
wszystkie te działania wpływają na jakość 
pracy naszej szkoły. Udział w ogólnopol-
skiej akcji pozwolił nam na zapoznanie 
się z pracą innych placówek, dzielenie się 
wiedzą i doświadczeniem, a jest to w pracy 
z dziećmi niezwykle istotne.
 Każda szkoła musi być otwarta na świat, 
na nowe wyzwania. 
 Mam nadzieję, że nasza praca przy-
niosła i nadal będzie przynosić korzyści 
naszej szkole. Zasady akcji „Szkoła z 
klasą” staraliśmy się realizować nie tylko 
w czasie trwania akcji, ale także w naszej 
codziennej pracy. Uważam, że nasza 
szkoła stara się dobrze uczyć każdego, 
sprawiedliwie oceniać, myśleć i rozu-
mieć świat, rozwija społecznie, pomaga 
wierzyć w siebie, tworzy dobry klimat i 
przygotowuje do przyszłości. 

E. Parat

Szkoła z „klasą”

Naszym i naszych dzieci:
    Opiekunom
     Wychowawcom
    NAUCZYCIELOM
życzenia
  satysfakcji
    zadowolenia
      szczęścia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej składa
 Wójt Gminy Brzostek
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W bieżącym roku wykonano robo- 
ty remontowe na mogile zbio-

rowej w Brzostku oraz  cmentarzach 
wojennych z okresu I wojny światowej 
w Januszkowicach i Zawadce Brzo-
steckiej
 Na mogile zbiorowej nr 222 poło-
żonej w Brzostku na Równiach prze-
prowadzono renowację ogrodzenia i 
betonowego postumentu z krzyżem.
 Na cmentarzu nr 217 położonym w 
Januszkowicach Działach wykonano: 
naprawę centralnego krzyża, renowa-
cję tablicy inskrypcyjnej, malowanie 
ogrodzenia oraz uzupełniono brakujące 
krzyże i tabliczki nagrobne. 
 Remont cmentarza nr 226 w Zawad-
ce Brzosteckiej polegał na uzupełnieniu 
brakujących krzyży, udrożnieniu sy-
stemu odwadniającego, czyszczeniu i 
malowaniu betonowych i kamiennych 
elementów takich jak: krzyż centralny, 
kapliczka cmentarna, balustrady, ławy, 
obramowania skarp.
 Łączna wartość robót wykonanych 
na powyższych cmentarzach wynosi 
22 tys. zł i była częściowo finansowana 
ze środków przekazanych przez Radę 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
w Warszawie, w wysokości 8 tys. zł 
na cmentarz w Januszkowicach oraz 5 
tys. zł na cmentarz w Zawadce Brzo-
steckiej. Przy robotach remontowych 
wykorzystana została również dotacja 
celowa z Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszowie w wy-
sokości 3 tys. zł oraz środki finansowe 
z budżetu Gminy Brzostek w kwocie 6 
tys. zł.

Witold Olszewski
Fot. J. Nosal

Remonty na cmentarzach wojennych

Cmentarz wojenny nr 217 w Januszkowicach

Cmentarz wojenny nr 226 w Zawadce Brzosteckiej

By zwyciężyć w tej dyscyplinie, 
nie trzeba żelaznej kondycji, 
wrodzonej szybkości i zręcz-
ności. Wystarczy odrobina spo-
strzegawczości, doświadczenia 
i... łut szczęścia.

W sobotę 2 października  
2004 r. odbyły się I Po-

wiatowe Mistrzostwa w Grzybo-
braniu, w którym wzięły udział 
142 osoby. Wśród wszystkich 
uczestników znalazła się 10- cio 
osobowa grupa uczniów wraz z 
nauczycielkami - panią Agatą, 
Anetą i Grażyną z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Brzost-
ku. Przed wyruszeniem do lasu 

Powiatowe Mistrzostwa w Grzybobraniu
młodzi grzybiarze otrzymali 
mapę głobikowsko - bracie-
jowskich lasów. Uczniowie z 
dużym entuzjazmem rozpoczęli 
grzybobranie, a w ich koszykach 
znalazły się: borowiki, podgrzyb-
ki, opieńki, kurki i rydze. Po 
prezentacji zebranych grzybów 
i ocenie klasyfikatora wszyscy 
udali się na pieczone kiełbaski. 
Spośród wszystkich uczestników 
wyłoniono najmłodszą grzybiar-
kę Paulinkę Maziarz z Brzostku 
(fot. obok), która została nagro-
dzona kolorową piłką i kubkiem 
z logo I Mistrzostw Powiatowych 
w Grzybobraniu.

a. c.
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Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej 
stanowiącej własność Gminy Brzostek

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego prze-
znaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu 
następująca nieruchomość: 
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 370/2 o pow. 0,89 
ha położona w Smarżowej, objęta Księgą Wieczystą 
Nr 48 272, stanowiąca własność Gminy Brzostek
Nieruchomość położona jest w obrębie zabudowy han-
dlowo-usługowej i jednorodzinnej. Teren zabudowy han-
dlowo-usługowej ze starodrzewem podworskim, który 
podlega ochronie konserwatorskiej. Teren uzbrojony w 
sieć elektryczną, gazową i wodociągową.
Działka nie jest objęta planem zagospodarowania 
gminy Brzostek (ustalenia miejscowego planu zago-
spodarowania 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 kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz.592), 
poza wyjątkami określonymi w art. 3 ust. 7 tej ustawy, 
Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pier-
wokupu przedmiotowych nieruchomości.
Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu 
przy zawieraniu umowy sprzedaży, zobowiązany będzie 
do złożenia następujących dowodów, o których mowa 
w art. 7 ust. 1-5 w/w ustawy tj.: dowód potwierdzający 
osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego - oświad-
czenie prowadzącego gospodarstwo, poświadczone przez 
Wójta Gminy Brzostek.

Cena wywoławcza działki nr 370/2 wynosi: 22.924,00 
zł (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia 
cztery złote) 
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 2.293,00 zł 
(dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote).

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE 
SIĘ W URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 
05 LISTOPADA 2004r. O GODZ. 10.30 W BIURZE 
WÓJTA GMINY

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą 
wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 02 
listopada 2004r. do kasy Urzędu Gminy w Brzostku, 
lub na konto: Bank Śląski S.A. Oddział w Jaśle Nr 
201050 1458 1000 0022 1849 7325

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wy-
grał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym 
uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu 
przetargu. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba 
wyłoniona w przetargu jako nabywca uchyliła się od 
zawarcia umowy kupna-sprzedaży w dniu wyznaczonym 
do stawienia się w Kancelarii Notarialnej. 
Koszty umowy notarialnej pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn.
W razie wyniesienia granic na gruncie koszty pokry-
wa kupujący.

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonych w Januszkowicach 
stanowiących własność Gminy Brzostek

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczo-
ne zostają do sprzedaży w drodze przetargu następujące 
nieruchomości: 
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 713 o pow. 1,30 ha i 
działka oznaczona nr ewid. 721 o pow. 1,32 ha położone w 
Januszkowicach w obrębie pól użytkowanych rolniczo. Na 
znacznej części powierzchni działek teren jest silnie pofał-
dowany. Część działki nr 721 wzdłuż potoku jest porośnięta 
drzewostanem.
Działki nie są objęte planem zagospodarowania gminy 
Brzostek (ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Brzostek przestały obowiązywać z 
dniem 01.01.2003r., na podstawie art. 67 ustawy o zagospoda-
rowaniu 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 Rolnej przysługuje prawo pierwokupu przed-
miotowych nieruchomości.
Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu przy 
zawieraniu umowy sprzedaży, zobowiązany będzie do złoże-
nia następujących dowodów, o których mowa w art. 7 ust. 1-5 
w/w ustawy tj.: dowód potwierdzający osobiste prowadzenie 
gospodarstwa rolnego - oświadczenie prowadzącego gospo-
darstwo, poświadczone przez Wójta Gminy Brzostek.

Cena wywoławcza działki nr 713 wynosi: 3.714,00 zł (trzy 
tysiące siedemset czternaście złotych) 
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 372,00 zł (trzysta 
siedemdziesiąt dwa złote)

Cena wywoławcza działki nr 721 wynosi: 3.997,00 zł (trzy 
tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) 
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 400,00 zł (czterysta 
złotych)

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ 
W URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 05 
LISTOPADA 2004r. O GODZ. 10.00 W BIURZE WÓJTA 
GMINY

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wa-
dium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 02 listopada 
2004r. do kasy Urzędu Gminy w Brzostku, lub na konto: 
Bank Śląski S.A Od-dział w Jaśle Nr 201050 1458 1000 
0022 1849 7325

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wy-
grał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym 
uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu prze-
targu. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona 
w przetargu jako nabywca uchyliła się od zawarcia umowy 
kupna-sprzedaży w dniu wyznaczonym do stawienia się w 
Kancelarii Notarialnej. Koszty umowy notarialnej pokrywa 
kupujący.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn. 
W razie wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa 
kupujący. 
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Zbliża się dzień Wszystkich Świę- 
tych - czas szczególnej modlitwy 

za zmarłych i pamięci o najbliższych, 
którzy odeszli z tego świata do wiecz-
ności. Spoczywają oni na cmenta-
rzach, dlatego właśnie cmentarz jest 
w tradycji chrześcijańskiej drugim 
miejscem świętym po kościele. Miejsce 
pochówku zmarłych zawsze otoczone 
jest czcią, szacunkiem i troską - szcze-
gólnie, gdy są tam nasi bliscy. Zawsze 
każda nekropolia to ziemska pamiątka 
ludzkiego życia i jego kresu, to również 
osobny rozdział historii danej okolicy, 
pomnik tragicznych wydarzeń takich 
jak wojny i epidemie. Na terenie naszej 
parafii znajduje się aż kilkanaście bar-
dzo różnych cmentarzy: wojskowych 
i cywilnych, dużych i małych, zadba-
nych i zapomnianych, a także miejsc 
cmentarnych, o których prawie nikt 
nie pamięta.
 Największym i najokazalszym jest 
cmentarz parafialny, usytuowany 
piękniena wzgórzu. Założony tam 
został na początku XIX wieku i w 
miarę upływu czasu zwiększał swą 
powierzchnię. Ponad dwuwiekową hi-
storię częściowo widać w starej części 
nekropolii w okolicach kaplicy, gdzie 
znajdują się zabytkowe pomniki na-

grobne z połowy XIX wieku. Grobow-
cem rodziny Mysłowskich jest również 
sama kaplica z 1864 r., a w jej pobliżu 
grobowce: księży, właścicieli dworu, 
zasłużonych burmistrzów, nauczycieli, 
urzędnikówi zamożniejszych oby-
wateli Brzostku. Niestety większość 
tych okazałych nagrobków została 
uszkodzona lub zniszczona podczas 

działań wojennych w 
1915 i 1944 roku. Zapo-
mniane i nieodnawiane 
zarastają krzewami i 
niszczeją. Na skraju 
cmentarza znajdują się 
groby osób pomordo-
wanych przez Niemców 
w czasie pacyfikacji 
Brzostku w czerwcu 
1944 r. Ogólnie najwię-
cej jest współczesnych 
mogił i nagrobków zwy-
kle zadbanych i często 
okazałych
 Cmentarze wojsko-
we to skutek ciężkich 
walk o Brzostek na 
początku maja 1915 
roku podczas trwają-
cej pierwszej wojny 
światowej. Jest ich na 
terenie naszej parafii 
aż osiem, trzy z nich 
znajduje się w obrębie 
cmentarza parafialne-
go przy głównym wej-
ściu. Na największym, 
z charakterystycznym 
pomnikiem z głową 
Chrystusa, pochowa-
nych jest 162 żołnierzy 

austro-węgierskich i rosyjskich. Dwa 
pozostałe są po lewej stronie wejścia 
i mają charakter grobów masowych. 
Łącznie spoczywa na tych cmentarzach 
ponad trzystu żołnierzy, którzy polegli 
w dniu 7 maja 1915 r. w Brzostku. Duże 
i pięknie położone cmentarze wojsko-
we znajdują się też w: Kleciach (ponad 
250 poległych), Zawadce (prawie 150 
pochowanych żołnierzy) i Bukowej 
(około 200 poległych). Natomiast dwa 
małe, w postaci zbiorowych mogił, 
są na Równiach. W sumie na wymie-
nionych cmentarzach wojskowych 
spoczywa ponad tysiąc żołnierzy w 
większości armii austro-węgierskiej, 
w której oprócz Austriaków służyli: 
Czesi, Węgrzy, Słowacy i Polacy. 
 Cmentarze epidemiczne, były skut-
kiem bardzo licznych w dawnych wie-
kach epidemii nieuleczalnych wówczas 
chorób. Tak zmarłych grzebano wtedy z 
dala od wsi i miasteczka, na osobnych 
cmentarzach, najczęściej w zbiorowej 
mogile. Do dziś zachował się niewielki 
cmentarz choleryczny z 1831 roku przy 
ul. Szkotnia w pobliżu potoku Dębrna. 
Podobny istniał w Nawsiu Brzosteckim 
na tzw. Dąbrówce, lecz po wojnie został 
on zlikwidowany.
 Cmentarz żydowski tzw. „kier-
kut”, był miejscem pochówku zmarłej 
ludności izraelickiej gminy wyznanio-
wej z siedzibą w Brzostku. W naszym 
miasteczku od połowy XIX wieku 
Żydzi stanowili ponad jedną trzecią 
mieszkańców, mieli swoją świątynię, 
rytualną łaźnię, szkołę oraz cmentarz. 
Znajdował się on przy ul. Szkotnia, był 
otoczony żywopłotem, miał powierzch-
ni około 1 ha i pochowano na nim ponad 

Cmentarze w brzosteckiej parafii

Zbiorowa mogiła żołnierzy z I wojny światowej 
na cmentarzu parafialnym w Brzostku

Na tym cmentarzu pochowanych jest 162 żołnierzy  
austro-węgierskich i rosyjskich
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500 zmarłych wyznania mojżeszowego 
z Brzostku i okolicznych wiosek. Nie-
stety podczas II wojny światowej, po 
wymordowaniu Żydów przez Niemców 
oraz tuż po wojnie, cmentarz ten został 
zniszczony i zdewastowany. Kamienne 
macewy zostały wykorzystane przez 
ludność jako materiał budowlany, a pole 
przeznaczono pod uprawę i zabudowę. 
Taka była niestety powojenna, komuni-
styczna rzeczywistość, w której władza 
nie szanowała żadnej świętości. 
 Najstarszy cmentarz znajduje się 
przy skrzyżowaniu ulic A. Mickie-
wicza i 20-tego Czerwca, w miejscu 
gdzie stoi kapliczka w formie słupa. 
Kapliczka ta pochodzi z przełomu XVII 
i XVIII wieku, zbudowano ją na cmen-
tarzu pomordowanych mieszczan przez 
wojska Jerzego II Rakoczego księcia 
Siedmiogrodu, który spalił Brzostek 
w 1657 roku. Tam też prawdopodob-
nie pochowano mieszkańców, którzy 
zginęli w czasie najazdu szwedzkiego 
podczas wojny północnej na początku 
XVIII wieku. 
 Nieistniejące cmentarzyska. Pa-
miętać należy, że w Polsce pierwszymi 
chrześcijańskimi cmentarzyskami były 
miejsca przykościelne. Do końca osiem-
nastego stulecia zmarłych grzebano po 
prostu wokół kościołów, najczęściej 
bezimiennie z niewielkim drewnianym 
krzyżem na mogile. Natomiast zmarłe 
osoby znaczniejszego pochodzenia i 
fundatorów umieszczano w kryptach 
pod posadzką kościołów i kaplic. Tak 
też było i w Brzostku, teren wokół 
obecnej świątyni, którą wybudowano 
na fundamentach starej, to wielkie 

cmentarzysko. 
 Również pod posadzką kościoła są 
krypty z prochami zmarłych.
 Prawdopodobnie niewielkie cmen-
tarze istniały wokół dwóch innych 
małych kościółków istniejących w 
Brzostku w XVI- XVII wieku, których 
dziś nie można dokładnie zlokalizo-
wać. Wydaje się, że istniały też inne 
małe cmentarze, na których chowano 
zmarłych w wyniku epidemii, lecz czas 
i wydarzenia zatarły dawne ślady. 
 Z powyższych informacji wynika, że 
mamy wiele cmentarzy i nieistniejących 

Do dziś zachował się niewielki cmentarz choleryczny z 1831 roku  
przy ul. Szkotnia w pobliżu potoku Dębrna

cmentarzysk na terenie naszej parafii. 
Pamiętajmy o tych miejscach uświę-
conych, chociaż często zapomnianych. 
Nawiedzając cmentarz parafialny w 
nadchodzące listopadowe dni, wspo-
mnijmy w modlitwie za wszystkich 
pochowanych na licznych brzosteckich 
miejscach wiecznego spoczynku.

W. Tyburowski
Fot. J. Nosal

Opracowano na podstawie publikacji 
Ks. B. Stanaszka: Brzostek i okolice; 
Parafia Brzostek w latach 1918-1939.

Robert Ludlum 
„Zlecenie Jansona”

Robert Ludlum to pisarz legenda, fe- 
nomen wydawniczy. Stworzył 

wzorcowy kanon literatury sensacyj-
nej, sobie tylko właściwy gatunek, 
nazwany global conspiracy thrillers. 
Napisał 25 powieści, sprzedanych w 
ponad 500 000 000 egzemplarzy, prze-
tłumaczonych na 32 języki. Wszystkie 
trafiły na listy bestsellerów. Pierwszym 
światowym bestsellerem wydanym w 
Polsce w 1990 roku przez AMBER była 
Tożsamość Bourne’a na którą składają 
się również Krucjata Bourne’a, pierw-
sza część Trylogii Bourne’a, na którą 
składają się również Krucjata Bourne’a 
i  Ultimatum Bourne’a. Potem przyszły 
kolejne sukcesy. Na początku lat 90 
Ludlum był w Polsce najpopularniej-

szym pisarzem, wydawanym w naj-
wyższych nakładach 
 Zlecenie Jansona to nowoczes-
ny conspiracy thriller. Szpiegowska 
intryga. Paul Janson wycofał się ze 
szpiegowskiej gry. Zapłacił zbyt wy-
soką cenę i nie chce wracać do świata 
przemocy. Jest jednak ktoś, wobec 
kogo ma dług wdzięczności. Peter No-
vak, laureat nagrody nobla, miliarder i 
filantrop, porwany przez terrorystów i 
skazany na śmierć. Tylko Janson może 
go uwolnić. Ale starannie zaplanowana 
akcja zmienia się w katastrofę. Janson 
rozpoczyna wyścig o życie. Wygra jeśli 
odkryje, kto kieruje spiskiem, który 
może zmienić bieg historii.


Ken Follett 
„Zabójcza  pamięć”

Wkrótce po wybuchu II wojny  
światowej czwórka młodych 

przyjaciół, studentów Harvardu, Luke, 
Anthony, Billie i Elspeht, zostaje zwer-
bowanych do pracy w nowo utworzonej 

amerykańskiej agencji wywiadowczej 
OSS - późniejszej CIA. Kilkanaście 
lat potem Luke budzi się w publicznej 
toalecie na dworcu w Waszyngtonie. 
Cierpi na amnezję - nie wie kim jest, 
gdzie mieszka, ani jak tam trafił. Jest 
29 stycznia 1958 roku. Amerykanie 
podejmują właśnie kolejną próbę wy-
strzelania swojego pierwszego satelity 
okołoziemskiego Explorera. Poprzed-
nie zakończyły się fiaskiem. Luke jest 
w posiadaniu pewnej niebezpiecznej 
informacji. Komuś bardzo zależy, by 
nie powróciła mu pamięć, a jego sekret 
nie ujrzał światła dziennego. W miarę 
ujawniania kolejnych szczegółów ze 
swojego życia, Luke poznaje prawdę o 
swoich przyjaciołach, o kobiecie, którą 
kochał ponad wszystko. Uświadamia 
sobie, iż znalazł się w centrum mister-
nie uplecionej intrygi, gdzie gra toczy 
się o najwyższą stawkę - przyszłość 
amerykańskiego programu podboju 
kosmosu.

(wykorzystano materiał 
z ofert książkowych dla bibliotek)

Warto 
przeczytać
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Moje przeżycia 
wojenne  
i więzienne (23) 

Franciszek Wojnarowski 
„Wojna” „Cichy”

Nadzwyczajny alarm 
więzienny
Jeśli dobrze pamiętam, w dniu 5 lub  

6 marca 1953 roku około godziny 
11.00 rozległ się na terenie całego 
więzienia donośny gong alarmowy. 
Stanęliśmy zgodnie z regulaminem 
na baczność pod ścianą celi. Gong nie 
ustawał i natarczywie wwiercał się w 
nasze uszy. Po małej chwili wzmocniły 
go jeszcze: bicie dzwonów kościel-
nych, wycie syren i gwizd lokomotyw 
z pobliskiej stacji kolejowej. - To nie 
był zwykły alarm więzienny - stwier-
dziliśmy zgodnie. - To musiał umrzeć 
ktoś bardzo ważny. - Może Bierut? - A 
może Stalin?
 Alarm i stanie na baczność trwało 
ponad 5 minut. W kilka godzin później 
wiedzieliśmy już, że było to nasze po-
żegnanie ze Stalinem.

Zmiana nastawienia 
służby do więźniów
Po śmierci Stalina sytuacja w wię- 

zieniu zaczęła powoli zmieniać się 
na bardziej znośną. Z dnia na dzień 
stosunek oddziałowych i całego nad-
zoru więziennego ulegał zmianie na 
lepsze. Zaczęto nas traktować w sposób 
bardziej wyrozumiały i ludzki. Prze-
stano powtarzać na każdym kroku, że 
jesteśmy tu przeznaczeni na zgnojenie 
i że na pewno zostaniemy zgnojeni. 
Polepszyło się nieco nasze wyżywie-
nie, kąpiele w łaźni i spacery były 
częstsze. Rzadziej stosowano złośliwe 
kary, umyślne, celowe dokuczanie i 
wyśmiewanie się z nas.

Powrót do zawodu 
nauczyciela, tym  
razem więziennego
Pod koniec lutego 1954 roku zosta- 

łem wezwany na wydział „D”, do 
biura oficera polityczno-wychowaw-
czego „Speca”, który rzekł:
- Mam dla was dobrą nowinę i pro-

pozycję równocześnie. Myślę, że z 
niej skorzystacie. Byliście przecież 
nauczycielem.
 My tu mamy wielu więźniów, 
prostych chłopów z zapadłych wio-
sek, którzy nie umieją ani czytać, ani 
pisać. Chcemy ich przygotować do 
włączenia się w czynne życie w Polsce 
Ludowej, gdy może już niedługo wyjdą 
na wolność. Organizujemy specjalny 
Oddział dla tego rodzaju ludzi. Do cel 
dostaniecie ołówki, zeszyty, gazety. 
Będziecie ich uczyć czytania i pisania 
oraz wychowania obywatelskiego, ale 
w duchu nowego, socjalistycznego 
ładu i porządku. Pomocą dla was w tym 
zakresie powinny być odpowiednio wy-
korzystane i zinterpretowane artykuły z 
bieżącej prasy. Czy się zgadzacie?
- Oczywiście, zgadzam się - odpowie-
działem.
 Po kilku dniach od tego wydarze-
nia zostałem przeniesiony z wydziału 
„C-1”, gdzie wówczas siedziałem, na 
wydział „A-4”. W celi, do której mnie 
skierowano, zastałem już czterech czy 
pięciu więźniów - chłopów z woje-
wództwa białostockiego. Jeden z nich 
nazywał się Antoni Pomian. Pozosta-
łych nazwisk już dziś nie pamiętam.
Pierwsze dni przebywania w celi z 
nowymi kolegami nacechowane były, 
jak zwykle, wzajemną nieufnością i 
podejrzliwością. Ja podejrzewałem, że 
któryś z moich nowych kolegów z pew-
nością musi być „kapusiem”. Podobnie 
oni uważali, że specjalnie przysłano do 
nich prowokatora i donosiciela. Po kilku 
jednak dniach wspólnego przebywania 
w celi lody wzajemnych podejrzeń i nie-
ufności zaczęły szybko topnieć, a na ich 
miejsce przyszła przyjaźń i zaufanie.
 Bardzo szybko zorientowałem się, 
że moi „uczniowie” są wartościowymi 
ludźmi o zdrowym chłopskim rozumie, 
rozsądku, silnej wierze i ukształto-
wanym światopoglądzie, wyrosłym 
na polskiej tradycji, patriotycznym 
wychowaniu w rodzinie oraz nauce 
Kościoła.
W opanowaniu sztuki pisania i czytania 

robili szybkie postępy. Po miesiącu mo-
gli już samodzielnie lub pod dyktando 
dosyć poprawnie napisać po kilka pro-
stych zdań, a także powoli czytać łatwe, 
oraz sylabizować trudniejsze wyrazy i 
zdania w gazecie. Jeszcze lepiej i szyb-
ciej szła im nauka arytmetyki. Bardzo 
szybko poprawnie opanowali pisemne 
metody dodawania, odejmowania, 
mnożenia i dzielenia.
 Czytaliśmy i komentowaliśmy 
wybrane przeze mnie artykuły dostar-
czonej nam do celi „Trybuny Ludu”. 
Dyskutowaliśmy na aktualne tematy 
społeczno-polityczne. Na dociekliwe 
pytania i wątpliwości moich podopiecz-
nych starałem się odpowiadać szczerze 
i możliwie zgodnie z moją wiedzą na 
dany temat, wiarą i osobistym prze-
konaniem, starając się równocześnie 
wykazać różnice wynikające z oceny 
zjawisk i rzeczywistości z odmiennego 
punktu widzenia i światopoglądu. Oce-
nialiśmy więc zachodzące wydarzenia 
i zjawiska według ideologii i nauki 
marksistowskiej, materialistycznej oraz 
przeciwnej jej ideologii. światopoglądu 
i nauki wyrosłej i opartej na cywilizacji 
chrześcijańskiej. Przez to dawałem ko-
legom możliwość samodzielnej oceny i 
wyboru, podkreślając tylko, które rozu-
mowanie jest u nas aktualne, oficjalnie 
obowiązujące i od nas oczekiwane, i 
którym koniecznie należy się wykazać, 
by nie podpaść naszym opiekunom, 
abyśmy dla naszego wspólnego dobra 
przez dłuższy czas mogli przebywać 
razem.
 Akcja nauczania trwała ponad trzy 
miesiące, to jest od drugiej połowy 
marca do końca czerwca 1954 roku. W 
tym czasie żaden z nas nie był wzywany 
do „Speca”, ale za to on kilkakrotnie 
odwiedzał naszą celę jako oficer po-
lityczno-wychowawczy. Sprawdzał 
wyniki nauczania, przeglądał zeszyty, 
prowadził dyskusje na aktualne tematy 
poruszane w bieżącej prasie. Był zado-
wolony z odpowiedzi moich kolegów. 
Moi uczniowie byli prości, ale mądrzy 
i inteligentni. Umieli świetnie bronić 
swoich przekonań, zadawać podchwyt-
liwe pytania, udając przy tym naiwność 
i brak wiadomości naukowych na dany 
temat. My wierzymy w to, co przekazali 
nam nasi rodzice - mówili - a przecież 
oni nie mogli i nie chcieli źle dla swoich 
dzieci. Pewne prawdy są niezmienne, 
przetrwały wieki i sprawdziły się w 
życiu. Trudno jest nam z nich zrezyg-
nować, bo one w nas tkwią. W tych no-
wych teoriach i systemach społecznych, 
prawie religijnych, tylko że bez Boga, 
za dużo jest bezwzględnej walki i niena-
wiści do drugiego człowieka, a przecież 
wiadomo, że tylko zgoda buduje, a nie-
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zgoda rujnuje. Chrystus nauczał, byśmy 
miłowali nawet nieprzyjaciół naszych, 
byśmy darowali winy naszym winowaj-
com, byśmy kochali bliźniego swego, 
a ta nowa rodząca się rzeczywistość 
komunistyczna opiera się na nienawiści, 
na walce klas, na ciągłej bezwzględnej 
walce z drugim człowiekiem, mającej 
na celu jego fizyczną zagładę. Hitler 
tak postępował i przegrał. Widocznie 
nie tędy droga do szczęścia ludzkości.
Moje dyskusje z nimi chyba dały jakiś 
efekt.
 - Jesteście biedni i głupi - dobrotliwie 
tłumaczył oficer „Spec”. - Jesteście 
biedni, bo jesteście głupi, a jesteście 
głupi dlatego, że jesteście biedni. Widzi-
cie, to jest tak, bo panowie, obszarnicy 
i burżuje zmówili się z czarną reakcją, 
to jest z Kościołem, klerem, księżmi, 
Rzymem i Watykanem, i wciskają 

ludziom prostym ciemnotę. Trzymają 
ich w zacofaniu. Straszą piekłem i są-
dem bożym, ale sami absolutnie w to 
nie wierzą. Opowiadają o mitycznym 
Chrystusie i Bogu, ale sami się bogacą 
i skubią cały czas ciemny naród. Opo-
wiadają, że władza pochodzi od Boga, 
a to jest nieprawda, bo władza pochodzi 
od ludu. Teraz lud wziął władzę w swoje 
ręce i nie da jej sobie już wydrzeć, a z 
reakcją wszelkiego typu raz na zawsze 
zrobi się porządek. W Związku Radzie-
ckim już to zrobili i budują komunizm, 
gdzie wszyscy ludzie są równi i nie 
ma wyzysku: ani panów, ani popów, 
ani księży i innych klechów. Związek 
Radziecki stał się potęgą światową i 
pomaga innym krajom i narodom w 
wyzwoleniu się z ciemnoty i zacofania. 
To są widoczne, naukowe prawdy socja-
lizmu i komunizmu, i one sprawdzają 

się realnie. Religia - to opium dla ludu, 
żeby go trzymać w uległości i strachu. 
Już niedługo naukowy światopogląd 
materialistyczny i komunizm opanują 
świat i nie będzie już wyzysku, a wszy-
scy będą mieć dobrze, jeśli się pozbędą 
tych, co gnębią lud pracujący, robotni-
ków i chłopów, to jest wtedy, gdy już nie 
będzie panów i obszarników, burżujów 
i klechów.
 - My są proste chłopy, nieucone - 
odpowiedzieli na to słuchacze w celi. 
- Panocek są wysoko szkolony, to może 
to i prawda, że tak będzie, ale my chyba, 
dej Boże, już tego komunistycznego 
raju na ziemi nic doczekamy.

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

Kraków Rocznik 5 - nr 17 - 21

Kącik zdrowia 
apteki „VITA”

Liczne badania dowodzą, że dieta bo- 
gata w odpowiednia ilość skład-

ników mineralnych zapobiega wielu 
chorobom i wzmacnia organizm i układ 
odpornościowy. Warto więc, abyśmy 
wszyscy wiedzieli w jaki sposób mo-
żemy sobie pomóc, jakie składniki są 
niezbędne dla naszego organizmu.
 MAGNEZ razem z wapniem umoż-
liwia prawidłowe funkcjonowanie 
układu nerwowego i mięśniowego, 
wchodzi w skład koenzymów, akty-
wizuje witaminę B1. Jest niezbędny 
do życia i zdrowia zwłaszcza dla ludzi 
w starszym wieku.Jego niedobory 
stwierdzono u większości populacji z 
powodu diety pozbawionej ważnych 
składników mineralnych i witamin, 
pełnej wysoko przetworzonych a 
wiec mało wartościowych pokarmów. 
Magnez zapobiega nadciśnieniu a 
przez poprawę wchłaniania potasu 
chroni serce i utrzymuje prawidłowy 
jego rytm. Chroni nas przed działa-
niem wolnych rodników, zmniejsza 
poziom cholesterolu a także, co jest 
szczególnie ważne-hamuje uwalnianie 
adrenaliny i noradrenaliny nieodłącznie 
towarzyszących stresowi. Długotrwały 
niedobór magnezu jest wiec bardzo 
niekorzystny. Powoduje nadmierna 
pobudliwość, zaburzenia koncentracji 
pamięci, uczucie zmęczenia, bóle i 
zawroty głowy a nawet skłonność 
do płaczu. Zbyt mała ilość magnezu 
przez długi czas powoduje skurcz na-

czyń wieńcowych, co w konsekwencji 
prowadzi do niedotlenienia serca. Inne 
objawy to: drgania powiek, skurcze 
mięśni, drętwienie kończyn, bóle ko-
ści i stawów, bezsenność, nadmierne 
pocenie, próchnica zębów, wypadnie 
włosów oraz łamanie paznokci. O 
uzupełnieniu tego pierwiastka powinni 
pamiętać pijący duże ilości kawy, gdyż 
właśnie ten napój powoduje ucieczkę 
magnezu i wapnia z organizmu a także 
chorujący na serce, narażeni na stres, 
nadpobudliwi i rozdrażnieni. Najko-
rzystniejsze są preparaty magnezowe 
z witaminą B6, która poprawia wchła-
nianie tego pierwiastka w jelitach.
 CYNK w organizmie wchodzi w 
skład enzymów, odpowiada za pra-
widłowe funkcjonowanie układu od-
pornościowego. Hamuje namnażanie 
wirusów i bakterii chorobotwórczych, 
zwiększa liczbę przeciwciał i komó-
rek obronnych. Jest antyoksydantem 
i chroni przed nowotworem. Badania 
dowodzą, że wiele osób cierpi na jego 
brak a objawem są nawracające infek-
cje, wolno gojące się rany, wypadanie 
włosów, łamanie paznokci, rozstępy 
i siwienie. Ponadto niedobory cynku 
mogą przyczyniać się do zaburzeń mie-
siączkowania, zmniejszonej odporności 
na stres i dokuczliwej suchości oczu. 
Substancją równoważącą dla cynku 
jest miedź. Oznacza to, że przyjmo-
wanie samego cynku prowadzi do 
niedoborów miedzi, dlatego dostępne 

preparaty zwierają oba pierwiastki, co 
utrzymuje je w idealnej równowadze. 
Cynk obecny jest w chudym mięsie, 
drobiu, rybach, małżach oraz produk-
tach zbożowych z mąki pełnoziarnistej. 
System odpornościowy wzmacnia też 
SELEN oraz ŻELAZO.
 MIEDŹ to z kolei mało znany, 
ale niezbędny składnik pożywienia z 
orzechów, suszonych owoców, nasion 
roślin strączkowych oraz w mniejszej 
ilości z ziemniaków, mleka i warzyw. 
Przyswajanie w organizmie tego mi-
nerału poprawia cynk i witamina C. 
Gdy jej zabraknie, u dzieci obserwuje 
się zaburzenia wzrostu i rozwoju. Maja 
bladą skórę, rozwija się anemia a do-
rosłym dokuczają migreny i choroby 
układu krążenia. Niedobór miedzi może 
nawet spowodować utratę smaku. Za-
potrzebowanie na ten składni wzrasta 
w ciąży, u dzieci i osób starszych.
CHROM to minerał uaktywniający 
insulinę. Wpływa na prawidłowe 
działanie insuliny i zmniejsza wahania 
poziomu cukru we krwi miedzy posił-
kami. Chrom obecny jest w pieprzu, 
grzybach, orzechach, drożdżach, oleju, 
suszonych śliwkach, kaszach, płatkach 
i jajach. Według badań, chrom przy-
śpiesza spalanie tkanki tłuszczowej, 
ogranicza łaknienie i chęć podjadania 
między posiłkami. Ogranicza odkłada-
nie tłuszczu na ściankach tętnic, przy-
spiesza przemianę materii i opóźnia 
procesy starzenia.
 Pamiętajmy, więc o uzupełnieniu 
niedoborów tych ważnych pierwiast-
ków, aby cieszyć się długo dobrym 
zdrowiem i samopoczuciem. Dużo 
zdrowia!

M. M. Godawska
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Warto przeczytać, warto mieć

Historia  
najbliższej okolicy
Czy wiedzą Państwo, któ- 

ra wieś naszej gminy 
jest najczęściej opisywana? 
Nie jest nią Brzostek - naj-
większa z wsi, lecz  Grudna 
Górna. Fakt ten świadczy 
o przynajmniej dwóch rze-
czach. Po pierwsze, że wieś 
ta dochowała się sporej grupy 
wykształconych rodaków 
oraz, że czują się oni ciągle 
związani ze swoim miejscem 
pochodzenia.
 Autorami zapisków o hi-
storii tej wsi byli wcześniej 
ksiądz proboszcz Karol Ka-
wula, ksiądz Bogdan Stana-
szek, Stanisław i Małgorzata 
Białas. Ostatnia pozycja, 
która ukazała się w 2002 r. to 
„Grudna Górna jej losy wo-
jenne i powojenne” autorstwa 
ks. Władysława Piątka. Autor 
sam mówi o sobie, że „nie 
jest historykiem, ani naukow-
cem”, chce natomiast, aby 
czytelnicy odebrali jego pracę 
jako dowód wdzięczności dla 
swoich rodaków.
 Książka oprócz cytowa-
nia wcześniejszych pozycji 
zawiera bardzo wiele auten-
tycznych wspomnień samego 
autora, jak i wielu jego roda-

ków. Ta część opracowania 
jest najcenniejsza, nie tylko 
dla mnie - przybysza z innych 
stron, ale również winna być 
dla młodych, dzisiejszych 
mieszkańców Grudnej Gór-
nej.
 Druga książka, którą chcia-
łabym polecić to pozycja pt. 
„Brzeziny - 500 lat kościoła 
św. Mikołaja”. Ta książka 
ma zupełnie inny charakter. 
Jest to zbiór prac nauko-
wych poświęconych jednemu 
z najstarszych kościołów 
drewnianych w naszej oko-
licy, powstałemu w 1501 r. 
w Brzezinach. Pozycja jest 
owocem sesji naukowej po-
święconej patronowi kościoła 
- św. Mikołajowi oraz zabyt-
kom sztuki średniowiecznej i 
nowożytnej, które stanowią 
wyposażenie kościoła. Po-
zycja ta jest trudniejsza w 
odbiorze, ale równie ciekawa 
i warta polecenia.
 Odwiedzając Grudną Gór-
ną może warto odwiedzić 
zabytek kościelny w sąsia-
dujących z nią Brzezinach, 
jednej z najdłuższych wsi w 
Polsce.

U. W.

Awans  
do ligi  
okręgowej

Drużyna juniorów LKS Brzostowianka Brzostek w przededniu nowego 
sezonu, po uzyskaniu awansu do ligi okręgowej

STANISŁAW LIPKA 
trener drużyny juniorów

Brzeziny, kościół parafialny św. Mikołaja,  
ołtarz św. Anny, wyk. Tomasz Szalicki 1769 r.  

(z obrazem Jana Styki)

Fot. J. Nosal
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Chór matołków straszy nas z wysokich 
stołków. Kiedy czujesz się jak pionek do 
pobicia przeznaczony - wstąp do baru. 
Ryszard Lwie Serce był królem Anglii 
i słynął z waleczności, stąd przydomek. 
Redaktor Obserwatora Lokalnego 
również ma na imię Ryszard. Ktoś 
powiedział, że wszystkie Ryśki to fajne 
chłopaki. Wstrzymuję się z oceną czy 
pan Ryszard fajnym chłopakiem jest, 
żeby nie być posądzonym o dwuznacz-
ne intencje. Nie powiem również, że jest 
złym chłopakiem bo bym się po sądach 
poniewierał. Mogę tylko powiedzieć, 
że ma serce normalne, ludzkich roz-
miarów. A serce, panie Ryszardzie jest 
po to żeby być dawane: z pieśnią lub ze 
łzami (Mistral).
Skutecznym zabiegiem leczniczym dla 
staruszków jest lewatywa wykonana 
gumowa gruszką.
 - Nic nie boli tak jak życie - śpiewa 
Krzysztof Cugowski i ma rację.
 Trucizny gromadzone przez dziesię-
ciolecia w ludzkich trzewiach dają znać 
o sobie. Cukier - biała śmierć, masło 
- cholesterol, metale ciężkie, alkohole 
ciężkie (samogon), papierosy - ciała 
smoliste.
 Papierosy produkowane w Polsce 
są wyjątkowo niezdrowe. Zawierają 
zmielone podkłady kolejowe i guano 
ptasie z Wysp Galapagos. Staruszek po 
lewatywie szepnie słowami reklamy 
telewizyjnej: „czuję się taki pusty!” 
Obok akcji „pielucha dla malucha” 
bardzo modnej ostatnio w Dębicy, 
proponuję równie potrzebną o nazwie: 
„dla staruszka - gumowa gruszka”.
Troska o młode pokolenie to w Polsce 
pusty slogan. Brakuje mieszkań, skąpi 
się na stypendia studenckie, nie ma 
miejsc pracy. Natomiast oczekuje się, że 
młodzi urobią na świadczenia dla eme-
rytów i rencistów. Absolwent każdej 
szkoły od razu jest bezrobotnym. „Nie 
po to kształciłem się na bezrobotnego, 
żeby teraz wstawać wcześnie rano” - to 
ironiczny żart młodego człowieka.
 Ptaki są jednak mądrzejsze od lu-
dzi. U nich jest tak: budowa gniazda, 
pokarm dla piskląt, ochrona przed dra-
pieżnikami, nauka latania. I w świat.
Qe sera, sera - co będzie, pokaże czas. 
Przebój sprzed lat. Na razie zaś mamy 
walkę towarzyszy z Kościołem. Ci co 
dziś atakują księży, czterdzieści lat temu 
kradli śliwki w plebańskim sadzie. Na-
wet taką przyśpiewkę ułożyli (na nutę 
Qe sera):
 „Kiedy byłem jako mały brzdąc
 szedłem na śliwki, ujrzał mnie 

ksiądz.

Brzostecki alfabet społeczny 2004 cz. III
 On mnie chciał złapać, ja mu w tył 

zwrot,
 ksiądz stuknął nosem w płot”.
No cóż, szkoda, że ksiądz nie złapał 
tego brzdąca a uszu mu nie natarł. Dziś 
mielibyśmy o jedną aferę korupcyjną 
mniej.
Unia Europejska otworzyła tzw. 
wspólny obszar prawny Polski i Nie-
miec. Umożliwia to Niemcom składanie 
pozwów sądowych o zwrot majątków 
utraconych przeszło pół wieku temu. 
Podobno przygotowanych jest już po-
nad 30 tys. takich pozwów.
 Zbrodnie i zniszczenia dokonane 
przez Niemców w latach 1939-1945 
w Polsce są udokumentowane i zabez-
pieczone w archiwach państwowych. 
Prawo nie może działać tylko w jedną 
stronę. Skoro Niemcy mogą składać 
pozwy to Polacy też. Za zrabowane i 
zniszczone mienie. Wszystkie straty 
wojenne w pow. jasielskim zostały w 
maju 1945r. spisane i wycenione. Prze-
licznik siły nabywczej złotówki może 
być taki: krowa wówczas kosztowała 
120 zł, dziś 1400 zł. Wszystko można 
obliczyć i wystawić rachunek.
Wiezie chłop świnię na dwukołówce 
i myśli: Samoobrona nie dojdzie do 
władzy bo tam nie ma wysokich ludzi. 
Lepper mały, Łyżwiński mały, Filipek 
mały. To już prędzej Liga Polskich Ro-
dzin - Giertych wysoki jest a Janowski 
jak podskoczy to też.
 To samo jest z prezydentem. Tańco-
wały dwa Michały: jeden mały, drugi 
mały. Ale syn Giertycha, Adam jest 
wysoki. To może on. Jak się w ojca 
wdał, to by my na wsi dobrze mieli.
 A w ogóle, co za kretyn wymyślił, że 
małe jest piękne?
Yesterday - wczoraj. Socjotechnika 
robienia chłopów w bambuko jest 
mniej więcej taka sama na przestrzeni 
dziejów. Zdarzyło się otóż po II wojnie 
światowej, że powiatem jasielskim rzą-
dził niejaki Wojciech Kosiba. Chwaląc 
władzę ludową, obiecywał chłopom 
sprzedać nowy traktor. Kiedy chłopi 

uzbierali potrzebną gotówkę i zawi-
tali do pana sekretarza - ten wpadł w 
popłoch. Żadnego traktora w powiecie 
nie było! I tu zadziałała socjotechnika 
- odwrócić kota ogonem!
- Jeden traktor to mało, trzeba kupić od 
razu dwa - oświadczył sekretarz - bo jak 
się jeden zepsuje to będziecie robić tym 
drugim. Chłopów poraziło.
- Ale my mamy tylko na jeden traktor 
- odpowiedzieli.
- Albo od razu dwa albo nic, jak nie ma-
cie pieniędzy, to do widzenia - sekretarz 
był nieugięty.
 I w ten sposób chłopi zostali odesłani 
na drzewo. Mijają lata, na wsi niewiele 
się zmieniło - za wyjątkiem owej socjo-
techniki. Wrzesień 2004 r. Warunkiem 
otrzymania unijnych pieniędzy na zale-
sianie jest wypis z planu przestrzennego 
zagospodarowania gminy.
 Idzie chłop do gminy i prosi o taki 
wypis. Tu słyszy, że nasz rząd unieważ-
nił właśnie wszystkie plany przestrzen-
nego zagospodarowania gmin a nowy 
nie został jeszcze opracowany bo jest 
bardzo drogi.
 Teoretycznie pieniądze na zalesienie 
są (w propagandzie), praktycznie - nie 
było i nie ma.
Zatrzymany przez Centralne Biuro 
Śledcze na początku 2003 r. burmistrz 
Dębicy został następnie wypuszczony 
na wolność za wysoką kaucją wpłaco-
ną przez równie wysoką osobistość z 
Dębicy. Ale burmistrz Dębicy nie jest 
na liście 30 osób publicznych zamie-
szanych w afery. 
 Kiedy do Polski przywieziono 
niemieckie zboże zatrute nitroferem, 
posłowie Samoobrony wysypali to 
zboże na tory. Za to chłopscy posłowie 
znaleźli się na „czarnej liście”. Para-
frazując znany wiersz Marii Konopni-
ckiej, można powiedzieć: „a na wojnie 
świszczą kule, lud się wali jako snopy. 
A najmężniej walczą króle, a najczęściej 
giną chłopy”.

Koniec alfabetu.
Ferdynand Bugno

Składam serdeczne podziękowania Wójtowi Gmi-
ny Brzostek, Kierownikowi GZOSiP, 

Dyrektorom szkół, Nauczycielom, Przyjaciołom, 
Znajomym oraz wszystkim, którzy towarzyszyli 

w ostatniej drodze ziemskiej
mojego Tatusia,

dzieląc z rodziną ból i żal oraz łącząc się  
we wspólnej modlitwie w czasie pogrzebu.

Halina Dziedzic 
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Policja informuje
We wrześniu 2004 r. na terenie działania Komisariatu  

   Policji w Brzostku zanotowano łącznie 23 zdarze-
nia, które są przedmiotem postępowań przygotowawczych w 
sprawach o popełnienie przestępstwa, a w tym m.in.:
1. rozbój -1
2. kradzież z włamaniem do regału z butlami gazowymi - 1
3. kradzież z włamaniem do samochodu - 1
4. kradzież linek aluminiowych z sieci niskiego napięcia 
- 2
5. kradzież pieniędzy i złotej biżuterii z mieszkania -1
6. kradzież ryb ze stawu - 1
7. kradzież portmonetki z pieniędzmi - 1
8. wypadek drogowy - 1
9. wyrąb i kradzież drzewa z lasu - 1
10. kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym - 5
11. znęcanie się nad rodziną - 1
12. zniszczenie mienia - 1
13 udział w bójce lub pobiciu - 1
14. przywłaszczenie mienia - 1
15. spowodowanie pożaru -1
 W powyższych sprawach prowadzone są dochodzenia w 
ramach których ustalono już sprawców większości wymie-
nionych przestępstw.
 Ponadto we wrześniu 2004 roku policjanci Komisariatu 
Policji w Brzostku sporządzili 24 wnioski o ukaranie, gdzie o 
winie sprawców zdecyduje Wydział Grodzki Sądu Rejonowe-
go w Dębicy, nałożyli też 15 mandatów karnych, głównie za 
wykroczenia drogowe, zatrzymali 4 prawa jazdy i 6 dowodów 
rejestracyjnych a pouczyli i upomnieli 285 osób.

Policja ostrzega
Policja jak również inne służby (zwłaszcza ratownicze)  

notują przypadki pozostawienia pojazdów samocho-
dowych w miejscach powodujących znaczne utrudnienie 
bądź też uniemożliwienie przejazdu. Są to pojazdy osób nie 
biorących udziału w prowadzonych akcjach.
Przypominam, że zgodnie z Ustawą - Prawo o Ruchu Dro-
gowym: 
art. 130a
pkt 1 - pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w 

przypadku:
ppkt 1 - pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to za-

bronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża 
bezpieczeństwu,

pkt 3 - pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, 
jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej

pkt 4 - decyzję o przemieszczeniu lub usunięciu pojazdu z 
drogi podejmuje:

ppkt 1 - policjant
ppkt 2 - osoba dowodząca akcją ratowniczą.

 W związku z powyższym, w celu uniknięcia ewentualnych 
strat lub ponoszenia kosztów, a przede wszystkim w celu 
umożliwienia działania służbom ratującym ludzkie życie, 
zdrowie i mienie proszę o stosowanie się do przepisów Prawa 
o Ruchu Drogowym.

Komendant Komisariatu Policji w Brzostku 
nadkom. inż. Marek Boroń

Akcja „Sprzątanie świata” w  
bieżącym roku przebiegała 

pod hasłem „EKOLOGICZNIE 
POPROSZĘ” i trwała od 17 do 
19 września.
 W gminie Brzostek do akcji 
włączyły się wszystkie szkoły 
podstawowe oraz gimnazja. 
Sprzątano tereny szkolne, pobo-
cza dróg, cmentarze, przystanki 
PKS, brzegi rzek, tereny przy-
kościelne.
 „Sprzątanie świata” jest po-
pularną i lubianą akcją, w której 
z roku na rok bierze udział coraz 
większa rzesza uczniów, opieku-
nów oraz instytucji przyjaznych 
środowisku.
 Akcja „Sprzątnie świata”, to 
nie tylko wielkie sprzątanie, to 
również edukacja oraz popu-
laryzacja ochrony środowiska, 
mająca na celu podniesienie 
świadomości ekologicznej mieszkań-
ców.
 Starajmy się więc, aby zdrowe po-
wietrze i czyste środowisko naszego 
regionu było tym miejscem, gdzie 
każdy z nas chciałby mieszkać.

„Sprzątanie świata” - 2004

Jednocześnie informuję, że Gimna-
zjum w Siedliskach-Bogusz zostało 
nagrodzone przez Związek Gmin 
Dorzecza Wisłoki za zajęcie III miej-
sca w kategorii: Największa ilość 
zebranej makulatury w VI edycji 

konkursu na zbiórkę surowców wtór-
nych - makulatury i złomu - dla szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół 
średnich z rejonu Jasła i terenu zlewni 
rzeki Wisłoki.

Małgorzata Maziarz

Uczniowie klasy Vc ze Szkoły Podstawowej w Brzostku  
podczas akcji „Sprzątanie świata”
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Poziomo:
1) Cel napadu kasiarza; 3) Saska 
w Warszawie; 5) Symbol chemicz-
ny radu; 7) Lubi majsterkować; 12) 
Symbol chemiczny kryptonu; 13) 
Węże boa; 15) „Niezbędna” na 
maturze; 18) Reprezentacja; 20) 
Workowate uwypuklenie tętnicy; 
22) Po amputacji; 23) Siatka po-
ligraficzna; 24) Popularny aparat 
fotograficzny; 26) Solona ikra ryb 
jesiotrowatych jako przekąska; 
27) Znany z surowości prawo-
dawca ateński; 28) Muzykant z 
noweli; 29) Operacja bankowa; 
31) Cechuje lekkoducha.

Pionowo:
1) Tucholski las; 2) Rodzaj nadwozia lub 
dawny zespół rockowy; 3) Odrobina; 4) 
4840 jardów kwadratowych; 6) W mitologii 
babilońskiej bóg nieba; 8) Południwy relaks 
Meksykanina; 9) Prezydent przed przysię-
gą; 10) Rzucane w grze hazardowej; 11) 
Anglosaska wódka wytrawna; 12) Kucharz 
okrętowy; 13) Stolica Senegalu; 14) Delek-
tuje się zadawaniem cierpień; 16) Surowiec 
do wyplatania; 17) Legendarny król Celtów; 
19) Przyrząd do mierzenia ciśnienia atmo-
sferycznego; 21) Np. wysłanie telegramu; 
22) Ludzik z brodą i czerwoną czapeczką; 
24) Stolica Ukrainy; 25) Abażur; 27) Stopień 
w judo; 30) Trafia się w filecie.

Litery z kratek ponumerowanych w 
prawym dolnym rogu utworzą rozwią-
zanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do dnia 
10 listopada 2004 r. do Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: DOLINA WISŁOKI
Nagrodę książkową wylosował 
JANUSZ WÓJCIK z Kleci.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
GOK w Brzostku.

J. Nosal

- Panie doktorze, czy od pływania 
można schudnąć?
- Czy ja wiem? Chyba nie.
- Dlaczego?
- A czy widziała pani kiedyś wielory-
ba?

		

Chirurg na obchodzie do pacjenta:
- Mam dla pana dobrą i złą wiadomość. 
Którą chce pan najpierw?
- Najpierw złą - odparł pacjent.
- Musimy amputować panu obie nogi.
- O, mój Boże! - zmartwił się chory. - A 
jaka jest ta dobra wiadomość?
- Ten z łóżka obok chce kupic od pana 
kapcie.

		
- Czy sypia pan przy otwartym oknie, 
tak jak zleciłem?
- Tak.
- A czy duszności już minęły?

- Nie. Zniknęły natomiast portfel i 
budzik!

		
Znakomity internista zachorował. Mówi 
do żony: 
- Do żadnego z kolegów lekarzy 
nie mam zaufania, a sam jestem za 
drogi.

		
- Jak się objawia pański zanik pa-
mięci?
- Zapomniałem, panie doktorze, że 
mam żonę.
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25-26 wrześ-
n ia  2004  r. 
po wygraniu 
I Wojewódz-
kiego Turnieju 
Klasyfikacyj-
nego Seniorów 
K o n s t a n t y 
Puszkariow 
uczestniczył w 
I Ogólnopol-
skim Turnieju 
Klasyfikacyj-
nym Seniorów 
w Nowej Rudzie zajmując miejsce w przedziale 29-32. 
Turniej wygrał zawodnik LKS Odra Głoska Księginice 
Bartosz Such.

18  cze rwca 
2004 r. w Lu-
b a r t o w i e  w 
Indywidual-
nych Mistrzo-
stwach Zrze-
szenia LZS i 
Szkół w tenisie 
stołowym za-
wodnik LKS 
Brzostowianki 
Brzostek Da-
mian Wojdy-
ła wywalczył 
tytuł MISTRZA POLSKI w kategorii kadetów.

25-26 września 
2004 r. w Ja-
strzębiu Zdro-
ju w I Ogól-
n o p o l s k i m 
Turnieju Kla-
syfikacyjnym 
kadetek Ewe-
lina Wojdyła 
zajęła miejsce 
w przedziale 
13-16 uzysku-
jąc limit na II 
OTK. W walce 
o miejsca w przedziale 5-8 uległa, po zaciętej walce, 
zawodniczce MKS Cieszko Cieszyn Marzenie Wolak 4:3 
(3, -8, 9, 8, -9, -3, 8). Turniej wygrała zawodniczka GLKS 
Nadarzyn Magdalena Szczerkowska.

1. PKS Opoka Trzebinia  1  2  9-1
2. LUKS Grenplast Widacz  1 2 7-3
3. KS Bronowianka Kraków  1  2  6-4
4. KS Tymbark  1 2 6-4
5. LKS SURET BRZOSTOWIANKA Brzostek  1  1  5-5

LKS JAR Kielnarowa  1 1 5-5
7. WKS Górnovia Górno  1  0  4-6

MLKS Nurt Przemyśl  1 0 4-6
9. KS Gorce Nowy Targ  1  0  3-7
10. UKS AGRA II Olesno  1 0 1-9
- PKS Kolping Jarosław  -  -  -
- LKS Łęki Strzyżowskie  - - -
- KS Pocztowiec Kraków  -  -  -

1.  KTS Tarnobrzeg II  1  2  7-3
2.  KS Gorce Juta Nowy Targ  1 2 6-4

 UKS Gim-Tim 5 Stalowa Wola  1  2  6-4
 KKS Skrzyszów  1 2 6-4
 SKS Start Nowy Sącz  1  2  6-4

6.  SKS LEŚ-POL Borek Stary  1 0 4-6
 MLKS Piskorowice  1  0  4-6
 MKS Radość Gorlice  1 0 4-6
 KS Tymbark  1  0  4-6

10.  LKS SURET BRZOSTOWIANKA Brzostek  1 0 3-7
-  CKiS Skawina  -  -  -
-  KS Pocztowiec Joolla Kraków  - - -

Tabela II ligi kobiet

Tabela II ligi mężczyzn

1. TS GÓRNIK Miechowice  3  6  25-5
2. ŁTSR KASTOR Łask  3 6  22-8
3. MKSTS TRASKO Ostrzeszów  3  6  21-9
4. ERJOT Oława  3 6  18-12
5. KU AZS IZOLATOR Politechnika Rzeszów  3  3  18-12
6. TS VICTORIA Rada Sponsorów Wałbrzych  3 2  11-19
7. KU AZS AE Wrocław  3  1  11-19
8. KU AZS AJD SEMEX Częstochowa  3 0  10-20
9. LKS SURET BRZOSTOWIANKA Brzostek  3  0  8-22
10. UKS AGRA Olesno  3 0  6-24

Tabela I ligi mężczyzn

Po krótkiej przerwie wznowiono rozgrywki przy stołach te- 
nisowych. Pierwsi rozpoczęli pierwszoligowcy, osłabieni 

kadrowo (brak drugiej rakiety z poprzedniego sezonu - Ma-
riusza Haducha), odmłodzeni lecz z mocnym postanowieniem 
zachowania I ligowego statusu. Po trzech pierwszych meczach 
z drużynami mającymi aspiracje zajęcia czołowych miejsc 
w tabeli, przy dotychczasowym zaangażowaniu i ambicji, 
patrzymy z nadzieją w przyszłość, mając na uwadze następne 
mecze.
Drugoligowe panie i mężczyźni są dopiero po I kolejce. Oni 
także, biorąc pod uwagę swoich przeciwników, rozpoczęli 
ligową batalię pozytywnie. W gorszej sytuacji od swoich 
kolegów będą dziewczęta, które aby w przyszłym sezonie 
występować w gronie drugoligowców, muszą znaleźć się 
minimum na 7 miejscu (w skrajnym przypadku z ligi może 
spaść 5 zespołów).

S. Król

Tenis
stołowy
Mistrz Polski z Brzostowianki
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Sponsorzy drużyny LKS Brzostowianka
P.H.U. „EMAR” 

BRZOSTEK
UL. SZKOTNIA 26

tel. / fax. (0-14) 68-30-220

OFERUJE:
MATERIAŁY BUDOWLANE, WĘGIEL,

NAWOZY SZTUCZNE

PASZE, KONCENTRATY, PREMIKSY
lek. wet. KAZIMIERZ KŁĘK

ul. A. Mickiewicza 21     39-230 Brzostek
tel. / fax. (0-14) 68-30-333

Hurtownia
ul. św. J. z Dukli      38-200 Jasło

tel. (0-13) 44-89-235
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ZAKŁAD RZEŹNICZO-WĘDLINIARSKI s.j. 
Oferuje w atrakcyjnych cenach:
	PÓŁTUSZE WIEPRZOWE
	PODROBY SUROWE

	Elementy handlowe mięsa:
	wieprzowego
	wołowego
	cielęcego

	Pełny asortyment wędlin i wyrobów wędliniarskich
	Tłuszcze surowe i topione

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

„TECHNO-MAS”
KAZIMIERZ SARNA & STANISŁAW PIEKARCZYK

39-230 BRZOSTEK
 (014) 683 04 88

Marek Składanowski

Andrzej Szybist

1.  Kolbuszowianka Kolbuszowa 10 23 42-11
2.  Brzostowianka Brzostek 10 23 21-8
3.  Czarnovia Czarna 10 21 25-6
4.  Lechia Sędziszów Małopolski 10 21 24-7
5.  Strzelec Frysztak 10 16 24-17
6.  Chemik Pustków 10 15 10-17
7.  Jutrzenka Ławnica 10 14 13-14
8.  Start Wola Mielecka 10 13 13-19
9.  Ikarus Tuszów Narodowy 10 13 15-15
10.  Złotniczanka Złotniki 10 12 9-12
11.  Team Przecław 10 11 25-19
12.  KP Ropczyce 10 10 8-11
13.  Radomyślanka Radomyśl Wielki 10 10 7-22
14.  Raniżovia Raniżów 9 9 11-13
15.  Smoczanka Mielec 9 8 10-11
16.  Strażak Niwiska 10 0 5-60

Brzostowianka  
nadal wygrywa
Wspólna praca „tandemu” trenerskiego M. Składanowski - A. Szybist z  

grupą młodych i zdolnych zawodników powoli zaczyna przynosić 
efekty ku zadowoleniu kibiców, działaczy, sympatyków i potencjalnych 
sponsorów. Wart podkreślenia jest fakt dużej ambicji w dążeniu do osiąg-
nięcia zwycięstwa w kolejnych meczach, niezależnie od „teorii wielkości 
przeciwnika”. W siedmiu dotychczas wygranych meczach, dwóch remisach 
i jednej porażce łupem bramkowym podzielili się: Marcin Lisak (6), Paweł 
Wal (4), Krzysztof Krajewski (3), Damian Samborski (3), Sebastian Pisarek 
(3) i Piotr Bochniewicz (2).
Jednak największą siłą tej drużyny jest jej zespołowość, która na boisku prze-
kłada się na zasadę zgodnie z powiedzeniem: „jeden za wszystkich, wszyscy 
za jednego”. S. Król


