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Jubileusz 100-lecia Ochotniczej straży Pożarnej w nawsiu brzosteckim

Z zaproszenia skorzystało bardzo wielu gości

Obchody 100-lecia były okazją do odznaczenia zasłużonych strażaków

Ks. kapelan poświęcił samochód i nowowybudowany garaż W uroczystości wzięły udział liczne poczty sztandarowe

Było też symboliczne wbijanie gwoździStrażacy z Puurs podarowali upominki kolegom z Nawsia
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Z prac 
rady Gminy
Rada Gminy Brzostek w miesiącu 

maju br. obradowała na dwóch 
kolejnych sesjach.
 Tematem obrad XVII sesji w dniu 
8 maja br. było podjęcie uchwał w 
sprawie:
- zmiany uchwały budżetowej na 2008 

rok
- udzielenia pomocy finansowej Po-

wiatowi Dębickiemu na realizację 
zadania własnego Powiatu

- zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Samodzielnego Publiczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Brzostku za 2007rok

- wyboru zadania i złożenia wniosku 
do Podkarpackiego Samorządowego 
Instrumentu Wsparcia Rozwoju 
Infrastruktury na Obszarach Wiej-
skich

- przystąpienia Gminy Brzostek do re-
alizacji projektu w ramach Poddzia-
łania 7.1.1, Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki

- przystąpienia Gminy Brzostek 
do tworzonego Stowarzyszenia 
– Lokalna Grupa działania pn. LI-
WOCZ

- sprzedaży w drodze przetargu działki 
rolnej położonej w Zawadce Brzo-
steckiej.

 W związku z ogłoszeniem naboru 
wniosków o dofinansowanie remontu 
i modernizacji dróg gminnych, w celu 
uzupełnienia niezbędnych dokumen-
tów do złożenia wniosku, zwołano 
XVIII sesję na dzień 27 maja br. 
Podczas tej sesji podjęto uchwały w 
sprawie: 
- zmiany uchwały budżetowej na 2008 

rok
- upoważnienia Wójta Gminy Brzo-

stek do zaciągnięcia zobowiązania 
finansowego na poczet środków 
budżetu gminy w 2009r. na zadanie 
inwestycyjne pod nazwą – „Poprawa 
dostępności komunikacyjnej oraz 
atrakcyjności inwestycyjnej i tury-
stycznej gminy Brzostek, poprzez 
przebudowę dróg gminnych  Janusz-
kowicach, Bukowej i Kleciach

- ustalenia wynagrodzenia Wójta 
Gminy Brzostek.

E. Szukała

Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim obcho-

dzony był 1 czerwca 2008r. Rozpoczęła go 
polowa Msza św. koncelebrowana przez st. 
kpt. ks. Jana Krynickiego - kapelana straża-
ków województwa podkarpackiego, ks. dr. 
Jana Cebulaka – proboszcza brzosteckiej 
parafii i ks. Stanisława Szczepanika – roda-
ka z Nawsia Brzosteckiego. Oprócz licznie 
przybyłych mieszkańców Nawsia w uroczy-
stości udział wzięli m. in.: Kazimierz Moskal 
– poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
druh Franciszek Augustyn – członek Zarzą-
du Głównego Związku Ochotniczej Straży 
Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej, Czesław 
Łączak - wiceprzewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Podkarpackiego, Jan Pieniądz i 
Andrzej Reguła – radni Sejmiku, Władysław 
Bielawa – Starosta Powiatu Dębickiego, 
Tadeusz Kamiński -  przewodniczący Rady 
Powiatu, Maria Przebięda i Jan Chmura 
– radni powiatu, zaprzyjaźnieni strażacy z 
miasta Puurs w Belgii, bryg. Wiesław Lato-
szek - Komendant Powiatowy PSP w Jaśle, 

bryg. Jan Ziobro - Komendant Powiatowy 
PSP w Kolbuszowej, mł. bryg. Wojciech 
Buszek – Komendant Powiatowy PSP w 
Dębicy, Zofia Skórska – przewodnicząca 
Rady Gminy w Brzostku, Małgorzata Sala-
cha – wójt Gminy Kołaczyce, Józef Chmura 
– burmistrz miasta Pilzna, Leszek Bieniek 
– wójt Gminy Brzostek, Krzysztof Moskal 
– wójt Gminy Żyraków, a zarazem prezes 
powiatowego Związku OSP RP powiatu dę-
bickiego, Józef Chudy – wójt Gminy Czarna, 
Robert Mucha – wójt gminy Jodłowa oraz 
radni Gminy Brzostek i  przedstawiciele OSP 
z terenu Gminy Brzostek..
 Po Mszy św. nastąpiło uroczyste przeka-
zanie kluczyków do samochodu DAF przez 
komendanta straży z Puurs Krzysztofowi  
Zegarowskiemu – naczelnikowi OSP w 
Nawsiu Brzosteckim, a następnie ks. kapelan 
poświęcił samochód i nowowybudowany 
garaż.
 Uroczystość była także okazją do od-
znaczenia sztandaru Złotym Znakiem 
Związku – najwyższym odznaczeniem 

jakie obowiązuje w OSP oraz zasłużonych 
druhów medalami za zasługi dla pożarnic-
twa i wzorowego strażaka. Złoty Medal za 
Zasługi dla pożarnictwa otrzymał Kazimierz 
Grygiel. Srebrny Medal Stanisław Siwek i 
Jerzy Ogrodnik. Brązowy Medal: Kazimierz 
Cwynar, Grzegorz Przewoźnik, Bogdan Ga-
weł, Marek Gaweł, Jan Mroczek. Odznakę 
Wzorowy Strażak otrzymali: Jan Noga, Ja-
cek Piotrowski, Krzysztof Kawalec, Łukasz 
Czachara, Stanisław Dachowski i Marek 
Kolbusz.
 Jako wyraz podziękowania za pomoc 
wykazywaną jednostce mieszkańcy i zapro-
szeni goście dokonali symbolicznego wbicia 
gwoździ w tablicę pamiątkową oraz wpisu 
do księgi pamiątkowej.
 Uroczystość 100-lecia istnienia jednost-
ki, to historyczna chwila, którą uświetniły 
występy orkiestry dętej z OSP w Jodłowej, 
dzieci i młodzieży z ZS w Nawsiu Brzo-
steckim oraz zespołu „Latara Band”, a także 
wystawa prac plastycznych biorących udział 
w konkursie pod hasłem „OSP w akcji”. 
Całość uroczystości zakończyła się zabawą 
taneczną na świeżym powietrzu.

/red./

wyprawka szkolna
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 

w Brzostku informuje, że istnieje możliwość 
ubiegania się o dofinansowanie do zakupu podręcz-
ników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 
2008/2009 obowiązkowe roczne przygotowanie 
przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przed-
szkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej 
oraz dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej.
 Pomocy udziela się uczniom z rodzin, w których 
dochód na osobę nie przekracza 351,00 zł netto w mie-
siącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku.
Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:
1. 70 zł – dla ucznia rozpoczynającego obowiązkowe 

roczne przygotowanie przedszkolne
2. 130 zł – dla ucznia klasy I szkoły podstawowej
3. 150 zł – dla ucznia klasy II szkoły podstawowej
4. 170 zł – dla ucznia klasy III szkoły podstawowej
 Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia 
(prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, a 
także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika 
socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela 
ustawowego lub rodziców zastępczych.
 Wniosek składa się w szkole, do której uczeń 
będzie uczęszczał w roku szkolnym 2008/2009. Do 
wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości 
dochodów.

I. Nosal

sto lat OsP w nawsiu brzosteckim

Uroczystość uświetniły m.in. występy dzieci i młodzieży z ZS w Nawsiu Brzosteckim oraz orkiestry dętej z Jodłowej
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18 maja 2008 roku po raz kolejny spotkaliśmy się na Festynie 
Majowym w Siedliskach-Bogusz. Jak co roku, imprezę or-

ganizowały połączone siły Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz 
i jednostki miejscowej OSP. Do przygotowań czynnie włączyli 
się uczniowie wraz ze swoimi Rodzicami, za co serdecznie dzię-
kujemy.
 Na gości czekały emocje związane z rywalizacją Młodzieżo-
wych Drużyn Strażackich, których w tym roku było wyjątkowo 
dużo (4 drużyny dziewcząt i 9 drużyn chłopców).
Ale to nie koniec atrakcji. Wielu czekało na tradycyjny mecz: na-
uczyciele kontra strażacy. Tym razem mecz zakończył się remisem, 

tzn., że z kondycją nauczycieli nie jest źle.
 Oczywiście nie mogło zabraknąć loterii fantowej (każdy los 
wygrywał), z której dochód przeznaczony jest na cele szkoły i 
wpłacany jest na konto działającego Stowarzyszenia Wspierania 
Edukacji w Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz. Jednej z uczest-
niczek loterii dopisało szczęście i wygrała telefon komórkowy 
ufundowany przez Panią Krystynę Godawską, właścicielkę apteki 
„Vita” w Brzostku. Gratulujemy! 
Jednakże najwyższy poziom adrenaliny odnotowano podczas 
losowania nagród głównych, a w tym roku były to:
-	kino domowe ufundowane przez wójta gminy Brzostek Pana 

Leszka Bieńka oraz anonimowego przyjaciela naszej szkoły
-	rower , który sponsorował „Arkus & Romet” Group Sp. z o.o 

Podgrodzie
-	aparat cyfrowy zakupiony przez nauczycieli Zespołu Szkół w 

Siedliskach-Bogusz.
 Obok tych punktów programu należy wspomnieć o takich 
atrakcjach, jak:
-	występy najmłodszych oraz starszych uczniów Zespołu Szkół,
-	przejażdżki na kucykach,
-	zabawy dla dzieci ze słodkimi nagrodami,
-	pomiar ciśnienia ( szczególnie przydatny podczas meczu oraz 

losowania nagród głównych),
-	stoiska z lodami, grillem, frytkami, goframi oraz napojami chło-

Jak to w siedliskach-bogusz na festynie było...
dzącymi,

-	pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu brzosteckiej OSP.
 Jednostce ratowniczej dziękujemy i życzymy jak najmniej 
wyjazdów do prawdziwych wypadków. W tym miejscu nie można 
nie podziękować również Panu Piotrowi Szczepkowiczowi, który 
pomógł w zorganizowaniu tego pokazu dostarczając pięknego 
białego „Malucha”, który w chwili obecnej wygląda już mniej 
okazale, ale nadal jest biały.
 Dodatkiem do tej imprezy był występ Zespołu Pieśni i Tańca 
„Wisłoczanie” z Pustkowa. Wszystkich zespół ten porwał swą 
żywiołowością i swojskimi, także rzeszowskimi, rytmami. Naj-

większą radość i zainteresowanie wzbudził taniec belgijski w 
ich wykonaniu, do którego zaproszeni zostali uczestnicy festynu 
(niestety nie wszystkim starczyło odwagi, aby ruszyć z „Wisłocza-
nami” w tany). Mamy nadzieję, że spotkanie z tym sympatycznym 
zespołem nie było ostatnie.
 Kolejny też raz pogoda okazała się szczególnie łaskawa – nie 
spłatała nam żadnego psikusa, było słonecznie, bez chmurki.
Wszyscy bawili się doskonale. Już dziś pragniemy zaprosić na 
następne spotkanie, które odbędzie się ... już za rok!!!
 A oto lista tych, którym pragniemy podziękować za sponsoro-
wanie naszej imprezy oraz pomoc przy jej organizacji. Jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy.
1. Wójt Gminy Brzostek Pan Leszek Bieniek
2. Anonimowy Przyjaciel Zespołu Szkół w Siedliskach - Bogusz
3. ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o Podgrodzie
4. Pani Krystyna Godawska – apteka „Vita” w Brzostku
5. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych 

KRUSZGEO S.A. Rzeszów – Strzegocice 1
6. Pani Zofia Skórska – przewodnicząca Rady Gminy Brzostek
7. Pani Małgorzata Drozd – Delikatesy „Centrum” w Brzostku
8. Pan Leszek Leja – Delikatesy „Centrum” – Jasło
9. IGMAR Lesiak, Ramut Spółka Jawna - Jasło
10. Przedsiębiorstwo Handlowo-Hurtowe BETEX Bąk, Mączka 

Spółka Jawna – Jasło

Nie obyło się też bez występów najmłodszychByły również pokazy ratownictwa drogowego

Głównym punktem imprezy były Zawody Młodzieżowych 
Drużyn Strażackich

W kategorii dziewcząt zwyciężyła drużyna z Siedlisk-Bogusz
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będę strażakiem
Nie musimy się martwić, że zabraknie 
ochotników do OSP w Siedliskach-Bo-
gusz, o czym mogliśmy się niedawno 
przekonać.

Pewnego majowego ranka uczniowie 
klas 0-3 ze Szkoły Podstawowej w 

Siedliskach-Bogusz dowiedzieli się, że nie 
odbędą się w tym dniu zwyczajne zajęcia. 

Wyniki zawodów:
Drużyny dziewcząt

Lp Jednostka OSP
Sztafeta Bojówka

Suma Miej-
sceCzas Pkt.

karne
Ra-
zem Czas Pkt.

karne
Ra-
zem

1. Skurowa 54,3 3 57,3 dyskwalifikacja - awaria 
motopompy

2. Grudna Górna 68,7 - 68,7 48,2 - 48,2 116,9 II
3. Siedliska-B. 63,1 - 63,1 44,2 5 49,2 112,3 I
4. Grudna Dolna 62,6 5 67,6 160,0 - 160,0 227,6 III

11. Pani Katarzyna Siedlecka Sklep Spożywczo – Przemysłowy 
Nawsie Brzosteckie

12. Huta Szkła w Jaśle
13. Pan Aleksander Szafran Sklep Spożywczo-Przemysłowy - Go-

rzejowa
14. Pan Artur Potrzeba Sklep Wielobranżowy - Brzostek
15. Pan Andrzej Jędrzejczyk Sklep Spożywczo-Przemysłowy - 

Gorzejowa
16. Pan Józef Jędrzejczyk Sklep Wielobranżowy - Siedliska-Bo-

gusz
17. PPHU „KABANOSPOL” Sp. Z o.o. – Wielopole Skrzyńskie
18. Piekarnia A.M.A. Dropińscy Spółka Jawna – Pilzno 
19. PPUH „AKPIL” K. Anioł – Pilzno
20. Pan Zbigniew Smagacz Sklep Spożywczo-Przemysłowy – Grud-

na Dolna
21. Magnezyty S.A. Ropczyce
22. Sklep Drogeryjno - Zielarski „Melisa” w Brzostku
23. Pani Renata Drwal Handel Obwoźny – Pogórska Wola
24. Pracownicy sklepu „Lewiatan”- Brzostek
25. Hurtownia „Kograko” – Dębica
26. Hurtownia „Renex” – Dębica
27. Rodzice uczniów Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz
28. Nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Siedliskach-Bo-

gusz
29. Uczniowie Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz

Organizatorzy

Drużyny chłopców

Lp Jednostka OSP
Sztafeta Bojówka

Suma Miej-
sceCzas Pkt.

karne RazemCzas Pkt.
karneRazem

1. Nawsie Brzo-
steckie 51,8 - 51,8 66,2 15 81,2 133,0 IX

2. Skurowa 55,2 - 55,2 63,2 5 68,2 123,4 VI

3. Siedliska-Bo-
gusz 53,7 - 53,7 52,7 - 52,7 106,4 III

4. Kamienica 
Górna 53,7 - 53,7 78,4 - 78,4 132,1 VIII

5. Grudna Dolna 52,3 5 57,3 58,2 - 58,2 115,5 IV
6. Grudna Górna 53,3 - 53,3 60,1 5 65,1 118,4 V
7. Brzostek 50,8 - 50,8 46,5 - 46,5 97,3 I
8. Opacionka 50,7 3 53,7 67,4 5 72,4 126,1 VII

9. Januszkowice 
Wieś 49,4 - 49,4 47,8 5 52,8 102,2 II

Największą atrakcją było losowanie nagród

Dzieci wybrały się na boisko szkolne, gdzie 
ich oczom ukazał się przerażający widok. 
Na boisku wybuchł pożar! Jednak nasza 
dzielna dziatwa nie uległa panice. Jeden 
z chłopców natychmiast zadzwonił pod 
numer 998 i już po chwili dało się słyszeć 
charakterystyczny, znany wszystkim dźwięk 
syreny. W tym właśnie miejscu występuje 
pewna niejasność, gdyż według Magdy „Po 
30 sekundach włączono syreny. Przyjechały 
dwa wozy strażackie. Strażacy w 15 minut 

ugasili pożar”, zaś zdaniem Kuby „Po 8 
sekundach usłyszeliśmy sygnał syreny. 
Za chwilę przyjechała straż i ugasiła mały 
pożar”. W stronę naszych strażaków padały 
także słowa krytyki: „Czekaliśmy bardzo 
długo” – mówi Ola. Bez względu na po-
dzielone zdania pożar został szczęśliwie 
ugaszony. Dzieci z zaciekawieniem oglądały 
sprzęt, jakim posługują się strażacy; a chcąc 

Dokończenie na stronie 6

Wspólne zdjęcie na tle wozu strażackiego to nie byle jaka frajda

Fot. J. Nosal
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na stronie 7
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Dziecięcy teatrzyk „Biedronki” działa 
przy Domu Kultury w Brzostku już 

od dziewięciu lat. Skupia dzieci w wieku 
od I do VI klasy szkoły podstawowej, 
które lubią bawić się w teatr.
 Co roku teatrzyk wystawia jedno lub 
dwa przedstawienia w zależności od 
warunków. Kilka lat temu ze względu 
na duże remonty w GOK -u zawieszona 
została jego działalność i wydawało sie 
,że to koniec jego istnienia. Jednak po tej 
rocznej przerwie teatrzyk znów wznowił 
swą działalność i działa do dziś. W ten to 
sposób w tym roku teatrzyk „dorobił” się 
czternastej premiery p.t. „W bajkowym 
lesie”, która odbyła się w niedzielę 11 
maja br. Scenariusz tego przedstawienia 
został oparty na motywach bajek „Jaś 
i Małgosia” i „Czerwony Kapturek” 
wg Jana Brzechwy. Dzieci zaprosiły na 

premierę swoich rodziców, krewnych 
nauczycieli, znajomych, koleżanki i 
kolegów. Mimo ładnej majowej pogody 
frekwencja była spora. W przedstawieniu 
wzięło udział dwanaście dziewczynek (w 
tym roku wyjątkowo w zespole zabrakło 
chłopców) w wieku od I-VI klasy szkoły 
podstawowej: Daria, Paulina i Karolina 
Wodzisz (rodzeństwo), Kamila Andreasik, 
Dorota Juszkiewicz, Roksana Kawalec, 
Paulina Gierkowska, Agnieszka Olszów-
ka, Kinga Sarna, Joanna Boroń, Paulina 
Mroczek i Joanna Wąsik. Mimo tak dużej 
rozpiętości wiekowej dziewczynki świet-
nie się ze sobą zintegrowały a cechowała 
je aktywność i pomysłowość.
 Kiedy opadły pierwsze emocje związa-
ne z premierą, niespodziewanie przyszła 
wiadomość, że zespół został zaproszo-
ny na Podkarpacki Przegląd Teatrów 

Dziecięcych do Strzyżowa. Radość była 
ogromna, bo to dwudniowy wyjazd a do-
stać się na ten prestiżowy przegląd nie jest 
łatwo ponieważ obowiązuje wcześniejsze 
zgłoszenie nagrania na podstawie którego 
organizatorzy kwalifikują dany zespół do 
występu. Dokładnie na Dzień Dziecka 
„Biedronki” otrzymały znakomity pre-
zent: dwudniowy wyjazd do Strzyżowa 
po niesamowitą przygodę, spotkanie z 
profesjonalną sceną i oceną.
 Przegląd Teatrów Dziecięcych w 
Strzyżowie ma już kilkudziesięcioletnią 
tradycję (bo aż trzydziestą siódmą) zdołał 
zdobyć renomę w dziedzinie amatorskiej, 
dziecięcej sztuki aktorskiej. Chociaż 
przedstawienie podobało się jurorom i 
dzieci spisały się nieźle, to nie udało się 
im zdobyć nagrody ponieważ konkurencja 
była bardzo mocna. (niektóre zespoły po 

raz dwudziesty brały 
udział w tym prze-
glądzie) a w Komisji 
zasiedli tacy znaw-
cy sztuki jak: Janusz 
Pokrywka wieloletni 
założyciel i reżyser 
Teatru Lalkowego 
„Parawan” z Rze-
szowa, Danuta Pado, 
Kazimierz Tokarski. 
Jednak mimo to, sam 
fakt uczestniczenia w 
tym przeglądzie był 
dla „Biedronek” nie-
małym osiągnięciem. 
Ponadto dzieci miały 
niebywałą frajdę po-
nieważ organizatorzy 

kolejne przedstawienie teatrzyku ”biedronki”

dowiedzieć się jak najwięcej o ich pracy, 
zadawały im wiele pytań. W zamian za 
własnoręcznie wykonane plakaty zatytuło-
wane „Strażak w akcji” otrzymały cukierki. 
Zgodnie z zapewnieniami prace dzieci mają 
zawisnąć w remizie (Już wiszą - przyp. 
redakcji). Największe wrażenie wywarła 
jednak przejażdżka wozem strażackim. Tak 

na ten temat wypowiada się Kamil „Jecha-
liśmy autem strażackim w towarzystwie 
prawdziwych strażaków. To było moje ma-
rzenie, które się spełniło!”. Co do jednego 
wszyscy są zgodni - spotkanie bardzo się 
podobało i nawet dziewczyny chcą być w 
przyszłości strażakami. Kasia stwierdziła 
„Było super”, Gabrysia: „Bardzo mi się po-
dobało spotkanie ze strażakami”. Niektórym 
chłopcom przypadł do gustu strażacki fach. 

Kamil stwierdził „Gdy dorosnę, na pewno 
zostanę strażakiem”, a dalej podsumował: 
„Bardzo bym chciał, żeby takie spotkanie 
ze strażakami odbyło się jeszcze raz. Było 
to dla mnie wielkie przeżycie”.
 Zakończeniem tego niezwykłego dnia 
były wspólne zdjęcia, podziękowanie dla 
strażaków oraz zaproszenie uczniów na 
kolejne takie spotkanie.

Natalia Nykiel ucz. kl III gim.

Dzieci własnoręcznie wykonywały także plakatyNajwiększe wrażenie wywarła przejażdżka wozem strażackim

Teatrzyk „Biedronki” po premierze sztuki „W bajkowym lesie” Fot. J. Nosal
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21 maja 2008 r. młodzież z Gimnazjum im. 
Królowej Jadwigi w Brzostku uczestni-

czyła w kolejnym  „Wieczorze Jadwiżańskim” 
w kościele uniwersyteckim w Rzeszowie. Tym 
razem prezentowała inscenizację pt. „Stopka 
Królowej Jadwigi in saecula saeculorum 
wykuta”. Przedstawienie zostało nagrodzone 
gromkimi brawami widzów, wśród których 
byli m.in. uczniowie gimnazjów noszących 
imię Św. Jadwigi Królowej oraz studenci 
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 A oto wypowiedzi młodych aktorów na 
temat rzeszowskich spotkań ze Św. Jadwigą 
Królową:
Co zyskujesz dzięki uczestnictwu w „Wieczo-
rach Jadwiżańskich”?
• Po każdym spotkaniu wynoszę nową wiedzę 
na temat Królowej Jadwigi.
• Dowiedziałam się dużo na temat Królowej 
i życia w jej epoce.
• Mogę poznać życiorys Jadwigi i pogłębić 
swoją wiedzę na temat historii Polski.
• Coraz bliżej poznaję Królową Jadwigę.
• Dzięki spotkaniom poznałem wiele cieka-
wych osób. Poznałem życie Królowej. Mo-
głem uczestniczyć w mszy św. celebrowanej 
przez Ks. Biskupa.
• Wiedzę o naszej patronce i pozytywny wpis 
do zeszytu uwag.
• Lepiej poznaję koleżanki i kolegów.
• Rozwijam swoje zdolności artystyczne, 
zyskuję nowe doświadczenie w graniu po-
szczególnych ról.
• Zyskuję podwyższone zachowanie i lepszą ocenę z religii.
Czego dowiedziałeś się o Królowej Jadwidze i jej epoce dzięki 
„Wieczorom Jadwiżańskim” i inscenizacjom o Królowej Ja-
dwidze, w których brałeś udział?
• Patronka mojej szkoły była bardzo dobrą osobą i bardzo słusz-
nie ogłoszono ją świętą.
• Przede wszystkim o jej miłości do poddanych. O jej oddaniu, 
uczciwości, dobroci serca, ale również o jej mądrych decyzjach 

względem kraju.
• Była dobrą, pobożną władczynią Polski. 
Nigdy nie odmawiała pomocy biednym, 
chorym. Zawsze była uśmiechnięta i pogod-
na, dla wszystkich życzliwa.
• O zwyczajach w epoce.
• Królowa była bardzo pobożna i łaskawa. 
Nie szczędziła pieniędzy na nowy kościół.
• Była mądrą i wspaniałą królową.
• Udział w inscenizacji ukazał mi, jak wiele 
dobrego uczyniła w swoim życiu.
• Mądrze rządziła naszym krajem.
• Była szlachetna, dawała pieniądze na 
szkoły.
• Wiele dowiedziałam się na temat dzia-
łalności religijnej i kulturalnej Królowej 
Jadwigi. Mogłam „zobaczyć” życie w tam-
tych czasach.
• Była bardzo młodą królową.
• Ludzie kochali Królową Jadwigę. Poma-
gała biednym i potrzebującym.
• Dowiedziałem się m.in. o jej wielkim 
miłosierdziu.
Kim dla Ciebie jest Królowa Jadwiga?
• Jest dla mnie przykładem i wzorem do 
naśladowania. Jedna z najważniejszych 
kobiet w historii.
• Dla mnie Królowa Jadwiga jest świętą i 
najlepszą władczynią – królem Polski.
• Ciepła osoba, która podzieliła się swoim 
majątkiem z biednymi.
• Patronką naszej szkoły.

• Autorytetem.
• Jest osobą, która już w bardzo młodym wieku była idealnym 
człowiekiem i władcą.
• Jest wzorem mądrego władcy i inteligentnej, silnej kobiety. 
Królowa pokazuje, jak żyć i dążyć do świętości.
• Jest wzorem dobroci i miłosierdzia.
• Jest wzorem godnym naśladowania, zrobiła wiele dobrego 
dla Polski.

U.K.

„krÓlOwa JadwiGa Jest dla mnie autOrytetem”

przeglądu zadbali o szereg atrakcji w 
postaci występów atrakcyjnych zespołów 
jak „Bandoska” z WDK w Rzeszowie, 
grup tanecznych z Frysztaka, licznych 
konkursów i zabaw odbywających się w 
przerwie między prezentacjami, bezpłat-
nego korzystania z basenu, super show 
iluzjonisty Mistrz Apollino, specjalny 

seans nocny i inne. Oprócz rozrywki była 
to też wspaniała wymiana doświadczeń 
scenicznych, poznanie nowych cieka-
wych ludzi.
 Za udział w przeglądzie każde dziecko 
otrzymało w prezencie lalkę pacynkę i 
wiele słodyczy. Myślę, że wyjazd ten na 
zawsze zostanie w ich pamięci.
 Natomiast w pierwszych dniach czerw-
ca dzieci miały możliwość zaprezentowa-

nia się przed swymi kolegami i koleżan-
kami z klas I-III ze Szkoły Podstawowej 
oraz z Przedszkola w Brzostku. Warto 
nadmienić iż za każdym razem robiły to 
bardzo chętnie z dużym zaangażowaniem 
wnosząc w każde przedstawienie coraz to 
nowsze pomysły. Dlatego sądzę, że taka 
zabawa w teatr może mieć pozytywny 
wpływ na ich emocjonalny rozwój.

EM

Dokończenie ze strony 6
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szacunek dla chleba

U mieszkańców beskidzkich wsi sza-
cunek dla chleba był powszechny, 

codzienny, kultywowany od niepamiętnych 
czasów; być może, że jego początki sięgają 
pierwszych, historycznych mieszkańców 
tej ziemi. Poszanowanie chleba nie po-
chodziło z administracyjnego prawa lub 
obowiązku, nakazu lub przywileju, ono 
po prostu było. Nikt nie pytał, dlaczego 
chleb należy otaczać nadzwyczajną czcią. 
Ta cześć była jako prawo naturalne, na 
podobieństwo następstwa dnia po nocy lub 
wiosny po zimie.
 Dla zakochanych imię sympatii przynosi 
ulgę, daje poczucie szczęścia, tęsknoty i 
brzmi jak pocieszenie. Podobne uczucie 
dawało słowo chleb, i to u wszystkich – nie 
tylko u młodych.
 Prosty lud pagórkowatych terenów do-
rzecza Wisłoki, Wisłoka, Białej i Dunajca 
przypisywał – świadomie lub intuicyjnie 
– słowu chleb sens mistyczny, wymiar ta-
jemniczego sacrum. Należało go szanować, 
oszczędzać i pielęgnować jak życie, bo w 
świadomości ludzi był on nośnikiem życia. 
Z tego tytułu wymagał on specjalnej troski, 
pewnej delikatności, niemal uwielbienia.
 Chleb uznawano za największą war-
tość i miało to swój wyraz w czynach i 
gestach związanych z tym boskim darem. 
Powszechnie uznawano zwyczaj, który 
kategorycznie zabraniał wyrzucania i 
marnowania chleba. Kawałek suchego lub 
zepsutego chleba należało dać do jedze-
nia zwierzętom domowym lub ptakom, 
ale nigdy nie wyrzucać do śmieci lub 
gnoju. Raczej spalić niż wyrzucić. Każda 
odrobina chleba, która upadła na ziemię, 
była podnoszona i troskliwie całowana. 
Pocałunek był oznaką szacunku oraz formą 
przeproszenia za nietakt wypuszczenia 
chleba z rąk. Dzieciom powtarzano hasło: 
„gdy kromka chleba spadnie – podnieś i 
ucałuj ładnie”.
 Poeta C. K. Norwid, który na obczyźnie 
doświadczył głodu chleba, tak pisał:

 Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
 Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 
 Dla darów Nieba...
    Tęskno mi, Panie...
 W dawnych czasach szacunek dla chle-
ba był sprawą honoru, porównywanego z 
szacunkiem dla Matki i Ojca.
- Drzewiej – wspominał Wojciech – za 
wyrzucenie kawałka chleba, zniszczenie, 
poniżenie lub obrazę można było publicz-
nie dostać w kufę.
 Mówiono też, że boski dar, podobnie jak 

StaniSław BiałaS
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Składamy serdeczne podziękowania lekarzom i pielęgniarkom za 
opiekę w chorobie oraz wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie 

ś. p. Aleksandra Czechowskiego 
zmarłego w dniu 9.05.2008 r. 

za wspólną modlitwę i wyrazy współczucia
Emilia Czechowska 
i Marta Król z rodziną

bezbronny, nie może być skrzywdzony, a 
silniejszy słabszemu obronę winien.
 Chleb traktowano jako najwyższą na-
grodę za trud i godne życie, a to ostatnie 
utożsamiano z postępowaniem według 
dekalogu. Z drugiej strony brak chleba 
uznawano za karę. Był on symbolem 
miłości, braterstwa i przyjaźni, stanowił 
centrum wspólnoty rodzinnej i wiejskiej. 
Pięknie mówią o tym przysłowia:

 I ostatnim kęsem chleba podzielić się z 
bratem trzeba.
 Kto na ciebie kamieniem, ty na niego 
chlebem.

 Przez wiele lat, aż do drugiej połowy 
dwudziestego wieku, w chłopskich chatach 
występował permanentny niedostatek chle-
ba. Nie zawsze i nie w każdym domu chleb 
był „chlebem powszednim”, pokarmem 
codziennym. Bywało, że spożywano go 
tylko w większe święta. Czasem zastępował 
go owsiany lub jęczmienny placek z dodat-
kiem ziemniaków, zwany „moskalikiem”. 
Chłopskie losy obracały się we wszystkie 
strony wokół chleba; te obroty były ciche, 
łagodne lub skrzypiące, aż przeraźliwie 
skrzypiące.
 To była jedna z sił sprawczych, iż u 
wieśniaków chleb cieszył się tak dużym 
szacunkiem. On nie ograniczał się do 
samego pokarmu, ale również do wszel-
kich plonów, prac, narzędzi, obyczajów i 
tradycji związanych z chlebem. A na wsi, 
jak to na wsi, wszystko kręciło się wokół 
chleba. Poszanowanie chleba nie miało 
określonego początku, było rozbudowy-
wane i przekazywane z ojców na synów, 
z matek na córki, od rodziny do rodziny, 
z domu do domu, aż wrosło w wieśniaczą 
naturę, stało się elementem ich kultury. Na 
straży miru dla chleba stali starsi i młodsi, 
rodzice i dzieci – całe rodziny.
 Praca, wszelka praca, której finalnym 
celem był chleb, jednoczyła rodzinne kręgi. 
W tym miejscu przychodzą na myśl słowa 
jednej z najpiękniejszych pieśni kościel-
nych:
 Jak ten chleb, co złączył złote ziarna...

I bez wątpienia złączył rodzin wiele, młod-
szych ze starszymi, biednych z bogatszymi, 
zaradnych z niezaradnymi; skojarzył mał-
żeństwa. Niedostatek chleba, jak miłość, 
również łączył ludzi ze sobą we wspólnej 
biedzie. Był spoiwem ludzi o różnych 
charakterach, przyzwyczajeniach, często o 
odmiennej kulturze. Chleb był synonimem 
pełnej wspólnoty. Łagodził on obyczaje, 
przygarniał odrzuconych lub zagubionych 
do wiejskiej wspólnoty. Kruszył zatwar-
działe serca, wywoływał litość na widok 
proszących o kromkę chleba. 
 U mieszkańców wsi szacunek dla chle-
ba był także realizowany w codziennym 
życiu poprzez: mozolną pracę, wierzenia, 
obrzędy, interpretację zjawisk przyrodni-
czych, przestrzeganie – czasem intuicyjnie 
– systemu wartości, a nawet stosowanie 
elementów magii. Wspólne spożywanie 
chleba, częstowanie się chlebem łączyło 
zebranych i wytwarzało atmosferę świą-
teczną, było aktem tworzenia rodzinnego 
kręgu. Stąd powiedzenie: znają się, jakby 
z jednej dzieży chleb jedli.
 Doświadczony życiem gospodarz Jan, 
którego dom stał nad brzegiem Czarnego 
Potoku, mówił:
- Szacunek dla chleba jest biletem do 
bram nieba.
- Dobrze mówisz, Jaśku, dobrze – po-
twierdził jego szwagier Florian i dodał: 
- Gdy zabraknie szacunku dla chleba, to 
nie będzie go również dla Matki i Ojca, dla 
domu rodzinnego, dla ojcowizny, a później 
dla Ojczyzny. Mój nauczyciel w szkole w 
Grudnej Dolnej – Boże, kiedy to było? 
– powiadał, że praca i szacunek dla chleba 
to najlepsza szkoła wychowania.
- Tak, szwagier, tak, obiema rękami 
podpisuję się pod tym, bo poszanowanie 
boskiego daru to  szkoła prawego życia. 
Trzeba zebrać wszystkie siły i chlebuś 
uszanować.

 Chleb był probierzem ludzkiej przyjaź-
ni, miłości, wierności i poświęcenia. Ten 
podstawowy pokarm nie tylko sycił, ale 
niewidzialną nicią łączył ludzi, bowiem 
w potrzebie człowiek człowiekowi służył 
chlebem. Domowy chleb łączył ludzi, 
jednoczył rodziny, uczył pokory i ufności, 
dodawał otuchy. To przez chleb realizowały 
się słowa: Abyście byli jedno.
 Bronisława w czasie posiłku tak ostrze-
gała: 
- Chleb trzeba oszczędzać, tak jak dawniej 
było, tak jak ja oszczędzałam, bo życie 
bez chleba jest jak studnia bez wody, jak 
wyschnięty strumyk, jak drzewo o pustym 
pniu, pamiętajcie o tym...
- Nie ma obaw – rzekła Jaśka – tak bę-
dzie, gdyż chłopskie przysłowie powiada: 
jaki chleb, taka skórka – jaka matka, taka 
córka.

c.d.n.
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kącik  
zdrowia  
apteki „Vita”
co w trawie piszczy? - kleszcze!

Kleszcze należą do rodziny pajęcza-
ków, wyglądem przypominają małe, 

czarne pajączki i choć z pozoru wydają 
się nieszkodliwe to są jedne z najbardziej 
niebezpiecznych pasożytów atakujących 
człowieka i zwierzęta. W Polsce wystę-
puje kilka gatunków kleszczy, najbardziej 
rozpowszechniony jest kleszcz pospolity 
(Ixodes ricinus). Można je spotkać na te-
renie całej Polski, najliczniej występują w 
części wschodniej, północno-wschodniej, 
północno-zachodniej i zachodniej. Ich 
ulubionym miejscem bytowania są tereny 
leśne, podmokłe, porośnięte wysoką trawą 
łąki, polany, zarośla w pobliżu rzek i jezior 
czy nawet przydomowe ogródki. Zazwyczaj 
umiejscawiają się na takiej wysokości, która 
pozwala im bez problemu przemieszczać 
się na nogi, ramiona czy szyję człowieka. 
Aktywność kleszczy jest uzależniona od 
warunków klimatycznych - im wyższa 
temperatura i wilgotność otoczenia, tym 
większa ich aktywność. W Polsce kleszcze 
zaczynają atakować wczesną wiosną, kiedy 
ustąpią mrozy, a ich aktywność słabnie do-
piero późną jesienią. Tego roku ze względu 
na łagodną zimę pierwsze ugryzienia klesz-
czy zaobserwowano już w lutym.
 Kleszcze podczas cyklu rozwojowego 
przeobrażają się od najmniejszego stadium 
- larwy, poprzez nimfę (wielkości ziarenka 
maku) aż do postaci dorosłej (przypomina-
jącej dużą główkę od szpilki). Do dalszego 
przeobrażania każda postać rozwojowa 
potrzebuje krwi, po czym kleszcz pęcznie-
je, powiększa się i staje się widoczny na 
skórze. Po wkłuciu kleszcz wtryskuje do 

rany ślinę, która zawiera substancje o dzia-
łaniu znieczulającym, przeciwbólowym, 
dzięki czemu ofiara zazwyczaj nie czuje, 
że została zaatakowana. Jeśli pasożyt jest 
zakażony bakteriami i wirusami wywołu-
jącymi choroby, może dojść do zakażenia. 
Najgroźniejsze są bakterie wywołujące 
boreliozę (krętki Borrelia burgdorferi) i 
wirusy powodujące kleszczowe zapalenie 
mózgu (KZM). Obie te choroby mogą być 
przyczyną groźnych dla zdrowia i życia 
człowieka powikłań, prowadząc nawet do 
śmierci. Właściwa profilaktyka pozwoli 
zminimalizować ryzyko ukąszenia przez 
kleszcza. 
Przede wszystkim należy pamiętać o:
 • odpowiednim ubraniu, które powinno 
chronić całe ciało (najlepiej włożyć spodnie 
i bluzę z długim rękawem, zakryte buty, 
skarpety oraz nakrycie głowy), powinno 
się unikać jaskrawych kolorów, bo one 
najbardziej przykuwają uwagę kleszczy,
 • po powrocie z lasu, spaceru czy nawet 
własnego ogrodu należy starannie obejrzeć 
całe ciało (u dzieci kleszcze najczęściej 
lokalizują się na głowie, zazwyczaj na 
granicy włosów i za uszami, u dorosłych w 
miejscach, gdzie skóra jest delikatna - pod 
kolanami, w pachwinach i na brzuchu), 
warto wziąć prysznic dzięki czemu można 
spłukać nimfy pasożyta, które trudno do-
strzec gołym okiem,
 • stosowaniu środków odstraszających 
(tzw. repelentów dostępnych w aptece) 
bezpośrednio na skórę lub na ubranie, ich 
substancje aktywne powodują, że człowiek 
jest niewyczuwalny dla kleszczy, dzięki 
czemu nie rozpoznają go one jako obiekt 
ataku lub powodują odstraszenie pasoży-
ta.
 W przypadku zauważenia kleszcza 
należy go jak najszybciej usunąć (jeśli po-
zbędziemy się go w ciągu 24 godzin ryzyko 
zakażenia chorobami przenoszonymi przez 
tego pasożyta jest minimalne). Kleszcza na-
leży delikatnie uchwycić pęsetą przy samej 
skórze i wyciągnąć zdecydowanym ruchem 

obrotowym. Należy uważać aby podczas 
usuwania nie uszkodzić kleszcza tak, aby 
w naszej skórze nie pozostała jego główka. 
Miejsce ukłucia należy następnie dokład-
nie zdezynfekować, a ręce umyć wodą z 
mydłem. Miejsce to należy obserwować 
przez okres kilku tygodni, a gdy pojawi 
się zaczerwienienie lub powiększający się 
rumień trzeba niezwłocznie udać się do 
lekarza. 
 Kleszczowe zapalenie mózgu to ostra 
wirusowa choroba o dwufazowym przebie-
gu powodująca zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych i mózgu. U części zakażonych 
choroba może przebiegać łagodnie, może 
mieć jednak też bardzo ciężki przebieg. 
Przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu 
można się zaszczepić, a ponieważ brak jest 
leczenia przyczynowego szczepionka pole-
cana jest osobom z grupy ryzyka (leśnicy 
i osoby pracujące przy eksploatacji lasu, 
rolnicy, młodzież - uczestnicy obozów i 
koloni, turyści). Szczepienie polega na 
wstrzyknięciu dwóch dawek szczepionki 
w odstępie 1-3 miesięcy, które zapewnia-
ją ochronę na około rok. Trzecią dawkę 
wstrzykuje się po 9-12 miesiącach po dawce 
drugiej by przedłużyć ochronę na kolejne 
trzy lata.
 W przypadku rozpoznania boreliozy z 
Lyme leczenie właściwym antybiotykiem 
prowadzi do całkowitego wyleczenia. 
Jednak gdy choroba jest nieleczona może 
przerodzić się w fazę przewlekłą i zagraża 
licznymi, niebezpiecznymi powikłaniami: 
przewlekłe zmiany skórne, ciężkie zmiany 
zapalne stawów, zapalenie mięśnia ser-
cowego, zapalenie nerwów czaszkowych 
(zwłaszcza twarzowego), a także zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu i 
rdzenia.
 Aby upragnionego wypoczynku na łonie 
natury nie zakłócił stres związany z ukłu-
ciem kleszcza należy pamiętać o właściwej 
profilaktyce.
Dużo zdrowia i udanego wypoczynku!

mgr farm. Krystyna Godawska

najpiękniejsze słowo świata...
spotkanie z matką
 Ona mi pierwsza pokazała księżyc
 i pierwszy śnieg na świerkach,
 i pierwszy deszcz.
 Byłem wtedy mały jak muszelka,
 a czarna suknia matki szumiała jak Morze Czarne.
 Noc.
 Dopala się nafta w lampce.
 Lamentuje nad uchem komar.
 Może to ty, matko, na niebie
 jesteś tymi gwiazdami kilkoma?
 Albo na jeziorze żaglem białym?
 Albo falą w brzegi pochyłe?
 Może Twoje dłonie posypały
 mój manuskrypt gwiaździstym pyłem?
           K. I. Gałczyński

Ranek 26 maja był niezwykle jasny, słońce rozsyłało swoje 
promyki bogato na ziemię. Rześkie powietrze zachęcało do 

wyjścia z domów. Dzień rozpoczął się pogodny i radosny.
 O godzinie 10.00 w naszym brzosteckim kościele zebrała się 
dość spora grupa kobiet, bo przecież to jest Dzień Matki, święto 
niezwykłe. W dużej grupie siedzieli uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej – bo to właśnie oni organizowali spotkanie z matka-

mi. Cała uroczystość rozpoczęła się Mszą św., którą celebrował 
proboszcz parafii ks. dr Jan Cebulak. Już pieśń Serdeczna Matko 
zaśpiewana na wejście obudziła w sercach wdzięczność i miłość 
do Matki Świata Maryi za opiekę nad rodzinami i wszystkimi 
poczynaniami nas matek ziemskich. Homilia wygłoszona przez 
celebransa była dosadnym przypomnieniem o roli matki w życiu 
rodziny i kraju. Była dziękczynnym peanem, za dar życia i poświę-
cenia, za dar trwania w najcięższych chwilach życia, trwania Matki 
przy dziecku od chwili poczęcia, przez wsze czasy. Była ofiarą za 
te matki, których już nie ma, które odeszły do domu Pana.
 Po Mszy św. odbyło się wzruszające spotkanie uczestników 
Warsztatów Terapii ze swoimi mamami. Uczestnicy stali w grupie 
ze swoimi instruktorami, na twarzach rumień, z oczyma pełnymi łez 
rozpoczęli przygotowaną część artystyczną. Stefan wygłosił słowo 
wstępne, a potem po kolei chłopcy i dziewczyny recytowali piękne 
wiersze polskich poetów na przemian z pieśniami wychwalającymi 
ręce i serce matki. Uwieńczeniem scenki słowno-muzycznej była 
piosenka „Cudownych rodziców mam”. Wzruszenie odbierało 
oddech kiedy każdy z uczestników wręczał matce upominek wy-
konany podczas zajęć terapeutycznych.
 Na uroczystości był obecny ksiądz proboszcz, który jest dyrek-
torem tej jakże potrzebnej instytucji. Bo niepełnosprawność nie 
może być zostawiona sama sobie. Trzeba nieść pomoc, bo nigdy 
nie wiadomo co i kiedy może nasze dzieci spotkać.
 Przy kawie, herbatce i pysznych ciasteczkach wypieczonych w 
pracowni gastronomicznej świętowaliśmy najpiękniejsze święto 
jakim jest Dzień Matki. Bo kto umie tak kochać jak Matka.

Zuzanna Rogala
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z brzostku rodem...
 „... Ileż to lat trzeba chodzić
po dniach, po nocach, po schodach, po piętrach,
do ilu łomotać drzwi, w ilu szukać
książkach, światłach, muzycznych instrumentach
Ażeby znaleźć...”

K. I. Gałczyński „Pieśni”

Czerwiec zachłysnął się 
latem. Lazurowe niebo 

rozbłysło żarem słońca, tylko 
gdzieniegdzie płyną szaro-błę-
kitne chmurki, a wiatr goni je i 
przepycha gdzieś w dal. Zieleń 
traw na łąkach, a właściwie 
po połaciach pól, przetkana 
żółtym, czerwonym, liliowym 
kwieciem wprowadza nas na 
niezwykły dywan przyrody. 
Chmara pszczół, os, trzmieli i 
mniejszych owadów uwija się 
jeszcze nad nieskoszoną zie-
lenią. Drzewa okryte soczystą 
zielenią ukrywają jeszcze małe 
na nich owoce. A ogrody? – cóż 
tu za przepych kolorów i barw, 
wśród azalii, rokietników i innych egzotyków królują polskie 
lilie, irysy, piwonie i przebogate w kolory róże, a gdzieniegdzie 
miniaturowe oczka wodne z ozdobnymi kwiatami, krzewami, tu 
i ówdzie begonie i polskie pelargonie przyciągają swoimi 
kolorami oczy przechodniów. Zapach poziomek, tru-
skawek miesza się z koprem, a nad tymi cudościami 
przelatują polskie sikorki, wróble, słowiki i wy-
śpiewują radosne trele na cześć lata, wychwalają 
trud ludzkich rąk i wyśpiewują chwałę Stwórcy 
Wszechrzeczy.
 W pełnej zadumie nad urokiem przyrody 
przychodzę na posesję w Nawsiu Brzostec-
kim. Próbuję sobie przypomnieć tamten 
ogród sprzed wielu, wielu lat i tamtych 
ludzi, zakochanych w tej ziemi, niezwykle 
szanujących się i czułych na ludzką dolę i 
niedolę.
 Duży ogród, a w nim budynek mieszkalny 
rodziny Anny i Edwarda Ogrodników, chociaż 
dzisiaj już ich nie ma, gospodarstwo rodzinne 
przejęła córka Jadwiga wraz z mężem Janem 
Łąckim.
 Trzy córki Anny i Edwarda Ogrodników: Maria, 
Zofia i Jadwiga opowiadają z rozrzewnieniem o 
losach swoich przodków. Na twarzach malują 
się rumieńce, w oczach kleją się łzy, przegląda-

my album 
ze zdjęciami, a ja za Gał-
czyńskim myślę „...ile to 
lat trzeba chodzić, ... aby 
znaleźć ...” swoje miejsce 
na ziemi. Losy tej rodziny 
są niezbitym przykładem, 
że drogi ludzkiego życia są 
rozległe i kręte, że prowadzą 
przez radość i cierpienie, że 
wiodą do szczęśliwego celu 
pod warunkiem, że idziemy 
z uporem, wytrwałością i 
wiarą ku lepszemu.
 Losy rodziny Anny ze 
Staniszewskich Ogrodni-
kowej właśnie takimi dro-
gami szły. Pochodziła ona 
z wielodzietnej rodziny 
– trzynaściorga dzieci. Nic 
też dziwnego, że jej dziadek 
Józef Gozdecki wyemigro-

wał do Ameryki i z chicagowskiej ziemi przysyłał pomoc dla 
rodziny. Matka Anny Wiktoria znana była jako niezwykle praco-
wita kobieta, wyszła za mąż za Władysława Staniszewskiego z 
Bukowej. 
 Władysław Staniszewski był mężczyzną postawnym i świa-
tłym, pracował w gospodarstwie i żywo interesował się polityką. 
Walczył w Legionach Piłsudskiego – podczas I wojny światowej 
walczył z Kozakami, był sześć lat w niewoli na Syberii. Uciekał 
dwa razy z Syberii. W okresie międzywojennym ożenił się z 
Wiktorią i osiadł w Chełmży i stamtąd też musiał uciekać, bo w 

niespokojnych latach trzydzie-
stych Niemcy żyjący w sąsiedz-
twie Polaków przy zachodniej 
granicy zastraszali rodziny 
polskie i napadali na domy, aby 
ich zmusić do opuszczenia ziem 
zachodnich. Plutonowy Włady-
sław Staniszewski nie należał 
do strachliwych, ale czasy były 
coraz bardziej niespokojne i 
wrócił w rodzinne strony. Wła-
dysław Staniszewski kupił córce 
u Juchy z Nawsia Brzosteckiego 
drewniany, niewielki domek i 
kilka morgów pola.
 Anna wyszła za mąż za Edwar-
da Ogrodnika z Januszkowic. 
Młody Edward gospodarzył u 

ojca w przysiółku Piaski w Januszkowicach i marzył o dużym 
świecie. Marzenia te zostały zniweczone napaścią Hitlera na Pol-
skę. Edward był artylerzystą i brał udział w kampanii wrześniowej. 

Z oddziałem krakowskim doszli do Bugu, a potem dostali 
się do niewoli. Tam w głodzie, brudzie i bez żadnych 

warunków do życia, zawszeni, na platformach w 
pozycji leżącej, na bosaka byli przewożeni do 

Oświęcimia. W Rzeszowie pociąg się zatrzymał 
i Edward wraz z kolegami odważył się uciec z 
transportu. Udało się. Za jeden dzień przyszedł 
do Januszkowic i był tak zmizerowany, że go 
rodzona matka nie poznała. Kolega – ucieki-
nier dostał ubranie, został nakarmiony i po-
szedł w swoje strony. A życie Edwarda stało 
się wielką udręką. Wojna przynosiła strach, 
ból, cierpienie, niepokój każdego dnia, łapan-
ki, wywóz na roboty. Szczególnie młodych 
mężczyzn, prawie że nie było w naszych 
okolicach. Edward ukrywał się w Czudcu, to 

znowu w lasach, a w domu kwaterowali Niem-
cy. Wysiedlenie rzuciło Ogrodników za Wisłokę 

do Jodłowej i stamtąd wrócili Anna i Edward 
Ogrodnikowie do własnego domku w Nawsiu Brzo-
steckim. Edward naprawiał, remontował zniszczony 

budynek. Zbił prycze, na których wszyscy 
spali. Zaś Anna nauczona pracy wzięła sie za 
ogrod -

nictwo i warzywnictwo. 
Do dziś pamiętam smak 
truskawek, porzeczek, ma-
lin, agrestu oraz niezwykle 
piękne kwiaty w ogrodzie i 
ogromny rozsadnik, z któ-
rego kupowaliśmy rozsadę 
kapust, kalarepy, kalafiorów 
– uprawianie rozsady w 
tamtych czasach świadczyło 
o znajomości uprawy no-
walijek, było też receptą na 
życie.
 Córki Anny i Edwarda 
Ogrodników wspominają 
bardzo serdecznie spokoj-
nych i zapobiegliwych ro-
dziców – w dzieciństwie 
oprócz warzyw i owoców 
z własnego sadu miały też 
smakowity miód zbierany Józef Gozdecki ojcic Wiktorii Edward Ogrodnik

Władysław Staniszewski  
mąż Wiktorii

Anna i Edward Ogrodnikowie
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w ulach przez ojca oraz nabiał i mięsko własnej 
produkcji. Matka hodowała wszelki drób: kury, 
kaczki, gęsi, indyki, zwierzęta od królików 
przez trzodę chlewną i bydło domowe. Świtem 
matczysko oporządzało oborę, pieliło warzyw-
nik, a ojciec koniem obrabiał trzyhektarowe 
gospodarstwo.
 Edward był szanowanym człowiekiem, 
należał do Rady Parafialnej, dlatego też często 
przychodzili księża, częstowani byli mlekiem i 
chlebem pieczonym w piecu chlebowym przez 
Annę Ogrodnikową, czasem też piekła pyszne 
serniki, makowniki, czy pierniki. Wieczorami, 
zimą schodzili się sąsiedzi i przy lampie naftowej 
grali w karty i po cichu politykowali – a czasy 
były niespokojne, bo donosicieli dla władz ko-
munistycznych też w naszej okolicy było sporo. 
Anna jesienią przygotowywała zapasy na zimę - 
beczkę kiszonej kapusty, beczkę kiszonych ogór-
ków, konfitury, kompoty i soki były wspaniałymi 
frykasami dla małych dzieci. Suszone zioła na herbatki lecznicze, 
suszone owoce na kompoty były przez cały rok w spiżarni Anny 
Ogrodnikowej, a Edward dbał, aby oddać obowiązkowe dostawy 

i jeszcze urobić dla 
rodziny – opasy na 
kiełbasy, szynki, 
boczki, kaszanki, 
salcesony własnej 
produkcji – to do-
piero było żywienie 
ekologiczne. 
 W tym cichym 
i pełnym miłości 
domu przyszło na 
świat czworo dzie-
ci, a wszystkie nie-
zwykle ułożone, 
pracowite i oddane 
rodzinie. 
 N a j s t a r s z y m 
dzieckiem był syn 
Władysław urodzo-
ny w 1948r. Był 
zdolnym i pracowi-
tym chłopcem. Ro-
dzice bardzo dbali o 
edukację dzieci, nic 

też dziwnego, że najstarszy syn po ukończeniu szkoły średniej 
podjął studia na wydziale elektrotechnicznym w Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie. Po ukończeniu uczelni z tytułem 
magistra inżyniera podjął pracę w Hucie Szkła w Tarnowie, tam 
też ożenił się z Krystyną Szewczyk i zamieszkał w tym mieście. 
Niestety przedwcześnie zmarł.
 Drugim dzieckiem Anny i Edwar-
da Ogrodników jest Maria Szczepa-
nikowa, kobieta bardzo życzliwa, 
pogodna, umiejąca kochać nie tylko 
dzieci i rodzinę, ale i tych którzy 
potrzebują pomocy. Po ukończeniu 
studiów pielęgniarskich pracowała w 
Ośrodku Zdrowia w Brzostku w cha-
rakterze pielęgniarki, wyszła za mąż 
za Józefa Szczepanika z Siedlisk, 
który pracował w dębickim Stomilu. 
Z tego małżeństwa przyszło na świat 
dwoje dzieci – Stanisław i Anna. 
 Stanisław był ulubieńcem babci, 
opowiadała mu niezwykłe baśnie, 
opowiastki, czytała literaturę reli-
gijną i bardzo cieszyła się zdolnym, 
pracowitym i pokornym chłopcem 
– w skrytości ducha wierzyła, że 
wyrośnie na księdza. Polecała go 
opiece Matki Boskiej Anielskiej, 
której obraz przetrwał zupełnie 
nieuszkodzony przez zawieruchę 

wojenną i warunki atmosferyczne panujące 
w piwnicy, gdzie był ukryty. Marzenia babci 
Anny spełniły się – wnuk ukończył semina-
rium duchowne. Ksiądz Stanisław Szczepanik 
pracował na parafii w Chmielniku, Niebylcu, 
a obecnie jest katechetą u Św. Stanisława 
w Jaśle, jest lubiany i szanowany przez 
młodzież, prowadzi KSM, jest opiekunem 
wspólnoty „Odnowa w Duchu Świętym”, 
dużo pielgrzymuje i doskonali się.
 Córka Anna Jurkiewicz, z domu Szczepanik, 
jest absolwentką WSP w Krakowie wydziału 
plastyki. Pięknie maluje martwą naturę, obra-
zy sakralne, portrety, pracuje w charakterze 
nauczyciela w szkole specjalnej w Dębicy. Jej 
mąż Piotr pracuje w Danii, a ich syn Antoś 
jest oczkiem w głowie babci Marii, wdowy po 
Józefie Szczepaniku. Maria pomaga w wycho-
waniu wnuczka, a córka Anna popołudniami 
pomaga matce w prowadzeniu półtorahek-

tarowej gospodarki. Wcześniejsza emerytura była koniecznym 
wyborem Marii Szczepanikowej.
 Zofia Ogrodnikówna jest drugą córką Anny i Edwarda. Po 
ukończeniu Liceum 
Ogólnokształcą-
cego w Tarnowie 
rozpoczęła pracę w 
Hucie Szkła w Tar-
nowie. Wykupiła 
mieszkanie w bloku 
w Tarnowie i tam 
też zamieszkała. 
Często przyjeżdża 
do domu rodzin-
nego, to miłość ro-
dzinna i miłe wspo-
mnienia z młodości 
wiodły ją do Na-
wsia Brzosteckie-
go. Pracowała w 
firmie konsultingo-
wo – audytorskiej 
badającej bilanse 
w województwie 
tarnowskim w cha-
rakterze księgowej 
i sekretarki. Tutaj 
w rodzinnym domu pomaga siostrze Jadwidze w prowadzeniu 
ogrodu, kocha kwiaty, dużo czyta i upaja się urokami krajobrazu 
rodzinnych stron.
 Najmłodsza Jadwiga Łącka z Ogrodników pozostała we 
włościach rodzinnych. Chociaż nie ma już drewnianego domku 

ojców i ogród zmienił wygląd, to 
podtrzymuje tradycje rodzinne. Tutaj 
spotyka się cała rodzina, a Jadwiga 
wypieka wspaniałości gastrono-
miczne zgodnie z wykształceniem, 
które otrzymała. Z tego małżeństwa 
jest dwóch synów. Marcin żonaty z 
Martą Kosibą z Lubli. To właśnie on 
pracuje w Danii i tam też sprowadził 
zięcia Marii Szczepanikowej. Drugi 
syn Przemysław jest uczniem piątej 
klasy szkoły podstawowej.
 Ile dróg trzeba było przejść, ile 
dróg musi pokonać współczesne 
pokolenie Ogrodników, aby znaleźć 
receptę na życie, aby godnie trwać. 
Ale umiejętność pokonywania trud-
nych wyborów młode pokolenia wy-
piły z mlekiem szlachetnych matek 
tego rodu. Z potu starszych pokoleń 
wyrośli mądrzy i szlachetni młodzi 
z rodu Ogrodników. Aby takich było 
więcej.

Zuzanna RogalaŚwięcenia kapłańskie ks.Stanisława Szczepanika

Rodzina Ogrodników Wiktoria Staniszewska

Władysław Ogrodnik
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megamózgi 2008
„Nie wystarczy mieć sprawny umysł, 
trzeba go jeszcze używać”

(Kartezjusz)

W świecie wiedzy matematycz-
no-przyrodniczej znaleźli się 

uczestnicy I Powiatowego Konkursu 
Megamózgi, który 20 maja odbył się 
w Zespole Szkół w Siedliskach-Bo-
gusz. Spotkały się tu najtęższe umysły 
naszego powiatu w dziedzinie nauk 
ścisłych, toteż zadania konkursowe 
nie były łatwe i proste, ale zawodnicy 
całkiem nieźle sobie z nimi poradzili.

 Konkurs Megamózgi, organizowany 
przez Zespół Szkół w Siedliskach-Bo-
gusz, odbywał się po raz szósty, ale 
dotąd miał charakter gminny. W tym 
roku zaproszono do rywalizacji uczniów 
gimnazjów z całego powiatu dębickiego. 
Zgłosiło się siedem 3-osobowych dru-
żyn, które dzielnie konkurowały ze sobą 
o tytuł Powiatowych Megamózgów. 
Razem z zawodnikami i ich opiekunami 

przybyli kibice poszczególnych grup, 
którzy dopingowali swoich faworytów 
podczas konkursu. 
 Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się m. in. Wójt Gminy Brzostek – p. 
mgr inż. Leszek Bieniek, p. mgr Wio-
letta Buba z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Kołaczycach (przew. 
jury), przedstawiciel sponsora – PZU w 
Dębicy, policjanci z Brzostka i Powia-
towej Komendy Policji w Dębicy oraz 
redaktor „Wiadomości Brzosteckich” 
i pielęgniarka z Ośrodka Zdrowia w 
Smarżowej. 
 Konkurs przebiegał bez zarzutów, 
nad czym czuwało wykwalifikowane 
jury. A sądząc po zadowolonych minach, 
reakcji kibiców i obecnych na sali gości, 
wszystkim podobała się organizacja i 
przebieg imprezy. Jej uczestnicy mieli 
do pokonania dziewięć wyczerpujących 
konkurencji, m.in.: test z Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego przygotowany 
przez przedstawiciela Powiatowej Ko-
mendy Policji, test z udzielania pierw-
szej pomocy przeprowadzony przez 
p. Marię Wójcik z Ośrodka Zdrowia 
w Smarżowej, konkurencję sprawno-

ściową oraz szereg różnego rodzaju 
pytań teoretycznych i praktycznych z 
dziedziny chemii, matematyki, fizyki, 
informatyki, biologii i geografii przy-
gotowanych przez ekspertów, którzy 
sprawdzali stopień i poprawność wy-
konania zadań. Uczestnicy odznaczali 
się ogromną wiedzą i sprawnością. Po 
zaciętej i bardzo wyrównanej walce 
wyłoniono zwycięzców. 
 Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie z 
Jodłowej, II - gimnazjaliści z Brzostka, 
a III młodzież z Gimnazjum w Siedli-
skach-Bogusz. Na IV miejscu znalazło 
się Gimnazjum w Latoszynie, a kolejne 
miejsca zajęli uczniowie Gimnazjum nr 
3 w Dębicy, Gimnazjum w Machowej i 
Januszkowicach. 
 Uczestnicy, zmęczeni zaciętą walką, 
ale zadowoleni z nagród sponsorowa-
nych przez PZU oddział w Dębicy 
oraz firmę Arkus i Romet Group, 
wrócili do domów. Nagrodę za pierwsze 
miejsce – rower dla każdego uczestnika 
zwycięskiej trójki - wręczył p. Wójt 
Leszek Bieniek, dla każdego srebrnego 
medalisty nagrodą było DVD, które 
zostało wręczone przez mgr Stanisława 

Program Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy „Ratujemy i Uczymy 

Ratować” jest w Zespole Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim aktywnie realizowany. Po 
przeszkoleniu przez Fundację dwóch 
nauczycieli  dn. 25. 10. 2007r. w Mielcu 
i otrzymaniu dużej ilości książek i sprzętu 
od WOŚP służącego do zajęć z udzielania 
pierwszej pomocy  przeprowadzono sze-
reg zajęć o tej tematyce. Zajęcia prowa-
dzili nauczyciele uczący w klasach I-III. 
Karty przeprowadzonych zajęć zostały 
przesłane do Fundacji WOŚP w celu po-
twierdzenia tych działań edukacyjnych w 
naszej placówce. Dnia 17 marca 2008r. w 
naszej placówce odbyło się uroczyste pod-
sumowanie realizowanych przez Zespół 
Szkół grantów, projektów i programów. W 

spotkaniu tym uczestniczyli  zaproszeni 
goście: wójt P. Szczepkowicz, radni wsi 
Wola i Nawsie Brzosteckie- p. M. Przy-
wara, p.J. Kobak oraz sołtys wsi Z. Grodz-
ka. Podsumowanie realizacji programu 
„Ratujemy i Uczymy Ratować” miało 
formę praktyczną z udziałem społeczności 
szkolnej – zajęcia praktyczne z udzielania 
pierwszej pomocy na dużym manekinie 
(dla przypomnienia i utrwalenia nie-
zbędnych czynności w ratowaniu życia) 
przeprowadziła pani pielęgniarka Małgo-
rzata Przywara oraz ratownik medyczny 
pan Wojciech Rusztowicz. Uczniowie SP 
aktywnie brali udział w tych zajęciach 
(sami ćwiczyli na fantomach) i zgodnie 
twierdzili ,że ratowanie życia to bardzo 
odpowiedzialna i ciężka praca. Służymy 

również pomocą innym szkołom w Gmi-
nie, które nie mają manekinów i książek, 
aby z uczniami takie zajęcia prowadzić. 
Wypożyczamy fantomy i podarowali-
śmy również książki (dla nauczyciela 
i uczniów). Uczniowie poznali szereg 
cennych praktycznych wskazówek i wia-
domości z udzielania pierwszej pomocy: 
łańcuch przeżycia, bezpieczeństwo, 
sprawdzanie przytomności, wzywanie 
pomocy, sprawdzanie oddechu, pozycja 
boczna ustalona, oddechy ratownicze, 
uciskanie klatki piersiowej. Myślę, że 
teraz będzie łatwiej uczniom znaleźć się w 
sytuacji wymagającej pomocy i szybkiej 
reakcji.  Działalność w tym zakresie w 
naszej szkole będzie nadal kontynuowana 
w ramach Programu WOŚP.

Zofia Składanowska  
(n-ka przeszkolona przez WOŚP)

„ratuJemy i uczymy ratOwaĆ”

Pani M. Przywara i pan W. Rusztowicz podczas praktycznego pokazu sztucznego oddychania
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Wójtowicza - dyrektora Zespołu Szkół 
w Siedliskach- Bogusz, a zastępca 
dyrektora Zespołu – mgr Ewa Ziaja 
wręczyła trzy MP3 dla laureatów trze-
ciego miejsca. Wszyscy, niezależnie od 
zdobytego miejsca, otrzymali dyplomy 
i kaski rowerowe.

 W przerwie zmagań goście, zawod-
nicy, ich opiekunowie oraz kibice zjedli 
smaczny obiad w szkolnej stołówce, 
podziwiali też wspaniałą dekorację 
sali, w której odbywały się Megamózgi. 
Organizatorzy zapraszają do udziału w 
kolejnych edycjach konkursu, a sądząc 

po organizacji, nagrodach i przede 
wszystkim atmosferze spotkania oraz 
życzliwym przyjęciu przez pracow-
ników Zespołu Szkół w Siedliskach-
Bogusz, chętnych do zdobycia tytułu 
Megamózgów nie zabraknie.

Organizatorzy

Wspólna fotografia uczestników, opiekunów i organizatorów na zakończenie konkursu

Dużym zainteresowaniem cieszyła się konkurencja 
sprawnościowa

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. przedstawi-
ciel sponsora – PZU w Dębicy oraz Wójt Gminy Brzo-

stek Leszek Bieniek

Zmagania przebiegały pod bacznym okiem jury:  
Wioletty Buby z ZSO w Kołaczycach  

i Jerzego Wojnara z Policji w Brzostku

Konkurs rozpoczął dyr. Stanisław Wójtowicz a prowa-
dzili: Krzysztof Dziedzic i Dariusz Dziedzic

Fot. J. Nosal
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urOczystOŚĆ bOżeGO ciaŁa w ParaFii brzOstek

Pierwszy ołtarz przy ZS w Nawsiu Brzosteckim Drugi ołtarz przy kapliczce w Nawsiu Brzosteckim

Trzeci ołtarz przy posesji pp. Domaradzkich Czwarty ołtarz przy posesji pp. Kapałów

W tym roku procesja z Najświętszym Sakramentem wyruszyła z Nawsia w kierunku kościoła parafialnego w Brzostku
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Pomimo nie najlepszej pogody w procesji wzięła udział bardzo liczna grupa parafian

Akcja „Cała Polska biega” organizowana jest w tym roku już po raz 
czwarty, a w naszej gminie po raz drugi. W tym roku wystartowało 

ponad 300 uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu 
gminy, tj. Brzostku, Gorzejowej, Grudnej Górnej, Januszkowic, Kamie-
nicy Dolnej, Kamienicy Górnej, Nawsia Brzosteckiego, Siedlisk-Bo-
gusz i Smarżowej, z Zespołu Szkól im. Jana Pawła II w Brzostku, osoby 
dorosłe (w tym rodzice i opiekunowie) oraz osoby spoza gminy. 
 Uczestnicy brzosteckiego biegu mieli w tym roku do pokonania 
trasę długości ok. 3,5 km wiodącą z placu przy remizie OSP w Nawsiu 
Brzosteckim w kierunku Brzostku, później ulicami Gryglewskiego, 
Przedmieście, Szkotnia i Okrągła. Bieg zakończył się na obiektach 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
 Wśród uczestników rozlosowano nagrody: piłki nożne, piłki ręczne, 
zestawy do badmintona, saszetki i ringo.

/al/

„cała Polska biega”

W oczekiwaniu na losowanie nagród

Na starcie

Najmłodsi uczestnicy

Fot. J. Nosal

Fot. P. Szczepkowicz, J. Nosal
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Doskonałym przykładem miejsca, gdzie 
połączyć można naukę, pracę i wy-

śmienitą, wspólną zabawę jest Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Brzostku. Jak co 
roku w maju w brzosteckiej podstawówce 
zorganizowano piknik z udziałem dzieci, 
rodziców, nauczycieli i licznie zgroma-
dzonej społeczności Brzostku. Tegoroczna 

„Majówka” odbyła się 25 maja, a motto, 
które jej przyświecało, podobnie jak w 
latach ubiegłych brzmiało: „Rodzina i 
szkoła razem w pracy i zabawie”. Już 
od godziny 1400 przy szkole gromadziły 
się dzieci spragnione wrażeń, emocji i 
zabawy. Dla nich bowiem przygotowano 
wiele atrakcji, takich jak: loteria fantowa, 

trampolina, przejażdżki konne, konkursy 
z nagrodami. Każdy chętny mógł również 
w czasie trwania majowego festynu za-
prezentować swoje umiejętności wokalne, 
taneczne, aktorskie i sportowe.
 Pierwszym punktem majowego pro-
gramu były inscenizacje wierszy: „Żuraw 
i czapla”, „Spóźniony słowik”, „Pan Hila-

„maJÓwka 2008”
„Dobre drzewo dobrym się owocem okrywa,
dobry człek z dobrych czynów poznawany bywa”

W. Potocki

Występy najmłodszych cieszyły i wzruszały nie tylko rodziców

Niezwykłym zainteresowaniem, cieszył się pokaz karate

Była także okazja do wsparcia Szkolnego Koła Caritas

Przygotowano również konkursy z nagrodami

Jedną z atrakcji była loteria fantowa

Fot. J. Nosal
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ry”. Młodzi aktorzy doskonale wcielili się 
w odgrywane role i kolejny raz potwierdzi-
li swój talent artystyczny.
 Następnie odbył się „Koncert życzeń” 
specjalnie przygotowany dla wszystkich 
mam, z okazji zbliżającego się ich święta, 
który rozpoczęły dzieci z oddziału zero-
wego. Wokalne występy najmłodszych 
przeplatane były różnorodnymi nowocze-
snymi tańcami. Warto wspomnieć, iż wiele 
piosenek zostało wykonanych w języku 
angielskim.
 W czasie, gdy na scenie trwała doskona-
ła zabawa, nieopodal, na boisku szkolnym 
rozgrywały się zawody sportowe. Przed-
stawiciele poszczególnych klas dzielnie 
walczyli o zdobycie pierwszego miejsca, 
które premiowane było pamiątkowym 
dyplomem i nagrodą rzeczową.
 Festyn stał się również okazją do zapo-
znania się z działaniami, jakie wykonują 
ratownicy medyczni i strażacy, podczas 
typowego wypadku drogowego. Zaprezen-
towano profesjonalne uwalnianie poszko-
dowanego z wraku samochodu, udzielanie 
pomocy medycznej oraz odpowiedzialne 
zachowanie się w takiej sytuacji.
 Niezwykłym zainteresowaniem, nie-
zmiennym od lat, cieszył się pokaz karate, 
zorganizowany przez klub KYOKUSHIN. 
Młodzi karatecy zademonstrowali coraz 
popularniejszą wśród młodzieży sztukę 
walki, która opiera się nie tyle na sile 
fizycznej, co na strategicznym myśleniu.
 Całkowicie nowym punktem, który 
zapewne wejdzie do stałego programu 
„Majówki” był aerobik w wykonaniu 
dzieci, rodziców i nauczycieli. Wspólna 
zabawa udowodniła, że ćwiczenia ruchowe 
z wykorzystaniem muzyki są wyśmienitym 
sposobem na spędzanie wolnego czasu, 
odreagowanie stresu i integrację dzieci 
oraz dorosłych.
 Dodatkowymi atrakcjami, które przy-
ciągnęły wielu chętnych, szczególnie 
najmłodszych były: przejażdżki konne oraz 
harce na trampolinie.
 Uczestnictwo we wspólnej zabawie 
stało się także okazją do wsparcia Szkol-
nego Koła Caritas. Kiermaszowe ozdoby 
i różnorodne drobiazgi wykonane zostały 
własnoręcznie przez członków Koła i ich 
rodziców. Największym zainteresowaniem 
wśród uczestników „Majówki” cieszyły 
się papierowe kwiaty oraz ręcznie robione 

kolczyki. Zadziwiający był fakt, iż kupu-
jący często składali datki przewyższające 
sugerowaną cenę produktu.
 Dla wszystkich, którzy chcieli zasma-
kować przepysznych potraw tradycyjnej, 
brzosteckiej kuchni, szkolna stołówka 
serwowała smaczny bigos i kiełbaski z 
grilla. Apetyty uczestników zabawy nie-
spodziewanie przerosły oczekiwania orga-
nizatorów, szybko okazało się, że chętnych 
na bigos było więcej niż tego smacznego 
dania. Wielu widzów kosztowało także 
tradycyjnie wykonanej waty cukrowej oraz 
lodów gałkowych. 
 Nieodłącznym elementem wyjątkowe-
go, szkolnego spotkania była ciesząca się 
powodzeniem, zarówno wśród dzieci jak 
i dorosłych, loteria fantowa. Na uwagę 
zasługuje fakt, iż każdy los loterii zawierał 
nagrody rzeczowe, wśród których poja-
wiły się tak cenne nagrody jak: telefon 
komórkowy - Motorola, aparat fotogra-
ficzny, żelazko, toster, gofrownica, czajnik 
bezprzewodowy, lokówka, suszarka do 
włosów, stół ogrodowy, ręczniki, piłki, 
zestaw filiżanek do kawy, talerze, noże 
do kosiarki i inne. Każdy, kto zakupił los 
brał udział w losowaniu nagrody głównej 
- kosiarki elektrycznej, ufundowanej przez 
firmę „ EKIW” z Brzostku. 
 Zapewne nie byłoby tych cennych na-
gród, gdyby nie liczni sponsorzy, którzy 
od lat wspierają nasze szkolne przedsię-
wzięcia: Przedsiębiorstwo Przemysłowo 
- Handlowo - Usługowe „ EKIW”, Pan 
Jerzy Potrzeba – sołtys wsi Brzostek, Pani 
Zofia Skórska - Przewodnicząca Rady 
Gminy w Brzostku, Pan Ryszard Toma-
szewski - Bank Spółdzielczy Rzemiosła 
w Krakowie - oddział w Brzostku, PHU „ 
EMAR”, Pan Marek Ramut i Pan Ignacy 
Lesiak – Hurtownia „ Igmar”, Pan Marek 
Smoła - PHUP „ MOTOR- PORT”, Pani 
Renata Golec - Cukiernia, Pani Alina 
Golec - Pizzeria, Pani Dorota Wołowiec-
Prokop - Sklep Wielobranżowy „Tara”, 
Pani Małgorzata Staniszewska - Hurtow-
nia „ Gośka”, Pani Lucyna Zięba - Sklep 
Spożywczo - Warzywny, Pan Marek Zięba 
- Sklep Przemysłowo - Spożywczy, Pan 
Jacek Berrahal - Sklep Komputerowy 
„Brian- Soft”, Pan Artur Potrzeba - Sklep 
Wielobranżowy, Pan Dariusz Kalina 
- Sklep Ogrodniczy, Pan Adam Foryś – Fir-
ma Oponiarska GOODYEAR w Dębicy, 

Pan Marian Kutyna – Huta Szkła w Jaśle, 
Pani Grażyna Maziarz, Pani Krystyna 
Godawska - Apteka „ Vita”, Pan Marian 
Ptaszek, Pan Wiesław Płaziak, Pani Jolanta 
Synowiecka, Pani Elżbieta Czaja, Pani 
Zofia Ramut, Pani Aneta Czajka - Salon 
fryzjerski, Monika Grela, Pani Joanna Kol-
busz, klasa VI b, Daria Sieńkowska, klasa 
VI a, Pan Wiesław Tyburowski, Karolina 
Ryba, Anna Szczur, Monika Lemek, Rada 
Pedagogiczna SP Brzostek, Mariola Pruch-
nik, Ewelina Ryba, Pani Agata Gonet, Pani 
Janina Gonet, Pani Anna Bielańska, Pani 
Ewelina Ptaszek, Pani Agata Zastawny, 
Pan Jerzy Potrzeba - Firma Ubezpieczenio-
wa, Pan Grzegorz Kłęk – Firma Handlowo 
- Usługowa „Mikrokosm”, Pan Henryk 
Zając - Hurtownia „ Poltal”, Pani Krystyna 
Kolano, Pani Agnieszka Majewska, Pani 
Marzena Kolbusz, Pan Kazimierz Kłęk 
- Lecznica Zwierząt, Pan Kazimierz Sarna 
- Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski „TECH-
NOMAS”, Pan Józef Nosal.
 O godzinie 20.00 nastąpił kulmina-
cyjny punkt programu. Wszyscy zebrani 
nerwowo przygotowywali karteczki z 
numerami losów, oczekując na ostateczny, 
szczęśliwy numer. Jak co roku na barkach 
najmłodszego uczestnika pikniku spoczęło 
wylosowanie nagrody głównej. Ostateczny 
wynik potwierdziła i podała Pani Dyrek-
tor.
 Wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania „Majówki 2008” należą 
się słowa podziękowania, szczególnie 
sponsorom i tym wszystkim, którym za-
leży na kulturalnej i miłej zabawie dzieci 
i dorosłych. 
 Przewodniczący Rady Rodziców, Dy-
rektor Szkoły, nauczyciele oraz uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzost-
ku pragną gorąco podziękować za okazaną 
życzliwość, pomoc finansową i wsparcie 
przy organizacji rodzinnego festynu „Ma-
jówka 2008”; Sponsorom, Rodzicom, 
Panu Leszkowi Bieńkowi Wójtowi Gminy 
Brzostek oraz jego zastępcy Panu Piotro-
wi Szczepkowiczowi, Pani Irenie Nosal 
Kierownikowi GZOSiP, ks. Proboszczowi 
Janowi Cebulakowi, Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Brzostku, Ratownictwu 
Medycznemu, Uczniowskiemu Klubowi 
KYOKUSHIN Karate w Brzostku a także 
mieszkańcom Gminy Brzostek.

atsz. 

sPartakiada 2008
27 maja 2008 roku odbyła się Gminna Spar-

takiada Szkół Podstawowych. Do licznych 
konkurencji sportowych przystąpili przedstawi-
ciele dziesięciu podstawówek z gminy Brzostek. 
Po ogromnych, sprawnościowych zmaganiach 
pierwsze miejsce zajęła Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Brzostku.
 Tego samego dnia organizatorzy zawodów, 
na czele z Leszkiem Bieńkiem Wójtem Gminy 
Brzostek i jego zastępcom Piotrem Szczepko-
wiczem dokonali corocznego podsumowania 
międzyszkolnych rywalizacji sportowych. Na-
sza brzostecka podstawówka uplasowała się na 
pierwszym miejscu, osiągając najlepsze wyniki wśród rywali-
zujących szkół i zdobyła nagrodę główną - dwa tysiące złotych. 
Nagroda zostanie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego 
- rowerów górskich. 

 Organizatorom oraz zawodnikom biorącym udział w Sparta-
kiadzie należą się słowa uznania i podziękowanie.

aa



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE18

29 maja grupa uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Nawsiu Brzo-

steckim wzięła udział w Festynie Szkół 
Promujących Zdrowie Rejonu Dębica, 
który zorganizowany został z okazji Dnia 
Dziecka na obiektach sportowych Zespołu 
Szkół Mechanicznych w Dębicy.
 Spotkanie rozpoczęło się od prezenta-
cji uczestników i powitaniu gości hono-
rowych, organizatorów oraz sponsorów. 
Następnie odsłuchano hymnu Szkół 
Promujących Zdrowie, po czym część 
z nas zasiadło na trybunach, a pozostali 
uczestniczyli w drużynowych konkuren-
cjach sportowych, które miały bardziej 
charakter zabawy niż współzawodnictwa. 
W rozgrywkach uczestniczyły najpierw 
przedszkola, później przedstawiciele po-
szczególnych szkół. We wspólnej zabawie 
udział wzięły przedszkola: nr 10 i nr 12 
z Dębicy oraz z Tyszymy, a także szkoły: 
SP z Nawsia Brzosteckiego, SP z Czarnej, 
SP z Tuszymy oraz SP nr 1 z Dębicy. Po-
między  konkurencjami zaprezentowano 
pokazy walk zapaśniczych oraz tańca 
gimnastycznego. Po występach druży-
nowych każdy z obecnych mógł wziąć 
udział w konkurencjach indywidualnych, 
których było bardzo dużo i polegały na 
zdobywaniu określonych sprawności, 
potwierdzonych stosowną „pieczęcią” 
przez prowadzącego. W międzyczasie  
organizatorzy imprezy fundowali wszyst-
kim uczestnikom poczęstunek w formie 

napojów, słodyczy i kiełbasek z grilla. 
Spotkanie zakończyło się posumowa-
niem sportowych zmagań i dodatkowych 
wyników za „najlepszy okrzyk kibica”, 
najciekawsze nakrycie głowy i rysunek 
na betonie boiska.
 Zabawa była udana. Wszyscy wrócili 
zadowoleni i uśmiechnięci. Nie było 
przegranych ani zwycięzców, bo wszyscy 

uczestnicy festynu otrzymali jednakowe 
nagrody i dyplomy. Nie chodziło tutaj 
bowiem o rywalizację, ale o to, by się 
wspólnie dobrze bawić, a poprzez zabawy 
sportowe promować zdrowy styl życia. 
No i oczywiście kultywować tradycję 
obchodów Dnia Dziecka.

Aleksandra Grygiel  
kl. VI SP w Nawsiu Brzosteckim

Festyn szkół Promujących zdrowie rejonu dębica

Prezentacja drużyn

brzOsteckie 
PublikacJe  
w nOweJ kulturze
Rewolucja technologiczna XXI wieku 

każe nam zastanowić się nad do-
tychczasowym modelem publikowania 
i promocji. W daleko idącym postępie 
kultura odbioru uległa zmianie. Nowe 
pokolenie, to w większości pokolenie 
ery globalizacji, które potrzebuje innego 
dostępu do publikacji. Publikowanie 
elektroniczne wydawnictw staje się nie 
tylko koniecznością ekonomiczną, ale i 
wymogiem chwili. Przed takim wyzwa-
niem stanął twórca strony internetowej 
Gminy Brzostek Józef Nosal wzbogacając 
stronę, a równocześnie wizerunek naszej 
miejscowości. Ostatnio do kolekcji dołą-
czyła publikacja Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Gminy Brzostek „Brzostec-
kie przepisy kucharskie”, która kryje 
dziedzictwo kulinarne naszego regionu, 
„zdecydowanie stołów chłopskiej ludno-
ści rolniczej”- tak określił autor wstępu 
niniejszego wydania. Warto wypróbować, 
polecam! Również dużym sukcesem 
jest opracowanie wszystkich numerów 
„Wiadomości Brzosteckich” wraz z 
„Bibliografią Zawartości Wiadomości 
Brzosteckich”. Przydatność naszej pracy, 
a taką mamy nadzieję, będzie motywacją 
do dalszych działań na rzecz środowiska. 
Przypominamy adres strony internetowej 
Gminy Brzostek- www.brzostek.alpha.pl

Maria Kawalec

Zapraszamy dzieci na nowopowstały 
plac zabaw w parku przy Domu 

Kultury w Brzostku.
 Najmłodsi mogą bawić się na huś-
tawkach, karuzeli, zjeżdżalni, skuterze 
-  sprężynowcu  i w piaskownicy. Ponadto 
plac został wyposażony w ławki, kosze 
na śmieci i tablicę informacyjną z regu-
laminem.
 Wszystkie urządzenia spełniają 
wymogi bezpieczeństwa w zakresie 

projektowania, produkcji oraz montażu, 
zgodnie z polskimi i europejskimi nor-
mami
 Plac zabaw ma służyć wypoczynkowi 
naszych najmłodszych. Starajmy się, aby 
zabawa dzieci nie była zakłócona wypad-
kami,  spowodowanymi nieprzemyślany-
mi działaniami. Zadbajmy o to, aby teren 
placu zabaw mógł służyć wyłącznie jako 
miejsce zabaw i wypoczynku.

/al/

Plac zabaw przy ckicz

Fot. J. Nosal
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Podkarpacie – region bez przyszłości?

syndrom dziada
W mediach Podkarpacie robi za rekruta 

– ofermę, co to wśród żołnierzy jest 
negatywnym wzorcem jak czegoś robić 
się nie powinno.
 Na tle Polski są tu najniższe zarobki, 
najgorsze drogi, największe rozdrobnienie 
gospodarstw rolnych. Owszem, z lotu 
ptaka to przepiękna kraina: góry, pagórki, 
połoniny, pola, lasy. A w lasach zamiast 
grzybów, dzikie wysypiska śmieci i nie-
wątpliwie skażona gleba oraz leśne stru-
myki. W miastach i osiedlach ludzie trują 
się dioksynami pochodzącymi ze spalo-
nych produktów z polichlorku winylu. 
Dawniej były duże, metalowe kontenery 
na śmieci – dziś ich nie ma, bo władze sa-
morządowe chcą zatrudniać bezrobotnych 
(jakich?) do segregacji odpadów. Czarna 
śmierć spada więc na nas wprost z komi-
nów. Skażone środowisko jest przyczyną 
wielu chorób, a leczyć się nie ma gdzie, 
bo wyposażenie szpitali w nowoczesną 
aparaturę przypomina lazarety wojskowe 
z okresu I wojny światowej.
 Podkarpacie to region biedny od 
zawsze. To bieda trwająca już nie dzie-
sięciolecia, ale całe wieki, wykoślawiła 
ludzkie charaktery i weszła w geny. I tak 
oto powstała, przekazywana z pokolenia 
na pokolenie, specyficzna choroba bied-
nych regionów. 
 Syndrom dziada -  to zespół objawów 
występujących jednocześnie, charaktery-
zujących się chorobliwą społecznie po-
gardą dla ludzi biednych. Obowiązująca 
filozofia: dlaczegoś biedny – boś głupi, a 
dlaczegoś głupi – boś biedny. 
 Pomożesz dziadowi, to dziad cię zje 
– głosi inna maksyma. W społecznościach 
Europy zachodniej ludzie nawzajem się 
ratują żeby przezwyciężyć ubóstwo. U nas 
jak była zbiórka darów dla powodzian to 

ludzie oddawali zepsute telewizory.

 Film pod takim właśnie tytułem w 
reżyserii Wojciecha Smarzowskiego od-
daje klimat podkarpackiej wsi sprzed 7-8 
lat. Wojnar (Marcin Dziędziel) – bogaty 
rolnik urządza córce wesele. To miał być 
przepych, a impreza urządzona zgodnie 
z „polską tradycją”. W trakcie wesela na 
wierzch wychodzą przekręty, ale Wojnar 
ma pieniądze i kogo trzeba korumpuje. 
Nawet w „drogówce” ma familianta.
Zamiast przepychu była tandeta i żena-
da:
- zepsuty bigos, po którym goście weselni 
dostają totalnego rozwolnienia
- „kupiony zięć”, który nie dotrwał do 
końca wesela, bo się urżnął jak świnia
- skradziony w Niemczech luksusowy 
samochód jako wiano dla córki
- zdemaskowane przez żonę, erotyczne 
popisy gospodarza domu ze swoją ku-
zynką
Zamiast „polskiej tradycji” była profana-
cja hymnu polskiego, kiedy to biesiadnicy 
w pijackim uniesieniu śpiewali Rotę 
– dzieło Marii Konopnickiej, obrończyni 
wiejskiej biedoty.
Tandeta, chamstwo i pijackie obyczaje 
przyniosły Wojnarowi moralną klęskę.
Wszyscy od niego uciekli. Nawet pies. 
Koniec filmu.

sprzeciw
 Pracownicy i studenci Instytutu So-
cjologii Państwowej Wyższej Szkoły 

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 
przeprowadzili badania wśród grupy 900 
tegorocznych maturzystów z liceum, tech-
ników i liceów profilowanych. Jak wynika 
z ankiety (Super Nowości z 19.05.2008r) 
z regionu chcą wyjeżdżać najzdolniejsi 
maturzyści, najbardziej przedsiębiorczy. 
Jeżeli na studia, to koniecznie do Krako-
wa, Warszawy lub Wrocławia. Uczniowie 
po zdaniu matury nie chcą mieszkać na 
Podkarpaciu. A oto 10 grzechów głów-
nych Podkarpacia:
1. brak perspektyw na przyszłość
2. nie będę tu miał pracy
3. są tu raczej niskie zarobki
4. nie ma możliwości rozwoju zawodowe-

go
5. nie ma tu rozrywek, nuda
6. brak jest szans na dostatnie życie
7. nie ma możliwości rozwoju osobowo-

ści
8. bo o osiągnięciach decydują lokalne 

układy
9. panuje tu zła atmosfera
10. wielu znajomych stąd wyjeżdża
 Zdaniem Barbary Kuźniar – Jabłczyń-
skiej, byłej prezes Rzeszowskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego ten exodus mło-
dych można zatrzymać tylko w jeden 
sposób: stworzyć im porównywalne do 
innych regionów Polski warunki życia, 
uczynić z Podkarpacia województwo 
innowacyjne. Tyle pani prezes.
 Żeby Podkarpacie było atrakcyjne, 
trzeba tu wpompować duże pieniądze – na 
co się nie zanosi. Według danych Podkar-
packiego Urzędu Wojewódzkiego w Rze-
szowie w latach 2004-2009 na promocję 
przedsiębiorczości wydane zostanie 3,2 
mln euro – Polska 45,6 mln, rozwój tu-
rystyki i kultury 13,4 mln – Polska 197,9 
mln, infrastruktura ochrony środowiska 
– 20,5 mln euro – Polska 301 mln euro.
 Młodzi uciekają od syndromu dziada. 
Pociągami na zachód, samolotami na 
Heathrow.

Ferdynand Bugno

W powiatowym mieście Dębica odbył się tegoroczny 
Pierwszy Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych. 

Impreza została przeprowadzona w ramach obchodów 650-
lecia lokalizacji miasta. Finał konkursu nastąpił 17 maja 2008 
roku, a do tanecznych rywalizacji stanęły szkoły z całego 
powiatu. Organizatorem spotkania była Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy, a patronat nad tym nie-
codziennym wydarzeniem objęli: Burmistrz Miasta, Starosta 
Powiatu oraz Dyrektor Zarządu Oświaty.
 Celem przeglądu była: konfrontacja dorobku artystycz-
nego dziecięcych grup tanecznych, popularyzacja zespołów 
i ich walorów artystycznych oraz wymiana pomysłów i 
doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi zespołami 
tanecznymi.
 Grupa taneczna „Gwiazdki” z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Brzostku w składzie: Paulina Maziarz, Monika 
Grela, Karolina Ryba, Ewelina Ryba, Kinga Szarek, Karolina 
Szarek i Paulina Bulsa zajęła wysokie drugie miejsce w 
konkursie. Dodatkowo została wyróżniona jako najsympa-
tyczniejsza z występujących grup. W nagrodę dziewczyny 
otrzymały puchar, pamiątkowe dyplomy i maskotkę.
 Za organizację przeglądu tanecznego, nagrody i niezwykle 
miłe przyjęcie, słowa uznania należą się wszystkim, którzy 
przyczynili się do popularyzacji tańców nowoczesnych w 
regionie. aa

Pierwszy POwiatOwy PrzeGląd dziecięcych zesPOŁÓw 
tanecznych „PantOFelek krÓlOweJ JadwiGi 2008”
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Warto 
przeczytać
Patrick Suskind 
„Pachnidło”

Pierwsza powieść Suskinda, wy-
dana w 1985 roku. Autor umie-

ścił akcję powieści w XVIII stuleciu 
we Francji, a swego bohatera okre-
ślił jako genialną i najbardziej od-
rażającą postać epoki. Człowiek ten 
obdarzony był darem niezwykłego 
węchu. Jego życie stało się wieczną 
pogonią za absolutnym zapachem, 
za doskonałością, co doprowadziło 
go do szalonych czynów.
 Losy outsidera, Jana Baptysty 
Grenouille’a, opisane są językiem 
świadomie wyszukanym, pełnym 
wirtuozerii.
 Autor został wyróżniony w Pary-
żu nagrodą Gutenberga za najlepszą 
powieść zagraniczną.


Daria Duncowa 
„Zjawa w adidasach”

Nowa Rosja w komedii krymi-
nalnej. To już nie pech, ale 

prawdziwe przekleństwo. Posada 
kierownika księgarni nie jest tak 
spokojna, jakby się mogło wydawać 
Darii Wasiljewej. Już pierwszego 
dnia pracy znajduje w szatni zwłoki 
dziewczyny, którą zidentyfikowano 
jako Darię Wasiljewą. W jaki spo-
sób się tam znalazła? Daria, detek-
tyw-amator, zamierza to wyjaśnić 
i jak zwykle pakuje się w kłopoty. 
Zmuszona chwilowo zamieszkać 
w księgarni, prowadzi własne 
śledztwo. Nic nie jest w stanie jej 
zniechęcić, nawet błądząca nocami 
po księgarni zjawa w białej szacie 
i adidasach.

(wykorzystano materiał 
z ofert książkowych

dla bibliotek)

koło Gospodyń wiejskich 
w nawsiu brzosteckim 
oferuje do wypożyczenia:
zastawy stołowe (talerze, 

sztućce, półmiski, szklanki, 
literatki, kieliszki)

przybory kuchenne  
(garnki, miski itp.)

obrusy plamoodporne
stoły, krzesła

kontakt:
krystyna kawalec
tel. 014 6831097
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Program integracji społecznej w ramach 
Poakcesyjnego Programu wsparcia Obszarów wiejskich

Gminie Brzostek została przyznana 
kwota 181 700 tys. euro w ramach 

Poakcesyjnego Programu Wspierania 
Obszarów Wiejskich na rzecz programu 
„Integracja Społeczna”, pochodząca z 
Banku Światowego.
 W związku z tym w dniach 28-29 
kwietnia  2008 roku w sali Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Brzostku odbyły 
się pierwsze (po spotkaniu informacyj-
nym) spotkania mieszkańców gminy w 
celu ustalenia największych problemów 
społecznych z jakimi napotykają się 
mieszkańcy. Poruszono także kwestię 
przykładowych działań pozwalających 
zmniejszyć najważniejsze problemy. 
Kolejne spotkania  odbyły się 5 i 6 maja 
br. miały   na celu ujednolicenie potrzeb 
mieszkańców i wysunięcie zadań priory-
tetowych do realizacji. Program w gminie 
Brzostek prowadzony jest z udziałem 
Konsultanta Regionalnego – Pani Krysty-
ny Łopatkiewicz  z Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej.
 Program w szczególności ma pomóc 

integracji społecznej wśród mieszkańców, 
przeciwdziałać wykluczeniu społeczne-
mu, patologiom oraz aktywizacji miesz-
kańców gminy.
Cele programu: 
1. Wypracowanie gminnej strategii roz-

wiązywania problemów społecznych 
metodami partycypacyjnymi,

2. Zbudowanie partnerstwa lokalnego, w 
którym uczestniczą podmioty działają-
ce na terenie gminy,

3. Wykształcenie umiejętności aplikowa-
nia po środki zewnętrzne,

4. Wystąpienie w gminie nowych usług i 
usługodawców. 

Realizacja usług w ramach projektu bę-
dzie dotyczyła trzech grup:
1. Dzieci i młodzież
2. Rodzina
3. Osoby starsze
Działania na rzecz dzieci i młodzieży będą 
obejmowały:
1. zajęcia edukacyjne - kursy, szkolenia, 

warsztaty oraz inne formy doskonalenia 
umiejętności samokształcenia.

2. organizacja wypoczynku – zajęcia 
sportowe, turystyka i rekreacja.  

3. aktywizacja życia kulturalnego poprzez 
udział w lokalnych uroczystościach-
akademiach patriotycznych, występach  
okolicznościowych

Działania na rzecz rodzin:
1. aktywizacja lokalnej społeczności w 

zagospodarowaniu czasu wolnego - 
organizacja festynów, biesiad.

2. propagowanie kultury i tradycji  - kursy 
kulinarne, artystyczne.

Działania na rzecz osób starszych:
1. integracja osób starszych ze środowi-

skiem- spotkanie wigilijne dla samot-
nych. 

UPRAWNIENI USŁUGODAWCY 
 Podmiotami uprawnionymi do ubiega-
nia się o zamówienie w ramach niniejszej 
procedury są:
1. Organizacje pozarządowe (NGOs)
2. Organizacje kościelne
3. Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby 

fizyczne, spółdzielnie socjalne, 
4. Samorządy zawodowe, organizacje 

samorządu gospodarczego, izby rolni-
cze

5. Jednostki organizacyjne samorządu 
terytorialnego, stowarzyszenia jst i im 
podległe jednostki organizacyjne, 

 Realizacja zadań w ramach Programu 
spoczywać będzie na gminie. Wybór 
Usługodawcy, w zależności od rodzaju 
realizowanego zadania odbywać się 
będzie w oparciu o procedurę CPP 
(udział społeczności w zamówieniach) 
przewidzianej w umowie Kredytowej nr 
7358 POL zawartej pomiędzy Bankiem 
Światowym a Rządem RP. 
 Więcej informacji na temat Programu 
Integracji Społecznej dostępnym pod 
adresem: http://www.ppwow.gov.pl.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie realizacji  
projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

pt. „Czas na aktywność w gminie Brzostek”
W ramach powyższego projektu GOPS o g ł a s z a, że przy wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego 
organizuje cykl szkoleń:

1. Dla mężczyzn -w zakresie nabycia uprawnień do obsługi wózków widłowych i spawania metodą  Mig/Mag.
2. Dla kobiet -  cykl szkoleń informatycznych.

Wszyscy uczestnicy ww. szkoleń będą uczestnikami treningów kompetencji i umiejętności społecznych prowadzonych przez 
psychologa.
Kandydaci muszą jednocześnie spełniać 3 warunki:  

1. Musi to być osoba bezrobotna, zarejestrowana aktualnie w Urzędzie Pracy.
2. Osoba zainteresowana lub najbliżsi członkowie rodziny korzystają z pomocy finansowej GOPS.
3. Kandydat musi być mieszkańcem gminy Brzostek.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym, któremu podlegają ze względu na zamieszkanie do dnia 
�0 czerwca 2008r.

Robert Kmiecik
/Kierownik Projektu/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE

UWAGA!
W przetargach mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w 
wyżej wymienionych wysokościach do dnia 27 czerwca 2008r. na 
konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Brzostku Nr 59 
8�8�0006 0080 0210 2020 000�
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się 
na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się 
niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi 
jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca uchyliła się od za-
warcia umowy kupna - sprzedaży w dniu wyznaczonym do stawienia 
się w Kancelarii Notarialnej. Koszty umowy notarialnej pokrywa 
kupujący.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przy-
czyn. 
W razie wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa kupujący. 

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej i leśnej położonych  
w Brzostku stanowiących własność Gminy Brzostek

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostaje do 
sprzedaży w drodze przetargu następujące nieruchomości: 
1. działka zabudowana, oznaczona nr ewid. 159/2 o pow. 1,29 ha, położona 
w Brzostku przy ulicy Okrągła, stanowiąca na podstawie Postanowienia I 
Ns 741/07 z dnia 28 stycznia 2008 roku (KW Nr 60 535) własność Gminy 
Brzostek. Nieruchomość położona jest w obrębie pól użytkowanych rolniczo i 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd drogą asfaltową. W pobliżu 
zabudowa zagrodowa. Teren uzbrojony w sieć wodociągową elektryczną i gazową. 
Nieruchomość zabudowana budynkiem drewnianym mieszkalnym i murowano-
drewnianym gospodarczym. Budynek mieszkalny drewniany, w złym stanie 
technicznym, zużyty czasem użytkowania, wymaga kapitalnego remontu. Dane 
techniczne: powierzchnia zabudowy 82,50 m2, powierzchnia użytkowa 72,80 m2, 
kubatura - 247,50 m3. Budynek gospodarczy o konstrukcji murowano-drewnianej. 
Obiekt w średnim stanie technicznym. Zużyty czasem użytkowania. Dane tech-
niczne: powierzchnia zabudowy - 76,75 m2, powierzchnia użytkowa 69,87 m2, 
kubatura - 307,00 m2. Użytki stanowią: RIVa-1,17 ha, B/PsIV - 0,12 ha.
2. działka leśna oznaczona nr ewid. 155 o pow. 0, 56 ha, położona w Brzost-
ku, stanowiąca własność Gminy Brzostek na podstawie Postanowienia I Ns 
741/07 z dnia 28 stycznia 2008 roku (KW Nr 60 535). 
Nieruchomość stanowi las modrzewiowy z dwudziestoletnim drzewostanem. 
Użytki stanowią Ls IV - 5600 m2

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 zagospodaro-
waniu przestrzennym Dz. U. Nr 15 z 1999 r,poz.139).
Zgodnie z art.3,ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz.U.Nr 64, poz.592), poza wyjątkami określonymi w art.3 ust.7 tej 
ustawy, Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu przed-
miotowych nieruchomości.
Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu przy zawieraniu umowy 
sprzedaży, zobowiązany będzie do złożenia następujących dowodów, o których 
mowa w art.7 ust.1-5 w/w ustawy tj.: dowód potwierdzający osobiste prowadzenie 
gospodarstwa rolnego - oświadczenie prowadzącego gospodarstwo, poświadczone 
przez Wójta Gminy Brzostek.
Cena wywoławcza dla poszczególnych działek wynosi:
1. dla działki nr 159/2 wynosi: 78 198,00 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy sto 
dziewięćdziesiąt osiem zł) 
2. dla działki nr 155 wynosi: 9 956,00 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset pięć-
dziesiąt sześć złotych) 
Wadium dla poszczególnych działek wynosi:
1. dla działki nr 159/2 wynosi 7 820,00 zł 
2. dla działki nr 155  wynosi 996,00 zł 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE 
GMINY W BRZOSTKU W DNIU 30 CZERWCA 2008r.  

O GODZ. 10.4� W BIURZE WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2  
stanowiących własność Gminy Brzostek

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają do 
sprzedaży w drodze przetargu następujące działki budowlane: 
działka oznaczona nr ewid. 897/4 o pow. 0.1900 m2 ha, działka oznaczona 
nr ewid. 897/5 o pow. 0.2000 m2 i działka oznaczona nr ewid. 897/6 o pow. 
0.2400 m2, położone w obrębie Brzostek 2, objęte Księgą Wieczystą Nr 70 
057, stanowiąace własność Gminy Brzostek. 
Działki te położone są w obrębie zabudowy zagrodowej i gruntów użytkowanych 
rolniczo. Teren uzbrojony w sieci komunalne: elektryczną, gazociąg. Teren płaski 
w kształcie trapezu. Dojazd z drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej. Działki 
ozn. nr ewid. 897/4, 897/5, 897/6 położone w obrębie Brzostek 2 wg decyzji o 
warunkach zabudowy, i zagospodarowania terenu, to teren przeznaczony pod 
budowę trzech budynków mieszkalnych zgodnie z decyzją Wójta Gminy Brzostek 
Nr RGiMK.IV.7331-47/2007 z dnia 11.07.2007r.
1. Działka ozn. nr ewid. 897/4 o pow. 0,1900 m2 - (budowlana)
2. Działka ozn. nr ewid. 897/5 o pow. 0,2000 m2 - (budowlana)
3. Działka ozn. nr ewid. 897/6 o pow. 0,2400 m2 - (budowlana)
Cena wywoławcza dla poszczególnych działek wynosi:
1. działki nr 897/4 wynosi: 15 281,00 zł (piętnaście tysięcy dwieście osiem-
dziesiąt jeden złotych), 
2. działki nr 897/5 wynosi: 16 055,00 zł (szesnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć 
złotych), 
3. działki nr 897/6 wynosi: 19 153,00 zł (dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt 
trzy złote) 
do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT.
Wadium na dz. nr 897/4 wynosi 1 529,00 zł
Wadium na dz. nr 897/5 wynosi 1 606,00 zł
Wadium na dz. nr 897/6 wynosi 1 916,00 zł

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE 
GMINY W BRZOSTKU W DNIU 30 CZERWCA 2008r.  

O GODZ. 10.00 W BIURZE WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych  
w Januszkowicach stanowiących własność Gminy Brzostek

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone 
zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następujące nierucho-
mości: 
działki: oznaczona nr ewid. 713 o pow. 1,30 ha i działka ozna-
czona nr ewid. 721 o pow. 1,32 ha, położone w Januszkowicach, 
stanowiące na podstawie Księgi Wieczystej Nr 16 074 własność 
Gminy Brzostek. 
Działki położone są w obrębie pól użytkowanych rolniczo, o niefo-
remnym kształcie, teren mocno pofałdowany. W skład działki ozn.nr 
ewid. nr 71� wchodzą następujące użytki: RIVA- 1,14 ha, RV- 0,06 
ha, PsVI - 0,10 ha, natomiast działka ozn. nr. ewid 721 to teren 
częściowo zadrzewiony, użytki stanowią: RIVa-0,30ha, RIVb-0,20ha, 
RV-0,48 ha, PsV- 0,08 ha. Brak drogi dojazdowej.
Działki 713 i 721 nie są objęte planem zagospodarowania gminy 
Brzostek (ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Brzostek przestały obowiązywać z dniem 01.01.2003r., 
na podstawie art.67 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. 
U. Nr 15 z 1999 r,poz.139).
Zgodnie z art.3,ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o kształtowaniu 
ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64, poz.592), poza wyjątkami określonymi 
w art.3 ust.7 tej ustawy, Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje 
prawo pierwokupu przedmiotowych nieruchomości.
Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu przy zawie-
raniu umowy sprzedaży, zobowiązany będzie do złożenia następu-
jących dowodów, o których mowa w art.7 ust.1-5 w/w ustawy tj.: 
dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego 
- oświadczenie prowadzącego gospodarstwo, poświadczone przez 
Wójta Gminy Brzostek.
Cena wywoławcza dla poszczególnych działek wynosi:
1. dla działki nr 713 wynosi: 8 896,00 zł (słownie: osiem tysięcy 
osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych)
2. dla działki nr 721 wynosi: 9 689,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 
sześćset osiemdziesiąt dziewięć zł) 
Wadium dla poszczególnych działek wynosi:
1. dla działki nr 713 wynosi 890,00 zł 
2. dla działki nr 721 wynosi 969,00 zł 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) ODBĘ-
DZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU �0 

CZERWCA 2008r. O GODZ. 11.00 W BIURZE WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy  
Górnej stanowiącej własność Gminy Brzostek

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zosta-
je do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość: 
Działka budowlana oznaczona nr ewidencyjnym 938/1 o pow. 0,17 
ha położona w Kamienicy Górnej, objęta Księgą Wieczystą Nr 
19 166 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowiąca 
własność Gminy Brzostek
Działka położona jest w obrębie zabudowy zagrodowej i gruntów 
użytkowanych rolniczo, na obrzeżach kompleksu leśnego. Teren 
uzbrojony w sieci komunalne: sieć energetyczną, gazociąg. Przylega 
bezpośrednio do drogi powiatowej o nawierzchni utwardzonej.
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania te-
renu Nr RGiMK.IV.7431-32/2007 z dnia 25.04.2007 roku, działka 
ta jest przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.
Cena wywoławcza (netto) dla działki nr 938/1 wynosi: 10 433,00 zł 
(słownie: dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote), do ceny 
osiągniętej w przetargu zostanie doliczony  22% podatek VAT.
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 1 044,00 zł

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 30 CZERWCA 

2008r. O GODZ. 10.�0 W BIURZE WÓJTA GMINY
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ROZWIĄZANIE: 
maj 2008

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Oprawiona w ramy sztuka; 4) Mia-
sto nad Skawą; 6) Był nim Władysław 
Chajec z Kamienicy Górnej; 8) Rze-
mień stanowiący część uzdy; 9) Ptak z 
rzędu wróblowatych; 10) 4840 jardów 
kwadratowych; 11) Zamieszanie, chaos, 
rozgardiasz; 14) Wykluwanie się piskląt;  
16) Okazały grób; 17) Skawalone odpady 
produkcyjne; 18) Utwór poetycki o cha-
rakterze liryczno-refleksyjnym; 19) Tra-
fia się w filecie; 21) Miejsce sprzedaży 
przekąsek, napojów; 23) Góralskie ogni-
sko; 25) Naprzykrzanie się; 26) Kwiat 
jesienny; 27) Krewny ze strony ojca.
Pionowo:
1) Odłowiona zwierzyna; 2) Zioło;  
3) Miasto w woj. pomorskim nad Łebą; 
4) Partyjny lub narciarski; 5) Klub 
piłkarski z Wiednia; 6) Magnetofon z 
radiem; 7) Fitoterapia; 11) Płonie w 
czasie olimpiady; 12) Ślady, odciski 
nóg zwierzyny; 13) Warstwa kopaliny; 
14) Wojciech, malarz polski, autor 
obrazu „Manifest”; 15) Nacięcie na 
śrubie; 20) Np. Andrzej Bobola; 21) Ze 
stolicą w Rangunie; 22) Befsztyk na 
surowo; 23) Wincenty, działacz ruchu 
ludowego; 24) Góry w Azji Środkowej.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do 
� lipca 2008 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru: STO LAT OSP W 
NAWSIU BRZOSTECKIM.
Nagrodę książkową wylosowała EWE-
LINA TRYCHTA z Bukowej. 
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do GOK w Brzostku.

J. Nosal
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Spotykają się dwaj muzycy jazzowi i 
jeden mówi do drugiego:
- Wiesz wydałem płytę!
- Świetnie, a ile sprzedałeś?
- Eee, niewiele - dom, samochód...

		
Przychodzi baba do lekarza:
- Panie doktorze, dziękuję za wspaniałe 
leczenie.
- Ależ ja leczyłem pani męża, nie 

panią!
- Tak, tak, ale ja po nim wszystko 
dziedziczę...

		
Góry. Malarz maluje pejzaż. Podchodzi 
baca, patrzy jak artysta wiernie kopiuje 
widok i mówi: - Ale to się człowiek 
musi namęczyć, jak nie ma aparatu. 

		
- Panie kelner co ci goście tak ze sma-
kiem jedzą? - Kawior szanowny panie. 
- A co to takiego? - Jajeczka rybie. - To 
poproszę dwa na twardo.

		
W izolatce leży pacjent. Rano przycho-
dzi grupa lekarzy i rozmawiają na temat 

chorego rzucając łacińskimi terminami. 
Pacjent nic z tego nie rozumie, ale 
widzi, że grupa lekarzy już wychodzi. 
W ostatniej chwili łapie za rękaw ostat-
niego wychodzącego i mocno przestra-
szony pyta: - Przepraszam bardzo, ale 
słyszałem tyle mądrych wypowiedzi i 
nie wiem co mi naprawdę jest. Może 
pan mi powie? - Tak naprawdę co panu 
jest będziemy mogli powiedzieć dopie-
ro po sekcji. - odpowiada lekarz.

		
W nocy przerażona żona wrzeszczy do 
zaspanego męża: - W kuchni piszczy 
mysz! 
- I co? Mam ją naoliwić?

		

2�
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Prywatny Gabinet Lekarski ULTRAMED
oferuje badania:
• ECHO serca dorosłych i dzieci (szmery serca, cho-

roba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, arytmie, przed 
operacjami)

• USG jamy brzusznej i układu moczowego (ocena 
wątroby, pęcherzyka żółciowego, nerek, inne)

• USG szyi i tarczycy
• USG piersi
• PRZEPŁYWY:

- w tętnicach szyjnych (ocena miażdżycy, zawroty 
głowy, zasłabnięcia, badania po udarach, przed 
zabiegami kardiologicznymi)

- w tętnicach kończyn dolnych (ocena miażdżycy, 
bóle nóg przy chodzeniu)

- w żyłach kończyn dolnych (żylaki, obrzęki, ciężkie 
nogi)

Badania wykonywane są w budynku  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brzostku.

Rejestracja tel.: 014 6830472
- ceny badań 45-60 zł.
- dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Brzostku  oraz  

Smarżowej posiadających skierowanie od lekarza ro-
dzinnego badania USG jamy brzusznej wykonywane 
są bez dodatkowych opłat

- badający posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa 
Ultrasonograficznego

zapraszam,
lek. Marcin Gajewski

Badania wykonywane są również w Dębicy  
tel. 014 676-35-71

•okulary korekcyjne •okulary do pracy przy komputerze  •okulary dla kierowców •okulary przeciwsłoneczne •so-
czewki kontaktowe oraz środki do ich pielęgnacji •system 

nakładek przeciwsłonecznych •galanteria optyczna

Godziny otwarcia: pn-pt: 9-18,   sob: 10-15

andrzej małozięć - Optyk
39-230 brzostek, ul rynek 5; multifocus@poczta.onet.pl

Fundacja Wspomagania Wsi  
w Warszawie ul. J. Bellottiego 1

RURAL DEVELOPMENT FOUNDATION
Informujemy o rozpoczęciu nowego programu po-
życzkowego dla woj. Podkarpackiego ze środków 
FWW i Banku Światowego (Program PL-480 Mi-
kropożyczki) na rok 2008.
Informacje dotyczące warunków pożyczki:
 kwota pożyczki wynosi do 15 000 PLN.
 okres  spłaty wynosi do 36 miesięcy.
 okres karencji w spłacie wynosi 2 miesiące.
 oprocentowanie wynosi 0% (pożyczka bez-

procentowa).
 opłata prowizyjna 3% (jest to jedyny koszt 

pożyczki)
 czas oczekiwania na pożyczkę do 21 dni.

Kto może ubiegać się o pożyczkę:
 osoby rozpoczynające lub prowadzące działal-

ność gospodarczą.
 osoby prowadzące gospodarstwo agrotury-

styczne.
	osoby zajmujące się pszczelarstwem  lub 

uprawą ziół.
Wnioski pożyczkowe przygotowuje doradca tere-
nowy Mariusz Grygiel tel. 608-478-265 lub 014-
68�0-�1�. Nasze pożyczki są korzystne i łatwe do 
uzyskania. 

Zapraszamy
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rabat na Okna dO 45%

letnia PrOmOcJa !!!

naJlePsze rabaty !!!

naJlePsze Okna !!!

naJlePszy mOntaż !!!
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