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Walentynkowe rozmarzenie w 2005 
roku miało dla nas szczególnie 

uroczysty charakter. 14 lutego Gimna-
zjum w Brzostku gościło laureatów II 
Powiatowego Konkursu Poetyckiego, 
dla których przygotowano ucztę kla-
sycznej poezji miłosnej w wierszu i 
piosence. Dodatkową atrakcją stał się 
gościnny występ artystów z Klubu Tańca 
Sportowego w Jaśle.
 W ten sposób wyraziliśmy uznanie dla 
młodych twórców, którzy wzięli udział 
w organizowanym po raz drugi przez 
nasze gimnazjum konkursie poetyckim. 
Niemal 60 poetów z 15 gimnazjów po-
wiatu dębickiego nadesłało 136 tekstów 
skupionych wokół tematu: „Człowiek 
- miłość - mistyka”. Poetyckie prace 
oceniało jury, Panie: Gertruda Pruchnik 
(Brzostek), Zofia Dąbrowska (Brzozów), 
Justyna Nędza (Rzeszów).
 Patronat medialny nad II Powiatowym 
Konkursem Poetyckim objęło Radio 
VIA z Rzeszowa. Wiersze wszystkich 

z PoEzJĄ  
za Pan Brat

uczestników konkursu zostały zebrane 
w tomiku „Magia słowa”, który promuje 
również prace prozatorskie gimnazjali-
stów z Brzostku. Tomik można zakupić 
w Gimnazjum w Brzostku.
 Na stronie 8 przedstawiamy Pań-
stwu niektóre prace wyróżnione w II 
Powiatowym Konkursie Poetyckim 
2005. Pierwsze trzy miejsca należą do 
gimnazjów w Grabinach, Chotowej i 
Pilźnie, ale wśród 18 wyróżnień aż 7 to 

Przed Świętami Wielkanocnymi w 
Szkole Podstawowej w Brzostku 

odbył się konkurs na najpiękniej wy-
konaną pisankę. W konkursie wzięły 
udział głównie młodsze dzieci, a pi-
sanki przez nie zrobione świadczyły 
nie tylko o wysokim poziomie arty-
stycznym. Ocena była bardzo trudna, 
ponieważ inwencja młodych twórców i 
wkład pracy wymagały od dzieci wiele 
cierpliwości i zaangażowania.
 Wśród nagrodzonych znalazły się 
prace: Krystiana Sienkowskiego, Ma-
teusza Stawarza, Moniki Nawracaj, 
Pauliny Kawalec, Marty Przebiędy, 
Szymona Przewoźnika i Edyty Gil.

a.c.

Konkurs
wielkanocny

Fot. J. Nosal

gimnazjaliści z Brzostku. Wszystkim 
uczestnikom konkursu życzymy orygi-
nalnych twórczych pomysłów.

A. Hunia
Fot. P. Batycki
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Rada Gminy Brzostek podczas obrad 
w dniu 17 lutego br. na XXIII sesji 

uchwaliła budżet Gminy na 2005 rok, 
Uchwałą Nr XXIII/179/05. Dochody 
budżetu ustalono na kwotę 20.435.150 
zł, w tym 2.660.076 zł stanowią do-
chody związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej i innych 
zleconych Gminie a 75.000 zł dochody 
z tytułu wydawania zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych. Wydatki 
budżetu Gminy ustalono w wysokości 
20.886.150 zł, z tego wydatki bieżące na 
kwotę 17.318.491 zł, wynagrodzenia i 
pochodne od wynagrodzeń - 9.589.043 
zł, dotacja przedmiotowa do Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Brzostku - 270.000 zł (na 
pokrycie różnicy cen wody, ścieków i 
wywozu śmieci), dotacja przedmiotowa 
dla Biblioteki -125.000 zł i dla Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Brzostku - 
320.000 zł, wydatki związane z obsługą 
długu gminy - 130.000 zł, na realizację 
zadań określonych w programie pro-
filaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych -83.674 zł. Na realizację 
zadań inwestycyjnych i zakupów inwe-
stycyjnych ustalono kwotę 3.567.659 zł. 
Wydatki związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej i innych 
zleconych Gminie ustawami stanowią 
kwotę 2.660.076 zł. Zaplanowano 
kredyt w wysokości 1.900.000 zł na 
realizację zadań inwestycyjnych w 
gminie. Ustalono rozchody budżetu w 
wysokości 1.449.000 zł na spłatę kredy-
tów i pożyczek z lat ubiegłych.
 Wójt Gminy Leszek Bieniek przed-
stawił sprawozdanie z realizacji uchwał 
Rady Gminy informując: w związku z 
uchwałą Nr XXII/170/04 Rady Gminy 
zmieniającą budżet, Zarządzeniem Nr 
82/04 Wójta Gminy został przyjęty 
układ wykonawczy do zmian w budże-
cie. Realizując uchwały Nr XXII/175/04, 
Nr XXII/173/04, Nr XXII/174/04 Rady 
Gminy z dnia 29 grudnia 2004 r. ogło-
szono wykaz o sprzedaży w drodze 
przetargu nieruchomości oznaczonej nr 
255/8 położonej w Opacionce,  ozna-
czonej nr 740 położonej w Januszkowi-
cach, oznaczonej nr 516/22 położonej w 
Siedliskach-Bogusz. Zgodnie z uchwałą 
Nr XIX/155/04 z dnia 09 września 2004 
r. ogłoszono I publiczny przetarg na 
sprzedaż działki oznaczonej nr 83/2 po-
łożonej w Smarżowej. Ogłoszono wy-
kaz lokali użytkowych przeznaczonych 
do wynajmu, stanowiących własność 
gminy Brzostek, znajdujących się w 
domach ludowych w Woli Brzosteckiej, 
Januszkowicach i Bukowej oraz lokalu 
użytkowego (kiosk na przystanku) w 
Brzostku.
 Jednym z tematów obrad było spra-

wozdanie z działalności Samodzielnego 
Gminnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Brzostku, które przed-
stawiła lek. med. Bożena Szymańska 
Kierownik Zakładu.
 Ponadto Rada Gminy Brzostek pod-
jęła uchwały w sprawie:
- przyjęcia Gminnego Programu Profi-

laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Brzostek na 
2005 rok,

- zmiany uchwały Nr XL/347/2002 R G 
w Brzostku z dnia 13 września 2002 
roku w sprawie przyjęcia wieloletnie-
go planu gospodarczego,

- wyrażenia zgody na zawarcie poro-
zumienia pomiędzy Gminą Brzostek 
a Powiatem Dębickim na dofinanso-
wanie zadań własnych Powiatu,

- wyznaczenia podmiotu obowiązanego 
do przyjęcia skazanych w celu wyko-
nywania nieodpłatnej kontrolowanej 
pracy na cele społeczne oraz pracy 
społecznie użytecznej,

- zamiaru likwidacji Przedszkola Pub-
licznego w Nawsiu Brzosteckim i 
Przedszkola Publicznego w Siedli-
skach-Bogusz,

- zamiany działek nr 1186/4 i 1186/5 
położonych w Brzostku, stanowiących 
własność Pana Jana Kolbusza przezna-
czonych pod budowę przepompowni 
ścieków, w zamian za działki oznaczo-
ne numerami ewidencyjnymi 1130/6, 
1130/7, 1130/8 będące własnością 
Gminy Brzostek, 

- zaopiniowania projektu lasów ochron-
nych będących własnością Skarbu 
Państwa - Nadleśnictwa Dębica, 
położonych w granicach administra-
cyjnych gminy Brzostek,

- przystąpienia do sporządzenia Miej-
scowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego.

 Rada Gminy Brzostek Uchwałą 
Nr XXIII/177/2005 przyjęła roczny 
program współpracy Gminy Brzostek 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego.

Roczny program współpracy Gminy 
Brzostek z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego.

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) „ustawie” - rozumie się przez to 
ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873 
z późn. zm./,
2) „uchwale” - rozumie się przez to 
uchwałę, do której załącznikiem jest 
Program, 
3) „gminie” - rozumie się przez to Gmi-
nę Brzostek,

4) „podmiotach” - rozumie się przez 
to organizacje pozarządowe oraz inne 
podmioty prowadzące działalność po-
żytku publicznego, o których mowa w 
art. 3 ustawy,
5) „dotacji” - rozumie się przez to dota-
cję w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. 
d ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o 
finansach publicznych /tekst jednolity: 
Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. 
zm./,
6) „konkursie” - rozumie się przez to 
otwarty konkurs ofert, o którym mowa 
w art. 11 ust. 2 i w art.13 ustawy.

§ 2.
Obszary współpracy

Współpraca z Podmiotami dotyczy za-
dań określonych w art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 
r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), a w 
szczególności zadań własnych gminy 
obejmujących następujące obszary:
1. Kultury fizycznej i sportu,
2. Profilaktyki i rehabilitacji uzależ-
nień.

§ 3.
Formy współpracy

1. Współpraca, o której mowa w § 2 
może przybierać następujące formy:
1) zlecania podmiotom Programu rea-
lizacji zadań publicznych na zasadach 
określonych w ustawie;
2) wzajemnego informowania się o 
planowanych kierunkach działalności i 
współdziałanie w celu zharmonizowa-
nia tych kierunków; 
3) konsultowania z podmiotami Progra-
mu, odpowiednio do zakresu ich dzia-
łania, projektów aktów normatywnych 
w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji;
4) tworzenia wspólnych zespołów o 
charakterze doradczym i inicjatyw-
nym.
2. Współpraca może polegać także na 
wspomaganiu technicznym, szkolenio-
wym, informacyjnym lub finansowym 
podmiotów Programu w zakresie okre-
ślonym uchwałą.

§ 4.
Zadania Programu

Ustala się następujące zadania reali-
zowane w ramach programu w roku 
2005:
1. Dla wszystkich obszarów objętych 
§ 2
1) Organizacja w I kwartale roku 2005 
konferencji z udziałem przedstawicieli 
Podmiotów działających na terenie 
Gminy w celu zidentyfikowania potrzeb 
i skoordynowania działań Podmiotów 
oraz Gminy. 
2) Utworzenie zespołu doradczo - 
inicjatywnego przy Wójcie Gminy 
w skład którego wejdzie po jednym 
przedstawicielu z działających na tere-
nie Gminy podmiotów wskazany przez 

z prac rady gminy

Dokończenie na stronie 4
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Radę Gminy Radny oraz inne osoby 
wskazane przez Wójta.
3) Zorganizowanie w miesiącu lutym  
2005  roku szkolenia dla działających 
na terenie Gminy Podmiotów w zakresie 
regulacji prawnych dotyczących współ-
pracy Gminy z podmiotami ze szczegól-
nym uwzględnieniem przepisów prawa 
finansowego oraz prawidłowości skła-
dania i rozliczania wniosków o dotacje 
uzyskiwane w budżetu Gminy.
2. Dla obszaru z § 2 pkt 1.
1) wspieranie zadań polegających na 
upowszechnianiu  kultury fizycznej i 
sportu,
2) wspieranie organizacji imprez spor-
towo-rekreacyjnych dla dzieci i mło-
dzieży.
3. Dla obszaru z § 2 pkt 2.
1) wspieranie działań na rzecz profilak-
tyki i rehabilitacji uzależnień,
2) wspieranie działań z zakresu przeciw-
działania patologiom społecznym.

§ 5.
1. Udział Podmiotów w wykonywaniu 
zadań publicznych realizowanych przez 
Gminę w zakresie zadań określonych w 
§ 4 pkt 2 - 3 zapewnia się poprzez zle-

canie realizacji tych zadań podmiotom 
prowadzącym działalność pożytku pub-
licznego odpowiednio do terytorialnego 
zakresu działania Gminy oraz których 
działalność statutowa jest zgodna z 
dziedziną zlecanego zadania.
2. Zlecenie realizacji zadania publicz-
nego może mieć jedną z form:
1) powierzenie wykonania wraz z 
udzieleniem dotacji na finansowanie 
jego realizacji,
2) wsparcie takiego zadania wraz z 
udzieleniem dotacji na dofinansowanie 
jego realizacji.
3. Dotacje, o których mowa w ust. 2, nie 
mogą być wykorzystane na:
1) remonty budynków,
2) zadania i zakupy inwestycyjne,
3) zakupy gruntów,
4) działalność gospodarczą,
5) pokrycie kosztów utrzymania biura 
Podmiotów,
6) działalność polityczną.

§ 6.
1. Zlecanie zadań, o których mowa 
w §4 pkt 2 - 4 następuje, z zastrzeże-
niem §8, w trybie konkursu, chyba że 
przepisy odrębne przewidują inny tryb 
zlecania.
2. Konkursy dotyczące zadań określo-

nych w § 5 ogłasza Wójt Gminy.
3. Ogłoszenie konkursu musi wyprze-
dzać jego rozstrzygnięcie o co najmniej 
30 dni.
4. Ogłoszenie konkursu może nastąpić 
jedynie w sytuacji zabezpieczenia 
środków finansowych na zadanie w 
budżecie.

§ 7.
Do konkursu, o którym mowa w § 6, 
mogą przystąpić także jednostki organi-
zacyjne podległe organom administracji 
publicznej lub przez nie nadzorowane.

§ 8.
Powierzenie realizacji zadania, o któ-
rym mowa w § 6, każdorazowo po-
winno być poprzedzone analizą czy 
realizacja zadania w innym trybie 
pozwoli na efektywniejszą realizację 
zadania - zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.

§ 9.
Wójt Gminy, na podstawie analizy 
efektów realizacji niniejszego Progra-
mu, przygotowuje Projekt Rocznego 
Programu Współpracy na rok 2006, 
który przedstawia Radzie Gminy wraz 
z projektem uchwały budżetowej.

E. Szukała

Dokończenie ze strony 3

Policja informuje
Na terenie Gminy Brzostek w ostatnim 

okresie czasu nasiliło się zjawisko 
zbierania metalowego złomu przez oso-
by obce, zamieszkałe na terenie innych 
powiatów. Najczęściej osobom tym nie 
chodzi o złom, ale o przeprowadzenie 
rozpoznania w celu umożliwienia sobie 
dokonania kradzieży wartościowych 
przedmiotów składowanych w rejonie 
zabudowań.
 W Gorzejowej zanotowano przypadek 
kradzieży nowej sadzarki do ziemniaków, 
zaś na terenie Brzostku kradzież metalo-
wych pokryw urządzeń kanalizacyjnych. 
W każdym przypadku pojawienia się 
takich osób należy niezwłocznie po-
wiadomić policję (tel. alarmowy 997, 
6830-997, kom. 0691674374), co w wielu 
przypadkach może pozwolić na uniknię-
cie poważnych strat materialnych.

Policja przypomina
Przypominam, że prawa jazdy wydane 

w okresie od 01 stycznia 1984 roku 
do 30 kwietnia 1993 roku pdlegały wy-
mianie do 31 grudnia 2004, nie mniej 
jednak okres ten został wydłużony do 30 
kwietnia 2005 roku.
 Jest to termin ostateczny, prawa jazdy 
wydane w tym okresie po 30 kwietnia 
stracą ważność.

Komendant Komisariatu Policji  
w Brzostku nadkom. inż. Marek Boroń

Dolicza się VAT w wysokości 22% do wartości netto uzyskanej w przetargu.
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE 
GMINY W BRZOSTKU W DNIU 8 KWIETNIA 2005 ROKU O GODZ. 
9:00 W BIURZE WÓJTA GMINY.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienio-
nej wysokości do dnia 05 kwietnia 2005 r. 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 wygrał zalicza się na po-
czet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po 
zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona 
w przetargu jako nabywca uchyliła się od zapłaty kwoty uzyskanej w wyniku 
przetargu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

WÓJT GMINY BRZOSTEK ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

Na sprzedaż drewna tartacznego stanowiącego  
własność Gminy Brzostek

Z zasobu mienia komunalnego przeznaczone zostaje do sprzedaży w drodze 
przetargu drewno

Lp Gatunek 
drewna Średnica Ilość

w m3
Długość

w mb
Cena za 

1 m3

Cena wywo- 
ławcza netto

zł,-

Wa- 
dium

1 Topola 0,60 1,696 6 121 205,17 21
2 Topola 0,85 3,857 6,8 121 466,66 47
3 Topola 0,78 3,057 6,4 121 369,85 37
4 Topola 0,62 1,358 4,5 121 164,31 17
5 Topola 0,62 2,052 6,8 121 248,28 25
6 Topola 0,67 1,938 5,5 121 234,51 24
7 Topola 0,64 1,543 4,8 121 186,75 19
8 Topola 0,72 2,035 5 121 246,20 25
9 Topola 0,78 2,531 5,3 121 306,28 31
10 Topola 0,70 1,385 3,6 121 167,55 17
11 Topola 0,90 3,624 5,7 121 438,55 44
12 Topola 0,72 2,564 6,3 121 310,21 32

Razem 27,64 3344,32 339
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Swego czasu, a było to parę lat temu, 
dokładnie w czerwcu 1999 roku, 

zamieściliśmy na naszych łamach 
artykuł pod tytułem „Czarne wizje”. 
Odnosił się on do rysującej się wówczas 
wizji upadku polskiej wsi. Był to okres 
początku starań władz naszego kraju o 
przyjęcie Polski do Unii Europejskiej. 
Teraz, gdy już nas przyjęto i jesteśmy 
pełnoprawnymi członkami tej wielkiej 
wspólnoty, możemy porównać czy 
upływ czasu przyniósł zmiany na pol-
skiej wsi, których spodziewaliśmy się 
na początku naszych starań o członko-
stwo w Unii.
 Spostrzeżenie jest proste. Zmiany nie 
nastąpiły, poprawy nie ma, koncentracja 
ziemi nie nastąpiła. Sposób produkcji 
rolnej nawet pogorszył się. Przyczyną 
jest dalsze zubożenie wsi. Obniżające 
się dochody rolników nie pozwalają na 
odnowę sprzętu do prac rolnych i przy-
stosowanie budynków do standardów 
współczesnych. Rząd Polski nic w tych 
dziedzinach nie zrobił dla rolnictwa. 
Uwikłany w walkę z opozycją, dba o 
to, aby sam się utrzymał u władzy. Na 
reformowanie gospodarki nie starcza 
mu już sił i czasu. Sejm uchwalił kilka 
ustaw, które utrudniły raczej funkcjo-
nowanie gospodarki rolnej i przyniosły 
„wodę na młyn” urzędnikom, hochszta-
plerom i osobom bliskim władzy.
 Kraj opanowała biurokracja rozwi-
nięta do absurdu. Walki międzypartyjne 
na szczeblu centralnym, a także w 
urzędach średniego szczebla powodują 
powstawanie zatargów i ogniw destruk-
cji odczuwają to najbardziej ludzie wsi 
i małych miast. W tych warunkach 
przekształcenia na polskiej wsi nie 
powstaną. To nieudolność polityków i 
wadliwy system organizacji zarządzania 
krajem spowodowały na wsi status quo 
ante.
 Ale czy to jest źle czy dobrze? Z 
punktu widzenia konieczności rozwoju 
gospodarczego jest to źle. Natomiast 
w warunkach polskich, zwłaszcza 
kolosalnego u nas bezrobocia, jest to 
czynnik łagodzący negatywne skutki 
tego bezrobocia. Obecnie nawet rozwi-
nięte kraje Unii Europejskiej zaczynają 
dostrzegać w rozdrobnionym rolnictwie 
spore pozytywy.

 W październiku 2004 roku we 
francuskim mieście Aix-En-Prevence 
odbyła się konferencja organizacji 
rolniczych i grona niezależnych ekono-
mistów z 14 państw, na której ustalono 
pewne kierunki działań zmierzających 
do zachowania małych gospodarstw 
rolnych. We wszystkich krajach Unii 
Europejskiej małe gospodarstwa ule-
gają marginalizacji i upadają. W Polsce 
małe gospodarstwa rolne są istotnym 
elementem społeczeństwa zwiększają-
cym zatrudnienie, poprawiając jakość 
produkcji żywności i utrwalając walory 
przyrodnicze.
 Zachowanie i wzrost liczby małych 
gospodarstw rolnych w Europie staje się 
priorytetem dla organizacji rolniczych 
biorących udział w konferencji we 
Francji. Zadaniem jest nie tylko prze-
trwanie, ale również promocja i rozwój 
małych gospodarstw rolnych, które 
w bliskiej przyszłości mogą odegrać 
istotną rolę w regionalnej suwerenności 
żywnościowej, a nawet w pozytywnym 
oddziaływaniu na całą gospodarkę po-
szczególnych państw.
W odniesieniu do Polski to ten kierunek 
ma już otwarte drzwi. Małe gospodar-
stwa istnieją, są wewnętrznie zorganizo-
wane i utrwalone, obejmują 80% areału 
upraw rolnych kraju. Z historii wiemy o 
dużym przywiązaniu polskiego rolnika 
do ziemi. należy przyjąć więc, że kie-
runek chłopskiego rolnictwa ma długą 
perspektywę w Polsce. Nie sprawdziły 
się przewidywania profesorów Broni-
sława Geremka i Leszka Balcerowicza, 
którzy obiecywali swoim zachodnim 
rozmówcom upadek małorolnych 
gospodarstw w Polsce w przeciągu 
paru lat. Teraz potrzebne są działania 
organów centralnych państwa polskie-
go, ustanawiające prawo polskie tak, 
aby sprzyjało małym gospodarstwom 
rolnym. Wspomniana konferencja we 
Francji uznała za słuszne i potrzebne 
następujące działania:
	Zatrzymać proces koncentracji 
gruntów i wdrożyć redystrybucje1  do-
chodów z ziemi.
	Ustalić status małorolnych rolni-
ków i kobiet gospodyń, niezależnie od 
wielkości posiadanej ziemi.
	Zaprzestać ukierunkowywania 

polityki rolnej na koncentracje środków 
produkcji i wzrost przestrzeni produk-
cyjnej.
	Ustalić przepisy sprzyjające zwięk-
szaniu zatrudnienia i wytwarzania 
zwiększonej produkcji na małych ob-
szarach.
	Wykorzystywać praktykę utrzy-
mania wysokiej jakości odżywczej i 
zdrowotnej żywności, specyficznej dla 
małej produkcji.
	Wdrożyć system przepływu pro-
duktów i przetwórstwa (obsługi rolni-
ctwa), sprzyjający małym gospodar-
stwom.
	Zmienić ukierunkowanie dopłat 
obszarowych na "PRODUKTOWE", 
stworzyć nowe dopłaty tylko dla małych 
farm.
	Ziemię rolniczą wykorzystywać 
zgodnie z przeznaczeniem, nie za-
garniać jej pod nadmierne otoczenie 
fabryk i magazynów, pod infrastrukturę 
komunikacyjną czy zalesienia.

 Uczestnicy konferencji zobowiązali 
się do działań i wspólnych akcji w 
celu uznania i wdrażania powyższych 
postulatów. Potrzebne w tym kierunku 
będą nowe wytyczne Komisji Eu-
ropejskiej (rządu UE), do kolejnego 
rozporządzenia określającego "Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 - 2013". Deklaracje o powyż-
szych kierunkach podpisały organizacje 
rolnicze Austrii, Belgii, Chorwacji, 
Estonii, Francji, Hiszpanii, Malty, 
Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, 
Szwecji, Węgier i Włoch. W debatach 
naukowych i prasowych, a także na 
szczeblach rządowych tych państw 
będzie się stopniowo rozwijać dysku-
sja na temat wielkości gospodarstw 
rolnych. Na razie jest ona nieśmiała. 
Pozytywny skutek dla zachowania 
małych gospodarstw zależeć będzie od 
"siły przebicia" organizacji rolniczych 
i ekologicznych w Europie.

Henryk Latacz

Przyszłość małych gospodarstw rolnych

1  Redystrybucja - proces zmniejszania 
niektórych dochodów przez podatki, a 
zwiększania tych dochodów w innych 
dziedzinach lub podmiotach, przez dotacje 
z funduszy publicznych.

Kantor Wymiany Walut
Brzostek, ul Rynek 12 - sklep GS

Zapraszamy od 8:00 do 15:30
Atrakcyjne ceny

Sprzedam działkę 
o pow. 12 arów w Brzostku.

Cena za 1 ar 1.200 zł.
Telefon: 501 434 785
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W poprzednim numerze rozpatrywa- 
łem m. in. sprawę obozów kon-

centracyjnych i łagrów oraz sposobu 
interpretacji niesamowitego przesłania 
jakie niesie ze sobą widmo powrotu „Aus-
chwitz”. Niestety, sprawa bezwzględnego 
torturowania i nieludzkich mordów w 
walkach narodowo - wyzwoleńczych 
musi nadal ponosić swoje żniwo w wy-
dawałoby się cywilizowanym świecie i w 
jednym z najpoważniejszych politycznie 
państw (częściowo europejskim)...

„Wielu z nas straciło zęby w wyniku ko-
lejnej zabawy Rosjan. Chwytali więźnia 
za głowę i wpychali mu w usta nabój. 
Potem w nabój wbijali gwóźdź. Proch 
wybuchał w ustach.”
 Historia walk Czeczenów o niepodle-
głość i stworzenie suwerennego państwa 
(oczywiście kwestia suwerenności istnieć 
mogła jedynie teoretycznie - stwierdzić 
to można łatwo obserwując sytuację 
polityczną w byłych republikach sowie-
ckich - Białoruś, Ukraina, Łotwa, itd.) 
sięgają 1991r., kiedy to w październiku w 
wyborach prezydenckich zwyciężył gen. 
Dżochar Dudajew - przywódca Kongresu 
Czeczenów. Proklamował on niepod-
ległość Czeczenii i rozpoczął działania 
polityczne łącznie z próbą nagłośnienia 
sprawy na forum ONZ. Rosja szybko 
odpowiedziała ustanowieniem stanu 
wyjątkowego w Czeczenii i Inguszetii 
oraz wysłała tam swoje wojska. Armia 
Dudajewa broniła się, aż do grudnia 
1994 r., kiedy to kolumny pancerne ich 
oponenta wdarły się do Groznego. Ro-
sjanie przejęli republikę i powołali tam 
marionetkowy rząd. Kiedy politycznie 
nie dało się zdziałać nic więcej Czecze-
nii rozpoczęli działania terrorystyczne. 
Latem 1995 r. Podpisano rozejm rosyjsko 
- czeczeński, mówiący o złożeniu broni 
przez bojowników czeczeńskich i wojsk 
rosyjskich. Pokój ten został jednak szyb-
ko naruszony, gdy w kwietniu 1996 r. w 
wyniku rosyjskiego ostrzału rakietowego 
zginął prezydent Dudajew. Walki rozpo-
częły się na nowo, lecz tym razem świat 
zwrócił uwagę na naruszanie prawa do 
suwerenności narodu czeczeńskiego i 
niedotrzymywanie warunków traktatu 
pokojowego. Chcąc załagodzić sytuację 
w maju 1997 roku Borys Jelcyn i Asłan 
Maschadow podpisali porozumienie na 
Kremlu („Bierzcie na swoje barki tyle 
suwerenności i tylko zdołacie udźwignąć” 
- miał powiedzieć Jelcyn po rozpadzie 
ZSRR). Pomimo tego porozumienia sy-
stematycznie dochodziło to uprowadzeń 
cywili, urzędników i wojskowych oraz 

mniejszych akcji militarnych na terenie 
obu państw. Od jesieni 1999 r. lotnictwo 
Rosji dokonywało nalotów na Czeczenię, 
a przy jej granicach koncentrowano armię 
rosyjską. Prezydent Maschadow ogłosił 
wprowadzenie stanu wojennego i wezwał 
do „świetej wojny” przeciwko Rosji, lecz 
siły byłego ZSRR szybko zajęły najważ-
niejsze militarnie rejony.

„Rzekome oględziny ran przeprowadza-
no bardzo często. Najpierw kazali nam 
się rozbierać. Potem kilku żołnierzy nas 
trzymało, a inni powolutku, z okrucień-
stwem zdzierali z nas brudne opatrunki, 
które zdążyły wrosnąć w ciało. Wyrywali 
je razem ze skórą i z mięsem.”
 Pozornie nastał pokój. Niestety za 
„nową żelazna kurtyną” rozpętało się 
humanitarne piekło. Wiele organizacji 
humanitarnych próbując nagłośnić spra-
wę wzywała ONZ do jak najszybszej 
reakcji, lecz niestety najsilniejsze pastwa 
europy tak naprawdę bały się Putina. - To 
wewnętrzna sprawa Rosji - powiedział 
dziennikarzom prezydent Francji Chi-
rac po spotkaniu w Soczi, gdzie razem 
z kanclerzem Niemiec przebywał na 
zaproszenie Putina. Przywódcy najwięk-
szych państw UE nie zająknęli się ani 
słowem o tym, że Rosjanie sfałszowali 
wybory prezydenckie w Czeczenii. Pra-
wo międzynarodowe wyraźnie odróżnia 
instytucjonalne gwarancje tożsamości 
narodowej od separatyzmu. Federacja 
Rosyjska nie jest państwem zbudowanym 
na zasadach, które Czeczenom mogłyby 
grozić utratą własnej tożsamości. Etniczni 
Rosjanie stanowią w niej wprawdzie 85% 
ogółu ludności, ale mimo to federacja 
składa się z 89 podmiotów, z których 21 
(w tym Czeczenia) ma status republik z 
własnymi konstytucjami i prezydentami. 
Skąd w takim razie te ciągłe roszczenia 
do ziemi i społeczeństwa czeczeńskiego? 
Rosja nie może pogodzić się z rozpadem i 
utratą wpływów. Poczynając od rewolucji 
październikowej 1918 r., poprzez włącza-
nie nowych republik radzieckich i tworze-
niu państw satelickich, agresje na Polskę, 
Finlandię, Litwę, Łotwę, a kończąc na sta-
linizacji środkowo - wschodniej Europy. 
Przez ten okres ZSRR nie chciał wypuścić 
swoich „atenek”, ale po kilku rewolu-
cjach i przewrotach jego potęga zaczęła 
topnieć. Wystarczy zwrócić uwagę na 
naszego wschodniego sąsiada Ukrainę i 
przeprowadzone tam niedawno wybory. 
Rosjanie do ostatka walczyli o utrzymanie 
rządów w tej byłej republice radzieckiej. 
Jeden z dziennikarzy moskiewskich w ten 
sposób skomentował oderwanie się tak 

polityczne jak i społeczne Ukrainy : „Nikt 
z nas tutaj nie potrafi sobie wyobrazić, że 
Jałta już nie należy do Rosji, a Dynamo 
Kijów jest klubem z zagranicy”. Wie-
loletnie wpływy i uzależnienia! Każdy 
naród walczy o wyzwolenie spod ucisku 
i ogłoszenie suwerenności. Kiedy w okre-
sie międzywojennym Żydzi (rozrzuceni 
po całym świecie) walczyli o swoje pań-
stwo - Liga Narodów udzieliła mandatu 
Wielkiej Brytanii (koncepcja Balfour’a) 
na sprowadzenie ludności syjońskiej 
na tereny Palestyny, ale tamte ziemie 
zamieszkiwała już ludność arabska. Mi-
gracje żydowskie doprowadziły do wojen 
trwających do dziś, ale państwo Izrael zo-
stało utworzone kosztem arabów. Nasuwa 
się pewna analogia - zarówno arabowie z 
Palestyny jak i Czeczenii są wyznawcami 
tej samej religii, a oba narody ciągle nie 
mogą utworzyć suwerennego państwa ze 
względu na swojego sąsiada, ale to temat 
do innych rozważań.

świat a czeczenia
 Bardzo często walki narodowo - wy-
zwoleńcze Czeczenów są porównywane 
z walką Polaków o niepodległość (za-
bory, I i II wojna światowa) i być może 
dlatego nazywane na zachodzie akcje 
terrorystyczne w Polsce istnieją jako 
partyzanckie próby wyzwolenia. Putin 
wielokrotnie na spotkaniach z Kwaś-
niewskim zaznaczał nieobiektywizm i 
antyrosyjskość polskich mediów i częś-
ciowo ma rację, bo to właśnie w naszym 
kraju istnieje bardzo duża aprobata wśród 
państw europejskich dla działań czeczeń-
skich, ale to poparcie niestety zniknęło w 
dużej mierze po ataku terrorystycznym w 
Biesłanie. Znamienne były wypowiedzi 
polityków, także tych, którzy jeszcze kil-
ka tygodni temu przypominali Rosjanom, 
że w Czeczenii ich wojska łamią prawa 
człowieka, lecz brytyjski minister spraw 
zagranicznych, Jack Straw ogłosił, że ma 
„pełne zaufanie” do Władimira Putina i 
władz rosyjskich. Amerykanie mówili 
o wyrazach solidarności z Putinem i 
wskazywali głównego winnego ostatnich 
rosyjskich wydarzeń - a więc, obok ataku 
w Biesłanie, zamachu samobójczego 
w Moskwie 28 sierpnia i wysadzenia 
w powietrze dwóch samolotów cztery 
dni wcześniej - czyli międzynarodowy 
terroryzm. Jak donosi „Przegląd” - Scott 
McClellan, rzecznik Białego Domu, już 
po akcji w Biesłanie oświadczył jed-
noznacznie: „Stany Zjednoczone stoją 
ramię w ramię z Rosją w globalnej walce 
z terroryzmem”. Kanclerz Schröder, który 
wcześniej oferował Rosji wszelką pomoc 
dla oswobodzenia zakładników w Osetii, 
po tragedii w czasie akcji uwalniania 
dzieci wezwał w Berlinie do walki z 
terroryzmem wszędzie, gdzie się pojawi. 
Głos światowej opinii publicznej akcen-
tował głównie, że za śmierć setek dzieci 
i dorosłych w Osetii odpowiedzialność 
ponoszą terroryści, a nie władze Rosji. 
Taki rozwój wydarzeń sprawił, że Putin 
otoczył się kołderką poszkodowanego i 

Proch wybuchał w ustach
Rok 1999. Inguszeti.
Ulubioną zabawą rosyjskich żołnierzy było wpychanie nam igieł pod pa-
znokcie. W jednym z pokoi stało dwupoziomowe metalowe łóżko. Do niego 
Rosjanie przywiązali mojego przyjaciela. Do palców nóg przyczepili mu 
przewody. Polewali go wodą i podłączali prąd - zwiększając i zmniejszając 
na przemian napięcie. Nazywaliśmy tę torturę „żelaznym krawatem”.
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bezprawnie zaatakowanego przez zbrod-
niarzy ze wschodu - to pozwoliło mu na 
swobodne rozprawienie się z Czeczenią. 
Od tej pory robił tam co mu się żywnie 
podobało, a świat tylko idiotycznie przy-
takiwał głową na łamanie praw ludzkich 
i torturowanie. Zamieszczone w artykule 
cytaty należą do jednego z czeczeńskich 
więźniów Rosji po 1999 r., są autentycz-
ne i zostały nagłośnione  przez „Gazetę 
Polską” oraz pozarządowe organizacje 
humanitarne - obrazują one dostatecznie 
sięganie żołnierzy rosyjskich do metod 
sprzed kilkunastu lat (udawany proces, 
nieludzkie tortury, brak troski o życie 
więźnia).

„Często kazali nam klękać na korytarzu 
i podnosić do góry ręce z palcami roz-
capierzonymi na ścianie. Palce mojej 
ręki musiały dotykać ręki następnego 
więźnia. Musieliśmy tak klęczeć około 
sześciu godzin. Kiedy słabłem, a do tego 
gnijąca noga dawała mi się we znaki, 
żołnierze tłukli mnie po ranach kolbami 
i deptali nogę buciorami.”

 Bardzo interesującą analizę konfliktów 
politycznych i terrorystycznych zapre-
zentował ostatnio prof. Jerzy Jedlicki z 
Instytutu Historii PAN:  - Oczywiście, 
że mała Czeczenia nie może pokonać 
wielkiej Rosji, ale jak widzimy, również 

wielka Rosja nie jest w stanie pokonać 
małej Czeczenii. Oczywiście, że powstań-
cy palestyńscy nie pokonają Izraela, ale 
nic nie wskazuje na to, żeby Izrael mógł 
pokonać powstańców palestyńskich. 
Z przerażeniem można oglądać takie 
zjawisko, że wszędzie antyterroryści i 
terroryści upodobniają się do siebie pod 
względem moralnym. To bardzo dobrze 
widać w tej chwili na Kaukazie, jeśli 
przyjrzeć się metodom używanym przez 
obie strony. To widać również na innych 
frontach walki: w konflikcie izraelsko-
palestyńskim lub amerykańsko-irackim. 
Nikt już nie oszczędza dzieci: ani włas-
nych, ani cudzych. Stają się one dziś i 
ofiarami, i wyszkolonymi zabójcami. 
Jakże ogromnie zmienia się świat, cały 
dorobek kultury europejskiej obrócił się 
o 180 stopni i wylądował na terenach 
konfliktów wielkich mocarstw o ropę, 
prestiż, władze absolutną i urojone kon-
flikty religijne (urojone, ponieważ żadna 
z powszechnych religii nie namawia do 
prowadzenia wojen). Najgorsze jest to, że 
za przewinienia grup muszą cierpieć całe 
społeczności, a dzisiejszym największym 
grzechem mediów i opinii społecznej jest 
generalizacja.
„W czasie transportowania nas do ko-
lejnych więzień Rosjanie ustawiali się w 
szpaler. Nazywali to korytarzem. Każdy 

musiał przez niego przebiec. A oni tłukli 
nas kolbami i szczuli psami. Kto upadł, 
ten ginął zatłuczony lub zagryziony 
przez psy. To cud, że przeżyłem biegnąc 
z bezwładną nogą”.
 Czeczenia będzie walczyć, aż do 
skutku. Putin walcząc o prestiż będzie 
chciał uporać się z tym problemem 
jeszcze za swojej kadencji. Opinia pub-
liczna zachodu dosyć szybko przekreśliła 
społeczeństwo kaukaskie porównując 
ich do terrorystów, ale czy my nazwa-
libyśmy żołnierzy biorących udział w 
akcji „Burza” i Powstaniu Warszawskim 
w ten sposób? Świat czeka jeszcze wiele 
konfliktów, które trwały od starożytno-
ści do czasów współczesnych i zawsze 
o władzę, pieniądze, terytoria, prestiż 
i wszystkie najniższe motywy ludzkiej 
chciwości.
 Należy coś zrobić, należy zareago-
wać, a świat będzie się ciągle skupiał 
wokół tego co zyskowne, popularne i 
modne. Europa to jedna wielka poli-
tyczna ośmiornica, która bezwzględnie 
miażdży swoimi mackami słabszych 
łapczywie połykając kolejne skrzynki ze 
złotem - najzabawniejsze jest to, że owa 
bestia udaje, że jest zwykłą szarą rybką 
o najświętszych i najbardziej prawych 
intencjach.

Kamil Berrahal

Dnia 4 lutego 2005 r. w Zespole Szkół nr 4 w Jaśle odbył 
się IV Jasielski Konkurs Matematyczny im. Hugona Ste-

inhausa. Uroczystość ta została zorganizowana dla uczczenia 
pamięci wybitnego profesora matematyki Hugona Steinhausa, 
rodowitego mieszkańca Jasła.
 Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach: klas drugich 
i trzecich. Z trudnymi zadaniami matematycznymi zmagało 
się 89 trzecioklasistów i 60 drugoklasistów. Nie zabrakło tam 
także omnibusów z Gimnazjum w Brzostku i Gimnazjum w 
Siedliskach Bogusz.
 Uczniowie naszej gminy udowodnili, że słowa COGITO 
ERGO SUM są im bardzo dobrze znane, świadczą o tym ich 
sukcesy: I miejsce w kategorii klas trzecich zajął Paweł 
Pietrzycki - uczeń Gimnazjum w Brzostku, a IV miejsce 
Mateusz Jędrzejczyk z Gimnazjum w Siedliskach Bogusz. 
W kategorii klas drugich II miejsce zajął uczeń Gimnazjum 
w Brzostku Jakub Wojdyła.
 Finalistów konkursu zaproszono na „Spotkanie z matema-
tyką”, które zostało zorganizowane 4 marca 2005 r. w Liceum 
Ogólnokształcącym w Jaśle. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne 
nagrody, ufundowane przez Starostę Powiatu Jasielskiego 
oraz Wójta Gminy Brzostek. Docenieni zostali również ich 
opiekunowie (M. Piekarczyk, L. Jędrzejczyk, D. Ramut), 
którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy i podziękowania, za 
trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursu.
Spotkanie uświetnili swoją obecnością prof. Bogdan Sepioł 
z Uniwersytetu Wiedeńskiego, dr Mariusz Kraus z WSIiZ w 
Rzeszowie, dr Zdzisław Pogoda z UJ w Krakowie, a także 
przedstawiciele władz samorządowych Jasła i Wójt Gminy 
Brzostek.
 Pragniemy serdecznie podziękować Wójtowi Gminy Brzo-
stek panu Leszkowi Bieńkowi za obecność na „Spotkaniu z 
Matematyką” oraz za ufundowanie nagród dla laureatów IV 
Jasielskiego Konkursu Matematycznego.

D. Ramut i M. Piekarczyk

„nIE dla szKoły, lEcz dla ŻycIa sIĘ Uczymy!”

Od lewej: Paweł Pietrzycki, p. Danuta Ramut, Jakub Woj-
dyła, p. Małgorzata Piekarczyk, p. Leokadia Jędrzejczyk, 
Wójt Gminy Leszek Bieniek, Mateusz Jędrzejczyk

Fot. P. Batycki
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Drodzy Czytelnicy „Wiadomości Brzo-
steckich”. Wprawdzie już trochę czasu 

minęło, gdy opisywałem swoje doświad-
czenia z życia alkoholika oraz jak się z 
tego nałogu wyzwoliłem. Teraz pragnę się 
podzielić z wami trzema myślami, które 
są zamieszczone w tytule. „Radość” czy 
„Szczęście”, a może „Nadzieja”. Najpierw 
pomyślmy w ogóle nad tymi słowami, nie 
tylko jak my to przeżywamy, lecz także 
jak inni. 
 Minęło już trzy lata, gdy po leczeniu 
odwykowym nie piję, więc trochę mogę 
powiedzieć na ten temat. Wielu odczuwa 
podobnie i podobnie przeżywa, lecz nosi 
to w sercu. Nie chce się podzielić z nikim 
swoją radością i szczęściem. Wniosek na-
suwa się sam - nie chce stracić nadziei. Boi 
się, że to wszystko może w jednej chwili 
się skończyć i zacznie na nowo pić.
 Przytoczę teraz słowa mojej żony: „Kie-
dyś, gdy piłeś, ile ja się napatrzyłam przez 
okno na drogę, kiedy wrócisz do domu i 
jak wrócisz, czy się nie zataczasz. Teraz 
jestem spokojna, bo choć cię nie ma cały 
dzień w domu, to wiem, że nie siedzisz w 
knajpie”. 
 Czy nie widać tu radości żony, gdy 
widzi trzeźwego męża wracającego po 
dłuższej nieobecności do domu. Trzeba 
być ślepym, żeby nie zauważyć, jaka jest 
szczęśliwa z tego powodu. 
 Z reguły jestem wesoły i dowcipny, 
czasem na poczekaniu uda mi się coś 
śmiesznego wymyślić i jakiś humor z tego 
wychodzi. Około 25 lat temu, gdy jeszcze 
pracowałem w Kędzierzynie-Koźlu w 
„Azotach”, pewnego razu brat zaprosił 
mnie na piwo do baru. Mówię żonie, że 
idziemy z bratem na piwo. Żona powiedzia-
ła: „Dobrze, tylko pamiętaj żebyś w knajpie 
nie siedział (zapomniała powiedzieć - dłu-
go nie siedział). W barze, jak to w barze, 
jeden stoi, drugi siedzi. Brat zamówił piwo, 
usiadł przy stoliku, a ja obok stoję. Później 
ja zamówiłem piwo i dalej stoję. Nareszcie 
brat zapytał: „Dlaczego stoisz? Przecież 
jest wolne miejsce, możesz sobie usiąść”, 
a ja mu na to: „Słyszałeś jak przyrzekłem 
żonie, że w knajpie nie będę siedział”. 

Po jakichś trzech godzinach wracam do 
domu, żona zła i zaczyna swoje kazanie 
wygłaszać: „Przyrzekłeś, że nie będziesz 
w knajpie siedział, a tu cię trzy godziny 
nie było”. A ja dumny, że przyrzeczenia 
dotrzymałem, mówię: „Zapytaj się brata, 
że ani minuty nie siedziałem, bo cały czas 
stałem”. No i złość ją opuściła i zaczęła się 
śmiać.
 Drugi raz podobna sytuacja tylko, że 
żonie pomyliły się godziny siódma z dzie-
więtnastą. Była godzina gdzieś 16-ta, jak 
wychodziłem z domu i mówię żonie, że 
idę do brata. „Tylko żebyś na siódmą był 
w domu”, a ja: „Co bym tam do siódmej 
robił?” Z bratem znów poszliśmy na piwo, 
później graliśmy w karty i nie wiadomo 
kiedy zleciało do 22, a tu stan wojenny, 
godzina policyjna. Wprawdzie miałem 
zaświadczenie, że pracuję na zmiany, to w 
razie kontroli bym się wytłumaczył. Lecz 
brat mówi: „Prześpij się i rano pójdziesz” 
i tak też się stało. Rano wstałem, wracam 
do domu. Była za pięć siódma. Zapaliłem 
na klatce schodowej papierosa i czekam 
oparty o barierki na 7-mą. Żona akurat 
wychodzi po zakupy i pyta mnie: „Co tak 
stoisz, nie wchodzisz do domu?” „Mówiłaś 
żebym był na 7-mą, a jeszcze nie ma 7-ej”. 
Znów trochę śmiechu i tak zawsze z humo-
rem podchodziłem do życia i do picia.
 Dlatego tak długo trzeba było czekać, 
prawie kopę lat, żebym przestał pić. A teraz 
po kopie to już po chłopie. Takie jest powie-
dzenie naszych dziadków, ale to prawda, bo 
po sześćdziesiątce to już trochę za późno 
na trzeźwe życie. Ale dobrze, że mi się 
udało. Lepiej późno, niż żebym w ogóle 
nie przestał pić. Chociaż teraz, jak nie piję, 
mam mniej kolegów, ale za to o wiele wię-
cej Radości w życiu. Mogę powiedzieć, że 
jestem szczęśliwy, bo nie muszę myśleć o 
butelce piwa czy wina. Teraz tylko czekam, 
czekam, czekam, aby się spełniła moja na-
dzieja, żeby tak wytrwać do końca życia i 
umrzeć trzeźwym. Tego wszystkim życzę z 
całego serca. Myślcie i Wy podobnie, żeby 
umrzeć trzeźwymi. A jak to zrobić podaję 
skuteczną receptę. Bo tym sposobem teraz 
udało mi się nawet rzucić papierosy. Na 

adwent w tamtym roku przestałem palić 
papierosy i wcale nie czuję potrzeby, aby 
zapalić. Tylko stałem się trochę nerwowy, 
ale i to przejdzie. Powiedziałem tak Panu 
Jezusowi: „Jezu, mnie chyba nie zależy na 
zdrowiu, bo choć tyle razy próbowałem 
rzucić palenie, to nie mogłem. Teraz zrobię 
to dla Ciebie, nie dla siebie”. Wiecie, że bez 
większego bólu mi to przechodzi. 
 Miałem zamiar w paru zdaniach to 
opisać, a tu tak się rozpisałem. Wybaczcie, 
jeśli nudne, ale pomyślcie sami, czy to 
jest Radość, Szczęście czy Nadzieja być 
trzeźwym. Może ktoś zechce podzielić się 
swoim świadectwem publicznie. Nie cho-
dzi tu o to, żeby się chwalić, jaki to byłem, 
czy jestem. W Krucjacie Wyzwolenia Czło-
wieka chodzi o to, by jak najwięcej ludzi 
wyzwolić z nałogu, a żeby tak się stało, to 
trzeba dużo trzeźwej reklamy i dużo mod-
litwy. Nie reklamy napojów alkoholowych. 
Jak wiecie mamy tu w Januszkowicach 
założoną Krucjatę Wyzwolenia Człowieka. 
Wiele jest na ten temat docinek, wielu róż-
nie na to patrzy i różnie tłumaczy. Bardzo 
mi przykro, jak ktoś mówi: „Ty nie wiesz 
co tracisz, jak nie pijesz”, albo „do Ciebie 
nie warto przychodzić, bo nie pijesz, a teraz 
nawet nie palisz”. No co można na to od-
powiedzieć? Lepiej chyba nic nie mówić, 
bo jeśli ktoś tak mówi, to co do niego może 
dotrzeć. Po stokroć wolę nawet raz w ty-
godniu spotkać się na Krucjacie trzeźwym, 
niż na co dzień spotykać się po pijanemu z 
kolegami. Przedtem, jak piłem, to wystar-
czyło słowo: „Chodź, mam pół litra lub 
wino” i już po sprawie. Ile trzeba tłumaczyć 
komuś, żeby przestał pić? A wtedy on 
przeprowadzi wykład, jakie to szczęście go 
spotkało, że może sobie wypić, a nie musi 
podpisywać takiej głupoty, jak wyrzeczenie 
się alkoholu. Odpowiedzmy sobie sami po 
co żyjemy, czy tylko po to, żeby pić? Czy 
trzeba dopiero jakiegoś nieszczęścia, wy-
padku czy choroby, żeby przestać? Mówię, 
że nie trzeba. Można wcześniej zrozumieć 
i skończyć z nałogiem, tylko trzeba mieć 
silną wolę. A wtedy można powiedzieć: 
„Mam radość z życia, szczęście w rodzinie, 
a przede wszystkim nadzieję na to, że umrę 
trzeźwym”.

cdn.
Józef Samborski

radość czy szczęście, a może nadzieja?

Kamila Michoń - Gimnazjum w Grabinach
Pytania 

/I miejsce/
Dlaczego Pan Bóg nie ma
Numeru telefonu
Pomógłby tylu ludziom
Rozmową, śmiechem
A tak to nic!
Ja pierwsza bym za słuchawkę chwyciła
- Halo, tu mówi Jola z warkoczykami
i niebieskimi oczkami pełnymi łez.
Boże, dlaczego mój tata pije,
Popycha mamę, braciszka,
Kopie pieska,
A mnie bije,
Nie powie ciepłego słowa,

Nie przytuli,
Wraca nocami... dlaczego?
I płynąłby potok pytań jak ocean wielki,
Burzliwy gdy wody rwą, niebo płacze,
A Bóg piorunami rzuca 
Tylko po co? Po co?
Gdy cisza z tej drugiej strony
Dlaczego Pan Bóg nie ma numeru tele-
fonu?
Chyba dlatego, by mieć święty spokój.

Jakub Turoń - Gimnazjum w Grabinach
całkiem smutne rozmyślania czło-

wieka poczciwego z XXI wieku
/II miejsce/

Uczciwy czyli okłamuje wszystkich do-
okoła

Bez mrugnięcia okiem i z uporem ma-
niaka
Mówi: Fortuna mi sprzyja, znowu znala-
złem
Dzisiaj w szkole 20 złocichów czyli pod-
prowadziłem je
Kujonowi Adamowi z sąsiedniej ławki, 
gdy on wraz 
Z Mickiewiczem wpłynął na suchego prze-
stwór oceanu.
Sprawiedliwy czyli myśli tylko o sobie
Na transparencie w podniosłym pochodzie 
swoich myśli
Kroczy dumnie ze sztandarowym hasłem:
Połowa równa się więcej dla mnie!
Jest doskonałym oratorem i profanuje złote 
myśli
Księdza Twardowskiego: Dziękuję Ci że 

z PoEzJĄ za Pan Brat
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sprawiedliwość Twoja jest nierównością

Pracowity czyli kombinuje jak koń pod 
górkę
Jak się nie narobić, żeby dobrze zarobić
Po ciężkiej pracy mówi niczym mrówka 
do słonia:
Wiesz, słoniu, aleśmy się dzisiaj napra-
cowali!
Teraz należy się nam, szczególnie mnie,
Bo jestem taka mała jak muszelka,
Solidny odpoczynek.

Gariela Balasa - Gimnazjum w Chotowej

***
/III miejsce/

Można zwyczajnie zamknąć 
Wrota pokuty
Można zwyczajnie
Poddać się prawom eksplozji
- aby być wszędzie
- przynajmniej po trochu?
Może...
... nie warto
za dużo zła
i pleśni na ścianach
serca
      - niby witrażach kiczu
nie ulegnę klaustrofobii 
duch kołacze w zamknięte drzwi
umyka na zielone pola
wyobraźni
unika 
małych ciemnych zaułków
jak serce modnego
człowieka
- głuchego piewcy
kultury osamotnienia

Magdalena Wodzisz - Gimnazjum w Pilźnie

Ja
/III miejsce/

Wszyscy mnie znają
Lecz
Nikt mnie nie zna.
Widzę świat przez kroplę łzy
I przez śmiech.
Dziś chwalę kwiaty,
A jutro
Będę je deptać.
Teraz zwinę dłoń w pięść,
A potem wyciągnę ją do ciebie
Otwartą i szczerą.
Raz zdobywam szczyty,
Raz idę na dno.
Kim jestem?
Człowiekiem.

Anna Balasa

Bliskie a tak odległe
/wyróżnienie/

Ciemność, mrok
I cisza
Przez nikogo jeszcze nie odkryta
Unosi się kurtyna
Początek wszystkiego,

Wielki show,
Wulkanu wybuch.
Tuż obok,
Po drugiej ulicy stronie,
Światło ciągle płonie,
Nieprzerwanie
Trwa przedstawienie.
I tak mijają się dwa bliskie, 
Ale tak odległe teatry.
Jeden dla drugiego
Wciąż jeszcze niedostępny,
Nieosiągalny.
A tango nadal bez pary
Obejść się nie może

Karolina Kukla

nie przyszedł
/wyróżnienie/

Idzie, spogląda, nikogo nie widzi
Tylko księżyc bladolicy okalający jej 
twarz.
Czeka, rozmyśla, cóż się stanie gdy on się 
zjawi,
Nie wie ona, nie wiem ja.
Siedzi na ławce, jak kopciuszek na księcia 
czeka.
Gwiazdy migoczą, księżyc - anioł stróż
Okrywa ją płaszczem nadziei.
Cóż to? On idzie!
Nie, to tylko szelest liści
Dotkniętych wiosennym powiewem wia-
tru.
Już druga godzina bez Niego mija.
Ona wciąż czeka, wciąż ma nadzieję,
Może zamęt codzienności go zatrzymał.
Trzecia godzina.
Jak nie było tak go nie ma.
Wiosenny wietrzyk muska ją po twarzy,
A ona wciąż czeka, czeka i marzy.
Jak by to było gdyby On przyszedł,
Cóż by jej mówił, co do ucha szeptał.
Tak rozmyślając północ nastała,
A samotna Oleńka ciągle czekała.
Zastanawiała się czy już z domu wyszedł,
Wiedziała jedno On nie przyszedł.

Karol Szczepanik
dobro

/wyróżnienie/
Wyszedłem z domu mojego
I zobaczyłem ludzi, głośnych
Niewidzących nic prócz swoich proble-
mów
Ludzi goniących za pieniędzmi
Ludzi pragnących własnego dobra
Ludzi samolubnych i wiecznie zagonio-
nych
Ludzi nie znających honoru
I smutek mnie pochwycił
Wpełzł mrok w mój umysł
Bo widziałem w tych ludziach
Jakby cząstkę siebie
Małą, ale okropną w swej mocy...
Lecz wśród nich był mały chłopiec
Chłopiec, na którego widok, każdy
Z przechodniów przystawał
I zastanawiał się 
Nad sobą

Nad światem
i odchodził uleczony
Jakby z nową siłą bez zła, gniewu
A chłopczykowi temu na imię było:
Dobro...

Wojciech Kawalec
Blizny

/wyróżnienie/
Moje myśli czasem toną w oceanie ludz-
kich ocen
Moje myśli czasem błądzą w gąszczu ludz-
kich spojrzeń
I blizny na nich krwawią, blizny po ciosach 
ludzkich słów
A ta krew jest gorzka, nie do przełknięcia.
Pali me wnętrze, pali mą duszę.
Dusza ma bliska zgonu,
Dusza ma bliska odlotu,
Inni ją depczą swymi czynami, swym 
szyderczym
śmiechem.
Oczy mej duszy spadają w otchłań ciemną
pojawia się ciepło i naga jasność.
Leczy me blizny, koi spiekotę.
Jest lepiej i cieplej, jaśniej.
Blizny są dalej.
Mam tylko nadzieję, że znikną.

Kinga Bieniek
***

/wyróżnienie/
Każdy nowy dzień
zakwita
W mych dłoniach
a ja
patrzę...
jak usycha niewykorzystany.
Dla mnie zabrakło nadziei...

Liliana Krzyszczuk
Północ i południe

/wyróżnienie/
Wciąż moje liście usychają do Ciebie z 
tęsknoty
Korzenie pragną życiodajnej wody
Lecz nie jest nam dane być razem
bo kanion, który nas dzieli
to nieprzebyte morze odmienności i prob-
lemów
Biegnąc na oślep oddalamy się od siebie
Na przeciwległych biegunach stoisz Ty 
i ja

Barbara Hunia
zły sen

/wyróżnienie/
Śni miłość
Na poduszce marzeń
Opętana, niespełniona
Ciepła i krucha
Płatek śniegu
Skuszony ogniem
Jedno słowo -
już tylko wspomnienie
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„...Przechowamy w sobie ogień wiel-
kiej Polski
nie stłamsi go szyderstwo i żadne 
sojusze
bo nie transparenty tworzą siłę pieśni
ale wierne Jej grobom niepodległe 
dusze...”

K. J. Węgrzyn 
„Tak łatwo zapomnieć”

Nawsie i Wola Brzostecka - to wsie 
duże, rozciągające się od Brzostku 

do podnóża Kamery - lasu kryjącego 
w sobie wiele tajemnic i tragicznych 
wydarzeń. W marcu tego roku wsie te 
okryte są wielką czapą białego puchu; 
wiatr przenosi w podmuchach białe 
piany śniegu. Słońce wydzierające się 
nieśmiało przez szpary skłębionych 
chmur iskrzy pokrywę śniegową. Aura 
piękna polska. Z tych wiosek wyrósł 
zacny ród Józefa i Wojciecha Pienią-
dzów, który mocno wrósł w dzieje 
naszej ojczyzny.
 Wojciech i Józef Pieniądz (bracia), 
synowie Jana i Marii z Nowickich, całe 
swoje życie związali z Wolą i Nawsiem 
Brzosteckim.
 Nieżyjący już Józef i sędziwy 
Wojciech swoją młodość przeżyli jak 
większość tamtego pokolenia razem z 
rodzicami, pracując na roli. Po ukoń-
czeniu 5 klas szkoły gospodarzyli na 
włościach rodziców. Józef w 1937 r. 
został powołany do wojska, a po od-
byciu służby wojskowej już w sierpniu 
1939 r. ponownie został powołany na 
ćwiczenia wojskowe do Węgierskiej 
Górki. Tam też zastała go wojna. 
Walczył o tą miejscowość, ale klęska 
wrześniowa przyszła szybko, armia 

niemiecka szalała z ziemi, powietrza 
i wody. Pomimo wielkiej dzielności 
żołnierzy polskich, heroizmu i po-
święcenia - klęska - Ojczyzna znalazła 
się pod okupacją niemiecką. Żołnierze 
września przeżyli boleśnie ten straszny 
fakt. Za bohaterem W. Żukrowskiego 
z „Lotnej” mówili „...28 września wy-
strzeliłem ostatni nabój. 
Klęska rozrosła się u 
mnie do rozmiarów apo-
kaliptycznych...” Tak też 
przeżył to wydarzenie 
Józef. Potem nastąpiła 
ucieczka na Ukrainę 
przez San, nocą pod-
chody do chłopów, któ-
rzy cichaczem karmili 
wrześniowych bohate-
rów, odziali w cywilne 
ubranie, dali do ręki 
motykę i kosz (upozoro-
wanie do zbiorów ziem-
niaków), przeprowadzali 
przez pewne przejścia. 
Dwa tygodnie tułaczki i 
powrót do rodzinnej wio-
ski. Tutaj jak w całym 
kraju cierpienia i bieda 
wojenna. Pomimo tego 
Józef nosił do Kamery, 
gdzie była partyzantka, 
odzież i żywność. Tak 
w niepokoju i cierpieniu 
mijały dni. Terror hitle-
rowski szalał, aż nad-
szedł dzień wysiedlenia. 
Józef Pieniądz wraz z 
żoną Marią ze Skórskich 
znalazł schronienie po 
drugiej stronie Wisłoki 
w Dębowej u Żygułów. 
 Po powrocie zastał dom spalony, 
znalazł schronienie u Staniszewskich i 
Piotra Lemka. W trudnych warunkach 
rozpoczął budowę domu - przyszły na 
świat dwie córki, Wanda Nawracajowa 
i Danuta Sieńkowska. Józef pracował 
przy wywozie drzew - praca ciężka, ale 
od młodości zahartowany w trudzie i 
znoju ochoczo pracował dla rodziny. 
Cieszył się z dzieci, a potem i z wnu-
ków. Po śmierci żony bardzo ofiarnie i 
z wielką miłością opiekowała się Nim 
córka Danuta, kobieta niezwykle życz-
liwa i pracowita. Na włościach ojca wy-
budowali Sieńkowscy nowy, duży dom, 
zabudowania gospodarskie, rozwinęli 
uprawę warzyw: porzeczek, malin, pati-
sona, kukurydzy, bo i pieniądz potrzeb-
ny był na wykształcenie czwórki dzieci: 
Joanny, Adama, Elżbiety, Marcina 
- wszyscy z wyższym wykształceniem. 
Dzieci zapalone miłością do dziadzia i 
rodziców często powracały do domu i 

pomagały w pracach polowych. 
 Dziadziu Józef zawsze był pogodny 
i szczęśliwy, życzliwie ustosunkowany 
do sąsiadów i rodziny. Na 50-lecie 
obrony Węgierskiej Górki został 
zaproszony i otrzymał Honorowego 
Obywatela tej miejscowości. Należał 
do Związku Kombatantów Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych, a za udział w kampanii 
wrześniowej odznaczony Medalem 

za udział w wojnie obronnej 1939 
(legitymacja). I tak jeden z naszych 
współobywateli społeczności przeżył 
życie - jakby zwyczajne - ktoś powie - a 
jednak niezwykłe, naznaczone miłością 
Ojczyzny i bliźniego. W wieku 92 lat 
odszedł do „niebiańskich wrzosowisk” 
pozostawiając po sobie pamięć i szacu-
nek.
 Wojciech Pieniądz, brat Józefa, szedł 
podobną drogą. W wieku poborowym 
został skierowany do służby wojskowej 
w 5 pułku strzelców konnych w Dębicy. 
Po odbyciu służby wojskowej wrócił 
do rodzinnej miejscowości, ale radość 
bycia wśród swoich nie trwała długo. 
Nadszedł sierpień 1939 r. Jako rezerwi-
sta został zmobilizowany, umunduro-
wany i wysłany do uzupełnienia pułku 
pod Cieszyn, jednak szybko zmieniała 
się rzeczywistość militarna - na począt-
ku września 1939 r. zbombardowano 
tamte tereny. Znalazł się Wojciech wraz 
z brygadą dębicką pod Rawą Mazo-

z Brzostku rodem...

Józef Pieniądz

Od lewej: córka Danuta, żona Maria, Józef Pie-
niądz, babcia Julia Iżyk i córka Wanda
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wiecką, w lasach Dzikowskich zostali 
zbombardowani, zostało 3 konie przy 
taczance i 3 żołnierzy. Bez środków 
do życia (brak żywności), o sucharach 
dojechał do granicy zamkniętej przez 
wojska rosyjskie, zatrzymał się w Ra-
wie Ruskiej, między dwoma wrogami 
- niemieckim i rosyjskim. Tam dostał 
się do niemieckiej niewoli, gonieni 
przez 5 dni o głodzie, kolega chciał 
zerwać liście z pola kapuścianego 
- został zastrzelony, dotarł na łąki i 
moczary koło Stalowej Woli. Razem z 
pędzonymi żołnierzami został otoczony 
przez szwadron niemiecki, próbowali 
ucieczki. I tak kolega z Mielca Wła-
dysław Winiarski przetarł szlak i część 
bohaterów września razem z Wojcie-
chem uciekła kanałem wodnym do 
lasu, a stamtąd do stojącego samotnie 
domu. Gospodarz wpuścił uciekiniera, 
zagasił lampę karbidówkę (strach przed 
Niemcami, pomoc żołnierzom groziła 
śmiercią lub wywozem na roboty do 
Niemiec), nakarmił, odział w ubranie 
cywilne, dał do ręki motykę i tak nasz 
bohater wrześniowy przemieszczał 
się, aż dotarł do domu. W domu matka 
z ogromnym rozczuleniem przywi-
tała już drugiego syna wracającego z 
wrześniowej wojny. Wojciech miał tak 
opuchnięte nogi, że szwagier Zięba 
musiał przeciąć buty, aby je zdjąć. 
Rozpoczęło się trudne wojenne życie, 
strach, aby folksdojcze nie donieśli 
Niemcom, bo groziły wywozy przymu-
sowe lub do obozów zagłady. Podczas 
wojny Niemcy wyznaczyli Wojciecha 
do przymusowej pracy przy kontyn-
gencie zbożowym i tutaj pracował przy 
ładowaniu zboża do worków razem z 
Tadeuszem Koniecznym, Bronisławem 
Ziębą i Józefem Nawracajem. Podczas 
wysiedlenia znalazł schronienie w 
Dębowej u Gila i Franciszka Szpaka. 

Ale i tam dosięgła Wojciecha łapanka 
niemiecka, 250 mężczyzn zostało po-
prowadzone przez Tuchów do Tarnowa, 
a stamtąd wagonami przewieziono ich 
do Oświęcimia. Był to rok 1944, a do 
obozu zagłady przywożono masowo 
warszawiaków - powstańców. Jednak 
naszemu więźniowi z łapanki udało 
się, razem z grupą tarnowską, prze-
mieścić aż koło Wrocławia, do budowy 
okopów. Niemcy już czuli klęskę i z 
przerażeniem zabezpieczali sobie jaki 
taki powrót do kraju. Wrocław opusto-
szał, domy i restauracje puste, trochę 
żywności zostawione w pośpiechu stało 
się błogosławieństwem dla Polaków 
pracujących przy okopach - ciężka 
praca od 5 rano do późnej nocy, racje 
żywnościowe głodowe - 30 dag czar-
nego chleba, kubek czarnej, zbożowej, 
gorzkiej kawy i zupa z buraków oraz 
kartofle w łupinkach - to było wyżywie-
nie dla ciężko pracujących mężczyzn. 
Po zbombardowaniu i ostrzelaniu z 
katiuszy tamtych terenów polscy jeńcy 

Wojciech Pieniądz (trzeci od lewej) na uroczystości wręczania patentów 
weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny

rozpierzchli się. Schowali się w opusto-
szałym dworze, tam dotarli ruscy, jeńcy 
dostali przepustki i tak po raz kolejny 
pieszo wędrował nasz rodak do domu 
razem ze współtowarzyszami niedoli: 
Józefem Kawalcem, Józefem Mokrzy-
ckim, Władysławem Kawalcem. Po 2 
tygodniach marszu wrócili do domu. A 
po drodze płonące domy, całe wsie spa-
lone, stosy trupów, tu i ówdzie uciekają-
ce kobiety z małymi dziećmi na rękach, 
jęk i płacz - ale radość wracała szybko 
do serc polskich - po 5 latach okupacji 
upragniona wolność - z perspektywy 
czasu dziś wiemy ile zapłaciliśmy za 
tę upozorowaną wolność.
 Po wojnie Wojciech zabrał się z 
zapałem do budowy domu, przez 12 lat 
dorywczo pracował w Ustrzykach Gór-
nych przy wyrębie drzew, a wiosną przy 
sadzeniu lasu. Dzisiaj senior cieszy 
się całą swoją rodziną, ma troje dzieci 
Aleksego, Teodora i Reginę, siedmioro 
wnuków i sześcioro prawnuków - jest 
pogodny i uśmiechnięty. Nauczył swoje 
dzieci miłości do rodziny i życzliwo-
ści do innych. Z wielkim pietyzmem 
wspomina zamierzchłe czasy, pokazuje 
zdjęcia i liczne dokumenty z tamtych 
dni, listy gratulacyjne, patent nr 2836 
weterana Walk o Wolność i Niepodle-
głość Ojczyzny, zaproszenia na spotka-
nia kombatantów.
 I tak wspomina jak szybko minął 
czas, o którym młodzi już nie chcą słu-
chać, bo wydaje im się niemożliwe, aby 
człowiek mógł tyle przeżyć. Aby można 
mieć całą Polskę, od wschodu do za-
chodu, a potem od zachodu do Nawsia 
Brzosteckiego, we własnych nogach. 
A jednak to prawda. Nasi bohaterowie 
Wojciech i Józef przeżyli wiele, działali 
w imię naszej niepodległości, nie ulękli 
się trudów życia i dali przykład jak 
młode pokolenia winny żyć, aby można 
było godnie przeżywać starość i mieć 
poczucie dobrze spełnionego życia.

Zuzanna Rogala
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trądzik
Trądzik (acne) występuje w postaci 

wykwitów grudkowych, krosto-
wych lub cyst ropnych. To choroba 
ogólnorozwojowa, nie ogranicza się 
tylko do skóry. Dotyczy ok. 80% ludzi 
w wieku od 11 do 30 lat. Szczególnie 
dotknięta jest nim twarz, ale też ra-
miona, plecy i klatka piersiowa. Nie 
należy go lekceważyć, gdyż powoduje 
nieśmiałość i brak wiary w siebie, 
zwłaszcza u dojrzewających chłopców 
i dziewcząt. Przyczyna jest złożona:
1. Łojotok - zaburzenie rogowacenia 
przy ujściu mieszka włosowego po-
woduje zaczopowanie gruczołu, co 
ułatwia zakażenie, rozwój bakterii i 
powstanie nacieków zapalnych.
2. Nadmiar łoju i zmiana jego skła-
du - zaburza prawidłowe przyleganie 
komórek wyściełających przewód 
gruczołu łojowego (korneocytów), 
powoduje ich odrywanie i czopowanie 
gruczołu.
3. Androgeny - zwłaszcza wzrost ich 
ilości w okresie dojrzewania.
4. Czynniki genetyczne - nadmierne 
wydzielanie łoju dziedziczone jest 
genetycznie.
5. Czynniki pogarszające stan skó-
ry:
- stres (powoduje wyrzut amin kate-

cholowych co stymuluje gruczoły), 
zmęczenie

- kosmetyki niskiej jakości, zwykłe 
mydło, alkoholowe toniki - dają myl-
ne uczucie skutecznego oczyszczenia 
skóry, a w rzeczywistości pozbawiają 
ją naturalnej warstwy ochronnej, co 
powoduje nadprodukcję łoju w celu 
jej odbudowy.

- ekspozycja na słońce (powoduje 
przejściową poprawę, a później po-
gorszenie, gdyż opalanie pogrubia 
skórę, zatyka pory i przyczynia się 
do powstania zaskórników, które 
przechodzą w stany zapalne).

- niektóre leki (lit, fenytoina, korty-
kosteroidy) oraz pokarmy (kawa, 
czekolada, ostre przyprawy), palenie 
papierosów.

Wyróżniamy trądzik:
- zaskórnikowy niezapalny
- grudkowo-krostkowy
- ropowiczy
- piorunujący - wypryskom towarzyszy 

wzrost temperatury, bóle mięśni
- niemowlęcy - tylko na twarzy
- polekowy
 W leczeniu niezbędna jest odpo-
wiednia dieta, minerały, witaminy, 
zioła, preparaty miejscowe oraz sto-
sowane zgodnie z zaleceniem lekarza 
preparaty ogólne.
 1. Miejscowe: preparaty siarki, 
kwas salicylowy, nadtlenek benzoilu - 
ułatwia usuwanie wydzieliny gruczołu 
i uwalnia tlen, co zapobiega rozwojowi 
bakterii wywołujących trądzik (są bez-
tlenowe), antybiotyki (klindamycyna, 
erytromycyna, tetracykliny), kwas aze-
lainowy (przeciwbakteryjny, przeciw-
zaskórnikowy, usuwa przebarwienia), 
retinoidy (normalizują złuszczanie 
gruczołu).
 2. Ogólne: antybiotykoterapia - w 
ciężkim, nasilonym trądziku, leczenie 
trwa nawet 8 miesięcy, rezultaty są 
widoczne dopiero po kilku tygodniach, 
leczenie hormonalne - przy współpra-
cy lekarza ginekologa, gdy leczenie 
miejscowe i antybiotykoterapia są 
nieskuteczne, szczepionki, autoszcze-
pionki, doustne pochodne witaminy A 
- p. zapalne, p. łojotokowe, zmniejszają 
wymiary gruczołów, ale mają wiele 
działań niepożądanych. 
 Jeśli masz problemy z cerą, prze-
czytaj poniższe wskazówki:
 1. Nie jedz potraw mocno solonych, 
a zwykłą sól zastąp niskosodową, nie 
stosuj aspartanu, unikaj smalcu, sło-
niny, napojów sztucznie barwionych 
i słodzonych, nie pij kawy. Zrezygnuj 
z wysokooczyszczonych węglowoda-
nów, frytek, hamburgerów, zastąp je 
pełnoziarnistym pieczywem, kaszą, 
owocami, warzywami i chudym mię-
sem.
 2. Unikaj wody chlorowanej, po-
mieszczeń zadymionych i zakurzo-
nych, codziennie przebywaj na świe-
żym powietrzu, z umiarem przebywaj 
na słońcu, nie zapominaj o filtrach 

chroniących skórę przed promienio-
waniem UVB i UVA.
 3. Odstaw zwykłe mydło i kosme-
tyki na bazie alkoholu. Nie wyciskaj 
krost - nasilisz stan zapalny i spowodu-
jesz powstanie blizny. Najważniejsza 
w leczeniu trądzika jest wytrwałość i 
częste oczyszczanie skóry. Wieczorem 
zmyj dokładnie twarz lekkim żelem, 
osusz ręcznikiem (przeznaczonym 
tylko do twarzy), wklep tonik pełną 
ręką, nałóż krem i punktowo zalecone 
przez lekarza preparaty. Zainwestuj w 
maseczkę błotną z glinki leczniczej 
- pomaga w oczyszczaniu gruczołów, 
można też przemywać twarz herbatą 
rumiankową o działaniu przeciwza-
palnym. Myj codziennie włosy
 4. Wprowadź do swojej diety dużo 
olei roślinnych - sojowego, kukury-
dzianego, wiesiołkowego, arachido-
nowego. Dowiedziono też, że tran 
poprawia wygląd cery. Pij przez kilka 
tygodni herbatkę z bratka, pokrzywy, 
skrzypu polnego lub sok z łopianu - 
poprawiają przemianę materii i wygląd 
cery.
 5. Kup preparat zawierający droż-
dże - poprawiają one bowiem wygląd 
skóry i zmniejszają jej przetłuszcza-
nie i wypryski, działają ściągająco i 
wysuszająco. Trądzik może być też 
spowodowany niedoborem cynku, 
dlatego zażywaj ten mikroelement, 
jedz produkty bogate w cynk - orzechy, 
chude mięso, jogurty, chude mleko. 
Dodatkowo pomocna jest witamina C, 
gdyż uodparnia na infekcje a witamina 
E pomaga wyleczyć skórę.
 6. Postaraj się wyeliminować stres, 
gdyż utrudnia leczenie trądzika.
 7. Jeśli dieta, właściwa pielęgnacja 
i preparaty miejscowe nie pomagają, 
zgłoś się koniecznie do dermatologa w 
celu rozpoczęcia leczenia preparatami 
doustnymi.

Dużo zdrowia!
M. i M. Godawska

Kącik  
zdrowia  
apteki „VIta”

INTER-OPTICA
Zakład optyczny zaprasza  
od poniedziałku do piątku  
w godzinach 10:00 - 16:00

Brzostek - sklep GS, ul Rynek 12



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 13

Ludność żydowska na ziemie polskie 
przybywała już od dwunastego stule-

cia. W XIV wieku król Kazimierz Wielki 
potwierdził i nadał Żydom liczne przywi-
leje handlowe, religijne i samorządowe. 
Gdy w Europie zachodniej w XVI i XVII 
w. trwały wojny religijne i Żydzi byli prze-
śladowani, w Rzeczypospolitej panowała 
tolerancja wyznaniowa. Dlatego ludność 
izraelicka emigruje do Polski i osiedla 
się w miastach szczególnie na ziemiach 
wschodnich i południowych. Pod koniec 
XVIII w. Żydzi liczą ok. 10% ogólnej 
liczby ludności Rzeczypospolitej, podob-
nie było na terenie Galicji, tu stanowili oni 
9,6% ogółu mieszkańców1.
 Do pierwszego rozbioru Polski w 1772 
r. Brzostek, podobnie jak Krosno, Jasło, 
Kołaczyce, miał przywilej „de non toleran-
dis”, który zabraniał osiedlania się Żydom2. 
W okolicy Brzostku w 1799 r. mieszkało 
niewielu Izraelitów np. w Kleciach -12, 
Januszkowicach - 15 osób3. W 1816 r. 
Brzostek został odebrany klasztorowi ty-
nieckiemu przez władze austriackie i przy-
łączony do dóbr funduszu religijnego. Spis 
ludności wykazuje wówczas pierwszych 
pięciu Żydów mieszkających w Brzost-
ku, w większej liczbie osiedlili się oni w 
mieście do połowy XIX wieku. W austria-
ckim spisie urzędowym z 1870 r. istnieje 
żydowska gmina wyznaniowa Brzostek, 
która liczyła 434 osoby i posiadała: własną 
synagogę, cmentarz, szkołę wyznaniową z 
18 uczniami, osobę duchowną i urzędnika 
gminnego. Brzostecka gmina wyznaniowa 
należała do małych i była jedną z 237 w 
Galicji4. Granice jej zostały ostatecznie 
uregulowane Rozporządzeniem państwo-
wym z 5 maja 1891 roku. Należały do 
żydowskiej gminy wyznaniowej Brzostek: 
Bączałka, Błażkowa, Brzostek, Bukowa, 
Gębiczyna, Głobikówka,, Grudna Dolna, 
Grudna Górna, Gorzejowa, Januszkowi-
ce, Kamienica Dolna, Kamienica Górna, 
Klecie, Nawsie Brzosteckie, Opacionka, 
Siedliska, Skurowa, Smarżowa, Wola 
Brzostecka i Zawadka. Te same miejsco-
wości należały też do żydowskiego okręgu 
metrykalnego Brzostek5. Do końca XIX 
w. liczba Żydów w omawianej gminie 
wyznaniowej wzrosła do 848 osób w 
1900 r., z tego 508 osób, czyli 60% ogółu 
mieszka w miasteczku. W pozostałych 
miejscowościach gminy mieszka znacznie 
mniej Izraelitów: po 45 osób w Błażkowej 
i Opacionce, 31 w Kamienicy Dolnej, 28 w 
Grudnej Górnej, 25 w Januszkowicach, po 
20 w Kleciach, Gębiczynie i Siedliskach, 
w pozostałych wioskach od kilku do kil-
kunastu osób6. W sumie Żydzi stanowiłą 
6,2% ogółu ludności, a w samym Brzostku 
- 38%. Zmniejszenie się liczby Żydów do 
745 osób w gminie wyznaniowej następuje 
po I wojnie światowej: w Brzostku - do 
479 osób, w Opacionce do 30 osób, ubyło 
też w pozostałych wioskach, z wyjątkiem 
Januszkowic, gdzie nastąpił wzrost do 54 
osób7.
 Dokładniejszych badań nad przemia-
nami ludnościowymi można dokonać na 
podstawie analizy ksiąg metrykalnych. 

W Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w 
Brzostku zachowały się unikalne dokumen-
ty - żydowskie księgi metrykalne: urodzeń, 
ślubów i zmarłych z lat 1894-19388. Doty-
czą one izraelickiej gminy wyznaniowej i 
okręgu metrykalnego Brzostek. Ogółem w 
księgach tych umieszczono 1685 zapisów 
metrykalnych, które pozwalają na szeroką 
analizę ruchu naturalnego ludności żydow-
skiej gminy oraz wybranych aspektów 
przemian społeczno-gospodarczych9.
 1) URODZENIA. W latach 1894-1938 
zanotowano 951 urodzeń wśród Żydów, z 
tego dwie trzecie ogółu przypada na okres 
sprzed I wojny, kiedy to rodziło się średnio 
31 dzieci rocznie. W tym czasie wśród 
ludności katolickiej Brzostku notowano 
średnio w roku 27 urodzeń10. Natomiast 
w latach 1919-1938 liczba urodzeń wśród 
Żydów zmniejszyła się aż to 12 dzieci 
średnio w roku. 
 2) MAŁŻEŃSTWA. W omawianym 
okresie, za wyjątkiem lat I wojny świa-
towej, notowano stałą wielkość zawie-
ranych małżeństw: 6-7 rocznie. To przy 
drastycznie spadającej liczbie urodzeń 
w latach międzywojennych, wskazuje na 
coraz mniejszą liczbę dzieci w młodych 
rodzinach żydowskich. Również wiek 
nowożeńców był dość wysoki, a najczęś-
ciej zawierał się w przedziale 25-29 lat i 
dotyczył też kobiet. Tylko 52% mężczyzn 
było starszych od swych narzeczonych. 
Dużo kobiet żydowskich (ok. 30%) 
zawierało związek małżeński powyżej 
30 roku życia, co nie dawało nadziei na 
liczne potomstwo. Przykładowo katoli-
ckie mieszkanki Brzostku wychodziły za 
mąż kilka lat wcześniej i zwykle przed 
ukończeniem 24 lat. Ta niekorzystna dla 
Żydów, z demograficznego punktu widze-
nia, sytuacja wynikała z dużej nadwyżki 
kobiet niezamężnych w wieku 19-49 lat, 
nad nieżonatymi mężczyznami i wyno-
siła w skali kraju aż 11%, zaś dla ogółu 
ludności tylko 1,4%. To wynikało z dużej 
emigracji zarobkowej, szczególnie mło-
dych nieżonatych mężczyzn, głównie do 
Stanów Zjednoczonych. Nadwyżka kobiet 
powodowała, że w coraz starszym wieku 
zawierały związek małżeński, niekiedy 
urastało to do rangi problemu społeczne-
go11.
 3) ZGONY. Łącznie zmarło 446 osób, 
średnio 10 w roku. Do I wojny światowej 
w strukturze wiekowej zmarłych 45% sta-
nowią dzieci do lat pięciu, natomiast osoby 
starsze powyżej 60 lat to niespełna 15%. 
Natomiast w latach międzywojennych 
następuje całkowite odwrócenie proporcji: 
to osoby starsze stanowią zdecydowaną 
większość zmarłych. To głównie efekt 
dużego spadku urodzeń. Generalnie po-
wyższe tendencje są charakterystyczne dla 
starzejącej się społeczności, jaką stawała 
się ludność żydowska brzosteckiej gminy 
wyznaniowej.
 4) PRZYROST RZECZYWISTY. 
Chociaż w latach 1894-1938 zanotowano 
w omawianej gminie o 505 więcej urodzeń 
niż zmarłych, to jednak całkowita liczba 
ludności żydowskiej ciągle się zmniejsza-

ła. Jedynie w Brzostku mieszkało przez 
cały czas ok. 500 osób. Była duża emi-
gracja Żydów z brzosteckiej gminy i całej 
Galicji na początku XX wieku i w latach 
dwudziestych. To wynik trudnej sytuacji 
gospodarczej na naszym terenie: brak prze-
mysłu, upadające rzemiosło, bezrobocie, 
co powodowało rosnące ubożenie całego 
społeczeństwa w tym również Żydów. 
 5) TRAGICZNY EPILOG. W czasie 
II wojny światowej i okupacji represje 
niemieckie spadły na wszystkich miesz-
kańców Brzostku, a szczególnie tragiczny 
był los Żydów. Część z nich wywieziono 
do obozów pracy, pozostałych wykorzy-
stywano do różnych robót porządkowych. 
Ostateczna zagłada Żydów brzosteckich 
nastąpiła 12 sierpnia 1942 roku. Niemcy 
przemocą wypędzili ich z domów, a potem 
wywieźli i rozstrzelali w lesie w Krajowi-
cach za Kołaczycami. Ten holocaust udało 
się przeżyć paru osobom, które osiedliły 
się już poza Brzostkiem12. Tak tragicznie 
zakończyła się ponad stuletnia obecność 
Żydów w Brzostku i tutejszej gminie wy-
znaniowej. 

c. d. n.
W. Tyburowski
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We współczesnym świecie obser-
wuje się niepokojące zjawiska 

społeczne. Wzrasta znieczulica, przemoc, 
agresja i konsumpcyjne nastawienie do 
świata. Istnieje więc potrzeba wychowa-
nia jednostek aktywnych, wrażliwych, 
dostrzegających potrzeby innych ludzi 
i własnego środowiska, mających świa-
domość, że poprzez współpracę i współ-
działanie z innymi mogą przyczynić się 
do powstania pozytywnych zmian we 
własnym środowisku. Kształtowanie 
postaw pożądanych społecznie należy 
rozpocząć już od najmłodszych lat i 
wychować do aktywności na bazie zain-
teresowań i uzdolnień dzieci. Zadania te 
można realizować poprzez pracę uczniów 
w teatrach szkolnych. 
Teatr szkolny to jedna 
z form pracy poza-
lekcyjnej lub szkol-
nych zajęć, polega-
jąca na wystawianiu 
sztuk teatralnych z 
udziałem uczniów w 
charakterze aktorów, 
scenarzystów, reżyse-
rów i organizatorów 
widowni.
 Początki  teatru 
szkolnego w Polsce 
datuje się na XII wiek. 
Wystawiane wtedy 
przez żaków jaseł-
ka, szopki, gwiazdy i 
misteria stały się za-
lążkiem teatru ludo-
wego. Zorganizowany 
teatr szkolny utwo-
rzyli jezuici i pijarzy 
doceniający wychowawczą rolę przed-
stawień w zdobywaniu przez uczniów 
umiejętności retorycznych, zdobywaniu 
odwagi i wzmocnieniu wiary. J. A. Ko-
meński twierdził, że „od teatru nie ma 
skuteczniejszego środka do przerwania 
gnuśności i pobudzenia ducha”. Teatr 
też służył idei politycznego odrodzenia 
kraju, więc ważna była troska o mowę 
ojczystą, jej czystość i piękno. W okresie 
międzywojennym twórcy teorii teatru 
szkolnego zwrócili uwagę na fakt, że 
teatr to cenna forma kształtowania uczuć 
i woli oraz niekonwencjonalna metoda 
wychowawcza. Dużą rolę w zachęcaniu 
dzieci i nauczycieli do tworzenia teatrów 
kukiełkowych odegrał też warszawski 
teatr kukiełkowy „Baj”. W latach trzy-
dziestych kuratoria bliżej zainteresowały 
się sceną uczniowską powołując do pracy 
w terenie instruktorów teatralnych. L. 
Komarnicki utworzył „laboratorium” 
teatralne, gdzie młodzież wykonywa-
ła dekoracje, scenariusze, rekwizyty, 
kompozycje muzyczne. Na pierwszy 
plan wysunął nie spektakl, ale cel wy-
chowawczy. Współczesny teatr szkolny 

wywodzi się z jego idei. Popularną formą 
teatru szkolnego stały się teatry poezji, 
inscenizacje, adaptacje, montaże. Teatry 
dziecięce są organizowane przy szkołach, 
domach kultury, kościołach.
 Zagadnienia związane z wpływem 
własnej aktywności scenicznej dzieci na 
ich uspołecznianie porusza J. Michalska 
w książce „Wychowanie przez teatr 
szkolny w II Rzeczypospolitej”. Mimo, 
że publikacja ta dotyczy przeszłości, 
problematykę omawianą w niej uważam 
za nadal aktualną. Autorka zwraca uwagę 
na fakt, że poprzez kształtowanie u ucz-
niów fantastycznego myślenia odczuwają 
oni głębiej stosunki międzyludzkie i bo-
gactwo życia społecznego. Stawianie się 

w sytuacji innych ludzi zbliża dzieci do 
nich emocjonalnie. Teatr też wprowadza 
w moralność, uwrażliwia na ogólno-
ludzką solidarność, poszanowanie praw 
bliźniego, pobudza ofiarność, wpływa na 
wyrabianie siły woli, uodparnia na poku-
sy, uczy cenić pracę. Zajęcia gromadzące 
uczniów i nauczycieli w godzinach poza-
lekcyjnych, wspólna troska o to by wy-
stęp wypadł jak najlepiej, poszukiwanie 
tekstów, akcesoriów, ślęczenie nad wyko-
nywaniem dekoracji niezmiernie zbliża 
do siebie całą grupę i reżysera. Teatr 
więc uspołeczniając w pracy zespołowej 
przywiązuje dzieci do szkoły. Znakomi-
cie łączy wysiłek i trud z przyjemnością, 
a mozolna praca nie jest odczuwana jako 
ciężar, lecz staje się interesującym zada-
niem. Radość towarzysząca działaniom 
dzieci pobudza ich wszystkie siły i mobi-
lizuje do podejmowania nowych działań. 
Dzieci na bazie własnych doświadczeń 
przekonują się czym jest współpraca i 
współdziałanie. Samodzielnie przeko-
nują się o konieczności przestrzegania 
praw i obowiązków w grupie. Rodzi się 
poczucie odpowiedzialności jednost-

kowej i zbiorowej za końcowy rezultat 
przedstawienia i wyzwala szlachetną 
ambicję zespołową. Kształtuje się wtedy 
u uczniów świadoma dyscyplina, wzrasta 
poczucie odpowiedzialności i wzmacnia-
ją się więzi koleżeńskie.
 Zdaniem M. Szczepańskiej poprzez 
zabawę w teatr dzieci uczą się przysto-
sowywać do oczekiwań grupy rówieśni-
czej, dążą do przebywania w zespole i 
mają wiecznie nie zaspokojoną potrzebę 
sukcesu, a niedostosowanie się do reguł 
powoduje określone sankcje.
 W. Krzysztoforski uważa również, 
że między uczestnikami pojawia się 
koleżeństwo i przyjaźń. Nie ma tu 
miejsca na zawodową zawiść, a podział 

pracy jest zgodny z 
zainteresowaniami i 
zamiłowaniami. Pró-
by wcielania się w 
role kształtują syste-
matyczność, samody-
scyplinę, umiejętność 
współdziałania w ze-
spole, staranie się o jak 
najlepsze zrozumienie 
siebie i innych.
 J. Gutowska jest 
zdania, że w zespole 
teatralnym dziecko 
jest zmuszone sytua-
cją do podejmowania 
ścisłych więzi inter-
personalnych, przez 
co uczy się pozytyw-
nych kontaktów z in-
nymi, efektywnego 
komunikowania się, 
przyswajania sobie 

różnych sposobów zachowania.
 Teatr szkolny stanowi więc przeciw-
wagę do konsumpcyjnego nastawienia do 
świata dając poczucie jedności i kontaktu 
socjalnego jego członkom.
 Jestem nauczycielką i prowadzę 
teatrzyk szkolny od 20 lat. Działalność 
teatralną podejmuje już drugie pokolenie 
moich uczniów. Tu mogą rozwijać swoje 
zainteresowania i uzdolnienia aktorskie, 
plastyczne, muzyczne, organizacyjne. 
W toku radosnej zespołowej pracy za-
uważają problemy, nie tylko własne, ale 
i kolegów i starają się bezinteresownie 
pomagać w realizacji tych potrzeb. 
Aktywnie uczestniczą w gromadzeniu 
materiałów do przedstawień uaktywnia-
jąc kolegów oraz rodziców. Inscenizacje 
są pokazywane uczniom naszej szkoły, 
przedszkolakom, rodzicom, mieszkań-
com wsi. Stanowią też część składową 
uroczystości z okazji Dnia Matki czy 
Dnia Babci, gdzie uczniowie przygoto-
wują poczęstunek i niespodzianki dla 
zaproszonych gości. Dzieci aktywnie 
uczestniczą w wyszukiwaniu tekstów 
nadających się do wystawienia na sce-

wychowawcze znaczenie teatru szkolnego

Wspólne wykonywanie dekoracji niezmiernie zbliża do siebie  
całą grupę i reżysera
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nie. Przydzielając role „mali aktorzy” 
uwzględniają predyspozycje kolegów do 
ich wykonywania. Nikt nie obraża się na 
kolegów za ich życzliwe uwagi odnośnie 
sposobu odgrywania roli, a wnoszenie 
poprawek traktują jako świetną zaba-
wę. Na zajęcia te przychodzą z własnej 
inicjatywy również dzieci nie związane 
z teatrem szkolnym służąc radą małym 
aktorom. Kolegów, którzy z powodu 
choroby opuścili próbę członkowie grupy 
teatralnej odwiedzają w domach zdając 
im relacje z przebiegu zajęć. Uczniom 
mało obowiązkowym jednak odbierają 
rolę i przydzielają ją sumiennym kole-
gom. W toku wspólnych dyskusji ustala 
się jak i z czego wykonać scenografie, 
rekwizyty i stroje. Dzieci gromadzą 
kartony, materiały, firanki wyszukując je 
we własnych domach, u sąsiadów, poży-
czając w przedszko-
lu. Większość ele-
mentów scenografii 
malują w grupach 
wymienia jąc  s ię 
farbami i pożyczają 
potrzebne materiały 
kolegom. Podczas 
każdej z prób mali 
aktorzy starają się 
jeszcze coś ulepszyć. 
Chętnie wykonują 
zaproszenia i zawia-
domienia o terminie 
wystawienia sztuki. 
Radość sprawia im 
możliwość zapre-
zentowania przed-
stawienia. Czują się 
też zobowiązani do 
wystawienia sztuki 
przedszkolakom, bo 
gdy oni byli w przed-
szkolu też oglądali 
przedstawienia teatrzyku szkolnego. Aby 
uatrakcyjnić zabawę przedszkolaków 
obmyślają wspólnie konkursy, zabawy 
i tańce przy muzyce. Dla zaproszonych 
gości wykonują drobne upominki. Wi-
dząc olbrzymie zaangażowanie małych 
aktorów rodzice pomagają w uszyciu 
bardziej skomplikowanych kostiumów, 
wyszukiwaniu wierszy, piosenek czy 
zagadek. Szczególnie chętnie służą radą i 
pomocą ci rodzice, którzy kiedyś też byli 
członkami grupy teatralnej. Członkowie 
grupy teatralnej występują z inicjatywą 
zorganizowania inscenizacji lub im-
prowizacji na lekcjach, samodzielnie 
przydzielając role, scenariusze i organi-
zując przedstawienie wykazując wiele 
inicjatywy.
Analiza zachowań członków grupy tea-
tralnej doprowadziła do sformułowania 
następujących wniosków:
1) Istnieje potrzeba tworzenia teatrzyków 
szkolnych, bo ta forma pracy stwarza 
możliwość rozwijania różnorodnych 
zainteresowań i uzdolnień dzieci.
2) Celowe jest wdrażanie do pracy sce-

nicznej uczniów klas młodszych szkoły 
podstawowej, bo dzieci takie chętniej niż 
ich koledzy nie związani z teatrem po-
dejmują w klasach starszych działalność 
teatralną i społeczną.
3) Wskazane jest bazowanie w pracy 
teatrzyku na utworach literackich o 
głębokich treściach wychowawczych, 
bo wczuwanie się w odgrywane  role 
prowadzi do kształtowania empatii. 
4) Istnieje zależność między aktywną 
pracą w teatrzyku, a stopniem zdyscy-
plinowania uczniów. Łączenie trudu 
z przyjemnością przy wykorzystaniu 
zainteresowań i uzdolnień dzieci sprzyja 
eliminowaniu zachowań negatywnych i 
nie akceptowanych przez grupę.
5) Wskazane jest zaangażowanie dzieci 
do pomocy w gromadzeniu materiałów 
pomocniczych do przedstawienia. Pomoc 

kolegom w kompletowaniu kostiumów i 
rekwizytów zapobiega egoizmowi.
6) Należy umożliwić uczniom współde-
cydowanie o doborze sztuki do wysta-
wienia, przydziale ról, rozwiązaniach 
realizacyjnych. Wspólne rozwiązywanie 
problemów pobudza aktywność uczniów, 
uczy zaradności, bardziej scala grupę, co 
przeciwdziała powstawaniu konsumpcyj-
nych, odbiorczych postaw.
7) Zespołowe działania dzieci zdolnych, 
nieśmiałych, chorych, upośledzonych 
umysłowo wpływają wychowawczo na 
grupę, mobilizują do pomocy kolegom 
i są formą terapii zaburzonej osobowo-
ści.
8) Celowe jest angażowanie do pomocy 
w pracach koła teatralnego przez dzieci 
rodziców, nauczycieli, sąsiadów. W wy-
niku takich działań efekt przedstawienia 
jest dziełem wspólnym całego środowi-
ska, a rodzice, którzy kiedyś pracowali w 
kółku teatralnym bardziej niż pozostali 
angażują się w tą działalność.
9) Wystawianie przedstawień dla śro-
dowiska lokalnego przyczynia się do 

dostrzegania przez „małych aktorów” po-
trzeb kulturalnych środowiska i wytwarza 
potrzebę czynnego i bezinteresownego 
uczestnictwa w realizacji tych potrzeb.
10) Kontynuacja pracy teatru szkolnego, 
zwłaszcza na wsiach, staje się konieczna 
szczególnie obecnie, gdy likwidowane 
są domy kultury, a teatrzyk to często 
jedyna forma zajęć pozalekcyjnych w 
szkole kompensująca dzieciom braki 
środowiskowe.
11) Nauczyciel - instruktor nie powinien 
rozwiązywać problemów związanych 
z pracą sceniczną za dzieci, lecz we 
wspólnej pracy powinien stać się do-
radcą i partnerem. Współdecydowanie 
dzieci sprawia, że przyjmują sztukę za 
swoją i bardziej się angażują w jej wy-
stawienie.
Praca z teatrzykiem to działalność długo-

trwała, a opracowa-
nie przedstawienia 
wymaga żmudnej 
pracy z dziećmi. Po 
wystawieniu przed-
stawienia dzieci naj-
częściej występują z 
propozycją wysta-
wienia nowej sztuki. 
Trzeba te inicjatywy 
podchwycić, utrwa-
lić i udoskonalić. 
Praca ta wciąga jed-
nak też instruktora. 
Przy opracowaniu 
kolejnych przedsta-
wień grupa teatral-
na staje się bardziej 
zdyscyplinowana, 
obowiązkowa, ak-
tywna, wrażliwa, 
pełna inicjatywy na 
rzecz kolegów i śro-
dowiska lokalnego. 

Nagrodą dla instruktora za włożony trud 
jest ukształtowanie w młodych aktorach 
pozytywnych cech charakteru, wdzięcz-
ność widzów oraz świadomość, że człon-
kowie teatru będą kiedyś aktywnymi 
uczestnikami życia kulturalnego swojej 
miejscowości. Rozwijanie aktywności 
społecznej to szczególnie ważne zadanie 
we współczesnym świecie, gdzie od czło-
wieka wymaga się współpracy z innymi, 
współdziałania i współdecydowania oraz 
współodpowiedzialności.
Wychowanie do aktywności społecznej 
staje się więc wychowaniem dla przy-
szłości.

Maria Mężyk
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Spotkanie małych aktorów z rodzicami
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Samorządy opracowują Plany Rozwoju Lokalnego. Nie-
które z nich liczą, że Unia sypnie groszem na inwestycje 

w tych planach ujęte. Wpisują więc tam cuda, wianki... I 
nie dostają nic.
 Pozyskiwanie środków z unijnej kasy jest bowiem wyż-
szą szkołą jazdy. Trzeba wygrywać konkurencję z innymi 
samorządami. Bo taka jest istota kapitalizmu.

Tabela. Środki pomocowe pozyskane w latach 1991 - 2004 
przez samorządy woj. podkarpackiego (w mln zł)

Polemika i polityka

ranking powiatów

Ferdynand Bugno

Pod takim hasłem w dniu 24.02.2005 roku w Publicznej  
Szkole Podstawowej w Kamienicy Dolnej odbyły się 

gminne eliminacje II Powiatowego Konkursu Matema-
tycznego.
 Główne cele konkursu to: rozwijanie zainteresowań i 
uzdolnień matematycznych uczniów, wdrażanie do posługi-
wania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w nowej sytuacji 
problemowej, rozwijanie postawy badawczej oraz wdrażanie 
do samodzielnej pracy.
 Organizatorami konkursu byli nauczyciele kształcenia 
zintegrowanego: M. Hipszer, L. Bulsa i M. Ryba. Uczest-
nictwo w konkursie zgłosiło sześć szkół: SP w Brzostku, SP 
w Kamienicy Górnej, SP w Smarżowej, SP w Siedliskach 
Bogusz, SP w Gorzejowej i SP w Kamienicy Dolnej.
Dwadzieścia jeden „tęgich głów” zmagało się z testem 
wyboru zawierającym 15 zadań wymagających myślenia 
i złożonych operacji matematycznych. Prace konkursowe 
oceniała komisja, w skład której weszli następujący na-
uczyciele: M. Hipszer - przewodnicząca komisji, L. Bulsa 
- członek komisji, G. Maziarz - członek komisji, B. Surdel 
- członek komisji.
A oto zwycięzcy:
 I miejsce - Magdalena Śliwa z Kamienicy Górnej 
(opiekun K. Foryś), II miejsce - Karol Furman z Brzost-
ku (opiekun G. Maziarz), III miejsce - Dariusz Wójcik z 
Kamienicy Górnej (opiekun K. Foryś).
 Zwycięzcy będą reprezentować naszą gminę w elimina-
cjach powiatowych tegoż konkursu. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy oraz nagrody pocieszenia w postaci 
długopisów, a zwycięzcy dodatkowo nagrody książkowe. 
 W tym miejscu pragniemy podziękować Pani Dyrektor 
Danucie Kaczce, która okazała pomoc w zorganizowaniu 
konkursu finansując nagrody oraz poczęstunek dla dzieci i 
opiekunów.

Organizatorzy konkursu

„matematyka nie jest trudna,
matematyka nie jest nudna.
matematyka bawi nas!”

Tradycją Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Kamienicy Dolnej stało 

się uczestnictwo w organizowanym 
przez WDK w Rzeszowie konkursie 
„Poeci i Pisarze Dzieciom”. Konkurs 
ten organizowany jest na szczeblu 
gminnym, powiatowym i wojewódz-
kim w dwóch kategoriach wiekowych: 
kl. I-III i IV-VI. Celem konkursu jest 
upowszechnianie literatury dziecięcej 
i jej prezentacja w formie recytacji, 
inscenizacji, piosenek opartych na 
tekstach wybranych autorów oraz prac 
plastycznych.
 W bieżącym roku szkolnym w/
w konkurs przebiegał pod hasłem 
„ZIMA”. Nauczyciele i uczniowie 
naszej szkoły, jak zwykle z wielkim 
entuzjazmem przystąpili do pracy. 
Przygotowaniem uczniów do konkursu 

zajęli się nauczyciele kształcenia zinte-
growanego: M. Hipszer, L. Bulsa, M. 
Ryba oraz K. Porębska - nauczycielka 
języka polskiego.
 Eliminacje gminne, które odbyły 
się 12. 01. 2005 roku w CKiCz w 
Brzostku przyniosły nam sukces.
 W młodszej grupie wiekowej zdo-
byliśmy:
- I miejsce w kategorii inscenizacja, 
- I miejsce w kategorii piosenka. 
W starszej grupie wiekowej:
- I miejsce w kategorii recytacja.
 W dniu 15. O2. 2005 roku w CKiBG 
Dębica w Pustkowie Osiedlu odbyły 
się rejonowe eliminacje w/w konkur-
su. Etap rejonowy również przyniósł 
sukces:
- I miejsce w kategorii inscenizacja  
(młodsza grupa wiekowa),
- II miejsce w kategorii piosenka 
(młodsza grupa wiekowa),
- wyróżnienie w kategorii recytacja.
 Kontynuacją naszych sukcesów 
był udział w eliminacjach wojewódz-

kich.
W dniu 4.03.2005r. stanęliśmy na 
scenie Wojewódzkiego Domu Kultury 
w Rzeszowie. Dużym wyróżnieniem 
dla uczniów i radością dla nauczycieli 
była możliwość zmierzenia się z naj-
lepszymi. Tu również doceniono pracę 
i talent naszych dzieci. Monika Wojnar 
zajęła III miejsce w kategorii piosenka, 
w kategorii inscenizacja grupa aktorów 
także wywalczyła III miejsce.
 Mam nadzieję, że sukces naszych 
uczniów stanie się bodźcem do dalszej 
pracy na niwie artystycznej. Uważam, 
że praca włożona w przygotowanie 
konkursów poetyckich stwarza okazję 
do twórczej aktywności i wyzwala 
wiele emocji u wychowanków. Arty-
styczne poczynania naszych dzieci w 
znacznym stopniu podnoszą poziom 
kultury środowiska i stwarzają okazję 
do angażowania się rodziców w dzia-
łalność szkoły, którym w tym miejscu 
pragnę serdecznie podziękować.

Dyrektor szkoły

sukcesy 
cieszą

Lokata Powiat Ogółem

z tego w latach:
1991-2002

PHARE, 
ISPA,  

SAPARD

2004
ZPORR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Miasto Rzeszów + powiat
mielecki
Miasto Przemyśl + powiat
leżajski
Miasto Krosno + powiat
stalowo-wolski
łańcucki
ropczycko – sędziszowski
kolbuszowski
niżański
jasielski
sanocki
bieszczadzki
strzyżowski
jarosławski
przeworski
leski
brzozowski
lubaczowski
Miasto Tarnobrzeg+powiat
dębicki

51,67
42,40
33,16
21,62
17,00
13,99
12,59
12,19
11,15
6,39
6,04
5,32
5,16
4,81
4,70
4,11
3,98
3,47
2,53
2,01
1,89

7,22
25,04
10,87
1,53
5,73
1,58
2,18
1,94
3,65
2,23
6,04
4,82
5,16
1,16
4,70
2,36
0,50
1,97
1,51
1,03
1,35

44,45
17,36
22,29
20,09
11,27
12,41
10,41
10,25
7,50
4,16

0
0,50

0
3,65

0
1,75
3,48
1,50
1,02
0,98
0,54
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Poziomo:
1) Przyczyna nerwic; 4) Wyścig konny 
z przeszkodami; 7) Jadowite węże;  
10) Strój nędzarza; 11) Kto je ma niech 
słucha; 12) Port w Finlandii; 13) Nie-
przetłumaczalne wyrażenie; 14) Część 
naboju; 15) Gąsłeczka, starosłowiński 
instrument; 16) Agresja; 17) Prawy 
dopływ Dunajca; 20) Zwolennik ende-
cji; 21) Kronika, rocznik; 24) Hobby;  
27) Kropka w geometrii; 30) Część 
psiej głowy; 33) Przedłużenie bocznych 
naw w kościele; 34) Przy pasie Japoń-
czyka; 35) Może być na cztery koła;  
36) Najprostsza antena; 37) W niej pa-
sta; 38) Miasto nad Wołgą w obwodzie 
kalinińskim; 39) Potężne ptaki drapież-
ne; 40) Żona Mahometa; 41) Przyrząd 
do wykonywania ćwiczeń siłowych;  

42) Duże, głębokie naczynie służące 
do kąpieli.
Pionowo:
1) Grupa kierująca armią; 2) Rarytas z 
kremem; 3) Dawniej rab; 4) Państwo z 
Santiago; 5) Czwartkowy u króla Stasia; 
6) Suhak; 7) Na kołowrotku wędki; 8) 
Dramatopisarz norweski (1828-1946); 
9) Kozacki oficer; 18) Jezioro we 
Włoszech w Alpach; 19) Uchwyty przy 
koniu gimnastycznym; 22) Kapitan 
„Nautilusa”; 23) Pochodna amoniaku 
do produkcji leków; 24) Ptak lub grzyb;  
25) Na pomniku to epigraf; 26) Re-
prezentacja; 27) Miasto studiów M. 
Kopernika; 28) Państwo w Himalajach;  
29) Wyspa grecka na Morzu Egejskim; 
30) Myśl treściowa utworu; 31) Przeło-
żony żydowskiej gminy wyznaniowej; 

32) Obchodzi imieniny 5 lutego.
litery z kratek ponumerowanych w 
prawym dolnym rogu utworzą roz-
wiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do 
dnia 10 kwietnia 2005 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.
rozwiązanie krzyżówki z poprzednie-
go numeru: władysław alFrEd 
mIcIEK
Nagrodę książkową wylosowała 
Joanna gwIŻdŻ z Brzostku
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do GOK w Brzostku.

J. Nosal

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Nowak opowiada kolegom o swojej 
podróży do Ameryki:
- W indiańskiej wiosce poznałem wodza 
Wielkie Światło i jego dwóch synów.
- A jak się nazywali?
- Włącznik i Wyłącznik...

		
W straży pożarnej dzwoni telefon. 

- Dzień dobry, czy to ZUS? 
- Nie, ZUS spłonął. 
Po chwili znowu dzwoni telefon. 
- Dzień dobry, czy to ZUS? 
- Nie, ZUS spłonął. 
Po kilku minutach znowu dzwoni te-
lefon. 
- Dzień dobry, czy to ZUS? 
- Ile razy mam panu powtarzać, że 
ZUS spłonął! - odpowiada wściekły 
strażak. 
- Wiem, ale tak przyjemnie tego po-
słuchać... 

		
Do ruszającego z przystanku autobusu 

podbiega mężczyzna i woła:
- Ludzie, zatrzymajcie ten autobus, bo 
się spóźnię do pracy!
- Panie kierowco - wołają pasażerowie 
- niech pan się zatrzyma! Jeszcze ktoś 
chce wsiąść!
Kierowca zatrzymuje autobus, mężczy-
zna zadowolony wsiada i mówi z ulgą:
- Zdążyłem... Proszę bilety do kontroli!

		
Przychodzi krasnoludek do apteki i 
pyta:
- Czy dostanę aspirynę? 
- Oczywiście! Zapakować?
- Dziękuję, poturlam.
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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 zagospodarowaniu przestrzennym Dz. 
U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139).
Zgodnie z art. 3, ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.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 przedmiotowych nieruchomości. 
Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu przy zawieraniu umowy sprzedaży, zobowiązany będzie do złożenia następu-
jących dowodów, o których mowa w art. 7 ust. 1-5 w/w ustawy tj.: dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego 
- oświadczenie prowadzącego gospodarstwo, poświadczone przez Wójta Gminy Brzostek.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca 
się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca uchyliła 
się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży w dniu wyznaczonym do stawienia się w Kancelarii Notarialnej. Koszty umowy notarialnej 
pokrywa kupujący.

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
II  PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości  położonej w Smarżowej stano-
wiącej własność  Gminy Brzostek
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zosta-
je do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość:
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 83/2 o pow.  2,18 ha  położo-
na w Smarżowej, objęta Księgą Wieczystą Nr 48 272, stanowiąca 
własność Gminy Brzostek
Działka położona jest w obrębie pól użytkowanych rolniczo. W 
odległości około 200 m zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Teren uzbrojony w sieć elektryczną.
Cena wywoławcza działki nr 83/2 wynosi: 9 556,00 zł (dziewięć 
tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych)
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 956,00 zł (dziewięćset 
pięćdziesiąt sześć złotych).
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 01 KWIET-
NIA 2005r. O GODZ. 10:00 W BIURZE WÓJTA GMINY
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w 
wyżej wymienionej wysokości do dnia 29 marca  2005r. do Kasy 
Urzędu Gminy w Brzostku, lub na konto: Bank Śląski S.A Oddział 
w Jaśle Nr 201050 1458 1000 0022 1849 7325
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przy-
czyn. 
W razie wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa kupu-
jący. 

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach-Bogusz 
stanowiącej własność Gminy Brzostek
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje 
do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość:
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 516/22 o pow. 0,54 ha poło-
żona w Siedliskach-Bogusz, objęta Księgą Wieczystą Nr 26 654, 
stanowiąca własność Gminy Brzostek
Nieruchomość położona jest w obrębie gruntów rolnych. Dojazd 
drogą utwardzoną. Nieruchomość jest użytkowana rolniczo. Użytki 
stanowią RIVb - 0,33 ha, RV - 0,21 ha. 
Teren płaski w kształcie nieforemnym.
Cena wywoławcza działki nr 516/22 wynosi: 2 189,00 zł (dwa 
tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych)
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 219,00 zł (dwieście 
dziewiętnaście złotych).
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 01 KWIETNIA 
2005r. O GODZ. 10:45 W BIURZE WÓJTA GMINY
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej 
wymienionej wysokości do dnia 29 marca 2005r. do Kasy Urzędu 
Gminy w Brzostku, lub na konto: Bank Śląski S.A Oddział w Jaśle 
Nr 201050 1458 1000 0022 1849 7325
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przy-
czyn.
W razie wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa kupujący.

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Opacionce stanowią-
cej własność Gminy Brzostek
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zosta-
je do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość:
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 255/8 o pow. 0,95 ha położo-
na w Opacionce, objęta Księgą Wieczystą Nr 45 259, stanowiąca 
własność Gminy Brzostek. 
Działka położona jest w obrębie lasów na stoku. Nieruchomość 
jest użytkowana rolniczo i częściowo zalesiona. Użytki stanowią 
LsV-0,25 ha, PsIV-0,26 ha, RIVb- 0,13 ha, RV- 0,31 ha. Teren 
płaski w kształcie wydłużonego prostokąta położony na stoku.
Cena wywoławcza działki nr 255/8 wynosi: 5 240,00 zł (pięć 
tysięcy dwieście czterdzieści złotych)
Wadium na w/w nieruchomość wynosi  524,00 zł (pięćset 
dwadzieścia cztery złote).
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 01 KWIET-
NIA 2005r. O GODZ. 10:30 W BIURZE WÓJTA GMINY
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w 
wyżej wymienionej wysokości do dnia 29 marca 2005r. do Kasy 
Urzędu Gminy w Brzostku, lub na konto: Bank Śląski S.A Oddział 
w Jaśle Nr 201050 1458 1000 0022 1849 7325
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przy-
czyn. 
W razie wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa kupujący.

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach sta-
nowiącej własność Gminy Brzostek
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje 
do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość: 
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 740 o pow. 0,43 ha położona 
w Januszkowicach, objęta Księgą Wieczystą Nr 16 074, stanowiąca 
własność Gminy Brzostek. 
Nieruchomość położona jest w obrębie lasów na stoku. Dojazd 
drogą nieutwardzoną. Nieruchomość jest użytkowana rolniczo. 
Użytki stanowią RVI - 0,43 ha.
Teren płaski w kształcie wydłużonego prostokąta położony na 
stoku.
Cena wywoławcza działki nr 740 wynosi: 1 764,00 zł (tysiąc 
siedemset sześćdziesiąt cztery złote)
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 177,00 zł (sto siedem-
dziesiąt siedem złotych).
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 01 KWIETNIA 
2005r. O GODZ. 11:00 W BIURZE WÓJTA GMINY
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej 
wymienionej wysokości do dnia 29 marca 2005r. do Kasy Urzędu 
Gminy w Brzostku, lub na konto :Bank Śląski S.A Oddział w Jaśle 
Nr 201050 1458 1000 0022 1849 7325
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przy-
czyn.
W razie wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa kupujący.
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Już od ponad dwóch lat dzieci ze Szko-
ły Podstawowej w Brzostku mają 

możliwość wyjazdów na kryty basen 
do Jasła. Kierownikiem wycieczek do 
stolicy powiatu jasielskiego jest Maria 
Smoroń. Dzięki jej staraniom oraz przy-
chylności Wójta Gminy Brzostek ponad 
40 uczniów w roku 2004 nauczyło się 
pływać. Każdy wyjazd dla dzieci to 
ogromna frajda. Hartują się, uczą się sa-
modzielności, odpowiedniego zachowa-
nia w obiekcie sportowym. Największą 
popularnością cieszy się nauka pływania 
z instruktorem, zjazd z „rury”, jakuzzi 
i frytki, które po czasie spędzonym w 
wodzie smakują każdemu.
 Dzięki bezinteresownemu zaan-
gażowaniu Nauczycieli i Rodziców 
uczniowie mają możliwość przyjemnie 
i pożytecznie spędzić wolny czas w 
grupie rówieśniczej.

na basenie

W lutym odbyły się dwa Turnieje w 
Halowej Piłce Nożnej o Puchar 

Wójta Gminy Brzostek z udziałem re-
prezentacji zaprzyjaźnionych gmin.
 19. lutego w gościnnej hali sporto-
wej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
spotkały się reprezentacje gmin Dukla, 
Frysztak, Nowy Żmigród, Wiśniowa 
i Brzostek, rozgrywając turniej w 
kategorii szkół podstawowych. Naszą 
gminę reprezentowali zawodnicy z 
ZS w Nawsiu Brzosteckim, którzy 
zwyciężyli w Mikołajkowym Turnieju 
Halowej Piłki Nożnej. Po zaciętych 
rozgrywkach, pod fachowym okiem 
sędziego Pawła Serafina, niepokonani 
okazali się reprezentanci Dukli. Na 
kolejnych miejscach znalazły się re-
prezentacje Frysztaka i Brzostku przed 
Wiśniową i Nowym Żmigrodem.
 Tydzień później rywalizowali za-
wodnicy w kategorii wiekowej powyżej 
30 lat. Nasza drużyna wystąpiła w 
składzie: Piotr Bochniewicz, Stani-
sław Król, Bogdan Pisarek, Paweł 
Serafin, Marek Składanowski, Ryszard 
Szymański, Kazimierz Tarnopolski, 
Stanisław Urbański i Mariusz Wójcik. 
Gospodarze okazali się najlepsi, a 
kolejne miejsca przypadły drużynom 
z Wielopola Skrzyńskiego, Nowego 
Żmigrodu, Dukli i Wiśniowej. Turniej 
sędziowali Jacek Bochenek i Andrzej 
Chudy.
 Wszystkie drużyny biorące udział 
w turniejach otrzymały pamiątkowe 
dyplomy, puchary i statuetki.

J. Z.

halowa 
piłka nożna

Uczestnicy turnieju w kategorii szkół podstawowych

Reprezentacja naszej gminy w kategorii wiekowej powyżej 30 lat

Dzieci korzystające z zajęć rekreacyjnych na basenie w Jaśle  
złożyły Wójtowi Gminy noworoczne życzenia i podziękowały  

za możliwość cotygodniowych wyjazdów. a.a.
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