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Jednym z wyznaczników dobrej i wartościowej szkoły jest  
to, że uczniowie do niej uczęszczający nie tylko zdobywają 

wiedzę, ale również mogą tam miło i pożyteczne spędzać swój 
wolny czas. Tak właśnie się stało w czasie tegorocznych ferii 
zimowych w brzosteckiej podstawówce. 
 Dzięki zdobytym na ten cel funduszom szkoła już w drugim 
tygodniu mogła zaproponować swoim uczniom różne ciekawe 
formy rozrywki. Do udziału w organizowanych zajęciach 
zgłosiło się wielu chętnych i wszyscy poczuli się w pełni usa-
tysfakcjonowani. W poniedziałek, 6 lutego dzieci wyjechały 
do Jasła na basen. O zaletach płynących z przebywania w 
wodzie nie trzeba było nikogo przekonywać, ani też nikogo do 
tego wyjazdu namawiać. Na basenie dzieci spędziły ok. trzech 
godzin i nikt ani przez chwilę nie narzekał. Wszyscy wrócili 
bardzo zadowoleni, pytając kiedy planowany jest następny 
taki wyjazd. Następnego dnia, pomimo niekorzystnych wa-
runków atmosferycznych, uczniowie wyjechali na lodowisko 
do Dębicy. Łyżwy, jako jeden ze sportów zimowych cieszą 

pożyteczne ferie 2006

się ostatnio wśród dzieci ogromnym powodzeniem. Nawet 
początkujący szybko radzą sobie na lodzie i pomimo licznych 
siniaków powstałych wskutek upadków chętnie wyjeżdżają 
na lodowisko. Środa zaś była dniem, który najmłodsi mogli 
spędzić w jasielskim kinie oglądając na dużym ekranie bajkę 
„Królewna na ziarnku grochu”. Film ten wywarł bardzo pozy-
tywne wrażenie. Uczniowie z wielkim zapałem obserwowali 
akcję filmu i przeżywali przygody bohaterów. Po seansie nie 
mogli przestać opowiadać o tym co przed chwilą zobaczyli. 
Chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Na zakończenie 
ferii zaplanowano zajęcia plastyczne, kolejną wycieczkę do kina 
i rozgrywki sportowe by dzieci mogły się sprawdzić w różno-
rodnych dyscyplinach. Dla wielu uczniów ferie te pozostaną 
na długo w pamięci, mogły je bowiem choć w części spędzić 
aktywnie nie obciążając domowego budżetu swoich rodziców. 
Warto w tym miejscu nadmienić, iż projekt „Pożyteczne ferie 
2006”napisany przez nauczycieli znalazł uznanie Wójta Gminy 
i Pani Skarbnik. Zadowolenie i nie ukrywana radość dzieci są 
największym zadośćuczynieniem za okazaną pomoc.

Agata Gonet

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji konkursu literac- 
kiego „Poeci i pisarze dzieciom” była „Wiosna”. Organi-

zatorem konkursu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, 
gdzie odbywa się jego finał. Aby dotrzeć do finału uczestnicy 
muszą przebrnąć przez kolejne eliminacje od środowiskowych 
po gminne, powiatowe, rejonowe. Toteż znamiennym jest, że 
uczestnicząc w tylu eliminacjach do finału dostają się najlepsi. 
W tym miejscu należy wspomnieć iż w ubiegłym roku do finału 
udało się dotrzeć uczniom ze szkoły podstawowej w Kamienicy 
Dolnej. Konkurs jest przeznaczony dla szkół podstawowych, 
w dwóch kategoriach wieku: młodszej (I-III klas) i starszej 
(IV-VI).

 Przedmiotem konkursu jest twórczość znaczących i wy-
bitnych autorów, którzy w swym dorobku literackim opisują 
uroki wiosny - jako jednej z czterech pór roku. Celem zaś jest 
popularyzacja literatury dziecięcej, inspirowanie do poszukiwań 
nowych form pracy artystycznej i wychowawczej, rozwijanie 
wyobraźni i spontaniczności, promocja dokonań artystycznych 
dzieci, konfrontacja warsztatu instruktora - pedagoga. Forma 
konkursu jest bardzo zróżnicowana. Prezentacje utworów 
odbywają się w formie recytacji, inscenizacji, piosenki i prac 
plastycznych.
 Gminne eliminacje, które odbyły się na początku marca w 

gminne eliminacje konkursu „poeci i pisarze dzieciom”
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W dniu 27 lutego br. Rada Gminy  
Brzostek obradowała na XXXIV 

sesji. Obrady prowadziła Przewod-
nicząca Rady Gminy Zofia Skórska. 
W trakcie obrad Wójt Gminy Leszek 
Bieniek złożył sprawozdanie z reali-
zacji uchwał Rady Gminy informując: 
Zarządzeniem Nr 12/06 Wójta Gminy 
Brzostek przyjęto układ wykonawczy 
do zmian w budżecie na 2006 rok, 
zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/266/06 
z dnia 30 stycznia 2006r. W dniu 15 
lutego 2006 roku podpisano porozu-
mienie pomiędzy Gminą Brzostek a 
Powiatem Dębickim na dofinansowanie 
remontu dróg powiatowych: Nr 1321 
Brzostek - Skurowa, Nr 1316 Siedliska 
- Bogusz -Głobikówka, Nr 1296 Dębica 
- Wielopole Skrzyńskie, w myśl posta-
nowienia Rady Gminy Brzostek zawar-
tego w uchwale Nr XXXIII/272/06 z 
30 stycznia br. Zgodnie z uchwałą Nr 
XXX/243/05 z dnia 27 października 
2005r. Aktem Notarialnym Rep. Nr 
1626/06 z dnia 23 lutego br. nastąpi-

z prac 
rady gminy

ło zrzeczenie się prawa służebności 
przejazdu, przechodu i przegonu przez 
działkę państwa Sieradzkich oznaczoną 
Nr 830 położoną w Brzostku na rzecz 
działki Nr 833 stanowiącej własność 
gminy Brzostek. Realizując uchwałę 
Nr XXVIII/235/05 z dnia 30 sierpnia 
2005 r. dokonano sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym działki zabudowa-
nej oznaczonej Nr 833 położonej w 
Brzostku na rzecz najemcy. Aktem 
notarialnym Nr 1628/06 z 23 lutego br. 
dokonano sprzedaży lokalu mieszkal-
nego Nr 4 w budynku Nr 5 przy ul. A. 
Gryglewskiego na rzecz najemcy. Spo-
rządzono umowę notarialną Nr 1244/06 
darowizny działki położonej w Nawsiu 
Brzosteckim oznaczonej Nr 608/4 na 
rzecz Gminy Brzostek, przeznaczonej 
pod rozbudowę drogi gminnej.
W dalszej części obrad podjęto uchwały 
w sprawie:
 - zmiany uchwały budżetowej na 2006 

rok Nr XXXII/259/05 Rady Gminy 
Brzostek z dnia 30 stycznia 2006 r.,

 - uchwalenia na 2006 rok regulaminu 
określającego wysokość stawek i 
szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasad-
niczego, szczegółowe warunki obli-
czania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz wysokość 
i warunki wypłacania nagród ze 
specjalnego funduszu na nagrody 
za osiągnięcia dydaktyczno-wycho-
wawcze nauczycieli oraz wysokość i 
szczegółowe zasady przyznawania i 
wypłacania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego,

 - uchwalenia regulaminu dostarcza-
nia wody i odprowadzenia ścieków 
obowiązującego na obszarze gminy 
Brzostek,

 - przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu nieruchomości stanowiącej 
część akwenu wodnego oraz dziełek 
przyległych położonych w Kleciach,

 - przyjęcia darowizny działek położo-
nych w Grudnej Dolnej oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi 48/2, 
473/2, 478/2, 487/2, 487/3 na rzecz 
Gminy Brzostek z przeznaczeniem 
pod rozbudowę drogi gminnej Grudna 
Dolna- Brzeziny - Bączałka,

 - sprzedaży w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości zabudowanej, ozna-
czonej jako działka Nr 756 położonej 
w Brzostku, stanowiącej własność 
Gminy Brzostek. 

Ewa Szukała

Domu Kultury w Brzostku zgromadziły około stu uczniów z 
sześciu szkół podstawowych z terenu gminy (Brzostek, Go-
rzejowa, Kamienica Dolna, Siedliska-Bogusz, Smarżowa oraz 
Kamienica Górna w formie pracy plastycznej). Jury w składzie: 
Teresa Drzymalska, Jolanta Lenkiewicz i Maria Przewoźnik po 
przesłuchaniu 23 recytatorów, obejrzeniu 4 inscenizacji i 20 
prac plastycznych oraz wysłuchaniu 15 piosenek postanowiła 
dokonać następującej oceny:
 W formie recytacji w młodszej kategorii wiekowej I miejsce 
otrzymała Alicja Pawlus z SP w Kamienicy Dolnej, II miejsce 
- Patrycja Wójcik z SP w Gorzejowej, III zaś Justyna Czachara 
z SP w Smarżowej. Ponadto wyróżnienie specjalne przyznano 
Justynie Mordel z SP w Kamienicy Dolnej. Natomiast w re-
cytacji starszej grupy wiekowej: I miejsce przyznano Dorocie 
Grzesiakowskiej z SP w Gorzejowej, drugie - Waldemarowi 
Wójcikowi z SP w Brzostku, a trzecie - Agnieszce Wodzisz z 
SP w Siedliskach-Bogusz.
 W inscenizacji, w kat. klas młodszych wyróżniono dwa 
zespoły: zespół z SP w Kamienicy Dolnej za utwór „Nad-
chodzi wiosna” oraz utwór „O ślimaku co szukał wiosny” 
wg Grodzieńskiej w wykonaniu uczniów z SP w Smarżowej. 
Co ciekawe, uczniowie ze starszych klas z Kamienicy Dolnej 
również otrzymali wyróżnienie za inscenizację p.t. „Nadchodzi 
wiosna” wg scenariusza Krystyny Porębskiej i tym samym 
dostali przepustkę do eliminacji powiatowych w Dębicy.
Forma „piosenka” okazała się najtrudniejszą w ocenie. Ta 
forma, jak i pozostałe, pokazały, że dzieci mają duży talent 
zarówno wokalny jak i sceniczny. Wiele piosenek i ich 
wykonawców podobało się komisji. Trudno było wybrać i 
miarodajnie ocenić. Zgodnie z regulaminem jury uwzględniło 
fakt, że dzieci same sobie akompaniowały na instrumentach 
i te zespoły najwyżej oceniono. Dlatego w formie piosenka 
przyznano po dwa pierwsze miejsca w każdej kategorii za-
kładając ich udział w eliminacjach powiatowych. W młod-
szej kategorii miejsca te otrzymały: Monika Wojnar z SP w 
Kamienicy Dolnej oraz Justyna Czachara i Monika Nowicka 
z SP w Smarżowej, w starszej zaś dwa pierwsze miejsca 
otrzymały: zespół z Siedlisk-Bogusz oraz Monika Ciurkot z 

SP w Smarżowej. Na dalszych pozycjach kolejno uplasowali 
się: w młodszej kategorii: Kamil Łętek i Monika Żurańska z 
Gorzejowej, Artur Berek i Klaudia Borowiecka z Brzostku. 
W starszej kategorii na dalszych pozycjach uplasowali się: 
uczniowie z SP w Brzostku, Justyna Porębska i Rafał Wojnar 
z Kamienicy Dolnej.
 W formie prac plastycznych, których w tym roku było wy-
jątkowo dużo wyróżniono po 5 prac z każdej kategorii wieku, 
są to następujące nazwiska: Kamil Przewoźnik i uczniowie V 
klasy z SP w Brzostku, Anna Kudłacz, Edyta Kudłacz, Magda 
Grzesiakowska z Gorzejowej, Katarzyna Machala i Mateusz 
Czerkies z Kamienicy Dolnej, Urszula Chajec i Anna Jaworek 
z Kamienicy Górnej (wyróżnienie specjalne), Anna Kudłacz, 
Tomasz Czernik, Agnieszka Czernik ze Smarżowej. Laureaci 
wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 
w miesiącu kwietniu w Dębicy. Wszystkim życzymy dalszych 
sukcesów.

E.M.
Fot. J. Lenkiewicz
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	SPOŻYWAJ MIĘSO DROBIOWE, PRZETWORY DRO-
BIARSKIE I JAJA PODDANE ODPOWIEDNIEJ OB-
RÓBCE CIEPLNEJ W TEMPERATURZE MINIMUM 
70 STOPNI C; 

	MYJ DOKŁADNIE Z UŻYCIEM DETERGENTU 
WSZYSTKIE PRZEDMIOTY, KTÓRE MIAŁY KON-
TAKT Z SUROWYM DROBIEM (DESKI, NOŻE, TA-
LERZE); PAMIĘTAJ, ŻE ZAMROŻENIE MIĘSA NIE 
NISZCZY WIRUSA PTASIEJ GRYPY;

	NIE DOTYKAJ, BEZ ODPOWIEDNIEGO ZABEZPIE-
CZENIA, MARTWYCH LUB SPRAWIAJĄCYCH WRA-
ŻENIE CHORYCH PTAKÓW DZIKICH ANI UBITEGO 
DROBIU; PRZEDE WSZYSTKIM DOPILNUJ, ABY NIE 
ROBIŁY TEGO DZIECI;

	ZADBAJ O TO, ABY DZIECI UNIKAŁY MIEJSC BYTO-
WANIA DZIKIEGO PTACTWA, FERM DROBIU ORAZ 
INNYCH MIEJSC JEGO PRZETRZYMYWANIA;

	 Głównym	źródłem	zagrożenia	dla 
zdrowia ludzi i zwierząt (drobiu) są 
dzikie ptaki, będące bezobjawowymi 
nosicielami wirusa grypy ptaków.
 Objawy kliniczne grypy ptaków u 
drobiu są mało charakterystyczne i zróż-
nicowane w zależności od zjadliwości 
szczepu wirusa wywołującego chorobę, 
gatunku i wieku ptaków, zakażeń towa-
rzyszących oraz warunków środowisko-
wych.
 Główne objawy kliniczne wysoce zja-
dliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to 
depresja, gwałtowny spadek/utrata pro-
dukcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy 
nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i 
dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok 
podoczodołowych, kichanie, duszność, 
biegunka.

	 Padnięcia	ptaków	mogą	być	nagłe,	
bez	widocznych	objawów.	Śmiertelność 
może dochodzić do 100%.
 Przy zakażeniu wirusem grypy o ni-
skiej zjadliwości mogą wystąpić objawy 
ze strony układu oddechowego (z reguły 
łagodne), depresja, biegunka, zmniejszo-
na produkcja jaj u niosek. Zakażone ptaki 
wydalają duże ilości wirusa z kałem, 
w wydzielinie z oczu i dróg oddecho-
wych. Najbardziej prawdopodobnym 
źródłem zakażenia drobiu domowego 
jest bezpośredni lub pośredni kontakt z 
wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle 
ptactwem wodnym. Rozprzestrzenie-
nie wirusa może następować również 
poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, 
nawóz, sprzęt i środki transportu.
 Bardzo ważną rolę w rozprzestrze-

 MYJ	RĘCE PO KAŻDORAZOWYM ZETKNIĘCIU Z 
PTACTWEM, ZARÓWNO DZIKIM, JAK I HODOWLA-
NYM; DOPILNUJ, ABY ROBIŁY TO TAKŻE DZIECI;

 PAMIĘTAJ, ABY SUROWE MIĘSO DROBIOWE NIE 
MIAŁO STYCZNOŚCI Z INNYMI PRODUKTAMI 
ŻYWNOŚCIOWYMI;

	PRZYPOMINAMY O PRZESTRZEGANIU ZAKAZU 
PRZYWOZU Z ZAGRANICY ŻYWEGO LUB MAR-
TWEGO PTACTWA, DROBIU I WYROBÓW DRO-
BIARSKICH, JAJ, NIEPRZETWORZONYCH PIÓR 
I ICH CZĘŚCI, PIERZA, PUCHU ORAZ TROFEÓW 
MYŚLIWSKICH.

	BEZWZGLĘDNIE	PRZESTRZEGAJ ZALECEŃ WY-
DAWANYCH PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INSPEKCJI 
WETERYNARYJNEJ I PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI 
SANITARNEJ.

 GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY

chcesz się ustrzec ptasieJ grypy?
stosuJ się do poniŻszych zaleceŃ

wytyczne głÓwnego lekarza weterynarii dla hodowcÓw droBiu

 Główny Lekarz Weterynarii, biorąc 
pod uwagę konieczność kontynuowania 
działań zapobiegawczych, mających na 
celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt, 
związaną z zagrożeniem wysoce zjadliwą 
grypą ptaków oraz ograniczenie bardzo 
dużych strat ekonomicznych spowodowa-
nych ewentualnym wybuchem choroby, 
przedstawia zalecenia umożliwiające 
skuteczne zabezpieczenie gospodarstw 
oraz zmniejszenie ryzyka szerzenia się 
choroby.

Zalecenia	 dla	 drobnotowarowych	
hodowców	drobiu	 -	 chów	przyzagro-
dowy
Zaleca	się	:
	karmienie i pojenie drobiu w pomiesz-

czeniach zamkniętych, do których nie 
mają ostępu ptaki dzikie;
	przetrzymywanie drobiu w zamknięciu 

lub na ogrodzonej przestrzeni, pod wa-
runkiem uniemożliwienia kontaktów z 
dzikim ptactwem (zastosowanie siatek 

nianiu wirusa grypy odgrywa człowiek, 
który poprzez zanieczyszczone ubranie, 
obuwie, sprzęt i produkty (jaja) może 
przyczynić się do rozprzestrzeniania 
choroby.
 Rozprzestrzenianie z wiatrem zain-
fekowanych cząstek i kropelek nie ma 
większego znaczenia.
 Wirus grypy ptaków może zachowy-
wać aktywność w środowisku kurnika 
przez 5 tygodni, zatem istotne jest przy 
podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, 
zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu, 
nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie 
i odkażenie. Wirusy grypy są wrażliwe 
na powszechnie stosowane środki de-
zynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go 
również obróbka termiczna (smażenie, 
gotowanie).

zalecenia inspekcJi weterynaryJneJ
ochronnych, zadaszenia);
	odizolowanie od innego drobiu, kaczek 

i gęsi;
	przechowywanie paszy, w tym zielonki, 

w pomieszczeniach zamkniętych lub 
pod szczelnym przykryciem, uniemożli-
wiającym kontakt z dzikim ptactwem;
	unikanie pojenia ptaków i czyszczenia 

kurników wodą pochodzącą spoza 
gospodarstwa (głównie ze zbiorników 
wodnych i rzek);
	zgłaszanie lekarzowi weterynarii, zaob-

serwowanego spadku nieśności lub na-
głych, zwiększonych padnięć drobiu;
	po każdym kontakcie z drobiem lub 

ptakami dzikimi umycie rąk wodą z 
mydłem;
	wydzielenie odzieży używanej przy 

czynnościach związanych z obsług ą 
drobiu;
	osobom utrzymującym drób w chowie 

przyzagrodowym, aby nie były za-
trudniane w przemysłowych fermach 
drobiu.

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej 
zaleceń może powodować wzrost zagro-
żenia ptasią grypą.
	 Główny	 Lekarz	Weterynarii	 in-
formuje,	 że	wszystkie	gatunki	drobiu	
przed	wysyłką	 do	 rzeźni,	 są	 zawsze	
obowiązkowo	badane	przez	lekarza	we-
terynarii	wystawiającego	 świadectwo	
zdrowia,	a	następnie	podlegają	badaniu	
przed	i	poubojowemu	w	rzeźniach	dro-
biu.
	 Główny	Lekarz	Weterynarii	zapew-
nia,	iż	nie	istnieje	żadne	zagrożenie	za-
każenia	się	konsumentów	ptasią	grypą,	
poprzez	spożywanie	mięsa	drobiowego	
i	jego	przetworów.
	 W	zależności	od	rozwoju	sytuacji	i	
poziomu	 zagrożenia	wysoce	 zjadliwą	
grypą	ptaków	–	ptasią	grypą	w	Polsce	
jak	 i	w	 krajach	 sąsiednich,	Główny	
Lekarz	Weterynarii	podejmie	wszelkie,	
możliwe	i	prawem	przewidziane	działa-
nia	w	celu	zabezpieczenia	Polski	przed	
wniknięciem	tej	choroby.
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Szybki rozwój budownictwa miesz- 
kaniowego w Brzostku powoduje ko-

nieczność opracowania perspektywicznych 
planów związanych z nazewnictwem no-
wych ulic. Zaniedbanie tej sprawy może bo-
wiem prowadzić do bałaganu w numeracji i 
wymusi w przyszłości wydanie znacznych 
kwot pieniężnych na jej porządkowanie. W 
związku z tym Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Brzosteckiej zwraca się do Rady 
Gminy w Brzostku z wnioskiem o nadanie 
nazw nowym ulicom i uporządkowanie 
numeracji już powstałych. 
Proponujemy:
	 1.	Zaplanowanie	nadania	nazwy	ul.	
Jana	Pawła	 II dla drogi prowadzącej od 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku 
(dawna plebania) do ul. Słonecznej. 
Uzasadnienie: Nadanie nazwy powinno na-
stąpić dopiero po wyasfaltowaniu drogi. W 
przyszłości powstanie tam osiedle domów 
jednorodzinnych i może to być jedna z 
ładniejszych ulic w Brzostku. Za nadaniem 
właśnie tej ulicy nazwy Jana 
Pawła II przemawia fakt, 
że w sąsiedztwie powstaje 
Dom Opieki, pomyślany 
jako pomnik Ojca Świę-
tego, naszego Wielkiego 
Rodaka. 
	 2.	Skrócenie	ul.	Ks.	K.	
Ostafińskiego – ulica za-
czynałaby się jak obecnie od 
ul. Słonecznej i prowadziła 
łukiem w górę w kierunku 
domu pana Józefa Stawa-
rza. 
Uzasadnienie: Dotychczas 
ul. Ks. Ostafińskiego koń-
czyła się w Kleciach. Jednak 
domy zbudowane przy jej 
przecznicy prowadzącej w 
górę otrzymały numerację 
z ul. Ks. Ostafińskiego. W przyszłości, w 
związku ze sprzedażą działek budowlanych 
powstają kolejne ulice wychodzące z drogi 
w kierunku Kleci. Nadawanie domom przy 
tych uliczkach numeracji przyporządko-
wanej do ul. Ks. Ostafińskiego byłoby 
poważnym błędem. Lepiej więc wytyczyć 
nowy bieg ulicy Ks. Ostafińskiego, by nie 
zmieniać już nadanej numeracji. Ul. Ks. 
Ostafińskiego miałaby więc nowy kształt, 
jak zapisano powyżej. 
	 3.	Nadanie	nazwy	ul.	 Św.	Leonarda	
części obecnej ul. Ks. Ostafińskiego od 
domu pana Jacka Samborskiego do kaplicz-
ki w Kleciach (do ul. Południowej). 
Uzasadnienie: Droga ta prowadziła w 
kierunku dawnego kościoła św. Leonarda, 
który w średniowieczu posiadał status 
sanktuarium znanego w Środkowej Europie. 
Według świadectwa ks. Jana Długosza, zna-
nego polskiego kronikarza, na odpusty do 
Kleci przybywali pielgrzymi z Polski, Wę-
gier, Rusi i Litwy. Nadanie właśnie tej ulicy 
nazwy św. Leonarda wydaje się najwłaściw-
sze. Wiążą się z tym stosunkowo niewielkie 
koszty (zmiana numeracji dwóch domów). 
W przypadku porządkowania numeracji w 
przyszłości koszty te drastycznie wzrosną, 
gdyż do zamieszkania przygotowywane są 
kolejne domy jednorodzinne. 
	 4.	Nadanie	nazwy	ul.	Cmentarna	dla 

drogi prowadzącej od ul. Szkolnej do cmen-
tarza i wzdłuż jego zachodniej granicy aż do 
projektowanej ul. Jana Pawła II. 
Uzasadnienie: Jak sama nazwa wskazuje 
ulica prowadzi do cmentarza. Nadanie 
nazwy nie wiąże się ze zmianą numeracji. 
Nie ma przy niej domów mieszkalnych, ale 
trudno pozostawić długą ulicę bez nazwy. 
	 5.	 Nadanie	 nazwy	 ul.	Wisłoczysko 
drodze wychodzącej z ul. 11-Listopada w 
kierunku dawnego koryta Wisłoki i starej 
żwirowni. 
Uzasadnienie: Nazwa ta widnieje na starych 
mapach i wskazuje dawne koryto Wisłoki. 
	 6.	Nadanie	nazwy	ul.	Nad	Jeziorem 
drodze wychodzącej z ul. I. Łukasiewicza 
i biegnącej wzdłuż skarpy brzosteckiej i 
dawnego jeziora w stronę ul. 20-Czerwca. 
Uzasadnienie: Bez wątpienia jest to odrębna 
ulica, która być może w przyszłości zostanie 
połączona z ul. 20-Czerwca. Nazwa nawią-
zuje do jeziora (starorzecze Wisłoki), które 
wymieniano już w przywileju lokacyjnym 

Brzostku z 1367 r. jako granica posiadłości 
opata tynieckiego oraz ziem wójtowskich 
i miejskich. Jezioro widoczne było wyraź-
nie w okresie międzywojennym i nazwa 
ta funkcjonowała do niedawna wśród 
mieszkańców. Jeszcze dziś można dostrzec 
dawne brzegi starorzecza, choć samo jezioro 
zostało osuszone na skutek przeprowadzenia 
rowu melioracyjnego. 
	 7.	Nadanie	nazwy	ul.	Bpa	Kaspra	Sza-
jowskiego	drodze łączącej ul. Węgierską z 
dawną ul. Ks. Ostafińskiego (według nowej 
propozycji: z ul. Św. Leonarda). 
Uzasadnienie: Bp Kasper Szajowski w la-
tach 1781-1802 był biskupem pomocniczym 
archidiecezji gnieźnieńskiej (sufraganem 
łowickim). Wcześniej w 1768 r. był pleba-
nem w Brzostku.
	 8.	Nadanie	 nazwy	ul.	 Jana	 z	Kijan 
drodze łączącej ul. Węgierską z ul. Ks. 
Ostafińskiego (według nowej propozycji: z 
ul. Św. Leonarda). 
Uzasadnienie: Jan z Kijan był XVI-wiecz-
nym poetą, tworzącym w nurcie polskiej 
poezji mieszczańskiej, tzw. sowizdżalskiej. 
Jak wskazuje analiza jego twórczości był 
organistą i prawdopodobnie kierownikiem 
szkoły parafialnej w Brzostku.
	 9.	Nadanie	nazwy	ul.	Benedyktyńska 
dla drogi wytyczonej wśród nowych działek 
budowlanych – łączącej ul. Węgierską z ul. 

Połaczówka.
Uzasadnienie: droga biegnie w sąsiedztwie 
dawnego kościoła św. Leonarda, fundowa-
nego przez opactwo benedyktynów z Tyńca, 
do których należał kompleks dóbr w okolicy 
Brzostku i Kleci. Benedyktyni położyli duże 
zasługi dla ugruntowania chrześcijaństwa 
na tych terenach. 
	 10.	Nadanie	 nazwy	 ul.	Garncarska 
deptakowi prowadzącemu od ul. 11-Listo-
pada do ul. Królowej Jadwigi. 
Uzasadnienie: Warto upamiętnić fakt, że 
właśnie tamtędy prowadziła niegdyś główna 
ulica z Brzostku w kierunku Pilzna (wi-
doczna na mapie Galicji majora von Miega 
z końca XVIII w.). Nadanie jej nazwy: 
Garncarska służyłoby upamiętnieniu popu-
larnego zawodu wykonywanego przez wielu 
mieszczan. Warto pamiętać, że brzosteckie 
i kołaczycie wyroby garncarskie docierały 
nawet do Gdańska. Nadanie nazwy nie 
wiąże się z nadawaniem nowej numeracji 
domom, które zachowują dotychczasowe 
numery od sąsiednich ulic. 
 11. Nadanie nazwy ul.	 Parkowa dla 
traktu pieszego od ul. 20-Czerwca do 

dawnego zakładu SBW w 
Brzostku.
Uzasadnienie: w sąsiedz-
twie znajduje się park obok 
Domu Kultury. 
 12. Nadanie nazwy Plac 
Sądu	Grodzkiego dla placu 
położonego przy ul. Szkol-
nej między budynkiem 
dawnego sądu i Bankiem 
Spółdzielczym. 
Uzasadnienie: Plac nie po-
siada obecnie nazwy. Warto 
więc upamiętnić, że mieścił 
się w sąsiedztwie Sąd Po-
wiatowy, a następnie Sąd 
Grodzki. 
 13. Nadanie nazwy Plac 
Targowy dla placu przy ul. 
Szkotnia, gdzie odbywają 

się środowe targi.
Uzasadnienie: Plac obecnie nie posiada ofi-
cjalnej nazwy, a nadanie mu proponowanej 
nawiązuje do funkcji, którą pełni. 
 14. Nadanie nazwy ul.	Dymitra	z	Gora-
ja ulicy wychodzącej z ul. I. Łukasiewicza 
i prowadzącej w kierunku Kleci i potoku 
Gogołówka. 
Uzasadnienie: Dymitr z Goraja za czasów 
Kazimierza Wielkiego był marszałkiem 
królestwa, zwolennikiem powołania na 
tron polski królowej Jadwigi, a następnie 
zawarcia unii polsko-litewskiej. Należał 
do czołowych postaci ówczesnej sceny 
politycznej. Po ojcu Iwanie odziedziczył 
dobra w Kleciu i używał przez pewien okres 
przydomka: Dymitr z Klecia. Jego podpis 
figuruje na dokumencie króla Władysława 
Jagiełły z 1394 r., w którym król nadał pra-
wa miejskie Małemu Brzostkowi.
 Zwracamy również uwagę na potrzebę 
uregulowania statusu dróg prywatnych, 
przy których powstają nowe budynki, gdyż 
w przyszłości spowoduje to problemy i ko-
nieczność wprowadzania nowej numeracji. 
Ważny problem wiąże się także z wyty-
czeniem ulic na tzw. polach plebańskich 
– stanie się to szczególnie aktualne wraz z 
rozwojem zabudowy.

Zarząd TMZB
Fot. P. Batycki

propozycje nazw nowych ulic w Brzostku
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Zbliża się wiosna, a wraz z nią dla wielu  
regionów naszego kraju sezon tury-

styczny. Wielu turystów planuje już swoje 
wędrówki i wypady w różne rejony kraju, 
aby poznawać ciekawe tereny oraz jed-
nocześnie wypoczywać. Po zakończeniu 
zimowego sezonu turystycznego i ostat-
nich turnusach ferii, właściciele ośrodków 
turystycznych i wypoczynkowych liczą 
zyski oraz przygotowują się do nowych 
sezonów. Nie dotyczy to gminy Brzostek, 
ponieważ jak wiemy, nie ma tu ani jed-
nego ośrodka wypoczynkowego i innej 
bazy turystycznej. A sam Brzostek nie jest 
turystyczną „perłą Podkarpacia”, jak na 
przykład Biecz, czy też inne miejscowości 
w Beskidzie Niskim.
 W opracowaniach i przewodnikach 
turystycznych o zasięgu ogólnokrajowym 
trudno znaleźć informacje o „Ziemi Brzo-
steckiej” i jej ciekawych widokowo tere-
nach. Na przykład w książce T. Glinki i M. 
Piaseckiego pt. „Najpiękniejsze miejsca” z 
serii „Cuda Polski”, tereny północno jasiel-
skie i południowo dębickie nie są zaliczone 
do turystycznych ciekawostek. Jedynym 
ciekawie opracowanym przewodnikiem 
po Ziemi Brzosteckiej i Jodłowskiej jest 
książka ks. B. Stanaszka pt. Brzostek i oko-
lice. Ale jeden, nawet najlepiej opracowany 
przewodnik nie wpłynie na szeroki rozwój 
gospodarki turystycznej i na przyciągnięcie 
zamiejscowych turystów. Tym bardziej, że 
ten ciekawie opracowany przewodnik jest 
mało znany turystom w innych rejonach 
Polski. Turystom potrzebna jest szeroka 
literatura o regionie, a przede wszystkim 
o infrastrukturze turystycznej. Ponieważ 
wymagania turystów stale rosną. Natomiast 
gminie brzosteckiej potrzebna jest docho-
dowa gospodarka turystyczna. Niestety 
obszar gminy oprócz terenów widokowych 
i tego co stworzyła natura nie dysponuje w 
zasadzie żadną bazą turystyczną. Nie ma 
tu z prawdziwego zdarzenia gospodarki 
turystycznej. Nie trzeba być znawcą przed-
miotu, by zauważyć olbrzymie zaniedbania 
w rozwoju turystyki, które wynikają z ogól-
nego poziomu gospodarczego tego terenu. 
Wiadomo bowiem, że gmina Brzostek nie 
należała w przeszłości i nadal nie należy 
do bogatych rejonów Podkarpacia. Zawsze 
na peryferiach powiatowych. Kiedyś na 
północnych peryferiach powiatu jasiel-
skiego. Za czasów dekady gierkowskiej na 
wschodnich rubieżach województwa tar-
nowskiego. Wówczas w Tarnowie mówiło 
się o gminie Brzostek, że jest to „Ukraina 
tarnowska”. Dziś gmina obejmuje tereny 
najdalej wysunięte na południowy wschód 
w powiecie dębickim. To peryferyjne po-
łożenie  gminy w układzie powiatowym, 
niebawem zaważyło na rozwoju społeczno 
gospodarczym tego rejonu. Innym nie mniej 
ważnym czynnikiem zapóźnienia gospo-
darczego gminy, to jej historia ostatniego 
stulecia. Obie wojny światowe pozostawiły 
na tym terenie ogromne zniszczenia. A w 
powojennym sześćdziesięcioleciu nikomu 
z gminnych, ani powiatowych działaczy nie 
przyszło do głowy, aby opracować perspek-
tywiczny długofalowy plan turystycznego 

zagospodarowania ciekawych terenów 
gminy.
 Ubogie i kiedyś przeludnione wsie 
gminy przez wiele lat stanowiły zaplecze 
siły roboczej dla istniejących i nowo 
powstających zakładów pracy w Dębicy, 
Jaśle i Tarnowie. Takie zagospodarowanie 
zbędnych rąk do pracy było wygodne dla 
lokalnych władz. Zwalniało ich bowiem z 
działalności na rzecz tworzenia miejsco-
wych stanowisk pracy. Dopiero transfor-
macja polityczna w 1989 roku rozbudziła 
wśród wielu mieszkańców nadzieje na 
istotny rozwój gospodarczy na terenie 
gminy, na powstanie nowych miejsc pracy. 
Drobni rolnicy mieli nadzieję, że ich ciężka 
praca na tej górskiej ziemi przyniesie im 
istotne korzyści. Byli i tacy, co widzieli 
wówczas rozwój górnictwa na terenie Grud-
nej Dolnej. Ale tak się nie stało. Rodzący 
się system gospodarki rynkowej szybko 
zweryfikował te nadzieje. Nie pojawiły się 
dodatkowe miejsca pracy. Istniejące zakła-
dy pracy poczęły upadać, a ich pracownicy 
zostali zwolnieni. Dojeżdżający do pracy z 
każdy rokiem powiększali grono bezrobot-
nych. Gospodarka rolna zamiast przynosić 
spodziewane korzyści stawała się coraz 
mniej opłacalna. Spadała produkcja rolna 
i hodowlana. Pojawiało się coraz więcej 
odłogów. Drobni rolnicy, bo tacy tylko są 
na terenie gminy z trudem wiążą koniec z 
końcem. Nawet dwuletnia przynależność 
do Unii Europejskiej nie rozwiązuje ich 
problemów. I tu powstają pytania; co dalej? 
Jak żyć bez dodatkowych źródeł dochodu? 
Jakie są szanse dla młodych mieszkańców 
tego terenu?
 Na terenie gminy Brzostek nie ma 
przemysłu, ani źródeł surowców umożli-
wiających jego rozwój. Czy wobec tego 
nie ma szans na jakieś godne warunki życia 
na tym terenie? Oczywiście, że są. Natura 
stworzyła tu odpowiednie środowisko 
przyrodnicze. Ciekawie ukształtowała teren 
z odpowiednimi punktami widokowymi. 
Są tu niezbyt wysokie góry, lasy i woda, 
miejsca otwartej przestrzeni, ciszy i spo-
koju. A zatem, są to niezaprzeczalne atuty 
mogące sprzyjać rozwojowi gospodarki 
turystycznej przynoszącej dodatkowe źró-
dła dochodu, przyczyniając się do poprawy 
materialnych warunków bytu rodzin wiej-
skich.
 W „Wiadomościach Brzosteckich” 
nr 1 z 2006 roku w artykule pt. „Okolice 
góry Liwocz, Gmina atrakcyjna dla tury-
stów” pan Ferdynand Bugno proponuje 
gminie Brzostek pewne rozwiązania. W 
kilku punktach wymienia, co składa się na 
atrakcyjność turystyczną gminy. A ponadto 
proponuje, „co należy zrobić w gminie 
Brzostek aby przyjezdni mieli warunki do 
postoju i pobytu na chwilę lub dłużej”. Są 
to cenne propozycje, które pilnie powinny 
być rozpatrzone o ile gmina ma na uwadze 
rozwój gospodarczy swojego terenu. A 
propozycja włączenia rozwoju turystyki 
do strategii rozwoju gminy powinna w tym 
układzie uzyskać priorytet.
 Na początku powinny być usunięte 
zaniedbania, które nie wymagają dużych 

nakładów, a które odstraszają przyjezdnych 
turystów i znacznie obniżają atrakcyjność 
tego terenu. Na przykład  nadpalona  stara 
drewniana szkoła w Siedliskach - Bogusz 
nie tylko odstrasza swym wyglądem, ale i 
źle świadczy o gospodarzach tego terenu. 
Powinna już dawno być rozebrana, a na jej 
miejscu powinien powstać parking samo-
chodowy nie tylko dla turystów. Na terenie 
gminy ma swój początek Czarnorzecko 
- Strzyżowski Park Krajobrazowy powstały 
w 1993 roku. Przed wejściem na teren parku 
powinien być jakiś parking samochodowy, 
ławki do wypoczynku i kosze na odpady, 
dla turystów i miejscowych grzybiarzy. Nic 
nowego tak jest przed każdym tego typu 
parkiem. Tu jest nawet dogodne miejsce, ale 
rozjeżdżone przez ciężki sprzęt pracujący 
w lesie. Niestety, park ten chyba nie jest 
dla turystów, bo jest przez pana leśniczego 
zamknięty na klucz. Mimo, że droga na 
skraju parku łączy dwie miejscowości. W 
środkowym obszarze gminy znajduje się 
rezerwat przyrody „Kamera”. O istnieniu 
rezerwatu i parku krajobrazowego przy-
jezdny turysta nic się nie dowie, ponieważ 
na tym terenie nie ma tablic informacyjnych 
ani innego oznakowania. Turysta nie może 
kupić na przykład mapy turystyczno - kra-
joznawczej okolic Brzostku, przynajmniej 
takiej, jak ma sąsiednia gmina Frysztak.
 W „Wiadomościach Brzosteckich” nr 
7 z 2003 roku pan Wiesław Tyburowski w 
artykule pt. „Wędrówki po gminie Brzo-
stek” przedstawił cztery widokowe trasy 
rowerowe oraz zaproponował zwiedzanie 
sztuki sakralnej i cmentarzy wojskowych. 
Propozycje te, jak wynika z końcowej czę-
ści artykułu dotyczą raczej mieszkańców 
terenu gminy. Są to słuszne propozycje, 
ponieważ wielu mieszkańców nie zna swo-
ich okolic. Spotkać można i takich, którzy 
nie wiedzą co to jest „kłokoczka” i gdzie 
ona występuje. Z propozycji pana Wiesława 
Tyburowskiego mogliby skorzystać także 
turyści zamiejscowi, gdyby te trasy były 
jakoś oznakowane. Na przykład jadąc z 
Brzostku do Siedlisk-Bogusz dojeżdżamy 
na wzniesieniu do grupy zabudowań i 
nie wiemy gdzie jesteśmy, czy jeszcze w 
Brzostku, czy już w Siedliskach? A jak skrę-
cimy w prawo, to dokąd dojedziemy? Jadąc 
dalej prosto zobaczymy asfaltową drogę 
skręcającą w lewo, ale też nie wiadomo 
dokąd ona prowadzi? Brak tablic informa-
cyjnych o nazwach przysiółków, punktów 
widokowych, drogowskazów do ciekawych 
obiektów historycznych, krajobrazowych 
i innych, nie ułatwia ruchu turystycznego. 
Istnieje potrzeba zorganizowania w jakiejś 
formie widocznego punktu informacyjnego 
o warunkach i możliwościach turystycz-
nych na terenie gminy.
 I na koniec pozostaje sprawa chyba 
największego, ale nie ostatniego zaniedba-
nia, która skutecznie zniechęca i odstrasza 
przyjezdnych turystów, to stan dróg. 
Wiadomo bowiem, że dziś oprócz różnych 
form uprawianej turystyki, to najczęściej 
występującą formą jest turystyka samo-
chodowa. Niestety sieć dróg powiatowych 
i gminnych, tak w okresie zimowym oraz 
w czasie wiosennych roztopów, a także po 
ulewnych deszczach do uprawiania turysty-
ki samochodowej w ogóle się nie nadaje. 

gmina turystycznie zaniedbana
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Do uprawiania turystyki samochodowej 
nie zachęcają ceny paliwa na stacjach 
benzynowych rozmieszczonych na terenie 
gminy. Są one najwyższe w kraju, szcze-
gólnie w Zawadce. Zresztą ceny artykułów 
spożywczych także nie są zachęcające dla 
turystów. Wystarczy wyjechać kilkanaście 
kilometrów poza Brzostek by się o tym 
przekonać. Ponadto nie ma gdzie kupić 

widokówek, ani jakichś pamiątek z tego 
terenu. Są to drobne i poważne zaniedbania, 
bez usunięcia których, nie może być jakie-
goś rozwoju tak poważnej i dochodowej 
dziedziny gospodarczej jaką jest turysty-
ka.
 Natura obdarzyła Ziemię Brzostecką 
odpowiednimi walorami przyrodniczymi, 
które powinny być wykorzystane w intere-

W paru zdaniach chciałbym opisać zda- 
rzenia, które słyszałem od osób i 

pacjentów na oddziale odwykowym. Ja-
kie skutki i konsekwencje picia alkoholu 
spotykają nas w życiu, wiemy bardzo 
dobrze. Wie o tym matka, gdy syn pije, 
wie o tym niekochana żona, której mąż 
nadużywa alkoholu. Najbardziej dziwi to, 
że dziewczyny w okresie narzeczeństwa 
w ogóle nie zwracają na to uwagi, a nawet 
potrafią jeszcze krytykować takich chłop-
ców, którzy nie piją i nie palą. Słyszałem 
rozmowę na przystanku autobusowym w 
pewnej miejscowości - dwie dziewczyny 
zwierzają się sobie (dość głośno):
- Wiesz co, nudzi mnie ten mój chłopak.
- A to dlaczego? Przecież przystojny i 
widać, że dość rozmowny.
- Co z tego, że taka z niego życiowa do-
skonałość; alkoholu nie wypije, papierosa 
nie zapali i chyba jeszcze cnotliwy, bo 
niechętnie mówi o seksie.
- Ty to masz szczęście - mówi słuchaczka 
po wysłuchaniu skargi koleżanki - ja to bym 
go na rękach nosiła, a ty się skarżysz.
- A co ty tam możesz wiedzieć o szczęściu, 
jak ja po spotkaniu z nim muszę szukać 
sposobu, żeby się z innym pokochać.
 To jest przykład jak dziewczyny później 
traktują życie małżeńskie. Rodzice też nie 
raz tolerują wybryki swoich dzieci, twier-
dząc: „co tam, jak się za młodu wyszumi, 
to później zrozumie”. Dużo też zrozu-
mieliśmy sami i bardzo teraz pragniemy, 
żeby niektóre zdarzenia w ogóle nas nie 
spotkały.
 Pierwsze opowiadanie dotyczy mojej 
osoby, bo to właśnie mnie się przydarzyło. 
Nie mam zanotowanej dokładnej daty, lecz 
było to lato 1991 roku.
 W nocy rozbolał mnie ząb, a potem w 
pracy już całkiem nie mogłem sobie z tym 
bólem poradzić. Zresztą, jeśli kogoś bardzo 
bolał ząb - to zrozumie.
 Postanowiłem zwolnić się i trochę wcze-
śniej wyjść z pracy, by pojechać do Brzost-
ku do ośrodka zdrowia, żeby usunąć tego 
zęba. Szybko wsiadłem na rower i pomimo, 
że zdążyłem jeszcze przed zamknięciem 
gabinetu, to i tak odmówiono mi zabiegu 
z powodu sterylizacji wszystkich kleszczy. 
Po skończonej sterylizacji gabinet będzie 
już nieczynny. Zaproponowano mi, żeby 
udać się do gabinetu prywatnego. Tam też 
odszedłem z bólem, ponieważ gabinet z 
powodu urlopu był nieczynny. Wróciłem 
ponownie do ośrodka już nawet prosząc o 
pomoc, złożyłem propozycję „jak nie ma 
pani kleszczy, to niech mi pani wybije tego 
zęba młotkiem”. Chyba zdenerwowałem 
trochę tą panią, bo powiedziała: „idź pan 
na piwo, to pana przestanie boleć”.

zaczerpnięte z pamiętnika „alkoholika”
 Tak też zrobiłem. Zaraz po wejściu 
do gospody spotkałem znajomego, który 
się pytał o zdrowie i w ogóle co u mnie 
słychać. Zwierzyłem się jak to zostałem 
odprawiony z bólem i wysłany na piwo. 
- A głupi jesteś, piwo będziesz pił - za-
proponował po 100 g czystej, że to mi na 
pewno pomoże. Zamówił dwa razy po 
setce, później ja też zamówiłem dwie setki, 
a ząb nic sobie z tego nie robił, tylko nadal 
bolał. Wreszcie nasunął mu się pomysł, 
żebym zapalił papierosa, bo wiedział, że 
już pięć lat nie palę, więc jak zapalę, to 
na pewno pomoże. Pomyślałem, czemu 
nie spróbować i zapaliłem zaciągając parę 
głębszych oddechów. Po chwili jakby ból 
zelżał, więc zapaliłem następnego papie-
rosa, a ile później było tych papierosów i 
setek, to do dziś nie pamiętam. Skutek tego 
zdarzenia wyjaśnił się dopiero na drugi 
dzień, gdy się obudziłem. Przebudzenie 
było bardzo fatalne, bo nie wiedziałem, 
gdzie jestem i u kogo. Gdy otworzyłem 
oczy, zobaczyłem, że leżę na wozie w 
stodole, a wraz ze mną rower. Dopiero w 
pracy opowiadano mi, jak mnie znaleziono 
z rowerem leżącego na drodze. Do dziś nie 
pamiętam, jak wracałem z tym rowerem do 
domu. Ktoś prawdopodobnie widział mnie 
jak prowadziłem rower koło cmentarza, a 
później na górce za Brzostkiem wsiadłem 
na niego. Z górką to dobrze mi się trafiło, 
bo nie musiałem pedałować, tylko rower 
sam jechał, a ja w związku z tym, że nie 
spałem w nocy z powodu bólu zęba, za-
snąłem na tym rowerze. Tak więc jak już 
zjechałem z tej górki rower się zatrzymał, a 
ja na śpiąco po prostu wywróciłem się...
 Przejeżdżał tam akurat konnym wozem 
pewien gospodarz z mojego zakładu pracy. 
Jak zobaczył mnie leżącego z rowerem na 
drodze postanowił zabrać mnie do swojego 
domu...
 Tego zdarzenia długo się wstydziłem i 
nie chciałem opowiadać jak mi się to przy-
darzyło. Mało tego, że zęba nie usunąłem i 
że się opiłem, w dodatku narobiłem sobie 
wstydu, to jeszcze później zacząłem palić 
papierosy, które paliłem aż do grudnia 2004 
roku.
 Posłuchajcie teraz Kochani Alkoho-
licy, że nie warto czasem zakrapiać bólu 
alkoholem, bo ból fizyczny może ustąpić 
lecz na długie lata pozostanie ból moralny 
i wyrzuty sumienia.
 Drugie opowiadanie odnosi się do pew-
nego traktorzysty, który pracował w kółku 
rolniczym.
 Był okres za czasów komuny, że wszyst-
kiego brakowało; brak paliwa, oprysków, 
a co najbardziej dokuczało, to brak możli-
wości kupna alkoholu. W tym czasie trak-

torzyści chętnie jechali wykonywać jakieś 
usługi za przysłowiową butelkę gorzałki. 
Pan X już trochę pod wpływem alkoholu 
pojechał do gospodarza wykonać usługę 
oprysku stonki ziemniaczanej. To miała 
być ostatnia jego usługa w tym dniu, toteż 
bez żadnych przeszkód na zakończenie 
dnia mógł pozwolić sobie trochę wypić. 
Podczas gdy kończył butelkę przyszedł 
inny klient i prosił go o wykonanie u siebie 
również oprysku ziemniaków. Traktorzysta 
tłumaczył mu, że już zakończył pracę, 
a po drugie nie ma już środków na taki 
oprysk. Jednak gdy klient zaproponował 
mu dodatkowo „pół litra” za tą usługę, to 
pojechał do SKR u po ten środek. Przebie-
gły i chytry gospodarz chciał na tym zrobić 
dobry interes i „przy jednym ogniu upiec 
dwie pieczenie”. Polecił traktorzyście 
zabrać oprysk na stonkę i chwasty oraz 
dać taką dawkę, żeby nie powtarzać tego 
zabiegu drugi raz. A że pole na którym rosły 
ziemniaki było oddalone 2 km od domu, 
to nie chciało mu się zaraz sprawdzać 
rezultatu tego oprysku, dopiero po dwóch 
tygodniach pojechał rowerem zobaczyć jak 
rosną ziemniaki. Mówił że sam nie wierzył 
temu co zobaczył, ale wyobrażał sobie 
jakie będzie zdziwienie traktorzysty, który 
zobaczy te ziemniaki. Zaraz udał się do 
SKR-u, sprowadził traktorzystę i kierow-
nika na owe pole. Wszyscy nie mogli się 
nadziwić; na polu nie było wprawdzie ani 
jednej stonki lecz nie było także ani jedne-
go zielonego krzaka ziemniaka....Wszystko 
zostało wypalone do gołej ziemi. Sprawa 
znalazła swój finał w sądzie. W rezultacie 
jednak nie warto było zakładać sprawy 
sądowej, gdyż poniesione z tego tytułu 
koszty były większe i dla gospodarza, który 
uzyskał niewielkie odszkodowanie, i dla 
traktorzysty, który przez to stracił pracę...
 Następny przypadek również opowiadał 
traktorzysta, który nie był pracownikiem 
SKR u, lecz właścicielem swojego ciągni-
ka.
 Po żniwach na odległe od swojego 
domu pole o około 10 km pojechał wy-
konać podorywkę, a że chciał też dodat-
kowo zarobić, żeby żona nie wiedziała, 
zaproponował znajomemu (również za 
gorzałę) zaorać odpowiedni kawałek 
areału. Wszystko byłoby dobrze, ale jak 
wracać do domu traktorem po wypiciu, 
gdy na skraju lasu widoczny był radiowóz 
policyjny. Postanowił ukryć traktor w lesie 
w zaroślach, a pieszo wrócić do domu. W 
domu trzeba było nakłamać żonie, że mu 
traktor „nawalił” i musiał go zostawić u 
znajomego mechanika, a temu zaś musiał 
postawić gorzałę (żeby szybciej go napra-
wił), którą razem wypili. I tak kłamstwo za 
kłamstwem, co jedno to gorsze. Rano zaraz 
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sie jej mieszkańców. Przynależność do Unii 
Europejskiej stwarza szanse turystycznego 
rozwoju. Lokalne władze samorządowe i 
administracyjne szanse te powinny wyko-
rzystać. Powinny wreszcie zrozumieć, że 
turystyka to dziś ważna gałąź gospodarki, 
to rozwój i zatrudnienie.

Władysław Kula
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poszedł szukać traktora, a że nie pamiętał 
gdzie go zostawił, to szukał go przez cały 
tydzień .Zniecierpliwiona żona dała mu 
ultimatum, że jeżeli nazajutrz nie wróci 
do domu z ciągnikiem, to ona osobiście 
uda się z nim do tego mechanika, aby go 
„pośpieszyć”. Zdruzgotany mężczyzna, 
który już zwątpił w odnalezienie ciągnika, 
postanowił się upić, a potem powiesić. Pan 
Bóg nie chciał jednak śmierci grzesznika, 
wysłał więc za nim Anioła Stróża, który za-
prowadził nieszczęśnika do miejsca, gdzie 
był ukryty traktor. Ten zaś uradowany z 
odnalezienia zguby, zapomniał, że jest pod 
wpływem alkoholu i postanowił do domu 
wrócić ciągnikiem. Kara go nie ominęła. 
Natknął się na radiowóz policyjny i gdy 
kontrola wykazała, że prowadził w stanie 
nietrzeźwym, odebrano mu prawo jazdy na 
dwa lata. W tym czasie wiele przemyślał 

i sam się zgłosił na leczenie odwykowe. 
Tak to przeżycie go zmieniło. Przyrzekł 
sobie, że do końca życia nie weźmie go-
rzałki do ust. Wielu tak sobie postanawia, 
ale niewielu dotrzymuje przyrzeczenia. 
Często się zdarza, że osoby które przeżyły 
coś nieprawdopodobnego, coś co spowo-
dowało u nich wstrząs, potrafiły opanować 
swój nałóg i zawrócić na dobrą drogę. Nie 
powinni oni jednak na tym poprzestawać . 
Powinni zaś podzielić się z innymi swoimi 
doświadczeniami i przemyśleniami, aby 
inni też wyleczyli się z nałogu. Pan Jezus 
swoje życie oddał za nas, aby nas zbawić, 
a my co robimy? Nie chcemy nawet się 
modlić za osoby uzależnione. Co powiemy 
Panu Bogu na Sądzie Ostatecznym, gdy 
nam powie, że z naszej winy ktoś został 
potępiony, bo nic nie zrobiliśmy, aby go 
ratować. Mamy, tu na ziemi wszelkie spo-
soby, aby się poprawić, a po śmierci nie 
będzie powrotu i możliwości, aby naprawić 
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Uczestnikami zajęć realizowanych w Zespole Szkół w Nawsiu Brzo- 
steckim w ramach projektu „Szkoła Marzeń” w zakresie języka 

angielskiego jest grupa chętnych uczniów z klas I- III. Celem zajęć jest 
osiągnięcie przez uczniów podstawowej znajomości języka oraz popu-
laryzacja języka angielskiego przez jego nauczanie w ciekawej pozalek-
cyjnej formie. Aktywne ćwiczenia wzbudzają odwagę w codziennym 
posługiwaniu się tym językiem. 
Głównym założeniem zajęć jest:
 - rozwijanie umiejętności językowych - mówienia, czytania, pisania 

oraz poznawania słownictwa w zakresie języka angielskiego poprzez 
wykorzystywanie piosenek, wierszyków, gier edukacyjnych, programów 
komputerowych, materiałów dostępnych w Internecie,

 - rozwijanie kreatywności i samodzielności uczestników w zakresie 
posługiwania się w praktyce językiem angielskim,

 - rozwijanie zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych, pogłębianie 
wiedzy o tych krajach, tradycji, obyczajów, spędzania wolnego czasu.

 Zajęcia będą się również odbywały w pracowni komputerowej dzięki 
innemu programowi grantowemu, z którego sfinansowano zakup kompute-
rowych programów nauki j. angielskiego na różnych poziomach. Te zajęcia 
będą dobrym przygotowaniem do wprowadzenia w Szkole Podstawowej 
w Nawsiu Brzosteckim w przyszłym roku szkolnym obowiązkowego 
nauczania języka angielskiego od I klasy.

Marzena Dunajska

„Język angielski, na co dzień”

to co zepsuliśmy swoim złym postępowa-
niem. Dopóki sami żyjemy, pozwólmy żyć 
innym. Nie pozwalajmy na to, by z naszej 
winy ginęli niewinni ludzie, starajmy się, 
aby nie było więcej wypadków spowodo-
wanych przez alkohol. Dla kierowców, 
którzy prowadzą pod wpływem alkoholu 
powinna być tylko jedna kara: utrata prawa 
jazdy do końca życia.
 Oj! Gdybym ja miał możliwość ponow-
nie się narodzić, to na pewno, na zawsze 
wykreśliłbym ze swego życia alkohol. 
Bowiem wskutek jego zgubnego wpływu 
wiele złego wydarzyło się w moim życiu, 
za co jest mi wstyd i czego ogromnie ża-
łuję i do końca życia będę żałował i obym 
zdążył to odpokutować, bo nie wiem ile mi 
jeszcze tego życia zostało.
 Oj! Niejeden zrozumiał to za późno. 
Dlatego prośmy o miłosierdzie Boże dla 
nas wszystkich.

Józef Samborski

od indywidualnych predyspozycji kobiety. 
We krwi zmniejsza się ilość produkowanych 
hormonów (estrogenów i progesteronu) a w 
całym ustroju zachodzą głębokie zmiany, 
np. zanika jajeczkowanie. 
 Objawy okresu przekwitania: uderzenia 
gorąca, nocne poty, bóle głowy, bezsenność, 
nadmierna potliwość, nerwowość, depre-
sja, drażliwość, obniżenie koncentracji, 
zmęczenie, niepokój, niska samoocena, 
poczucie zagrożenia, nieregularność lub 
brak miesiączek / krwotoki miesiączkowe. 
Uderzenia gorąca to uczucie ciepła, zwłasz-
cza w górnej połowie ciała, połączone z 
poceniem i nieprzyjemnym kołataniem 
serca. To zdecydowanie najczęstszy objaw, 
który może pojawić się już kilka lat przed 
menopauzą i być pierwszą oznaką wygasa-
jącej czynności jajników. Aby zmniejszyć 
uderzenia gorąca należy ograniczyć gorącą 
kawę i herbatę, alkohol, ostre przyprawy. Po 
menopauzie następują zmiany związane z 
zrzeszotnieniem kości spowodowane jest 
zmniejszeniem stężenia estrogenów we 
krwi i w konsekwencji zaburzone zostaje 

kącik  
zdrowia  
apteki „vita”

Anna Grygiel z dziećmi

Składamy serdeczne
podziękowania wszystkim, 

którzy wzięli udział 
w uroczystości pogrzebowej 

oraz łączyli się z nami w bólu po stracie
ś.p.	Stanisława	Grygla

zmarłego 28 II 2006 r.

Bardzo serdecznie 
dziękujemy wszystkim, 

za wyrazy współczucia oraz udział 
w uroczystości pogrzebowej

ś.p. Mieczysława	Strączka 
zmarłego 21 II 2006 r. 

Elżbieta i Leszek Bieniek

czy należy obawiać się 
menopauzy?
Wiele kobiet na całym świecie (w tym  

około 5 milionów Polek) odczuwa 
dokuczliwe objawy menopauzy. Meno-
pauza oznacza samoistne zatrzymanie 
miesiączkowania. W naszych warunkach 
klimatyczno - geograficznych zaczyna się 
najczęściej po 40 roku życia. Natomiast 
klimakterium, czyli okres przekwitania, 
to okres kilku lat przed i po menopauzie 
obejmujący wszystkie zmiany w fizjologii 
cyklu miesięcznego, samopoczuciu, czyli 
w organiźmie kobiety zachodzących w 
tym czasie. Długość jego trwania zależy 

wbudowanie wapnia do kości, dzięki cze-
mu są one bardziej wrażliwe na złamania. 
Dlatego tak ważnym pierwiastkiem dla 
organizmu powinien być wapń zapobiega-
jący osteoporozie (wskazane są zwłaszcza 
jogurty). Uderzenia gorąca łagodzi witami-
na E oraz preparaty żeń-szeniowe. Innymi 
ważnymi elementami diety powinny być 
czysta woda, magnez, witaminy z grupy 
B, herbatki ziołowe np. z szałwi. Wiele 
kobiet przykre objawy łagodzi preparatami 
pochodzenia naturalnego, które budzą duże 
zainteresowanie. Powszechnie wiadomo, 
że kobiety zamieszkujące Azję, których 
dieta bogata jest w izoflawonoidy (soję) 
przechodzą menopauzę łagodniej, a nawet 
niezauważalnie. Najbogatszym źródłem 
fitoestrogenów jest pluskwica groniasta 
(Cimcifuga recemosa) i soja (Glycine 
max), poza tym fasola, soczewica, bób 
groch, pszenica, jęczmień, żyto, ryż, owies, 
mleko sojowe. Warto pamiętać o ruchu na 
świeżym powietrzu i lekkich ćwiczeniach. 
Dużo zdrowia!

M. i M. Godawska
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szkoła podstawowa w Brzostku - 600 lat tradycji (2)
W październiku	ubiegłego	roku	Publiczna	Szkoła	Pod- stawowa	im.	Komisji	Edukacji	Narodowej	w	Brzost-
ku	przystąpiła	do	I	edycji	międzynarodowego	Konkursu	pt.	
„Szkoła	z	tradycją”.	Celem	Konkursu	jest	przedstawienie	
wieloletniej	 tradycji	 swej	 placówki	 oświatowej	 oraz	 jej	
znaczenia	dla	 życia	 społeczności	 lokalnej.	Mamy	bogatą	
historię	 i	 tradycję	w	dziedzinie	 szkolnictwa,	bowiem	już	
ponad	600	lat	temu	założono	w	mieście	Brzostek	pierwszą	
szkołę.	Dlatego	zespół	nauczycieli	bloku	humanistycznego	
przygotował	projekt	konkursowy	pt.	„Teraźniejszość	jest	
tylko	mgnieniem	oka...”.	Został	 on	 zakwalifikowany	do	
pierwszego	etapu	 i	 znajduje	 się	na	 stronie	 internetowej:	
www.fundacjaszansa.org 
 Brzostecka Szkoła Podstawowa na przestrzeni dziejów i 
w ostatnich latach miała wiele osiągnięć.	Dyrektor	Szkoły	
Maria	Przebięda i wicedyrektor Maria Rozwadowska wraz z 
Radą Pedagogiczną angażują rodziców, lokalne władze, firmy 
i mieszkańców do czynnego uczestnictwo w uroczystościach 
i imprezach środowiskowych organizowanych przez szkołę. 
Przykładami są: obchody Jubileuszu 30 – lecia otwarcia nowej 
szkoły i nadania jej imienia Komisji Edukacji Narodowej; 
uzyskanie tytułu „Szkoła z klasą”; festyny rodzinne „Majów-
ka – rodzina i szkoła razem w pracy i zabawie”; akademie z 
okazji świąt religijnych i państwowych. Sukcesem Dyrektora 
Szkoły i pracowników są liczne projekty realizowane wraz ze 
Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Gminy Brzostek, takie 
jak: WIEś POdKARPAcKA W dROdZE dO WSPÓlNEj 
EuROPY; KuRSY AGROTuRYSTYcZNE; SZKOŁA BIZNESu 
I MARKETINGu; SZYjMY RAZEM; MIKROPOżYcZKI dlA 
TERENÓW WIEjSKIch; PRAcOWNIA KOMPuTEROWA W 
SZKOlE POdSTAWOWEj; dZIEdZIcTWO KulINARNE 
I lOKAlNE PROduKTY ROlNE - SZANSą NA ROZWÓj 
GMINY BRZOSTEK; POMOcNA dŁOń; a od lutego tego 
roku projekt grantowy ORZEŁ I RESZKA PRZEWOdNIKAMI 
W śWIEcIE fINANSÓW. Często odbywały się też prezentacje 
brzosteckiego dziedzictwa kulinarnego.
 Obecnie realizując zadania „Szkoły z tradycją”, nauczyciele 
przygotowali „Zarys dziejów szkoły w Brzostku”, z którego 
korzystają uczniowie klas piątych i szóstych w ramach konkur-
su pt. „600 lat szkoły w Brzostku”. W celu poznania dziejów 
oświaty w naszej Małej Ojczyźnie, przedstawiamy kalendarium 
historyczne oraz szerzej omówiona zostanie szkoła parafial-
na.
	początek XV w. – założenie w mieście Brzostek szkoły pa-

rafialnej przez opactwo benedyktynów z Tyńca.
	1407 r. – pierwszy uczeń, Mateusz z Brzostku, zapisuje się 

na Uniwersytet Krakowski.
	1434 r. - rektorem brzosteckiej szkoły jest Laurencjusz, a 

potem niejaki Zawisza.
	XV i XVI w. – parafialna szkoła w Brzostku słynie z wy-

sokiego poziomu nauczania, wielu jej uczniów studiuje na 
uniwersytetach, zostaje nauczycielami i kapłanami.
	pocz. XVII w. – nauczycielem jest tu znany poeta Jan z Ki-

jan.
	lata 1655-1657 – najazdy wojsk szwedzkich i węgierskich, 

ogromne zniszczenia Brzostku i upadek szkolnictwa.
	1772 r. – pierwszy rozbiór Polski, nasza okolica pod zaborem 

austriackim.
	1785 r. – ufundowanie w naszym mieście szkoły trywialnej 

(trzyklasowej), władze Austrii wykorzystują ją do germani-
zacji Polaków.
	1833 r. – jest nowy drewniany budynek szkolny z dwoma 

salami, uczy się 45 dzieci.
	1873 r. – utworzenie w Brzostku czteroklasowej szkoły 

ludowej, zaprzestanie germanizacji.
	1911 r. - wybudowanie pierwszej w naszym mieście muro-

wanej szkoły (obecna stara szkoła).
	maj 1915 r.– bitwa o Brzostek powoduje duże zniszczenia w 

czasie I wojny światowej.
	listopad 1918 r. – Polska odzyskuje niepodległość.
	1926 r. – utworzenie w Brzostku pełnej szkoły siedmiokla-

sowej do której uczęszcza 400 uczniów.
	IX 1939 – I 1945 r. - druga wojna światowa i okrutna okupacja 

niemiecka w naszym regionie.
	wiosna 1945 rok - w zniszczonym budynku szkolnym naukę 

rozpoczyna 440 uczniów.
	1971 r. – rozpoczęcie budowy nowej placówki oświatowej.
	14 X 1973 r. – otwarcie w Brzostku nowoczesnej dużej szkoły 

im. Komisji Edukacji Narodowej w dwusetną rocznicę jej 
powstania.
	14 X 2003 r. – uroczyste obchody Jubileuszu-30 lecia otwar-

cia nowej szkoły i nadania im. K.E.N.

HISTORIA	-	SZKOŁA	PARAFIALNA
 Z chwilą przyjęcia chrześcijaństwa, aż do końca XVIII 
w., zakładano na ziemiach polskich szkoły parafialne przy 
katolickich świątyniach. Dawały one elementarne, czyli 
podstawowe wykształcenie. Szkoła parafialna w Brzostku 
powstała na początku XV w., lecz dokładna data nie jest znana. 
Jej założycielem było tynieckie opactwo benedyktynów, do 
dóbr którego należało miasteczko. W 1407 r. pierwszy uczeń 
tej szkoły: Mateusz z Brzostku syn Piotra zapisuje się na 
przesławną Akademię Krakowską, a w 1429 r. to samo uczynił 
Jan z Brzostku syn Stanisława. W 1434 r. Laurencjusz był 
pierwszym znanym rektorem czyli kierownikiem brzosteckiej 
szkoły. Natomiast szczególny rozkwit przeżywała omawiana 
placówka w XVI stuleciu i słynęła z wysokiego poziomu 
nauczania. Liczni jej wychowankowie studiowali potem na 
Akademii Krakowskiej i byli wyświęcani na księży lub zo-
stawali nauczycielami. Przykładami są: Stanisław z Brzostku 
– proboszcz w Zaleszanach; Piotr z Brzostku – proboszcz w 
Gumniskach; Wojciech z Brzostku – rektor szkoły w Polnej. 
Potwierdzają to również szczątkowo zachowane dokumen-
ty wizytacje. W sprawozdaniu z lat 1595 - 1596 zapisano: 
„Założono chór, do którego należą uczniowie. Ponadto do 
kościoła w Kleciach przysyła się młodzież z Brzostku do 
śpiewu Mszy świętej”. W 1602 roku rektorem szkoły był 
Wawrzyniec Komorek – bardzo starannie wykształcony wy-
chowanek Zakonu Jezuitów. Pomocnikiem rektora był Maciej 
Kramarczyk z Zakliczyna – kantor, czyli organista, który uczył 
śpiewu kościelnego. Zadbany drewniany budynek szkolny 
znajdował się wówczas przy kościele od strony południowej 
(czyli w okolicach dzisiejszej nowej plebani). W nim było 
mieszkanie dla kierownika oraz izba do nauki. W dokumentach 
z wizytacji zapisano również: „W Brzostku ponadto proboszcz 
z własnej hojności kierownikowi dodatkowo płacił. Probosz-
cz był on człowiekiem wykształconym dbającym o oświatę, 
posiadał własną bibliotekę z dużą ilością książek”. Utrzyma-
nie placówki spoczywało na proboszczu oraz mieszczanach. 
Innymi źródłami dochodu były: opłaty za naukę od uczniów, 
daniny parafian nazywane klerykaturą, datki płodów rolnych, 
udział w kolędzie. Właściwe finansowanie szkolnictwa było 
ważne, bo od tego zależał odpowiedni poziom edukacji. Tak 
korzystna sytuacja uległa gwałtownej zmianie w połowie 
XVII w. Rabunki czynione przez różne wojska, potem szwe-
dzki potop, aż wreszcie najazd księcia Siedmiogrodu Jerzego 
Rakoczego w 1657 r. dokonał pełnego zniszczenia Brzostku. 
Spłonął kościół i dwór, a ocalało jedynie kilka domów. Wtedy 
większość mieszkańców opuściła spalone miasto. Troskę o 
odnowienie szkoły wykazywał ksiądz Jan Zardecki, który 
przeznaczał duże kwoty na utrzymanie dobrego nauczyciela i 
kantora do nauki śpiewu. Jeszcze na początku XVIII w. prze-
marsze wojsk rosyjskich i szwedzkich rujnowały Brzostek. W 
tych wojennych warunkach przerywano edukację, a w latach 
pokoju, szczególnie gdy panowała ogólna bieda mieszkańców, 
poziom nauczania w szkole parafialnej bardzo się obniżył. Wte-
dy to w całej Rzeczpospolitej istniała taka sytuacja. Dopiero 
z chwilą utworzenia w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej, 
zaczęła się poważna reforma systemu oświaty. Niestety nie 
dotyczyło to Brzostku, który po I rozbiorze Polski znalazł się 
pod austriackim panowaniem. 

Nauczyciele bloku humanistycznego
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Drużyny harcerskie na co dzień działa- 
jące przy swoich szkołach, w okresie 

ferii chętnie spotykają się i integrują na 
wspólnych wyjazdach. Podczas czterech 
takich wycieczek z noclegami zorgani-
zowanych w okresie dwóch feryjnych 
tygodni, aktywnie wypoczywało ok. 110 
harcerek i harcerzy ze szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz szkół średnich naszego 
powiatu.
Dębica	-	Pilzno	-	Siedliska	Bogusz:	 jak	
Kamienie na szaniec
W tym roku środowiska dębickie zaprosiły 
na biwak drużynę z nowopowstałego Hufca 

Biwaki zimowe w huFcach zhp dęBica oraz ziemi pilzneŃskieJ
Ziemi Pilźnieńskiej. Przedstawiciele 13 DW 
z Dębicy oraz 77 DSH z Siedlisk Bogusz 
wprowadzali w tajniki wiedzy harcerskiej 
przybyszów z Pilzna, odpoczywając od 
szkolnych trudów w przyjaznych murach 
głobikowskiej Szkolnej Bazy Turystycznej. 
Ten zimowy wypad trwał przez pełne trzy 
dni i głównie skupiał się na harcerskiej 
historii oraz technikach. Oprócz czynnego 
przeżywania przygód, jakie kiedyś spotyka-
ły harcerzy - szaroszeregowców na terenie 
całej Polski, uczestnicy biwaku zapoznali 
się z postacią Aleksandra Kamińskiego, 
patrona pilźnieńskiego hufca. Uczyli się 

także posługiwania mapą i kompasem, 
GPS-em oraz kilometromierzem, planując 
pieszą wycieczkę przez śniegi. Uczestniczy-
li również w warsztatach fotograficznych, 
mając do swojej dyspozycji zarówno aparat 
analogowy, jak i cyfrowy. Na przełomie lu-
tego i marca w Liceum Ogólnokształcącym 
oraz w Publicznym Gimnazjum w Pilźnie 
odbędzie się wystawa zdjęć biwakowych. 
1 PDW z Pilzna uzyskała na swój wyjazd 
dofinansowanie z Funduszu Antyalkoho-
lowego oraz od Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Pilźnieńskiej.                              B. 
Wojtaszek

zadysponuj swoim podatkiem
Organizacja pożytku publicznego

Ludowy	Klub	Sportowy	„Brzostowianka”	Brzostek
39-230	Brzostek,	ul.	20	Czerwca	4

REGON: 001401304; NIP: 872-20-11-543
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/Brzostek

Nr konta: 93 8589 0006 0080 0010 7158 0003 - piłka nożna
   66 8589 0006 0080 0010 7158 0004 - tenis stołowy
 Wpłacając 1% swojego podatku na Ludowy Klub Sportowy 
„Brzostowianka” Brzostek inwestujesz pieniądze w sport dzieci i 
młodzieży gminy Brzostek.
 Zgodnie z artykułem 27 „Ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i wolontariacie” podatnik może przekazać 1% podatku 
należnego fiskusowi na wsparcie organizacji, które realizują dzia-
łania pożytku publicznego (na przykład w sferze sportu). Daje to 
Państwu możliwość wsparcia swoimi pieniędzmi działań wybranej 
przez siebie organizacji pożytku publicznego.
 LKS „Brzostowianka” Brzostek uzyskał status organizacji 
pożytku publicznego w lutym 2005 roku i prowadzi zbiórkę 1% 
podatku od osób fizycznych, przeznaczając pozyskane środki na 
rozwój sportu dzieci i młodzieży w ramach swej statutowej dzia-
łalności.

Jak przekazać nam 1% swojego podatku dochodowego od osób 
fizycznych?

Wystarczy odrobina dobrej woli  
i poświęcenie kilku chwil na formalności.

Krok	1.
 Po wyliczeniu całego podatku za 2005 r należy obliczyć 1 pro-
cent tej kwoty. W tym celu należy kwotę z pola 180 (PIT 36) lub z 
pola 110 (PIT 37) pomnożyć przez 0,01. Uzyskana kwota to Twój 
1 % podatku. Należy ją wpisać w pozycji 181 formularza PIT 36 
lub w pozycji 111 formularza PIT 37. Końcówkę trzeba zaokrąglić 
do pełnych dziesiątek groszy.

Krok	2.
 Kwotę 1 procenta należy wpłacić do 30 kwietnia 2006 r. w banku 
lub na poczcie na konto i adres podany poniżej.
Ludowy Klub Sportowy „Brzostowianka” Brzostek, 
39-230 Brzostek, ul. 20 Czerwca 4
Nr konta: 93 8589 0006 0080 0010 7158 0003 - piłka nożna
  66 8589 0006 0080 0010 7158 0004 - tenis stołowy
Uwaga: wpłaty na konto należy dokonać przed złożeniem PIT-u 
w Urzędzie Skarbowym.
Krok	3.
 Wpłacona kwota zostanie zwrócona przez Urząd Skarbowy 
wraz ze zwrotem nadpłaty całego podatku. Podatnicy, którzy mają 
nadpłatę, kwotę swego podatku należną fiskusowi pomniejszają o 
kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego.
 UWAGA! Data wpłaty 1% podatku od osób fizycznych na rzecz 
organizacji pożytku publicznego nie może być późniejsza, niż data 
podana na zeznaniu podatkowym PIT za rok 2005.

DZIĘKUJEMY	ZA	KAŻDĄ	 
NAWET	NAJMNIEJSZĄ	WPŁATĘ!

Zarząd lKS „Brzostowianka”

Odstąpię	adresy	zagranicznych	insty-
tucji	kościelnych	i	cywilnych	udziela-
jących	 różnorakiej	 pomocy	 osobom	
potrzebującym.	Na	wysłanie	 doku-
mentów	proszę	 o	 znaczki	 za	 5,80	 zł	 
/przesyłka	wartościowa/

„F.	H.-U.”
box	1009	Char.
ul.	Moniuszki	1

35017	UPT	Rzeszów	1
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Lp. Wyszczególnienie Powiat Ludność	 
w tys.

Powierzchnia 
 w km kw.

1. Gmina Brzostek Dębica 13,1 123
2. Gmina Skołyszyn Jasło 12,4 78
3. Gmina Kołaczyce Jasło  8,7 60
4. Gmina Szerzyny Tarnów  8,4 82
5. Gmina Brzyska Jasło  6,2 45
6. Gmina Jodłowa Dębica  5,5 60

Razem 54,3 448

Lp. Miejscowość Cechy	charakterystyczne
1. Brzostek rynek, ratusz, szkoła
2. Brzyska góra Liwocz, duży zakręt, bezrobocie
3. Jodłowa kiełbasa jodłowska, lasy, sanktuarium
4. Kołaczcye wąsy, sklep mięsny, rynek
5. Skołyszyn kolej żelazna, ciastka, dobry wójt
6. Szerzyny kościół, na uboczu, za górą

Droga powiatowa Brzostek - Skurowa - Błażkowa już niedłu- 
go może stać się najpopularniejszą trasą turystyczną nie tylko 

dla mieszkańców gminy Brzostek. Żeby tak się stało, trzeba naj-
pierw zasypać żwirem „góry i doliny” na tej drodze (na zdjęciu). 
Później odnowić nawierzchnię (czyli położyć asfalt) i umocnić 
pobocza na długości dwóch kilometrów.
 Kręta i momentami bardzo wąska droga w sam raz pasuje dla 
rowerzystów i zaprzęgów konnych (bryczki - przy drodze mieszka 
hodowca koni). Pewnie nic się nie stanie, jak tamtędy będą jeździć 
samochody osobowe i ciągniki rolnicze.
 Tymczasem jeżdżą ciężkie samochody ciężarowe i niszczą dro-
gę. Most przy okazji także. Właściciel drogi czyli powiat dębicki 
na odnowę tej drogi przeznaczył w tym roku 150 tys. zł. Gmina 
Brzostek dołoży 80 tys. zł. Czy to wystarczy - zobaczymy.

 W rejonie góry Liwocz (562 m.n.p.m.) znajduje się sześć gmin, 
wśród których gmina Brzostek ma największą powierzchnię i 
najwięcej ludności.
Tab.	Nr	1	Gminy	w	rejonie	Liwocza

 Przez mieszkańców sąsiednich gmin Brzostek postrzegany jest 
jako miasto (wprawdzie małe, ale zawsze). Świadczy o tym ankieta, 
przeprowadzona wśród uczestników warsztatów turystycznych w 
Brzyskach 15.01.2006 roku. Temat ankiety: Z czym kojarzysz tę 
miejscowośc?
Tabela	nr	2.	Turystyczne	skojarzenia

Okazuje się, że dobry wójt może być atrakcją turystyczną gminy!
Proste - w dobrej gminie ludzie wybierają dobrego wójta.
Już niedługo taki drogowskaz pojawi 
się w Brzostku. 
 Pasmo Liwocza i Brzanki jest najwyższym grzbietem górskim 
w obszarze Pogórza Ciężkowickiego. Góra Liwocz wyraźnie od-
cina się od reszty Pasma - położona nieco na uboczu, porośnięta 
ciemnym bukowym lasem, zawsze budziła podziw, ale i strach. 

z brzosteckiego rynku na górę liwocz

na turystycznym szlaku

13 lutego 2006 r. w Zespole Szkół nr 4 w Jaśle odbyła się V  
edycja Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. Hugona 

Steinhausa. W dniu tym 193 uczniów klas pierwszych, drugich oraz 
trzecich gimnazjów regionu jasielskiego oraz kilku szkół powiatu 
dębickiego przez 90 minut zmagało się z trudnymi zadaniami 
matematycznymi.
    Pomysł uczczenia w ten sposób pamięci wybitnego matema-
tyka, honorowego obywatela miasta Jasła, Hugona Steinhausa 
zrodził się pięć lat temu. Młodzież przyjęła go z dużym zaintere-
sowaniem. Szybko wpisał się na stałe do kalendarzy szkolnych 
konkursów przedmiotowych. Corocznie przeprowadzany jest w 
trzech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych.
    W tym roku nie zabrakło na nim również omnibusów z Gim-
nazjum w Brzostku, którzy dobrze wiedzą, kto jest królową 
nauk. Brzosteccy uczniowie udowodnili, że są matematykami, z 
którymi trzeba się liczyć, a świadczą o tym ich sukcesy: I miejsce 
w kategorii klas trzecich gimnazjalnych zajął Jakub Wojdyła, a 
Dawid Wójcik zdobył II miejsce w kategorii klas pierwszych 
gimnazjów.

    Finaliści wraz z opiekunami zostali zaproszeni na konferencję 
matematyczną podsumowującą V Jasielski Konkurs Matematycz-
ny, która odbyła się 2 marca 2006 r. w auli Zespołu Szkół nr 4 w 
Jaśle. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody sponso-
rowane przez Starostę Powiatu Jasielskiego oraz innych fundato-
rów, do których należy również Wójt Gminy Brzostek. Docenieni 
zostali także ich opiekunowie (panie Danuta Ramut i Małgorzata 
Piekarczyk), którzy za trud włożony w przygotowanie uczniów 
do konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i podziękowania. 
Jednym z punktów imprezy był referat wygłoszony przez laureata 
konkursu, Jakuba Wojdyłę, ucznia Gimnazjum w Brzostku.
Pragniemy serdecznie podziękować Wójtowi Gminy Brzostek, 
panu Leszkowi Bieńkowi za ufundowanie nagród dla laureatów 
konkursu oraz jego zastępcy, panu Janowi Szczepanikowi za 
obecność na konferencji matematycznej.

Danuta Ramut,
 Małgorzata Piekarczyk

„między duchem a materią 
poŚredniczy matematyka”

hugo Steinhaus

Fot. J. Lenkiewicz

Na szczycie góry każdy odczuwa pewną niesamowitość miejsca, 
w którym się znajduje. 
 Owa tajemniczość zrodziła wiele legend. Jedna z nich mówi o 
zbójach napadających przy drodze wiodącej przez szczyt Liwocza. 
W nocy rabowali i kradli, a potem bawili się do upadłego w przy-
drożnej karczmie. Pełno tam było muzyki, a okoliczne dziewczyny 
ochoczo bawiły się ze zbójami.
 Pewnego razu do karczmy wpadł diabeł i porwał pierwszego 
z boku muzykanta. Był to basista. Diabeł zwlókł go na Liwocz i 
zepchnął w przepaść. Do dziś od strony Czermnej część lasu po-
rastającego Liwocz nazywa się Piekłem i ponoć słychać stamtąd 
odgłosy basów.

Ferdynand Bugno

Uczniowie	Gimnazjum	w	Brzostku	z	opiekunami	oraz	Za-
stępcą	Wójta	Gminy	Brzostek



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE12

UWAGA!
W	przetargach	mogą	brać	udział	osoby,	które	wpłacą	wadium	w	wyżej	
wymienionej	wysokości	do	dnia	 04	kwietnia	 2006r.	do	Kasy	Urzędu	
Gminy	w	Brzostku,	lub	na	konto:	Bank	Spółdzielczy	Rzemiosła	Oddział	
w	Brzostku	Nr	59	85890006	0080	0210	2020	0005
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 zawarcia umowy kupna - sprzedaży 
w dniu wyznaczonym do stawienia się w Kancelarii Notarialnej. Koszty 
umowy notarialnej pokrywa kupujący.
Zastrzega	się	prawo	unieważnienia	przetargów	bez	podania	przyczyn.	
W	razie	wyniesienia	granic	na	gruncie	koszty	pokrywa	kupujący.

Wójt	Gminy	Brzostek	ogłasza	
III PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na	 sprzedaż	 nieruchomości	 położonej	w	Kamienicy	
Górnej	stanowiącej	własność	Gminy	Brzostek
Z	zasobu	nieruchomości	mienia	komunalnego	przezna-
czona	zostaje	do	sprzedaży	w	drodze	przetargu	nastę-
pująca	nieruchomość:	
działka	oznaczona	nr	ewid.	357	o	pow.	0.28	ha	i	działka	
oznaczona	nr	ewid.	422/3	o	pow.	0.31	ha,	położone	w	
Kamienicy	Górnej,	 stanowiące	 na	 podstawie	Księgi	
Wieczystej	Nr	38	567	własność	Gminy	Brzostek.	
Działki	ozn.	nr	ewid.	357	i	422/3	położone	w	Kamienicy	
Górnej, znajdują się w obrębie pól użytkowanych rolni-
czo. Dojazd drogą nieutwardzoną. W pobliżu zabudowa 
zagrodowa.
Działka ewid. 422/3 jest użytkowana rolniczo. Użytki sta-
nowią RIVa - 3100 m2

Jest to teren płaski w kształcie wydłużonego trójkąta, poło-
żony na stoku, natomiast działka ozn.nr ewid. 357 o pow. 
2800m2 jest porośnięta samosiejkami olszyny, jest teren w 
kształcie prostokąta, położony na stoku. 
Użytki stanowią PsV - 1700 m2, RIVb-1100m2.
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 zagospo-
darowaniu przestrzennym Dz.U.Nr 15 z 1999 r,poz.139).
Zgodnie z art.3,ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o 
kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64, poz.592), poza 
wyjątkami określonymi w art.3 ust.7 tej ustawy, Agencji 
Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu 
przedmiotowych nieruchomości.
Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu 
przy zawieraniu umowy sprzedaży, zobowiązany będzie 
do złożenia następujących dowodów, o których mowa w 
art.7 ust.1-5 w/w ustawy tj.: dowód potwierdzający oso-
biste prowadzenie gospodarstwa rolnego - oświadczenie 
prowadzącego gospodarstwo, poświadczone przez Wójta 
Gminy Brzostek.
Cena	wywoławcza	dla	poszczególnych	działek	wynosi:
1.	dla	działki	nr	357	wynosi:	1	157,00	zł	
2.	dla	działki	nr	422/3	wynosi:	1	163,00	zł	
Wadium	dla	poszczególnych	działek	wynosi:
	1.	dla	działki	nr	357	wynosi	116,00	zł	
	2.	dla	działki	nr	422/3	wynosi	117,00	zł	
III	PUBLICZNY	PRZETARG	USTNY	ODBĘDZIE	SIĘ	

W	URZĘDZIE	GMINY	W	BRZOSTKU	
W	DNIU	07	KWIETNIA	2006r.	O	GODZ.	1045 

W BIURZE WÓJTA GMINY

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	przezna-
czona	zostaje	do	sprzedaży	w	drodze	przetargu	nastę-
pująca	nieruchomość:	
Działka	oznaczona	nr	ewidencyjnym	186/4	o	pow.	0,36	ha	
położona	w	Siedliskach-Bogusz,	objęta	Księgą	Wieczystą	
Nr	70	522, stanowiąca	własność	Gminy	Brzostek
Jest to teren niezabudowany, użytkowany rolniczo o zróż-
nicowanej konfiguracji. Przylega bezpośrednio do drogi 
gminnej o nawierzchni utwardzonej.
Zgodnie	z	decyzją	o	warunkach	zabudowy	 i	zagospo-
darowania	 terenu	Nr	RGiMK.IV.7431-49/2004	 z	dnia	
14.09.2004	roku,	działka	ta	jest	przeznaczona	pod	zabu-
dowę	mieszkalną	jednorodzinną.	Teren	uzbrojony	w	sieć	
elektryczną.	Dojazd	drogą	gminną	utwardzoną.
Cena	wywoławcza	działki	nr	186/4	wynosi:	6	937,00	zł	
Wadium	na	w/w	nieruchomość	wynosi	694,00	zł	
I	PUBLICZNY	PRZETARG	USTNY	ODBĘDZIE	SIĘ	W	
URZĘDZIE	GMINY	W	BRZOSTKU	W	DNIU	07	KWIET-
NIA	2006r.	O	GODZ.	1030 W BIURZE WÓJTA GMINY

	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	zosta-
je	do	sprzedaży	w	drodze	przetargu	następująca	nieruchomość:	
Działka	oznaczona	nr	ewidencyjnym	85/6	o	pow.	0,16	ha	położona	
w	Siedliskach-Bogusz,	objęta	Księgą	Wieczystą	Nr	26	654, stano-
wiąca	własność	Gminy	Brzostek
Jest to teren niezabudowany, użytkowany rolniczo. Przylega bezpo-
średnio do drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej. 
Zgodnie	z	decyzją	o	warunkach	zabudowy	i	zagospodarowania	
terenu	Nr	RGiMK.IV.7431-48/2004	z	dnia	14.09.2004	roku,	działka	
ta	 jest	 przeznaczona	pod	 zabudowę	mieszkalną	 jednorodzin-
ną.	Teren	uzbrojony	w	 sieć	 elektryczną.	Dojazd	drogą	gminną	
utwardzoną.
Cena	wywoławcza	działki	nr	85/6	wynosi:	3	882,00	zł	
Wadium	na	w/w	nieruchomość	wynosi	389,00	zł
I	PUBLICZNY	PRZETARG	USTNY	ODBĘDZIE	SIĘ	W	URZĘ-
DZIE	GMINY	W	BRZOSTKU	W	DNIU	07	KWIETNIA	2006r.	

O GODZ. 1015 W BIURZE WÓJTA GMINY

Wójt	Gminy	Brzostek	ogłasza	
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na	sprzedaż	nieruchomości	położonych	w	Brzostku	stanowiących	
własność	Gminy	Brzostek
Z	 zasobu	nieruchomości	mienia	 komunalnego	 przeznaczona	
zostają	do	sprzedaży	w	drodze	przetargu	następujące	nierucho-
mości:	
działka	oznaczona	nr	ewid.	460/4	o	pow.	0.08	ha,	działka	ozna-
czona	nr	ewid.	460/5	o	pow.	0.03	ha	i	działka	oznaczona	nr	ewid.	
460/6	o	pow.	0.10	ha,	położone	w	Brzostku,	stanowiące	na	pod-
stawie	Ksiąg	Wieczystych	Nr	38	692	i	Nr	15	601	własność	Gminy	
Brzostek.	
Działki ozn. nr ewid. 460/4, 460/5,460/6 położone w Brzostku, znaj-
dują się w obrębie zabudowy zagrodowej. 
Zgodnie z decyzjami Wójta Gminy w Brzostku Nr.IV.7431/50 i 
51/2004 z dnia 14.09.2004 roku o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu, działki ozn.nr 460/4 i 460/6 są przeznaczone pod 
zabudowę mieszkalną jednorodzinną, natomiast dz.ozn. nr ewid. 460/5 
stanowi drogę wewnętrzną. Jest to teren niezabudowany, użytkowany 
rolniczo, uzbrojony w sieć elektryczną i wodociągową. Możliwy 
dojazd od ulicy Schedy. 
1.	Działka	ozn.	nr	ewid.	460/4	-	(budowlana)
2.	Działka	ozn.	nr	ewid.	460/5	-	(droga	wewnętrzna)
3.	Działka	ozn.	nr	ewid.	460/6	-	(budowlana)
Cena	wywoławcza	dla	poszczególnych	działek	wynosi:
1.	działki	nr	460/4	wynosi	6	463,00	zł	
2.	działki	nr	460/5	wynosi	2	334,00	zł	
3.	działki	nr	460/6	wynosi	8	020,00	zł	
Wadium	na	dz.	nr	460/4	wynosi	647,00	zł	
Wadium	na	dz.	nr	460/5	wynosi	234,00	zł	
Wadium	na	dz.	nr	460/6	wynosi	802,00	zł	
I	PUBLICZNY	PRZETARG	USTNY	ODBĘDZIE	SIĘ	W	URZĘ-
DZIE	GMINY	W	BRZOSTKU	W	DNIU	07	KWIETNIA	2006r.	 

O GODZ. 1000 W BIURZE WÓJTA GMINY
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ROZWIĄZANIE: 
W. B. 3/2006
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krzyŻÓwka z nagrodą

Poziomo:
1) Ciężka choroba zakaźna; 4) Zakaz 
przywozu i wywozu towarów z ja-
kiegoś kraju; 8) Do uchylenia tajem-
nicy; 11) Glin; 12) Konstantynopol;  
13) Mieszkaniec Australii; 15) Umiar 
w zachowaniu; 16) Niemiecki samo-
chód; 17) Biegłość w pewnej dzie-
dzinie; 24) Litera jak krzyżyk; 26) Na 
plecach św. Mikołaja; 27) Odmiana ja-
błek na szarlotkę; 28) Ekskluzywność;  
29) Średniowieczna budowla obronna; 
30) Samochodowy sygnał; 31) Świa-
dectwo kontroli technicznej.

Pionowo:
1) Autor dramatów; 2) Mongolska osada;  
3) Francuskie żegnaj; 4) Kraj królowej Kle-
opatry; 5) Zawiera materiał wybuchowy;  
6) Honorowy tytuł żydowskich nauczycieli; 7) 
Rzeka w północno-wschodniej Polsce, wpada 
do Narwi; 8) Doznał obrażeń w wypadku; 9) 
Rodzaj flaneli; 10) Komedia i dramat w jed-
nym; 13) Druh Portosa i Aramisa; 14) W niej 
pieniądze; 18) Część kuchenki gazowej; 19) 
Samoczynnie zatrzymuje pociąg; 20) Chiń-
czyk lub Mongoł; 21) Z ocenami studenta; 
22) Lampa elektronowa; 23) Kąpielisko obok 
Jastarni; 25) Miasto koło Gdańska; 26) John, 
aktor, zwany księciem westernu.

Litery z kratek ponumerowanych w prawym 
dolnym rogu utworzą rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczo-
nego niżej dostarczone do dnia 10 kwietnia 
2006	r.	do Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Brzostku wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.
Rozwiązanie	 krzyżówki	 z	 poprzedniego	
numeru:
PRAWA MIEJSKIE DLA BRZOSTKU
Nagrodę książkową wylosował 
GRZEGORZ	MIKOŚ	z Lipnicy Dolnej
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do GOK 
w Brzostku.

J. Nosal

Na Placu Czerwonym milicjant pod-
chodzi do parkującego cudzoziemca. 
- Tu nie wolno parkować! 
- Dlaczego? 
- Jak to dlaczego... Przecież tu Lenin... 
Stalin... Dzierżyński... 
- Eee... Co tam... Mam blokadę i au-
toalarm...

		

Dyrektor szkoły przechodzi obok 
klasy, w której słychać straszny hałas. 
Wchodzi, wyciąga za ucho najgłośniej 
krzyczącego osobnika i stawia go do 
kąta.
Po chwili z klasy wychyla się uczeń i 
pyta dyrektora:
-  Czy my jesteśmy już zwolnieni do 
domu?
-A z jakiej to niby racji?!
- No skoro nasz nowy pan od matmy 
stoi w kącie...

		
Na rozprawie sądowej łysy świadek 
zeznaje:
- Wysoki sądzie, jak zobaczyłem to, to 

mi włosy dęba stanęły!
- Przypominam, świadek miał mówić 
prawdę i tylko prawdę...

		
Rozmawiają dwie przyjaciółki:
- Wyglądasz na zmęczoną.
- Mój mąż jest chory i muszę go pil-
nować w dzień i w nocy...
- Coś takiego! A pielęgniarka nie 
przychodzi?
- Właśnie przychodzi...

		
Kobieta za kierownicą jest jak gwiazda 
na niebie - ty ją widzisz, ona ciebie 
- nie.
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Rok żydowski 5766
Do	Redakcji	„Wiadomości	Brzosteckich”	w	Brzostku

 Zwracam się do Was z prośbą o opublikowanie mojego wiersza, 
który został poświęcony Żydom brzosteckim, za co bardzo dzięku-
ję.
 Niniejszym zaznaczam, że jestem urodzony i moje dzieciństwo 
spędziłem w Brzostku.

Adam Szus (Abraham Schuss)

modlitwa
Do kraju skąd słychać jęk moich BRACI
Na próżno do Ciebie wznoszących błaganie
Do kraju gdzie rządzą mordercy i kaci
 Powróć nas Panie!
Do kraju gdzie matka wypłakuje oczy
I w GETCIE cierpienie znosi w pokorze
Gdzie krew umęczonych świętą ziemię broczy
 Powróć nas Boże!
Do kraju gdzie śmierć jest wyzwoleniem z męki
A tyran przemocy głosi królowanie
Gdzie sióstr hańbionych rozlegają się jęki
 Powróć nas Panie!
Osusz łzy nasze, zagój nasze blizny
Niech i przed nami rozstąpi się morze
Znękanych do wolnej zaprowadź OJCZYZNY
 Dla swojej chwały, o Boże!
A gdy się skończy straszliwe żniwo WOJNY
Niech zgoda pomiędzy narody NASTANIE
Niech  ziemię nie bomby lecz pług orze spokojny
 Daj nam, o Panie!

Z żydowskiego przetłumaczył 
Adam Szus (Abraham Schuss)

Sydney - 2006

czytelnicy
piszą

Kantor	Wymiany	Walut
Brzostek,	ul	Rynek	12	-	sklep	GS

Zapraszamy	od	8:00	do	15:30	-	Atrakcyjne	ceny

KREDYTY GOTÓWKOWE
Emeryci	i	renciści	od	350zł	dochodu

kredyty	również	dla	rolników
Specjalne warunki dla pracowników urzędów 
i instytucji państwowych oraz FIRM znanych. 
Kredyty dla osób uzyskujących dochód z pro-
wadzenia własnej działalności gospodarczej

AGENCJA KREDYTOWA
„ŻAKO”

0512 26 40 04

KREDYTY:
GOTÓWKOWE

HIPOTECZNE

SAMOCHODOWE

Stawiamy 
na	dobro	
klienta

Zabrakło
gotówki?

do	9.000zł
samodzielnie
kwota
kredytu
uzależniona
jest od
dochodów,
sytuacji
materialnej
i rodzinnej -
o szczegółowe
informacje
prosimy
o kontakt
telefoniczny

PODNIEŚ	SŁUCHAWKĘ	I	ZADZWOŃ
0 14 681 84 94                 0 512 26 40 04

Brzostek,	Rynek	38 (obok sklepu komputerowego)
Czynne:		środa	11:00-15:00,		sobota	9:00-12:00

Informacje można również uzyskać codziennie u pani 
prowadzącej meble na wymiar: Rynek 38, I p. 
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Po raz kolejny  
szkoły naszego 

Zespołu zorgani-
zowały dla swo-
ich wychowanków 

atrakcyjne zajęcia w okresie ferii.
Ponieważ nieliczni uczniowie mieli 
okazję wyjechać na ferie zimowe, 
większość z nich spędziła je ze swo-
imi kolegami w szkole, bezpiecznie i 
pożytecznie. A każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. 
 Nauczyciele realizujący program 
Szkoły Marzeń zaplanowali dla swych 
wychowanków szereg atrakcyjnych 
zajęć ogólnorozwojowych, a także 

wyrównujących braki edukacyjne oraz 
wspierających uczniów i ich rodziców. 
Do tych ostatnich należały spotkania 
uczniów klas nauczania zintegrowanego 
oraz ich rodziców z panią logopedą, 
która po przeprowadzonych badaniach 
i ćwiczeniach z poszczególnymi ucznia-
mi udzielała fachowych wskazówek ich 
rodzicom do kontynuowania podobnych 
zajęć z dzieckiem w domu, a nauczy-
cielom uczącym wskazywała kierunki 
pracy z uczniami w szkole. Poza tym 
najmłodsi uczniowie szkoły spędzili 
te ferie w „Podróżach z baśniami”, 
podczas których poznawali przygody 
baśniowych bohaterów, wykonywali 
prace plastyczne ilustrujące motywy 

i sceny baśniowe oraz 
poznawali cechy tego ga-
tunku literackiego. Swoje 
prace zaprezentowali na 
korytarzowej wystawie.
 W ramach prowadzo-
nych warsztatów „Kom-
puter bez tajemnic” 
wszyscy chętni mogli 
między innymi korzy-
stać z Internetu w nowej 
pracowni komputerowej. 
Zajęcia te odbywały się 
w dwóch grupach wieko-
wych: osobno dla klas I - 
III oraz IV -VI. Uczestni-

cy warsz-
tatów po-
z n a w a l i 
zasady bezpiecznego 
użytkowania kompu-
terów i sieci Internet, 
korzystali z komputero-
wych programów i gier 
dydaktycznych.
 Nasi uczniowie podno-
sili również swoją spraw-
ność manualną uczest-
nicząc w warsztatach 
rękodzielniczych. Ich 
prace można podziwiać 
na szkolnej wystawie, 
na której m.in. zapre-

zentowali własnoręcznie 
malowane 

i odpowiednio ozdabiane 
wyroby ze szkła. Przy-
mierzyli się również do 
haftowania i wyszywa-
nia.
 Po wysiłku umysło-
wym i zajęciach prak-
tycznych uczniowie mie-
li okazję zrelaksować się, 
oglądając specjalnie w 
tym celu przygotowane 
filmy. Projekcje odby-
wały się dla dwóch grup 
wiekowych: klas I-III i 
IV-VI. 
Najstarsi  uczniowie 
szkoły podstawowej 

oraz gim-
nazjum nie tylko przy-
chodzili się „rozerwać”, 
ale także poszerzyć i 
utrwalić swoją wiedzę 
przed końcowym spraw-
dzianem i egzaminem. 
W ramach tychże zajęć 
uczniowie klas VI SP i III 
G ćwiczyli umiejętności 
humanistyczne oraz ma-
tematyczno-przyrodni-
cze, których oceny doko-
nali uczący nauczyciele 
na podstawie przeprowa-
dzonych z uczniami do-
datkowych testów prób-
nych, przygotowanych 

Ferie w szkole marzeń w nawsiu Brzosteckim

dla poszczególnych poziomów.
 Największym powodzeniem cieszyły 
się zajęcia sportowe na sali gimna-
stycznej, w tym zapasy, które odbywają 
się cały czas dla wszystkich chętnych 
uczniów szkoły podstawowej i gimna-
zjum. Dzięki zajęciom sportowym speł-
niło się marzenie niektórych uczniów, 
dotyczące spędzenia całego dnia na sali 
gimnastycznej.
 Uczniowie klasy IV i V mieli swój 
udział w renowacji mebli w swoich 
salach lekcyjnych. We współpracy z 
pracownikami Zespołu Szkół odnawiali 
ławki uczniowskie, wymieniając stare 

blaty na nowe, malowali krzesełka i 
szafki. 
 Ci, którzy preferują sporty zimowe, 
spędzali czas wolny od nauki na szkol-
nym lodowisku. Powstało ono za sprawą 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu 
Brzosteckim, której tą drogą składamy 
serdeczne podziękowania za współpra-
cę.
 Czas spędzony na nauce przez pracę 
i zabawę szybko minął w sympatycznej 
atmosferze między uczestnikami i re-
alizatorami programu. Zupełnie inaczej 
współpracuje się nauczycielom i uczniom 
w czasie pozalekcyjnym spełniając swoje 
marzenia!

E. Tyburowska

Zajęcia	z	malarstwa	na	szkle	prowadziła	 
p.	Maria	Pietrucha

Uczniowie	kl.	VI	pod	nadzorem	p.	Elżbiety	Tybu-
rowskiej	piszą	próbny	sprawdzian

Nawet	p.	Dyrektor	wzięła	udział	
w	zajęciach	z	haftu

Pani	logopeda	Aleksandra	Laskowska-Krupa	
podczas	zajęć
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