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Szanuj przeszłość, przyszłość 
oddaj Bogu

Uczciwie pracuj na rodzinnym 
progu

Fot. J. Nosal
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W ramach upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu, 22 czerwca 

2005 roku, Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Potrzebujących w Brzostku zorga-
nizowało razem z Warsztatami Terapii 
Zajęciowej spotkanie integracyjno-
sportowe na terenie WTZ.
 Gospodarze przygotowali rozle-
gły teren do rozegrania zawodów 
sportowych i kulturalnych. Wśród 
uczestników konkursów, rozgrywek 
sportowych byli: uczestnicy WTZ z 
Dębicy, z Brzostku, uczniowie szkoły 
podstawowej z Brzostku z nauczycie-
lami, młodzież z Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Kleciach, uczniowie 
z indywidualnego nauczania z gminy 
Brzostek oraz uczniowie Gimnazjum. 
 Swoją obecnością zaszczycili nas 
między innymi: ks. proboszcz dr Jan 
Cebulak, dyrektor PFRON z Rzeszowa, 
pan Maciej Szymański, dyrektor PCPR 
w Dębicy p. Krystyna Kamińska z p. 
Małgorzatą Dankowską, wójt gminy 
Brzostek p. Leszek Bieniek z przewod-
niczącą rady gminy p. Zofią Skórską, 
radna powiatu dębickiego p. dyrektor 
Maria Przebięda i wiele innych gości i 
przyjaciół. 
 Spotkanie rozpoczęli uczestnicy 
WTZ z Brzostku przedstawieniem 
„ABC dobrego wychowania” i „W 
zdrowym ciele zdrowy duch” a następ-
nie zaproszono wszystkich do udziału w 
różnorodnych dyscyplinach sportowych 
między innymi była to: siatkówka, rzut 
do kosza, przeciąganie liny, rzut piłką 
lekarską, gra w tenisa stołowego, sztafe-
ta i wiele innych. Chłopcy z WTZ oka-
zali się niezwyciężeni w przeciąganiu 
liny. Po każdej konkurencji zwycięzcy 
stawali na podium a nagrody i dyplo-
my wręczali zaproszeni goście. Chętni 

sport - sposobem 
na integrację

mogli się wykazać w tańcu podczas 
zorganizowanej zabawy. 
 Niespodzianką niezwykle miłą były 
koniki, które przywiózł pan Stanisław 
Falarz ze swoimi synami. Wyrażamy 
tą drogą wdzięczność za bezinteresow-

ny udział i uradowanie dzieci i osób 
niepełnosprawnych. Dla niektórych 
przejażdżka na kucyku była powiązana 
z radością i strachem. W ciągu trwania 
spotkania wspierano wszystkich posił-
kiem i napojami, a zawodnicy zmęczeni 
po trudach konkurencji odzyskiwali siły 
przy ognisku smażąc kiełbaski. 
 Pragniemy wyrazić naszą wdzięcz-
ność Urzędowi Gminy, który wsparł 
finansowo zorganizowanie tej imprezy. 
Szczególne podziękowania kierujemy 
do pani Weroniki Baran - prezesowi 
Stowarzyszenia a także członków, któ-
rzy aktywnie zaangażowali się w zor-
ganizowanie tego spotkania. Wyrażamy 
swą wdzięczność zwłaszcza, że „nie 
trudno jest dzielić się wtedy gdy czasy 
są obfite, znacznie trudniej jest dzielić 
się gdy potrzebujących są setki”. 
 W naszych wspomnieniach pojawiła 
się refleksja, jak ważne jest zaangażo-
wanie społeczności lokalnej na rzecz 
osób niepełnosprawnych, bo przecież 
troska o te osoby jest wyrazem kultury 
społeczeństw. 

Pracownicy WTZ
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XXVI sesja Rady Gminy Brzostek 
odbyła się 14 czerwca br. 

Podczas obrad Wójt Gminy Brzostek 
Leszek Bieniek przedstawił sprawo-
zdanie z wykonania uchwał Rady 
Gminy informując że: Zarządzeniem 
Nr 23/05 Wójta Gminy został przyjęty 
układ wykonawczy do uchwały Nr 
XXV/201/05 w sprawie zmian uchwały 
budżetowej na 2005 rok. Aktem Nota-
rialnym Nr 4932/05 z dnia 9 czerwca 
br. przyjęto darowiznę działki Nr 1157 
położonej w Siedliskach - Bogusz od 
Parafii Rzymsko - Katolickiej w Sied-
liskach - Bogusz, zgodnie z uchwałą 
Nr XXV/213/05 z 14 kwietnia 2005 
roku. Umową z dnia 9 czerwca br. 
dokonano sprzedaży działki Nr 255/8 
położonej w Opacionce, zgodnie z pod-
jętą uchwałą Nr XXII/175/04 z dnia 29 
grudnia 2004 roku. Realizując uchwałę 
Nr XXII/173/05 z 29 grudnia 2004 
roku, sprzedano umową warunkową 
działkę oznaczoną Nr 740 położoną w 
Januszkowicach. Zgodnie z uchwałą Nr 
XIX/155/04 umową notarialną dokona-
no sprzedaży warunkowej działki ozna-
czonej Nr 83/2 położonej w Smarżo-
wej. Realizując uchwały Nr: XXV/207, 

Z prac Rady Gminy XXV/208, XXV/209, XXV/210 z 14 
kwietnia br. przygotowano dokumen-
tację do sprzedaży działek Nr 460/4, 
460/5, 460/6 położonych w Brzostku, 
działek Nr 85/6, 186/4 położonych w 
Siedliskach - Bogusz, oraz działki Nr 
127/2 położonej w Kamienicy Dolnej, 
podając wykaz do publicznej wiadomo-
ści. Ogłoszono przetargi na wynajem 
dwóch kiosków usytuowanych na przy-
stankach PKS w Brzostku w kierunku 
Jasła i w kierunku Pilzna.
 W dalszej części obrad Rada Gminy 
Brzostek podjęła uchwały w sprawie:
- zmiany uchwały Nr XL/347/2002 

RG Brzostek z dnia 13 września 2002 
roku w sprawie  przyjęcia wieloletnie-
go planu gospodarczego,

- zmiany uchwały budżetowej na 2005 
rok Nr XXIII/179/05 Rady Gminy 
Brzostek z dnia 17 lutego 2005 r.

- zakresu i formy informacji o prze-
biegu wykonania budżetu gminy za I 
półrocze 2005 roku.

- wyrażenia zgody na zawarcie porozu-
mienia pomiędzy Gminą Brzostek, a 
Powiatem Dębickim na dofinansowa-
nie zadań własnych Powiatu,

- zmiany regulaminu udzielania pomo-
cy materialnej o charakterze socjal-
nym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Brzostek,
- zmiany uchwały Nr XXIII/186/05 

z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Miej-
scowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego,

- zmiany uchwały Nr XXV/211/05 
Rady Gminy Brzostek z dnia 14 
kwietnia 2005 r. w sprawie przezna-
czenia do sprzedaży w trybie bez-
przetargowym działek oznaczonych 
numerami 601/3 i 601/5 położonych 
w Skurowej,

- nabycia działek oznaczonych numera-
mi 1158 i 1159 położonych w Siedli-
skach - Bogusz z przeznaczeniem na 
budowę boiska sportowego,

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu działki oznaczonej nume-
rem ewidencyjnym 80 położonej w 
Woli Brzosteckiej,

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu działek oznaczonych nu-
merami ewidencyjnymi 357 i 422/3 
położonych w Kamienicy Górnej,

- przyjęcia darowizny działek położo-
nych w Grudnej Dolnej oznaczonych 
numerami 442/2, 453/2, 457/2 na 
rzecz Gminy Brzostek, przeznaczo-
nych pod rozbudowę drogi gminnej.

Ewa Szukała

Tegoroczne Gminne Zawody Ochotni- 
czych Straży Pożarnych odbyły się 3 

lipca 2005 r. na stadionie GOSiR w Brzost-
ku. Zawody składały się z dwóch części, tj. 
sztafety z przeszkodami oraz „bojówki”, 
która polegała na rozwinięciu i uruchomie-
niu linii ssawno-gaśniczej. 
Podobnie jak w ubiegłym roku zwyciężyli 
druhowie z Nawsia Brzosteckiego, a drugie 
miejsce zajęła OSP z Brzostku. Te dwie 
drużyny będą reprezentowały Gminę Brzo-
stek w zawodach powiatowych 16 lipca br. 
również w Brzostku.
W zawodach wzięły też udział dwie jed-
nostki spoza naszej gminy - z Brzysk (99 
pkt.) i Dębowej (126 pkt.).
Klasyfikacja końcowa:

Po ogłoszeniu wyników nagrody i puchary 
najlepszym drużynom wręczył Wójt Gminy 
Brzostek Leszek Bieniek.

(f.l.)

Zawody strażackie

Drużyny z Nawsia Brzosteckiego i Brzostku bedą reprezentowały Gmi-
nę Brzostek w zawodach powiatowychMie- 

jsce
Nazwa Jednostki  

OSP

Punkty  
za  

sztafetę

Punkty  
za ćw. 

 bojowe

Punkty 
 razem

1. Nawsie Brzosteckie 64 46 110
2. Brzostek 65 50 115
3. Siedliska-Bogusz 71 48 119
4. Opacionka 67 56 123
5. Januszkowice Wieś 63 61 124
6. Skurowa 76 61 137
7. Grudna Dolna 73 70 143
8. Januszkowice Działy 70 82 152
9. Bukowa 71 95 166
10. Kamienica Górna 69 99 168
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W dniu 26 czerwca 2005 r. o godz.  
15:00 przy Domu Ludowym w 

Kleciach odbył się festyn zorganizowa-
ny przez mieszkańców Kleci i Błażko-
wej. W programie znalazły się, między 
innymi, występy dzieci i młodzieży, 
prezentacje zespołów artystycznych, 
loteria fantowa, pokazy, konkursy, 
zabawy oraz zabawa taneczna.
 Całkowity dochód z festynu został 
przeznaczony na dokończenie budowy 
wieży widokowej i Krzyża Milenijne-
go na górze Liwocz.
 Fundatorami loterii fantowej byli:
JACEK BERRAHAL - BRIAN SOFT; 
PAWEŁ, MARCIN CZURCZAK - F.H.U. 
CZURCZAK; MAŁGORZATA DROZD 
- DELIKATESY CENTRUM W BRZOST-
KU; MIECZYSŁAW DZIEDZIC - BU-
DROL W ZAWADCE BRZOSTECKIEJ; 
P.P.H.U. EKIW BRZOSTEK; DOROTA, 
STANISŁAW FALARZ - PIEKARNIA; 
KRYSTYNA GODAWSKA - APTEKA 
VITA; RENATA GOLEC - SKLEP 
SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY; TA-
DEUSZ GOTFRYD - SKLEP WOD.-
KAN; MARIUSZ GRYGIEL - F.H. i 
POŚREDNICTWA FINANSOWEGO 
KLECIE; MARIUSZ GRYGIEL - USŁU-
GI GEODEZYJNE; MARIA GRZESIA-
KOWSKA - BETONIARNIA MARBET; 
HUTA SZKŁA JASŁO; BERNARD 
JAMRÓZ - HANDEL OBWOŹNY; 
ADAM KALINA - FIRMA ZAOPATRZE-
NIA ROLNICTWA; GRZEGORZ KŁĘK 
- MIRROKOSM; KAZIMIERZ KŁĘK 
- PRYWATNY PUNKT WETERYNARYJ-
NY; JANUSZ KOCENIAK - P.H. CJK 
BRZOSTEK; HENRYKA KOLBUSZ 
- SKLEP NASIENNO-ZAOPATRZENIO-
WY; ADAM LATOSZEK - LASZKŁO; 
EUGENIUSZ ŁAZOWSKI - STACJA 
KONTROLI POJAZDÓW; PIOTR MI-
CHALSKI - KWIACIARNIA; MAREK 
MOKRZYCKI - TRANS-HANDEL 
FRYSZTAK; HALINA NAWRACAJ - 
SKLEP ZEBRA; NOWAK, PRZEBIĘDA 
- P.U.H. EMAR; PIEKARNIA GS BRZO-
STEK; A., A. POTRZEBA - SKLEP 
WIELOBRANŻOWY BRZOSTEK; BAR-
BARA RUSZTOWICZ; STANISŁAW 
RUSZTOWICZ; KAZIMIERZ SARNA; 
ALEKSANDER SAS - LIMBA MEBLE; 
ADAM SIEŃKOWSKI - MS. RUSZTO-
WANIA; MAREK SMOŁA - P.H.U.P. 
MOTOR-PORT; M., A. STERKOWICZ 
- APTEKA APIS; JOANNA SURY - 
AGRO-MOTOR; ANDRZEJ SZAREK 
- SKLEP SPOŻYWCZY BUKOWA; 
SZCZYGIEŁ, CZEKAJ - SKLEP ABC; 
BARBARA SZPAK; ANDRZEJ SZY-
BIST - P.H.U; JAN SZYBIST - ZAKŁAD 

Wielki festyn  
w kleciach

BETONIARSKI; TADEUSZ WÓJCIK 
- F.H. SANIT; LUCYNA ZIĘBA - SKLEP 
SPOŻYWCZY, którym serdecznie dzię-
kujemy.

Organizatorzy

 Serdeczne podziękowania dla Rady 
Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz dla wszystkich mieszkańców 
wsi Klecie, którzy przyczynili się do 

zorganizowania i uświetnienia festy-
nu, jak również dzieciom, młodzieży 
i nauczycielom z SP. i Gimnazjum w 
Brzostku oraz Błażkowej, Chórowi z 
Błażkowej, Kapeli Ludowej „Brzosto-
wianie” za zaangażowanie, sponsorom 
za wsparcie loterii fantowej oraz Pani 
Marii Smoroń za prowadzenie festy-
nu

ks. Gerard Stanula

Fot. J. Nosal
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Matury za 95 milionów
1 Lipiec. Wyniki matur są już znane 
wszystkim. Nie ma co filozofować na 
temat ich treści, bo to nic nie zmieni, 
jednakże należy zwrócić uwagę na 
pewne ciekawostki, błędy, konsekwencje 
nowego egzaminu i działalność MENiS. 
Oto jeden z maturzystów postanowił się 
rozprawić ze wspomnieniami po „Nowej 
maturze 2005”…

Epilog
Wszystko zaczęło się już pod koniec  

drugiej klasy, choć według pani 
poseł Teresy Piotrowskiej powinno zacząć 
się już w pierwszej klasie (i słusznie). 
Wszelkie przebłyski w latach wcześ-
niejszych to jedynie mgliste czytanie ze 
zrozumieniem stosowane w gimnazjum 
lub liceum. Niestety żadnych orientacji na 
maturę w poszczególnych przedmiotach 
nie zauważyłem, choć mogła to być indy-
widualna sprawa nauczyciela to zawiniło 
tutaj MENiS zbyt późno precyzując nowe 
założenia. Prawdą jest, że nadal trwała 
stara matura, więc zrobiłby się niezły ba-
łagan. Zrobiłby się? Niestety bałagan i tak 
miał miejsce - szczęśliwie matury wyszły 
obronna ręką z całego zamieszania z koda-
mi, drukami, deklaracjami, bibliografiami, 
mylnymi źródłami wiedzy, ale za jaką 
cenę!!! To wszystko dzięki osobom, które 
pozostały w cieniu ministra Sawickiego i 
jego resortu (wcześniej minister Łybacka), 
czyli dyrektorom, kurierom, sekretarzom, 
uczniom, itd. Nowa matura kosztowała 
niewyobrażalnie więcej niż stara, nauczy-
ciele musieli pracować za darmo, ucznio-
wie tracili godziny, a nikt nie wiedział, 
czego się spodziewać po maturze.

2003/2004
 Po wielu prośbach moich nauczycieli 
zdecydowałem się wreszcie na przedmioty, 
które będę zdawał. Wciąż nie wiem jak 
ma to wyglądać. Dociera do nas pierwsza 
matura próbna. Próbuje się z historią. Oka-
zuje się, że pytania tam zamieszczone mają 
poziom sprawdzianu z 3 klasy gimnazjum 
(podaj datę …bitwy pod Grunwaldem). 
Większość wyników oscylowała pomiędzy 
70 a 90 % oczywiście wśród tych, którzy 
podeszli do niej poważnie. Dodać jeszcze 
muszę, że różniła się ona znacznie od tej, 
którą pisałem 12 czerwca 2005 roku. 
 Pędzimy z materiałem, szczególnie z 
języka polskiego, żeby wykonać całość 
programu rozszerzonego. Bardzo cieka-
wym odzwierciedleniem tempa przera-
biania lektur przez nas w II i III klasie 
liceum jest pewne wydarzenie. W piątek 
zaczynaliśmy „Granice” Zofii Nałkowskiej 
i gdy po mojej nieobecności z powodu 
choroby wróciłem w czwartek już byliśmy 
w środku przerabiania „Przedwiośnia”. Na 
takie dzieła jak „Mistrz i Małgorzata po-
święcono zaledwie 2-3 godzin lekcyjnych! 
Pośród książek, nawet z rozszerzonego 
programu zabrakło wielu ważnych dzieł 

upamiętniających wiele ważnych wartości 
i wydarzeń, np. „Medalionów”!!! Za kilka 
miesięcy z mównicy sejmowej posłowie 
będą krzyczeć na kulturę polskiej mło-
dzieży, na jej odcinanie się od historii. 
Walczymy o uznanie jej przez Europę, a 
w swoim domu zaniedbujemy ten bardzo 
ważny element tożsamości. 
 Wybieramy sobie jeden z tematów na 
maturę ustną z języka polskiego. Z uśmie-
chem na twarzy przyjmujemy wiadomość, 
że na jej przygotowanie mam prawie cały 
rok kalendarzowy. Pojawiają się przebłyski 
kryteriów, informacji i przepisów dotyczą-
cych matury.

Przed maturami
Jesień 2004 
 Najpilniejsi uczniowie już rozpoczęli 
powtórkę do matur, choć nie wiedzą jesz-
cze jak wyglądać będzie sam egzamin. 
Wielu nauczycieli przechodzi przez szeregi 
szkoleń. W większości szkół licealnych 
prowadzone są korepetycje i dodatkowe 
(niepłatne dla nauczycieli!) lekcje przygo-
towania specjalnie pod test. Chwała tym, 
którzy już wybrali i rozpoczęli naukę. Jest 
ciężko, ale budzimy się z letargu wakacyj-
nego i zabieramy się do pracy, bo oceny 
są surowsze, a program cięższy niż we 
wcześniejszych klasach. Mieliśmy dostać 
kolejną próbną maturę, lecz takowa nie 
dotarła, ale żeby podratować nasze sprag-
nione stresu przysadki mózgowe przysłano 
nam na nasz koszt czyste arkusze matur 
(wedle zamówienia).

Zima 2004/05
 Wszystko układało się nieźle, ale 
niestety MENiS zafundowało nam nowe 
atrakcje ciągle zmieniające się przepisy, 
wymagania, limity programowe z różnych 
przedmiotów i sylabusy. Nauczyciele już 
sami nie wiedzą, czego nas uczyć. Prze-
trwali tylko najbardziej doświadczeni i 
najbystrzejsi nauczyciele kontynuując 
program na wyczucie i wypadkową 
wszystkich dotychczasowych informacji. 
Gratulacje i podziękowania dla moich 
nauczycieli (szczególnie j. polskiego i 
historii) za zachowanie zimnej krwi, choć 
sporo się jej zagotowało w Was i w nas.
 Dostajemy informacje, że na miesiąc 
przed maturą ustną z polskiego mamy 
złożyć deklaracje wyboru tematu i biblio-
grafie. Po tygodniu dowiadujemy się, że 
mamy do tego dodać materiały pomocnicze 
i ramowy plan na tydzień przed 18 kwiet-
nia. Teraz do akcji wkraczają media (Inter-
net i TV) całkowicie mieszając w zasadach 
i przepisach. Zaczęliśmy myśleć, że nic 
właściwie nie jest ustalone, bo w telewizji 
mówiono, że ramowy plan złożyć trzeba 
na miesiąc przed, a bibliografie na tydzień 
przed egzaminem. W radiu jakiś ekspert 
mówi, żeby złożyć wszystko razem, a w 
Internecie znajdujemy informacje, żeby 
oddać nic nie składać, bo już deklaracje 

maturalne zostały oddane. Powstaje mętlik, 
a do tego wszystkiego dochodzi jeszcze 
emitowany w TVP (oj nie popisali się) 
program z modelowym przykładem jak 
zdać maturę ustną, który łamał przepisy 
(zdający przekroczył czas o prawie 15 
minut, a egzamin nie został przerwany). 
Na szczęście dyrektorzy uważnie słuchali 
na spotkaniach i pilnie śledzili bieżące 
informacje na stronach OKE i CKE i to 
nas trzyma przy wiedzy.

Kwiecień 2005
 Składamy ramowe plany z dołączoną 
kilka tygodni wcześniej bibliografią. 
Deklaracja ta musi być identyczna do 
poprzedniej. W wielu wypadkach niestety 
nie jest i trzeba ją poprawiać. Nauczyciele 
zostają do wieczora, dzwonią po domach 
uczniów i informują (sytuacja taka miała 
miejsce w mojej szkole i nie ma co śnić, że 
tak nie się działo wszędzie). Po przejściu 
przez stosy papierków można się wresz-
cie zająć ostatecznym przetrenowaniem 
wystąpienia z polskiego i rozmówek z 
angielskiego. Ciągle pojawiają się mylne 
informacje w mediach, które prezentują 
modelowego maturzystę. Całe to banalne 
i puste gadanie o tym, co my przeżywamy 
tylko wprowadza nas w złość. Skupiamy 
się na egzaminach.

Matury
 Język polski - ustny
 Mieliśmy rok czasu na przygotowa-
nie się do tego egzaminu. Pozostawiono 
nam wolną rękę w kwestii charakteru 
prezentacji, a temat wybieraliśmy jeszcze 
przed wakacjami. Mieliśmy 15 minut na 
przedstawienie tematu w sposób uporząd-
kowany, jasny i ciekawy. Następnie 10 
minut na odpowiedzi na pytania egzami-
natorów, których było trzech (przewodni-
czący nadzorował, egzaminator główny 
pytał, egzaminator posiłkowy kontrolował 
zgodność), a jeden z nich miał być z innej 
szkoły w celu zapobiegania naciągania 
wyników. Jaki był jej efekt? Mierny. Ocena 
była trochę wybiórcza. W miarę dobrze 
przygotowany uczeń uzyskiwał wysoki 
wynik w jednej szkole, a w innej świetnie 
przygotowany dostawał zaledwie 12/20 
pkt., bo przez 3 lata z polskiego „jechał 
na trójach”. W Dębicy miały miejsce przy-
padki, że niemal cała klasa dostała same 
najwyższe oceny (20/20), aby potwierdzić 
wysoką średnią z dyplomów. W Liceum 
w Kleciach znalazły się osoby, które nie 
zdały. Ja sam znalazłem się dobrze w tym 
egzaminie i teraz mógłbym sprzedać swoją 
pracę następnemu rocznikowi. Czy ta ma-
tura zostanie na następny rok? Wątpię.
Oceniam: 5/10

Język obcy nowożytny - ustny
 Dwa poziomy: rozszerzony i podstawo-
wy. Faktyczny poziom trudności: dobry. 
Jak się okazało ten egzamin niewiele się 
różnił od starego. Wcześniej poznaliśmy 
sektory życia społecznego, spośród któ-
rych wygenerowane zostaną pytania i 
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tematy wypowiedzi ustnej (np. ochrona 
środowiska, zakupy, podróże). Wchodzisz 
z dowodem. Losujesz kopertę z zesta-
wem. Masz 15 minut na zapoznanie się z 
zestawem i przygotowaniem. Omawiasz 
zagadnienia, odpowiadasz na pytania i 
przygotowujesz przemówienie według 
jednego z dwóch zamieszczonych tam 
tematów. Proste z założenia. Egzamin ten 
nie był szczególnie trudny również na po-
ziomie podstawowym. Cieszy dobry wynik 
z języków obcych w całej Polsce oraz brak 
problemów związanych z tą częścią nowej 
matury.
Oceniam: 8/10

Język polski - pisemny
 Dwa poziomy. Na podstawowym od-
powiadamy na pytania do treści i piszemy 
rozprawkę. Choćbym miał 100% z pierw-
szej części tej matury to bez punktów z 
rozprawki bym jej nie zdał. Po raz kolejny 
(jak na próbnych maturach) dostaliśmy 
tematy z romantyzmu i pozytywizmu. W 
zadaniach znalazła się charakterystyka 
porównawcza, która miała być dopiero na 
poziomie rozszerzonym, na nic zdało się 
maskowanie tego błędu poprzez odpowied-
nie manipulowanie treścią tematu. To była 
charakterystyka porównawcza i nie ma co 
zaprzeczać. Trzeba przyznać, że pisało się 
całkiem ciekawie na temat Potopu. Jasność 
i przejrzystość wymagań pozostawiała 
jednak wiele do życzenia. Sztywny klucz 
odpowiedzi!!! Należało napisać dokładnie 
to, co zamieszczone było w kluczu CKE. 
Nie można było sformułować argumentów 
inaczej niż wg wytycznych. Od dawna wia-
dome jest, że każda interpretacja poparta 
argumentami jest cenna, bez względu na 
jej kierunek, a tutaj? Wyznaczony jeden 
sposób interpretacji i to jeszcze bardzo 
wąski. Filozofia zdającego? „Obym trafił w 
klucz”. Na szczęście wyniki w całej Polsce 
okazały się być lepsze, widocznie ktoś 
rozluźnił klucz po apelach nauczycielskich 
po próbnych maturach
Oceniam: 6/10

Język obcy nowożytny - pisemny
 Dwa poziomy. Cały ten egzamin był 
od początku jasny. Rozumienie ze słuchu 
i rozumienie z tekstu. Ogólnie bardzo do-
bry egzamin, ale najdłuższy i tym samym 
bardzo męczący. Jedynym mankamentem, 
jaki pamiętam to bełkot drugiego lektora 
na maturze podstawowej. To miała być 
prognoza pogody - tymczasem ów pan miał 
taką dykcję jakby w tej właśnie chwili wci-
nał lunch i polska kiełbasa od wuja stanęła 
mu w gardle. Ciężko było go zrozumieć, 
ale na szczęście dało się to zrobić. Na koń-
cu egzaminu na obu poziomach mieliśmy 
zadania otwarte, które również szczególnie 
nie zaskakiwały.
Oceniam: 8/10

Historia - pisemny
 To egzamin, na którym najbardziej mi 
zależało. W serwisie Onetu dotyczącego 
matury wiele osób narzekało na charakter 
pytań i zadań. Faktem jest, że ta matura 

była bardzo ciekawa, ale i nie łatwa. Zada-
nia w 40-50% były suche, czyli wymagały 
odpowiedzi prawda lub fałsz, daty, lub 
przyporządkowania. Reszta to zadania na 
kojarzenie, które były świetnie przemy-
ślane. Niektóre zadania były zaskakujące 
jak np. omawiania na podstawie sieci 
kolei z dwudziestolecia międzywojennego 
zamysłu ówczesnego rządu dotyczącego 
polskiej gospodarki. Właśnie przy takich 
zadaniach wychodzi inteligencja i wiedza 
ucznia w parze a nie tylko wykute daty. To 
jest to. Wadą tego egzaminu było kilka za-
dań o zagadnieniach ponad programowych 
(herby, datacje), ale pewnie spora część 
ze zdających przygotowywała się ponad 
program (tego wymagał rozsądek). Jeżeli 
idzie o poziom rozszerzony to polegał na 
odpowiadaniu na pytania do treści i pisaniu 
rozprawki, trudny gdyż znowu spotykamy 
się z kluczem CKE.
Oceniam: 9/10 

Wiedza o społeczeństwie - pisemny
 Chociaż w zagadnieniach podobny do 
historii to miał on swój własny charakter 
i polegał na rozwiązywaniu bardziej stan-
dardowym, czyli odpowiadaniu tak lub nie, 
odnajdywaniu opinii i faktów, wypełnianiu 
luk, wypełnianiu tabelek, itd. Nowe były 
pytania do diagramów. Na końcu części 
podstawowej musieliśmy wydać opinie 
jako eksperci. Wszystko było jasne już 
przed maturami tylko nie znaliśmy treści 
pytań. Kto się uczył pilnie i wszystko 
zdołał zapamiętać ten się teraz cieszy. 
Rozszerzony j/w. Ogólnie cały egzamin 
był zwykły i przeciętny, ale nie budził 
kontrowersji i większych zastrzeżeń
Oceniam: 8/10 

Matematyka, Informatyka - pisemny
 Nie zdawałem tych przedmiotów i 
jedyne, co o nich wiem, to fakt, że były 
bardzo trudne. Zwłaszcza informatyka, 
którą pisano tylko na jednym poziomie. 
Wyniki z tych przedmiotów mówią wie-
le. Informatyka wyszła chyba najgorzej. 
Wśród opinii w Internecie przeważają te 
negatywne mówiące o zbyt krótkim cza-
sie, niejasnych zadaniach i zbyt wysokim 
poziomie. Ponoć na niektórych uczelniach 
kilku wykładowców ledwo zdążyło wypeł-
nić 80% z tej matury do końca.
Brak oceny

Prolog
 O reszcie przedmiotów nie wiem zbyt 
wiele i nie chcę ich oceniać lub zbierać 
materiałów do artykułu gdyż przede mną 
egzaminy na studia. Co prawda matura 
miała być przepustką na uczelnie, ale nie 
ma się co łudzić, że tak będzie. Tylko nie-
które uczelnie respektują ją jako egzamin 
wstępny. Ciekawym pomysłem wykazał 
się np. UJ dzieląc rekrutację na dwie czę-
ści maturalną i egzamin wewnętrzny (tak 
postąpiło wiele uczelni). Nie będę nikogo 
zanudzał przepisami, obowiązkami i całym 
tym cyrkiem wokół nowej matury, gdyż 
musiałbym spisać następny artykuł, ale 
dodam jeszcze kilka ciekawych smaczków 

na zakończenie. 

	Nowa matura kosztowała ok. 95 mi-
lionów złotych (dodam, że ministerstwo 
chciało zdobyć dużo większe fundusze 
na jej realizację). Podczas gdy stara 
mieściła się w granicach od 0,5 do 4 mln 
złotych - to kolosalna różnica! A kto za-
płaci nauczycielom za nadgodziny?! Kto 
zwróci uczniom młodszych klas stracone 
godziny podczas matur i zaniedbanie ich 
względem maturzystów. Dawniej były 
fakultety i wszystko było zaplanowane, 
a teraz? Nauczyciele muszą pędzić z pro-
gramem już w pierwszej klasie i jeśli nie 
wykonają go w całości z drobiazgowymi 
wpisami w dzienniku czekają ich spore 
konsekwencje!
	Wyniki miały być zmieszczone w 

Internecie dużo wcześniej niż podane w 
szkole. Klapa. Ten system informacyjny 
zadziałał dopiero 30 czerwca, kiedy już 
wszyscy znali wyniki.
	Na wyniki czekaliśmy ponad miesiąc w 

niepokoju. Dla niektórych to były tortury. 
Nie wiedzieliśmy gdzie mamy składać 
podania, jak je składać. Uczelnie ciągle 
przesuwały terminy składania podań. 
Wreszcie nie wiedząc czy zdaliśmy matu-
rę musieliśmy wpłacać 80 zł na egzaminy 
wstępne.
	W większości państwowych uczelni 

mieliśmy czas na złożenie dyplomów 
z wynikami do 1 lipca otrzymując ów 
dyplom 27 czerwca. Nie każdemu się 
udało przedrzeć się przez te kolejki w 
gabinetach już pierwszego dnia.
	Matura trwała od 18 kwietnia do 19 

maja w moim przypadku, czyli miesiąc, 
a co z innymi którzy zdawali nawet 25 
maja. Bardzo dłuuugi stres.
	Matura, jej egzaminy i przepisy są w 

ciągłym biegu i nadal się zmieniają, a 
jak zmienią się po wyborach do sejmu i 
senatu?
	Na matury wydano tyle pieniędzy, że 

teraz brakuje na fundowanie książek dla 
niewidomych, dopłaty do podręczników 
i innych pomocy socjalnych w edukacji. 
I to ma być działanie lewicy, która na 
pierwszym miejscu stawia wyrównywa-
nie szans?
	Nauczyciele wartujący podczas egza-

minów musieli spędzać po kilka godzin 
niemal nie ruszając się z miejsca, a póź-
niej czekać nawet do późna w nocy by 
kurier odebrał matury ze szkoły.

 Jak widać działo się wiele. Matury 
2005 to cyrk, w którym cierpią uczniowie, 
nauczyciele, rodzice uczniów. Uczelnie 
muszą nadal same rekrutować studentów. 
Każdy potrafi zrobić taką reformę, gdy 
wykorzystuje się takie zasoby pieniężne! 
25 razy drożej niż przed reformą! Cały ten 
artykuł jest jednym wielkim komentarzem 
do tego wszystkiego więc wnioski zalecam 
wysnuć samemu. Cokolwiek się działo ta 
matura była do zdania i wystawiam jej 
szkolną ocenę - dobry.

Kamil Berrahal
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Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”
alergie c.d.
W tym artykule chciałabym  

przedstawić badania pozwa-
lające zdiagnozować alergię.
Wykrycie alergenów będących 
przyczyną uczulenia jest zwykle 
trudne. Duże znaczenie ma wy-
wiad lekarza przeprowadzony z 
alergikiem lub opiekunem chorego 
dziecka. Rozmowa lekarza dotyczy 
okoliczności ujawnienia się lub 
nasilenia choroby, codziennych 
zwyczajów pacjenta, miejsca pracy, 
odpoczynku lub zabawy. Trzeba 
przygotować się do odpowiedzi na 
poniższe pytania:
- jakie są dolegliwości, opisz 3 - 5 

najważniejszych objawów,
- czy dolegliwości pojawiają się lub 

nasilają o określonej porze dnia 
lub roku,

- jakie czynniki środowiskowe 
(kurz, zwierzęta itp.) nasilają 
dolegliwości,

- czy pojawienie się objawów jest 
związane z przebywaniem w 
konkretnym miejscu (dom, praca, 
szkoła, przedszkole),

- jakie dotychczas stosowane leki 
łagodzą dolegliwości,

- czy w rodzinie występują podobne 
objawy.

 Lekarze alergolodzy dysponują 
informacją dotyczącą występowa-
nia pyłku poszczególnych gatun-
ków roślin w powietrzu. Szczegóło-
wa analiza objawów chorobowych 
w oparciu o informacje o stężeniu 
pyłku ułatwi postawienie diagno-
zy.
Testy skórne
 Test skórny punktowy jest uzna-
wany za podstawowy standard w 
diagnostyce alergii. Wykonuje się 
go na skórze przedramion lub skó-
rze okolicy międzyłopatkowej. Jed-
norazowo wykonuje się badanie 10 
- 20 alergenów wziewnych lub po-
karmowych. Wynik testu odczytuje 
się po 15 - 20 minutach. Wielkość 
bąbla powstałego w miejscu nałoże-
nia alergenu testowego mierzy się i 
zapisuje oraz porównuje z kontrolą 
ujemną oraz kontrolą dodatnią którą 
jest histamina. Jest to substancja 
odpowiedzialna za występowanie 
objawów alergii.
 Test ten wykonuje się w okresie, 
gdy chory nie przyjmuje leków 

przeciwalergicznych.
Badanie stężenia przeciwciał IgE 
w surowicy
 U ludzi chorych (alergicznych) 
poziom IgE jest wyższy niż u ludzi 
zdrowych. Można go oznaczyć we 
krwi. To badanie może pomóc w 
stwierdzeniu czy pacjent jest aler-
gikiem.
Próba prowokacyjna
 Jest to kontakt chorego z okre-
ślonym czynnikiem alergizującym 
(np. spacer w parku i bezpośredni 
kontakt z alergenami pyłku kwitną-
cych roślin lub sprzątania - kontakt 
z roztoczem kurzu domowego). 
W poradni alergologicznej próbę 
prowokacyjną wykonuje się przez 
podanie wyciągu alergenu do nosa, 
oka lub oskrzeli i ocenia się stopień 
nasilenia objawów uczulających.
 W leczeniu schorzeń alergicz-
nych pierwszym krokiem jest 
unikanie substancji uczulającej. 
Często jest to jednak niemożliwe. 
Dlatego alergicy powinni być pod 
stałą kontrolą lekarską.
W leczeniu alergii stosuje się:
- leki przeciwhistaminowe, które 

zapobiegają przykrym sympto-
mom uczulenia np. katar, swędze-
nie skóry, łzawienie oczu.

- leki przeciwzapalne (kortykoste-
rydy) często uzupełniają leczenie 
preparatami przeciwhistamino-
wymi.

Odczulenie
 Odczulenie wskazane jest u 
chorych, u których leczenie farma-
kologiczne nie przynosi efektów. 
Odczuleniu poddaje się pacjentów 
z alergią na jady pszczoły, osy, pyłki 
roślin, roztocze. Zabiegom poddaje 
się dzieci, które ukończyły 5 lat i 
dorosłych do 45 roku życia. Terapia 
odczulania trwa do 3 lat w określo-
nych odstępach czasu. Odczulanie 
na alergeny całoroczne trwa cały 
rok.
 Uczulenia bardzo dokuczliwe 
w dzieciństwie można złagodzić w 
okresie dojrzewania. Czasami zaś - 
wręcz przeciwnie - objawy choroby 
nasilają się z wiekiem.
 Nawet jeżeli uda się złagodzić 
alergię ona istnieje i trzeba ją cały 
czas kontrolować.
 Nieleczona może przeistoczyć 
się w inną postać uczulenia. Na 
przykład dziecko mające alergię 
pokarmową w starszym wieku 
może uczulić się na pyłki roślin 
itp. Nierzadko alergie górnych 
dróg oddechowych przeistaczają 
się w astmę. Trzeba więc być pod 
stałą kontrolą lekarza i obserwować 
swoje reakcje na alergeny.

K. Godawska

Zobaczmy jak każdy broni swojego przetrwania. 
Nawet duch ginącego, sześćsetletniego dębu w Ja-
nuszkowicach wyszedł na zewnątrz by podtrzymy-
wać, być może, ostatnie już chwile swojego życia.

Fot. Józef Samborski

Dziw natury

Wyniki spotkań w II rundzie:
Brzostowianka 1-2 KP Ropczyce
Chemik Pustków 3-0 Brzostowianka (wo)
Strzelec Frysztak 1-3 Brzostowianka 
Brzostowianka 5-0 Złotniczanka Złotniki
Czarnovia Czarna 4-0 Brzostowianka 
Lechia Sędziszów Młp. 0-3 Brzostowianka (wo) 
Smoczanka Mielec 3-1 Brzostowianka 
Brzostowianka 0-0 Raniżovia Raniżów
Start Wola Mielecka 0-0 Brzostowianka 
Brzostowianka 1-0 Radomyślanka Radomyśl
Brzostowianka 1-0 Jutrzenka Ławnica
Kolbuszowianka 7-2 Brzostowianka 
Brzostowianka 1-0 Team Przecław
Strażak Niwiska 0-1 Brzostowianka 
Brzostowianka 2-1 Ikarus Tuszów Narodowy

V liGa
GRUPA DĘBICKA

Tabela po zakończeniu sezonu 2004/2005
1. Kolbuszowianka Kolbuszowa 30 83 133-29
2. Lechia Sędziszów Małopolski 30 70 87-26
3. Brzostowianka Brzostek 30 52 50-39
4. KP Ropczyce 30 51 60-42
5. Czarnovia Czarna 30 49 62-37
6. Chemik Pustków 30 48 43-41
7. Jutrzenka Ławnica 30 47 43-46
8. Strzelec Frysztak 30 46 57-45
9. Ikarus Tuszów Narodowy 30 44 59-44
10.Team Przecław 30 43 67-50
11.Raniżovia Raniżów 30 39 48-54
12.Smoczanka Mielec 30 37 36-46
13.Złotniczanka Złotniki 30 25 40-56
14.Start Wola Mielecka 30 24 35-66
15.Radomyślanka Radomyśl 30 20 22-77
16.Strażak Niwiska 30 1 13-157



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 9

legenda:
* w wigilię i wielką sobotę kur-

suje tylko do Mielca
+ kursuje w niedziele i święta
1 kursuje w poniedziałki
4 kursuje w czwartki
5 kursuje w piątki
6 kursuje w soboty
7 kursuje w niedziele
8 nie kursuje 11 XI, 26 XII, 1 

V, 16 VI, poniedziałek wiel-
kanocny

A nie kursuje w niedziele i 
święta

b nie kursuje 2 stycznia
c nie kursuje 27 VII, 2 II oraz 

wtorek po świętach wielka-
nocnych

C kursuje w soboty, niedziele i 
święta

D nie kursuje 24-26, 31 XII, 1 I i 
trzy dni świąt wielkanocnych

F kursuje w dni robocze od po-
niedziałku do piątku

G nie kursuje w okresie wakacji 
i ferii szkolnych

h nie kursuje 24 XII, wielką 
sobotę

J nie kursuje od 1 lipca do 31 
sierpnia

k nie kursuje 23-25, 30-31 XII i 
wielkanoc

L nie kursuje 25-26 XII, 1 I i w 
dwa dni świąt wielkanocnych

m nie kursuje 24 i 31 grudnia
M kursuje 19 IV i 10 XI
n nie kursuje 24, 31 XII, wielką 

sobotę
N nie kursuje 25 XII i niedzielę 

wielkanocną
P kurs pośpieszny
Q nie kursuje w Boże Ciało
S kursuje w dni nauki szkolnej
T nie kursuje 24 XII, wielką 

sobotę
U nie kursuje 25 XII, 1 I i w 

pierwszy dzień świąt wielka-
nocnych

V kurs przyśpieszony
W kursuje od 1 lipca do 31 

sierpnia
x nie kursuje w sobotę wielka-

nocną

Rozkład 
jazdy 
autobusów

Ważny od 2005. 06. 26
PKS w Dębicy S.A.

Przystanek: BRZOSTEK
BĄCZAŁKA KAMIENICA GÓRNA 6:58L, 7:42S, 14:58L, 19:08Fn, 22:58D

BRZOZÓW KROSNO 15:08NPQ, 19:56NPTQ

DĘBICA BŁONIE PILZNO 5:47Fn, 6:31Fn

DĘBICA D.A. JAWORZE D. PILZNO 7:336D, 8:22+L, 9:08Fn

DĘBICA D.A. PILZNO
4:52L, 7:51Fn, 8:22Fn, 9:01S, 9:11F, 10:38Fn, 
11:11N, 12:31S, 12:47D, 14:25DQ, 16:08Fn, 
17:00Fn, 18:42VDQ, 20:52D

GLIWICE KRAKÓW 8:33PNn

GOGOŁÓW JANUSZKOWICE 14:30Fn

GRUDNA GÓRNA GORZEJOWA 6:00S, 7:49Fn, 12:25F, 13:34S, 14:35S, 
15:09Fn, 15:35S

IWONICZ ZDRÓJ KROSNO 12:12, 13:32P, 15:38PLb, 20:20PU

JANUSZKOWICE KLECIE 6:00Fn, 7:23Fn, 11:33S

JASŁO KOŁACZYCE

5:00Fm, 5:46Ax, 6:08F, 7:03S, 7:12S, 7:42F, 
8:02A, 9:36VCDJ, 11:46F, 12:22F, 12:46N, 
13:13P1L, 13:38F, 13:43VD, 14:08S, 15:17F, 
15:38S, 16:42U, 16:48VLh, 17:43VLh, 
18:07FG, 19:02A, 19:18PLb, 19:41VCDJ, 
20:51F, 23:24V57

KATOWICE KRAKÓW 9:22PU, 11:27PU, 14:25PUn, 16:01P

KLECIE 7:37S

KOŁACZYCE KLECIE 7:28Fn, 13:03S, 14:28Fn

KRAKÓW TARNÓW

6:00PL, 6:00PL, 6:35VD, 6:45PFn, 7:25VLh, 
7:41NPQ, 9:42PN, 10:40VLh, 12:31NPTQ, 
13:30PNn, 14:00PNn, 15:05PNn, 16:34N, 
16:347N, 17:25V57, 18:50PJNn, 18:50PW

KROSNO JASŁO 4:4415M8, 5:38PD, 9:15Ax, 10:45Ax, 12:527N, 
17:17PL, 17:39PL, 18:53PL

KRYNICA JASŁO 13:34PNn

LESKO JASŁO 9:22N

LUBLIN RZESZÓW 10:10PL

ŁÓDŹ KATOWICE 6:49PNn

MIELEC DĘBICA 16:14CD

NOWY SĄCZ JASŁO GORLICE 6:25DQ

POLAŃCZYK JASŁO 10:50PW

PRZECZYCA 13:45S

PRZEMYŚL RZESZÓW 14:40PLQ

RYMANÓW ZDRÓJ JASŁO 8:48Fn, 8:50CD

RZESZÓW DĘBICA 5:40VCDJ, 7:10VcL, 15:30VCDJ, 17:20NPn

SANOK JASŁO 10:50PJL, 12:20PL, 16:15PL, 19:00PN, 
21:45PNn

SKUROWA PRZECZYCA 6:40S, 7:10F, 11:50F, 14:45F, 17:35FG

SKUROWA KAMIENICA DOLNA 15:50F

SMARŻOWA BĄCZAŁKA 11:13D, 17:48Fn

STRZYŻÓW JANUSZKOWICE 6:50Ax, 8:05F, 10:50F, 12:55F

TARNÓW PILZNO 6:15Ax, 7:55Ax, 9:40A, 17:42, 18:30U, 
20:30A

USTRZYKI DOLNE IWONICZ ZDRÓJ 17:05PU

USTRZYKI GÓRNE JASŁO 4:44PW

WARSZAWA MIELEC 6:47PNn, 11:45*PLb

WARSZAWA KIELCE 5:10PUn, 15:10P7Nn, 22:57Pk

WOLA BRZOSTECKA NAWSIE BRZOSTECKIE 8:00+, 9:30+, 11:10+

WROCŁAW KATOWICE 21:2147Ź , 21:21PW

WROCŁAW OLKUSZ 7:01PNn

WYSOWA JASŁO GORLICE 16:21VD

ZAKOPANE JASŁO KROŚCIENKO 7:46VDQ, 10:01LP

ZAKOPANE JASŁO LIMANOWA 12:32PUn, 14:41PUQh
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„...Każde pokolenie jest jednym z nas
w każdym pokoleniu jest ważny czas
Każde pokolenie ma własny los -
Swój niepowtarzalny własny świat...”

Brzostek w lipcowy wieczór jest niepowtarzalny w swojej 
zadumie. Mieszkańcy spokojnie odpoczywają w swoich 

domach, młodzież i dzieci gromadkami tu i ówdzie głośno 
coś opowiadają. Z okien i otwartych domów słychać muzykę 
lecącą z płyt. Gdzieniegdzie stoją gromadki kobiet wracają-
cych z wieczornej Mszy. Spokój i tylko wspomnienia wracają 
do tego co było i myśli wybiegają w przyszłość, każą snuć 
nić wyobraźni o najbliższych
 Na ulicy Królowej Jadwigi na wprost Straży Pożarnej 
stoi piętrowy dom, do którego przychodzą starsi ludzie, ci 
w średnim wieku i dużo, dużo dzieci i młodzieży. Ból zęba 
jest czymś zupełnie niezwykłym, co „kładzie na plecy” nawet 
tych najtwardszych i wytrzymałych. Tam każdy otrzymuje 
poradę, pomoc medyczną, przyjęty jest ciepłym słowem i 
fachową sprawną ręką. Skąd taka fachowa pomoc? - jakimi 
drogami szła p. doktor Jola, że posiada tyle umiejętności 
stomatologicznych, tyle talentu i daru bożego? - właśnie - to 
dar przekazywany z pokolenia na pokolenie, bo to już trzecie 

pokolenie denty-
stów wyrosło z 
tej rodziny - jak 
doszło do takiego 
ciągu zdarzeń?
 Był rok 1955 
-  Brzostek jak 
i cały nasz kraj 
tworzył rzeczywi-
stość powojenną i 
wyrastał ze znisz-
czeń i tragedii wo-
jennej. Nie było 
lekarzy tylko dok-
tor Majewski był 
od wszystkiego i 
usuwania zębów 
też. Najczęściej 
tę czynność wy-
konywali kowale 
albo mocni go-
spodarze jak np. 
Oprządek ze Sku-
rowej a nieludzki 
płacz dzieci roz-
nosił się po całej 

dolinie Wisłoki. Metody leczenia bólu zęba były różne 
- ogrzewanie, chłodzenie, wkładanie tamponu z alkoholem, 
zaciąganie się dymem papierosowym - tak czy siak kończyło 
się odszukaniem silnego mężczyzny i wyrwaniem bolącego 
zęba.
 Wielkim zbawieniem stał się Pan Kazimierz Fugiel, 
który zjawił się w tym czasie w naszej miejscowości. Był 
to uprawniony technik dentystyczny ze zdanym egzaminem 
stomatologicznym po wojnie. Okazał się też człowiekiem 
bardzo oddanym dla każdego. Szczególny dar przekonywania 
miał dla dzieci, które umiał zachęcać, przekonywać, zabawiać 
słowami i wreszcie obdarowywać drobnymi upominkami. 
Prowadził gabinet stomatologiczny w latach 1955 - 1980. 
Każdy pamięta uśmiechniętego pana, który robił nie tylko 
protezy i koronki, ale właściwie wszystko co wykonuje 
dentysta na swoim fotelu. 
 Tym wszystkim poczynaniom przyglądały się dwie có-

Z Brzostku rodem... reczki Jolanta i Halina, a mieszkali państwo Fuglowie Zofia 
i Kazimierz w rynku u państwa Pietrzyckich - te dziecięce 
wspomnienia stały się przyczynkiem do tego, że obie po-
szły w ślad ojca. Jolanta jest wyspecjalizowanym lekarzem 
dentystą, a Halina była technikiem dentystycznym - aby 

tworzyć łańcuch pokoleniowy dzieci Jolanty też stają się 
takimi samymi specjalistami. 
 W domu u p. Fuglów była niezwykła atmosfera zapisana 
służbą zdrowia.
 Zofia z domu Grochowska, a żona Kazimierza Fugla 
też pracowała jako pielęgniarka - w Ośrodku Zdrowia w 
Brzostku. Pamiętam młodą, uśmiechniętą, powabną pielęg-
niarkę, która zawsze służyła pomocą lato czy zima, słońce 
czy deszcz, błoto czy zaspy śniegów szła do domu chorego 
i wykonywała swoją powinność, zastrzyki, opatrunki, sta-
wiała bańki i ta wnikliwa, rzeczowa i ciepła porada. Zawsze 
gotowa nieść pomoc potrzebującym, bez samochodu i wygód 
- furmanką, saniami, na motorze, a najczęściej na własnych 
nogach przemierzała kilometry, by służyć pomocą medyczną 
potrzebującym, chorym, samotnym - doktor Judym naszych 
czasów. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych szerzyła 
się gruźlica - wykonywała szczepienia przeciwgruźlicze w 
gminie Brzostek i Jodłowej. Prowadziła szczepienia dzieci i 
młodzieży w szkołach: Brzostku, Skurowej, Przeczycy, Ka-
mienicy Dolnej i Górnej, Kleciach, Januszkowicach, Nawsiu 
Brzosteckim, Bukowej oraz w dwuletniej szkole rolniczej 
w Brzostku. Jako pielęgniarka prowadząca higienę szkolną 
przeglądała głowy - a tam we włosach - strach mówić - wsza-
wica i z tą plagą też trzeba było walczyć maścią rtęciową, 
octem sabadinowym, czy też proszkiem DDT, który później 
przyszedł z Unrą. Oddana ludziom i zawodowi p. Zofia 
- przeglądała głowy do skutku - chociaż była to obrzydliwa 
praca - ale pomagała, doradzała, kupowała czasem za swoje 
pieniądze środki higieniczne - bo też i bieda w domach była 
wielka, a i higiena osobista pozostawiała wiele do życze-

Kazimierz Fugiel w gabinecie  
dentystycznym

Od lewej: Halina, Kazimierz, Zofia i Jolanta Fugiel

Pierwszy od prawej: Kazimierz Fugiel 
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nia.
 Innym wielkim problemem, z którym się borykała i 
pomagała w brzosteckim środowisku był alkoholizm, który 
gościł w domach z dziada pradziada, a wczasach wojennych 
był jakby receptą na strach przed najeźdźcą, ból, niepew-
ność. Właśnie to w alkoholizm wtopiony był nasz naród od 
wieków - jedni omijali ten problem, inni umieli sobie z nim 
radzić, a jeszcze inni uzależniali się i stawali się niewol-
nikami kieliszka, a nawet „gwinta” jak sami mówią. Pani 
Zofia współpracowała z powiatowym komitetem do walki z 
alkoholizmem - prowadziła wykłady dla dzieci i młodzieży, 
a uzależnionych przy współpracy żon i kobiet kierowała na 
leczenie odwykowe. Doradzała rodzinom alkoholików jak 
walczyć i leczyć to uzależnienie. Wygłaszała w szkołach, 
Klubach Rolnika, domach kultury  wykłady o podnoszeniu 
kultury zdrowotnej na wsi, o pierwszej pomocy w nagłych 
wypadkach - współpracowała z zakładami pracy: Liwocz, 
SUW i SKR.
 W latach osiemdziesiątych była współtwórcą Caritasu 
przy kościele w Brzostku - organizowała zbiórki pieniężne 
na kolonie dla dzieci z rodzin biednych, przygotowywała 
spotkania przy ognisku podczas wakacji dla dzieci z rodzin 
wielodzietnych, wieczór kolęd dla samotnych i chorych, 
współpracowała z opieką społeczną przy urzędzie gminy. 
Organizowała rozdawanie darów, które przychodziły do 
kościoła z państw Europy Zachodniej - jednym słowem była 
zawsze tam gdzie trzeba było nieść pomoc potrzebującemu, 
cierpiącemu i zagubionemu człowiekowi.
 Nic też dziwnego, że doktor Jolanta ma podobne głębokie 
serce, mądrą głowę i sprawną wyspecjalizowaną rękę. Jolanta 
była dziewczynką pogodną, bardzo pracowitą, zdolną, roz-

śpiewaną i roztańczoną. Pamiętam Ją jako małą dziewczynkę 
zawsze bardzo starannie uczesaną - miała piękne długie 
warkocze - czyściutko, schludnie ubraną - zawsze w grupie 
rówieśników, wyróżniającą się starannym zeszytem, mą-
drymi odpowiedziami i niezwykłą błyskotliwością umysłu. 
Nic też dziwnego, że po ukończeniu liceum w Jaśle - a była 
to w tamtych czasach jedna z najlepszych szkół średnich w 
województwie rzeszowskim - zdała egzamin w 1973 roku 
do Śląskiej Akademii Medycznej z wpisem drugiej na liście 
przyjętych studentów stąd też na inaugurację roku akade-
mickiego została zaproszona matka Joli. Bez problemów 
ukończyła trudne studia medyczne i w 1978 roku odbywała 
staż na Śląsku, tam też ukończyła pierwszy stopień specja-
lizacji stomatologicznej. W stanie wojennym przeniosła się 
do Brzostku, gdzie do dziś ma coraz to nowszy i bardziej 
wyspecjalizowany gabinet dentystyczny. Dojeżdża do pracy 
w gabinecie chirurgii stomatologicznej jamy ustnej w Tarno-
wie - ukończyła drugi stopień specjalizacji stomatologicznej. 
Prowadzi zajęcia w chirurgii jednego dnia. Tam też znana 
jest jako wspaniały człowiek o wielkim sercu - opiekuje się 
i wykonuje zabiegi chirurgiczne osobom niepełnosprawnym 

- a kiedy ministerstwo zdrowia ograniczyło limit środków 
finansowych na ten cel, była z jedną z pierwszych lekarzy, 
która pomogła te pieniążki odzyskać i udrożnić je dla osób 
potrzebujących. 
 W czerwcu córka Jolanty Ewa ukończyła studia stomatolo-
giczne w Akademii Śląskiej oraz zaliczyła drugi rok studiów 
lekarskich marzy się Jej być lekarzem chirurgii szczękowej a 
w myśl przepisów Unii Europejskiej stomatolog musi mieć 
ukończone studia lekarskie. Wierzę, że te marzenia zrealizuje 
- tak jak i brat Maciej, który uczęszcza do technikum denty-
stycznego - bo przykład pokoleń wrosłych w służbę zdrowia 
jest tego wystarczającym dowodem.
Często zastanawiamy się kto też wyrośnie z naszych dzieci, 
jakimi będą, a może warto brać przykład z rodzin, które ten 
problem mają za sobą. Może warto wychowywać dzieci 
w tradycji rodzinnej, zaszczepiać kult pracy, życzliwości i 
oddania innym, wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu 
trudów. Tak wychowywali nas rodzice - starajmy się aby i 
młode pokolenie szło utartymi i sprawdzonymi drogami w 
przyszłość.

„...każde pokolenie jest jednym z nas
...każde pokolenie ma własny świat...”

 Aby był szczęśliwie wykreowany ten świat naszych przy-
szłych brzosteckich pokoleń.

Zuzanna Rogala

Brzostek, dnia 23 czerwca 2005r.

Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych w Urzędzie Gminy w Brzostku 
dot. zmiany wewnętrznego numeru telefonu zaufa-
nia

 Zgodnie z. uchwałą nr XXIII 2005 Rady Gminy w 
Brzostku z dnia 1 7 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminna Komisja ds. Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych informuje 
osoby, ofiary przemocy domowej, których sprawcami 
są głównie osoby nadużywające alkoholu o możliwości  
korzystania z telefonu zaufania

68 30 377, w. 28
uruchomionego w lokalnym systemie rozwiązywania 
problemów alkoholowych na 2005r. Pod ww. numerem 
telefonu można uzyskać informacje dot. możliwości uzy-
skania porad psychologicznych, oraz z. zakresu terapii i 
rehabilitacji dla osób uzależnionych i ich rodzin - ofiar 
przemocy domowej.

Jolanta Fugiel na zjeździe chirurgów

Od lewej: Jadwiga Kaczka, Anna Samborska, Zofia 
Fugiel
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Polemika i polityka

Okolice powiatu cz. IX
 Wszystko wskazuje na to, że bur-
mistrz Dębicy Edward Brzostowski 

Tabela 1. Lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach działania 3.1. „Obszary wiejskie” 
ZPORR 2004 - 2006 - edycja 2004.

otrzyma wreszcie upragnione pieniądze 
na inwestycje na terenie byłej jednostki 

wojskowej w Dębicy. Zarząd Woje-
wództwa wybrał bowiem projekty do 
dofinansowania w ramach Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego 2004-2006. 

Tabela 2. Lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach działania 3.2 „Obszary podlegające restruktu-
ryzacji” ZPORR 2004 - 2006 - edycja 2004.

Tabela 3. Lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ra-
mach działania 3.3 „Zdegradowane ob-szary miejskie, 
poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR 2004 - 2006 
- edycja 2004.

Źródło: Odpowiedź Marszałka Województwa Podkarpackiego na 
wystąpienie poseł Marii Zbyrowskiej z dnia 14.06.2005

 Być może teraz burmistrz Dębicy zezwoli, by Zespół Szkół Eko-
nomicznych  nadal miał swoje lokum na terenie dawnej jednostki 
wojskowej w Dębicy. Przecież nikt nie będzie dociekał, czy saperzy 
przebywający w Dębicy dewastowali teren czy nie... 
 Za kilka lat nie będzie problemu z wynajęciem sal lekcyjnych, 
bo sale opustoszeją. Wskazuje na to niż demograficzny trwający 
od dobrych kilkunastu lat. 

Ferdynand Bugno

Tabela 4. Urodzenia w latach 1985-2002

Źródło: materiały własne z prac w komisjach Rady 
Powiatu.

Lp. Numer 
ewidencyjny Tytuł projektu Wnioskodawca Wnioskowana 

kwota (w PLN)
Całkowity koszt 

projektu
1 Z/2. 18. 

III/3.1/80/04
Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w 
Sędziszowie Małopolskim

Miasto i Gmina 
Sędziszów Małopolski 3 352 632,03 4 470 176,04

2 Z/2. 18. 
III/3.1/183/04

Modernizacja drogi powiatowej numer P1 582 R, 
P1 543 R i P1 584 R na łącznym odcinku 5,5 km

Starostwo powiatowe 
w Przeworsku 2 988 313,40 3 984 417,87

3 Z/2. 18. 
III/3.1/101/04

Przebudowa drogi powiatowej numer 1118R na 
odcinku Padew Narodowa – Wola Baranowska w 
km. 1+804 – 5+904

Powiat Tarnobrzeski 3 830 841,31 5 254 949,82

4 Z/2. 18. 
III/3.1/127/04

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1923 
Frysztak-Kobyle-Jazowa w miejscowości Jazowa Powiat Strzyżowski 264 590,48 386 900,02

5 Z/2. 18. 
III/3.1/68/04

Przebudowa drogi gminnej nr 102107R Łazory-
PCB Harasiuki od km 0+000 do km 1+554 Gmina Harasiuki 599 287,49 799 049,99

6 Z/2. 18. 
III/3.1/94/04

Przebudowa drogi powiatowej nr 2259R Rzepedź-
Kalnica-Mchawa Powiat Leski 2 183 110,50 2 910 814,10

RAZEM 13 218 775,21 17 806 307,84

L.p. Numer
Ewidencyjny Tytuł projektu Wnioskodawca Wnioskowana kwota 

(w PLN)
Całkowity koszt 

projektu (w PLN)
1 Z/2.18/III/3.2

/3/04
Przebudowa drogi powiatowej numer 2056R 
Jabłonica Polska – Zmiennica – Jasionów

Powiat 
Brzozowski 569 683,50 759 578,00

2 Z/2.18/III/3.2
/5/04

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Nisko – Osiedle Warchoły (etap IV)

Gmina i Miasto 
Nisko 1 208 880,27 1 927 370,08

3 Z/2.18/3.2
/11/04

Budowa kanalizacji sanitarnych, sieci 
wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków w 
m. Witryłów i Ulucz

Gmina Dydnia 1 675 394,33 2 246 831,35

4 Z/2.18/III/3.2
/15/04

Tworzenie podstaw różnicowania działalności 
gospodarczej w Gorzycach – budowa sieci 
kanalizacyjnej

Urząd Gminy 
Gorzyce 3 051 508,77 4 068 678,36

5 Z/2.18/III/3.2
/6/04

Przebudowa budynku Domu Strażaka w 
Sędziszowie Małopolskim na Inkubator 
Przedsiębiorczości

Miasto i Gmina 
Sędziszów 
Małopolski

1 269 294,76 1 692 393,03

RAZEM 7 774 761,63 10 694 850,82

L.p. Numer 
ewidencyjny Tytuł projektu Wniosko- 

dawca

Wnioskowana 
kwota  

(w PLN)

Całkowity 
koszt  projektu

(w PLN)

1 Z/2.18/
III/3.3.2/04

Budowa i remont 
dróg z infrastrukturą 
techniczną na terenie 
byłej jednostki 
wojskowej w Dębicy

Miasto 
Dębica 1 432 497,46 1 909 996,62

RAZEM 1 432 497,46 1 909 996,62

Lata Gminy Miasta
Dębica Dębica Pilzno

1985 242 240 430 105 251 1040 357
1986 238 223 440 105 241 936 307
1987 255 226 421 93 230 934 307
1988 226 217 428 90 225 931 331
1989 240 220 412 111 241 849 292
1990 229 246 457 98 238 801 331
1991 253 225 451 109 228 778 330
1992 218 212 461 85 222 679 340
1993 207 203 438 94 248 591 286
1994 214 185 429 90 189 554 283
1995 211 178 474 81 185 499 259
1996 189 161 390 71 196 500 304
1997 172 167 353 72 206 454 257
1998 178 148 305 72 171 466 269
1999 189 149 318 75 166 463 221
2000 200 130 291 63 172 423 230
2001 159 150 294 72 174 465 210
2002 163 135 276 64 140 426 219

Spadek
1985-
2002

79 105 154 41 111 614 138

% 32 43 35 39 44 59 38
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W niedługim czasie miesiąc sier-
pień, a to jest miesiąc trzeźwości. 

W czerwcu dużo pisałem na temat Kru-
cjaty Wyzwolenia Człowieka, to teraz 
może opiszę co zrobić, żeby przestać 
pić. Już w ubiegłym roku pisałem o 
fazach uzależnienia i o objawach cho-
roby alkoholowej. Teraz często pytają 
co konkretnie zrobić, żeby się udało 
przestać pić. Trochę opisałem już jak 
ja to zrobiłem i już trzy lata i pięć mie-
sięcy nie piję. Pierwszym krokiem jaki 
musisz zrobić to porozmawiaj z Panem 
Bogiem. Może nie umiesz się modlić, 
bo zapomniałeś, to pomódl się swoimi 
słowami. On wszystko wie o Tobie i 
Cię wysłucha, tylko Ty musisz tego 
chcieć. Drugie - porozmawiaj szcze-
rze sam ze sobą (to znaczy wysłuchaj 
głosu swego sumienia). Ono nie raz 
chciało z Tobą rozmawiać tylko Tyś 
nie chciał, albo nie dałeś mu dojść do 
głosu. Trzecie musisz przyznać się sam 
przed sobą i przed wszystkimi, których 
kochasz, że bardziej od nich kochasz 
alkohol. Wówczas już zrobisz wiele, 
aby to zmienić. Czwarte - zwróć się 
o pomoc do żony, rodziny lub szukaj 
pomocy u innych. Może być tak, że nie 
znajdziesz jej blisko siebie, to odizoluj 
się od wszystkich, aby na jakiś czas 
zapomnieć o kolegach, z którymi piłeś. 
Najlepiej jest ten czas spędzić poza 
domem. Przydałoby się wyjechać na 
wczasy, czy do sanatorium, chyba że 
brak kasy nie pozwoli na to.
 Ja po rozmowie z żoną zdecydowa-
łem się zaraz na leczenie odwykowe 
i wszystko udało mi się załatwić. Na 
terapii odwykowej będziesz z kolega-
mi o tym samym imieniu i nazwisku 
- „Alkoholik”. Tam nikt się z Ciebie nie 
będzie śmiał, a że z początku będą Ci 
towarzyszyć łzy, to będą to łzy szczęś-
cia lub rozpaczy nad swoim życiem. 
Tego żeby wszystko się udało, musisz 
sam chcieć, bo sam wiesz najlepiej, 
dlaczego pijesz i z kim pijesz. Ilu jest 
ludzi na świecie tyle jest charakterów 
osobistych. Mogą być podobne charak-
tery i ich grupy. Przeżycia i doznania 
każdy odczuwa inaczej, nie wstydź 
się tego i nie lękaj się. Jak wiadomo 
choroba alkoholowa raz nabyta jest 
już nieuleczalna do końca życia i do 
końca życia będziesz alkoholikiem. 
Dlatego pomimo, że byłbyś na leczeniu 
odwykowym, a później nie miałbyś 
innego zajęcia, to i tak prędzej czy póź-
niej ktoś by Cię skusił i byś się napił. 
Dlatego powstały takie grupy wsparcia 
jak „Krucjata Wyzwolenia Człowieka” 
- ruch kościelny, a cywilne to „AA” lub 

Radość czy Szczęście, 
a może Nadzieja?

klub abstynenta.
 Na miesiąc sierpień zaproponowa-
liśmy deklaracje do podpisania, które 
będzie można otrzymać w kościołach, 
były też w czerwcowych Wiadomoś-
ciach. Na nich można zadeklarować 
trzeźwość na jeden miesiąc lub na rok. 
Zróbmy to na razie na próbę. Oddajmy 
w tym jednym miesiącu hołd naszemu 
zmarłemu papieżowi i podziękujmy 
za jego pontyfikat wyrzeczeniem się 
alkoholu. Ofiarą tą możemy uprosić 
Pana Boga o trzeźwość dla innych 
uzależnionych. Może to być ktoś zna-
jomy lub bliski, a może ktoś całkiem 
obcy. Dopiero po śmierci dowiesz się 
o tym, jak ktoś rzuci Ci się tam na 
szyję i powie „dziękuję Ci za to, żeś 
mnie uratował od ognia piekielnego”. 
Wówczas jaka to będzie „Radość, a 
jakie szczęście spotkać taką osobę”.
 W rozmowie z żoną alkoholika 
słyszę słowa - to moja wina, że mąż 
pije. Niech pani opowie dlaczego tak 
uważa. „Gdy byłam młoda, w dniu 
Pierwszej Komunii przyrzekałam nie 
spożywać do 18 roku alkoholu i nie 
palić papierosów, a już w podstawówce 
zapaliłam pierwszego papierosa dla 
szpanu z kolegami, później wdałam się 
w towarzystwo, które lubiło alkohol i 
tak nie dotrzymałam przyrzeczenia. 
Myślę, a nawet jestem pewna, że za 
to dostałam męża alkoholika i muszę 
pokutować za swoje grzechy”. A my 
tak patrzymy przez palce na swoje 
dzieci i pozwalamy im pić alkohol 
za młodych lat, że to na zdrówko im 
wyjdzie. Nie raz usprawiedliwiamy 
jeszcze swoje dzieci, czy to męża gdy 
się opije. Co gorsze nawet zabraniamy 
im pójść na takie spotkania jak K.W.Cz. 
czy do klubu A.A., bo znajdziemy sto 
powodów, a to że ludzie się śmieją, lub 
że nie ma czasu, bo trzeba w gospodar-
stwie pracować. Oj biada tym osobom 
co ponad szczęście swoich dzieci wolą 
dbać bardziej o krówkę czy świnkę 
i dla nich poświęcą nawet niedzielę, 
która należy do Boga. Kiedyś weźmiesz 
może to euro czy dolary do grobu, żeby 
dać Panu Bogu i wykupić cię od piekła! 
Nie będzie takiej możliwości bo ją tu 
miałeś na ziemi. 
 Gdy po raz pierwszy zapytałem ojca 
- tata kiedy ja się urodziłem, to odpo-
wiedź była taka: „Ciebie to przyniosła 
ostatnia kula po wojnie, a było to w 
marcu1945 r. Tu spełnię  prośbę tych, 
co chcą coś wiedzieć o mnie i co najle-
piej, oprócz włosów, mi w życiu wyszło 
i postaram się w skrócie opisać.
 Urodziłem się w Januszkowicach, 

jestem synem rolnika. Rodzina moja 
była liczna, bo miałem sześciu braci i 
jedną siostrę. Miałem dwie matki, bo 
jedna mnie urodziła i po trzech latach 
po moim urodzeniu zmarła, a druga 
mnie wychowała.
 Ten sam los spotkał najmłodszego 
brata. Jemu też po paru latach od 
ślubu zmarła żona i pozostało troje 
małych dzieci. Jestem dumny z moich 
rodziców, bo byli potrójnymi rodzi-
cami, a w szczególności moja druga 
matka, która wychowała trzy pokole-
nia dzieci: mnie - po pierwszej żonie 
ojca, ich wspólne i jeszcze troje dzieci 
najmłodszego syna. Dawniej nie było 
tak można się uczyć jak teraz, bo nie 
było za co dzieci wysłać na studia. 
To też sami jakoś zdobyliśmy zawód. 
Ja mając 18 lat zaraz wyjechałem do 
pracy w kopalni. Tam poszedłem na 
kurs kierowcy zawodowego. Niestety 
ten zawód nie bardzo mi się podobał. 
Zrezygnowałem z pracy na kopalni 
i na ochotnika poszedłem do szkoły 
zawodowej podoficerskiej w zawodzie 
kierowca mechanik. Kurs taki ukoń-
czyłem. Na szczęście zakochałem się, 
a narzeczona, obecna żona, nie chciała 
mieć męża żołnierza. Zrezygnowałem 
więc ze służby zawodowej w wojsku. 
Pojechałem do Zakładów Azotowych 
do Kędzierzyna. Tam ukończyłem dwa 
kursy, jeden - robotnika kwalifikowa-
nego, który się równał z 3-letnią szkołą 
zawodową, a drugi - kurs mistrzowski, 
którego wiadomości zawodowe były 
na poziomie 3-letniego technikum 
chemicznego. Po kursie mistrzowskim 
awansowałem zaraz na brygadzistę, 
a zarobki moje były 30% wyższe od 
średniej krajowej. Teraz musiałbym 
zarobić ponad 3000zł, a żona około 
2000 zł. Kto teraz może marzyć, żeby 
po roku dostać mieszkanie zastępcze, a 
po 2,5 roku w spółdzielni mieszkanio-
wej, tak jak my dostaliśmy? Po ponad 
25 latach pobytu na Śląsku wróciłem z 
powrotem na gospodarstwo do teścia, 
ale już z chorobą alkoholową i tu już 
nie zrobiłem wiele dobrego. Mogę po-
wiedzieć, że wstyd mnie przed córką, 
bo niewiele pomogłem finansowo, gdy 
się budowała. Syn nie ma mieszkania, 
tylko wynajmuje i jedną trzecią zarobku 
płaci za mieszkanie. Gdybym przez 
całe życie odkładał to bym wybudował 
na pewno dom. Liczyć tylko 2 piwa 
dziennie i paczkę papierosów, to jest 
około 10 zł dziennie, a w roku trzy 
tysiące sześćset złotych. 
 Koledzy alkoholicy i wy, którzy 
jeszcze nie jesteście alkoholikami, czy 
nie warto tego zmienić!! Choć bardzo 
trudno, ale warto i się opłaca. Choćby 
dla własnego „Szczęścia” a „Radości 
innych”.

c.d.n.
Józef Samborski
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LUDNOŚĆ BRZOSTKU PRZED 
WiEkaMi cz. 5 - lata 1900-1950
Pierwsza połowa XX wieku to czas  

bardzo burzliwy i tragiczny w histo-
rii Polski: ostatnia dekada panowania 
zaborców, I wojna światowa, odzy-
skanie niepodległości, obrona przed 
najazdem bolszewickim, odbudowa 
państwa polskiego, agresja niemiecka i 
radziecka w 1939 roku, zbrodnicze oku-
pacje, wreszcie koniec wojny i początek 
komunistycznej władzy. Wir przemian i 
dramatów nie oszczędzał również brzo-
steckiej społeczności, ponieważ wielka 
historia miała swoje odzwierciedlenie w 
dziejach naszej Małej Ojczyzny.
 Tematem artykułu jest ruch natural-
ny katolickiej ludności Brzostku w I 
poł. XX w. Materiałem źródłowym są 
księgi metrykalne przechowywane w 
Archiwum Parafialnym1. 
 1) URODZENIA. W latach 1900-
1950 zarejestrowano 1111 urodzeń 
wśród katolików brzosteckich, najwię-
cej - 33 dzieci urodziło się w 1900 roku, 
najmniej - 11 dzieci w 1931 r. Najwyż-
szą średnią roczną urodzeń wynoszącą 
26,5 zanotowano w latach 1900-1913, 
najniższą w czasie I wojny światowej 
- 15,8 oraz w latach trzydziestych - 17,6. 
Decydujący wpływ na to miała trudna 
sytuacja ekonomiczna małomiastecz-
kowej ludności: brak przemysłu oraz 
perspektyw rozwoju rzemiosła i handlu, 

rozdrobnione gospodarstwa rolne oraz 
wielki kryzys gospodarczy na początku 
lat trzydziestych. Istotne były również 
ogólne przemiany demograficzne i 
kulturowe. W czasie okupacji hitle-
rowskiej rodzi się jeszcze mniej dzieci. 
Po II wojnie światowej w ciągu pięciu 
lat wzrasta do 23 dzieci roczna średnia 
urodzeń wśród mieszkańców Brzostku. 
Ta wielkość urodzeń w przeliczeniu na 
1000 mieszkańców jest prawie trzykrot-
nie większa niż obecnie2!
 2) MŁŻEŃSTWA. Ogółem w latach 
1900-1950 zanotowano 304 związki 
małżeńskie, średnio 6 rocznie. Liczba 
ślubów była bardzo różna: w rekordo-
wym 1905 r. zawarto ich aż 17, czasem 
tylko po jednym rocznie. Młody wiek 
nowożeńców daje nadzieję na liczne po-
tomstwo. W omawianym półwieczu w 
przedziale wieku 20-24 lata 40% kobiet 
staje na ślubnym kobiercu, w przedziale 
25-29 lat już tylko 22,7%. Natomiast 
poniżej 20-ego roku życia zanotowano 
13,8% ogółu panien młodych. W sumie 
76% kobiet wstępowało w związek 
małżeński poniżej 30-ego roku życia. 
Jednocześnie zmniejszał się liczba ko-
biet zawierających małżeństwo w prze-
dziale 15-19 lat. Natomiast mężczyźni 
najczęściej decydowali się na małżeń-
stwo w: wieku 25-29 lat - 38,5% ogółu 

przypadków, 30-34 lat - 20,7%, 20-24 
lata - 17,8 %. Łącznie 77% mężczyzn 
zawierało związek małżeński poniżej 
35-ego roku życia. 
 Generalnie w społeczności katolickiej 
Brzostku najczęstszy wiek nowożeńców 
był: kobieta - 20-24 lata i mężczyzna 
- 25-29 lat, rzadziej ona miała 18-19 
lat, a jej narzeczony 20-24 lata. Były 
tylko nieliczne przypadki 16-17 letnich 
panien młodych. Żaden nowożeniec nie 
miał poniżej 20 lat, rzadko 21-22 lata. 
Natomiast zarejestrowana w 1914 roku 
najstarsza para to: 77 letni wdowiec 
i 65 letnia wdowa. Najmłodsi nowo-
żeńcy mieli: on - 21 lat, ona była o 4 
lata młodsza, to były jednak rzadkie 
sytuacje. Ogólnie nastąpiło więc duże 
podwyższenie wieku nowożeńców niż 
100 lat wcześniej. Wtedy to prawie 40% 
kobiet poniżej 20 lat i tyleż samo męż-
czyzn poniżej 25 lat stawało na ślubnym 
kobiercu. Zdarzały się również znaczne 
różnice wieku między narzeczonymi. 
Przykładowo: w 1911 r. 52 letni wdo-
wiec poślubił 19 letnią pannę i podobnie 
w 1919 r. - on liczy 54 lata, ona - 22 lata. 
Rzadko jednak różnice wieku wynosiły 
ponad 20 lat, ale kilkunastoletnie zda-
rzały się często. 
 W zdecydowanej większości przy-
padków mężczyzna był starszy od swej 
narzeczonej. To wynikało z kulturowych 
i gospodarczych uwarunkowań, bowiem 
na mężczyźnie spoczywał obowiązek 
utrzymania rodziny. Jednak w latach 
międzywojennych kobiety są starsze lub 

ARTYKUŁ III. WŁADZA SĄDO-
WA.
 Sędziowie Sądu Najwyższego oraz 
sądów niższych są nieusuwalni i ich 
wynagrodzenie w okresie sprawowania 
przez nich urzędu nie może ulec zmniej-
szeniu. Władza sądowa rozciąga się na 
wszystkie sprawy, na spory pomiędzy 
obywatelami oraz spory pomiędzy 
stanami, między obywatelami a pań-
stwami obcymi lub obywatelami innych 
państw.
 We wszystkich sprawach karnych 
przewód sądowy odbywa się przed ławą 
przysięgłych. Za zdradę przeciw Stanom 
Zjednoczonym uważa się wszczęte prze-
ciw nim wojny lub sprzymierzanie się z 
ich nieprzyjaciółmi, a także udzielanie 
im pomocy. Za zdradę stanu można ska-
zać tylko na jawnej rozprawie sądowej. 
Kongres ma prawo ustalać kary, ale 
żaden wyrok nie może powodować skut-
ków prawnych dla zstępnych skazanego 
lub przepadku majątku na okres dłuższy 
niż okres życia skazanego.
ARTYKUŁ IV - VII. Inne postano-
wienia.

 Każdy stan uznaje dokumenty pub-
liczne i sądowe wszystkich innych 
stanów. Obywatele każdego stanu 
korzystają z tych samych praw i przy-
wilejów, z których korzystają obywatele 
wszystkich innych stanów. Władza cen-
tralna gwarantuje każdemu stanowi re-
publikańską formę rządów. Konstytucja 
Stanów Zjednoczonych i ustawy Stanów 
Zjednoczonych, które na jej podstawie 
zostają uchwalone, stanowią najwyższe 
prawo dla całego państwa i obowiązują 
we wszystkich stanach. Nawet jeśli 
postanowienia stanowe są odmienne.
 Poprawki do konstytucji mogą być 
wnoszone przez 2/3 członków obu Izb. 
Będą one ważne jeśli zostaną ratyfiko-
wane przez władze ustawodawcze 3/4 
ogólnej liczby stanów. Wśród poprawek 
na uwagę zasługują poprawki z 1791 
roku.
POPRAWKA I. Mówi ona: Kongres 
nie może ustanawiać ustaw wprowa-
dzających religię, albo zabraniających 
wykonywanie praktyk religijnych, ani 
ustaw ograniczających wolność słowa 
lub prasy, albo ograniczających swo-
bodnego odbywania zebrań.
POPRAWKA IV. Nie może być naru-

konstytucja stanów Zjednoczonych
c. d. z poprzedniego numeru

 Redakcja „Wiadomości Brzoste-
ckich” składa serdeczne podzięko-
wania i wyrazy wdzięczności Panu 
Henrykowi Lataczowi za wieloletnią 
bezinteresowną współpracę z naszym 
czasopismem.

Zespół redakcyjny

szone prawo ludzi do bezpieczeństwa 
osobistego, nietykalności mieszkania, 
papierów lub ruchomości. Nakaz rewizji 
może wydać jedynie sąd na podstawie 
dowodów.
POPRAWKA VI. We wszystkich spra-
wach karnych oskarżonemu przysługuje 
prawo do szybkiej i jawnej rozprawy 
przed bezstronną ławą przysięgłych. W 
razie potrzeby należy sprowadzić pod 
przymusem świadków korzystnych dla 
oskarżonego.

* * * * *
 Czytelnicy znajdą wiele podobieństw 
konstytucji opisanej powyżej do polskiej 
konstytucji. Jednakże uważna lektura 
pozwoli stwierdzić, że jeszcze wiele 
postanowień potrzebnych w naszym 
kraju na obecnym etapie, nie zostało 
wprowadzone do polskiej konstytucji, 
bądź w inny sposób stosowane w na-
szym kraju.

Opracowano na podstawie 
tłumaczenia polskiego z 1990 r.
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starym budynku Szkoły Podstawowej w Brzostku.

5 M. Dobrowolska, Stosunki demograficzne i gospodarcze 
powiatu jasielskiego, w: Studia z dziejów Jasła i powiatu 
jasielskiego, Kraków 1964, s. 479, 482.

6 „...Po wojnie nie podjął już działalności  Sąd Grodzki. W 1954 
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7 B. Wasiutyński, Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX 
i XX, Warszawa 1930 s. 112 ; Skorowidz gmin RP, Warszawa 
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Tabela. Ludność Brzostku w latach 1880-19607.

** spis powszechny z 1931 r. nie uwzględniał podziałów wyznaniowych
Koniec

W. Tyburowski

równe wiekiem w 31% zawartych mał-
żeństwach, a w latach 1900-1913 tylko 
w 18%. Są sytuacje, gdy to narzeczona 
jest dużo starsza od swego wybranka. W 
1905 r. zarejestrowano związek w któ-
rym: kobieta liczy 50 lat, a mężczyzna 
- 27 lat, w innym z 1924 r. ona ma 42 
lata, a on jest osiemnaście lat młodszy. 
Często różnica wieku przekraczała 10 
lat. Taki stan był efektem dużej emi-
gracji zarobkowej młodych mężczyzn. 
Emigracja wynikała z trudnej sytuacji 
gospodarczej małych miast w Galicji, 
szczególnie gdy pominięte zostały w 
budowie linii kolejowej. Najliczniej 
wyjeżdżano wówczas do USA i Ameryki 
Południowej oraz Francji3. Od 1935 
roku kończy się kryzys rolny i postępuje 
ożywienie przemysłu. Budowany jest 
Centralny Okręg Przemysłowy, wysoka 
była dynamika rozwoju gospodarki, 
dawało to podstawę do oczekiwania 
lepszej przyszłości. Niestety wszystko 
to zniszczył wybuch II wojny światowej 
rozpętanej przez Niemcy i Związek Ra-
dziecki w 1939 roku.
 3) ZGONY. W badanych latach 
zarejestrowano 771 zgonów. Roczna 
ich ilość ulegała dużym wahaniom, 
najwięcej zmarło w: 1944 r. - 39 osób, 
1921 r. - 27; najmniej, bo 6 osób w 1933 
r. Trzeba pamiętać, że w księgach metry-
kalnych nie odnotowano zaginionych na 
frontach żołnierzy. W latach 1914-1920 
poległo 31 uczniów Szkoły Powszechnej 
w Brzostku4. Na mieszkańcach naszych 
okolic najkrwawsze piętno odcisnęła II 

wojna światowa. Niemcy wymordowali 
w sierpniu 1942 roku całą żydowska lud-
ność miasteczka. Natomiast w czerwcu 
1944 r. miała miejsce pacyfikacja Pola-
ków, hitlerowcy zamordowali 19 osób. 
Wielu żołnierzy poległo na frontach i 
w obozach, liczni mieszkańcy zaginęli 
w czasie wojennych przesiedleń, robót 
przymusowych i innych migracji. Straty 
wśród  brzostowian były więc ogrom-
ne, co ukazuje poniższa tabela. Wśród 
zmarłych dużo było dzieci poniżej 5 
lat -26,7% ogółu. To mniejszy odsetek 
niż pod koniec XIX wieku, wtedy było 
to ponad 40%. W latach trzydziestych 
zmniejsza się umieralność dzieci do 
19,3%. Więcej dzieci umiera w latach 
1945-1950, co związane było z trudną 
sytuacją po zakończeniu wojny. Osoby 
starsze powyżej 60 roku życia i stanowią 
w sumie 42,2% ogółu zmarłych. Przy-
pomnę, że w XIX stuleciu ten odsetek 
wynosił 19%. Najdłużej, bo 102 lata 
żył ks. Stefan Szymkiewicz - zasłużony 
dziekan i proboszcz brzostecki w latach 
1898-1935, zmarł 19 XII 1944 r.

 4) PRZEMIANY DEMOGRA-
FICZNE W BRZOSTKU W LATACH 
1900 - 1950. W tym czasie bezwzględny 
przyrost wyniósł 340 osób, co nie prze-
kłada się na wzrost liczby ludności ka-
tolickiej miasteczka. Wręcz przeciwnie, 
na wskutek emigracji zarobkowej, wojen 
światowych i zbrodni niemieckich liczba 
mieszkańców Brzostku gwałtownie spa-
da. Proces emigracji nie ustaje również 
w latach powojennych. Z miasteczka 
wyjechało po 1946 r. dwieście osób w 
tym: 49 na Ziemie Zachodnie, 27 na 
Górny Śląsk. Podobna sytuacja była 
w sąsiednich Kołaczycach i północnej 
części byłego powiatu jasielskiego5.
Wir historii nie oszczędził więc Brzost-
ku, który podobnie jak większość rze-
mieślniczych miasteczek Małopolski 
pozbawionych linii kolejowej ulegał 
degradacji. Demograficzną katastrofą 
była II wojna światowa. Potem nadal 
zmniejszało się znaczenie administracyj-
no - samorządowe miasteczka6.

List do moich sąsiadów!
Ja wierzę w wolność człowieka, która obok
dobroci jest największym jego skarbem:
Dążenie człowieka do wolności jest niezwyciężone,
„MOŻNA ZDUSIĆ ALE NIE ZNISZCZYĆ”
Człowiek dobrowolnie nie rezygnuje z WOLNOŚCI
w tej wierze światło naszego czasu: światło przyszłości!

Człowiek zmieniony w niewolnika staje się
niewolnikiem przez los ale nie według swoich CECH

Tragedię ŻYDÓW przyniósł „TOTALITARYZM” niezależnie
od tego, pod jakim kolorem występuje - RASOWYM
czy „KLASOWYM”: dąży do zlikwidowania wolności człowieka 
odebrania mu własnej osobowości: dążenie do
wolności, to wyrok dla TOTALITARNEGO państwa

Po moich tragicznych przeżyciach wojennych - przez nienawiść
ludzką: ja dalej wierzę w dobrego „CZŁOWIEKA” -
„CZŁOWIEK to symbol wolności” wszystko zależy 
od wychowania „MŁODZIEŻY”

Wszystko przechodzi powoli - wielkie szczęście i to co BOLI:
wszystko przemija jak chce „PRZEZNACZENIE” i tylko jedno
zostaje „WSPOMNIENIE”

Ale łzy muszą zostać wylane, muszą mieć jakieś 
wyjście, a MY powinniśmy towarzyszyć płaczącym
choćby tylko po to, by zapamiętać i przekazać PAMIĘĆ:

Sydney czerwiec 2005
rok ŻYDOWSKI 5765

Adam Szus
(Abraham Schuss)
ur. w Brzostku

Rok 1880 1890 1900 1910 1921 1931 1939 1943 1945 1950 1960
Katolicy 901 833 827 883 806 ** ok.920 1051 915 1112 995
Żydzi 393 406 508 514 497 ** ok.500 ---- ---- ---- ----
Ogółem 1294 1239 1335 1397 1303 1396 1419 1051 915 1112 995
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Kantor Wymiany Walut
Brzostek, ul Rynek 12 - sklep GS

Zapraszamy od 8:00 do 15:30
Atrakcyjne ceny

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Brzostek, 39-230 Brzostek, woj. podkarpackie
e-mail: ugbrzostek@tel.debica.pl, www.tel.debica.pl/ugbrzostek, tel. (014) 68-30-111
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: można uzyskać w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 5 od godz. 8:00 do 
15:00) za cenę 12.20 zł. po dokonaniu wpłaty gotówką w kasie lub przelewem na rachunek Bank Śląski, Oddział w Jaśle Nr 
24 1050 1458 1000 0022 1845 2536 od dnia 27. 06. 2005r. do 10.08.2005r. 
Przedmiot zamówienia: „Modernizacja drogi gminnej Wola Brzostecka - Bączałka”. Wspólny Słownik Zamówień Publicz-
nych - CVP 45.23.31.20-6.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bitumicznej (asfaltowej) nawierzchni jezdni na istniejącej nawierzchni żwirowej 
drogi gminnej o długości 4,036 km. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: roboty przygotowawcze, podbudowa, nawierzchnia 
bitumiczna, pobocza i zjazdy, roboty ziemne.
Wielkość lub zakres zamówienia: powyżej 60 000 euro.
Możliwość składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Możliwość składania ofert wariantowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 29.10.2005r.
Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wyklu-
czeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający wymogi art. 22 ust. 1- ustawy Prawo 
zamówień, posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy 
Prawo budowlane. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń 
określonych w SIWZ.
Wadium: 8 000,00 PLN.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena.
Miejsce i termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: ofertę należy składać w siedzibie Zamawia-
jącego pokój nr 12 do dnia 10.08.2005r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.08.2005r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego (biuro Wójta Gminy).
Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Informacja o dniu przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi UZP 17-06-2005r., Biuletyn Zamówień Publicznych 
nr 130 z dnia 27.06.2005 pozycja 30534.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
- w sprawach przedmiotowego zamówienia - Stanisław Cholewiak
- w sprawach zamówień publicznych - Marta Czech
tel. (014) 68-30-111 w. 104

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Zamawiający:

Wójt Gminy
mgr inż. Leszek Bieniek

 Potrzebna grupa 15 osób do pracy w Niem-
czech (do 6-ciu mcy), ogrodnictwo, sadow-
nictwo. Ubezpieczenie opłaca pracodawca, 
zwraca koszty za dojazd i 50% wyżywienie. 
Wysyłamy dokumenty do wypełnienia (prze-
tłumaczone) na których wysłanie proszę 
załączyć znaczki za 7,20 zł:

F - U - H
przegr. 1009 Germ.

St. Moniuszki 1
UPT Rzeszów 1

35-017

OFERUJEMY
	ubezpieczenia komunikacyjne OC 

Pojemność
Silnika
Do 900

901-1300
1301-1600
1601-2000
Pow. 2000

Zniżka za bezszk.
60,00%

157
180
212
270
350

Składka
Podst.
393
450
531
675
874

	ubezpieczenia komunikacyjne A C, N N W,
	ubezpieczenia mienia (mieszkania, domy, firmy),
	ubezpieczenia życia i "dożycia",
	kredyty, lokaty, konta osobiste oraz firmowe
    Banku Pocztowego

 Stale poszerzamy naszą ofertę, a nasi konsultanci są 
do Państwa dyspozycji:
	Urząd Pocztowy Dębica l, ul. Jana III Sobieskiego 11, 
Pon.-Pt. 9:00-17:00 tel. (14) 670 41 32, 0-502 205 499
	Urząd Pocztowy w Brzostku,
Pon.-Pt. 8:00-16:00 tel. (14) 683 04 76, 0-607 931 410

Z A P R A S Z A M Y
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Poziomo:
1) Sknera; 6) Kontroler w szkole;  
11) Pełzak; 12) Fascynacja; 13) 
Front; 14) Zdolność do obiektywnej 
oceny samego siebie; 16) Żywotnik 
rosnący przy starej szkole w Brzostku;  
17) Wielkie dzieło literackie; 18) Przy-
stosowanie do nowych warunków 
środowiska; 24) Akcent metryczny;  
26) Siła; 27) Wyrasta z gałęzi;  
28) Ptak Sierotki Marysi; 29) Francu-
skie żegnaj; 30) Defekt; 33) Sztuka 
czarnoksięska; 34) Skazany na zesła-
nie; 35) Przyjmuje i wydaje okrycia.
Pionowo:
1) Autor dramatów; 2) Miejsce zszycia 

tkaniny; 3) Mowa ludowa; 4) 21 w 
kartach; 5) Składacz; 6) Staropolski 
okrzyk entuzjazmu; 7) Miasto w pn. 
Czechach; 8) Żółty kamień ozdobny; 
9) Wymaga dowodu; 10) Słuchacz 
radia; 14) Biblijna żona Abrahama;  
15) Biały ptak morski; 19) Sklepie-
nie zamknięte o kształcie kulistym;  
20) Ogólna nazwa mieszkańców 
Indii; 21) Nowojorski tygodnik; 22) 
Rzeka wypływająca z jeziora Bajkał;  
23) Krzew o intensywnym zapachu; 
25) Przed jurą i kredą; 26) Płynna 
masa skalna wypływająca z krate-
ru; 31) Teodor, historyk (zm. 1927);  
32) Brat Lecha i Czecha.

Litery z kratek ponumerowanych w pra-
wym dolnym rogu utworzą rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczo-
nego niżej dostarczone do dnia 10 sierpnia 
2005r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Brzostku wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: kRUk kRUkOWi Oka NiE Wy-
kOlE
Nagrodę książkową wylosowała 
kaROliNa lisEk z Opola
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
GOK w Brzostku.

J. Nosal

Młody malarz pyta się majstra co ma 
zrobić.
- Pomaluj okno w dużym pokoju.
Po godzinie wraca i pyta:
- Czy ramy i parapet też mam poma-
lować?

		

Dyrektor pyta nową sekretarkę: - Czy 
w poprzedniej pracy spotkało panią 
coś strasznego? - Nie. A dlaczego pan 
pyta? - Bo zauważyłem, że pani się 
strasznie boi pracy.

		
Staruszka zbiera grzyby w lesie. Pod-
chodzi do niej leśnik, zagląda do jej 
koszyka i mówi:
- Proszę natychmiast wyrzucić te grzy-
by. Nie można ich jeść! A staruszka na 
to: - One nie są do jedzenia, tylko do 
sprzedania.

		

Europejczyk przemierzając pustynię na 
wielbłądzie spotyka Araba i pyta: - Jak 
trafię do hotelu Ozyrys? - Cały czas 
prosto, a w piątek w prawo...

		
Nauczyciel wchodzi wściekły do klasy 
i mówi:
- Wszyscy idioci proszę wstać! Wstaje 
tylko Jaś.
- Dlaczego uważasz się za idiotę? - 
pyta nauczyciel.
- Nie uważam. Tylko mi się pana żal 
zrobiło, jak pan tak sam stoi.
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WykaZ fiRM, ktÓRE WsPOMO-
GŁY FINANSOWO LKS „BRZO-

stOWiaNka” BRZOstEk  
W tERMiNiE 

08.02.2005 - 30.06.2005
(lista sporządzona według wysokości wpłat)

- Małgorzata Drozd - Delikatesy „Centrum” 
w Brzostku (zakup strojów piłkarskich)

- Duchowieństwo Parafii w Brzostku (zakup 
piłek)

- Biuro Rachunkowe Jadwiga Olszewska 
- Brzostek

- „MONIS” Usługi Transportowe Gustaw 
Fediów - Bielowy

- Usługi Remontowo-Budowlane Bogdan 
Kordek - Przeczyca 140

- LASZKŁO Adam Latoszek - Klecie
- Firma Budowlana „Remont” Bogdan 

Szukała - Brzostek
- Kantor Wymiany Walut. Jakub Płaneta 

- Brzostek, Rynek 9
- Firma Usługowo-Handlowa. Stacja kon-

troli pojazdów mgr Eugeniusz Łazowski 
- Brzostek,  Szkotnia 18

- Zakład Ślusarski. Edward Kmiecik - Brzo-
stek, Mickiewicza 16

- Sklep Spożywczo - Przemysłowy. Renata 
Golec - Brzostek, Rynek 29

- Sklep Spożywczo - Warzywny. Lucyna 
Zięba - Brzostek, Rynek 14

- Ośrodek Szkolenia Kierowców. Lesław 
Kaput - Brzostek, Słoneczna 40

- Ubezpieczenia. Jerzy Potrzeba - Brzostek
- „U Janusza” Zofia i Janusz Szukała -  Ko-

łaczyce
- PHUP „Motor-Port” Marek Smoła - Brzo-

stek, 11 Listopada 14
- Apteka „Vita” Godawska i Wspólnicy 

Spółka Jawna - Brzostek, Rynek 18
- Firma Handlowa „Budrol” Leszek Dzie-

dzic - Mieczysław Dziedzic Spółka Jawna 
Zawadka Brzostecka 28

- Sklep Wod-Kan Tadeusz Gotfryd - Brzo-
stek 16

- Inter- Optica S.C. Migacz Rafał - Lew 
Dorota - Brzostek, Rynek 12

- Firma Handlowa „Sanit” Tadeusz Wójcik 
- Brzostek Pawilon Handlowy

- Agro - Motor. Joanna Sury Pawilon Hermes 
- Brzostek, Łukasiewicza 2

- Sklep Wielobranżowy. Łucja Lechwar 
- Brzostek, Rynek 26

- Sklep „Tara”. Dorota Wołowiec - Prokop 
- Brzostek, Rynek 24

- Sklep Spożywczo - Przemysłowy, Bar 
Gastronomiczny. Maria Szczygieł, Józef 
Czekaj - Klecie 142

- Handel Obwoźny. Bernard Jamróz - Brzo-
stek, 20 Czerwca 27

- Salon Fryzjerski „Aneta” Aneta Czaja 
- Brzostek, Rynek 16

- Salon Fryzjerski. Jolanta Nowak - Brzo-
stek Rynek

- Usługi Krawieckie. Lidia Płaziak - Brzo-
stek, Rynek

Łączne wpłaty - 3 180 zł

DZIĘKUJEMY

Zarząd LKS „Brzostowianka” Brzostek

Wójt Gminy Brzostek
woj. podkarpackie

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania wynikające 
z rozporządzenia MENi S z dnia 06 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w 
poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854):
1) posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
2) ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz 

kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
3) ukończyła studia wyższe  lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs 

kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w 
sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela 
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

5) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała 
co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole, a w przypadku nauczyciela akademickiego 
- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli 
stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, 
albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko 
dyrektora uzyskała  pozytywną ocenę dorobku zawodowego,

6) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykony-
wania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), 
oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

8) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko 
niemu postępowanie karne,

9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju 

szkoły lub placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację 

o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej 
- w przypadku nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty 
potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej 
nauczycielem;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie 
wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku 
osoby niebędącej nauczycielem;

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu za-
rządzania oświatą albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu 
zarządzania oświatą;

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba 
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych 
typach szkół i placówek;

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy 
na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 
76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 
118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie 
dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz 
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych 
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 
pkt 4 ustawy  z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 
15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr  96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611);

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i 
dopiskiem „Konkurs”, w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia, na adres: Gminny 
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brzostek.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie.
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W Zespole Szkół w Nawsiu  
Brzosteckim w tym roku ina-

czej niż zwykle uczczono trzy ważne 
rodzinne święta: Dzień Dziecka, 
Święto Matki i Ojca. Z tych to właś-
nie okazji 2 czerwca 2005 r. odbył 
się Szkolny Festyn Rodzinny. 
 Impreza rozpoczęła się występa-
mi przedszkolaków oraz uczniów 
klas I - III, którzy piosenkami i wier-
szami wyrażali swoim rodzicom miłość i 
wdzięczność. Można było także obejrzeć 
sztukę „Jaś i Małgosia” w wykonaniu 
uczniów szkoły podstawowej, posłuchać 
piosenek prezentowanych przez szkolny 
chórek.
 Duże emocje wzbudził turniej klas. 
Były to rozgrywki między drużynami, 
w skład których wchodzili wychowawcy 
oraz uczniowie wszystkich klas szkoły 
podstawowej i gimnazjum. Zawodnicy 
musieli się sprawdzić w różnych konku-
rencjach. Był skok łączony, wrzucanie 
piłek do worka, transport uczniów, rzut 
obręczą na pachołek, skoki w worku, 
bieg łączony. Wszyscy dzielnie walczyli, 
panowała zdrowa sportowa atmosfera. 

Szkolny 
festyn
Rodzinny

Jedni byli lepsi w biegach, inni w rzucie 
czy też w skokach. Nie o miejsca tu jed-
nak chodziło, ale o dobrą zabawę oraz 
integrację uczniów z wychowawcami.
 Podczas pikniku odbyły się też zawody, 
w których brały udział rodziny. Oceniano 
zwinność, zręczność, siłę, sprawność oraz 
umiejętność współpracy.
 Festyn uatrakcyjniły pokazy straża-
ckie oraz walki zapaśników - uczniów 
zdobywających umiejętności w tej dzie-
dzinie sportu w czasie dodatkowych zajęć 
organizowanych w szkole. Małe dzieci 
miały okazję złowić złotą rybkę rozdającą 
prezenty, starsi uczniowie brali udział w 
konkursach indywidualnych. Każdy mógł 
wzmocnić swoje siły, gdyż dla uczestni-

ków pikniku przygotowano poczęstunek 
(kiełbaski z grilla, lody, słodycze, napo-
je).
 Impreza okazała się bardzo udana, 
dopisała również pogoda. Trudno byłoby 
ją jednak zorganizować bez pomocy ro-
dziców i sponsorów. Społeczność Szkoły 
Podstawowej oraz Gimnazjum w Nawsiu 
Brzosteckim dziękuje zwłaszcza Mamom, 
które przygotowywały poczęstunek, a 
także sponsorowi - Panu Wiesławowi 
Wojnarowskiemu. 
 Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
szkolnym uda się zorganizować podobną 
imprezę. 

D. Fryc
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W dniach 30 czerwca - 2 lip- 
ca br. odbył się już piąty 

spływ kajakowy rzeką Wisłoką. 
Każdego roku spływ  podzie-
lony jest na dwa etapy: I etap: 
Brzostek-Pilzno, II etap: Pilzno-
Kozłów k/ Dębicy. Z roku na rok 
impreza cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem, a liczba 
uczestników rośnie. Tym razem 
wzięło w niej udział 142 kajaka-
rzy, którzy przyjechali z różnych  
miejsc Polski, m.in. z: Warki, Cze-
ladzi, Krakowa, Bielska-Białej, 
Rzeszowa, Andrychowa. Z naszej 
Gminy w spływie wzięli udział: 
Pani Maria Grzesiakowska oraz 
Łukasz i Sławomir Kumiega.
 Każdy uczestnik spływu otrzy-
mał pamiątkowy upominek, a wy-
różnieni puchary, które wręczył  
2 lipca komandor spływu Pan 
Krzysztof Racułt. 
 Spływ jest wspólną inicjatywą 
Gminy Brzostek, Dębicy, Miasta 
Pilzna, a do tegorocznego spływu 
przyłączyła się Gmina Jodłowa i 
Gmina Żyraków. Organizatorzy 
pierwszych czterech spływów 
kajakowych zostali wyróżnieni za 
zasługi wniesione w rozwój kaja-
karstwa, w tym Gmina Brzostek 
Spływ kajakowy ma na celu pro-
mocję powiatu dębickiego - już 
teraz sądząc po liczbie uczestni-
ków, impreza przynosi pożądane 
efekty. 

(M.Cz.)

V Jubileuszowy Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Wisłoka 2005”

W tegorocznym spływie wzięło udział aż 141 kajakarzy z różnych miejsc Polski

Brzostek reprezentowała Maria Grzesiakow-
ska oraz Łukasz i Sławomir Kumiega

W przeglądzie piosenki turystycznej w Strzegocicach wystąpili 
m.in. uczniowie z Siedlisk-Bogusz

Kapucynom z Sędziszowa nie przeszkadzały nawet habity

Uroczystego otwarcia spływu dokonał Wójt 
Gminy Leszek Bieniek

Fot. J. Nosal


